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Správa o stave ochrany životného prostredia za rok 2020
Vykonávame pravidelné hodnotenie nášho environmentálneho správania, environmentálnych
cieľov a programov. Pozitívne motivujeme svojich zamestnancov k dosahovaniu stanovených
environmentálnych cieľov prostredníctvom zvyšovania ich environmentálneho povedomia.
Využívame dostupné prostriedky a možnosti pre informovanie zamestnancov, zákazníkov,
dodávateľov i ostatnej verejnosti o našich environmentálnych vplyvoch.

Ochrana prírody a biodiverzita

V roku 2020 sme evidovali zo strany Štátnej ochrany prírody podnety na úhyny chránených
druhov na elektrickej sieti. Zaznamenané boli úhyny bociana bieleho a úhyn labute
hrdozobej. Podnety riešila Štátna ochrana prírody vydaním rozhodnutia vykonať opatrenia na
zabezpečenie 22 kV vedenia na identifikovaných rizikových úsekoch. Vedenia boli proti
nárazom zabezpečené osadením zviditelňovacích prvkov, odkloňovačov letu vtákov.
V spolupráci s regionálnymi zložkami Štátnej ochrany prírody a obecnými úradmi sme
vykonali prekládky bocianích hniezd z podperných bodov elektrických vedení v 8 lokalitách na
podperné body mimo distribučnej siete (obce Valča, Dubové, Rakovo, Nitr. Rudno, Dolná
Trnávka, Mojš, Bolešov, Mikušovce)
V súlade s plánovanou rekonštrukciou siete pokračovala inštalácia odkloňovačov letu pri
komplexnej rekonštrukcii 110 kV vedení V7717 a V7718 v úseku Strečno - Lipovec. Naše
aktivity stále smerujú k bezpečnej prevádzke distribučnej siete a zároveň k zníženiu
potenciálnych úhynov chránených druhov vtáctva. Podieľame sa na vývoji a testovaní nových
typov technických opatrení, účinných pri eliminácii vplyvov na prírodu.

V oblasti

odpadového hospodárstva sme dokázali zhodnotiť prevažnú časť
vyprodukovaných odpadov. Zhodnocovanie odpadov realizujeme pre všetky druhotné
suroviny, inertné odpady a niektoré druhy vyradených zariadení bez obsahu nebezpečných
látok.
Prevažná časť odpadov vzniká pri prevádzke a údržbe elektrických sietí, distribučných
zariadení, pri stavbách a rekonštrukciách energetických zariadení. Zhodnotené boli železné a
neželezné kovy, káble, vyradené zariadenia vrátane elektromerov, batérie, oleje. Podiel
zhodnotených tuhých odpadov tvoril 51 %.
Podiel produkovaných odpadov v roku 2020
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Obaly : povinností podľa zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch pre oblasť obalov si plníme
prostredníctvom OZV Natur-Pack, a.s. Za rok 2020 boli podané hlásenia pre dovoz obalov na
územie SR v celkovom množstve 5,427 tony (plasty bez PET, papier a drevo) s úhradou
poplatku vo výške 767,73 Euro.
Ochrana povrchových a podzem ných vôd

V roku 2020 sme vykonali a ukončili lokálne sanácie územia po únikoch oleja z distribučných
zariadení v celkových nákladoch 10 077 Euro. Registrované boli 3 prípady únikov ropných
látok z distribučných zariadení a dopravných mechanizmov. Všetky tieto udalosti boli
zaznamenané a odstránené v súčinnosti so Slovenskou inšpekciou životného prostredia bez
následných postihov a sankcií.
V súlade s podmienkami vodoprávneho povolenia boli vykonané analýzy odpadových vôd z
čistiarní odpadových vôd. Všetky stanovené hraničné hodnoty boli dodržané.

Objekt / ukazovateľ

Povolený limit Namerané hodnoty [ mg/l ]
[ mg/l ]
I. Q
II. Q
III.Q
IV.Q

ES Zvolen Union, ČOV
pH

-

-

-

-

-

BSK-5

70

3

4

3,2

3

CHSK-Cr

170

67,9

28,8

9,6

9,6

Nerozpustné látky

70

2

3

3

2

N-NH4

-

-

-

-

-

BSK-5 – ČOV 1

70

-

-

5,8

-

BSK-5 – ČOV 2

70

-

-

23

-

70

-

1,5

-

2,1

-

-

0,01

-

-

-

0,21

-

ES Bystričany, ČOV

ES Medzibrod, ČOV
BSK-5

ES Zvolen Union, odlučovač ropných látok
NEL

0,2

Sklad Králová, odlučovač ropných látok
NEL

0,5
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Ex terné kontroly a podnety

Slovenská inšpekcia životného prostredia vykonala dve kontroly zamerané na výkon štátneho
dozoru po realizácii výrubov pod distribučným vedením. Výruby boli vykonávané
prostredníctvom dodávateľa. Kontroly boli zo strany SIŽP uzatvorené bez postihov. Ďalšiu
kontrolu vykonal Okresný úrad v Žiari nad Hronom vo veci prešetrenia podnetu od občana za
nelegálne uložený odpad. Po vykonaní prešetrovania podnetu bolo zistené, že podnet nebol
odôvodnený.

Aktivity podporujúce ochranu životného prostredia

Zamestnanci mali možnosť sa zúčastniť v júni dobrovoľníckej aktivity v Záchrannej stanici a
Ekocentre Zázrivá. Svojou účasťou sme takto pomohli pri a výstavbe nových voliér pre
zranené a handicapované chránené druhy. V rámci vzájomnej spolupráce so Štátnou
ochranou prírody sme poskytli plošiny za účelom krúžkovania bocianov bielych a kontroly
hniezd na NN podperných bodoch v lokalite R. Sobota a Tornaľa.

Spracovala : Ing. Alena Skrisová,
vedúci tímu Environment, v Žiline 18.2.2021
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