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Ochrana životného prostredia v roku 2016 v skupine SSE 

V roku 2016 sme absolvovali ako jedna z prvých spoločností na Slovensku recertifikačný 
audit podľa novej normy ISO 14001:2015. Externé a interné audity potvrdili zlepšenia v 
oblasti nakladania s odpadom a v oblasti ochrany prírody a krajiny. V priebehu roka 2016 
sme plnili stanovené environmentálne  ciele zamerané na znižovanie obsahu nebezpečných 
látok v distribučných zariadeniach.  
 
Ochrana prírody a biodiverzita 
V rámci projektu LIFE Energia v krajine – elektrické vedenia a ochrana prioritných druhov 
vtákov v územiach Natura 2000“  sa venujeme riešeniu rizík a eliminácii nárazov vtáctva do 
VN a VVN vedení. V súlade s environmentálnymi cieľmi sme v roku 2016 upravili 431 
podperných bodov 22 kV s rovinnou konzolou, čo predstavuje asi 36 km vedení. Priebežne 
zaraďujeme nové technické prvky určené na znižovanie úhynov chránených druhov na VN 
a VVN sieti, tzv. odkloňovače letu vtákov. Na základe spolupráce so Štátnou ochranou 
prírody sme realizovali prekládky existujúcich bocianích  hniezd z NN sietí na umelé hniezdne 
podložky aj mimo elektrickej siete.  
 
 
 
Odpadové hospodárstvo, ochrana vôd, environmentálne škody 
 
Pri rekonštrukciách, opravách a údržbe distribučných zariadení sme vyprodukovali 3780 ton 
tuhých priemyselných odpadov, z toho 451 ton nebezpečných odpadov, 2568 ton ostatných 
odpadov a  761 ton druhotných surovín. V oblasti odpadového hospodárstva sme dokázali 
zhodnotiť prevažnú časť vyprodukovaných odpadov.  
 

 
 
Dôsledným manažmentom odpadového hospodárstva sa nám podarilo zhodnotiť 68%  
tuhých priemyselných odpadov. To znamená, že tieto odpady boli materiálovo využité 
prostredníctvom oprávnených spoločností. Zhodnotenými odpadmi sú všetky druhotné 
suroviny (železné a neželezné kovy, AlFe laná), káble, betónové stĺpy a pätky, všetky druhy 
batérií a niektoré druhy vyradených zariadení bez obsahu nebezpečných látok. 
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V roku 2016 mali zamestnanci možnosť zúčastniť sa firemných „ENVIRO dni“ v skupine SSE. 
Organizované boli rôzne vzdelávacie a poznávacie aktivity v Žiline, Banskej Bystrici, exkurzie 
na Muránskej planine a v Zázrivej. Prednášky o separovaní a kompostovaní odpadov sa 
stretli so záujmom. Mali sme možnosť si vyskúšať výrobu elektrickej energie v 
cyklogenerátore na využiteľný stabilný elektrický prúd – výrobu mixovaných nápojov a 
zasvietenie žiaroviek. V praxi sme videli ako končia komunálne odpady na dotrieďovacej linke 
a čo sa z nich dá ešte vyseparovať a využiť. Záujem bol aj o exkurziu v Národnom parku 
Muránska planina a v Ekocentre v Zázrivej, kde sa konali prednášky k ochrane prírody. 
Aktivity zamestnancov v rámci ENVIRO dní boli ohodnotené cenami. 
 
V roku 2016 bolo zo strany štátnych kontrolných orgánov vykonaných 15 externých kontrol 
zameraných na kontrolu dodržiavania legislatívnych predpisov. Výsledky kontrol nepreukázali 
žiadne porušenie povinností v oblasti ochrany životného prostredia. 
 
 
 
Ing. Alena Skrisová, 10. 2. 2017, vedúci Environment  


