
 

ENVIRONMENTÁLNA POLITIKA 
 

Hlavný zámerom spoločnosti PROSPECT, s.r.o. v oblasti ochrany životného prostredia je riadiť 

a vykonávať svoje činnosti tak, aby mali minimálny dopad na životné prostredie. Na tento 

účel spoločnosť zaviedla a plní požiadavky Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 

1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne 

manažérstvo a audit (EMAS) v nasledovnom predmete činnosti:  

 REALIZÁCIA POZEMNÝCH A INŽIENIERSKYCH STAVIEB,  

 PREVÁDZKOVANIE A PRENÁJOM VOZOVÉHO PARKU, STAVEBNEJ TECHNOLÓGIE A 

MECHANIZÁCIE (STROJE, DEBNENIE, LEŠENIE),  

 ZBER A RECYKLÁCIA STAVEBNÉHO ODPADU A PREDAJ RECYKLOVANÉHO 

STAVEBNÉHO ODPADU. 

 

Naše priority 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pre zabezpečenie dosiahnutia našich zámerov a priorít sa zaväzujeme: 
 

 Plniť platné ustanovenia všetkých zákonov, nariadení, vyhlášok, iných záväzkov 

súvisiacich so životným prostredím a Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady 

(ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre 

environmentálne manažérstvo a audit (EMAS).1 

 Vykonávať činnosti spoločnosti  striktne v súlade s environmentálnymi právnymi 

normami, predpismi a ďalšími požiadavkami, ktoré sa spoločnosť zaviazala plniť.2 

  Zabezpečovať prevenciu a preventívnymi opatreniami zlepšovať ochranu životného 

prostredia odstraňovaním príčin priamo pri zdroji.3 

 Minimalizovať znečisťovanie životného prostredia prijímaním a realizáciou 

environmentálnych programov vo všetkých činnostiach.4 

                                                           
1 záväzok na dodržiavanie príslušných právnych požiadaviek a iných požiadaviek, ktoré sa organizácia zaviazala plniť a vzťahujú sa na jej environmentálne aspekty 
2 záväzok na dodržiavanie príslušných právnych požiadaviek a iných požiadaviek, ktoré sa organizácia zaviazala plniť a vzťahujú sa na jej environmentálne aspekty 
3 záväzok na prevenciu znečisťovania 
4 záväzok na sústavné zlepšovanie 

Šetrné využívanie prírodných 
zdrojov, materiálov a energie 

Recyklácia stavebných odpadov a 
redukcia tvorby odpadov 



 

 Objektívne a presne informovať zamestnancov, verejnosť (prostredníctvom 

webovej stránky) a štátnu správu o dosahovaných výsledkoch  a ďalších zámeroch v 

oblasti životného prostredia. 

 Pravidelnými školeniami zvyšovať povedomie všetkých zamestnancov o najlepších 

postupoch a princípoch ochrany životného prostredia. 

 Viesť zamestnancov k znižovaniu objemov odpadov a využívať možnosti recyklácie 

odpadov. 

 Zameriavať sa na zlepšovanie environmentálneho profilu našej spoločnosti 

stanovením, publikovaním a kontrolou plnenia environmentálnych cieľov.5 

 

Všetci zamestnanci sú povinní riadiť sa a v plnom rozsahu rešpektovať environmentálnu 

politiku spoločnosti. Zároveň sa vedenie spoločnosti zaväzuje, že poskytne všestrannú 

podporu a zdroje potrebné na realizáciu tejto politiky. 

 

 

 

Nové Zámky, 30.06.2017 Schválil: Ing. Alexander Volšík, riaditeľ 

 

                                                           
5 záväzok na sústavné zlepšovanie 


