
Uspokojovanie očakávaní verejnosti je pre nás veľmi dôležité. Riešeniam s cieľom znížiť
zápach venujeme veľkú pozornosť  a úsilie. 
Záleží nám, aby občania v našom okolí vnímali objektívne naše procesy a korektívne
opatrenia  a preto s nimi chceme viesť otvorený a korektný dialóg.

Vody v maximálnej miere recyklujeme a až následne, keď už nie je iná možnosť, ich
upravujeme v biologickej čistiarni odpadových vôd.
Odpadové vody čistíme najmodernejšími technológiami a postupmi, ktoré vyhovujú
prísnym environmentálnym legislatívnym normám a kritériám.

 Predstavenstvo spoločností Envien Group stanovuje túto environmentálnu
politiku pre spoločnosti ENVIRAL, a.s.  , MEROCO, a.s. a Poľnoservis, a.s.,

pretože si uvedomuje potrebu udržateľnej environmentálnej politiky a cíti
zodpovednosť za znižovanie dopadov na životné prostredie.

 
Záleží nám na zelenšej budúcnosti. Sme partnerom ďalších generácií.

Našou víziou je, aby sme pri riešení nízkoemisnej mobility, v regióne strednej
a východnej Európy, boli pre našich partnerov prvou voľbou.

 

Naše prevádzky sa zameriavajú na výrobu biopalív (bioetanol, biodiesel), spracovanie liehu na
technické účely, spracovanie olejov a tukov, výrobu kŕmnych surovín pre zvieratá, rastlinného
oleja a vedľajších produktov s použitím na technické účely. S činnosťou našich prevádzok sú
spojené aj pozitívne dopady na životné prostredie. Ide najmä o výrobu biopalív, ktoré sú
používané ako náhrada za fosílne palivá a prispievajú tak k znižovaniu fosílneho CO2, a tým k
riešeniu klimatických zmien. Týmto aktivitám prikladáme veľký význam a chceme ich ďalej
rozvíjať.  Zároveň sa naše prevádzky snažia maximalizovať využívanie alternatívnych surovín,
vrátane spracovania odpadov z iných výrobných prevádzok.    

 
Hlavné priority v oblasti životného prostredia, ktorým sa venujeme:

Zápach 

Odpadové vody



Veľký dôraz kladieme na prevenciu vzniku havárií. Chceme, aby naši pracovníci konali veľmi
obozretne a v prípade vzniku mimoriadnej udalosti vedeli adekvátne reagovať. 
Zabezpečenie všetkých prevádzok  na zamedzenie vzniku a zdolávanie havárii je naša
priorita, aby sme boli bezpečný podnik, nielen pre zamestnancov, ale aj pre životné
prostredie. 

Chrániť  a minimalizovať dopady na životné prostredie, ktoré súvisia s našimi

podnikateľskými aktivitami.

Používať všetky  energie a vstupné materiály šetrne a efektívne.

Používať chemické látky, s čo najmenším negatívnym vplyvom na životné prostredie.

Znižovať tvorbu odpadov a uprednostňovať ich zhodnocovanie a recykláciu.

Dodržiavať  záväzné požiadavky, ktoré zahŕňajú environmentálne právne predpisy a 

 požiadavky zainteresovaných strán.

Sústavne monitorovať a zlepšovať vlastné environmentálne správanie.

Uplatňovať princípy prevencie znečistenia životného prostredia.

Viesť dialóg so zainteresovanými stranami a našimi partnermi.

Podporovať  komunikáciu na všetkých úrovniach riadenia a zvyšovať environmentálne

povedomie a zapojenie pracovníkov.

Havarijné situácie

Na podporu dosiahnutia našich priorít, pri vynaložení primeraného úsilia a

zdrojov, sa zaväzujeme:

Environmentálna politika je záväzná pre všetkých pracovníkov spoločnosti
ENVIRAL a.s., MEROCO a.s. a Poľnoservis a.s. a tí sú povinní rešpektovať a

riadiť sa ňou v plnom rozsahu.
 

Vedenie spoločnosti sa zároveň zaväzuje, že poskytne všestrannú podporu a
zdroje v rozumnej a primeranej miere, potrebné na realizáciu tejto politiky.


