
   

MOTTO:  „  Musíme sa naučiť žiť tak, aby sme iným neubližovali 

 a zanechali našim nasledovníkom svet rovnako dobrý,  

 ak nie lepší, než v akom žijeme sami“. 
                                                                  Jacques Yves Cousteau 

 

ENVIRONMENTÁLNA  POLITIKA 
 

Predmetom činnosti SLOVMAG, a.s. Lubeník je hlbinné dobývanie a úprava magnezitu, 

nasledujúca výroba žiaruvzdorných stavív, tehliarenských a oceliarenských slinkov a súvisiace 

činnosti v areáli vrátane prevádzky háld a skládok odpadov, odkaliska, čističky odpadových vôd 

a kotolne. 

 Ochrana a  tvorba životného prostredia, vytváranie bezpečných a zdravých pracovných 

podmienok pre svojich zamestnancov a ich sústavné zlepšovanie, vrátane prevencie 

znečisťovania patria k  trvalo najväčším prioritám spoločnosti. 

 Vedomí si závažnosti záťaže životného prostredia a svojej spoluzodpovednosti za 

postupné zlepšovanie podmienok života v oblasti  „Gemera“  pre súčasnú aj budúcu generáciu 

prijímame environmentálnu politiku s nasledovnými zásadami: 

 Otázky životného prostredia posudzujeme komplexne, pričom zohľadňujeme požiadavky 

minimalizácie dopadov výrobných činností akciovej spoločnosti na okolité prostredie. 

 Dodržiavanie legislatívnych požiadaviek a plnenie oprávnených požiadaviek 

zainteresovaných strán na ochranu životného prostredia považujeme za základ pre 

kontinuálny proces trvalého zlepšovania stavu životného prostredia. Za prioritné oblasti 

považujeme šetrenie prírodných zdrojov, znižovanie znečisťovania ovzdušia, spotreby 

energií, vôd a tvorby odpadov a predchádzanie haváriám. 

 Starostlivosť o životné prostredie považujeme za samozrejmú súčasť všetkých 

technických návrhov a postupov pri zavádzaní nových výrobných technológií, resp. pri 

ich inováciách, pričom budeme využívať ekologicky vhodné suroviny, pomocné látky 

a obalové materiály. 

 Environmentálnu zodpovednosť a uvedomelosť našich zamestnancov zvýšime sústavným  

odborným vzdelávaním, osvetou a motiváciou. 

 Presadíme plnú zodpovednosť každého zamestnanca za sústavné znižovanie negatívnych 

vplyvov na životné prostredie na svojom pracovisku a  za dodržiavanie zásad 

vyplývajúcich z  environmentálneho manažérskeho systému. 

 O našich environmentálnych aktivitách, nápravných opatreniach  a  úlohách prijímaných 

v oblasti prevencie budeme informovať zamestnancov, verejnosť a orgány štátnej správy 

za účelom zlepšovania vplyvu ochrany, prevencie, kontroly a získavania nových 

poznatkov. 

Všetci zamestnanci akciovej spoločnosti, vrátane osôb pracujúcich v organizácii alebo 

pre organizáciu, sú povinní riadiť sa uvedenými deklarovanými princípmi  a  v  plnom 

rozsahu rešpektovať environmentálnu politiku SLOVMAG, a.s. Lubeník. 

 

V Lubeníku, 22.09.2022                                                                                                                                                                                                                

 

Ing. Alexander Novota                                                                                   Ing. Slavomír Sabol                                            

prevádzkový riaditeľ                                                                  finančný riaditeľ    

 

 

 

 


