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Politika 
životného 
prostredia 
Aktívne sa usilujeme o dosiahnutie uznávaných najlepších environmentálnych parametrov v našich 
prevádzkach prostredníctvom efektivity výroby, ktorú je možné dosiahnuť dobrým environmentálnym 
riadením. Dodržiavame všetky platné zákony a riadime sa príslušnými medzinárodne uznávanými 
zásadami. 

 
Pri rozhodovaní uplatňujeme obozretný prístup a do našej obchodnej stratégie integrujeme 
environmentálne zásady.  

 
Na dosiahnutie týchto cieľov budeme: 
• dodržiavať príslušné miestne, národné a regionálne zákony a všetky príslušné medzinárodné 

zmluvy a dohody 
• konať v súlade s medzinárodne deklarovanými zásadami a normami vrátane Cieľov udržateľného 

rozvoja OSN a desiatich zásad iniciatívy OSN Global Compact a mandátu CEO OSN Global 
Compact pre vodu a dodržiavať zásady UNEP týkajúce sa efektívnosti využívania zdrojov a 
čistejšej výroby  

• aplikovať zásady obehového hospodárstva uplatňovaním efektívneho využívania zdrojov v rámci 
našich prevádzok a prostredníctvom zapájania zainteresovaných strán 

• minimalizovať náš dopad na životné prostredie od využívania prírodných zdrojov po riadenie 
našich emisií, vypúšťanie odpadových vôd a produkciu odpadu a zároveň brať do úvahy naše 
nepriame vplyvy, napríklad vplyvy z dodávok surovín a logistiky.   

 
V súvislosti s efektívnych využívaním zdrojov budeme:   
• poskytovať informácie o Life Cycle o ekologickej stope našich produktov a presadzovať 

efektívne využívanie surovín v súvislosti s našimi výrobnými procesmi, surovinami, vodou, 
energiami, recyklovaním a kaskádovým využívaním dreva a produktov lesného 
hospodárstva 

• znižovať objem odpadu vyvážaného na skládky a presadzovať sekundárne využitie 
vedľajších produktov a zvyšovanie miery recyklácie 

• uznať, že prístup k pitnej vode, sanitácii a hygienickým opatreniam je základným ľudským právom 
podľa OSN a s tým vedomím dodržiavať zásady iniciatívy OSN CEO Water Mandate pri riadení 
našej vodnej stopy vo všetkých stupňoch prevádzok a zavádzať konkrétne ciele zamerané na 
efektívnu spotrebu vody   

• priebežne aktualizovať posúdenie vplyvov na vodné zdroje pre všetky naše papierne a 
celulózky, ako aj prevádzky lesného hospodárstva, aby sme lepšie riadili našu vodnú 
stopu a chránili vodné zdroje  

 sa vo zvýšenej miere zameriavať na bežné problémy súvisiace so spotrebou vody 
v oblastiach s nedostatkom vody a budeme presadzovať kolektívny prístup v prípade 
spoločných výziev, vrátane vzdelávania zainteresovaných strán, akými sú dodávatelia 
a odberatelia, v súvislosti s problematikou vody  
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V súvislosti s minimalizáciou vplyvov na životné prostredie budeme:   
• presadzovať a investovať do inovácií a ekologickejšej technológie  
• zisťovať vplyv našich prevádzok na životné prostredie z hľadiska produkovaného odpadu, 

emisií do ovzdušia, vypúšťania odpadových vôd a iných vplyvov ako napr. hluk a zavádzať 
plány a ciele na minimalizáciu týchto vplyvov 

• nahradiť nebezpečné chemické látky z našich procesov a produktov látkami netoxickými alebo 
menej toxickými a surovinami v zmysle BAT štandardov 

• navrhovať výrobky a výrobné procesy, ktoré budú znižovať množstvo a nebezpečné vlastnosti 
našich emisií, vypúšťaných odpadových vôd a produkovaného odpadu 

• zabezpečovať, aby všetky nové projekty v našich celulózkach a papierňach zavádzali najlepšie 
dostupné technológie (BAT) vrátane spracovania odpadu a odpadovej vody a manipulácie s 
chemikáliami a ich skladovania 

• hodnotiť existujúce celulózky a papierne v porovnaní s BAT a určovať časový rámec pre zavedenie 
BAT 

• rozvíjať, realizovať a udržiavať systémy environmentálneho riadenia certifikované podľa 
ISO14001 vo všetkých našich celulózkach, papierňach a prevádzkach lesného hospodárstva 

• zverejňovať informácie o našich výsledkoch v oblasti životného prostredia prostredníctvom 
účasti na indexe WWF Environmental Paper Company, CDP a iných príslušných 
komunikačných kanálov 

• predchádzať vzniku environmentálnych incidentov a sťažností, a ak nim dôjde, nahlasovať ich, 
dôkladne ich vyšetrovať a prijímať opatrenia, aby sme tak predišli ich opakovaniu. 

 
 

Andrew King, CEO skupiny, január 2021 
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