
POLITIKA RIADENIA SKUPINY FCC NA SLOVENSKU

Skupina FCC patrí medzi najvýznamnejšie firmy podnikajúce v Slovenskej republike v oblasti nakladania
s odpadmi. Zákaznikom, obciam a širokej verejnosti poskytuje moderné komplexné s|užby, zahŕňajúce nieĺen
nakladanie s odpadmi, ale i poradenskú a projektovú činnosť, vzdelávanie a informácie v oblasti odpadového
hospodárstva. Základom našej čĺnnosti je komplexné nakladanie s odpadmi najmä zber odpadov' preprava
odpadov, zhodnocovanie odpadov, a zneškodňovanie odpadov.

Berieme do úvahy narastajúce požiadavky verejnosti na environmentálne vhodné nakladanie s odpadom,
hospodárenie s energiami a snažíme sa v čo najväčšej miere akceptovať tieto požiadavky a poskytovať
kvalitnú službu všetkým naším zákazníkom. Všetky negatívne vpĺyvy, ktoré vznikajú pri činnosti organizácie,
sa snažíme maximálne elĺminovať. Starostlivosť o ochranu životného prostredia, hospodárenie s enérgiami,
zaisťovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a kvalita poskytovaných služieb patria medzi najvyššie
priority našej činnosti vedúce k ochrane životného prostredia, spokojnosti našich zákazníkov a verejnosti.

zil'vÄzxv sPoLočNosTI
. Zodpovedne plniť požiadavky právnych predpisov a iné požiadavky pre oblasť ochrany životného

prostredia, hospodárenĺa s energiami a zaisťovania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci platné v
Slovenskej republiky a pre Európsku úniu

. Neustále zlepšovať kvalitu poskytovaných služieb a predchádzať všetkým rizikám vyplývajúcich z činností
spoločnosti v súlade s rozvojom technológií nakladania s odpadom (BAT technológie), potrebami
zákaznikov a očakávaniami verejnosti'

. Trvalo a efektívne plniť požiadavky zákazníkov a snažiť sa o ich dôveru, pružne reagovať na požiadavky
trhu.

l Zabezpečovať, aby záväzky politiky bolĺ východiskom pre prijímanie a realizáciu ciel'ov a programov
integrovaného manažérskeho systému spoločnosti.

. spíňať požiadavky a trvalo zlepšovať efektívnosť systému integrovaného manažérstva.
o Efektívne využívať materĺál, prírodné zdroje a energiu pri našej činnosti.
. V praxi zabezpečiť aplikáciu systému riadenia kvality, ochrany životného prostredia, energetického

manažérstva a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý je v súlade s požiadavkami
medzinárodných noriem sTN EN Iso 9001:2015, sTN EN Iso 14001:2015, sTN EN Iso 50001:2oI2 a
STN OHSAS 18001:2009.

. Aplikovať metódy v odpadovom hospodárstve, ktoré ekonomicky dostupným a šetrným spôsobom vedú
k minimalizácii negatívnych dopadov na životné prostredie a zabezpečia materiálové alebo energetické
zhodnotenie odpadov.

o Pri výkone jednotlivých procesov a činností sa zamerať na prevenciu úrazov a prevenciu poškodzovania
zdravia zamestnancov.

o Zabezpečĺť trvalé zlepšovanie a prevenciu znečisťovania životného prostredia a to najmä predchádzaním
environmentálnym rizikám, ktoré vyplývajú zo všetkých čĺnností súvisiacĺch so zneškodňovaním,
zhodnocovaním a prepravou odpadov' Zabezpečiť zneškodňovanie odpadov spôsobom, ktoý neohrozuje
zdravie lfudí a nepoškodzuje životné prostredie'

o Informovať obce a verejnosť o moŽných nepriaznivých dopadoch našich činností na životné prostredie
a o aktivitách spoločnosti vedúcich k ich predchádzaniu.

o Prostredníctvom vzdelávacích programov, školení a výcvikových kurzov zvyšovať kvalifikáciu
' zamestnancov a oboznamovať ich s dopadmi ich činnosti na životné prostredie.
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