CRH (Slovensko) a.s.
Cement Plant
906 38 Rohožník
Slovakia

T +421 34 77 65 111
F +421 34 77 65 149
www.crhslovakia.com

10. júna 2020

UPDATE: Sumarizácia situácie spojenej s dovozom alternatívnych palív do
cementárne v Rohožníku

Vyhlásenie rakúskeho ministerstva životného prostredia
Na základe stanoviska odborníka a auditu rakúskeho dodávateľa vykonaného
nezávislou audítorskou spoločnosťou, rakúske ministerstvo životného prostredia
uviedlo, že nemôže zdieľať stanovisko svojho slovenského partnera k nelegálnej
preprave odpadu, keďže všetky výsledky auditu a fotografie preukázali, že prevážaný
materiál bol legálny. Tieto informácie boli doručené Ministerstvu životného prostredia
Slovenskej republiky 8. júna 2020. Stanovisko rakúskeho ministerstva potvrdzuje
skutočnosť, že spoločnosť CRH Slovensko nedovážala žiadny nemocničný odpad a
nezúčastňovala sa na žiadnom nezákonnom obchodnom správaní.

Úvod do témy
Dňa 29. 4. 2020 sa na hraničnom priechode Jarovce – Kittsee konala kontrola odpadu dovážaného na Slovensko,
kde Slovenská inšpekcia životného prostredia zastavila niekoľko kamiónov. Počas kontroly sa v jednom z vozidiel
v dovážanom materiáli našli modré gumené rukavice, ktoré vzhľadom na súčasnú situáciu súvisiacu so šírením
COVID-19 používame na ochranu takmer všade, preto sa bežne vyskytujú aj v komunálnom i priemyselnom
odpade. Inšpektori však vyjadrili podozrenie, že ide o zdravotnícky odpad a vozidlu s týmto nákladom nedovolili
prekročiť hranice. Prepravovaný materiál bol spracovaný odpad z Rakúska, ktorý smeroval do cementárne
v Rohožníku a je používaný ako alternatívne palivo pre výrobu cementu.
Okamžitá reakcia CRH Slovensko
Zastavený kamión sa následne vrátil k dodávateľovi, ktorý danú dodávku u seba vyložil. Zamestnanci dcérskej
spoločnosti ecorec skontrolovali tento náklad, pričom v celom nákladnom vozidle sa okrem rukavíc nenašlo nič
podozrivé.
Ako súčasť programu zaistenia kvality realizoval ecorec v minulom roku v danej rakúskej spoločnosti audit
niekoľkokrát. Rakúska spoločnosť je držiteľom certifikátu ISO a zaručuje, že v žiadnom prípade nejde o
zdravotnícky odpad. Okrem toho CRH Slovensko od tejto spoločnosti pravidelne dostáva aj zoznam pôvodu
materiálu so všetkými súvisiacimi dodacími listami a inými potrebnými dokumentmi.
Inšpekcia v Rohožníku, ktorá nadviazala na hraničnú kontrolu
Na podnet Ministerstva životného prostredia SR sa uskutočnila v stredu 13. 5. 2020 v cementárni v Rohožníku
hĺbková kontrola Slovenskou inšpekciou životného prostredia zameraná na používanie tuhého alternatívneho
paliva, emisie a povolenia. Jej závery budeme poznať o 30 dní.
Ďalšie kroky CRH Slovensko
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Ohľadom prepravy alternatívnych palív, na ktorú padlo podozrenie, že je nezákonná, zaistila naša spoločnosť
všetky nám dostupné dôkazy. Tie potvrdili, že spomínaná zásielka z Rakúska obsahovala štandardnú dodávku
určenú pre výrobnú technológiu v cementárni. Podľa našich analýz bolo všetko v súlade s internými normami,
určenými kvalitatívnymi štandardmi aj príslušnou európskou legislatívou.
Predmetnú situáciu v súčasnosti prešetruje aj rakúske ministerstvo životného prostredia. Svoje stanovisko
vyplývajúce z analýzy celej situácie poskytne čoskoro.
Čo sú to alternatívne palivá
Alternatívne palivá, ktoré využívame v našich cementárňach v Rohožníku a v Turni nad Bodvou, sú vyrobené
z bežného priemyselného a komunálneho odpadu, ako sú plasty, drevo, textil a biomasa. Ich výhodou
v porovnaní s fosílnymi palivami (napr. uhlie) je, že pri spoluspaľovaní v rotačných peciach pri teplote vyššej ako
1400 stupňov Celzia vzniká menej škodlivých látok vypúšťaných do ovzdušia. Vďaka zastúpeniu CO2-neutrálnej
biomasy v nich nám tiež výrazným spôsobom pomáhajú znižovať emisie oxidu uhličitého. Nezanedbateľnou
výsadou ich energetického zhodnocovania je aj fakt, že popol vzniknutý z ich horenia ostáva súčasťou cementu
vďaka jeho vhodnému zloženiu.
Vzhľadom na nedostatočné kapacity výroby alternatívnych palív na Slovensku je potrebný ich dovoz aj z iných
krajín Európskej únie. Dovážané alternatívne palivo musí spĺňať prísne kvalitatívne parametre a na jeho dovoz je
vydané povolenie z Ministerstva životného prostredia SR. Každé takéto palivo je kontrolované a analyzované
v zmysle prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadu a podľa zavedeného systému kontroly
kvality, jeho chemické zloženie a zhoda s internými predpismi a rozhodnutiami Slovenskej inšpekcie životného
prostredia sú preverované v internom laboratóriu. Ambíciou cementární je dosiahnuť zvýšenie používania
alternatívnych palív zo Slovenska.
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