
Vplyv spoločnosti JAVYS, a.s. na životné prostredie za rok 2014 
 

 

     Základnou prioritou spoločnosti JAVYS, a.s. je vyraďovať jadrové zariadenia, prevádzkovať 

technológie na spracovanie rádioaktívnych odpadov, prevádzkovať medzisklad vyhoreného paliva 

a úložisko rádioaktívnych odpadov s čo možno najmenším vplyvom na okolité obyvateľstvo a životné 

prostredie. 

     Každoročne dva krát je preto vedeniu spoločnosti predkladaná Správa o životnom prostredí, ktorá 

hodnotí stav životného prostredia a environmentálne správanie sa spoločnosti.  Z najnovšej správy 

vyplýva, že všetky činnosti, ktoré spoločnosť v roku 2014 realizovala, boli  plne v súlade s právnym 

poriadkom SR a rozhodnutiami štátnych a dozorných orgánov a všetci zamestnanci zabezpečovali 

činnosti tak, aby bol minimalizovaný vplyv na životné prostredie.. 

 

    V oblasti ochrany ovzdušia spoločnosť prevádzkuje 8 zdrojov znečisťovania ovzdušia – jeden veľký 

zdroj (nábehová a rezervná kotolňa), tri stredné zdroje a štyri malé zdroje. Všetky zdroje 

znečisťovania ovzdušia boli v priebehu roka 2014 prevádzkované v súlade s platnými rozhodnutiami 

štátnych a dozorných orgánov a emisie znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia sa pohybovali 

na úrovni jednotiek až desiatok kg. 

 

     V oblasti vodného hospodárstva je potrebné predovšetkým spomenúť zásadný pokles 

spotreby pitnej vody v roku 2014 v porovnaní s rokom 2013. Uvedený pokles bol na úrovni 

takmer 29%, čo v absolútnych číslach predstavuje nižšiu spotrebu o 24 065 m
3
, na 59 699 m

3
. 

Len úspora za dodávky pitnej vody za rok 2014 bola 16 132 €. 
      Podobný bol trend aj v dodávkach a odbere chladiacej vody,  kde došlo k poklesu až o 84 946 m

3
, 

na hodnotu 268 624 m
3
.  

      Celková úspora vo finančnom vyjadrení za dodávky pitnej a chladiacej vody (napriek 

každoročnému rastu cien) do objektov spoločnosti JAVYS, a.s. predstavovala 17 608 €. 

 

 

 



     V rámci vypúšťania odpadových vôd do recipientov Váh a Dudváh nedošlo v priebehu roku 2014 

k žiadnej udalosti, ktorá by znamenala prekročenie koncentračných, resp. bilančných limitov, 

stanovených v rozhodnutiach štátnych a dozorných orgánov. 

 
     V oblasti odpadového hospodárstva spoločnosť JAVYS, a.s. vyprodukovala celkovo 784 532 kg 

odpadov. Z uvedeného množstva v kategórii ostatné odpady bolo vyprodukovaných 695 752 kg 

(88,7% ), v kategórii nebezpečné odpady 11 840 kg (1,5%) a v kategórii biologický odpad 76 940 kg 

(9,8%).  

     Z celkového množstva, takmer 785 ton, bolo zhodnotených až 617 532 kg (79%), čo radí 

Javys, a.s. na jedno z popredných miest v rámci Slovenskej republiky. Náklady na zneškodnenie 

a likvidáciu odpadov za rok 2014 predstavovali 68 016 € a tržby za odpredaj zhodnotiteľných 

odpadov 103 616 €. 
 

      Záverom možno konštatovať, že v období roku 2014 spoločnosť dosiahla v oblasti 

ochrany životné prostredia veľmi dobré výsledky a boli splnené všetky stanovené ciele. 


