cement

NA ŽIVOTNOM PROSTREDÍ NÁM ZÁLEŽÍ...

riešenie
pre kvalitnú

Pre každého zodpovedného výrobcu cementu je prioritou ochrana životného prostredia a hodnoty trvalej udržateľnosti, preto
neustále hľadáme riešenia redukujúce dopad výroby cementu na životné prostredie a
eliminujúce čerpanie prírodných zdrojov.

CRH (Slovensko) a.s.
závod Rohožník
906 38 Rohožník

V oblasti trvalej udržateľnosti sa zameriavame na tieto kľúčové témy:
•
•
•
•

•

Prírodný chránený areál Konopiská nachádzajúci
sa neďaleko Rohožníka, ktorý vznikol
rekultiváciou bývalého íloviska.

CRH (Slovensko) a.s.
závod Turňa nad Bodvou
044 02 Turňa nad Bodvou
+ 421 55 4610 208
kontakt@sk.crh.com

ZSPS

Zväz stavebných
podnikateľov SR
ZVC je držiteľom
ISO certifikátov:

1

Považská cementáreň, a.s.
Ul. Janka Kráľa
018 63 Ladce
+ 421 42 4603 111
www.pcla.sk
pcla@pcla.sk

Cemmac a.s.
Cementárska 14
914 42 Horné Srnie
+ 421 32 6576 211
www.cemmac.sk
mail@cemmac.sk
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+ 421 34 7765 111
www.crhslovakia.com
kontakt@sk.crh.com
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•

rozvoj inovatívnych riešení v našej
ponuke udržateľných produktov,
ťažba surovín lokálne a zodpovedne,
zníženie emisií CO2 a riešenie rizík
spôsobených zmenou klímy,
zníženie spotreby energie
a maximálne využitie recyklovaných
zdrojov,
úzka spolupráca s miestnymi
komunitami,
uplatňovanie prísneho kódexu
obchodného správania,
bezpečnosť zamestnancov pri práci
a vytváranie dlhodobých a stabilných
pracovných miest.

Združenie výrobcov cementu SR
Cementárska 14
914 42 Horné Srnie
www.zvc.sk
info@zvc.sk

Zväz Republikovej
Únie Zamestnávateľov
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Cementárne podporujú aj environmentálne
vzdelávanie prostredníctvom grantového
programu Zelený vzdelávací fond, ktorý
vznikol pod záštitou Ministerstva životného
prostredia a kde je CRH (Slovensko) a.s. jediným zlatým partnerom.

Zväz výrobcov cementu
Slovenskej republiky
je členom:

S

Všetci členovia ZVC rešpektujú a napĺňajú
hlavné princípy a kritéria národnej stratégie
trvalo udržateľného rozvoja. Neustálou modernizáciou a nákupom technológií sa darí
minimalizovať negatívne vplyvy výrobného
procesu na životné prostredie. Cementárne
dlhodobo využívajú ako zdroj energie alternatívne palivá vo forme odpadov. Ide najmä
o tuhé alternatívne palivá na báze plastov,
papiera, textilu, dreva a práškové alternatívne palivá na báze polyuretánu, odpadové
pneumatiky a odpad vznikajúci počas výroby v iných priemyselných odvetviach. Zavedením týchto alternatívnych palív dochádza
k výraznému šetreniu prírodných zdrojov,
financií a k redukcii emisií CO2.

budúcnosť

cement
riešenie
pre kvalitnú
budúcnosť

Slovenský cement v kocke

Cement ako základná surovina
Cement, vyrobený z ťaženého vápenca, je prírodný a zároveň ľahko recyklovateľný stavebný materiál. Slovenský cement má viac ako
130-ročnú tradíciu, pochádza z lokálnych surovín a zamestnáva lokálnych ľudí priamo i nepriamo v rámci dodávateľských reťazcov.
Po zavedení nových systémov je jeho výroba podstatne ekologickejšia a menej zaťažujúca ako v minulosti. Zároveň cementárne
zhodnocujú alternatívne palivá a priamo tak prispievajú k ekologizácii priemyslu.

otázka pre Martina Kebíska,
prezidenta Zväzu výrobcov cementu

Obrat

Priemerná ročná investícia

„Naším poslaním je presadzovať neustále zameranie na kvalitu
stavebných materiálov založených na využití cementu.“

Zamestnanie pre

Čo je hlavným poslaním Zväzu?
ZVC SR zastupuje troch výrobcov cementu a slinku, ktorí svojím pôsobením významne prispievajú k špičkovej kvalite slovenských
stavebných materiálov využívajúcich cement. Ako nezávislý podnikateľský zväz zohráva veľmi dôležitú úlohu ako spolutvorca celého
odvetvia. Výmena informácií a vzájomné prepojenie je základom pre širokú oblasť činnosti združenia, ktoré má záujem na trvalo
udržateľnom rozvoji.
Zväz si stanovil tri hlavné okruhy spolupráce:
•
•
•

Celková ročná spotreba cementu

ekologizácia odvetvia znižovaním uhlíkovej stopy a s tým súvisiace zhodnocovanie alternatívnych palív,
oblasť normotvorby a jej zosúladenia s reálnymi potrebami betonárov i staviteľov s ohľadom na trvalú udržateľnosť vo výstavbe,
spolupráca s ďalšími záujmovými združeniami v oblasti stavebníctva a priemyslu.

Tvrdošín
Žilina

Lietavská Lúčka
Martin

Ladce
Horné Sŕnie

Ružomberok Lisková
Ružomberok Texicom

Poprad
Prešov

Mojtín

Trenčín
Trenčín
Podlužany

miliónov EUR

ľudí

miliónov ton

4 cementárne
28 betonární
3 štrkovne
4 kameňolomy

Bardejov

Orlov

miliónov EUR

členovia ZVC

Ing. Martin Kebísek, MBA, prezident ZVC
Kde nás nájdete

252
32
1571
1,77
3

Slovenský cement v kocke

Strážske

Údaje za rok 2016

Prievidza
Banská Bystrica
Žiar nad Hronom

Ludvíkov
Dvor
Turňa nad Bodvou

Košice
Geča

Rohožník

Stupava

Nitra

Pezinok

Bratislava
Bratislava

Nitra
Galanta

Levice

Veľké Úľany

Komárno

cementárne

Výmenník tepla
cementárenskej pece.

Surovinová skládka.

STARÁME SA ...
Snaha našich členov je byť nielen významným zamestnávateľom v regiónoch, kde
pôsobíme, ale aj dôveryhodným lokálnym
partnerom, ktorý chce mať otvorený a konštruktívny dialóg so svojimi externými, ale
aj internými partnermi. Snažíme sa neustále rozvíjať vzťahy s orgánmi štátnej správy,
samosprávy, verejnosťou a chceme byť
dobrým susedom a starostlivým zamestnávateľom.
Prostredníctvom aktivít a fondov svojich členov, ako grantový program Náš Rohožník,
Zelený vzdelávací fond, Fond CEMMAC
či Školiace stredisko Cementár, zameriava
Zväz výrobcov cementu svoju pozornosť
najmä na podporu vzdelávacích, kultúrnych
a športových aktivít pre svojich pracovníkov.
Podporuje tiež lokálne projekty, ktoré umožňujú vytvárať podmienky na rozvoj detí a
mládeže vrátane sociálne znevýhodnených
skupín, prinášajú zmeny vzdelávacieho procesu, prispievajú k aktívnej ochrane životného prostredia, bezpečnosti či inej podpore
rozvoja komunít.
Okrem systematickej transparentnej podpory prostredníctvom svojich grantových
programov a fondov podporujú cementárne
priamo aj okolité obce vybudovaním multišportového areálu s tenisovým centrom
či futbalového štadiónu. Materiály z cementární boli použité pri prestavbách základných škôl, materských škôl, chodníkov
či kultúrnych domov. Pozitívny ohlas verejnosti vyvolal aj vznik pútnického miesta
v lome cementárne na hore Butkov, ktorým
Cementáreň v Ladcoch s podporou Nadácie
AGAPA vytvorila originálne dielo reprezentujúce nadčasové hodnoty. Pomáhať komunite tam, kde firmy pôsobia, patrí k ich základným hodnotám.

Akciová spoločnosť CRH (Slovensko) je súčasťou skupiny CRH so sídlom v Írsku, ktorá
v auguste 2015 nadobudla aktíva spoločnosti Holcim (Slovensko) a.s.. Svoje produkty a
služby ponúka v rámci regiónu North Danube
v Rakúsku, Maďarsku a na Slovensku, kde je
vedúcim výrobcom a dodávateľom stavebných materiálov a súvisiacich služieb. Unikátom v strednej Európe je biely cement, ktorý
má v cementárni Rohožník 40 ročnú tradíciu
výroby.

Počet zamestnancov:
Obrat v mil. EUR:
Cementárne
Betonárne:
Štrkovne:
Kameňolomy:

1004
162,6
2
18
3
4

Považská cementáreň, a. s. Ladce je najstaršia cementáreň na Slovensku, ktorá sa stala
realizáciou významných investícií jednou
z najmodernejších v stredoeurópskom regióne. Zásoby kvalitného vápenca v lome
na vrchu Butkov sú konkurenčnou výhodou
a predpokladom dlhodobej výroby cementu
v Ladcoch.

Počet zamestnancov:
Obrat v mil. EUR:
Cementárne
Betonárne:
Lomy:

373
56
1
8
1

Vo svojej novodobej podobe bola cementáreň založená v roku 1929. Prvý slinok bol
však z tamojšieho lomu vypálený už v roku
1895. Jeho zakladateľom bol taliansky podnikateľ Giovanni Batista Pisetta. V roku 1992
sa hornosrnianska cementáreň, štátny podnik, transformovala na akciovú spoločnosť
CEMMAC.

Počet zamestnancov:
Obrat v mil. EUR:
Cementárne
Betonárne:
Lomy:

194
33,4
1
2
1

