SLUŽBY A PRODUKTY PRE LEPŠIE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

PROFIL SPOLOČNOSTI

D

EKONTA je poprednou stredo/východo–európskou environmentálnou
spoločnosťou ponúkajúcou služby a produkty v nasledujúcom rozsahu:
Prieskum a sanácie kontaminovaných lokalít
Nakladanie s nebezpečným odpadom
Ekologická havarijná služba
Búracie práce, technologické čistenie a vyraďovanie prevádzok z činnosti
Environmentálne poradenstvo
Environmentálny monitoring a laboratórne služby
Vybavenie pre zaobchádzanie s priemyselnými odpadovými vodami a emisiami
Environmentálny výskum a vývoj

DEKONTA v číslach:
Založená v roku 1992 v Českej republike
150 kvalifikovaných a skúsených zamestnancov
(80% s vysokoškolským vzdelaním, 10% s doktorským titulom PhD.)
Ročný obrat pribižne 20 miliónov €
Každý rok približne 400 environmentálnych projektov
v 10 krajinách

N

Spoločnosť disponuje certifikátmi ISO 9001, ISO 14001
a OHSAS 18001
Zastúpenie v 7 krajinách: Česká republika, Maďarsko,
Poľsko, Rumunsko, Rusko, Srbsko a Slovensko
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PERSONÁL, VYBAVENIE A ZARIADENIA
Multidisciplinárny tím (chémia/geológia/
biológia/inžinierstvo/civilné inžinierstvo/
elektrotechnické inžinierstvo/environmentálne
inžinierstvo/ekológia/poľnohospodárstvo/
právo/ekonómia)

Dielne, garáže a skladové zariadenia

Medzinárodne skúsení odborníci a projektoví
manažéri

Vlastné environmentálne výskumné centrum

Vlastné vybavenie a prevádzky pre:
Sanáciu znečistených území fyzikálnymi,
chemickými a biotechnologickými metódami
Prieskum lokality vrtnými prácami/
vzorkovaním/terénnym meraním
a testovaním
Odťažba odpadov/ nakladanie s odpadom/
spracovanie odpadu
7 dní v týždni – 24 hodín denne
environmentálna havarijná pohotovoť

22 biodegradačných prevádzok v Európe
Chemické, mikrobiologické a technologické
laboratóriá
Najnovšie HW a SW vybavenie pre zber dát,
vyhodnocovanie, vizualizáciu a matematické
modelovanie

SANÁCIA ZNEČISTENÝCH ÚZEMÍ

D

EKONTA úspešne vyčistila v mnohých krajinách stovky lokalít kontaminovaných rozličnými organickými a anorganickými
znečisťujúcimi látkami. V závislosti od špecifických podmienok danej lokality a charakteru znečistenia je vždy zvolený najvhodnejší
spôsob pre sanáciu. Dva najviac využívané postupy pri sanácií lokalít:
“Ex situ” sanácia: odťažba kontaminovanej
zeminy alebo odčerpanie kontaminovanej
podzemnej vody a následná dekontaminácia
“In situ” sanácia – dekontaminácia pôdy
a/alebo podzemnej vody priamo na mieste
pôvodného výskytu (bez odťažby
a odčerpania)
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DEKONTA disponuje vlastným know–how,skúsenosťou, materiálom a vybavením potrebným
pre úspešnú aplikáciu nasledujúcich sanačných metód:
FYZIKÁLNE

CHEMICKÉ

BIOLOGICKÉ

INÉ

Zemina/Odpad

Zemina/Odpad

Zemina/Odpad

Zemina/Odpad

drvenie, mechanická úprava, triedenie, solidifikácia/stabilizácia
pôdna vákuová extrakcia
pranie, prepieranie
spaľovanie
termálna desorpcia

chemická oxidácia
chemická redukcia
neutralizácia

biosanácia
bioventing
fytoremediácia

skládkovanie
prepracovanie, zmena
znečistenia
izolácia znečistenia uzavretím
izolovanie

Podzemná voda:

Podzemná voda:

Podzemná voda:

Podzemná voda:

aerácia, prevzdušňovanie,
čerpanie a následné čistenie:
gravitačná separácia
stripovanie (vzduchom
alebo prúdom vody)
adsorpcia
koagulácia
flokulácia
reverzná osmóza

chemická oxidácia
chemická redukcia
neutralizácia

biosanácia
biologická reduktívna dechlorácia
biologická redukcia
bio-slurping

hydraulická bariéra
reaktívna bariéra
prirodzená/podporovaná
atenuácia
izolácia znečistenia podzemnými
tesniacimi stenami a prekrytie
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PRIESKUM, VZORKOVANIE A MONITORING

D

má rozsiahle skúsenosti v oblasti prieskumných aktivít, práve tak ako v oblasti
vzorkovania a monitoringu zložiek životného prostredia, konkrétne v:
zemina, pôda
odpad
stavebné konštrukcie
kaly a usadeniny
podzemná voda
povrchová voda
pôdny vzduch
vzduch

DEKONTA má k dispozícii kvalifikovaných zamestnancov, potrebné oprávnenia,
certifikáty, vlastní vybavenie a materiál nevyhnutný pre prieskum /vzorkovanie/
monitorovacie aktivity – vrátane vrtných súprav, ručného vrtného náradia,
vzorkovačov, čerpadiel, terénnych analyzátorov a meracích prístrojov, datalogrov,
vzorkovníc, kontajnerov pre prepravu vzoriek, chladiacich boxov pre uskladnenie
a prepravu vzoriek, zariadenia pre čistenie a dekontamináciu použitého
vzorkovacieho náradia.

TERÉNNE ANALYZÁTORY A MOBILNÉ LABORATÓRIÁ
Ramanov spektrometer
Jedinečné terénne zariadenie umožňujúce operatívnu
identifikáciu viac ako 6000 organických aj anorganických
látok a ich zmesí, vrátane výbušnín a drog.

Príručný XRF Analyzátor DELTA
Najnovší analyzátor poskytujúci operatívne informácie
o obsahu toxických kovov a iných prioritných znečisťujúcich
látok v kontaminovanej pôde a sedimentoch.

Ecoprobe 5
Flexibilné a spoľahlivé zariadenie pre in-situ detekciu
a analýzu VOC látok. Zahŕňa v sebe PID analyzátor pre
meranie koncentrácie celkového pôdneho vzduchu
a selektívny IR analyzátor pre jednotlivé meranie metánu,
ropných uhľovodíkov a oxidov uhlíka.

V závislosti od požiadaviek zákazníka, je DEKONTA schopná zmobilizovať kontajnerové laboratórne vybavenie pre špeciálne účely.
Analytické laboratórium
Mikrobiologické laboratórium
Laboratórium na prípravu vzoriek
Mobilné laboratórium môže byť prenajaté alebo poskytnuté vrátane skúsených zamestnancov.
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VRTNÉ PRÁCE
Vlastnými vrtnými súpravami (AMS Power Probe, JaNo HVS 496 a 497) DEKONTA ponúka nasledujúce služby:
Priame nárazové vŕtanie (odber neporušených pôdnych vzoriek
z vybraného hĺbkového horizontu)
Rotačné jadrové vŕtanie
Dočasný a stály monitoring studní
Injekčné vrty pre aplikáciu chemických a biologických
sanačných metód pri postupe “in-situ”
Penetračné testy
Prieskumné vrty
Vrty pre tepelné čerpadlá
Vrty pre kotvenie a mikropilóty
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MONITORING EMISIÍ

D

EKONTA ponúka akreditované meranie emisií a monitoring kvality ovzdušia. Vďaka vysoko
kvalifikovanému a skúsenému personálu a zároveň aj vďaka najnovšiemu vybaveniu garantuje
monitorovací tím tú najvyššiu kvalitu a flexibilitu poskytovaných služieb v celej Českej republike ako
aj v zahraničí.
Rozsah poskytovaných služieb predstavuje /zahŕňa:
Autorizovaný monitoring stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia
Technické meranie emisií unikajúcich do ovzdušia
Technické merania kvality ovzdušia v okolí
Terénne meranie kvality pôdneho vzduchu
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EKOLOGICKÁ HAVARIJNÁ SLUŽBA

D

EKONTA zabezpečuje havarijnú službu pri únikoch
toxických a cudzorodých látok do životného prostredia.
Jedná sa o celý komplex činností, od rýchleho prvotného
zásahu zameraného na zamedzenie migrácie kontaminantu až
po celkovú sanáciu lokality znečistenej v dôsledku havárie
a jej navrátenie do pôvodného stavu.
Ekologická havarijná služba je zabezpečovaná 7 dní v týždni
– 24 hodín denne pre celé územie Českej republiky. Pohotovostné
telefónne číslo je +420 602 686 622. Výjazd havarijného vozidla
je garantovaný do 30 minút od prijatia informácie o vzniku havárie.
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Spoločnosť DEKONTA je zahrnutá do Integrovaného
Pohotovostného Systému Českej republiky a taktiež je
prepojená na Ministerstvo vnútra cez Generálne riaditeľstvo
Hasičského záchranného Systému Českej republiky.
Vybavenie
Pohotovostné vozidlá (land rovery)
Pohotovostné motorové člny
Zemné stroje
Nákladné vozidlá
Cisternové vozidlá ADR
Čerpadlá pre nebezpečné a výbušné látky
Ochranné prostriedky pre prácu s toxickými látkami
Dekontaminačné zariadenia a prostriedky
Detektory chemických látok
Elektronické databázy nebezpečných látok
Ekologická havarijná služba je začlenená do systému TRINS
a Záchranného bezpečnostného systému hlavného mesta Prahy.
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SPRACOVANIE ODPADOV

D

EKONTA poskytuje komplexné služby v oblasti nakladania
s nebezpečnými odpadmi. V oblasti biotechnologickej úpravy
odpadov je spoločnosť DEKONTA vedúcou firmou nie len v ČR, kde
prevádzkuje 20 dekontaminačných plôch, ale aj v celom regióne strednej
a východnej Európy.

Medzi ďalšie aktivity v oblasti spracovania nebezpečných
odpadov patria:
Prepracovanie odpadov na alternatívne palivá
Recyklácia priemyselného odpadu
Solidifikácia/stabilizácia kalov a prachu
Dekontaminácia odpadov aplikáciou fyzikálnych metód (venting,
premývanie, atď.)
Dekontaminácia odpadov aplikáciou chemických metód (chemická oxidácia)
Termálne zneškodnenie odpadu a likvidácia
Skládkovanie odpadov
Sanácia a rekultivácia skládok odpadov
Dekonta zároveň zabezpečuje všetok súvisiaci servis
podľa požiadaviek a potrieb svojho zákazníka,vrátane
zabezpečenia kontajnerov na odpad, prepravu odpadov
od zákazníka na miesto zneškodnenia, naloženie, váženie,
spracovanie odpadov, laboratórne analýzy a posúdenia
nebezpečných vlastností odpadov.

DEMOLÁCIE, LIKVIDÁCIA PRIEMYSELNÝCH PREVÁDZOK A TECHNOLOGICKÉ ČISTENIE
DEKONTA vykonáva množstvo projektov týkajúcich sa
vyraďovania priemyselných prevádzok a ich demolácií.
Okrem samotnej realizácie týchto projektov samotná činnosť
pokrýva aj: budovy / prieskumy tovární, vzorkovanie
a analýzy , návrh demontáže / demolácie, postupnú demoláciu
konštrukcií, recykláciu / štúdie na opätovné použitie
materiálov, prepravu a analýzu nákladov na zneškodnenie
Zabezpečujeme nasledujúce služby v súvislosti
s kontamináciou azbestom:
Prieskum a analýza azbestu
Odstránenie azbestu
Odstránenie a manipulácia s materiálom obsahujúcim azbest
Návrh a povolenia pre odstraňovanie azbestu
Dekonta disponuje širokým portfóliom špeciálnych
čistiacich technologických služieb pre rafinérie, nádrže,
hospodárske nádrže a cisterny, chemické továrne a iné
priemyselné činnosti. Naše služby zahŕňajú špeciálne:
Čistenie skladovacích nádrží
Čistenie potrubí a kanalizačných systémov
Čistenie odstaveného technologického vybavenia
Rezervoáre / septiky / kalové polia

LABORATÓRNE SLUŽBY, VÝSKUM A VÝVOJ

D

EKONTA poskytuje vo svojich analytických, mikrobiologických a technologických laboratóriách
možnosť širokého rozsahu analýz a testovania – vrátane:

Chemické (organické a anorganické) analýzy pôd,
odpadov, sedimentov, kalov, stavebných konštrukcií, vôd,
priesakových kvapalín a vzdušnín/ plynov
Súbor komplexných mikrobiologických analýz
Stanovenie ekotoxicity
Analytické a mikrobiologické laboratóriá (Ústie nad
Labom, Dřetovice a Ostrava) sú vybavené najmodernejšími
analytickými prístrojmi a zariadeniami. Všetky činnosti sú
realizované v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z platných
legislatívnych predpisov, technických noriem a príslušných
metodických pokynov. Laboratóriá spĺňajú požiadavky podľa
normy ISO/IEC 17 025.
Biopreparáty pre biotechnologickú úpravu kontaminovaného
odpadu a pre biosanácie kontaminovaných lokalít sú vyvíjané
v biotechnologických laboratóriách DEKONTY v Dřetoviciach
a Ostrave.
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Nové metódy a technológie pre sanácie a úpravu odpadov sú
vývíjané a testované v našich technologických laboratóriách
(Dřetovice a Slané).
DEKONTA vynaloží ročne viac než 1 milión EUR na výskum
a vývoj nových environmentálnych technológií. Spoločnosť
participuje na mnohých grantoch a projektoch z grantových
výskumno vývojových schém v Čechách, Európe a udržuje úzku
spoluprácu s poprednými európskymi univerzitami a vedeckými
inštitúciami z oblasti ochrany životného prostredia.

KONZULTAČNÉ SLUŽBY

D

EKONTA poskytuje nasledovný rozsah konzultačných služieb:

Poskytovanie akvizičných environmentálnych auditov
Environmentálne audity (vrátane auditov podľa
upraveného EBRD a WB protokolu / pokynov)
Štúdie vplyvu na životné prostredie (EIA) a odborné
posudkové štúdie
Poradenská činnosť pri implementácii systémov kvality
(ISO 9001), environmentálneho manažérstva (ISO 14 001)
a ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci (OHSAS 18001)
Integrované povolenia IPPC podľa platnej národnej
legislatívy
Hlukové štúdie
Rozptylové štúdie
Plán odpadového hospodárstva
Odborné posudky a expertízy
Spracovanie environmentálnych a zdravotných rizík
Spracovanie environmentálnych služieb
Supervízia (nezávislý odborný dozor) pri realizácii
ekologických projektov
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BIOFILTRE
Biofiltre predstavujú vysoko účinné a ekonomicky výhodné
riešenie pre reguláciu pachov a / alebo úpravu rozptylových
emisií obsahujúcich organické zložky.
Biofiltre sú vhodné pre aplikáciu vo farmaceutickom
a chemickom priemysle, výrobe plastov a spracovateľských
podnikoch, farbiarskom a náterovom priemysle, vo verejných
zariadeniach na úpravu a zhodnocovanie odpadov,
v bioplynových staniciach, potravinárstve atď.
DEKONTA ponúka:
Dodávku biofiltrov na kľúč
Návrh biofiltrov
Pilotné testovanie účinnosti biofiltrácie
Meranie biofiltrov, monitoring a operatívne nastavenia
Servis a údržbu biofiltrov
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ZARIADENIA PRE ODPAD, VODU A ÚPRAVU EMISIÍ
DEKONTA ponúka nasledovné zariadenia pre úpravu odpadov:
Mobilné (kontajnerové) stabilizačné / solidifikačné zariadenie
Mobilné zariadenie pre premývanie pôdy
Zariadenie pre peletizáciu prachu / kalov
Plávajúce rýpadlo pre čerpanie a odťažbu kalov
DEKONTA ponúka nasledujúce vybavenie pre úpravu emisií:
Biofiltre (pozri vyššie)
Filtre pre adsorpciu s aktívnym uhlím
Jednotku pre regeneráciu aktívneho uhlia

DEKONTA ponúka nasledujúce vybavenie pre úpravu odpadových vôd:
Bioreaktory
Kontajnerové stanice (gravitačné odlučovanie, vzdušný striping, sorbcia)
Úprava odpadových vôd pomocou koreňového systému rastlín
(pozri nižšie)
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ÚPRAVA ZNEČISTENEJ VODY PROSTREDNÍCTVOM KOREŇOVÉHO SYSTÉMU RASTLÍN

Úprava znečistenej vody koreňovým systémom rastlín
(RZWWTP) predstavuje ekonomicky prijateľné a technologicky
účinné riešenie pre úpravu znečistených vôd z malej vidieckej
zástavby a malých obecných a miestnych zariadení.
Znečistená voda prúdi do vhodne navrhnutého a zostaveného
zamokreného územia, kde sú znečisťujúce látky extrahované
z prúdiacej vody cez koreňový systém špeciálne
vypestovaných rastlín vhodných pre takýto typ prostredia.

DEKONTA ponúka:
Dodanie technológie RZWWTP na kľúč
Výber miesta pre vhodné umiestnenie technológie RZWWTP
Návrh a povolenia pre RZWWTP
Výber, dodanie a zabezpečenie rastu rastlín vhodných pre RZWWTP
Prevádzka a údržba technológie RZWWTP
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KLIENTI

D

EKONTA rieši ročne stovky ekologických zákaziek a projektov. Medzi dlhodobých obchodných partnerov
spoločnosti patria najvýznamnejšie priemyselné a stavebné podniky, medzinárodné organizácie, banky,
developeri, ministerstvá a miestne úrady.

Zoznam vybraných klientov:
Chemický, petrochemický priemysel a spracovatelia
surovej ropy : Unipetrol, Slovnaft, MOL,
PKN Orlen, Orlen Lietuva, Hexion, Akzo Nobel,
Benzina, Istrochem
Energetika: E.ON, Jihočeská plynárenská,
Západočeská energetika, Transgas
Hutníctvo: U.S. Steel, Feramo, Vítkovice Steel,
Mittal Steel
Dopravný a automobilový priemysel: ČKD DIZ,
GDX Automotive, TRW

Prepravné organizácie: Čepro, Mero, Czech Railways,
ČSA, Prague Airport
Stavebné spoločnosti: Skanska, Zakladani staveb,
Metrostav, Eurovia
Ministerstvá a štátne organizácie: Česká armáda,
Ministerstvo financií, Ministerstvo priemyslu
a obchodu, Ministerstvo životného prostredia
Medzinárodné organizácie: World Bank,
European Bank for Reconstruction and Development,
NATO, UNDP, UNEP

Potravinársky a obchodný priemysel:
Královský pivovar Krušovice, DUO, Dermacol, TESCO
Developeri: Central Group, Red Group, CEI Building
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KONTAKTY
Česká republika
DEKONTA, a.s.
Dřetovice (sídlo spoločnosti)
Dřetovice 109, 273 42 Stehelčeves
phone: +420 312 292 960
fax: +420 312 292 966
e-mail: dretovice@dekonta.cz
Praha (pobočky spoločnosti)
Volutová 2523, 158 00 Praha 5
phone: +420 235 522 252-3
fax: +420 235 522 254
e-mail: info@dekonta.cz

Poľsko
DEKONTA - Polska Sp. z.o.o.
Varšava (sídlo spoločnosti)
Jagiellonska 76,
Warszawa 03-301, Polska
phone: +48 41 3621882
fax: +48 41 3621882
e-mail: biuro@dekonta.pl

Kielce (pobočky spoločnosti)
Ściegiennego 252, Kielce 25-116,
Polska
phone: +48 41 362 18 82
e-mail: biuro@dekonta.pl

Srbsko
DEKONTA d.o.o.
Bulevar Zorana Đinđića 87/4
11070 Belgrade, Serbia
phone: +381 113 017 741
fax: +381 113 111 762
email: office@dekonta.rs

Slovensko
DEKONTA Slovensko, spol.s r.o.
Odeská 49, 821 06 Bratislava
Slovenská republika
phone/fax: + 421 245 527 672
mobil: +421 910 788 321
e-mail: slovensko@dekonta.com

Russia
DEKONTA Geolink “OOO”
Varshavskoe shosse, 35, building 1 (River Plaza)
117105 Moscow, Russia
phone: +7 495 380 1680
fax: +7 495 380 1684
e-mail: mail@dekolink.ru

Rumunsko
DEKONTA SRL
Anul 1848 street, 14
1000559 Ploiesti, Romania
phone: +403 44100284
fax: +403 44100284
e-mail: romania@dekonta.com

Maďarsko
Dekonta-Öko Kft.
Ostrom u. 27., 1st floor, No. 1
1015 Budapest, Hungary
phone: +420 235 522 252-3
e-mail: hungary@dekonta.com

