
Povrchová úprava obalu má
„papierový efekt", a to nielen vi-
zuálny, ale aj na dotyk. Obal je
drsný, na nerozoznanie od pa-
piera, a teda netypický pre hĺb-
kotlačovú technológiu. Vďaka pa-
pierovému efektu pôsobí veľmi
luxusným dojmom a pri správ-
nom rozložení lakovaných a nela-
kovaných plôch sa dokonca vy-

volá efekt vystupovania z plochy. 
O nový výrobok je veľ ký záujem

hlavne zo zahraničia.
Obal z vlastného výskumu,

u ktorého prvé pokusy boli reali-
zované v roku 2016, má už svojich
zákazníkov v Nemecku, Švaj-
čiarsku, Holandsku. Používa sa na
balenie napr. syrov, čokolády či
keksov.

Prestížnu cenu WorldStar
Awards získala spoločnosť
Chemosvit Folie už po dru-
hýkrát – prvýkrát v roku
1995 za viečkovaciu fóliu. n

85 ROKOV S VAMI
Ak chceme vybudovať stabilnú spoločnosť,

musíme definovať hodnoty a pravidlá, ktorými
sa bude riadiť. To predpokladá, že každá jej sú-
časť má jasne definovaný cieľ, ktorý má dosiah-
nuť, i procesy, ktoré zabezpečuje. Podporuje
to nielen výkon firmy, ale aj vytváranie dobrých
vzťahov - ako hovorí známe latinské príslovie,
„clara pacta, boni amici”. A dobré vzťahy sú
zas veľmi dôležité pre dobrú spoluprácu nielen
medzi ľuďmi, ale aj medzi útvarmi, v ktorých
pracujú. Moderným spôsobom môžeme pove-
dať, že pre tímovú prácu zameranú na plnenie
nových či mimoriadnych projektových úloh.

Rok 2019 pokračuje v trende roku predchá-
dzajúceho. Prejavuje sa dosť výraznou nestabi-
litou, či už v ekonomickej oblasti, napr. pri
vývoji cien surovín a polotovarov, i v oblasti po-
litickej. Firmy skupiny Chemosvit a Finchem,
podobne ako veľ ká časť našich obchodných
partnerov, sú firmy s tradíciou, od ktorých sa
očakáva stabilné a spoľahlivé plnenie záväzkov.
A nielen to. Je to i neustála práca na kvalite vý-
robkov či služieb, prinášanie nových výrobkov
na trh v súlade s požiadavkami zákazníkov. To
sa určite dosahuje ľahšie, keď trh rastie a situá-
cia je priaznivá, avšak v nestabilnej dobe je to
oveľa náročnejšie.

Sme presvedčení, že aj túto výzvu je možné
zvládnuť. Chceme sa oprieť práve o 85-ročnú
tradíciu firmy, ktorá je v prvom rade spojená so
stabilným a odborne zdatným kolektívom.
S dlhoročnými obchodnými vzťahmi s našimi
zákazníkmi a dodávateľmi, a tiež so zástupcami
zamestnancov, s odborovou organizáciou. Sú
to spoločné hodnoty a pravidlá, na základe
ktorých boli vybudované tieto vzťahy a vzá-
jomná dôvera. Boli preverené množstvom skú-
šok, ktorými sme  spolu prešli. A práve táto
báza je zvlášť dôležitá a potrebná pri plnení mi-
moriadnych úloh v náročnom období. Sta-
viame teda na základe vybudovanom v dob-
rých časoch, lebo budovať ich v náročnom ob-
dobí už môže byť neskoro.

Skupina firiem Chemosvit a Finchem sa
môže pochváliť ústretovým prístupom akcioná-
rov k rozvoju a zveľaďovaniu firmy. V náročnom
období je zvlášť dôležité udržať a zvyšovať pro-
duktivitu, a tiež ponúkať nové technológie na
zabezpečenie konkurencieschopnosti firmy.
Podpora akcionárov sa aj v uplynulom období
prejavila v nových investíciách vo všetkých ob-
lastiach výroby - vlákien, strojárenskej výroby
a v oblasti výroby fólií. Niektoré z nich už boli
inštalované v roku 2018, ďalšie „sú na ceste”
a budú pripravené v tomto roku. Odsúhlasená
stratégia v predstavenstve firmy na ďalšie tri
roky dáva záruku stability a ďalšieho rozvoja.
Zákazníkom tak vieme garantovať okrem pro-
duktivity vysokú kvalitu aj nové produkty,
ktoré, najmä v oblasti obalových fólií, budú zo-
hľadňovať nové trendy v ochrane životného
prostredia. 

Ing. Jaroslav Mervart, PhD.
predseda predstavenstva a.s. Chemosvit

NEWSTER
of FINCHEM & CHEMOSVIT 

WorldStar Packaging Awards 2018
Obal s papierovým efektom, ktorý patrí medzi novinky v pot-
ravinárskom priemysle, pokračuje svoju víťaznú cestu - po
Obale roka 2017 a Cene predsedníčky poroty získal aj ohod-
notenie najvyššie, a to cenu WorldStar Packaging Awards
2018. Tú prevzali zástupcovia spoločnosti CHEMOSVIT FOLIE,
s.r.o., na slávnostnom ceremoniáli v austrálskom Queenslande.

CHEMOSVIT FOLIE

ww.chemosvitgroup.com 
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AudIT SPRáVnEj VýRObnEj PRAxE: „bEz VyHLáSEnIA nEzAbALíš...“

Podľa článku 16 Nariadenia Európskeho parla-
mentu a Rady (ES) č. 1935/2004 musí byť k ma-
teriálom určeným na styk s potravinami prilo-
žené písomné vyhlásenie o tom, že zodpoveda-
jú predpisom, ktoré sa na ne vzťahujú, pričom
musí byť k dispozícii príslušná dokumentácia.

Spracovaný dokument Vyhlásenie o zhode pre
plastové materiály s požiadavkami na zdravotnú
bezpečnosť podľa nariadenia Komisie (EÚ)
č. 10/2011 (ES) je vydávaný odborom proces-
ného riadenia a integrovaných systémov riade-
nia na základe rozsiahlej podpornej dokumentá-

cie a audítorky ju dôkladne preverili. 
Rôzne typy auditov sa stali súčasťou podnikovej

kultúry spoločnosti Chemosvi Folie, a aj tento au-
dit, zameraný na preverenie podmienok dodržiava-
nia bezpečnosti vyrábaného produktu, bol úspeš-
ný. „Preukázal, že procesné činnosti v organizácii
sú koordinované, a v podniku sa dodržiavajú tak
interné záväzné predpisy, ako aj legislatívne,
predpísané orgánmi štátnej správy, či medziná-
rodnou legislatívou,“ uviedla manažérka proces-
ného riadenia a ISR  Ing. Alena Trabalková. Spo-
ločnosť má zavedený režim správnej výrobnej
praxe (GMP), čo zvyšuje bezpečnosť potravín
v celom reťazci podnikania s potravinami.

Vyhlásenie o zdravotnej bezpečnosti vyrába-
ného produktu a na druhej strane je povinnos-
ťou výrobcu potraviny použiť len taký obal (fó-
liu), ku ktorému má príslušné vyhlásenie. Tento
dokument spája výrobcu potraviny a výrobcu
obalu (fólie) vzťahom definovaným v nadpise:
„Bez vyhlásenia nezabalíš!“ n

Na ofsetovom stroji bola už odskúšaná tlač
papiera na balenie čaju pre slovenského odbe-
rateľa bez použitia lepidiel, kde sa obal uzatvára
iba zatlačením papiera. „Potláčali sme aj poplas-
tovaný papier, kde zvárateľnú vrstvu tvorí po-
lyetylén nanesený extrúznou lamináciou,“ pove-
dala nám Ing. Eva Sámelová, manažérka mar-
ketingu. „Boli to jednoduché vrecká, do ktorých
sme balili vianočné prezenty pre našich zákazní-
kov. Vrecká sa stretli s úspechom.“ Testy budú
pokračovať. 

V spolupráci so svetovým výrobcom papiera
firmou Feldmuehle prebiehajú skúšky potlače
na papieri s monoštruktúrou, čo umožňuje obal
následne po použití recyklovať s papierovým od-
padom, nie so zmiešaným. Zvárateľná vrstva je
lakovaná. 

Papier je materiál priateľský voči životnému
prostrediu. Papier od firmy Felmuhle je vyso-
kokvalitný s bielym, lesklým alebo matným pig-
mentovým povrchom a je vhodný na spracovanie
na rovnakých baliacich automatoch ako poplas-
tovaný papier.  „Vieme, že kompozitné materiály
sa postupne budú z potravinového trhu vytláčať,
a preto sa púšťame aj touto ekologickou ces-
tou,“ uzavrela manažérka marketingu. n

V spoločnosti Che-
mosvit Folie bola od-
skúšaná horúca novinka
– fólia s matno-lesklým
efektom. „Je to obal,
ktorý sme vyvíjali spo-
ločne s naším dodáva-
teľom farieb, spoloč-
nosťou Flintgroup,“
povedala nám Ing. Eva
Sámelová, manažérka
marketingu. Obchodný
názov tohto obalu je
Tatrafan KXP/ L32L4/S.

Doterajšie laky použí-
vané na tento účel na
našich obaloch mali iba
vizuálny efekt, teraz je
matný efekt aj doty-
kový. Za matný lak na
zvárané fólie s papiero-
vým efektom na dotyk,

ktorý sme tiež vyvíjali spolu
s firmou Flint, sme minulý rok
dostali ocenenie World Star.
Tentokrát našou požiadavkou
bolo, aby sa matný lak s pa-
pierovým efektom dal použiť

aj na studený zvar
(cold seal).

Obal bol s úspe-
chom testovaný za-
čiatkom októbra u náš-
ho obchodného part-
nera I.D.C. Holding
v Trnave. Balili sme aj
obľúbené banánky
v čokoláde. „Výsled-
ný efekt veľmi záleží
od toho, aká je po-
užitá grafika,“ pove-
dala nám manažérka.
Obal veľmi pekne
ukáže, má luxusný
vzhľad a hodí sa na
balenie cukroviniek, aj
exkluzívnejšieho čo-
koládového či pečivá-
renského tovaru. n

Zušľachťovanie fólie hĺbkotlačou má v sku-
pine CHEMOSVIT už viac ako 50-ročnú tradí-
ciu, a táto skutočnosť predstavuje nielen
záruku naakumulovaných vedomostí  a skúse-
ností, ale aj istú zodpovednosť. 

„Ekofriendly“ obaly 

Na jeseň 2018 prebehol v spoločnosti CHEMOSVIT FOLIE, s. r. o., audit správnej výrobnej
praxe a súvisiacej dokumentácie k obalovým materiálom určeným na styk s potravinami.
Vykonali ho audítorky podľa harmonogramu auditov Regionálnych úradov verejného zdra-
votníctva Slovenskej republiky.

Investíciou do ofsetového stroja spoločnosť CHEMOSVIT
FOLIE, a. s., nielen doplnila svoj strojnotechnologický
park o ďalší druh potlače obalových materiálov, ale rozší-
rila aj svoje portfólio. Stroj vybavený elektronickým vy-
tvrdzovaním farieb je schopný potláčať aj papier, čo je
v súlade so súčasnými svetovými ekologickými trendmi.  

Horúca novinka oslovuje zákazníkov
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l Aký úspech si vo vašej firme za
uplynulé dva roky najviac ceníte
a prečo? Na to sme sa opýtali ria-
diteľa spoločnosti CHEMOSVIT
FOLIE, s. r. o., Ing. Jaroslava Mer-
varta, PhD.

Situácia na európskom trhu flexi-
bilných fólií je poznačená globalizá-
ciou a vysokou konkurenciou. Za
uplynulé roky sme zaznamenali ras-
túci tlak na ceny, ale zároveň aj na
kvalitu a rozsah služieb. Tam teda
smerovali aj naše aktivity a kon-
krétne projektové tímy.

Rastúci tlak na ceny nás viedol
k prehodnoteniu nákladov pri za-
chovaní, resp. zvýšení produkcie
firmy. Tento náročný zámer bolo
potrebné samozrejme realizovať
tak, aby sa to v žiadnom prípade
nedotklo zákazníckej spoľahlivosti
či perspektívy firmy. Som veľmi rád,
že v spolupráci s materskou spoloč-
nosťou, ale najmä aj s vedúcimi jed-
notlivých úsekov sme našli nielen
pochopenie pre novú situáciu na
trhu a spoločné ciele, ale zároveň
i cestu, ako tieto zmeny udržateľ-
ným spôsobom realizovať. Výsled-
kom bolo výrazné zníženie osob-
ných nákladov pri súčasnom raste
nominálnej mzdy, a ako už bolo
spomenuté, pri raste celkových
výkonov. To nám umožnilo vyrovnať
sa s náročnými výzvami, ktoré nás
v roku 2018 čakali. 

l Minulý rok bol aj rokom nábehu
nových investicií...

Je to dôležitý predpoklad pre
perspektívu firmy. Sem môžeme za-
radiť spustenie nového ofsetového
stroja, ktorý využíva viacero nových
technológií. Spomeniem najmä sys-
tém tlačenia zo 7 stálych farieb
(heptachrom) plus biela, tlač bez
rozpúšťadiel, farby vytvrdzované
systémom EB (Electron-Beam) či au-
tomatizovanú výmenu tlačových fo-
riem. Tieto technológie budú
zrejme aj ďalej určovať smery v po-
tlačovom priemysle, ktorý sa bude
uberať cestou štandardizácie a au-
tomatizácie tlače.

Ďalšou, už tiež aktívne využívanou
investíciou je nový flexotlačový stroj
od firmy WH Miraflex, ktorý doplnil
oddelenie flexotlače. Prínosom je
nielen z kapacitného hľadiska, ale aj
z pohľadu produktivity či kvality
tlače, ktorá je na preplnenom a ná-
ročnom flexotlačovovom trhu ne-
vyhnutnosťou. 

Tretím rozsiahlym investičným
projektom bolo vybudovanie novej
haly rezania, čo bolo zároveň spo-
jené so zakúpením štyroch rezacích
strojov od firmy Kampf. Táto inves-
tícia umožnila výrazne zlepšiť výkon
celého oddelenia, ale aj zrealizovať
zmenu zmennosti práce, optimali-
zovať logistiku výroby či skladovacie

kapacity.
l To boli tie naj-
dôležitejšie pro-
jekty...

Projektov bolo
v roku 2018, sa-
mozrejme, viac, či
už z oblasti

údržby, energetických úspor, auto-
matizácie, predaja či organizácie
práce. Som presvedčený, že toto
koncentrované úsilie pomohlo vy-
tvoriť dobrú východziu situáciu pre
rok 2019. Za dobre odvedenú prácu
by som chcel poďakovať nielen na-
šim pracovníkom, ale aj externým
firmám a partnerom, ktorí sa na rea-
lizácii týchto akcií podieľali.

l Čo pripravujete pre vašich zá-
kazníkov?

Nový rok už tradične prináša
nové výzvy. Pri znižovaní nákladov,
zvyšovaní kapacity výroby si
chceme udržať a zlepšovať úroveň
zákazníckeho servisu. To je dôležité

nielen z pohľadu loajality zákazní-
kov, ale aj kvôli poznaniu trendov
a všeobecne situácie na trhu. 

Samostatne a s plnou vážnosťou
sa pripravujeme na príchod novej
legislatívy v oblasti obalov na eu-
rópskom trhu, ktorú podporujú
a akcelerujú najmä veľ kí zákazníci či
obchodné reťazce. Dnes už pozná-
me termíny a zámery a sme pripra-
vení i v tejto oblasti vyhovieť ich ná-
ročným požiadavkám. Vďaka spolu-
práci s univerzitami či výskumnými
ústavmi sme presvedčení, že tieto
požiadavky vieme splniť, ale aj sami
priniesť nové, cenovo a kvalitatívne
vyhovujúce riešenia. S garanciou
nielen dobrej ochrany zabaleného
výrobku, ale zároveň spĺňajúcich
požiadavky na ekológiu, ochranu
prírody či recyklovateľnosť.

l Zrejme budete pokračovať aj
v investičných akciách...

Najdôležitejšou investičnou ak-
ciou roku 2019 bude nepochybne
nový 11-farebníkový hĺbkotlačový
stroj, pripravený uspokojiť tie najná-
ročnejšie požiadavky našich zákazní-
kov. Či už hovoríme o počte farieb,

o rôznych typoch lakov, obojstran-
nej potlači, produktivite či rýchlej
výmene zákaziek. Hĺbkotlač sa
z tohto pohľadu profiluje ako sta-
bilná, vysoko kvalitná a produktívna
technológia, o ktorú je stále záu-
jem, tak zo strany globálnych nad-
národných spoločností, ako aj eu-
rópskych či regionálnych lídrov.

Vyššiu kapacitu výroby, ale aj
nové možnosti prinesie nový vrec-
kovací stroj na hygienické vrecká.
Tu je veľmi dôležité prepojenie vý-
roby polyetylénových fólií, nových
kapacít vo flexotlači, a tiež už spo-
mínaných možností oddelenia vý-
roby tašiek a vreciek. 

V oblasti produktivity a nákladov
chceme pokračovať v rozbehnutých
projektoch aj v roku 2019. Oblas-
ťou, ktorú by sme chceli v tomto
roku viac podporiť, sú projekty s do-
dávateľmi, s cieľom optimalizácie
výrobnej technológie a hľadania no-
vých, cenovo či kvalitatívne výhod-
nejších substitúcií. Podobné typy
projektov pripravujeme aj s našimi
zákazníkmi, ktoré sú zamerané
najmä na uvedenie obalov s kvalita-
tívne novými vlastnosťami na trh. n

Spoločnosť pod Tatrami investuje do nových technológií

Aj My budEME nA InTERPACKu 2020

Najväčší a najvýznamnejší veľ trh baliacej techniky na svete Interpack v Düs-
seldorfe otvorí svoje brány vystavovateľom a návštevníkom opäť      7.-13.
mája 2020. Tu sa prezentujú firmy z oblasti baliacej a výrobnej techniky
z celého sveta. Obľúbený veľ trh ukazuje trendy, kam sa svet obalov bude
uberať v budúcnosti. A my tam nebudeme chýbať! 

Spoločnosť CHEMOSVIT FOLIE, a. s., rovnako ako pri účasti v roku 2017 aj teraz predstaví novinky v segmente
balenia, ako sú potlač papiera ofsetovou tlačou, PLA vrecká s tlačou i bez tlače, nové typy hygienických vre-
ciek, matno-lesklý efekt na obaloch s cold sealom a ešte aj ďalšie vychytávky, ktoré sú predmetom vlastného
vývoja. Veľ trh je pre nás aj zrkadlom toho, kam sa od poslednej výstavy posunula konkurencia, čo si budú
želať naši zákazníci, čo pre nich máme pripraviť do budúcnosti. 
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l V roku 2019 si pripomenie Chemosvit 85
rokov od svojho vzniku. Je to ďaleká histó-
ria, ale nie tak, aby sme si ešte nepamätali
z rozprávania súčasníkov, ako to vtedy
bolo...

Keď Baťa založil na zelenej lúke výrobu vi-
skózových vlákien a celofánu, v tom čase jedi-
nej v Európe, bol to obrovský prínos pre ľudí
tohto kraja, veď sem pod Tatry priniesol prácu,
na vtedajšiu dobu moderné metódy riadenia,
nový spôsob života, kultúru, vzdelanie – cez Ba-
ťovu školu práce. Jej absolventi sa dodnes kaž-
doročne vo Svite stretávajú.

l Vždy ste hovorili, že v našej firme máme
na čom stavať – na poctivej, kvalitnej práci
ľudí, ktorí boli s podnikom stotožnení,
a strávili v práci v ňom prakticky celý svoj
produktívny život...

Takisto aj ich rodiny. Pracovali tu celé gene-
rácie - otcovia, synovia, deti  i vnuci. Boli to
ľudia, ktorí spojili svoje osudy s firmou, kde
strávili celý život. Vládol tu duch silnej spolupa-
tričnosti a stopy tradícií, z ktorých firma vy-
rástla.  A tento trend bol v celom vývoji
Chemosvitu. I dnes čerpáme z dobrých zákla-
dov položených našimi predchodcami, aj keď
firma dnes už vyzerá celkom inak – je moder-
nou európskou firmou, ktorá stavia na investí-
ciách do moderných zariadení, na korektných
vzťahoch so zákazníkmi, komunikácii, na no-
vých trendoch. Baťovo heslo „Náš zákazník,
náš pán“ je u nás stále aktuálne - dnes v modi-
fikácii - „náš partner“.

l Ktoré obdobie v histórii firmy bolo podľa
vás najviac progresívne?

Prudký vývoj tu bol od začiatku – veď pod
Tatrami vznikla úplne nová výroba fólií, vlákien,
bola založená elektráreň, strojárska výroba.
Všetky sa v pomerne krátkom čase pred 2. sve-
tovou vojnou rýchlo rozvíjali a napredovali. 

V 60-tych rokoch sme začali s rozvojom tla-
čových techník cez prvé hĺbkotlačové techniky,
rozvoj prípravy tlače, a takým ďalším obdobím
prudkého vývoja boli 70-te a 80-te roky, keď sa
začali presadzovať syntetické fólie a vlákna.
Dokázali sme vtedy, aj vďaka až osobným vzťa-
hom, do Chemosvitu presadiť modernú výrobu
polypropylénových vlákien, biaxiálne oriento-

vaných polypropylénových fólií, a neskôr kon-
denzátorových fólií pre elektrotechnický prie-
mysel. V čase socialistického byrokratického
systému riadenia a investovania sme boli prie-
kopníkmi, keď sme stroje nakupovali cez deví-
zovo-návratné úvery a väzbové obchody. Po
uvedení výroby BOPP fólií v roku 1978 do pre-
vádzky a POP textilného hodvábu v roku 1980
sa podstatne zmenila štruktúra výroby.

Avšak nielen v oblasti obalov a vlákien bolo
toto obdobie doslova búrlivé – naši strojári
vtedy vyrábali a oživovali baliace a spriadacie
stroje pre závody prakticky v celom Českoslo-
vensku, v bývalej NDR.

Bola to naozaj hektická doba, kedy ľudia
s nadšením budovali túto, od samého začiatku
progresívnu firmu.

A po transformácii a reštrukturalizácii firmy
v roku 1994 sa začala zasa písať úplne nová ka-
pitola...

l Neopomeňme ale jednu dôležitú vec – ži-
votné prostredie...

Založenie výroby celofánu v podtatranskej
oblasti Baťom nebolo z hľadiska životného pro-
stredia najšťastnejšie rozhodnutie. Emisie síro-
vodíka, sírouhlíka do ovzdušia dosahovali
zvyšovaním výroby neprípustne vysoké hod-
noty a odpadné vody i napriek postaveniu
a modernizácii čističky odpadových vôd presa-
hovali únosnosť znečistenia rieky Poprad. Preto
sme pristúpili radikálne k riešeniu, ktoré spočí-
valo v zastavení výroby celofánu, a to presne
60 rokov po jej založení a v jeho náhrade eko-
logickou produkciou. V tomto období bolo
realizovaných viacero akcií s priaznivým dopa-
dom na ovzdušie – a to hlavne modernizácia
výroby energií, inštalácia odprašovacích zaria-
dení, zariadení na likvidáciu emisií z riedidiel
do ovzdušia a ďalšie investície. Životné pro-
stredie bolo v modernej histórii Chemosvitu
prioritou.

l Spomenuli ste novú etapu vo vývoji firmy 
po jej transformácii na akciovú spoločnosť
v roku 1995...

Po roku 1989 so zmenou spoločenského zria-
denia v krajine sa radikálne zmenili aj pod-
mienky na podnikanie. Zároveň nastal prudký
rozvoj informačných technológií, bez ktorých si
dnes už produkciu a riadenie nevieme ani pred-
staviť. Bola to zaujímavá, hektická, ale aj ná-

Firma, ktorá dala prácu
celým generáciám Podtatrancov

Osemdesiatpäť rokov firmy sa dá prirovnať k životu človeka.
Aj on sa rozvíja od detských nesmelých krôčikov, cez získavanie
vedomostí a skúseností až po obdobie zrelej dospelosti. Tu sa
ale podobnosť končí – zatiaľ čo človek odchádza na zaslúžený
odpočinok, dobre riadená firma má pred sebou ešte roky ďal-
šieho rastu a napredovania. O tom sme sa rozprávali s Ing. Mi-
chalom Ľachom, predsedom predstavenstva Finchemu, a. s.,
nositeľom štátneho vyznamenania a hlavne človekom, ktorý
s Chemosvitom žije v tesnom zväzku takmer päťdesiat rokov.
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Založenie 
spoločnosti firmou Baťa

1938 
Potlač obalov

Strojárska a hutnícka výroba

1934 
Výroba viskozových vlákien

1935 
Výroba celofánu

1966 
Hĺbkotlač

1951
Rozdelenie spoločnosti

a vznik Chemosvitu

1989
Výroba BOPP 

kondenzátorových fólií

1978
Výroba BOPP  fólií

1973
Výroba PP vlákien

1994
Privatizácia firmy 

a reštrukturalizácia

1996
Výroba plastových 

výrobkov z recyklátov

1992
Výroba liatych fólií

2011
Trigenerácia
v energetike

1951
Výroba syntetických vlákien

1954
Výroba obalov na

báze plastov

SME Tu PRE VáS
uŽ 85 ROKOV

1997
Certifikácia riadenia 
riadiacich systémov

2011 
Intenzifikácia potlače

2017
Ofsetový stroj

2019
11-farebníkový HTL stroj

2013
Intenzifikácia

elektrofólií

1965
Výroba  PE výroby

1959
Vznik prípravy 
tlače a farieb

1967
Výroba automatických

baliacich strojov

1934

2020

ročná doba. Otvorením trhov sa začal boj
o zákazníka v tvrdej konkurencii svetových
výrobcov.  Bola to aj doba veľ kých investícií
do strojno-technologických a informačno-ko-
munikačných zariadení, do jazykového i od-
borného vzdelávania našich ľudí, do
certifikácie riadiacich systémov, ale aj nároč-
nej reštrukturalizácie celej spoločnosti, kde
sa postupne vytvorila skupina firiem Chemos-
vit a Finchem. 

V roku 1999 sme prijali víziu „Vybudovať
spoločnosť európskej úrovne“ a od toho sa
odvíjali i naše aktivity. Investičné náklady na
program modernizácie výrob, zvyšovania
kvality produkcie a zlepšenia životného pro-
stredia dosiahli v tomto období hodnotu
2,5 mld. Sk a vyše 70 percent produkcie išlo
na export. Bola to zásluha dobrého tímu vo
vedení firmy ale i našich zamestnancov.

l O dobrých výsledkoch svedčí množ-
stvo ocenení, ktoré firmy skupiny Che-
mosvit a Finchem dosiahli v poslednom
štvrťstoročí...

Bolo ich naozaj veľa. Z tých najvýznam-
nejších môžem spomenúť získanie postupne
dvoch svetových cien - WorldStar Award od
World Packing Organization za naše obaly –
naposledy v minulom roku, Spoločensky
zodpovedný podnik, Via Bona Slovakia,
Zdravá firma a mnohé ďalšie, nielen pre
podnik, ale aj pre našich ľudí. A výrazom
ocenenia je určite aj osobná návšteva všet-
kých slovenských prezidentov, ďalej predse-
dov a členov vlád, veľvyslancov rôznych
krajín a ďalších početných vzácnych návštev
od vzniku Slovenskej republiky v roku 1993
u nás, ako bol napr. ukrajinský premiér pán
Marčuk, predseda vlády Ruska Viktor Čer-
nomyrdin, komisár Európskej únie Georgios
Zavros  a ďalší významní hostia.

l Čo si myslíte, že je v súčasnom ob-
dobí globalizácie, zmien, pre ďalší rozvoj
firmy najdôležitejšie?

Na to neexistuje jednoduchá odpoveď.
V prvom rade sú to ľudia, vzdelaní, inicia-
tívni, lojálni, so vzťahom k firme. Ochotní
podieľať sa na rozvoji firmy, tvoriví, praco-
vití. Dlhodobo intenzívne spolupracujeme
so školami, od základných až po vysoké
školy, z ktorých k nám prichádzajú mladí
rozhľadení odborníci, jazykovo a počítačovo
vzdelaní. 

Je to aj kontinuálna modernizácia našich
strojno-technologických zariadení, kde kaž-
doročne investujeme do našich výrob, či už
do výroby fólií, vlákien alebo strojnej výro-
by, dopravy milióny eur. 

Za veľmi dôležité považujeme dlhoročné
partnerské vzťahy s našimi dodávateľmi, zá-
kazníkmi aj bankami či úradmi, ktoré rozví-
jame a ktoré sú základom našej prosperity.

A v neposlednom rade  je to naša spolo-
čenská zodpovednosť, s ktorou pristupu-
jeme dlhodobo k problémom a životu
v meste Svit a regióne, kde podnikáme
a kde sa snažíme prispieť k ich rozvoju.
Malým príkladom za všetky je naša Nadácia
Chemosvit, ktorá pomáha v regióne už pät-
násť rokov. n

...
..
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Ide o zodpovednosť najmä voči
svojim zákazníkom, že vývoj tejto
potlačovej technológie nebude

stagnovať, ale práve naopak, do-
kážeme im ponúknuť stále vyššiu
kvalitu a väčšiu pridanú hodnotu. 

V čase, keď sa celý
svet hýbe akosi rých-
lejšie a pre trhy to
platí hádam dvojná-
sobne, je jedným
z najvýznamnejších
faktorov flexibilita.
Pod týmto pojmom
môžeme rozumieť ši-
roké portfólio rôz-
nych produktov, sor-
timentov s rôznymi
parametrami, ktoré
dokáže spoločnosť
Chemosvit Folie,
a. s., svojim zákazní-
kom štandardne po-
núknuť „pod jednou

strechou“. Ak chceme hovoriť
o flexibilite v oblasti hĺbkotlače,
potom musíme spomenúť aj dĺžku
výrobného cyklu od zadania ob-
jednávky po finálny výstup
a schopnosť pružne reagovať na
zmeny vo výrobnom pláne, vytvo-
renie si záložných kapacít v takom
rozsahu, aby ani prípadná porucha
neovplynila negatívne dohodnuté
dodávky. A práve v záujme zlepše-

nia tejto flexibility a v snahe zvýšiť
celkový výkon oddelenia hĺbko-
tlače so zreteľom na aktuálne po-
núkanú šírku portfólia sa vedenie
spoločnosti rozhodlo pre význam-
nú investíciu do technologického
parku, v podobe najmodernej-
šieho 11-farebníkového hĺbkotla-
čového stroja renomovanej značky,
ktorý bude inštalovaný v priebehu

leta 2019. Ide skutočne o stroj naj-
modernejšej konštrukcie s množ-
stvom asistenčných systémov,
ktoré majú pomáhať vyrábať čo
najkvalitnejšie a najefektívnejšie.
Nahrádza tak súčasný najstarší
8-farebníkový stroj, ktorý už nebol
po technickej stránke schopný
v dostatočnej miere plniť stále ná-
ročnejšie požiadavky trhu a portfó-
lio produktov, ktoré bolo možné
na ňom vyrábať bolo obmedzené. 

Nový 11-farebníkový stroj bude
pripravený aj na nové výzvy, ktoré
nás môžu čakať v najbližších ro-
koch vzhľadom na rastúci záujem
o ekologickejšie riešenia obalových
materiálov. Spolu s aktuálnym
11-farebníkovým strojom tak budú
predstavovať základné piliere vý-
konu oddelenia so schopnosťou
aj nákladovo efektívne potlačiť
kompletnú škálu sortimentov sú-
časných aj budúcich. n

CHEMOSVIT FOLIE - SPOLOčEnSKy zOdPOVEdný POdnIK
Hodnotenie spracovala

spoločnosť SIMS, a. s., kto-
rej organizačnou súčasťou je
sekcia Národné informačné
stredisko Slovenskej repu-
bliky. To má 26 rokov skúse-
ností v oblasti spracovania
dát a poskytovania služieb
pre finančný sektor, podni-
kateľské subjekty a organi-
zácie štátnej správy. Spoloč-
nosť SIMS, a. s., spracováva
a integruje do svojich systé-

mov dáta z verejných i ne-
verejných zdrojov i z vlastnej
spravodajskej činnosti. 

Oblasť spoločenskej zod-
povednosti nie je o povin-
nosti, ale o dobrovoľnosti

a záväzku manažmentu spo-
ločnosti presadzovať a up-
latňovať nielen ekonomický
rast, ale aj adekvátnu envi-
ronmentálnu a sociálnu zod-
povednosť. To v sebe zahŕňa
transparentný a férový prí-
stup k svojim zákazníkom,
dodávateľom, starostlivosť
a rozvoj ľudských zdrojov,
ale aj ochranu prírody
a zdrojov. Organizácie, ktoré
sa venujú spoločenskej zod-

povednosti, majú predpo-
klad vyššej konkurencie-
schopnosti a pozitívneho
vnímania zo strany vlastných
zamestnancov, zákazníkov,
partnerov, až po občanov
mesta a regiónu, v ktorom
pôsobia.

Spoločenská zodpoved-
nosť je o tom, čo organizá-
cie môžu robiť, nielen
o tom, čo musia robiť. n

Spoločnosť CHEMOSVIT FOLIE,
a. s., získala v roku 2018 titul Spo-
ločensky zodpovedný podnik. Tým
sa zaradila medzi 3,2 % podnikov
na Slovensku, ktoré pristupujú zod-
povedne k plneniu si svojich záväz-
kov, záleží im na etickom profile
firmy a svojou podnikovou filantropiou sa stávajú vý-
znamným pilierom ekonomického rastu krajiny.

Spoločnosť CHEMOSVIT FOLIE, s. r. o.,
tu prevzala cenu Obal roka 2018 za balenie
na instantné polievky PASTA BASTA, a to
v kategórii Procesy a technológie. Je to
prvý ocenený výrobok z vlastného výskumu,
ktorý je potlačený našou novou technoló-
giou – technikou ofsetu s centrálnym bub-
nom. Táto technológia umožňuje na ten-
kých fóliách dosiahnuť vynikajúcu sútlač.
„Náš ofsetový stroj je vyladený nad garan-
tované parametre výrobcu stroja, ktorý
udáva spodnú hranicu použitej fólie 20 mi-
krónov,“ povedala nám manažérka marke-
tingu. 

Ocenený obal je laminát 15-mikrónovej
OPP a bielej LDPE fólie. Použité boli farby,
ktoré sú umiestnené v stroji v stabilných
pozíciách a sú vytvrdzované prúdom elek-

trónov (E-beam), čo prináša výhody nielen
v skrátení prípravných prác, ale aj z hľadiska
vplyvu na životné prostredie. E-beam je
technológia, ktorá nepoužíva riedidlá, fo-
toiniciátory a nepotrebuje teplo na sušenie
farieb. Kovové platne sa na rozdiel od
hĺbkotlačových valcov vyrobia za niekoľ ko
minút a sú 100 % recyklovateľné.

Vysoká kvalita tlače, rýchla výmena záka-
ziek a možnosť tlačiť viacero rozdielnych
motívov vedľa seba je vynikajúcim riešením
pre lokálne značky či PROMO akcie.

OBAL ROKA je jediná súťaž na českom
a slovenskom trhu, v ktorej hodnotí nomi-
nované exponáty odborná porota. Jej cie-
ľom je vyzdvihnúť a propagovať najlepšie
myšlienky, inovácie a technológie v oblasti
balenia. n

Vyvinúť a vyrobiť pekný a dobrý obal je určite výzva aj pre ta-
kého skúseného výrobcu, ako je spoločnosť CHEMOSVIT FOLIE,
a. s. Veď nároky zákazníkov stúpajú ruka v ruke s novými
trendmi a vývojom vo svete.   

Tlač obalov posilní nový 11-farebníkový hĺbkotlačový stroj

Výsledok vlastného vývoja - prestížne ocenenie Obal roka 2018
V konferenčných priestoroch Ústavu molekulárnej genetiky Akadémie vied
v Prahe sa 2. októbra 2018 uskutočnil Stredoeurópsky obalový kongres, kto-
rého súčasťou bola konferencia SYBA PackSummit a slávnostný galavečer pri
odovzdávaní cien Obal roka. 
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Spoločnosť STROJCHEM, s. r. o., vo Svite patrí
k tradičným výrobám v skupine Chemosvit s dlhou
históriou a významnými úspechmi. V súčasnosti
v jej portfóliu je vysokoprofesionálne opracovanie
dielcov, výroba baliacich automatov, ako aj ser-
visné služby v oblasti strojnej a elektro. S riadite-
ľom firmy Ing. Mariánom Kurucom sme hovorili
o súčasnej situácii v Strojcheme.
l Môžete zhodnotiť uplynulé obdobie
v Strojcheme? 

Bol to ťažký a zložitý rok, no napriek tomu me-
dzi najväčšie úspechy v spoločnosti Strojchem
v roku 2018 patrilo zvýšenie obratu s našimi naj-
väčšími TOP zákazníkmi o vyše 10 % a výrazne
zlepšenie kvalitatívnych ukazovateľov.

Určite potešilo aj udržanie portfólia zákazníkov
požadujúcich výrobu strojných dielcov z odliat-
kov aj po uzavretí zlievarne v roku 2017, pričom
sme úspešne zvládli nákup odliatkov z Českej re-
publiky.

V divízii Výroby strojných celkov (VSC) sa po-
darilo implementovať tri nové stroje v rámci ob-
novy strojového parku, čo nám pomohlo zaistiť
vyšší stupeň technologickej istoty výroby v sú-
lade s požadovanou kvalitou a termínom.

l Čo pripravujete pre vašich zákazníkov?
V súčasnosti vzhľadom na špecifické požia-

davky našich zákazníkov plánujeme doplniť
strojný park v divízii VSC moderným obrábacím
centrom, ktoré nám umožní produkciu veľ kých
dielcov s vyššou pridanou hodnotou.

Naším cieľom je integrovať sa ako dodávateľ
montážnych celkov z oblasti ťažkého strojárstva

s vysokou pridanou hodnotou. Ukazuje sa pozitívny
synergický efekt výroby VSC v kombinácii s ťažkými
technológiami.

V tomto roku chceme zainvestovať v samotnej bu-
dove VSC, kde je potrebné vylepšiť proces lakovania
a sušenia hotových dielcov  rozšírením priestorov la-
kovne a prípravou na potreby novej lakovacej kabíny.
n

l Ktorý splnený cieľ považujete
za najväčší úspech vašej firmy
v poslednom období?, to bola
otázka pre Ilkke Pentillä, riadi-
teľa slovensko-fínskej spoločnosti
TERICHEM   TERVAKOSKI, a. s.

Pokiaľ ide o špičkové aplikácie
elektrofólií,  zaznamenávame vy-
soký nárast dopytu vo svetovom
meradle spôsobený investíciami do
obnoviteľných zdrojov výroby elek-
trickej energie, ako sú napr. ve-
terná energia, solárna energia
a energia vyrábaná na pobreží a na
mori. Z hľadiska štruktúry elektrofó-
lií došlo k zmene jej doterajšieho
dizajnu - vo vysokonapäťových kon-
denzátoroch na striedavý a jednos-
merný prúd sa doteraz používala

ako izolátor impregnovaná
polypropylénová zakalená
fólia medzi hliníkovými
elektródami. Dnes, keď sa
kladie dôraz na životné
prostredie a zachovanie
obnoviteľných zdrojov, sa
riešením pre kondenzátory
stala suchá metalizovaná
fólia.

Už takmer 30 rokov je  skupina
Tervakoski Films Group najväčším
svetovým výrobcom zakalených fó-
lií pre klasické vysokonapäťové sú-
stavy s jednosmerným a striedavým
prúdom (HVAC a HVDC). S hrdos-
ťou môžeme povedať, že sme do-
siahli porovnateľnú svetovú pozíciu
aj s našimi metalizovanými fóliami
v špičkových kondenzátorových ap-
likáciách. Na metalizáciu použí-
vame, samozrejme, len svoju
vlastnú základnú fóliu. Hlavnú
úlohu vo výrobných procesoch hrá
spoľahlivosť a kvalita v celom dodá-
vateľskom reťazci - očakávaná ži-
votnosť špičkových kondenzátorov
je dnes viac než 40 rokov! Naše
elektrofólie budú hrať významnú
úlohu aj v jednosmernej rozvodovej

sieti (HVDC - 4500 MW), ktorou sa
bude privádzať elektrická energia
pre zimné olympijské hry v Pekingu
v roku 2022. 

l Aké sú ciele a plány v oblasti
rozvoja vašej firmy v nasledujú-
cich rokoch?

Silnou hnacou silou v našom
podnikaní je celosvetový záväzok
OSN o zmene klímy prijatý na kon-
ferencii v Paríži 12. 5. 2015 o znižo-
vaní globálneho otepľovania. To
znamená dlhodobejšie investície
do obnoviteľných zdrojov energie
na všetkých kontinentoch zame-
rané na splnenie cieľov znižovania

emisií CO2. Na zabezpečenie sta-
bilných a spoľahlivých napäťových
sietí a vedenia energie budú po-
trebné inteligentné siete, t.j. vy-
soké objemy kvalitných elektrofólií.

Z pohľadu užívateľov sa zvýšenie
trhového dopytu očakáva zo strany
výrobcov automobilov, autobusov,
nákladných vozidiel, atď., ktorí sa
budú zameriavať na: 

a) elektromotory vo vozidlách, 
b) potrebnú infraštruktúru nabíja-

cích staníc, včítane stabilných
a spoľahlivých inteligentných rozvo-
dových sietí. Vyššie uvedené trendy
budú mať dopad aj na naše podni-
kanie, budú pre nás predstavovať
príležitosť rásť, čo bude vyžadovať
ďalšie investície do zvyšovania ka-
pacít v budúcnosti. n

Hlavnými aplikačnými oblasťami, v kto-
rých sa využívajú fólie Tervakoski, sú:
- jednosmerné sústavy vysokého napä-
tia, elektrické a inteligentné rozvo-
dové siete

- lokomotívy
- priemysel a infraštruktúra 
- automobilový priemysel

ŽIVOTnOSť ELEKTROFóLIí zO SPOLOčnOSTI 
TERICHEM TERVAKOSKI uŽ PREKRAčujE 40 ROKOV

Strojári s vysokou pridanou hodnotou

nOVÉ STROjE 
zVýšIA KVALITu

Za účelom zvýšenia kvality ob-
robkov, dodacích termínov
a produktivity práce realizovali
v spoločnosti STROJCHEM, a. s.,
nákup troch obrábacích strojov,
a to S80-4000 – čo je sústruh vy-
značujúci sa robustnou konštruk-
ciou s veľmi tuhým lôžkom, ktorá
umožňuje jeho nasadenie pre
najnáročnejšie sústružnícke prá-
ce v kusovej a malosériovej vý-
robe od slovenskej firmy, ďalej
CNC riadené štvorosé centrum
s dvojicou technologických pa-
liet a zásobníkom nástrojov Taj-
mac H800  od českého výrobcu
a CNC horizontálny obrábací
stroj WH10CNC s automatickou
výmenou nástrojov od českej
firmy. Stroj je vhodný pre široké
spektrum kubicky opracovaných
súčiastok. Stroje boli vybraté
s ohľadom na potreby plynúce
zo zákazkovej náplne a dopytu
našich zákazníkov. n
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Tieto roky boli pre nás
ťažším obdobím najmä z dô-
vodu nedostatku pracovnej
sily vo výrobných oddele-
niach a celkovej reorganizá-
cie spoločnosti v oddele-
niach technicko-hospodár-
skych kvôli viacerým gene-
račným zmenám. Vyvíjali
sme veľ ké úsilie na zabez-
pečenie stabilnej výroby
i riadenia na všetkých úse-
koch. Som presvedčená, že
sa nám to vhodne a s dlho-
dobým výhľadom podarilo. 

V rámci procesu hľadania
spolupracovníkov sa spo-
ločnosť Chemosvit Fibro-
chem úspešne zapojila do
programu Duálneho vzdelá-
vania a prešla všetkými cer-
tifikačnými procesmi. 

Už budúci školský rok
predpokladáme plné spus-
tenie vzdelávacieho proce-
su v našej spoločnosti v spo-
lupráci s SOS polytechnic-
kou J. A. Baťu vo Svite. 

Jedným z najdôležitejších
úspechov roku 2018 bolo
plné rozbehnutie výroby
v našej ukrajinskej dcérskej
spoločnosti Fibrochem
Ukraine, s postupným zaško-
lením personálu a presunom
starších strojných zariadení
do Lucku. 

Žiadna výroba sa nezao-
bíde bez modernizácie

a investícií do nových za-
riadení...

V roku 2018 sme zakúpili
nový frikčný tvarovací stroj
priamo vyvinutý pre poly-
propylénové vlákna s auto-
matizovanou výmenou duti-
niek a smekovania. Po
plnom spustení výkonov
a nastavení technologic-
kých parametrov, plánu-
jeme v roku 2019 kúpu ďal-
šieho stroja tohto typu.
V základnej výrobe sme
spustili automatickú pneu-
dopravu polyméru, čo zlep-
šilo najmä sledovanie
a dávkovanie do jednotli-
vých strojných zariadení,
ako aj spustenie váženia
a značenia za pomoci EAN
kódov na všetkých výrob-
ných uzloch. 

Počas roka 2018 sme
vďaka krízovému manaž-
mentu vystriedali viacero
vstupných surovín, či už na
zabezpečenie bezpečnej-
ších dodávok s diverzifiká-
ciou dodávateľov, resp.

zlepšenie chodu výroby
a znižovanie cien surovín.
V roku 2019 plánujeme via-
cero skúšok na plnú imple-
mentáciu regranulátov do
výrobného procesu pre
technické segmenty.

Investovali ste aj do spra-
covania vlákna?

Okrem strojného zariade-
nia do výroby vlákien sa
nám podarilo zrealizovať
plánovanú obnovu stroj-
ného parku na výrobu ple-
teného tovaru, a to kúpou
nových šijacích strojov s au-
tomatizovaným obracaním,
ako aj dvoch nových pleta-
cích strojov typu Lonati
s plne automatizovaným ob-
racaním a šitím. Nové
strojné zariadenia prinesú
efektívnejšiu výrobu, ľahšiu
obsluhu, navýšenie výrob-
ných kapacít, ako aj portfó-
lia do nových segmentov.
Najbližšie plánujeme kúpu

prvých pletacích bezšvových
strojov na vlastnú výrobu
termooblečenia. V rámci ple-
teného tovaru sme naplno
rozbehli výrobu a predaj
našich nových značiek Kar-
pathia a Johny Tatrosh, nie-
len v ponožkovom, ale aj
bezšvovom segmente.

Každým rokom sa snažíte
priniesť na trh nové
vlákno. Ako sa vám to
darí?

S cieľom lepšej diverzifi-
kácie rizika, podchytenia
väčšieho trhu a navyšovania
tržieb, je spoločnosť Fibro-
chem zapojená do viace-
rých projektov v rámci eu-
rofondov, ale aj v priamej
spolupráci s inými európ-
skymi partnermi. 

Pokračujeme v projekte

Bio4Self na výrobu vysoko-
pevných biodegradovateľ-
ných PLA vlákien pod zášti-
tou EÚ pod programom
Horizont 2020, s vývojom
PVDF vlákien Kinex®
v spolupráci so spoločnos-
ťou Arkema, so spoločným
vývojom vlákien neviditeľ-
ných v infračervenom spek-
tre v spolupráci so spoloč-
nosťou SAAB Barracuda,
ako aj vývojom kompozit-
ných vlákien Prolen®Com-
posite pre automobilový,
letecký a ropný priemysel.
Úspechom roku 2018 bolo
v spolupráci s Parazitolo-
gickým ústavom SAV SR
získanie ocenenia Zlatý ko-
sák na veľ trhu Agrokom-
plex v Nitre za vývoj vlá-
kien s protikliešťovou
úpravou na prírodnej báze,

Aký má spoločnosť CHEMOSVIT FIBROCHEM, s. r. o.,
vo Svite za sebou rok? – nielen na to sme sa opýtali
riaditeľky spoločnosti Ing. Aleny Balogovej, MBA.

V boji proti kliešťom je najlepšia
samozrejme, prevencia. Spočíva
v očkovaní proti kliešťovej encefa-
litíde a v ochranných prostriedkoch,
ktoré treba na kožu aplikovať ešte
pred návštevou prírody. A na svete
je už aj protikliešťové vlákno! 

Vyvíja sa v spoločnosti Chemosvit
Fibrochem v spolupráci s Parazito-
logickým ústavom SAV v Košiciach.
Riešenie na modifikáciu polypropy-
lénových vlákien syntetickými alebo
prírodnými repeletmi bolo vo firme
rozpracované do fázy realizácie
v podobe finálneho produktu. 

V súčasnosti prebiehajú testy

s dobrovoľníkmi, ktorí vystavujú
špeciálne ponožky z ochranného
polypropylénového vlákna záťažo-
vým testom – budú vystavené potu,
slnku i vetru, budú ich prať, čím
overia dobu, počas ktorej si po-
nožky a iné aplikácie udržia svoj
protikliešťový účinok. Potom vlákno
pôjde na certifikáciu do  Štátneho
zdravotného ústavu v Prahe. 

Polypropylénové vlákno proti
kliešťom obsahuje už v hmote prí-
rodné látky, ktoré majú odpudzovať
kliešte. Drobný parazit nadobudne
pocit, že sa neocitol na vhodnom
hostiteľovi. Je to ekologickejšie rie-

šenie, ako použitie syntetických
pesticídov v podobe sprejov alebo
rôznych krémov. Pritom si vlákno
Prolen® uchováva všetky „bonu-
sy“, bez ktorých sa nezaobíde žiad-
ny športovec, ak chce mať na svoje
aktivity komfort. 

Okrem protikliešťových ponožiek
sa plánuje vlákno umiestniť napr.
do šnúrok od topánok, do opaskov,

šatiek, tričiek, legín či nohavíc.
Z protikliešťového vlákna sa
budú vyrábať iba niektoré časti
ako manžety, či patenty alebo
určité plochy. Využitie nájde aj
v popruhoch pre zvieratá, či už
psy a mačky, ale dajú sa z nich
vyrobiť aj postroje pre kone,
kravy, ovce či kozy. Zabráni sa
tak ich infikovaniu vírusom klieš-
ťovej encefalitídy, a tým aj pre-
nosu vírusu do mlieka. Výrobky
sú priebežne testované part-
nermi projektu na Univerzite
P. J. Šafárika v Košiciach a na

Univerzite veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach.

Protikliešťové vlákno bolo na 45.
ročníku medzinárodnej poľnohos-
podárskej a potravinárskej výstavy
Agrokomplex Nitra v roku 2018
ocenené medailou Zlatý Kosák
v kategórii výskum a inovácie. n

Ocenenie zlatý kosák pre svitské vlákno proti kliešťom
Každý rok už od jari sa opakuje hrozba nepríjemných kliešťov.
Niektoré sú pre človeka a domáce zvieratá obzvlášť nebezpečné
– je to kliešť obyčajný a kliešť zvaný pijak, ktorý napáda psov.
Ohrozené sú všetky skupiny obyvateľstva. Vďaka globálnemu
otepľovaniu a zmenám v hospodárení krajiny sa kliešť významne
rozmnožil už aj v stredných i vyšších horských polohách, a tak ho
dnes nájdeme i v oblastiach, kde ešte pred 20-30 rokmi neboli. 

EKOLOGICKá VýRObA A zdRAVÉ POuŽíVAnIE VLáKnA
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ktoré by malo byť plne pred-
stavené pre komerčný sek-
tor začiatkom roka 2019. 

Počas minulého roka sa
nám podarilo vyvinúť mono-
filamenty vhodné do 3D tla-
čiarní. V našej spoločnosti
momentálne využívame 3D
tlač na výrobu vlastných ná-
hradných dielov, ale hlavnou
snahou je presadiť sa na trhu
ako nový hráč vo výrobe mo-
nofilamentov rôznych typov
pre 3D sektor. 

Aké sú vaše najbližšie zá-
mery a plány v rozvoji
firmy s ohľadom na zákaz-
níkov?

V našom priemysle je trh
veľmi citlivý na cenu s ohľa-
dom na substitúty z iných
kontinentov, rýchlo sa me-
niace trendy a módne výs-
trelky, ako aj na meniace sa
spotrebné správanie vo všet-
kých vekových kategóriách
našich zákazníkov. Naším
cieľom je zákazníkov uspo-
kojovať v čo najlepšej mož-
nej a efektívnej miere, pri-
spôsobovať sa zmenám na
trhu ponukou nových sorti-
mentov so zlepšenými vlast-
nosťami a v nových fareb-
ných variáciách, pri zachova-
ní vysokej kvality, flexibility
a včasných dodávok. 

Keď to premeníme na
drobné...

Za týmto cieľom stoja aj už
spomínané rozvojové aktivity
ako kúpa nových špičkových
tvarovacích strojov, presun
časti výroby na Ukrajinu, in-
vestície do poloautomatizo-
vaných a automatizovaných
výrob a riadení hmotných to-
kov. V roku 2019 plánujeme
kúpu novej linky na výrobu
masterbatchov. Počas pos-
ledných mesiacov roka 2018
sme rokovali s výrobcami
zvlákňovacích automatizova-
ných liniek, laboratórnej tva-
rovacej linky, ako aj expert-
nými firmami na implemen-
táciu automatizovaných kro-
kov na viacerých uzloch vý-
roby a balenia. Týmto sme-
rom plánujeme pokračovať
aj v roku 2019.

Vaše propylénové vlákno
je už dávno známe ďaleko
za hranicami Slovenska... 

Okrem už štandardných
európskych a ruských trhov
sme sa minulý rok zamerali
na priamu obsluhu americ-
kého trhu, kde očakávame
nárast predaja v roku 2019.
Boli dohodnuté partnerstvá
na zabezpečenie logistických
a obslužných služieb v Greens-
borro, NC a Providence, RI.
Podobné partnerstvá pre
lepšiu flexibilitu, ale za stálej

kontroly predaja a cien, boli
rozbehnuté v Portugalsku
a v Taliansku, s možnosťou
spolupráce vo Francúzsku,
Fínsku a Turecku. 

Rozvojové projekty, na
ktorých pracujeme aj nie-
koľ ko rokov, budú v roku
2019 ponúknuté už aj na ko-
merčné účely. Tiež sa chce-
me venovať novorozvíjajúcim
sa trhom Strednej Ázie a na-
štartovať priamu spoluprácu
najmä s firmami v Uzbekista-
ne. Opätovne sa vrátime na
trhy Latinskej Ameriky cez
spoluprácu s nadnárodnými
firmami pôsobiacimi na ame-
rickom kontinente, ako jed-
ných z najväčších výrobcov

bielizne a ponožiek. V do-
hľadnej dobe očakávame
prvé väčšie objednávky na
kompozitné vlákna pre ame-
rický a nemecký trh, keďže
trojročné testovacie fázy sú
už po prototypovej fáze
pred fázou implementačnou.

Čaká nás implementácia
viacerých projektov, na kto-
rých obchodný a marketin-
gový tím spolupracoval v ro-
ku 2018 a očakávame tak ná-
rast predaja a príchod nových
zákazníkov a aplikácií do náš-
ho predajného portfólia. 
Tradíciou sa u vás stala aj
účasť na veľtrhoch, kde na-
ozaj máte čo ponúknuť...

Vyvíjame snahu o aktívnu
a priamu komunikáciu so  zá-
kazníkmi na všetkých teritó-
riách. Zodpovedá tomu ak-
tívne riadenie obchodných
vzťahov naším tímom, ako aj
priama účasť na najvýznam-
nejších výstavách v textilnom
priemysle. 

V roku 2019 budeme vys-
tavovať na výstave ISPO Ne-
mecko, Techtextile Nemecko,
ITMA Španielsko a Outdoor
Retailer USA. Aktívnou účas-
ťou na výstavách sa dostá-
vame bližšie k zákazníkom,
vieme efektívnejšie predsta-
viť naše vlákno, pletený tovar
a novinky, ako aj osloviť no-
vých potenciálnych klientov
oveľa účinnejšie, ako jedno-
duchým prospektovaním.
Každá výstava je pre nás no-
vou výzvou, ale všetky vý-
stavy, ktorých sme sa zúčast-
nili v roku 2018, boli pre nás
aj úspechom a prospešné na
ďalšie obdobia obchodných
rozvojových aktivít. 
Polypropylénové vlákno
má nielen vynikajúce vlast-
nosti a prednosti, ale vaša
spoločnosť ide ešte ďalej –
do ekologickej výroby...

Ako jeden z mála európ-
skych výrobcov v najbližších
dvoch rokoch očakávame
postupnú implementáciu
novej direktívy Európskej
komisie o zákaze používania
ďalších 33 chemikálií v tex-
tile a obuvi, o ktorých je
známe, že majú rakovinot-
vorné účinky a spôsobujú
reprodukčné problémy, tzv.
CMR (karcinogénne, muta-
génne, toxické). Táto direk-
tíva by mala priniesť značné
obmedzenie a kontroly im-
portovaného textilu a vlá-
kien z nekontrolovateľných
teritórií mimo EÚ a chrániť
tak zdravie občanov a v ko-
nečnom dôsledku priniesť
istú konkurenčnú výhodu
pre našu spoločnosť. 

Naša firma už dlhodobo
poukazuje na ekologickú vý-
robu a zdravé používanie ná-
šho vlákna Prolen® najmä
v priamom styku s pokožkou,
no v poslednom období za-
znamenávame čoraz väčší
dopyt po našom vlákne aj zo
zdravotných a alergických dô-
vodov. Je dôležité, aby si
každý z nás uvedomil, že aj
jednoduché džínsy, pri kto-
rých výrobe sa, mimochodom,
spotrebuje 10 000 l vody,
nám môžu spôsobiť vážne
zdravotné komplikácie,
a preto by sme sa mali radšej
spoľahnúť na certifikované,
kontrolované a regulované
výrobky európskych výrobcov,
akým je aj naše vlákno Pro-
len®. n
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Spoločnosť Chemosvit Energo-
chem, a. s., je pevným článkom
výroby. Od svojho vzniku prešla
zložitou cestou, keď bolo treba
riešiť aj ekologické dopady. V sú-
časnosti už si na štiplavý dym pa-
mätajú iba tí skôr narodení. Spo-
ločnosť ide v oblasti ochrany
životného prostredia cestou za-
vádzania najprogresívnejších tech-
nológií a tak dosiahla za uplynulé
roky približne 7-násobné zníženie
produkcie CO2 a významne ob-
medzila vypúšťanie oxidov dusíka
do ovzdušia. Od roku 2005 sme
úplne zamedzili znečisťovaniu
ovzdušia oxidmi síry a tuhými zne-
čisťujúcimi látkami a tiež vodných
tokov chemickými látkami.

Nová tepláreň predstavuje pro-
gresívnu technológiu, ktorej vy-
soká účinnosť je definovaná min.
10 %-nou úsporou primárnej
energie (energie v palive) v po-
rovnaní s oddelenou výrobou
elektriny a tepla na samostatných
zariadeniach v elektrárňach kon-
denzačného typu. 

Nosným krédom spoločnosti je
efektívne a ekologicky vyrábať
a dodávať zákazníkom všetky
druhy energií, za ekonomicky pri-
jateľných podmienok. Svet sa aj
v oblasti energetiky, s ohľadom
na postupné vyčerpávanie prírod-
ných energetických zdrojov a rast
ich cien, uberá cestou využívania
najlepšie dostupných technológií
(BAT – Best Available Technolo-

gies), a to je pri rozvoji energetiky
vo Svite dôležitou strategickou
zásadou. 

Energetika vo Svite, mimocho-
dom držiteľ ocenenia „Best En-

terprise“ (Najlepší podnik) v ob-
lasti výroby a dodávok energií,
disponuje tzv. trigenerácou – tzn.
že výroba tepla je doplnená aj vý-
robou chladu vo forme tzv. ľado-
vej vody pre technologické účely
a klimatizovanie výrobných pries-
torov. Dodávaný je prostredníc-
tvom centrálneho rozvodu v dĺžke

takmer 6 km priamo k miestu
spotreby cez 14 kompaktných
odovzdávacích staníc. Inštalova-
ným výkonom centrálneho ab-
sorpčného zdroja chladu 7,5 MW
sa táto výroba chladu radí medzi
najväčšie v Európe. 

Chemosvit Energochem reali-
zuje dlhodobý plán obnovy a mo-
dernizácie elektroenergetickej
distribučnej sústavy, tepelných
rozvodov, rozvodného systému
technologickej a pitnej vody, ka-
nalizácií a neutralizačnej stanice
odpadových vôd, ako aj opatrení
na zvyšovanie energetickej efek-
tívnosti výroby. Popritom má vždy
na zreteli aj znižovanie environ-
mentálnej záťaže. n

Energetika je chrbticou pri výrobných procesoch v priemysle, ale nezaobídeme sa bez nej ani
v komunálnej sfére. Výroba energií vo Svite vznikla už s prvou výrobou, ktorá sa pod Tatrami
v roku 1934 rozbiehala. A nezastupiteľnú úlohu má dodnes. Dvadsaťštyri hodín denne zabez-
pečuje kontinuálne zásobovanie teplom, elektrickou energiou, pitnou a technologickou vodou
všetky objekty v areáli firiem skupiny Chemosvit a Finchem a teplom aj časť bytovej a komu-
nálnej sféry v meste Svit, kde firma sídli.

Energie sú základom každej výroby

CHEMOSVIT CHEdOS nA CESTáCH EuRóPy

NOVÉ PREVÍJACIE ZARIADENIE
Vo výrobe rezania bolo nainštalované

nové prevíjacie zariadenie od firmy
Kampf. Hlavným cieľom bolo najmä ze-
fektívnenie výroby na oddelení, zníženie
odpadu a vnútornej nekvality, prispôso-
benie sa novým požiadavkám zákazní-
kov, či odstránenie časti chybnej
produkcie z predchádzajúcich uzlov vý-
roby. Prevíjacie zariadenie disponuje
systémom 100%-nej inšpekcie, ktorá
bola dodaná a inštalovaná firmou Futec.
Nové zariadenie výrazne pomáha od-
strániť aj časť prípadnej chybnej produk-
cie z predchádzajúcich uzlov výroby.

DUÁLNE VZDELÁVANIE
Spoločnosť Chemosvit Fibrochem sa

v rámci procesu hľadania spolupracov-
níkov úspešne zapojila do programu
Duálneho vzdelávania a prešla všetkými
certifikačnými procesmi. V septembri
2019 firma predpokladá už plné spuste-
nie vzdelávacieho procesu v spoločnosti
v spolupráci so Strednou odbornou ško-
lou polytechnickou J.A. Baťu vo Svite. 

NOVÁ BRÚSKA
V spoločnosti Chemosvit Folie v odd.

prípravy tlačových foriem pre hĺbkotlač
bolo uvedené do prevádzky nové zaria-
denie slúžiace na brúsenie Cu vrstiev
HTL valcov pred gravírovaním.
ZELENÝ CERTIFIKÁT

Spoločnosť Tatrafan, s r. o., získala
Zelený Certifikát za zabezpečenie eko-
logickej recyklácie elektroodpadu a pre-
nosných batérií a akumulátorov, ktorý
udeľuje SEWA.
ENERGOCHEM CUP 2018

Areál hotela Lopušná dolina ožil
v septembri 2018 nezvyčajným ruchom.
Prvýkrát tu bolo organizované tradičné
podujatie Energochem Cup 2018, spre-
vádzané odborným programom - work-
shopom profesijného združenia AVTES
- výrobcov tepla, elektrickej energie
a poskytovateľov podporných služieb
z celého Slovenska, na ktorý sem zaví-
talo okolo 90 hostí. Akcia mala aj huma-
nitný rozmer, v prospech Nadácie
Chemosvit sa počas dvoch dní poduja-
tia vyzbierala účastníkmi suma vo výške
385 EUR.
BAŤOVCI PO 25-TY KRÁT

Na jeseň 2018 sa vo Svite v hoteli
Spolcentrum uskutočnila jubilejná 25.
výročná členská schôdza členov Klubu
absolventov Baťovej školy práce. Stret-
nutie malo slávnostný charakter, na-
koľ ko v tomto období si pripomíname
120. výročie narodenia zakladateľa
nášho mesta a fabriky Jána Antonína
Baťu a tiež 80. výročie založenia Baťovej
školy práce. Zúčastnil sa na ňom aj vnuk
zakladateľa Johny Nash s manželkou. n

Spoločnosť CHEMOSVIT CHEDOS, s. r. o., kaž-
doročne investuje do výrobných zariadení
v jednotlivých podnikateľských oblastiach spo-
ločnosti. 

„Samozrejme, inves-
tujeme do zamestnan-
cov formou školení
a skúseností, ktoré
môžu zamestnanci získavať, nadobudnúť pri práci
v našej spoločnosti,“ hovorí riaditeľ firmy Ing. Mi-
chal Dida. „To, čo si ceníme najviac, sú hlavne
zamestnanci, bez ktorých by sme jednotlivé zá-
mery nemohli realizovať. Naším hlavným cieľom
je poskytovať kvalitné dopravné a špeditérske
služby našim zákazníkom, ako aj zveľaďovať
a zhodnocovať majetok spoločnosti korektným
podnikaním.“   

Ako v každej firme sú aj pre Chemosvit Chedos
najdôležitejší zákazníci, odberatelia našich slu-
žieb. Snahou je poskytnúť zákazníkovi čo najlep-
šiu službu za požadovanú cenu. „V budúcnosti
bude naším cieľom pokračovať v budovaní dlho-

dobých obchodných vzťahov s ohľadom na vzá-
jomne výhodné obchodné vzťahy,“ uviedol riaditeľ.
„Verím, že k tomu nám pomôže široké portfólio na-
šich ponúkaných služieb.“ n

ZAUJÍMAVOSTI
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V súčasnosti je hotel s troma
hviezdičkami vyhľadávaným a ob-
ľúbeným miestom. Nachádza sa
v strede podtatranského regiónu
v meste Svit, ktoré je dobrým vý-
chodiskom do centrálnej časti Vy-
sokých Tatier. Potenciál mu zabez-
pečuje aj neustále sa rozvíjajúca
miestna infraštruktúra. 

Hotel ponúka vhodné miesta na
konferencie. Okrem salónikov,
školiacich miestností má k dispozí-
cií kinoreštauráciu s videoprojek-
ciou a malým javiskom. Priestory
na prezentačné akcie pre dvesto
účastníkov s potrebným servisom
sú k dispozícií počas celého roka. 

Hotel úspešne realizuje a zabez-
pečuje konferencie aj väčšieho
rozsahu so zabezpečením video-
projekcie, veľ korozmerných vysú-
vacích plátien a simultánneho
tlmočenia. Pravidelne sa tu konajú
medzinárodné fóra, ako napr. me-
dzinárodná konferencia o nano-
technológiách, celoslovenské za-
sadnutie energetikov či zväzu
priemyslu a mnoho ďalších. 

Spoločenské využitie poskytuje
veľ ká tanečná sála, kaviareň s ba-
rom s kapacitou vyše 200 miest.
Sála je vybavená kvalitným ozvu-
čením, svetelnými efektami, a pro-

www.spolcentrum.sk
Recepcia: +421 52 715 2003 

e-mail: recepcia@spolcentrum.sk 

Vhodný priestor pre firemné rokovania i rodiny
Hotel Spolcentrum Hotel Spolcentrum spoločnosti Rekreatour, s. r. o., dispo-

nuje strategicky veľmi zaujímavou polohou a je pevne pre-
viazaný s históriou mesta nakoľko jeho pôvodný návrh
vytvorili Baťovi renomovaní architekti. V roku 2000 prešiel
hotel kompletnou rekonštrukciou a modernizáciou. 

V skupine Chemosvit a Finchem ochranu osobných údajov garantujeme
Od mája 2018 platí v krajinách Európskej únie
GDPR (General Data Protection Regulation), eu-
rópske nariadenie zavádzajúce jednotné pravidlá
v oblasti ochrany osobných údajov. Nariadenie sa
dotklo firiem, inštitúcií i jednotlivcov, ktorí pracujú
s osobnými údajmi  zamestnancov, zákazníkov či
dodávateľov. GDPR sprísňuje doteraz platnú legi-
slatívu a zavádza vysoké pokuty za jeho porušenie.

V spoločnostiach skupín Chemosvit a Finchem je
ochrane osobných údajov venovaná dôkladná  pozor-

nosť už od vydania prvej verzie zákona
v roku 2002. Pred uvedením zákona do
platnosti sa uskutočnil externý bezpeč-
nostný audit spoločnosti Autocont a GAP
rozdielová analýza poskytujúca informá-
cie o súčasnom súlade s definovanými
požiadavkami GDPR. Jej výsledkom bola
detailná dokumentácia a odporúčania na
realizáciu nápravných opatrení na zhodu
s nariadením. Bola zriadená komisia pre
ochranu osobných údajov ako poradného

orgánu riaditeľa Chemosvitu, zložená zo
zástupcu za dokumentačnú časť, za oblasť
informačných technológií a za právnu ob-
lasť. 

Cieľom je zaviesť a neustále zlepšovať
systém ochrany osobných údajov v spo-
ločnosti, vybavovať žiadosti dotknutých
osôb, riešiť bezpečnostné incidenty a
metodicky riadiť zodpovedné osoby
z dcérskych spoločností. n

jektormi. Ubytovanie s pripoje-
ním na internet hotel ponúka
v štyridsiatich priestranných
moderne vybavených apartmá-
noch. Príjemné ubytovanie tu
nájdu rodiny s deťmi aj cestu-
júci manažéri.  

Športovo-relaxačné služby
v moderne vybavenom centre
ponúkajú krytú tenisovú halu,
fitness, solárium, bowling,
saunu, wellnes a tiež lobby bar. 

Bonusom pre návštevníkov
hotela je aj ponuka výletov do
atraktívneho prostredia Vyso-
kých Tatier, možnosť letných
športov ako cyklistika po kvalit-

ných cyklistických chodníkoch,
ktoré spájajú okolité mestá, ďa-
lej turistika a blízky  aquapark.
Zimné športy ponúkajú neob-
medzené množstvo lyžiarskeho
vyžitia na okolitých zjazdov-
kách. 

Pri hoteli je k dispozícii cca
sto parkovacích miest. n
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s kvalitným zázemím a polohou vý-
nimočnosti v lese vytvára priestor
zákazníkom. Ambíciou je vytvoriť
značku spokojnosti a kvality, širo-
kého spektra hotelových a reštau-
račných služieb priniesť úžitok pod-
tatranskému regiónu, slovenskému
a nadnárodnému cestovnému ru-
chu. Zámerom je v krátkodobom
horizonte rozšíriť rozsah doplnko-
vých hotelových služieb o fitness,
wellness, playroom pre našich naj-
menších. 

Hotel sa dá využiť nielen na po-
byty rodín s deťmi, na lyžiarsku

i letnú dovolenku, ale aj na rôzne
pracovné i rodinné stretnutia,
svadby, športové akcie. V areáli sú
tenisové kurty so zázemím. Rok
2019 bude v Lopušnej doline ro-
kom práce, inovácie a dokončenia
poslednej etapy hotelového zá-
meru, aby sa hostia a návštevníci
v Lopušnej doline cítili ako doma. n

Súťaž bola pre rok 2018 vyhlá-
sená pre spoločnosti, inštitúcie
a jednotlivcov, ktorí seniorom po-
máhajú zvyšovať kvalitu života.

Ocenenie Senior Friendly malo
v roku 2018 štyri kategórie: samo-
správy, veľ ké firmy, malé firmy vrá-
tane živnostníkov a vzdelávacie,
zdravotnícke, či iné inštitúcie. Len
pre zaujímavosť, v prvých dvoch
ročníkoch sa do súťaže prihlásilo
vyše 50 subjektov a v roku 2018 to
nebolo inak.

S myšlienkami o potrebe aktív-

neho života pre
seniorov sa stotožňuje základná or-
ganizácia Jednoty dôchodcov na
Slovensku vo Svite, ktorá si váži
podporu všetkých, ktorí jej v tomto
smere pomáhajú a k nim patrí veľ-
kou mierou aj Nadácia Chemosvit. 

Plaketu Senior Friedly 2018 do-
stalo 10 organizácií a medzi nimi aj
Nadácia Chemosvit, za ponuku rôz-
nych výhod, služieb, výrobkov, akti-
vít a iných benefitov pre dôchod-
cov. V priebehu 15 rokov existencie
Nadácia vyčlenila pre seniorov

sumu vo výške 45 270 €. Do sku-
piny seniorov patria ľudia z radov
zamestnancov, ktorí sa v dôsledku
choroby stali invalidnými dôchod-
cami, ale aj tí šťastní, ktorí si
v zdraví užívajú dôchodkový vek.
Taktiež sem patria aj seniori, ktorí
sú členmi rôznych klubov a organi-
zácií, ktorých je v meste Svit
a v okolí neúrekom.

Čestné uznanie Senior Friendly si
prevzalo osem organizácii a jedno-
tlivcov.

Len v minulom roku Nadácia
Chemosvit prispela do sociálnej
oblasti, kultúry, školstva, športu,

zdravovníctva s dôrazom na svojich
zamestnancov a región čiastkou
takmer 37 tisíc eur. n

Hostia z rôznych kútov Európy

Hotel už objavili hostia z rôznych kútov sveta –
jazdia sem z Čiech, Maďarska, Nemecka, Ho-
landska, Ruska, Ukrajiny, Izraela, Rakúska, USA,
Litvy. A to nielen lyžiari, športovci, ale aj rodiny
s deťmi.  O spokojnosti rodín svedčia dobré hote-
lové referencie. Najpredávanejšia je dvojlôžková
izba s prístelkou a rodinná izba pre dvoch dospe-
lých a dve deti. 

Lopušná dolina má dlhú históriu, pôvodne tu
bol pioniersky tábor pre deti, no potom prišlo via-
cero prestavieb a modernizácií. Dnes tu stojí dvoj-
hviezdičkový horský hotel a ďalšie miesta na kom-
fortné ubytovanie sú v novučičkých chatkách.

Chatový raj sa rozrástol na 6 chát s kapacitou
57 osôb, a to pri kapacite hotela 50 osôb. Hotel

V hĺbke Lopušnej doliny, obklopený vzraste-
ným zeleným lesom leží nenápadný hotel
s chatovým rajom, ktorý svojim hosťom po-
skytne všetko, čo od letnej či zimnej dovo-
lenky očakávajú: kvalitné ubytovanie, stravu,
pokojnú atmosféru zariadenia v lone čistej prí-
rody, športoviská, prechádzky, dobré cyklo-
trasy ale aj blízkosť Vysokých Tatier.

Na účet NADÁCIE CHEMOSVIT môže prispieť každá
fyzická a právnická osoba darom alebo prostredníc-
tvom 2 % z daní. Účet je vedený v popradskej Tatra-
banke, č. ú. IBAN SK66 1100 0000 0026 2238 1900

pod názvom Nadácia Chemosvit.
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„Moderný život seniora dnes zďaleka nie je iba o záhradke a sta-
rostlivosti o vnúčatá. Musíme sa učiť starnúť aktívne. A naším cieľom
je v dobrom upozorniť a morálne odmeniť tých,
ktorí nám to uľahčujú,“ osvetlil zmysel tretieho roč-
níka súťaže Senior Friendly predseda občianskeho
združenia Bagar Miloš Nemeček, ktoré je spolu s
denníkom Práca a Klubom Luna jedným z hlavných
organizátorov tejto súťaže.

http://hotellopusnadolina.eu 
hotellopusnadolina@chemosvit.sk 
+421 52 715 20 03,  905 033 871 

OCEnEnIE PRE nAdáCIu CHEMOSVIT - SEnIOR FRIEndLy


