
Predovšetkým sa naďalej
musíme prispôsobiť globa-
lizácii a vychádzať z výziev,
ktoré svet prináša  – od
riešenia problémov súvi-
siacich so zachovaním prí-
rodného dedičstva, s po-
trebou neustáleho rastu,
až po hľadanie prosperity
a ciest spolupráce, aby bo-
li konkurencieschopné kra-
jiny ako celok i ako jedno-
tlivé subjekty ekonomiky.

Pred nami stoja výzvy
späté s čistotou životného
prostredia. V našej spoloč-
nosti sme na ne reagovali
už dávno a postupne sa
realizujú: je to zmena ener-
getickej palivovej základne
na plyn a hľadáme nové prí-

rodné zdroje.
Znižujeme
emisie z riedi-
diel a farieb
zavádzaním
nových mo-
derných tech-
nológií a
zariadení.

Investície vložené do mo-
dernizácie s cieľom zlepšiť ži-
votné ale i pracovné pros-
tredie sa vracajú v podobe
vzťahu zamestnancov k firme,
i reakcií prostredia na tieto
naše aktivity, kde naše firmy
pôsobia. V tejto ceste budeme
pokračovať cez nové moderné
investície, ktoré zabezpečia
znižovanie nákladov, zvýšenie
flexibility, ale vytvoria i lepšie
pracovné prostredie pre pra-
covníkov a lepšie životné pod-

mienky u nás, pod končiarmi
Tatier.

Okrem úloh, ktoré vyplý-
vajú z programov Európskej
únie NATURA 2000 či Čistá
energia, sú tu aj výzvy na zá-
klade podmienok svetového
obchodu, medzinárodných
zmlúv, ktoré uľahčujú vzájom-
ný obchod, podporujú rozvoj,
ale zároveň zvyšujú nároky na
konkurencieschopnosť podni-
kateľských subjektov. 

Naše doterajšie skúsenosti,
vízia, filozofia a stratégia po-
kračujú v tom, že spoluprácou
s obchodnými partnermi – do-
dávateľmi surovín, zariadení,
školstvom chceme napĺňať tie-
to výzvy obyvateľov Zeme na
zachovanie dobrých podmie-
nok pre život v budúcnosti.
Verím, že spolu s našimi part-
nermi sa nám to podarí.

Samotné „môžeme” má širší výz-
nam. Opisuje situáciu okolo nás,
v rodine, vo firme, spoločnosti, vo
svete. Veľmi dôležitým predpokla-
dom je mier, bezpečné prostredie
a stabilita základných ľudských hod-
nôt. Situácia vo svete je kompliko-
vaná, ale každý môže svojím dielom
prispieť k stabilite okolo nás. To je
možné aj uplatňovaním zásad ľud-
skosti, komunikácie a spolupráce.
Je veľa ľudí, ktorí bez váhania a ne-
zištne pomôžu, a som rád, že práve
naša firemná kultúra je toho pozitív-
nym príkladom. Nadštandardnou
spoluprácou umožňuje predchádzať
vzniku krajných situácií, poskytovať
služby našim klientom v komfortnej
zóne, aby sa mohli sústrediť na zdo-
konaľovanie vlastných produktov
a služieb. Na to, „čo môžeme”,
vplýva určite prostredie a trh, kde
firma podniká. 

Jedným z najdôležitejších fakto-
rov pre firmu sú zamestnanci. I oni
sú vystavení vonkajším podmienkam
a výzvam a ako spotrebitelia sú sú-
časťou celého reťazca. Trh si vyža-
duje neustále zvyšovanie produkti-
vity, zlepšovanie procesov, produk-
tov či služieb. Spolu s rozvojom

a zdokonaľovaním znalostí to pova-
žujeme za jedinú progresívnu cestu
k udržateľnému rozvoju podnikania.

Naša firma pôsobí v prostredí,
kde zo začiatku podnikal aj Tomáš
Baťa. Už on prehlásil, že firma sú ľu-
dia, ktorí ju tvoria. Nestačí, aby boli
spokojní sami so sebou, musia mať
vyššie ciele. Uvedomovať si požia-
davky okolia a dokonale poznať
proces, za kto-rý sú zodpovední. Len

s jasným a spo-
ločným cieľom
môžu rásť pro-
fesne aj osobne
a firma bude
rásť s nimi.
Preto podporu-
jeme najmä
motivovaných,

cieľavedomých a lojálnych zamest-
nancov, ktorí sú nespokojní sami so
sebou, lebo chcú dosiahnuť viac.
A následne sú nároční aj na ostat-
ných.

Chceme, aby sa naši zákazníci cí-
tili skvele a pohodlne, aby dôvero-
vali našim ľuďom, produktom a služ-
bám. Radi im ponúkneme kvalitu,
ktorá je v súlade s ich očakávaním
za primeranú cenu.

Pri podnikaní treba reálne zvážiť, čo nové prinesie vývoj na trhu.
Chceme reagovať na okolnosti, využívať ich v prospech spoloč-
nosti, nechceme, aby okolnosti riadili nás. Je dôležité mať víziu
– osobnú aj firemnú a spoločenskú. Tu sa potvrdzujú slová učiteľa
národov Komenského: „Chcem, viem a môžem”. „Vieme a mô-
žeme” je otázkou využitia príležitosti, profesionality i za cenu
vysokého nasadenia a určitého rizika.

CHCEM, VIEM  – ALE MÔŽEM?

Jaroslav Mervart, 
predseda predstavenstva 
Chemosvit

na Interpacku
Na svetovej výstave INTERPACK
2017 v Düsseldorfe nechýba ani
skupina firiem CHEMOSVIT so
svojimi dcérskymi spoločnosťami
CHEMOSVIT FOLIE, TATRAFAN
a STROJCHEM. 

Spoločný stánok B47 o rozlohe
110 m2 v hale 11 stojí v susedstve
firiem ako napr. Inovia Technolo-
gies, BOBST, Janoschka Holding,
Metsä Board, Starlinger či Van
Dam Machine. Veľ trh v dňoch 4.
až 10. mája 2017 prezentuje svet
obalového priemyslu v celom do-
dávateľskom reťazci surovín, mate-
riálov a technológií. 

Michal Ľach, 
predseda 
predstavenstva Finchem

Svetový vývoj je v posledných rokoch veľmi hek-
tický a ťažko možno hovoriť, že po nedávnej finanč-
nej kríze došlo k stabilizácii. Svet čelí problémom,
pokračuje  globalizácia,  menia  sa  politické  pod-
mienky – to sú všetko faktory, ktoré nás nútia za-
mýšľať sa nad tým, ako ďalej. 

SVET ČELÍ VÁŽNYM VÝZVAM

NEWSTER
of FINCHEM & CHEMOSVIT 



s Aké  sú  z vášho  pohľadu  trendy
v potlačovej brandži?

Zhrniem to do niekoľ kých bodov:
neustále znižovanie veľ kosti zákazky;
dôraz na kvalitu; skracovanie termínov
dodávok; zaujatie novým, netypickým
vzhľadom, dôraz na spoločenskú a en-
vironmentálnu zodpovednosť a ener-
getická nenáročnosť.

Na trend malých zákaziek sme sa
pripravili už v minulosti. Máme hĺbko-
tlačové stroje s rýchlou výmenou zá-
kaziek, s krátkou dráhou a sušiacimi
zónami, s nízkou spotrebou energie.
Samozrejme, máme aj stroje s vyso-
kou rýchlosťou tlače a vieme efektív-
ne tlačiť aj veľ ké zákazky. Sme veľmi
dobre vybavení flexotlačovými, a hĺb-
kotlačovými až 11-farebníkovými
stromi. Rozhodli sme sa však pre veľ-
kú investíciu a spúšťame nový ofseto-
vý stroj od firmy Comexi.
s Prečo ste sa rozhodli popri hĺbko-
tlači a flexotlači pre ofset?

Vývoj ofsetovej tlače na plastové
fólie sa tak skvalitnil, že je
možné pri malých zákaz-
kách použiť túto technoló-
giu. Výhodou je časovo
nenáročná príprava flexo-
platní v porovnaní s hĺbko-
tlačovými valcami.
Zákazníci často potrebujú
uviesť urýchlene nový obal
na trh, prípadne overiť si,
ako sa bude predávať
napr. na trhu známy výro-
bok, ale s novou príchu-
ťou. Požadujú malé
množstvo, ale v kvalite
hĺbkotlače. Tomu je ofset
najbližšie.

s Prečo práve Comexi?
Ponúka tlač na centrálny bubon,

takže sa môžu tlačiť aj prieťažné ma-
teriály. Posledná stanica je flexotlačo-
vá, takže biela farba a špeciálne laky
sa môžu nanášať v dostatočnom
množstve, aby zabezpečili kryciu
schopnosť či špeciálne efekty.

Naše rozhodnutie padlo aj na sys-
tém sušenia farieb pomocou EB a nie
pomocou UV. Má to svoje dôvody.
Dodávame obaly na balenie potravín
a UV systémy môžu mať nevysieťova-
né monoméry a atypický zápach,
i keď uznávame, že aj v tejto oblasti
nastal v posledných rokoch značný
pokrok. EB curing metóda má viacero
výhod. Nie sú potrebné riedidlá ani
fotoiniciátory, nanesené farby sa ne-
musia sušiť, to všetko šetrí energiu.

Farby nezasychajú, takže nie je pot-
rebné denné čistenie stroja. 

Grafické dáta na zákazky pre tento
stroj budú spracovávané novým spô-

sobom, využívať budeme rozklad ob-
razov v systéme Heptachrom®. Jeho
výhodou je o. i. skutočnosť, že na jed-
notlivých tlačových pozíciách sú farby
presne dané a pri výmene zákazky sa

farebníky nemusia umývať, resp. farby
sa nemusia vypúšťať. Spracovanie dát
pre prípravu tlačových foriem je znač-
ne automatizované, čím sa eliminujú
niektoré, hlavne ľudské chyby. Takto
sa skracujú prípravné časy a zlepšuje
sa aj reprodukovateľnosť zákaziek. 

s A čo digitálna tlač?
Výhodou je možnosť tlačiť každý

obrázok iný a na požadovaný počet
kusov. Nevýhodou je pomerne vysoká
cena, malá šírka, čo nás obmedzuje
v ďalších operáciách, ako je napr. la-
minovanie. Príliš nízka rýchlosť tlače je
zatiaľ vhodná iba na „promotion“
akcie, prípadne vizuálne posúdenie,
ako bude v skutočnosti vyzerať výro-
bok zabalený v navrhovanom obale.

s O pozornosti  venovanej  kvalite
svedčí aj získanie Národnej ceny kva-
lity Slovenskej republiky spred troch
rokov. Je to asi výzva... 

Dôraz na kvalitu je naším dlhodo-
bým cieľom. Dávno sú preč časy, keď
stačila vizuálna kontrola materiálu
počas tlače. Investujeme preto do inš-
pekčných systémov. Postupne nimi
dovybavujeme všetky potlačové
stroje, hĺbkotlačové i flexotlačové,
a chystáme sa ho inštalovať aj na
stroje následných operácií, teda lami-
novacie stroje a rezačky.

s Darí sa vám popri vysokých náro-
koch na kvalitu obalu aj konkurovať
termínmi dodania?

Tlak na termíny je veľ ký. Snažíme
sa postupne rozširovať a obnovovať
náš strojový park. Nedávno sme zakú-
pili aj nový laminovací stroj, na ktorom
robíme hlavne bezrozpúšťadlové lami-
novanie, ale vieme na ňom aj nanášať
cold-seal na laminát. Tiež sme zakúpili
novú rezačku a malý vreckovací stroj. 

Rozšírili sme sklad hĺbkotlačových
valcov a pravidelne dokupujeme ko-
vové jadrá. Najdôležitejšia je však lo-
gistika, a to v každom bode - od pri-
jatia objednávky až po expedíciu k zá-

kazníkovi. Pracujeme 24 hodín denne
a 7 dní v týždni, preto je dôležité, aby
pri potlačovom stroji boli včas valce,
fólia, ale i potrebné farby, aby nevzni-
kali zbytočné prestoje. Aj v našej
firme patrí oddelenie logistiky k naj-
dôležitejším a k najvyťaženejším.

s V záplave výrobkov  je asi  ťažké
dnes zaujať niečím novým...

Sami to vidíte v obchodoch, tovaru
je veľa a každý chce predať. Preto je
inovácia veľmi dôležitá. Matno-lesklý
efekt fólií sme mali vyriešený už pred
niekoľ kými rokmi a sledujeme, že po-
žiadavky naň z roka na rok rastú.

Papierový efekt je našou novinkou
od jesene minulého roka a veríme, že
bude podobne úspešný. Prvé zákazky

v kávovom programe sme už tlačili.
Ako jedni z prvých sme prišli na

trh s výhernými kódmi v hĺbkotlači,
ktoré môžu byť v priamom kontakte
s potravinami. Máme vyriešenú tlač
na laminát s cold-sealom, či tlač
medzi vrstvy tak, aby bol kód čita-
teľný zvnútra či naopak z vonkajšej
strany. Tento rok už môžeme zákazní-
kom ponúknuť nový variantnejší sys-
tém, keď okrem 2-riadkového
výherného textu vieme vytlačiť aj
rôzne obrázky. Veríme, že aj touto
našou novinkou zákazníkov zauj-
meme.

s Prečo by si  zákazník mal vybrať
ako výrobcu obalu práve vás?

Spolu so zákazníkmi hľadáme opti-
málne balenia, aby nebola potravina
nedostatočne zabalená a nepodlieha-
la pokazeniu a na druhej strane, aby
obal nebol zbytočne predimenzovaný,
drahý a veľ ký (vysoká bariéra, ktorá
nie je na daný výrobok potrebná, prí-
liš hrubý materiál na výrobok nízkej
hmotnosti a pod.). Vieme pripraviť
obal na mieru potravine, baliacemu
automatu i zákazníkovi.

Vlastnosti našich obalov si overuje-
me v našich laboratóriách vybavených
vysoko kvalitnými prístrojmi, čo oce-
ňujú aj tí najnáročnejší zákazníci.

Neoddeliteľnou súčasťou ponuky
služieb je aj pomoc našich servisných
technikov. Majú bohaté skúsenosti
s nastavovaním baliacich automatov,
a tým tiež prispievajú k minimalizova-
niu odpadov pri výrobe a aplikovaní
našich obalov.

s Spoločnosť Chemosvit Folie je no-
siteľom  Národnej  ceny  za  spolo-
čenskú zodpovednosť...

Dobré meno spoločnosti je dôleži-
tou obchodnou hodnotou a etické ko-
nanie v súlade so zákonom na
všetkých úrovniach podnikania našej
spoločnosti je podstatou udržateľ-
ného úspechu. Dobre si to uvedomu-
jeme a trvale sa snažíme o šetrný
prístup k životnému prostrediu.
Máme zvládnuté na prijateľnú mieru
a eliminované nebezpečenstvá počas
výrobného procesu, ktoré by mohli
ovplyvniť zdravotnú bezchybnosť vy-
rábaných výrobkov. Máme zavedený
a udržiavaný HACCP v súlade s inte-
grovaným systémom manažérstva
bezpečnosti potravín. 

Ako jedna z prvých výrobných spo-
ločností sme prijali Etický kódex, ktorý
stanovuje zásady správania všetkých
zamestnancov v zmysle požiadaviek
základného kódexu SEDEC. So zákaz-
níkmi sme v trvalom každodennom
kontakte a ich želania a potreby sú
pre nás určujúce. 
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V portfóliu spoločnosti CHEMOSVIT FOLIE je zušľachťovanie
fólií na balenie potravín tlačou. Využíva prakticky všetky tech-
niky. Bližšie sme sa o tom rozprávali s riaditeľom predaja a mar-
ketingu spoločnosti Chemosvit Folie, a.s., Martinom Pitoňákom.

SLEDUJEME SVETOVÉ TRENDY
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V spoločnosti Chemosvit Folie, a. s., už
od  roku  2004  poskytujeme  službu
našim  zákazníkom  využívať  na  pod-
poru ich predaja aj spotrebiteľské sú-
ťaže za pomoci tlače unikódov. 

Počas realizácie zákazky priamo v odde-
lení hĺbkotlače je na obal tlačený jedinečný
kód špeciálnym atramentom vhodným na
potravinárske účely, či už do vnútra finálneho
obalu alebo na vonkajšiu stranu. Takýto kód
potom môže konečnému zákazníkovi po pri-
hlásení do súťaže priniesť radosť vo forme
výhry a výrobcovi produktu v konečnom dô-
sledku zvýšený predaj. Databázu unikátnych
kódov si zákazník dodá sám, alebo je možné
mu po dohode o presnom formáte správy
túto databázu na kľúč pripraviť za pomoci
generátora náhodných kódov.

V uplynulom období marketing a oddele-
nie predaja zaznamenalo viacero špeciálnych
požiadaviek, ktoré pôvodné zariadenie už
nedokázalo splniť a keďže spoločnosť Che-
mosvit Folie sa vždy snažila počúvať svojich
zákazníkov a vychádzať im v ústrety pri
plnení ich cieľov, došlo k upgradu tlačiarne
unikódov na najnovšiu verziu, ktorá rozširuje
svoje možnosti o tlač s viacerými fontami
a dokonca aj jednoduchšími obrázkami. 

Na tento účel bolo potrebné vymeniť
kompletne riadiaci systém po hardvérovej
aj softvérovej stránke. Súčasťou investičnej
akcie je aj doplnenie samotnej potlače uni-
kódov o kamerový systém, ktorý má v praxi
zabezpečiť kontrolu ich prítomnosti, aby bol

celý proces tlače unikátnych kódov pod ešte
prísnejším dohľadom. 

Kým doteraz bola tlač obmedzená iba na
tlač alfanumerických znakov 7 bodov na
výšku v jedno, resp. dvojriadkovej verzii, po
upgrade tlačiarne dokážeme potláčať viace-
rými fontami, z ktorých si zákazník môže vy-
brať, vrátane niektorých jednoduchších
obrázkov. 

Vzhľadom na technické limity a technoló-
giu zariadenia je možné tlačiť tieto kódy je-
dine v smere tlače fólie s ôsmimi
potlačovými hlavami naraz. 

Vzorky našich aktuálnych možností v ob-
lasti unikódov sú prezentované aj na veľ trhu
Interpack. 

V roku 2016 získala toto oce-
nenie aj spoločnosť Chemosvit
Folie obalom na balenie plát-
kového syra Gouda do vani-
čiek. Obal tvorí laminát
z priehľadných flexibilných fólií
-PET fólie a fólie PE s EVOH
vrstvou. Má výbornú bariéru
voči vodnej pare, kyslíku i aroma-
tickým látkam.

Obal potláčaný flexotlačou je možné
ľahko otvoriť a opäť viacnásobne zavrieť
jemným pritlačením. Fólia bezpečne
priľne na vaničku bez nutnosti použitia
doplnkového spojovacieho materiálu ako
je napr. hot-melt. Balenej potravine sa
tým predlžuje doba spotreby. 

Tento produkt ako i ostatné výrobky
ocenené cenou Save Food Awards sú

predstavené verejnosti aj na Inter-
packu 2017 v expozícii World Packa-
ging Organisation WPO
v „Innovationparku“.

Tento typ obalu je originálny a v potravinár-
skom priemysle unikátny papierovým efektom,
pre hĺbkotlačovú technológiu netypickým.
Efekt papiera totiž nie je iba vizuálny, ale obal
je drsný i na dotyk. Pri klasickom gravírovaní
hĺbkotlačových valcov je vizuálny efekt síce

pekný, ale na dotyk je obal hladký ako všetky
ostatné obaly s hĺbkotlačou. 

Pre dosiahnutie efektu povrchovej drsnosti
bolo nutné gravírovať valce špeciálnym spôso-
bom. Čas gravírovania sa predĺžil štvornásob-
ne, aj nános laku je na technológiu rozpúšťadlo-

vej hĺbkotlače veľmi vysoký.
Na dosiahnutie papierového
efektu bol použitý špeciálny
dvojkomponentný lak.

Obaly vyrábané touto
technológiou sú vhodné na
balenie potravinárskych pro-
duktov, kde je požadovaný
priamy kontakt s potravi-
nami.

Papierový obal pôsobí
veľmi luxusným dojmom
a veľ ký záujem zákazníkov
o túto ponuku svedčí o tom,
že čoskoro nájde svoje
uplatnenie hlavne na darče-
kových baleniach a luxusnej-
ších potravinách. 

OBALY A VRECKÁ 
S PAPIEROVÝM EFEKTOM

V dnešnom vysoko konkurenčnom prostredí obzvlášť platí staré známe – obal
predáva! Z vývojových dielní Chemosvitu Folie, a. s., vyšiel zaujímavý obal,
ktorý hneď aj zabodoval v súťaži Zlatá pečať, ktorú na Slovensku organizuje
Zväz polygrafie SR. 

TLAČ 
UNIKÁTNYCH
KÓDOV

SAVE FOOD ZA OBAL NA SYR 
„Save Food“ je iniciatíva orientovaná na zlepšenie balenia, a tým aj zníženie strát vy-

pestovaných plodín a spracovaných potravín. K nej sa pripojil rad inštitúcií, korporácií
i privátnych firiem z celého sveta. Ako kategória je vyhodnocovaná aj na súťaži SYBA
„Obal roka“. Dôraz sa kladie na inováciu materiálu, technológie a prevedenie obalov
tak, aby bola dosiahnutá zvýšená ochrana výrobku v potravinovom reťazci od krmív až
po finálne potravinárske produkty pri minimalizácii potrebného obalového materiálu
v duchu hesla: "As little as possible, as much as necessary".
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TERVAKOSKI FILM – NAJLEPŠIE RIEŠENIE  
PRE VŠETKY KONDENZÁTORY

STROJE S UNIKÁTNYM RIEŠENÍM
Kondenzátorové fólie sa bežne predávajú vo

veľ kých množstvách a v priemernej kvalite.
Kým väčšina firiem sa uspokojí s klasifikáciou
„dosť dobrý,“ pre nás to neplatí. Naše stroje
musia byť jedinečné. Kvalita našich výrobkov
začína exkluzívnou kvalitou surovín a pokračuje
celým výrobným reťazcom až po finálny pro-
dukt. A týmto sa nám darí dosahovať výni-
močnú akosť produkcie. 

Naše súčasné výrobné kapacity pozostávajú
z troch dĺžiacich strojov (posledný z r. 2013)
a dvoch vyfukovacích liniek. Máme 6 metaliza-
čiek a kapacitu plánujeme rozšíriť o dve ďalšie
na jar roku 2017. Fólia Tervakoski Film je v sú-

časnosti lídrom vo svete MET fólií a zakalených
fólií vhodných pre energetické aplikácie a vy-
užitie v inteligentných sieťových rozvodoch
(HVAC, HVDC); na riadenie hnacích motorov
a lokomotív (AC, DC); v priemyselných odvet-
viach a infraštruktúre (AC, DC). Pre automobi-
lový priemysel dodávame metalizovanú fóliu
s hrúbkou 1,9 µm a vzorovým nánosom od
r. 2014.

SPOLUVYTVÁRANIE HISTÓRIE 
A SPOĽAHLIVÁ VÝMENA INFORMÁCIÍ
V našom laboratóriu sa robia rutinné a záťa-
žové testy na všetky hlavné oblasti využitia
kondenzátorových fólií. Nedávno sme vyvinuli

a uviedli na trh celkom novú generáciu fólií pre
hlavné odberateľské segmenty a spätná väzba
je vynikajúca.
Medzi naše silné stránky patrí dlhoročná histó-
ria, spoluvytváraná so zákazníkmi a dodáva-
teľmi polymérov. Spoločne s nimi sme vytvorili
ucelený dodávateľský reťazec – od polymérov
cez zušľachťovanie fólií až po výrobcov kon-
denzátorov. Pre nás je toto jediná cesta, ako
vytvoriť významný, cenovo dostupný výrobok
s dlhou životnosťou. Žiadne skratky neexistujú.
Ak chceme pokračovať vo vývoji najlepšej fólie
pre akýkoľvek kondenzátor, musíme zaručiť, že
bude mať vynikajúcu spoľahlivosť aj v tých naj-
ťažších podmienkach. 

Tervakoski  Film  je  obchodná  značka
firmy  Terichem  Tervakoski,  a.s.,  ktorej
vlastníkmi sú Chemosvit a Ab Rani Plast
Oy.  

TERICHEM JE TERAZ TERICHEM TERVAKOSKI, A.S.
Medzinárodný odborník na  BOPP elektrofólie spoločnosť Terichem Svit sa
rozhodol skombinovať svoju značku (Tervakoski Film) a právny názov firmy.
Zmena názvu sa uskutočnila 14. januára 2017.

Terichem Tervakoski, a. s., bude vyvíjať a vyrábať svoje fólie Tervakoski Film výlučne
v troch závodoch: vo Svite, Slovensko; v Tervakoski, Fínsko a v Lucku na Ukrajine. Firme
oddaní odborníci firmy budú pokračovať v práci s technicky najvyspelejšími technologic-
kými riešeniami výroby polypropylénových elektrofólií na svete a vytvoria sofistikovanú
technológiu pre súčasné aj budúce aplikácie – od inteligentných sietí až po hybridné autá. 

Zmena názvu neovplyvní výrobu elektrofólií z hľadiska zamestnancov, alebo vlastníctva.
Čísla IČO, DPH aj firemných účtov zostávajú bez zmeny. Všetci odberatelia elektrofólií
budú naďalej spolupracovať so svojimi súčasnými kontaktnými osobami. 

Ak hovoríme o vysokej výkonnosti, hovoríme o dvoch veciach: 1. o vytvorení
špeciálnych riešení pre najnáročnejšie aplikácie na svete; 2. o tom, že náš pro-
dukt musí mať vynikajúce vlastnosti aj v extrémnych podmienkach. Nemáme
záujem o nič menšie, než vyvinúť najlepšiu fóliu na svete.
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n Polypropylénové fólie patria dnes k najpoužíva-
nejším materiálom určeným pre obalovú techniku.
Aká je ich výhoda?

Je to jeho vynikajúca odolnosť voči pretrhnutiu,
nepriepustnosť pár a kvapalín, nízka merná hmot-
nosť a teda vysoká výťažnosť, a z toho vyplývajúca
relatívne nízka cena. BOPP fólie prispievajú k pre-

dĺženiu životnosti potravín, poskytujú ochranu pred
vplyvom kyslíka a vlhkosti. Sú vhodné pre vysokorý-
chlostné balenie. Tieto výhody vieme ešte znásobiť
úpravami materiálu podľa špecifických požiadaviek
zákazníka. Umožňujú nám to dlhoročné skúsenosti
a naše know-how, ale aj dlhodobá kooperácia s do-
minantnými európskymi a svetovými výrobcami su-
rovín. Nami vyrábané fólie sú schválené pre
použitie nadnárodnými spoločnosťami – spracova-
teľmi fólií. 
n Čo je vašou silnou stránkou?

Okrem spomínaných pozitív je to aj dlhoročná
prítomnosť na trhu Európy. Naša spoločnosť posky-
tuje excelentnú technickú podporu pre zákazníka,
vrátane možnosti transféru know-how z oblasti zu-
šľachťovania fólií, úpravy a nastavenia baliacich au-
tomatov. Výhodou je aj lokácia nášho závodu
v blízkosti veľ kých spracovateľov flexibilných oba-
lov. Výsledkom úzkej spolupráce so zušľachťovate-
ľom fólií, našou sesterskou spoločnosťou Chemo-
svit Folie, je to, že sme schopní upraviť špeciálne
vlastnosti fólií na kľúč podľa špecifických požiada-
viek klientov. Máme aj závod na výrobu BOPP fólií
na Ukrajine. Samozrejmosťou sú certifikáty na sys-
témy manažérstva kvality, environmentálneho ria-
denia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
a hygienickej bezpečnosti. 
n Čo dnes tvorí gro výroby?

Máme štandardné produktové portfólio výrobcu
3-vrstvových BOPP fólií vrátane low SIT fólií, mato-
vaných, bielych a bieloperleťových, ako aj fólií s an-
tifog efektom. Ponúkame oddeľovacie (release)
fólie, cold seal v laminátoch, ultra tenké oddeľova-
cie fólie pre bitumenové lepenky, ale aj obaly pro-
duktov, ktoré vyžadujú makroperforáciu alebo
mikroperforáciu. 

n Kde všade majú fólie pod značkou TATRAFAN
uplatnenie?

Špecializujeme sa na tabakový priemysel a spra-
covateľov potravín. Naše fólie nachádzajú uplatne-
nie aj v priemyselných produktoch – napr. na
bitumenové lepenky, kartónové prebaly – kde sa
vyznačujú vynikajúcimi vizuálnymi vlastnosťami

a dokonalým obopnutím. či na výrobu etikiet, kde
ponúkame fólie s vysokým leskom a vysokou výťaž-
nosťou. Samostatnú kapitolu tvoria BOPP fólie pre

elektropriemysel, kde úzko spolupracujeme so spo-
ločnosťou Terichem Tervakoski vo Svite.
n Vašou silnou stránkou s mnohoročnou tradíciou
sú tabakové fólie...

V tabakovom priemysle sme dodávateľom fólií
pre širokú škálu použitia. V stručnosti povedané –
sú to fólie na balenie individuálnych škatuliek, sku-
pinové balenie i balenie na promočné akcie.

n Rozmeňme to na drobné...
Fólie pre vysokorýchlostné balenie krabičiek ci-

gariet dodávame najväčším výrobcom tabakových
výrobkov. Sú to napr. málo zmraštivé fólie pre
mäkké balenie TATRAFAN KXT, stredne zmraštivé
na balenie cigariet do tzv. tvrdých krabičiek, resp.
na skupinové balenie TATRAFAN SHT, prémiové
balenie cigaretových krabičiek do fólie vhodnej pre
vysokorýchlostné baliace automaty s excelentným
obopnutím zabalených krabičiek TATRAFAN AVT,
potláčateľné fólie na balenie cigariet TATRAFAN

SHTE a fólie na vrchné prebaly skupinového bale-
nia cigariet bez použitia kartónu TATRAFAN LST,
ktoré zabezpečujú pevnosť obalu, vynikajúci vzhľad
produktu i dostatočné bariérové vlastnosti.

Vývoj zmraštivých BOPP fólií je založený na in-
tenzívnej spolupráci so zákazníkmi a dodávateľmi.
n Kam smeruje váš vývoj?

Sledujeme najnovšie trendy vo svete. TATRA-
FAN LST bol vyvinutý na skupinové balenie bez po-
užitia spodného papiera alebo kartónu (fólia na
fóliu). Štandardne je dodávaný v hrúbke 25 um, no
vyvinutý a overený bol aj v hrúbke 20 um. Vývoj bol
orientovaný na udržanie mechanických a funkčných
vlastností pri súbežnom znížení celkovej hrúbky

fólie, čo predstavuje významný ekonomický aj envi-
ronmentálny aspekt. Mikro a makroperforácia fólií
predstavuje ďalšie technologické možnosti úpravy
fólií TATRAFAN s využitím najmä na balenie čer-
stvej zeleniny a ovocia, resp. balenie čerstvého pe-
čiva a pekárenských výrobkov. Novinkou je antifog
fólia určená na balenie čerstvých potravín ako sú
sendviče, šaláty a iné. Matovaná fólia TATRAFAN
MATT LS je určená na lamináciu. Výrobku dodáva
luxusný matovaný vzhľad. Nízka teplota zvárania na
úrovni 85°C umožňuje zvýšiť rýchlosť balenia, resp.
znížiť teploty balenia na baliacich automatoch. Ná-
kladovo efektívnu verziu transparentných fólií s níz-
kou teplotou zvaru predstavuje TATRAFAN KXLSE,
určený hlavne na teplo citlivé výrobky ako sú čoko-
ládové tyčinky, pri zachovaní dostatočnej pevnosti
a tesnosti zvaru.
n Počítate v najbližšej budúcnosti s väčšími inves-
tíciami do rozvoja výroby?

Cieľom inovácií vo výrobe flexibilných obalov je
zníženie plytvania potravinami zvyšovaním úžitko-
vých, a to hlavne bariérových vlastností fólií pri za-
chovaní ich potláčateľnosti a znižovanie dopadu na
životné prostredie. Preto v blízkej budúcnosti plá-
nujeme rozšíriť naše výrobné možnosti o výrobu 7-
vrstvových bariérových liatych fólií určených na
balenie mäsa, mäsových výrobkov, syrov a ďalších
potravinárskych výrobkov. 

Značka TATRAFAN nie je vo svete BOPP fólií neznámou. Vo Svite máme s ich výro-
bou už vyše 30-ročné skúsenosti. Spoločnosť TATRAFAN, s. r. o., je členom skupiny
firiem Chemosvit a AB Rani Plast s know-how a skúsenosťami v oblasti zušľachťova-
nia flexibilných fólií formou flexotlače a hĺbkotlače, lamináciou, metalizáciou a ďal-
šími spôsobmi konvertingu fólií podľa špecifických požiadaviek zákazníka. Viac sa
o súčasnosti a budúcnosti spoločnosti rozhovoril jej riaditeľ Martin Ľach.

TATRAFAN 
OSVEDČENÁ ZNAČKA NA TRHU BOPP FÓLIÍ
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CHEMOSVIT FIBROCHEM 
VYRÁBA JEDNO

Z NAJEKOLOGICKEJŠÍCH
VLÁKIEN NA SVETE

Udržateľný  rozvoj  surovín, priemyselný  odpad,  emisie  do  vôd
a ovzdušia, to sú hlavné environmentálne problémy ovplyvňujúce
každú firmu. Legislatíva zaväzuje firmy dodržiavať prijaté štandardy,
čo znamená aj zmeny výrobných strojov a procedúr, ktoré predsta-
vujú významné investičné zaťaženie. Chemosvit Fibrochem, a. s., do-
kazuje svoj postoj ekologicky sa správajúcej firmy aj množstvom
certifikátov a štandardov, ako sú ISO 14 000, Oeko-Tex, či významný
certifikát v textilnom priemysle bluesign®. 

Pravidelné audity a kontrola kompletného
dodávateľského reťazca a výrobných procesov
sú zárukou plnenia firemného záväzku k život-
nému prostrediu, ochrane vôd a ovzdušia, ako
aj k sociálnej zodpovednosti a pracovným pod-
mienkam našich zamestnancov. 

Naším cieľom je naďalej rozvíjať a podporo-
vať udržateľné iniciatívy a ubezpečiť sa, že aj
naši dodávatelia a klienti sú informovaní o na-
šich snahách redukcie uhlíkovej stopy a zvýše-
ného povedomia o vplyve na životné prostredie
aj v ich podnikaní.

Vlákno Prolen® je momentálne jedno z naj-
ekologickejších v súčasnosti. Predurčujú to nie-
len jeho chemicko-fyzikálne vlastnosti, ale aj
využitie a finálne aplikácie vo viacerých sférach
užívania. 

Nízky bod topenia znižuje nároky na ener-
gie pri jeho výrobe a stabilizácii finálnych výrob-
kov, ako aj pri žehlení a sušení v priamom využití
v domácnosti. Ako najľahšie vlákno významne
nepriamo prispieva k redukcii skleníkových ply-

nov. Keďže Prolen® neabsor-
buje vlhkosť, podporuje tak
rýchle sušenie i zníženie energií
a množstva vody využívanej pri
industriálnych aplikáciách, na-
príklad na medicínske a hotelové
účely. Táto vlastnosť taktiež za-
medzuje povrchovému farbeniu,
ktoré znečisťuje svetové podzemné vody
a oceány a spôsobuje kontamináciu lokálnych
ekosystémov. 

Vlákno Prolen® je plne recyklovateľné
a umožňuje tak efektívne narábať s odpadmi
nielen u nás, ale aj u finálnych klientov. Dáva
i možnosti ďalšieho využitia v iných aplikáciách
a odvetviach. Keďže sú všetky aditivácie a modi-
fikácie implementované priamo do masy vlákna,
pri následnom praní neunikajú do odpadových
vôd a neznečisťujú tak naše rieky a podzemné
zásoby vody. 

Je veľmi dôležité zodpovedne pristupovať
k voľbe textilu a oblečenia nás všetkých a pri-
spievať tak nepriamo k filozofii ekologicky sprá-
vajúceho sa spotrebiteľa. 

V záujme udržateľného rozvoja
Pri tvorbe stratégie udržateľného rozvoja na

roky 2017-2021 bolo nevyhnutné zvážiť dô-
sledky všetkých externých faktorov na našu vý-
robu: ekologické, ekonomické, technologické
i sociálne, a eliminovať tak hlbší dopad na na-
šich zákazníkov, zamestnancov, hospodárstvo,

ale aj našu spoločnosť ako celok.
Jedným z cieľov zabezpečenia úspory a re-

dukcie odpadov je v roku 2017 zameranie sa
na energetiku a efektívne využívanie zdro-
jov a surovín v rámci našich vlastných činností
cez elektronizáciu procesov, kde vidíme mož-
nosť kontinuálneho zlepšovania so zapojením
všetkých oddelení a zamestnancov spoločnosti
Chemosvit Fibrochem. Investície do rozvoja vo-
dohospodárskej infraštruktúry, rozvoj nových ná-
strojov na riadenie rizika, programy na zapojenie
našich zamestnancov a spotrebiteľov do efektív-
neho využívania vody a triedenia odpadov sa
objavujú ako inovatívne a sľubné spôsoby, ako
zmierniť a možno využiť výzvu nedostatku vody
a recyklácie odpadov v budúcnosti. 

Ústredným trendom roku 2017 sú inovácie
a ďalší rozvoj. Zlepšovanie technologických
postupov, efektivizácia výrobných procesov,
investície do nových strojných zariadení
a ľudského potenciálu sú predpokladom pre
predstavenie nových inovatívnych produktov
prispôsobujúcich sa ekologickým problémom
a nedostatku surovín súčasného sveta. 
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Naša firma sa neustále
snaží priniesť na trh inova-
tívne ekologické produkty
a modifikácie, ktoré sa
kontinuálne prispôsobujú
novým trendom a napĺňajú
tak požiadavky dnešného
spotrebiteľa. Nové tech-
nológie, posun v spotrebi-
teľskom správaní sa
a narastajúce sociálne
a inovatívne myslenie via-
cerých firiem narúšajú tra-
dičné obchodné modely
a prinášajú drastické
zmeny existujúcich trhov.
Nie všetky inovácie sú ria-
dené s cieľom udržateľné-
ho rozvoja. Nová generácia
produktov a služieb prináša
zmeny v preferenciách
spotrebiteľov, a tak preniká
aj do nevyhnutných zmien
výrobných procesov pre
dosiahnutie preukázateľne
udržateľného hospodárstva
a ekonomiky. 

l Na čo konkrétne sú za-
merané  vaše  inovácie
v roku 2017?

Sú nasmerované na vy-
užitie prírodných materiá-
lov a minerálov ako
aditivácie a modifikácie
nášho polypropylénového
vlákna Prolen® s cieľom
zlepšiť úžitkové vlastnosti
vo finálnych textíliách. To
umožní zabezpečiť funkčné
vlastnosti pri aktívnom
športe, medicínskych účeloch, v auto-
mobilovom, či nábytkárskom prie-
mysle. 

Naše nové modifikované vlákno
Prolen® Soft zlepšuje dotykový
pocit, ktorý sa približuje k prírodným
materiálom. Finálne výrobky z tohto
vlákna majú zvýšenú odolnosť voči
vode. 

Nové modifikované vlákno Cellen®
vzniklo zaujímavou fúziou prírodného
materiálu celulózy a polypropylénu
a poskytuje úplne nové úžitkové vlast-
nosti pre finálneho spotrebiteľa. 

Pre zlepšenie úžitkových vlastností
prichádzame v tomto roku na trh
s novým vláknom Prolen® Spunfeel,
ktoré nahrádza klasické polypropylé-
nové priadze a prináša dotykový pocit
porovnateľný s vlnou alebo bavlnou.

l Čo  je nové v oblasti  technického
vlákna?

Špeciálne vyvinuté vlákno Prolen®
Composite pre kompozitné materiály

v kombinácii so skle-
ným vláknom zabezpe-
čuje významné
znižovanie hmotností
v automobilovom a ae-
ronautickom priemysle
a prispieva tak k znižo-
vaniu energetickej ná-
ročnosti a redukcii

skleníkových plynov. V spolupráci s vý-
znamnými európskymi inštitúciami
a firmami je Chemosvit Fibrochem za-
pojený do celoeurópskeho projektu
BIO4SELF na vývoj biodegradovateľ-
ných vlákien pre nábytkársky, elektro-
nický a automobilový priemysel na
báze polylaktidových (PLA) vlákien. 

V roku 2017
spúšťame nové
výrobné kapacity
s cieľom dosiah-
nutia vysoko-
pevných technic-
kých vlákien
a rozšírenia po-
rtfólia v technic-
kých aplikáciách,
ako sú lodné laná,
pevnostné pruhy
a popruhy a archi-
tektonické textí-
lie. Počas tohto
roka investujeme
do výrobných ka-

pacít v rámci textilnej vý-
roby, aby sme uspokojili
vysoký dopyt po našom vlákne a vyho-
veli tak čo najväčšiemu počtu zákazní-
kov.

l Prezradíte nejakú špecialitu?
V spolupráci s významným francúz-

skym partnerom prichádzame tento
rok s úplne novým typom vlákna
Kinex®, ktoré predstavíme na výsta-
vách Shanghai Intertextile Apparel
v Číne, Performance Days v Mníchove
a jednej z najväčších textilných tech-
nických výstav TechTextile vo Frank-
furte. Vlákno Kinex® prináša
vynikajúce úžitkové vlastnosti pri špor-
tových aktivitách efektívnym využitím
kinetickej energie, keďže vďaka mini-
málnemu koeficientu trenia a abrázie
zabezpečuje ochranu pokožky pred
vznikom otlakov, začervenania a naru-
šenia kože. Vlákno zamedzuje vzniku
vysokého trenia a tepla medzi odevom
a pokožkou, a tak chráni kritické časti
tela pred poškodením pri vrcholových
športových výkonoch. Spolu s viace-
rými významnými partnermi a sveto-
vými značkami chceme pomocou
vlákna Kinex® priniesť významný kom-
fort pre športovcov, armádne a iné
zložky vlád, i pre všetkých ostatných
užívateľov, a najmä detskú pokožku.

l Pripravujete nejaké novinky vo vý-
robe ponožiek?

Spolu s novým vláknom prinášame
na trh aj novú kolekciu hi-tech pono-
žiek s protiotlakovým efektom Kinex®
Socks, ktoré zabezpečia ochranu nôh
pri športe a každodenných aktivitách. 

VLÁKNO, KTORÉ
PRINÁŠA NOVÝ KOMFORT

V projekte BIO4SELF
Hlavnou úlohou projektu

BIO4SELF je vytvoriť bio-
kompozit s vysokou pev-
nosťou a tuhosťou mate-
riálu. Chemosvit Fibro-
chem je do projektu za-
pojený ako technologický
riešiteľ, ktorý sa podieľa
na vývoji a výrobe PLA
vlákna s vysokým bodom
topenia s dosiahnutím čo
najvyššej pevnosti a tu-
hosti. Jeho úlohou je
zvlákňovanie a dĺženie
tohto vlákna na priemy-
selnej úrovni. 

Obhájený certifikát
Vlákna Prolen® a Prolen®
Siltex, Prolen® Bodyfresh
s antimikrobiálnou úpra-
vou, akceptovanou
v Oeko-Tex®, hladké, tva-
rované, režné a farbené
v hmote, spĺňajú humán-
no-ekologické požiadavky
normy Oeko-tex® Stan-
dard 100 stanovené pre
detské výrobky do 3 ro-
kov, tzn., že získali certifi-
kát najprísnejšej triedy
výrobkov I. Certifikát už
v roku 2006 udelil rakúsky
výskumný ústav Österrei-
chisches Textil-Forschung-
sinstitut (OTI) vo Viedni
a úspešne prešiel cez ná-
ročné reaudity.

Značku Prolen® dnes vo svete textilu netreba zvlášť predsta-
vovať. Za vyše štyridsaťročnú históriu si vybudovala renomé po
celom svete a stala sa súčasťou funkčných odevov najznámejších
svetových športových značiek. Čo nového prináša v tomto ob-
dobí, na  to  sme sa opýtali  riaditeľky  spoločnosti Chemosvit
Fibrochem, a. s., Aleny Balogovej. 
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PROJEKT GLOBAL 8D 
SLEDUJEME TRVALÉ ZLEPŠOVANIE KVALITY

Sledujeme tieto ciele: 
• systémovým riešením problémov, v zmysle

pravidiel a princípov systému manažérstva kva-
lity, hľadať a nachádzať koreňové príčiny problé-
mov, prijímať nápravné opatrenia, vyhodnocovať
ich účinnosť a zavádzať trvalé zmeny pre zníženie
množstva vnútornej nekvality a reklamácií na mi-
nimum. 

• zabezpečiť trvalé zlepšovanie v oblasti
kvality.

Na realizáciu projektu boli vybraté moderné
nástroje kvality, ktoré sú vo firmách nasadzované
na riešenie opakujúcich sa a kritických problé-
mov. Rozhodli sme sa pre metódu GLOBAL 8D
a QRQC v kombinácii s modernými technikami
na analyzovanie a riešenie problémov ako je
Brainstorming a metóda 5x. Ich aplikácia umož-
ňuje využívať ďalšie nástroje riadenia kvality ako

je Paretova analýza a Diagram príčin a následkov
– Ishikawov diagram.

G8D metóda je používaná na zlepšenie kva-
lity vo výrobe a na riešenie rôznych problémov.
Zmyslom je identifikovať, napraviť a eliminovať
opakovanie problému. Užitočná je i pri zlepšo-
vaní kvality výrobkov a výroby. Zavádza trvalé
nápravné opatrenia založené na štatistickej ana-
lýze problémov a zameriava sa na pôvod pro-
blému určením jeho koreňovej príčiny. V praxi sa
prednostne využíva pri riešení oficiálnych zákaz-

níckych pasívnych reklamácií. 
Metodika QRQC - (Quick Response Quality

Control) - metóda rýchlej reakcie je silným nás-
trojom pri riešení problémov v interných proce-
soch spoločnosti – vo vnútornej nekvalite. 

Projekt zahŕňal aj prípravu 8D Workflow pre
vytvorenie softvérovej podpory pre G8D v infor-
mačnom systéme z dôvodu komplexnej elektro-
nickej evidencie. 

Nastavenie kvalitárskych procesov tak, aby
boli zabezpečené na všetkých zmenách a po
všetky dni v týždni rovnako si vyžiadalo aj zmenu
štruktúry odboru kvality a laboratórií, ktoré sa
rozrástli o technikov kvality priamo z výrobných
oddelení. Veľmi dobre poznajú jednotlivé výrob-
né procesy, sú odborne zdatní a skúsení. Ich hlav-
nou úlohou je pomôcť výrobe vyriešiť okamžité
problémy v čase a na mieste vzniku, tzn. vykoná-
vať permanentný audit v procese výroby – v od-
deleniach tlače, kašírovania a rezania. Vedúcimi
projektov sú majitelia procesov, alebo technoló-
govia so zodpovednosťou za prijatie nápravných
opatrení a konečné vyriešenie problému. Pro-
jekty koordinujú manažér kvality a supervízori
kvality.

Výsledkom analýzy G8D je Report 8D, ktorý
od nás vyžadujú už viacerí zákazníci. Realizácia
projektu je naším príspevkom k zvyšovaní kvality
služieb zákazníkom.

Vo väzbe na relevantné požiadavky no-
riem  ISO  9000,  ISO  14000,  OHSAS
18000 a ISO 22000 a na narastajúce po-
žiadavky  zákazníkov,  hlavne  veľkých
nadnárodných firiem, sme sa v spoloč-
nosti Chemosvit Folie, a. s., rozhodli za-
viesť  nový  projekt  v oblasti  kvality,
ktorý sme nazvali „Riešenie problémov
pomocou nástrojov riadenia kvality“.

„Spokojnosť našich klien-
tov, zákazníkov, inovácie
a etika sú hlavnou filozofiou
služieb spoločnosti, čím si
udržiavame svoje postave-
nie na dopravnom trhu,“
zdôrazňuje riaditeľ spoloč-
nosti Chemosvit Chedos,
s. r. o., Michal Dida.

l Ktoré  z  trendov  súčas-
nosti  považujete  vo  vašej
spoločnosti za dôležité?

To, že spoločnosť drží
trend v investovaní do vozi-
diel pre cestnú nákladnú

dopravu, ktoré spĺňajú v sú-
časnosti najprísnejšie ekolo-
gické kritéria, do vozidiel
najvyššej emisnej triedy
EUR6. Tieto vozidlá, ťahače
sú najekologickejšie do-
pravné prostriedky, ktoré sa

môžu pohybovať po európ-
skych cestách so spaľovaním
paliva typu nafta. Súčasťou
trendov je investovanie do
talentovaných pracovníkov,
rozšírenie odbornosti, nové
príležitosti na trhu.

l Jedným z hlavných tren-
dov súčasnosti  je ochrana
životného prostredia, zdra-
vý životný štýl a starostli-
vosť o zamestnancov...

Naši zamestnanci pracujú
v moderných kanceláriách
a technologicky moderných
prevádzkach. Dbáme na

ochranu a hygienu pracov-
ného prostredia nielen
ochrannými pomôckami, ale
aj zabezpečením čistoty na
všetkých pracoviskách vč.
ťahačov a nákladných vozi-
diel, ktoré sú v prípade po-

treby okamžite vyčistené
a pripravené na ďalšiu pre-
vádzku. Pri každej novej in-
vestícii berieme na zreteľ
uľahčenie a zjednodušenie
práce vodiča, mechanika,
pracovníka v našej spoloč-
nosti. Každá nová investícia
prináša aj tieto výhody pre
našich zamestnancov.

l Aké  opatrenia  na  pod-
poru filozofie ekologicky sa
správajúcej firmy ste zrea-
lizovali?

Cestná nákladná dop-
rava je pod prísnym dohľa-

dom európskej legislatívy.
Tieto pravidlá musíme do-
držiavať a ctiť. Ekologické
správanie je základom našej
filozofie, čo potvrdzuje aj
certifikát systému riadenia
kvality podľa ISO
9001 v časti lik-
vidácia odpa-
dov a systém
riadenia kva-
lity v našej
spoločnosti. 

l Aké  sú  vaše
hlavné ciele pre najbliž-
šie obdobie? 

V najbližších mesiacoch
zabezpečiť ďalšími investí-
ciami do vozového parku
výmenu vozidiel z nižšou
emisnou triedou za vozidlá
s emisnou triedou EUR6
a návesov s cieľom zjedno-
dušiť prácu vodičom kamió-
nových súprav. Pri všetkých
investíciách je jedným
z hlavných kritérií výberu
ekologické hľadisko
a ochrana a starostlivosť
o zamestnanca.

NA KOLESÁCH PO
CESTÁCH EURÓPY

Kamióny so značkou CHEDOS už 23 rokov brázdia
cesty Európy. Spoločnosť poskytuje aj služby colnej
deklarácie, zasielateľstva a servis značky FIAT.
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Divízia výroby strojných celkov
Naším cieľom je integrovať sa ako do-

dávateľ montážnych celkov v oblasti ťaž-
kého strojárstva s vysokou pridanou hod-
notou. Ukazuje sa pozitívny synergický
efekt výroby VSC v kombinácií s ťažkými
technológiami, povedal nám riaditeľ spo-
ločnosti STROJCHEM, a. s. Marián Kuruc.

Chceme si posilniť postavenie v oblasti vý-
roby rotačných dielcov pre dlhoročných i no-
vých zákazníkov jednak investíciou do brúsky,
sústruhu a vyvažovačky, ale aj do edukácie ľudí,
ktorí obsluhujú tieto stroje. 

V súčasnosti vzhľadom na špecifické požia-
davky našich zákazníkov plánujeme doplniť
strojný park v divízii moderným obrábacím cen-
trom, ktoré nám umožní produkciu dielcov
s vyššou pridanou hodnotou a taktiež zaistiť
vyšší stupeň technologickej istoty výroby v sú-
lade s požadovanou kvalitou a termínom.

Do budúcna chceme rozvíjať prípravu CNC
programov pomocou CAM produktov, taktiež
vybudovať elektronický archív technickej doku-
mentácie, čo bude mať pozitívny vplyv na skrá-
tenie prípravy výroby, kvalitnejšie výstupy pre
kalkuláciu ceny a pod.

Našou úlohou do budúcna je vzdelávať ľudí
tak, aby vedeli používať technológie čo možno
najefektívnejšie a zároveň, aby boli pripravení
na nové výzvy od našich zákazníkov – hlavne
v oblasti CAD, CAM, programovania CNC
technológii, voľ by rezných parametrov a pod.

Divízia výroby baliacich 
automatov - Chempack
Vzhľadom na skúsenosti posledných rokov
a požiadavky zákazníkov rozširujeme port-
fólio nami ponúkaných baliacich automa-
tov a liniek o:
n balenie do tepelne zmraštivej fólie                      
n krokový baliaci automat so spodným odvi-
nom 
n vertikálne manuálne a poloautomatické ba-
liace stroje doplnené prípadne váhovým ozáto-
rom pre začínajúcich podnikateľov a malé
pekárne

Medzi nové konštrukčné riešenia, ktorými
chceme inovovať naše produkty, patria:
n baliaci stroj so spodným odvinom a box mo-
tion s priečnym zvarom
n baliaci stroj pre balenie v ochrannej atmosfé-
rohermetické zvary
n baliaci stroj na balenie do hotových vreciek 

n robotizácia nakla-
dania špecifických vý-
robkov
n doriešenie zadného
nakladania výrobkov.

Vlajkovou loďou
našej firmy by sa mal
stať baliaci stroj s typo-
vým označením BH-11
so štyrmi pohonmi a
plným počítačovým
riadením, vyvinutý vlastnou konštrukciou, kde
boli ukončené práce na novom modeli. BH-011
je stroj so zvislou základovou doskou, ktorá
umožňuje jednoduchšie nastavenia základných
uzlov, čistenie a obsluhu stroja a jeho modulárnu
konštrukciu. 

Dodávky strojov vieme doplniť aj baliacimi fó-
liami sesterskej spoločnosti Chemosvit Folie.

Divízia servisných 
a montážnych činností - Servis

Vzhľadom na narastajúci tlak na ceny
montážnych činností sa v nasledujúcom ob-
dobí budeme orientovať na činnosti s vyššou
pridanou hodnotou, resp. podmienené
oprávnením, alebo akreditáciou. 

n ponúkať komplexné konštrukčné riešenia
orientované na mechatroniku s cieľom posky-
tovať služby v oblasti modernizácie strojového
parku, dopravníkov, podávacích zariadení,
a pod.
n zvýšiť aktivity zváračskej školy v širšom re-
gióne, okrem kurzov ponúkať realizáciu špe-
ciálnych zvarov

n rozšíriť ponúkané činnosti o základnú diag-
nostiku strojov doplnením vibrodiagnostických
prístrojov a prístrojov na meranie únikov v roz-
vodoch stlačeného vzduchu

n ponúkať projektové riešenia elektro, MaR
vrátane SW Siemens a projektovania v EPLAN

Divízia Zlievareň
Snahou je rozvíjať zlievarenskú výrobu

v takom rozsahu a segmentoch, aby sme
plnili požiadavky našich zákazníkov čo sa
týka výroby odliatkov a ich opracovania
v divízii výroby strojných celkov.

Budeme sa zameriavať na segment výroby
ťažkých odliatkov (sivá, tvárna liatina a oceľo-
liatina) na ručnom formovaní pre úzko špecifi-
kovanú oblasť zákazníkov vo vybraných odvet-

viach (automobilový, energetický a ťažobný prie-
mysel) o váhových kategóriách 150 kg - 3000 kg.

Našou prirodzenou povinnosťou a zodpo-
vednosťou je dôsledné plnenie všetkých opat-
rení a povinností vyplývajúcich z legislatívnych
požiadaviek životného prostredia, na úrovni
štandardov EÚ implementovaním systému
ochrany životného prostredia podľa normy ISO
14001:2004. Počas nasledujúceho obdobia je
naším cieľom splnenie požiadaviek systému
riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci podľa normy OHSAS 18001:2007 a získa-
nie tohto certifikátu. Týmto krokom chceme
implementovať zásady bezpečnej práce
a ochrany zdravia vzhľadom na naše ťažké pre-
vádzky, či už je to výroba oceľoliatiny, sivej
a tvárnej liatiny a opracovanie odliatkov.

STROJCHEM  BALIACE STROJE 
S POLSTOROČNOU TRADÍCIOU



NEWSLETTER of FINCHEM and CHEMOSVIT

10

Sortiment vyrábaných
recyklátov  je široký a za-
hŕňa rôzne typy polyety-
lénových, polypropylé-
nových i polyamidových
regranulátov. Okrem
nich sa na trhu etablo-
vala aj so vstrekovanými
technickými výliskami,
ako sú rôzne baliace
prvky, dutinky, súčasti
oceľových a hliníkových
výrobkov a podobne. 

„V poslednom ob-
dobí sme rozšírili sorti-
ment vyrábaných
recyklátov, ktoré sa odli-
šujú typom polyméru,
MFI, farebnosťou a prí-
tomnosťou plnív,“ uvie-
dol riaditeľ divízie Július
Frkáň. Divízia dnes vy-
rába 20 druhov regranu-
látov a 3 druhy
aglomerátov. Po zlúčení
s výrobou BOPP fólií na-
rastie objem vyrábaných
recyklátov v roku 2017
až na 5 000 ton.

„V oblasti vstrekoliso-
vania sme investovali do
moderného plnoelektric-
kého vstrekolisu a novej
vstrekovacej formy na
výrobu dutiniek, ktorej
výroba bola spustená
v januári 2017,“ uviedol
ďalej riaditeľ. Technolo-
gické vybavenie v oblasti
recyklácie plastových
odpadov a vstrekolisova-
nia umožní divízii zvýšiť
objem výroby a rozšíriť
sortimentnú skladbu re-
cyklátov i vstrekovýlis-
kov.

Aktivita v oblasti
vstrekovania veľ kých
dielcov, ako sú štruk-
túrne ľahčené dosky
a stenové prvky, použí-
vané na výrobu rôznych
nádrží, septikov, vodo-
merných šácht a čistiarní
odpadových vôd, zo-
stáva zachovaná aj po
transformácii a pripra-
vuje sa ďalšie rozšírenie
sortimentu. Tým by
o. i. by mohla byť aj vý-
roba mobilných ľahče-
ných protipovodňových

dosiek, ktoré sú riešené
v rámci výskumnej úlohy
s Ústavom výrobných
systémov a Konštruktou

Trenčín. Určené sú na
ochranu pred pomaly
stúpajúcou hladinou

vodných tokov. Nízka
hmotnosť a rýchla zmon-
tovateľnosť na akomkoľ-
vek povrchu, či je to
asfalt, štrk i blato, umož-
ňuje ich použitie bez
špeciálnej stavebnej
predprípravy. V po-
merne krátkom čase ich

dokážu postaviť dvaja
ľudia. Mobilné protipo-
vodňové zábrany sú vy-
robené z plastových

a kovových dielov, kde
hlavným prvkom je
štruktúrne ľahčená ste-

nová doska z recyklova-
ného polypropylénu
rozmerov 1 x 1 m
a s hrúbkou 8 cm. Ste-
nový prvok, z jednej
strany hladký a z druhej
rebrovaný, váži 21 kg. Po
skončení ohrozenia sa
zábrany jednoducho ro-

zoberú a uložia do pre-
pravného kontajneru.

Divízia ponúka tiež
možnosť spracovania

plastových odpadov zá-
kazníkom, u ktorých
tieto odpady vznikajú
a ktorí si z nich vyrobené
recykláty vedia naspäť
zapracovať do svojich
výrobkov.

Okrem zhodnocova-
nia plastových odpadov
sa v divízii intenzívne za-
oberajú znižovaním
skládkovania všetkých
druhov odpadov. „Využí-
vame možnosti uplatne-
nia zmesných odpadov
ako alternatívneho pa-
liva pre cementárne i vy-
užitia polyolefínov na
výrobu olejov pyrolý-
zou,“ uviedol J. Frkáň.
Skládkovanie odpadov
tak postupne klesá,
v roku 2016 bolo nižšie
oproti roku 2015 o 62
ton. A to je pre životné
prostredie iste príno-
som. 

Po 19-ročnej činnosti v oblasti nakladania s odpadmi, recyklácie
plastových odpadov, vstrekolisovania a výroby drevených obalov
sa  spoločnosť  Chemosvit  Environchem,  a. s.,  v novembri  2016
transformovala na TATRAFAN, s. r. o. Všetky aktivity pôvodnej
spoločnosti ostali zachované a sú vykonávané v rámci divízie spra-
covania odpadov. Spoločnosť Tatrafan vyrába aj základné BOPP
a tabakové fólie. 

RECYKLÁCIA 
VÝZNAMNE ZNIŽUJE
SKLÁDKOVANIE ODPADOV

KAPACITA 
KAŠÍROVANIA
SA ZVÝŠILA

V Chemosvite Folie, a. s., bol
daný do užívania nový kašírovací
stroj COMEXI NEXUS DUAL HP
SSD.Slúžiť bude na zabezpeče-
nie kapacity výroby laminátov
s presným nánosom lepidla cold-
seal na balenie čokolád systé-
mom flow-pack (nahradenie
obalov hliníkovou fóliou a papie-
rom). 

Zariadenie zabezpečuje kaší-
rovanie fólií so šírkou 1330 mm
a v hrúbkach až do 200 um. 

SPOLOČNOSŤ
RECYKLOGROUP

V zmysle slovenskej legislatívy
prešla od roku 2016 zodpoved-
nosť za financovanie triedeného
zberu v plnej mieste na výrobcov
vyhradených výrobkov, ktorých
zastupujú organizácie zodpoved-
nosti výrobcov. Spoločnosť Che-
mosvit Folie, a. s., je jedným zo
zakladateľov spoločnosti Recy-
klogroup, a. s., ktorej bola ude-
lená Ministerstvom životného
prostredia SR v máji 2016 autori-
zácia na činnosť organizácie zod-
povednosti výrobcov pre obaly.
Cieľom je zabezpečiť systém trie-
deného zberu odpadu a jeho fi-
nancovanie v zmluvných mestách
a obciach. 

NOVÉ ŤAHAČE 
A NÁVESY

Dopravca Chemosvit Chedos,
s. r. o., rozšíril svoj vozový park
o nové ťahače a návesy. Do flotily
vozov pribudli 3 ťahače značky
VOLVO a 5 návesov značky
KRONE. Nové návesy zmenili
vzhľad plachty. Odteraz brázdia
cesty Európy kamióny pod znač-
kou CHEDOS s plachtou v opač-
nom farebnom prevedení.
Plachta návesu je v červenej
farbe a reklama CHEDOS v sivej
farbe.



11

Nová tepláreň pred-
stavuje progresívnu
technológiu, ktorej vy-
soká účinnosť je defi-
novaná min. 10 %-nou
úsporou primárnej
energie (energie v pa-
live) v porovnaní s od-
delenou výrobou
elektriny a tepla na sa-
mostatných zariade-

niach v elektrárňach kondenzač-
ného typu. „Plne si uvedomujeme
svoju spoločenskú zodpovednosť
voči zamestnancom aj voči šir-
šiemu okoliu,“ povedal nám Peter
Ferjanček, riaditeľ spoločnosti.
„V oblasti ochrany životného pro-
stredia sme cestou zavádzania naj-
progresívnejších technológií
dosiahli za uplynulé roky približne
7-násobné zníženie produkcie
CO2, významne sme obmedzili vy-
púšťanie oxidov dusíka do ovzdu-
šia. Od roku 2005 sme úplne
zamedzili znečisťovaniu ovzdušia
oxidmi síry a tuhými znečisťujúcimi
látkami a tiež vodných tokov che-
mickými látkami.“

Hlavným kré-
dom spoločnosti je
vyrábať a dodávať
zákazníkom všetky
druhy energií ma-
ximálne efektívne,
ekologicky, za eko-
nomicky prijateľ-
ných podmienok.
Svet sa aj v oblasti
energetiky, s ohľa-

dom na postupné vyčerpávanie
prírodných energetických zdrojov
a rast ich cien, uberá cestou využí-
vania najlepšie dostupných techno-
lógií (BAT – Best Available
Technologies), čo je pri rozvoji
v spoločnosti Chemosvit Energo-
chem strategickou zásadou. 

V rámci modernizácie firma roz-
šírila portfólio dodávaných energií
o chlad vo forme tzv. ľadovej vody
pre technologické účely a klimati-
zovanie výrobných priestorov. Do-
dávaný je prostredníctvom cent-
rálneho rozvodu v dĺžke takmer
6 km priamo k miestu spotreby cez
14 kompaktných odovzdávacích
staníc. Inštalovaným výkonom cen-

trálneho absorpčného zdroja
chladu 7,5 MW sa táto výroba
chladu radí medzi najväčšie
v Európe. 

Chemosvit Energochem má pri-
pravený dlhodobý plán obnovy
a modernizácie najmä miestnej
elektroenergetickej distribučnej
sústavy, tepelných rozvodov, roz-

vodného systému technologickej
a pitnej vody, kanalizácií a neutrali-
začnej stanice odpadových vôd,
ako aj opatrení na zvyšovanie ener-
getickej efektívnosti výroby popri
súčasnom znižovaní miestnych en-
vironmentálnych záťaží. Priestor na
zlepšovanie a ďalšie napredovanie
tu teda je.

Osobitné miesto v oblasti životného prostredia pod Tatrami
má  spoločnosť  Chemosvit  Energochem,  a.  s.  Energetika
v Chemosvite prešla od svojho vzniku v roku 1934 náročnou
cestou od výroby energií s palivami mazut, hnedé uhlie po
zemný plyn naftový. V roku 1996 vznikla nová spoločnosť
Chemosvit Energochem, ktorá urobila obrovský  skok do-
predu vybudovaním modernej teplárne s možnosťou kombi-
novanej výroby elektriny, tepla a chladu, tzv. trigenerácie,
ktorá patrí k ojedinelým v Európe. Do portfólia patrí aj po-
skytovanie podporných služieb pre Slovenskú elektrizačnú
a prenosovú sústavu v oblasti sekundárnej regulácie výkonu. 

ENERGIE
CESTOU ZAVÁDZANIA 
NAJPROGRESÍVNEJŠÍCH TECHNOLÓGIÍ

OCENENIE „BEST ENTERPRISE“
Spoločnosť Chemosvit Energochem, a. s., urobila v posledných troch
rokoch obrovský skok dopredu vybudovaním teplárne s možnosťou
kombinovanej výroby elektriny, tepla a chladu, tzv. trigenerácie, ktorá
patrí k ojedinelým v rámci Európy. Za vynikajúcu obchodnú povesť,
efektívne riadenie a neustály rast podniku vstúpila medzi TOP firmy
v Európe získaním prestížnej medzinárodnej ceny „Best Enterprise“
(Najlepší podnik) v oblasti výroby a dodávok energií. Toto ocenenie
udeľuje združenie EBA od roku 2000 najlepším národným firmám
v rámci európskeho obchodného priestoru a medzi hlavné hodnotiace
kritériá patria aktivity v oblasti inovácií, príťažlivosť realizovaných inves-
tícií, využívanie hi-tech, kvalita a profesionalita personálu, uplatňovanie
moderných metód riadenia, pozícia podniku na vnútroštátnom trhu,
obchodná povesť, konkurencieschopnosť, marketingová stratégia
a imidž podniku v regióne. 
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Hotel Spolcentrum má pre
tieto účely vhodné priestory.
Okrem salónikov a školiacich
miestností pre 20, 30, resp. 40
účastníkov (z najväčšej školia-
cej miestnosti je prístup na
veľ kú terasu), je účastníkom
k dispozícii aj kinoreštaurácia
s videoprojekciou zo satelitu.
Veľ ká spoločenská miestnosť
má konferenčné vybavenie,
ako sú dve veľ korozmerné vy-
súvacie plátna, projektory aj
kvalitné ozvučenie. O obľúbe-
nosti týchto miestností svedčí
ich vyťaženosť aj na spolo-
čenské udalosti – plesy, stuž-
kové či svadby a rodinné
oslavy.

Hotel Spolcentrum je vo
svojej histórii  tesne zviazaný
s históriou mesta, nakoľ ko
jeho architektom boli Vladimír
Karfík a M. Drofa, Baťovi archi-
tekti zo Zlína. Otvorený bol
ako Spoločenský dom v roku
1946 a vždy bol centrom všet-
kého diania v malom podta-
transkom meste Svit. 

Po roku 2000 prešiel hotel
komplexnou rekonštrukciou
a modernizáciou. Do užívania
bol daný moderný 3-hviezdič-
kový hotel s apartmánmi, reš-
tauráciou, kaviarňou so spolo-
čenskou sálou, salónikmi,
a moderným športovo-relaxač-
ným centrom s tenisovou halou,
bowlingovou dráhou, wellnes
a fitnes centrom. Jeho súčasťou
sú sauny (fínska, parná i aroma-
tická) s ochladzovacou zónou.
Široký výber masáží (klasická, va-
kuová banková, lymfodrenážna,
lávové kamene) uspokojí aj nároč-
ných. K dispozícii je aj wacuwel,
alebo solárium. Po športovom na-
sadení, ale aj po relaxačnej akti-
vite sa hostia môžu príjemne
osviežiť v Lobby bare. 

Reštaurácia a kaviareň ponú-
kajú bohatý výber jedál a nápojov.
Hostia sú obslúžení v elegantných
priestoroch kinoreštaurácie, ktorej
súčasťou je veľ ká videoprojekcia,
bar i 2 salóniky pre uzavretú spo-
ločnosť. Vychýrené sú akcie ako
husacie hody, Valentínske večere,
oslavy Silvestra, nedeľňajšie bufe-
tové stoly so špecialitami hotela a i.

V hoteli je 40 priestranných
2-, resp. 3-izbových apartmánov,
niektoré s balkónom či terasou.
V každom je kuchynská linka,
chladnička, kúpeľňa s vaňou, TV
s napojením na satelit a káblové
pripojenie na internet. Na 3. po-
schodí je hosťom k dispozícii klu-
bovňa s veľ kou TV obrazovkou
a biliardom. Pri hoteli je veľ ké
bezplatné parkovisko pre 100 au-
tomobilov.

Hotel Spolcentrum má výhod-
nú polohu v strede podtatran-
ského regiónu a je východiskom
na výlety do Tatier, Slovenského
raja, do Aquaparku v Poprade
a ďalšie atraktívne výlety. S Popra-
dom ho spája cyklistický chodník. 

Svit sa nachádza iba 8 km od
Popradu a 12 km od Starého
Smokovca. Letisko Poprad aj pri-
vádzač  z diaľnice D1 sú vzdialené
4 km. Cyklistický chodník spája

Svit s Popradom, Kvetnicou
a s Lopušnou dolinou. 

Hotel Lopušná dolina

Hotel Lopušná dolina leží pria-
mo v lone lesov, šesť kilometrov
od Svitu. Okrem krásnej prírody,
čistého vzduchu tu v zime nájdu
návštevníci lyžiarske stredisko na-
ozaj len pár desiatok metrov od
hotela. Ten prešiel komplexnou
rekonštrukciou a ponúka ubyto-
vanie v 14-tich nových izbách
a jednom rodinnom apartmáne.
Kapacita je 37 lôžok a 10 príste-
lok. Okrem hotela je tu počas let-

ných dní k dispozícii aj niekoľ ko
turistických chatiek s ohniskom
priamo pri lese a dva tenisové
kurty. Hotel Lopušná dolina sa
stáva vyhľadávaným miestom nie-
len pre turistov, ale aj pre tých,
ktorí tu chcú zorganizovať väčšiu
rodinnú alebo firemnú oslavu.

V lete sa ponúka možnosť at-
raktívnych výletov nielen do Vy-
sokých Tatier, ale aj do Nízkych
Tatier, do pohoria Kozie chrbty,
alebo na neďaleký majestátny
Spišský hrad, či architektonickú
perlu Levoču. Je tu hotový raj pre
hubárov. 

http://hotellopusnadolina.eu 
hotellopusnadolina@chemosvit.sk 

+421 52 715 20 03, 
+421 905 033 871 

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

e-mail: 
recepcia@spolcentrum.sk 

NA KONFERENCIE 
I NA RODINNÚ DOVOLENKU

Hotel Spolcentrum Medzinárodná konferencia o technológiách, pravidelné stretnu-
tia energetikov z celého Slovenska, školenia mladých odborárov,
celoslovenské stretnutie zlievačov, stretnutia s poprednými eko-
nómami a inými osobnosťami – je toho veľa, čo sa už vpísalo do
portfólia konferenčnej sály hotela Spolcentrum vo Svite v pod-
horí Vysokých Tatier. 
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• O aké priestory konkrétne vo
Svite ide?

V areáli Chemosvitu, a. s., si ex-
terné podnikateľské spoločnosti
prenajímajú kancelárske priestory,
objekty na výrobné účely, či prie-
story na preskladnenie. Voľné po-
zemky na podnikateľské využitie sú
o rozlohe cca 32 tisíc m2. Ďalšie ob-
jekty a pozemky ponúkame aj
mimo areál spoločnosti, priamo
v meste Svit. 
• V areáli spoločnosti už dnes pô-
sobí niekoľko externých firiem.
Ktoré?

Ide najmä o výrobné, stavebné
a obchodné firmy – ako napr. spo-
ločnosť Provent, Thermo Line s vý-
robou vzduchotechniky a klimati-
zácie. Spoločnosť CWS-boco Slo-
vensko ponúka kompletný kvalitný
servis v oblasti hygienických zaria-
dení a pod. Od marca 2016
v našom areáli pôsobí dánska firma
Nissens, zameraná na výrobu chla-
dičov. Vo výškovej administratívnej
budove sídli nemecká firma Pilz
Slovakia, ktorá ponúka komponenty
pre automatizačnú techniku.
V areáli Chemosvitu sídli aj nie-
koľ ko stavebných firiem, ako napr.
Steelmat Slovensko, PSP Bau,
M-L-M. Upratovacie služby reali-
zuje firma Chemeko. Firma Refil
podniká v oblasti nakladania s od-
padmi. 

Spolu má v areáli Chemosvitu
v prenájme priestory 38 firiem.
Ďalší poskytovatelia služieb a pre-
dajcovia využívajú aj priestory na
prízemí hotela Spolcentrum.

• Pripravovali ste pre tieto firmy
aj priestory?

Samozrejme, pokiaľ boli požado-
vané úpravy, tak sme ich zabezpe-
čili podľa predstáv nájomcu.

• Aké výhody nájdu podnikatelia
v priemyselnom areáli Chemos-
vitu?

Podnikatelia majú v prenajatých
priestoroch možnosť využívať kom-
plexné služby, ktoré dnes poskytu-
jeme v rámci skupiny Chemosvit
a Finchem – či už to je dodávka

energií, strážna služba, protipo-
žiarna ochrana, spracovanie odpa-
dov, starostlivosť o majetok, opera-
tívna údržba, údržba a montáž
strojnotechnologických zariadení,
IT servis, účtovníctvo, personálne

služby, vzdelávanie, stravovanie
a ďalšie služby, ktoré vieme určite
ponúknuť výhodnejšie, ako keby si
ich podnikatelia museli zabezpečo-
vať sami vo vlastnej réžii. 

• Využívajú podnikatelia tieto
možnosti?

Samozrejme, využívajú najmä
vlastnú ochranu podniku, bezpeč-
nostno-technické služby a požiarnu
ochranu, manipulačnú techniku, že-
lezničnú vlečku, údržbu strojno-
technologických zariadení, montáž-
ne práce, IT služby a niektoré ďalšie
podľa svojich špecifických potrieb.

• Výhodou je zrejme aj výborná
poloha priemyselného parku...

Určite. Do areálu firmy vedie že-
lezničná vlečka, areál susedí s rý-
chlostnou cestou E18, v blízkosti je
aj nájazd na diaľnicu. Je tu aj po-
pradské letisko.

• Pre aký typ podnikania sú ponú-
kané priestory vhodné?

Priestory v objektoch spĺňajú nor-
mované technické parametre, ako sú

výška stropov, nosnosť podláh, do-
statok elektrickej energie, tlakový
vzduch, nákladné a osobné výťahy
a pod. Priestory vieme ďalej upraviť

v spolupráci s budúcim nájomcom. 
Samozrejme, existujú aj obme-

dzenia. Priestory nemôžu byť prena-
jaté podnikateľom, ktorí ovplyvňujú
svojou činnosťou negatívne naše pri-
oritné výroby (ako je napr. výroba
potravinárskej fólie). Taktiež výrob-
com, ktorí vykazujú pri svojej činnosti
zvýšené znečistenie ovzdušia,
vôd, produkujú nebezpečné odpady,
alebo s nimi manipulujú. Areál Che-
mosvitu susedí s riekou Poprad a po-
horím Baba, kde platí IV. stupeň
ochrany prírodného prostredia.

• Ako sa podnikatelia o možnosti
podnikania v našom priemysel-

nom parku dozvedia?
Potrebné informácie nájdu na našej
webovej stránke. 

PRIEMYSELNÝ AREÁL CHEMOSVITU
PONÚKA VHODNÉ PODMIENKY PODNIKATEĽOM

Areál Chemosvitu vo Svite sa rozkladá na rozlohe 450 000 m2. Sídlia
v ňom spoločnosti na výrobu a zhodnotenie plastových obalov, po-
lypropylénových vlákien, dopravná spoločnosť, strojárske spoloč-
nosti,  recyklácia  plastov  a výrobca  a distribútor  energií. Okrem
firiem skupiny Chemosvit a Finchem ho využívajú aj externé firmy
a z areálu sa tak stáva významný priemyselný park. Na podrobnosti
sme sa opýtali riaditeľa Chemosvitu, a. s., Petra Repčíka.

Svit
Slovensko
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NADÁCIA CHEMOSVIT 

Nadácia Chemosvitu pomáha už štrnásty
rok. Za ten čas si už našla pevné miesto v ob-
lasti podpory zdravotníckych a sociálnych za-
riadení, kultúry, športu – najmä mládežnícke-
ho  – a školstva vo Svite, regióne pod Tatrami
i v spoločnostiach skupiny Chemosvit a Fin-
chem, kde pomáha zamestnancom a ich ro-
dinným príslušníkom, ak sa dostanú do stavu
núdze.

Od svojho vzniku v roku 2003 do roku 2016
bolo zaevidovaných 1268 žiadostí, z nich bolo
schválených 755. Najviac žiadostí bolo uspo-
kojených v posledných dvoch rokoch.

Za 14 rokov tak bolo z Nadácie rozdele-
ných už vyše 294 tisíc eur. Z nich zamestnan-
com a bývalým zamestnancom zakladateľov
smerovala vyše štvrtina (vo forme sociálnej vý-
pomoci, na detský tábor, podpory športu,
školné pre deti so zdravotným hendikepom,
umelecké aktivity a iné).

Ostatné prostriedky sa dostali organizáciám
na území mesta Svit, tzn. školám, športovým
klubom, umeleckým súborom a združeniam,
zväzom, úniám, zariadeniam mesta pre senio-
rov a pod. a žiadateľom v rámci podtatranské-
ho regiónu. Najviac pomoci smerovalo do
oblasti sociálnej výpomoci – takmer polovica.

Ani minulý rok nebol výnimkou. Do Nadácie
prišlo 175 žiadostí, z ktorých na základe krité-
rií, ktoré má Nadácia Chemosvit, bolo schvá-
lených 148. Žiadatelia tak dostali takmer 32
tisíc eur. Najvyššiu čiastku opäť tvorila sociál-
na výpomoc zamestnancom.

Zdrojom príjmu Nadácie Chemosvit sú 2 %
prijatej dane z príjmu od fyzických osôb, za-
mestnancov, 2 % od zakladateľov Nadácie
a ostatných právnických osôb a ostatné príj-
my, ako je napr. tradičná vianočná zbierka
medzi zamestnancami a pod.

Štvorlístok symbolizuje nielen šťastie, ale aj sú-
držnosť – nie je teda náhodou, že tvorí ústredné
motto loga Nadácie Chemosvit. Veď jej fungova-
nie je založené práve na solidarite, empatii, sú-
držnosti zamestnancov dvanástich spoločností
skupiny Chemosvit a Finchem, ktoré v roku 2003
túto charitatívnu organizáciu založili. 

Na účet NADÁCIE CHEMOSVIT
môže prispieť každá fyzická

a právnická osoba darom alebo
prostredníctvom 2 % z daní. 
Účet je vedený v popradskej 
Tatrabanke, č. ú. IBAN SK66
1100 0000 0026 2238 1900

pod názvom Nadácia Chemosvit.
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DLHÁ TRADÍCIA DARCOVSTVA KRVI
Každoročne v spoločnosti Chemosvit a Finchem oceňujú bezpríspevkových darcov krvi, ktorí
získali Jánskeho alebo Kňazovického plaketu za mnohonásobný odber krvi. Táto humánna čin-
nosť má v Chemosvite hlbokú tradíciu, veď prvý hromadný odber krvi zamestnancov sa usku-
točnil už v roku 1950. Dnes sú medzi zamestnancami aj dvaja nositelia Kňazovického plakety
za 100-násobné darovanie krvi – Miroslav Gorlický a Miroslav Čuba. 

POMÁHA
V REGIÓNE

„FIRMA PRE VÁS 
- ŽIJEME S VAMI“

K zaujímavým benefitom pre zamestnancov
firiem skupiny Chemosvit a Finchem patrí
o. i. aktivita „Firma pre vás – žijeme
s vami“. Ide o zmluvné vzťahy poskytovate-
ľov služieb a tovaru v regióne i mimo neho
pre zamestnancov a bývalých zamestnan-
cov na dôchodku na základe zamestnanec-
kého preukazu a karty dôchodcu. Benefit
spočíva v percente zliav na služby a tovar
v zariadeniach ako napr. aquaparky, práčov-
ne, opravovne, očné optiky, kaderníctvo,
predajne potravín, mäsa, bicyklov, rôzne
poradenské služby a pod. Počet poskytova-
teľov týchto služieb sa už ráta na desiatky. 


