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N adväzne na medzi
národnú konferenciu 
,,Národné fórum údrž

by 2006“ Vysoké Tatry (15. 5. – 
16. 5. 2006) pripravuje Sloven
ská spoločnosť údržby bench
markingový Workshop k obsa
hu novej európskej normy EN 
15341 „Údržba – kľúčové vý
konové ukazovatele.“

Uvedená norma je výsled
kom niekoľkoročných snáh 
EFNMS, vytvoriť systém hod
notenia údržbárskych proce
sov, ktorý dá primeranú odpo
veď na otázky manažmentov 

podnikov, či na údržbu sa ne
vynakladá príliš veľa prostried
kov.

Norma obsahuje približne 
50 ukazovateľov, ktoré ma
jú slúžiť ako podpora riade
nia k dosahovaniu excelentnej 
údržby. Väčšina ukazovateľov 
je použiteľná vo všetkých prie
myselných odvetviach.

Ukazovatele sú použiteľ
né na:
– hodnotenie stavu
– porovnávanie výkonnosti 

Príležitosť porovnávať úroveň našich procesov údržby i z medzinárodného hľadiska

V PROgRAMe wORkShOPu
VO VySOkÝCh TATRáCh

Z decembrovej konferencie SÚZ

P osledné stretnutie v ro
ku 2005 sa uskutočnilo 

v dňoch 7. a 8. 12. 2005 v ho
teli Kaskády na Vážskej prie
hrade Kráľová. Usporiadate
ľom po prvýkrát bola spoloč
nosť Microwell.

Rokovanie konferencie otvo
ril prezident SÚZ Ing. Vende
lín Íro. Privítal členov SÚZ 
a všetkých hostí a upresnil 
program konferencie. Riadi
teľ spoločnosti MICROWELL 
Ing. Vladimír Kopáček ml. 
oboznámil prítomných s pred
metom činnosti spoločnosti, 
ktorá bola založená v r. 1992 
a so zámermi spoločnosti 
v krátkej budúcnosti.

Prezentácia dodávateľských 
firiem a odborné prednášky od
zneli v nasledovnom poradí:

– Ing. Juraj Hupka – SIE
MENS BUSINESS SERVI
CES prezentoval skúsenosti, 
ciele a hodnotenie výsledkov 
OUTSOURCINGU. Právne 
aspekty outsourcingu – kom

plexný právny vzťah kľúčo
vého prvku zmluvného rám
ca.

– Firmu EFCO s.r.o. – pre
zentoval Ing. Eduard Tur-
ček, ktorý predstavil široký 

program dodávok a služieb 
firmy EFCO.

– Firmu BOPP & REUTHER 
– prezentoval Ing. Man-
fred Fichtinger z Rakúska. 
Na Slovensku bude dcérska 
spoločnosť v Bratislave. Me
racia a regulačná technika, 
bezp. armatúry, flexibilné ha
dice a služby.

– Firmu RATECH s.r.o. pre
zentoval Ing. O. Kuboň – 
„Systémy riadenia výroby, 
údržby a kvality“.

– Firmu SEPS s.r.o. prezento
val Ing. Ján Vytřísal – Opra
vy potrubných systémov za 
plnej prevádzky

– Prednášku o príprave nových 
zákonov v oblasti bezpeč

SkÚSeNOSTI Z OuTSORCINgu

Fotografia je z decembrovej konferencie SÚZ na Kaskádach. Pokračovanie na 2. str.

Pokračovanie na 2. str.Ing. Jozef Žbirka.
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nosti práce o stave v oblasti 
BOZP a Technickej inšpekcie 
predniesol Ing. Perniš – pra
covisko TI v Nitre.

– Firmu INPRO Košice – „Vib
roizolačné uloženie, možnos
ti a využitie“ – prezentoval 

Ing. F. Husovský.
V internom rokovaní členov 

SÚZ informoval prezident SÚZ 
o rokovaní a zámeroch pred
stavenstva SÚZ. Novými člen
mi SÚZ je SIGMATECH Šaľa 
a záujem prejavila spoločnosť 
SEPS s.r.o.. Prezident ďa
lej informoval o pripravovanej 

návšteve veľtrhu ACHEMA vo 
Frankfurte n M., o konferencii 
SSU, ktorá sa uskutoční v máji 
v Tatrách.

Ing. Žolnaj informoval o no
vinkách a úpravách na webo
vej stránke SÚZ. Najbližšia kon
ferencia sa uskutoční v dňoch 
22. a 23. marca v Nimnici. Jed

notliví členovia informovali o si
tuácii a zmenách vo svojich 
spoločnostiach a doplnili ná
mety na činnosť v roku 2006. 
Počas konferencie v marci sa 
uskutoční aj riadne valné zhro
maždenie SÚZ.

Ing. Peter Petráš

Dokončenie z 1. str.

Fotografie z konferencie na Kaskádach.

Príležitosť porovnávať úroveň našich procesov údržby i z medzinárodného hľadiska

V programe workshopu vo Vysokých Tatrách

Z decembrovej konferencie SÚZ

SkÚSeNOSTI Z OuTSORCINgu

procesu (interné a externé)
– analýza silných a slabých 

stránok
– identifikácia cieľov a záme

rov na zlepšenie činností
– stále hodnotenie vývoja

Systém hodnotenia ukazova
teľov pozostáva z troch skupín 
(ekonomických, technických 
a organizačných). Každý uka
zovateľ sa dá vyjadriť ako po
mer medzi vybranými faktormi, 
ktoré merajú činnosti, zdroje 
alebo udalosti, podľa daného 
vzorca. Faktory sa dajú rozlišo
vať na interné a externé.

Pre výber relevantných uka
zovateľov slúži definovanie 
cieľov, ktoré sa majú dosaho
vať na príslušnej úrovni. Na 

úrovni spoločnosti sú to ciele, 
ako zlepšiť výkon údržby (zisk, 
podiel na trhu, konkurencie
schopnosť...) Na úrovni vý
robnej linky cieľmi údržby 
môžu byť, zlepšenie pohoto
vosti, zlepšenie nákladovej 
efektívnosti údržby, zlepšenie 
ochrany zdravia, bezpečnos
ti a ochrany životného prostre
dia a tp.

Na úrovni zariadení cieľmi 
sa môžu stať lepšia kontro
la spoľahlivosti, nákladov na 
údržbu, využívanie FPD a tp.

Po stanovení cieľov je po
trebné stanoviť ukazovatele, 
ktoré umožnia hodnotiť proces 
údržby.

V tejto súvislosti je potrebné 
presne definovať údaje, ktoré 
tvoria príslušný ukazovateľ.

Je potrebné presne defino
vať:
– údaje, ktoré sa majú zbierať
– metódy merania
– potrebné nástroje pre me

ranie
Mimo rozsah uvádzanej nor

my je však potrebné ešte do
tvoriť systém vierohodného po
rovnávania jednotlivých ukazo
vateľov. Takýmto systémom sa 
javí projekt švédskej a fínskej 
spoločnosti údržby ,,FAMEMA
IN“. Tento projekt má byť inter
netovým nástrojom na hodno
tenie údržby, ktorý si dáva za 
cieľ hľadať príčinné súvislos
ti a odporúčania pre zlepšenie 
dosahovaných ukazovateľov 
výkonu údržby.

Poznámka:
Benchmarkingový workshop 

sa uskutoční nadväzne na „Ná
rodné fórum údržby 2006“ dňa 
17. 5. 2006, v hoteli PATRIA 
Vysoké Tatry. V programe bu
de výklad obsahu EN 15341 
„Údržba – kľúčové výkonové 
ukazovatele,“ následne účast
níci workshopu vyhodnotia vy
braté ukazovatele na hodnoty 
procesov údržby zastupujúcich 
spoločnosti.

V záverečnej diskusii zástup
covia prípravného výboru kon
ferencie zoznámia účastníkov 
Workshopu s predpokladaným 
vývojom možností využívania 
nástrojov uvádzanej európskej 
normy.

Ing. Jozef Žbirka

Dokončenie z 1. str.
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Ing. Miloš Revús – hosť konferencie SÚZ na kaskádach

SlOVeNSká SPOlOČNOSť PRIeMySelNeJ ChéMIe 

N a predchádzajúcej konferencii našej 
spoločnosti sa zúčastnil aj predseda 

Slovenskej spoločnosti priemyselnej ché
mie Ing. Miloš Revús. Vo svojom vystúpení 
informoval účastníkov konferencie o aktivi
tách spoločnosti. Spoločnosť zastupuje  12 
odborných skupín a 8 pobočiek v hospo
dárskych a vedeckých inštitúciách.

Sú to napr. odborné skupiny pre katalý
zu, históriu chemického priemyslu, analyti
ku, chemickú technológiu, chemické stro
járstvo a inžinierstvo. Z pobočiek uvedie
me nasledovné:

STU Bratislava FCHPT, SLOVNAFT, a. 
s., DUSLO, a. s., SAV Bratislava, CHEM
KO, a. s. Strážske, MATADOR, a. s. Pú
chov.

V bohatom programe predchádzajúceho 
roka jednotlivé odborné skupiny a pobočky 
organizovali množstvo tuzemských i me
dzinárodných podujatí formou konferencií, 
seminárov a tematických zájazdov.

Z významných je možné uviesť organi
zovanie 57. zjazdu chemikov vo Vysokých 
Tatrách.

V máji 2005 zorganizovali celoštátnu 
konferenciu v Banskej Bystrici zameranú 
na získavanie a využívanie energetických 
zdrojov a ochranu životného prostredia.

Záverom príhovoru Ing. Miloš Revús po
núkol spoluprácu účastníkom konferencie 
cez jednotlivé odborné skupiny a poboč
ky a oficiálne našej spoločnosti údržby za
riadení.Ing. Miloš Revús, predseda SSPCH.

PONÚkA SPOluPRáCu

Národné fórum 
údržby 2006

15. – 16. 5. 2006
Vysoké Tatry, 

Štrbské Pleso, hotel PATRIA

V ážení priatelia a kolegovia, po úspešnej regionálnej konfe
rencii Stredoeurópske fórum údržby 2005, ktoré v spolupráci 

s partnerskými  organizáciami údržby Čiech, Maďarska, a Poľska 
zorganizovala Slovenská spoločnosť údržby, dovoľujeme si Vás 
pozvať k účasti na konferencii Národné fórum údržby 2006, ktorej 
tradícia bola položená v roku 2000. 

Slovenská spoločnosť údržby pod vedením nového predse
du Juraja Grenčíka nadväzuje na všetko  pozitívne čo doterajšie 
konferencie priniesli s naplnením vízie, ktorú sme si v roku 2000 
stanovili  prinášať aktuálne informácie vysokej odbornej úrovne  
a vytvárať vhodné podmienky na výmenu skúseností  odborníkov 
v údržbe zo Slovenska a zahraničia.

Predstavenstvo SSU

TeMATICké OkRuhy kONFeReNCIe

1.  Riadenie údržby
2.  Expertné a informačné systémy
3.  Údržba na základe predpokladaného stavu
4.  Progresívne technológie údržby 
5.  Manažérstvo životného cyklu a spoľahlivosti
6.  Kvalita a údržba
7.  Bezpečnosť a riadenie rizika
8.  Údržba infraštruktúry
9.  Vzdelávanie a kvalifikácia v údržbe
10.  Benchmarking a audity 

Odborní garanti:
• Juraj Sinay • Peter Zvolenský •

Prípravný výbor konferencie:
• Dušan Belko • Gabriel Dravecký • József Csiba •

• Juraj Grenčík • Jozef Hrubec • Mária Hromníková •
• Vendelín Íro • Václav Legát • Krzysztof Olejnik •

• Jaroslav Miklánek • Hana Pačaiová •
• Vladimír Stuchlý • Ivan Ševčík • Michal Žilka •

konferenčné jazyky: 
• slovenčina • čeština • angličtina – preklad •
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Zákon o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci

Ing. Dušan Perniš, Technická inšpekcia – pracovisko Nitra

V ládny návrh zákona o BOZP a o zmene a doplnení niekto
rých zákonov bol vypracovaný na základe Plánu legislatív

nych úloh vlády SR na rok 2005. Dôvodom bol fakt, že zákon č. 
330/1996 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov bol viackrát 
novelizovaný, bolo potrebné upraviť ho (z pohľadu spracovateľa) 
tiež so zreteľom na poznatky aplikačnej praxe a na potrebu zjed
nodušenia podmienok zamestnávania vrátane zníženia adminis
tratívneho zaťaženia právnických a fyzických osôb

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci predstavuje jednu 
z najsústredenejších a najvýznamnejších oblastí sociálnej politiky 
EU. Jej základný rámec je upravený smernicou Rady č. 89/391/
EHS o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti 
a ochrany zdravia pracovníkov pri práci a nadväzujúcim súborom 
individuálnych smerníc upravujúcich minimálne požiadavky na 
zaistenie bezpečnosti a zdravia zamestnancov

Účelom zákona o BOZP je posilniť systémovú komplexnosť 
právnej úpravy BOZP a tým dôslednejšie zabezpečiť BOZP, vy
lúčiť alebo znížiť vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania 
a iných poškodení zdravia z práce. V zákone sa precizujú usta-
novenia zákona implementujúce tie časti ustanovení smerni-
ce Rady č. 89/391/EHS o zavádzaní opatrení na podporu zlep
šenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci, ktoré 
po preskúmaní zákona č. 330/1996 Z.z. o BOZP v znení neskor
ších predpisov odporučilo upraviť generálne riaditeľstvo Európ
skej komisie pre zamestnanosť a sociálne veci aj so zreteľom na 
príslušné rozhodnutia Európskeho súdneho dvora.

Na svojom rokovaní dňa 2.2.2006 NR SR schválila zákon 
o BOZP a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bude od 
1.7.2006 účinný a zároveň k tomuto termínu zruší 
– zákon č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 

práci v znení neskorších predpisov
– vyhláška SÚBP a SBU č. 111/1975 Zb. o evidencii a registrácii 

pracovných úrazov a o hlásení prevádzkových nehôd (havárií) 
a porúch technických zariadení v znení neskorších predpisov

– vyhláška SÚBP č. 66/1989 Zb. na zaistenie bezpečnosti tech
nických zariadení v jadrovej energetike v znení vyhlášky č. 31/
1991 Zb.

Tento zákon ustanovuje všeobecné zásady prevencie a zá
kladné podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci a na vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracov
ných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z prá
ce. Zákon sa vzťahuje na zamestnávateľov a zamestnancov 
vo všetkých odvetviach výrobnej sféry a nevýrobnej sféry.

V porovnaní s doterajšou právnou úpravou BOZP sa pôsob
nosť zákona rozširuje aj na nápravnovýchovný ústav, na fyzickú 
osobu, ktorá je s vedomím zamestnávateľa v jeho priestoroch. 
V primeranom rozsahu, potrebnom na ochranu života a zdravia 
sa zákon vzťahuje aj na organizátorov dobrovoľných aktivít a fy
zické osoby vykonávajúce práce v rámci týchto aktivít. Pôsob
nosť zákona je teda rozšírená v rozsahu nevyhnutnom vzhľadom 
na povahu činnosti aj na iné právnické a fyzické osoby, ktoré ne
vykazujú typické znaky zamestnávateľa a zamestnanca (nie sú 

založené na pracovnoprávnom vzťahu, ale sú späté s prideľova
ním práce a s osobným výkonom práce).

Pôsobnosť tohto zákona môže byť osobitným zákonom obme
dzená alebo vylúčená pri určených činnostiach vykonávaných 
v služobnom pomere. Zamestnávateľ je však povinný pri vykoná
vaní určených činností zabezpečiť najvyššiu možnú úroveň bez
pečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

Tento zákon sa nevzťahuje na činnosti vykonávané profesionál
nymi vojakmi alebo občanmi povolanými na výkon mimoriadnej 
služby1) v čase po vypovedaní vojny, vyhlásení vojnového stavu, 
výnimočného stavu alebo núdzového stavu alebo vyslanými mi
mo územia SR na účely humanitárnej pomoci, vojenských cvičení 
alebo mierových pozorovateľských misií;2) v takom prípade sa za
bezpečí najvyššia možná úroveň bezpečnosti a  zdravia. 

Transformácia Technickej inšpekcie
§ 31

Spôsob založenia
1. Technická inšpekcia zriadená podľa doterajších predpisov ako 

príspevková organizácia na overovanie plnenia požiadaviek 
bezpečnosti vyhradených technických zariadení a technických 
zariadení sa transformuje na Technickú inšpekciu, akciovú spo
ločnosť (ďalej len „akciová spoločnosť“).

2. Zakladateľom akciovej spoločnosti podľa odseku 1 je štát; 
v jeho mene koná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny 
Slovenskej republiky. Zakladateľskú listinu a stanovy akciovej 
spoločnosti schvaľuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a ro
diny Slovenskej republiky.

3. Založenie, vznik, postavenie a právne pomery akciovej spoloč
nosti upravuje Obchodný zákonník, ak tento zákon neustano
vuje inak. Osobitný predpis3) sa pri založení a vzniku akciovej 
spoločnosti nepoužije.

§ 32
Predmet vkladu

1. Na založenie akciovej spoločnosti sa použije majetok štátu 
v správe štátnej príspevkovej organizácie Technická inšpekcia.

Ing. Dušan Perniš, Technická inšpekcia – pracovisko Nitra
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2. Predmetom nepeňažného vkladu do akciovej spoločnosti je 
majetok štátu v správe štátnej príspevkovej organizácie Tech
nická inšpekcia, ktorý sa na účely tohto zákona považuje za 
podnik podľa § 5 a § 59 ods. 4 Obchodného zákonníka. Usta
novenia o prechode záväzku a možnosti podať odpor podľa 
§ 477 ods. 3 a § 478 Obchodného zákonníka sa nepoužijú. 

§ 33
Určenie hodnoty nepeňažného vkladu

1. Hodnota nepeňažného vkladu do akciovej spoločnosti sa určí 
znaleckým posudkom vypracovaným ku dňu založenia akciovej 
spoločnosti ako všeobecná hodnota vkladaného majetku.

2. Hodnota nepeňažného vkladu do akciovej spoločnosti určená 
podľa odseku 1 je peňažným vyjadrením súčtu hodnoty vkladu 
do jej základného imania a hodnoty rezervného fondu vytvore
ného dňom jej vzniku.

§ 34
Prechod vlastníckeho práva

a práv a povinností z pracovnoprávnych a iných vzťahov
1. K návrhu na zápis akciovej spoločnosti do obchodného regis

tra sa neprikladá doklad o splatení nepeňažného vkladu pred 
vznikom akciovej spoločnosti.

2. Vlastnícke právo k nepeňažnému vkladu prechádza na akcio
vú spoločnosť dňom jej vzniku. Ku dňu vzniku akciovej spoloč
nosti je zakladateľ povinný odovzdať a akciová spoločnosť je 
povinná prevziať veci zahrnuté do nepeňažného vkladu.

3. O odovzdaní a prevzatí vecí zahrnutých do nepeňažného vkla
du sa spíše zápisnica podpísaná oboma stranami; ustanove
nia o povinnosti zaplatiť hodnotu nepeňažného vkladu, o sprá
ve vkladu a o prechode vlastníckeho práva podľa § 59 ods. 2, 
§ 60 a § 483 Obchodného zákonníka sa nepoužijú.

4. Dňom vzniku akciovej spoločnosti na ňu prechádzajú práva 
a povinnosti vrátane neukončených prípadov výkonu činnos
ti a neuhradených pohľadávok voči tretím stranám vyplývajúce 
z právnych vzťahov, ako aj práva a povinnosti z pracovnopráv
nych vzťahov k zamestnancom.

§ 35
Predmet podnikania

1. Akciová spoločnosť overuje plnenie požiadaviek bezpečnosti 
technických zariadení podľa § 14 tohto zákona.

2. Akciová spoločnosť môže vykonávať aj iné činnosti za podmie
nok ustanovených Obchodným zákonníkom. 

§ 36
Základné imanie, rezervný fond a akcie

1. Základné imanie akciovej spoločnosti pri jej vzniku tvorí hodno
ta nepeňažného vkladu znížená o hodnotu rezervného fondu; 
ustanovenie o základnom imaní podľa § 58 ods. 1 Obchodné
ho zákonníka sa nepoužije.

2. Rezervný fond akciovej spoločnosti pri jej vzniku tvorí 5 % 
z hodnoty nepeňažného vkladu do majetku spoločnosti.

3. Akcie akciovej spoločnosti znejú na meno a majú podobu za
knihovaného cenného papiera; zmena ich podoby alebo formy 
sa zakazuje.

§ 37
Dňom vzniku akciovej spoločnosti zaniká štátna príspevková 

organizácia Technická inšpekcia.

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

§ 38
1. Ak zamestnávateľ a  fyzická osoba, ktorá je podnikateľom 

a nie je zamestnávateľom, plnia povinnosti ustanovené 
týmto zákonom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi 
predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci spôsobom alebo postupom upraveným v slovenskej 
technickej norme, toto plnenie sa považuje za splnenie po-
žiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci; tieto povinnosti možno splniť aj iným preukázateľne 
primeraným spôsobom.

2. Zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť, zamestnanci za
mestnávateľa, ktorí vykonávajú preventívne a ochranné služby, 
zamestnanci fyzickej osoby a právnickej osoby, ktoré vykoná
vajú preventívne a ochranné služby dodávateľským spôsobom, 
a zamestnanci oprávnenej právnickej osoby sú povinní zacho
vávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sú predmetom ob
chodného tajomstva podľa osobitných predpisov,26) o ktorých 
sa dozvedeli v súvislosti s vykonávaním oprávnení a úloh pod
ľa tohto zákona, ak to tento zákon alebo osobitný predpis ne
ustanovuje inak alebo povinnosti mlčanlivosti ich nezbaví do
tknutá osoba.

3. Vo všetkých ustanoveniach právnych predpisov na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa slová „Technická in
špekcia“ v príslušnom tvare nahrádzajú slovami „oprávnená 
právnická osoba“ v príslušnom tvare.

§ 39
Prechodné ustanovenia

1. Oprávnenou právnickou osobou na overovanie plnenia požia
daviek bezpečnosti technických zariadení podľa § 14 je do 31. 
decembra 2006 Technická inšpekcia, akciová spoločnosť.

2. Podmienky podľa § 14 ods. 3 sa u Technickej inšpekcie, akcio
vej spoločnosti považujú za splnené do 31. decembra 2006.

3. Osvedčenie bezpečnostného technika vydané do 30. júna 
2006 stráca platnosť 31. decembra 2007, ak bezpečnostný 
technik neabsolvoval aktualizačnú odbornú prípravu podľa § 23 
ods. 6.

4. Fyzická osoba s osvedčením bezpečnostného technika vyda
ným do 30. júna 2006 môže vykonávať činnosť autorizované
ho bezpečnostného technika na základe osvedčenia vydaného 
Národným inšpektorátom práce aj bez vykonania skúšky podľa 
§ 24, ak do 30. júna 2006 sústavne najmenej päť rokov vyko
návala úlohy bezpečnostného technika u zamestnávateľa, ktorý 
vykonáva činnosť podľa prílohy č. 1, a absolvovala aktualizač
nú odbornú prípravu podľa § 24 ods. 9 najneskôr do 31. de
cembra 2007. 

5. Osvedčenie a preukaz vydané do 30. júna 2006 sa pova-
žujú za osvedčenie a preukaz podľa § 16, ak fyzická osoba, 
ktorá má osvedčenie alebo preukaz, absolvovala aktualizač

Zákon o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci
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nú odbornú prípravu podľa § 16 ods. 4; inak osvedčenie alebo 
preukaz stráca platnosť najneskôr 30. apríla 2008.

6. Oprávnenia na činnosť, ktorou sú odborné prehliadky, od-
borné skúšky a opravy vyhradeného technického zariade-
nia a plnenie tlakovej nádoby na dopravu plynov vrátane 
plnenia nádrže motorového vozidla plynom vydané podľa 
doterajších predpisov do 30. júna 2006 strácajú platnosť 
najneskôr 31. decembra 2007.

7. Oprávnenie na výchovu a vzdelávanie stráca platnosť 
a) 31. augusta 2006, ak bolo vydané podľa doterajších predpi

sov do 31. decembra 1996,
b) 31. decembra 2006, ak bolo vydané podľa doterajších pred

pisov od 1. januára 1997 do 31. decembra 1997,

c) 30. apríla 2007, ak bolo vydané podľa doterajších predpisov 
od 1. januára 1998 do 31. decembra 1998,

d) 31. augusta 2007, ak bolo vydané podľa doterajších predpi
sov od 1. januára 1999 do 31. decembra 2000,

e) 31. decembra 2007, ak bolo vydané podľa doterajších pred
pisov od 1. januára 2001 do 31. decembra 2002,

f) 30. apríla 2008, ak bolo vydané podľa doterajších predpisov 
od 1. januára 2003 do 30. júna 2006.

8. Oprávnenie na výchovu a vzdelávanie odborných pracovníkov 
bezpečnosti práce vydané do 30. júna 2006 stráca platnosť 31. 
augusta 2006.

9. Oprávnenie na poradenstvo v oblasti ochrany práce vydané 
podľa doterajších predpisov stráca platnosť 1. júla 2006.

Zákon o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci

Schválený zákon v čl. II zmenil a doplnil zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 
predpisov takto:

V prílohe č. 2 – VIAZANÉ ŽIVNOSTI v SKUPINE 202 – Výroba strojov a prístrojov všeobecná a pre určité hospodárske odvetvia 
Živnosť poradové číslo 2 znie:

2.
Opravy, odborné prehliadky 
a odborné skúšky vyhrade
ných technických zariadení

1. oprávnenie

2. doklad o odbornej spôso
bilosti

§ 15 ods. 1 zákona č. ../2006 Z. z. o bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov

§ 15 ods. 9 zákona č. ..../2006 Z. z. o bezpeč
nosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov“.

V prílohe č. 2 – VIAZANÉ ŽIVNOSTI v SKUPINE 202 – Výroba strojov a prístrojov všeobecná a pre určité hospodárske odvetvia 
Živnosť poradové číslo 5 znie:

5. 
Projektovanie, konštruovanie 
vyhradených technických za
riadení elektrických

osvedčenie

§ 24 ods. 1 vyhlášky Ministerstva práce, soci
álnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 718/
2002 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci a bezpečnosti technických zaria
dení“.

Záver:
Legislatívny stav je taký, že do 30. júna 2006 platí zákon 

o BOZP č. 330/1996 Z.z.. Vykonávacími predpismi k zákonu sú 
okrem iného Vyhláška č. 718/2002 Z.z a NV SR č. 159/2001 Z.z.. 
Autor nemá vedomosť o tom, že by v krátkom čase (do nadobud
nutia účinnosti zákona) boli tieto predpisy menené. 

Osvedčenia a preukazy vydané v zmysle vyhlášky zostávajú 
v platnosti s tým, že do 30.4.2008 je potrebné absolvovať aktuali
začnú odbornú prípravu a potom každých 5 rokov.

Oprávnenia na (§ 15 zákona) vydané do 30. júna 2006 strácajú 
platnosť dňom 31. decembra 2007. Oprávnenia vydané po tomto 
termíne budú platiť 5 rokov.

Od 1. júla 2006 je Technická inšpekcia a.s. oprávnenou práv
nickou osobou, ktorá vykonáva aj činnosti podľa §§ 4, 5, 10, 11, 
15, 16, 17, 18, 24 vyhlášky MPSVR SR č. 718/2002 Z.z.

Od 1. júla 2006 Technická inšpekcia a.s. nielen preveruje 
spôsobilosť ale aj vydáva oprávnenia, osvedčenia a preukazy 
v zmysle vyššie uvedených paragrafov.

Poznámka:
Autor vychádzal z dostupných informácii na www.nrsr.sk. Vzhľadom na možnosť nepresného textu je samozrejme platný text, kto-
rý bude uverejnený v zbierke zákonov.
1) § 29 zákona č. 320/2002 Z.z. o brannej povinnosti 
2) § 12 zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky.
3) Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
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ChCeTe I Vy ZNÍŽIť NáklADy?

Devízou firmy EFCO je filozo
fia, ktorá uprednostňuje preven
tívnu údržbu, čo prispieva k znač
nému znižovaniu nákladov. Pou
žitím skúšobnej a opravárenskej 
techniky EFCO, môžete ušetriť 
mnoho času a veľa peňazí.

Chcem Vám v krátkosti pred
staviť firmu EFCO. Táto firma má 
takmer 30–ročnú tradíciu so síd
lom v Dürene (Severné Porýnie, 
Vestfálsko). Okrem materského 
podniku v Dürene má firma EF
CO ešte výrobné podniky v USA, 
vo Francúzsku a Saudskej Arábii. 
Firma EFCO je jedným z popred
ných svetových výrobcov pre
nosných a neprenosných strojov 
na opracovanie a opravy arma
túr, prírub a potrubia, ako aj za
riadenia pre rovinné lapovanie, 
zariadenia na skúšanie armatúr 
a spotrebného materiálu.

Stroje a zariadenia, ktoré firma 
vyrába, sú určené predovšetkým 
pre nasledovné odvetvia:

– výrobu armatúr, servis arma
túr, baníctvo, všeobecnú chémiu, 
výrobu hnojív, plynárenstvo, diaľ
kový prenos tepla – pre kúrenie, 
teplárne, jadrové elektrárne, vý
robu kotlov, konvenčné elektrár
ne, potravinársky priemysel, spa
ľovne odpadov, papierenský prie
mysel – celulózky, petrochemický 
priemysel, rafinérie, farmaceu
tický priemysel, vodné elektrár
ne, lodenice, cukrovary a mnoho 
a mnoho ďalších.

EFCO ako výrobca s popred
ným postavením na celosveto
vom trhu prevzal zodpovednosť 
ponúknuť svojim zákazníkom 
hospodárne, optimálne a tech
nologicky zrelé riešenia v oblasti 
opráv a výroby armatúr. Nepatrná 
netesnosť na potrubí či armatú
rach môže zapríčiniť katastrofál
ne následky. Používaním systé
mu EFCO dochádza ku zvýše
niu bezpečnosti Vašich zariade
ní, k úspore finančných nákladov 
a okrem iného aj k ochrane život
ného prostredia.

Firma EFCO ponúka spoľah
livý systém, ktorý účelne spája 
demontáž, čistenie, diagnostiku, 
opravu, montáž, skúšanie a kon
zervovanie armatúr. Firma EF
CO navrhuje kompletné vybave
nie dielní, ako aj výrobných pre

vádzok, ktoré vybavuje vlastným 
zariadením – výrobným progra
mom.

Existuje mnoho spôsobov ako 
dosiahnuť úspech v priemysle, 
v odvetviach, ktoré i Vy reprezen
tujete, a ktoré som už spomenul. 
Jedným z predpokladov je vylep
šenie súčasných používaných 
metód a techník, preskúšanie 
technického vybavenia a efektív
ne nasadenie personálu. Firma 
EFCO Vám môže byť v tejto ob
lasti kedykoľvek nápomocná.

Stroje výrobného programu fir
my EFCO sú známe po celom 
svete z dôvodu ich vynikajúcej 
kvality, jednoduchej obsluhy uží
vateľom. Za zmienku stoja aj vy
nikajúce výsledky, ktoré sa dosa
hujú v opravárenskej oblasti po
mocou týchto strojov a zariadení. 
Sú to predovšetkým stroje, ktoré 
delím na:
a) mobilné a neprenosné – die

lenské stroje
b) stroje s pohonom elektrickým 

a stroje s pohonom pneuma
tickým.
Prenosné stroje sú s pohonom 

elektrickým, ale i pneumatickým. 
Stroje s pohonom pneumatickým 
sú predovšetkým určené do vý
bušného prostredia, ale samo
zrejme i tam, kde sa vyžaduje 
väčší výkon a kde sa predpokla
dá väčší úber poškodeného ma
teriálu na tesniacej ploche.

Širokú a základnú škálu výrob
ného programu tvoria tieto stroje:
– brúsiace a lapovacie na opra

covanie poistných ventilov
– brúsiace stroje na opracovanie 

kužeľových ventilových sediel 
a stroje na opracovanie tvaro
vých sediel

– vysoko otáčkové brúsiace stro
je na opracovanie ventilov 
a prírub (ploché a kužeľové)

– brúsiace a lapovacie stroje na 
opracovanie tesniacich plôch 
šúpatiek

– vysokootáčkové brúsiace zaria
denia na šúpatka

– mobilné sústruhy v štyroch veľ
kostiach až do Ø 1250 mm

– mobilné sústruhy špeciálne ur
čené na príruby v piatich veľ
kostiach až do Ø 2500 mm, na 
želanie i do väčšieho priemeru

– neprenosné brúsiace a lapova
cie stroje s otočným stolom

– kombinované sústruhy, frézky, 
vŕtačky 

– brúsiace a lapovacie stroje 
s riadiacim systémom CNC

– univerzálne brúsne stoly
– zariadenia na skúšanie arma

túr tzv. skúšobné stolice rôz
nej veľkosti a konštrukcie pod
ľa želania zákazníka s rôznymi 
upínacími silami a s použitím 
rôznych médií – vzduchom, du
síkom a vodou.

– Do tohto sortimentu patrí tiež 
zváracia technika, predo
všetkým pre navarovanie v šú
patkách a klinoch šúpatiek.
Doplňujúcim programom firmy 

EFCO je spotrebný materiál:
– brúsne papiere
– brúsne fólie
– brúsne plátna
– brúsne telesá
– lapovacie pásky
– vysokovýkonné brúsne kotúče 

s označením GSS, ktoré sú ur
čené pre špeciálne tvrdé mate
riály, ale i liatinu a bronz. Tieto 
kotúče s označením GSS ma
jú veľký záberový výkon, vyso
kú životnosť a znášajú vyso
kú teplotu až do 600 º C. Ako 
som sa už zmienil, sú predo

všetkým určené na brúsenie 
tvrdých materiálov so značným 
poškodením, teda kde sa jed
ná o veľké odobratie materiá
lu. Tieto brúsne kotúče GSS sú 
vyrobené z tzv. priemyselných 
diamantov.
Do tohto programu tiež patria:

– rôzne čistiace náradia na od
straňovanie korózie, zbytkov 
tesniaceho materiálu a nečistôt

– hydraulické maticové sekáče
– zariadenia na uťahovanie skru

tiek, tesnenia a upchávky.
Výrobný program firmy EFCO, 

ktorý som sa Vám snažil opísať, 
by som Vám chcel predstaviť 
prostredníctvom prospektov, pre
dovšetkým Vám, ktorí ste nemali 
možnosť sa zúčastniť Konferen
cie SUZ dňa 7. 12. 2005. Pro
spekty Vám kedykoľvek na požia
danie zašleme.

Vážené dámy, vážení páni, is
te mnohým z Vás je náš výrobný 
program – program firmy EFCO 
známy, či už z časti alebo úpl
ne, pretože na Slovensku firma 
EFCO predala už mnoho stro
jov a zariadení, ktoré som meno
val a tieto sú už niekoľko rokov 
úspešne používané v podnikoch 
z oblastí plynárenstva, energeti
ky, ale aj v iných odvetviach.

Bude mi potešením, ak Vás 
tento výrobný program oslovil 
a i Vy budete patriť k tým, ktorí 
prijali optimálne a zrelé riešenie 
zamerané na úsporu finančných 
nákladov a ochranu životného 
prostredia v oblasti opráv a výro
by armatúr.

Vám, ktorí ste mi venovali po
zornosť pri mojej prednáške, som 
chcel iba pripomenúť základnú 
myšlienku znižovania nákladov 
a Vám, ktorí ste nemali možnosť 
zúčastniť sa Konferencie SUZ 
dňa 7. 12. 2005, chcem ponúk
nuť našu kontaktnú adresu, na 
ktorej nás kedykoľvek môžete 
kontaktovať, ale i navštíviť. Sme 
Vám kedykoľvek k dispozícií na 
akúkoľvek technickú tému, ktorá 
by smerovala k podstate Vášho 
cieľa, ktorú som niekoľkokrát vy
jadril ako základnú myšlienku vy
riešenia zbytočných strát.

V  súvislosti so znižovaním nákladov často počúvame o predchá
dzaní stratám – úniku energie, ale i zvyšovaní bezpečnosti, ako 

aj o ekológii a ochrane životného prostredia.

Dipl. Ing. Eduard Turček.

Naša adresa: 
MET–TECHNIK – zastúpenie firmy EFCO
Ing. Eduard Turček,
Kalinčiakova 1971/8, 955 01 TOPOĽČANY
Tel: 038/532 69 53, 038/532 20 36
Fax: 038/532 69 54
E–mail: mettechnik@stonline.sk
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Bopp & Reuther Ges.m.b.H. - Austria  

A rmatúry, regulačná, mera
cia, poistná a zabezpečova

cia technika od firmy Bopp & Re
uther.

Všade kde je nutné kvapalné, 
parné a plynné médiá spoľahli
vo regulovať, riadiť, merať a za
bezpečiť sa používajú produkty 
Bopp & Reuther. Meracia, regu
lačná, poistná a zabezpečovacia 
technika je prispôsobená špe
cifickým požiadavkám užívate
ľa a dosahuje predpoklady pre 
najvyššiu mieru bezpečnosti pre 
napájanie médiami a ich pre
vádzku.

Obchodná oblasť meracia 
technika: Pozícia úloh v prie
myselnej prietokovej technike 
sa ukazuje ako narastajúca vo 
svojej komplexnosti. Zároveň 
sa zosilňuje trend k individuál
ne vyladeným, rozsiahlym kon
cepciám, založeným na fundo
vaných aplikačnotechnických 
kompetenciách, ktoré získava
me v spolupráci s prevádzkova
teľmi z najrôznejších odborov, 

ako je chemický a petrochemic
ký priemysel, priemysel minerál
nych olejov, stavba strojov a za
riadení, potravinársky priemysel, 
priemysel celulózy a papiera, 
priemysel výroby farieb, automo
bilový priemysel, oceliarsky prie
mysel, energetické hospodárstvo 
a technika životného prostredia. 
Pre tieto oblasti použitia poskytu
jeme program meracích zariade
ní, ako sú objemové, hmotnostné 
a prietokové meranie, magnetic
koinduktívne meranie pre dáv

kovanie, meranie tesnosti a kon
centrácií, meracie systémy pre 
plyny a kvapaliny, ako aj meranie 
množstva tepla.

Produkty sú: 
Merače s oválnym telieskom, 

merače s turbínovým kolesom, 
vírové prietokomery, kompaktné 
uzávery, hmotnostné prietoko

mery, magnetickoindukčné prie
tokomery, merače tesnosti, kom
pletné riešenia techniky plnenia 
a stáčania, poistné ventily, regu
lačné armatúry, ochranné skrinky 
a priemyselné hadice.

Oblasti dodávok firmy 
Bopp & Reuther Ges.m.b.H. 
– Austria: Rakúsko, Sloven
sko, Maďarsko, Slovinsko, 
Chorvátsko, Rumunsko

Rozsah činnosti 
Bopp & Reuther Slovensko: 

Zastúpenie firmy Bopp & Reu
ther Austria, zastúpenie firmy 
PROTEGO Austria: antidetonač
né armatúry pre zabezpečenie 
hlavne nádrží a potrubných roz
vodov, zastúpenie firmy TSR: 
ramená na plnenie a stáčanie 
kvapalín hlavne pre automobi
lové a železničné cisterny 

Ing. Manfred Fichtinger
Ing. Milan Kostolányi

Podnikateľský profil

Adresa: Bopp & Reuther Slovensko
Česká ul. 3, 831 03 Bratislava
tel.: 0905 866 999
www.boppreuther.at 

V  globálnom hospodárskom 
svete sa postupne zjedno

cujú aj požiadavky na pracovnú 
úspešnosť. Národné prvky v pra
covnom správaní budú postup
ne potláčané. Zvlášť tie, ktoré 
sú v rozpore s efektívnosťou pro
dukcie.

Uvedené konštatovanie sa 
v prvom rade vzťahuje na ma
nažment. Väčšina firiem vidí 
svoje najväčšie bohatstvo v ľu
ďoch: v kvalifikovaných zamest
nancoch. Mnohé z nich však 
nedokážu toto bohatstvo využí
vať. Nestačí kvalitných ľudí mať. 
Užitoční pre firmu sú vtedy, ak 
z nich dokážeme kvalitu dostať, 
ak ich dobre riadime. Až potom 
predstavujú ľudia reálnu konku
renčnú výhodu.

Z porovnávacej štúdie sloven
ských manažérov a ich západo
európskych kolegov pôsobiacich 
na Slovensku vyplynuli viaceré 
zaujímavé zistenia. Uvádzam 
z nich tie, ktoré považujem za 
kľúčové z hľadiska inšpirácie či
tateľa. A to v oboch smeroch: 
nejde len o odstraňovanie sla
bín. Pre pracovnú úspešnosť je 

rovnako dôležité dokázať využiť 
svoje silné stránky. 

V čom sa pozitívne 
odlišujeme od 

západoeurópskych 
kolegov?

n Bez rebríka na povalu
Schopnosť tvorivo riešiť kaž

dodenné operatívne problémy, 
riešiť kritické situácie, hľadať 
a nájsť náhradné riešenia. Ak re

ťazec činnosti pred ním je poru
chový, dokáže si poradiť. 
n Nemožno ma zavádzať

Veľmi dobre sa vyzná v tech
nológii v a prácach ktoré riadi, 
dokáže vyriešiť technický prob
lém, vie poradiť, pomôcť. Kom
petentne zadáva prácu a dokáže 
ju skontrolovať. 
n Je to moja firma a dobre ju 

poznám
Hlbší citový vzťah k firme ob

čas spôsobuje, že sa tvári ako 
jej vlastník. Tiež veľmi dobre po
zná reálne procesy jej fungova
nia a dokáže nájsť toho správne
ho človeka. 

V čom by sme sa mali 
zmeniť, aby vzrástla naša 

manažérska hodnota? 
n Zdravým sedliackym rozumom 

aj do kozmu
Podceňovanie práce na sebe, 

nedostatky v manažérskej pri
pravenosti spôsobujú, že obja
vuje dávno objavené. Nezriedka 
považuje za vec diskusie aj sa

mozrejmosti, ktoré v celom vy
spelom svete už dlho fungujú. 
Hlavná metóda učenia je tá naj
drahšia: pokusom a omylom. 
n Za manažérsky plat robím me

nej kvalifikovanú prácu
Manažérovou prácou je dosa

hovanie cieľov prostredníctvom 
iných ľudí. Veľmi slabé delego
vanie (odovzdanie zodpoved
nosti, právomoci a informácií) 
spôsobuje, že si vyplní priestor 
na vedenie ľudí inými činnosťa
mi. Ku tomu sa pridružuje malá 
odolnosť voči spätnému delego
vaniu – presúvaniu zodpoved
nosti nahor. 
n Mám sociálne cítenie, hlavne 

k sebe
Malá náročnosť na ľudí sa od

ráža v stále nízkej produktivite. 
„Sociálne cítenie“ manažérov už 
prinieslo priveľa antisociálnych 
výsledkov: zániku firiem. Odva
ha presadzovať nepopulárne ve
ci slovenskému manažérovi chý
ba a doplácajú na to aj zamest
nanci. 

PhDr. Jozef Javorský
riaditeľ spoločnosti HUMANAG® 

humanag@orangemail.sk

Čo je charakteristické pre slovenského manažéra

AkÍ SMe? 

PhDr. Jozef Javorský, riaditeľ 
spoločnosti 
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ejektory – úspory energie 
a prevádzková spoľahlivosť

Ing. Martin NeuŽIl, Ph.D.

V  súčasnosti existuje mnoho rôz
nych procesných technológii nie

len v chemickom a petrochemickom, 
ale i potravinárskom či farmaceutic
kom priemysle, kde sa používa para 
pre ohrevné účely vďaka veľmi dobrej 
schopnosti prenášať tepelnú energiu. 
Výroba pary je energeticky náročný 
proces a vzhľadom k rastúcim nákla
dom na palivo, chemikálie a vodu do
chádza k rastu cien na jednotku vyro
benej pary. To je dôvodom pre znižo
vanie energetickej náročnosti proces
ných technológií využívajúcich paru. 
Použitie parných ejektorov je jednou 
z ciest, ako dosiahnuť výrazného zní
ženia energetickej náročnosti proces
ných technológii. 

Ejektory sú prúdové stroje, ktoré sa 
používajú hlavne na dopravu a stláča
nie plynných a kvapalných látok a ich 
zmesí. Základné funkčné časti ejekto
ra tvoria (viď obr. 1): tryska (poz. 50), 
hlava (poz. 10), zmiešavacia komo
ra (poz. 20) a difúzor ejektora (poz. 
30). Hnacia látka vstupuje do ejektora 
hrdlom DNT, ďalej vstupuje do trysky, 
ktorej geometria (konvergentná ale
bo Lavalova dýza) závisí na tlako
vých pomeroch ejektora. Na výstupe 
z trysky dochádza vplyvom ejekčného 
účinku hnacej látky k prisávaniu lát
ky, ktorá vstupuje do ejektora hrdlom 
DNS. V zmiešavacej komore ejektoru 
dochádza k výmene hybnosti hnacej 
látky, ktorá je spomaľovaná a hnané 
látky, ktorá je urýchľovaná. V difúzo
re ejektora sa kinetická energia zme
si mení na tlak. Zmes hnacej a hna
nej látky vystupuje z ejektora hrdlom 
DNG.

Ejektory sa podľa účelu použitia de
lia na tri hlavné skupiny. Ejektory, kto
ré nasávajú paru a hnacou látkou je 
para, sa nazývajú termokompresory 
či paroprúde ventilátory (záleží na po
mere tlakov na saní a výtlaku ejekto
ru). Môžu byť regulované či neregulo
vané. Termokompresory sa používajú 
na výrobu určitej tlakovej úrovne (da
né požiadavky parného technologické
ho spotrebiča) medzi dvomi jestvujúci
mi tlakovými úrovňami pary. Ejektory, 
ktoré nasávajú rôzne pary či zmesi 
pár a hnacou látkou je para, sa nazý
vajú paroprúde vývevy. Ejektory, ktoré 
nasávajú pary či zmesi pár a hnacou 
látkou je voda, sa nazývajú vodoprú
de vývevy. Vývevy sa používajú na 

vákuovanie procesných aparátov či 
kondenzátorov. Špeciálne konštruk
cie ejektorov sa používajú tiež k ohre
vu kvapalín priamym vstrekom pary, 
čo je energeticky veľmi výhodné, le
bo nedochádza ku strate teplotného 
gradientu na teplovýmennej ploche. 
Veľkou výhodou ejektorov je ich jed
noduchá a robustná konštrukcia a ab
sencia pohyblivých dielov, čo výrazne 
zvyšuje ich prevádzkovú spoľahlivosť 
a znižuje náklady na údržbu.

3. PRÍKLADY POUŽITIA EJEK
TORA NA PARNÝCH APLIKÁCIÁCH 
A ÚSPORY ENERGIE

V chemickom a petrochemickom 
priemysle sa často vyskytujú prostre
dia s nebezpečím výbuchu a použitie 
elektrických zariadení, napr. odstre
divých čerpadiel, je veľmi problema
tické. Často sa jedná o veľmi expono
vané miesta vo vonkajšom prostredí 
(dážď, vietor, námraza), kde je poža
dovaná vysoká prevádzková spoľah
livosť a minimálna údržba. Príkladom 
môžu byť zásobníkové polia pre skla
dovanie ropných produktov či medzi
produktov. Vzhľadom k riziku kontami
nácie povrchových a spodných vôd sa 
zásobníkové polia budujú do vodotes
ných betónových bazénov, ktoré ma
jú vyspádované dno zaústené do vo
dotesnej jímky. V prípade dažďových 
zrážok sú zbytky produktov uniknu
tých pri prečerpávaní alebo manipulá
cii odplavené do záchytnej jímky. Pre

čerpávanie dažďových vôd znečište
ných ropnými produktami zo záchyt
nej jímky do čistiarne priemyselných 
odpadových vôd je typickou ukážkou 
použitia parou či stlačeným vzduchom 
poháňaných ejektorov. Prívod pary 
či stlačeného vzduchu do ejektora 
nebýva problém, lebo rozvody pary 
a stlačeného vzduchu sú jednoducho 
dosiahnuteľné v areáloch chemických 
a petrochemických závodov. Na obr. 2 
je ukážka stlačeným vzduchom pohá
ňaného ejektora. Ejektor (E) je umiest
nený (viď obr. 3) vo vrchnej časti jím
ky (J) a sacie potrubie ejektora pri 
dne jímky je vybavené sacím košom 
(SK), ktorý zachytáva hrubšie mecha
nické nečistoty. Mechanické nečistoty 
o priemere menšom ako 3 mm môžu 
byť bez problémov ejektorom nasa
té. Prípojka stlačeného vzduchu je 
pred vstupom do ejektoru odvodnená 
kalníkom s odvádzačom kondenzátu 
(Airodyn). Použitím ejektorov poháňa
ných stlačeným vzduchom, dusíkom 
či parou dochádza k úsporám elektric
kej energie.

V chemickom, petrochemickom či 
potravinárskom priemysle je mnoho 
procesných technológií, ktoré pri pre

vádzke uvoľňujú zbytkovú / brydovú 
paru, ktorá uniká nevyužitá do ovzdu
šia, čo znamená výrazné energetic
ké straty. Unikajúca brydová para má 
takmer atmosférický tlak, a preto je 
veľmi obtiažne použiť výmenník vo 
funkcii kondenzátora brydových pár, 
lebo je tu požiadavka na takmer nu
lovú tlakovú stratu, čo vedie na veľ
kú teplovýmennú plochu a tým i cenu 
výmenníka. Konfigurácia výmenníka 
navyše musí umožňovať bezproblé
mový odtok kondenzátu vzniknuté
ho kondenzáciou brydových pár. Po
kiaľ existuje technológia, ktorá vyu
žíva paru o nižšom tlaku, ako je plný 
tlak ohrevnej pary, avšak vyšší, než 
je tlak zbytkovej/brydovej pary, mož
no bez problémov použiť parný termo
kompresor. Schéma zapojenia parné
ho termokompresora je uvedená na 
obr. 4. Brydová para z procesného 
zariadenia (PZ) o pretlaku 2 až 10 kPa 
je nasávaná termokompresorom (TK) 
a stláčaná na tlakovú úroveň 40 kPa 
(pretlak). Para vystupujúca z termo
kompresora je použitá pre ohrev ex
terného varáka EV (trubkový výmen
ník para – procesná kvapalina), čím 
dochádza k úspore pary redukovanej 
na tlakovú úroveň 40 kPa. K poho
nu termokompresora je použitá nere
dukovaná para o tlakovej úrovni 1,1 
MPa (pretlak). Vzhľadom k tomu, že 
sa jedná o šaržovitý proces výroby 
a je nutné presne udržať tlak a teplotu 
pary v externom varáku, aby nedošlo 
k termickému poškodeniu senzoric
kých vlastností procesnej kvapaliny, je 
nutné regulovať množstvo hnacej pary 
do termokompresora. Vyššie uvedené 
zaistí regulačný ventil (RV) s pneu
pohonom osadený na prívode hnacej 
pary do termokompresora podľa úda
jov snímača tlaku, ktorý je namonto
vaný na výstupe z termokompresora. 
Regulačnú slučku uzatvára buď auto
nómny regulátor R (jednoduché apli
kácie) či nadradený riadiaci systém 
(zložitejšie aplikácie). 

Termokompresor nasáva cca 
4500 kg/h zbytkovej/brydovej pary 
a spotrebováva cca 2200 kg/h hna
cej pary pri celkovej spotrebe exter
ného varáka 4500 + 2200 = 6700 kg/
h, t.j. využitím zbytkovej/brydovej pa
ry dochádza k energetickým úsporám 

Spirax Sarco spol. s r.o., 
V Korytech – areál nákl. nádraží, Praha 10, 100 00, 
tel.: 00 420/274 00 13 56, 
fax: 00420/274 00 13 52, 
email: martinneuzil@cz.spiraxsarco.com

Obr. 1: Rez ejektorom.

Obr. 2 Stlačeným vzduchom po-
háňaný ejektor.

Obr. 3 Schéma zapojenia stlače-
ným vzduchom poháňaného ejek-
tora – odčerpávanie zachytených 
olejových vôd Pokračovanie na 10. str.
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S poločnosť EUFC vznikla spoje
ním aktivít odborníkov dlhodobo 

pôsobiacich v oblasti ekonomického, 
finančného a právneho poradenstva. 
Mladý dynamický tím profesionálov 
na tomto základe vytvára inovatívne 
riešenia v rámci komplexných konzul
tačných služieb pre svojich klientov. 

EUFC je lídrom kooperujúcich 
subjektov, ktoré spolupracujú na pre
ferenčnej báze a ktoré spoločne za
bezpečujú komplexný servis v oblas
ti čerpania pomoci z fondov EÚ. 
Špecializácia kooperujúcich subjek
tov zabezpečuje vysokú odbornosť 
a kvalitu poskytovaných služieb.  

Integrácia do Európskej únie a pro
cesy s tým súvisiace poskytujú širo
ko dostupné stimuly pre rozvoj tak
mer všetkých oblastí hospodárstva 
s dosahom na verejný ako aj súkrom
ný sektor. EUFC za podpory renomo
vaných partnerov spolupracuje so 

samosprávou, miestnymi podnikateľ
skými organizáciami, nadáciami a ob
čianskymi alebo regionálnymi zdru
ženiami. V kooperácii s nimi organi
zuje školenia, semináre, prezentá
cie a školiace podujatia na území 
celého Slovenska v oblasti čerpania 
prostriedkov z fondov EÚ. 

EUFC je medzinárodná konzul
tačná spoločnosť, ktorá pôsobí aj 
v iných krajinách strednej a východ
nej Európy ako napríklad v Čechách, 
Bulharsku a Chorvátsku s plánom 
expanzie do ďalších krajín. EUFC 
spolupracuje v každej krajine ako 
aj priamo v Bruseli s renomovaný
mi partnermi. Vo všetkých krajinách 
poskytuje rovnaký štandard služieb 
a opiera sa o filozofiu profesionality 
a inovatívneho riešenia požiadaviek 
klientov.

Z Hľadiska možností získať nená
vratný finančný príspevok zo zdrojov 

EU, je možnosť základného čerpa
nia z nasledujúcich Sektorových ope
račných programov a Operačného 
programu Základná infraštruktúra:
• SOP Priemysel a služby (MH SR)
• SOP Poľnohospodárstvo a rozvoj 

vidieka (MP SR)
• SOP Ľudské zdroje (MPSVR SR)
• OP Základná infraštruktúra (MVRR 

SR)
Pri financovaní jednotlivých projek

tov je výška pomoci stanovená od 
SOP a následne opatrenia prislúcha
júcemu pre verejný alebo súkromný 
sektor nasledovne:

Spoluúčasť pri financovaní
verejný sektor
žiadateľ min ...................... 5% 
fond max......................... 80%  
štátny rozpočet ............... 15%
súkromný sektor
žiadateľ min .................... 35%
dotácia max .................... 65%

Platby:
• zálohové • priebežné • záverečná

Stratégia možností financovania 
investičných zámerov na rozpoč
tové obdobie 2007–2013 sa bude 
niesť v nasledovnej koncepcii:

– podpora priemyslu v rámci SR
– podpora úspory energií a obno

viteľných zdrojov energie
– podpora cestovného ruchu
– podpora smerujúca do opatrenia 

Základná infraštruktúra

Európska rada schválila Fi
nančnú perspektívu na obdobie 
2007–2013 až v decembri 2005. 
Keďže v januári 2006 Európsky 
parlament túto dohodu nepodpo
ril, konečné znenie finančnej per
spektívy stále nie je známe – ne
možno teda definitívne určiť výšku 
prostriedkov poskytnutých jednot
livým členským krajinám, ani ich 
prerozdelenie medzi jednotlivé ka
pitoly.

EUFC, s.r.o. 

euRO FuND CONSulTINg 
euFC s.r.o. 

Búdkova cesta 22, �11 0�  Bratislava I

6700 – 2200 = 4500, 4500/6700 kg/h 
= 0,67 = 67 %, t.j. nie je nutné reduko
vať 4500 kg/h pary z tlakovej úrovne 
1,1 MPa na 40 kPa. Vlastná zostava 
termokompresora (v popredí), regu
lačného ventila a odvodnenia parnej 
prípojky hnacej pary termokompre
sora (v pozadí zľava do prava) je za
chytená na obr. 5. Pre vyššie uvedenú 
aplikáciu sa v minulosti často používa
li mechanické kompresory, ktoré boli 
náročné na údržbu (mazanie ložísk, 
napínanie remenice, atď.), zaberali 
výrazne väčší priestor (cca 6 x viac) 
a spotreba el. energie bola značná.

4. SPRÁVNÁ INŠTALÁCIA EJEK
TORA NA PARNÝCH APLIKÁCIÁCH 
Z HĽADISKA PREVÁDZKOVEJ SPO
ĽAHLIVOSTI

Paru použitú k pohonu termokom
presora je potrebné zbaviť nielen me
chanických nečistôt, ale hlavne kon
denzátu. Len správne ošetrená hna
cia para zaručí dlhú životnosť trysky 
a ostatných častí ejektora. V opač
nom prípade dochádza k erozívnemu 
poškodeniu hlavne hnacej trysky ejek
tora kvapôčkami kondenzátu či me
chanickými nečistotami (piesok, oku
je, atď.), ktoré prúdia tryskou vysokou 
rýchlosťou a dochádza ku znižovaniu 
sacieho výkonu ejektora, čo sa ob
vykle prejavuje zníženou produktivitou 
procesného zariadenia. 

Pozn.: Pri použití kvapalinou po
háňaných ejektorov je nutné zabrá
niť vzniku kavitácie na tryske ejekto
ra, t.j. je nutné kontrolovať teplotné 
a tlakové pomery hnacej a odsávanej 
kvapaliny. 

Vplyvom tepelných strát parných 
potrubí para čiastočne kondenzuje 
a vzniká kondenzát. Kondenzát steká 
po stenách potrubia na dno potrubia, 

kde je nutné ho v pravidelných inter
valoch zachytávať (správne dimen
zované a odvodnené kalníky), aby sa 
predišlo vzniku vodných a termických 
rázov. Kondenzát sa v prúdiacej pa
re vyskytuje tiež vo forme kvapôčok, 
ktoré sú strhávané účinkom prúdia
cej pary z hladiny kondenzátu v spod
nej časti potrubia. Kvapôčky konden
zátu sú rozptýlené v celom priereze 
parného potrubia a vhodne navrhnu
tým kalníkom s odvodnením sa ne
dajú vzhľadom k ich veľkosti zachy
tiť. Kvapôčky kondenzátu spôsobujú 
eróziu citlivejších armatúr, t.j. hlavne 
kuželiek regulačných ventilov a hna
cích trysiek termokompresorov. Kva
pôčky kondenzátu sa z prúdiacej pary 
odstraňujú v separátore vlhkosti, kto
rý by vždy mal byť osadený na vstu
pe pary do ejektora. Separátor [1] je 
viacúčelová armatúra, ktorá plní funk
ciu odvodňovacieho miesta a kalníka 
pre zachytávanie mechanických ne
čistôt. Separátor tiež zabraňuje po
škodeniu za ním osadených arma
túr (v smere prúdenia pary) vplyvom 
vodného rázu. Na obr. 4 je schéma
ticky naznačené použitie separátora 
vlhkosti (SV) pred regulačným venti
lom (RV) termokompresora (TK). Pod

mienkou správnej funkcie separátora 
je odvodnenie plavákovým odvádza
čom kondenzátu (POK) a tepelná izo
lácia povrchu separátora. Konstrukcia 
separátora nesmie umožňovať trvalé 
hromadenie kondenzátu na dne sepa
rátora. K hromadeniu kondenzátu na 
dne separátora môže dochádzať tiež 
pri použití termického odvádzača kon
denzátu pre odvodnenie separátora, 
hlavne pokiaľ sú použité odvádzače 
s vysokým podchladením kondenzátu 
(viac ako 20 K). V hornej časti sepa
rátora môže byť namontovaný auto
matický odvzdušňovací ventil (AOV), 
ktorý zabráni vstupu vzduchu do tech
nologického zariadenia. K vyššie uve
denému dochádza hlavne pri nábehu 
zariadenia do prevádzky. Doporuču
jeme používať iba separátory reno
movaných výrobcov s garantovanou 
účinnosťou a s dostatočným vnútor
ným objemom. 

Konfigurácia kondenzátnej sie
te (odvod kondenzátu zo separátora 
pred termokompresorom) musí byť ta
ká, aby pri odstavení pary kondenzát 
odtiekol samospádom do kondenzát
nej nádrže. V opačnom prípade hrozí 

riziko vzniku termických a tlakových 
rázov. Obdobne termokompresor mu
sí byť namontovaný tak, aby pri pre
vádzke a hlavne odstavení z prevádz
ky nedošlo k hromadeniu kondenzátu 
v termokompresore, t.j. je nutné spá
dovať termokompresor v smere prú
denia pary a sacie hrdlo mať zospodu 
či aspoň z boku termokompresora. Pri 
nutnosti prečerpávať kondenzát do 
vyššie položenej kondenzátnej nádrže 
možno použiť parou poháňaný auto
matický kombinovaný odvádzač/zdví
hač kondenzátu APT14 [2].

5. ZÁVER
Účelom príspevku bolo struč

ne predstaviť ejektory a ich použitie 
v procesných aplikáciach. Pri správ
nom návrhu, montáži a prevádzke 
ejektora možno garantovať dlhodobú 
životnosť ejektora pri minimálnych po
žiadavkách na údržbu. Správna kon
figurácia prívodu a ošetrenie hnacej 
pary ejektora je predpokladom pre 
dlhodobú bezporuchovú prevádzku 
ejektora. Vyššie uvedené príklady po
užitia ejektorov ukazujú možnosti, ako 
docieliť výrazných úspor energie.

Dokončenie zo str. 9

Obr. 4 Schéma zapojenia parou 
poháňaného regulovaného termo-
kompresora – odsávanie brydo-
vých pár z technologického za-
riadenia

Obr. 5 Parou poháňaný regulovaný termokompresor s príslušenstvom
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Z konferencie SuZ �. – �. decembra 2005 v hoteli kaskády



16 Marec 2006

Montservis, s.r.o.
Cisterny                 ADR                 Oleje                 ISO 9001                 Prietokové meradlá

Spolo nos MONTSERVIS, s.r.o. vznikla v júni 2001 na základoch výrobno-dodávate ského programu 

zrušeného podniku Benatech a.s. Žilina. K tomuto programu bola priradená i obchodná innos  na báze olejov, 

mazív a autodoplnkov.  

innos  spolo nosti bola postupne stabilizovaná, vyprofilovali sa hlavní dodávatelia i odberatelia našich 

produktov a innosti. Medzi hlavných odberate ov patria významné podniky zaoberajúce sa distribúciou, 

skladovaním a prepravou ropných derivátov, podniky stavebného, priemyselného a po nohospodárskeho charakteru 

s celoslovenskou pôsobnos ou.  

Významným odberate om sú i ozbrojené sily SR hlavne pre servis, opravy a dodavky komponentov pre 

cisternové prepravníky. Spolo nos  je certifikovaná pod a ISO 9001 2001, vlastní dva úžitkové vzory na svoje 

výrobky a sp a alšie kvalifika né a administratívne kritéria podmie ujúce innos  spolo nosti i v špeciálnych 

podmienkach.  

Montservis, s.r.o.,  Kragujevská 12, 010 01 Žilina, tel.: +421-41-564 0588, fax: +421-41-562 2177 
e-mail:  info@montservis-za.sk,   http://www.montservis-za.sk

Iveco NCA 3 Prietokové meradlá 

Tatra T815 NCA 8 Oleje, mazivá 


