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V   dňoch  15.  –  16.  mája 
2006  sa  uskutočnilo  vo 

Vysokých Tatrách Národné  fó-
rum  údržby  2006.  Táto  me-
dzinárodná  odborná  konferen-
cia sa uskutočnila pod záštitou  
Ministerstva hospodárstva SR, 
miestom konania sa už  tradič-
ne  stal  hotel  Patria  na  Štrb-
skom Plese.
Tradícia konferencií o údrž-

be sa úspešne začala v ro-
ku 2000 a konferencia v tomto 
roku nadviazala na úspešnosť 
z predchádzajúcich ročníkov. 
Odbornými garantmi konferen-
cie boli Prof. Juraj Sinay z TU 
Košice a Prof. Peter Zvolen-
ský z TU Žilina. Organizáto-
rom sa podarilo získať ako 
sponzorov generálneho part-

nera ISS Automotive Services, 
s.r.o., hlavných partnerov GE-
FOS Slovakia s.r.o., a spoloč-

nosť DATASTREAM.
Program konferencie bol 

rozčlenený do štyroch téma-

tických okruhov, ktoré sa bez-
prostredne dotýkali údržbár-
skej problematiky. Boli to pred-
nášky o nových trendoch v ria-
dení údržby, o súčasnej situ
ácii a nových trendoch v po-
čítačovej podpore údržby, bo-
lo prezentovaných viacero no-
vých technologických a diag
nostických postupov v údrž-
be a niektoré špeciálne témy 
ktoré predstavovali novinky 
v oblastiach využitia v údžbár-
skej praxi. Súčasťou konferen-
cie bolo predstavenie firiem 
a ich stánkov s prezentáciou 
a ukážkami použitia v využitia 
v praxi.

Národné fórum údržby 2006

O NOVÝCh tReNDOCh V úDRžbe

Z marcovej konferencie SúZ v Nimnici

P rvé  tohtoročné  stretnutie 
sa  uskutočnilo  v  dňoch 

22.  a  23.  3.  2006  v  Nimnici. 
Organizátorom konferencie bo-
la  spoločnosť  BENATECH  Ži-
lina. Zároveň sa konalo aj riad-
ne Valné zhromaždenie SÚZ za 
rok 2005.
Rokovanie konferencie otvo-

ril prezident SÚZ Ing Vendelín 
Íro. Za organizátorov privítal 
prítomných členov SÚZ a hostí 
riaditeľ spoločnosti MONTSER-
VIS Žilina Ing. Juraj Chochúľ. 
Oboznámil prítomných s his-
tóriou vzniku spoločnosti od 
BENZINOLU, odborový podnik 
SLOVNAFT, BENATECH s.r.o. 
až po MONTSERVIS. V súčas-
nosti je to privátna spoločnosť 
so 65 zamestnancami a obra-

tom okolo 80 mil. Sk. Činnosť 
spoločnosti je zameraná na vý-
robu a opravu cisternových 
prepravníkov a ďalšie služby.
Prezentácia dodávateľských 

firiem a odborné prednášky od-

zneli v nasledovnom poradí:
–  Ing. Robert TENCER – 
EUFC s.r.o. – medzinárod-
ná poradenská a konzultač-
ná spoločnosť – predniesol 
prednášku „Možnosti čer-

pania finančných prostried-
kov zo štrukturálnych fondov 
v rámci rozpočtového obdo-
bia 2007 až 2013.“

– Firmu JOHN CRANE pre-
zentoval Ing. Vladimír Těšic-
ký, ktorý sa zameral na pred-
stavenie aplikácií mechanic-
kých upchávok v oblasti zni-
žovania nákladov v prevádz-
ke čerpadiel.

– Firmu HAMMELMAN pre-
zentoval p. STREINBRECH-
TER za spolupráce Ing. Jo-
zefa LAUFERA „Využitie vy-
sokotlakových čerpadiel 
v praxi“.

– Doc. Ing. Ján Lešinský, CSc. 
– STÚ Bratislava prezento-
val prednášku „Rozvoj ľud-
ských zdrojov – miesto Slo-
venska v Európe“.

hodnotili sme rok 2005

Pokračovanie na 2. str.

Pokračovanie na 2. str.

Vystúpil aj Ing. Miroslav Piršel z Ministerstva hospodárstva SR.



2 Jún 2006

Informačný spravodajca SúZ
Vydáva: Spoločnosť údržby, výroby a montáží podnikov chemického, farmaceutického a papierenského priemyslu.
Registračné číslo MK SR: 3182 / 2004
Kontaktná adresa: SÚZ, Pionierska 15, 831 02 Bratislava, telefón: 0905 234 433, http://www.suz.sk
Šéfredaktor: PhDr. Milan Aľakša
Redakčná rada: Ing. Jozef Žbirka, Ing. Ján Hrabovský – SVUM, a.s. Šaľa, Ing. Peter Petráš – VÚSAPL, a.s. Nitra.
Grafická úprava: Mgr. Ivan Aľakša – Fantázia.
tlač: JAMIS Nitra.

– Firmu TECHNOMOL pre-
zentoval Ing. Pavol KŐVES 
– „Progresívne metódy reno-
vačných technológií navára-
ním“.

– Odbornú prednášku v oblas-
ti metrológie predniesol Ing. 
ANDRAŠKO – história, met-
rologický zákon, určené me-
radlá.

– Firmu Neumann & Esser 
Group prezentoval Ing. Ve-
selý, ktorý predstavil roz-
siahly výrobný program firmy 
– piestové kompresory.

– Firmu D–EX Limited prezen-
toval Ing. Vass „Kompresné 
závitové spoje a oddeľova-
cie prvky pre prepojenie na 
technologický proces“.
Nadväzne na konanie kon-

ferencie sa uskutočnilo riadne 

Valné zhromaždenie SÚZ za 
rok 2005.
Valné zhromaždenie okrem 

iného prerokovalo a schválilo:
– správu o činnosti SÚZ za rok 
2005

– správu o hospodárení za rok 
2005

– hlavné úlohy a rozpočet na 
rok 2006

– výšku členských príspevkov 
na rok 2006

– správu dozornej rady k čin-
nosti a hospodáreniu SÚZ za 
rok 2005
K 31. 12. 2005 členská zá-

kladňa predstavovala celkom 
41 členov.
Na záver konferencie i Val-

ného zhromaždenia poďako-
val prezident SÚZ organizá-
torom za zvládnutie náročné-
ho programu, prítomným po-
ďakoval za účasť a rokovanie 
ukončil.

Ing. Peter Petráš

Dokončenie z 1. str.
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O NOVÝCh tReNDOCh V úDRžbe

Z marcovej konferencie SúZ v Nimnici

hodnotili sme rok 2005

Celkom sa konferencie zú-
častnilo 160 pozvaných delegá
tov a hostí zo Slovenska, Čes
kej republiky, Poľska a Chor
vátska. Okrem prednášok 
a prezentácie firiem a predná
šajúcich bol vydaný Zborník 
prednášok a CD verzia, ktorú 
dostal každý účastník. Konfe
rencia prebehla podľa plánova
ného programu a zo strany 
zúčastnených bola hodnotená 
ako veľmi dobrá a organizačne 
úspešná.
V rámci konferencie, ale už 

mimo oficiálneho programu sa 
pre prihlásených a účastníkov 
uskutočnili dve podujatia dňa 

17. júna 2006. Jedným z nich 
bol seminár „Riadenie údržby 
v malých a stredných podni-
koch“ a druhým podujatím bol 
workshop „Benchmarking údrž-
by – EFNMS“ kde sa v rámci 

aktivity SSÚ ako člena EFNMS 
prezentovala európska nor-
ma EN 15 341 „Ukazovatele 
údržby.“ Tieto dve akcie bez-
prostredne nadväzovali na 
spomínanú konferenciu a sú 

úzko prepojené na odborné za-
meranie konferencie a aktivity 
SSÚ v Európskej spoločnosti 
údržby.
Súčasťou stretnutia účast-

níkov bolo aj Valné zhromaž-
denie Slovenskej spoločnosti 
údržby (SSÚ), ktoré sa usku-
točnilo dňa 15. mája 2006 vo 
večerných hodinách v priesto-
roch hotela Patria. Prítomných 
bolo 22 členov SSÚ z celko-
vého počtu 41 členov. Valné 
zhromaždenie zhodnotilo uply-
nulý rok 2005 a prijalo plán no-
vých úloh na rok 2006. Okrem 
toho zvolilo do Predstavenstva 
spoločnosti dvoch nových čle-
nov.

Ing. Michal Žilka

Dokončenie z 1. str.
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V alné  zhromaždenie  Zvä-
zu  chemického  a  farma-

ceutického  priemyslu  SR  sa 
uskutočnilo dňa 30. mája 2006 
v Rekondičnom sanatóriu v Šo-
porni.
Základným programom bo-

lo ročné zhodnotenie činnosti 
ZchaFP za uplynulý rok, zhod-
notenie hospodárenia, rozpo-
čet na rok 2006, voľby do or-
gánov Zväzu a schválenie do-
plnených stanov.
Rokovania sa tiež zúčast-

nili Ing. Novotný za Minister-
stvo hospodárstva a J. Blahák 
– OZ Chémia.
Detailnú správu o činnosti 

Zväzu predniesol prezident p. 
Karlubík. Správa bola zamera-
ná na širšie hodnotenie, stav 

chémie, pokles absolventov 
VŠ s chemickým zameraním, 
málo sa dáva do vývoja a vý-

skumu, Reach jedna z najdô-
ležitejších aktivít Zväzu, mi-
nimalizácia rizík v oblasti ži-

votného prostredia, spoluprá-
ca CEFIC, medializácia Zvä-
zu, problém spolupráce zvä-
zových štruktúr.
Ďalej upozornil na budúce 

obdobie – aktívne rozvíjať CE-
FIC, rozvíjať spoluprácu pre 
sociálny dialóg, rozšíriť člen-
skú základňu a zvlášť sa za-
merať na REACH.
V rámci volieb miesto Wel-

nitza a Rosinu boli zvolení L. 
Drobný a F. Matel.
VZ schválilo doplnené sta-

novy ZchaFP. Okrem iného 
sa zvyšuje minimálna sadzba 
členského na 30 000.– Sk.
V závere sa poukázalo na 

potrebu spoločnej aktivity voči 
štátnym inštitúciám, a byť apo-
litický voči vonkajšiemu dianiu.

Ing. Vendelín Íro

Správa z Valného zhromaždenia za rok 2005

Program VZ bol 
nasledovný:

1. Otvorenie
2. Voľba orgánov VZ
3. Správa o činnosti SÚZ za rok 
2005

4. Správa o hospodárení SÚZu 
za rok 2005

5. Správa mandátovej komisie
6. Správa o úlohách SÚZ a návrh 
rozpočtu na rok 2006

7. Správa Dozornej rady
8. Návrh uznesenia
9. Záver

Otvorenie VZ a voľbu orgánov 
vykonal prezident SÚZ Ing. ÍRO 
Vendelín. Predsedom VZ bol zvo-
lený Ing. Michal ŽILKA, ktorý sa 
ihneď ujal vedenia.

Správu o činnosti SÚZ po-
dal Ing. ÍRO, v ktorej sa zameral 
na hlavné programy jednotlivých 
konferencií a zhodnotil ich or-
ganizačné zabezpečenie. V ďal-
šej časti sa zaoberal odbornými 
prednáškami, ktoré odzneli na 
minulých konferenciách a ich za-
meranie bolo nasledovné:
– stratégia a koncepcia údržby
– finančníctvo v súčasnom pod-
nikaní

– proaktívna údržba, fondy EÚ
– zákon o technickej inšpekcii

Prítomných ďalej informoval 
o podpísaní dohody medzi Od-
borovým zväzom chémie a SÚZ, 
o zmenách, ktoré sa udiali v infor
mačnom systéme SÚZ. V posled-
nom bode sa venoval činnosti 
Predstavenstva a Dozornej rady, 
ktorá bola v roku 2005 doplnená 
o nového člena – Ing. Chochúľa.

V roku 2005 sa Predstaven-
stvo a DR stretli 8–krát. Členstvo 
v SÚZ za rok 2005 ukončila or-
ganizácia RIM–POMA – Trnava, 
oproti tomu sa naše rady rozšírili 
o 3 nových členov:

– SaM Metalchem – Bratislava
– SEPS s.r.o.
– SIGMATECH – Šaľa
K 31. 12. 2005 mala naša člen-

ská základňa 41 členov. Sprá-
vu o hospodárení predniesol 
Ing. Vladimír KOPÁČEK. Príj-
my spoločnosti za rok 2005 bo-
li 1 277 589,– Sk a výdavky 
1 214 122,– Sk.
V ďalšej časti detailne rozo-

bral štruktúru výdavkov a príjmov. 
Členské príspevky za rok 2005 

z celkového počtu 41 členov SÚZ 
uhradilo 37 členov a príspevky 
4 členov evidujeme ako pohľa-
dávku.
Správu o hlavných úlohách na 

rok 2006 predniesol Ing. ÍRO, in-

formoval o konferenciách v roku 
2006 a v ďalšej časti svojho vy-
stúpenia sa venoval nasledov-
ným oblastiam:
– spolupráci s SSU
– spolupráci s vysokými školami
– informačnému systému z po-
hľadu roku 2006

– spolupráci s Odborovým zvä-
zom chémie
V poslednej časti svojho prí-

spevku predniesol návrh rozpoč-
tu na rok 2006, kde sa predpo-
kladá s príjmami v celkovej čiast-
ke 1 390 tis. Sk.
Správu Dozornej rady k čin-

nosti a k hospodáreniu SÚZ za 
rok 2005 predniesol jej predseda 
Ing. Vladimír JANČICH.
Návrh uznesenia predniesol 

Ing. PETRÁŠ Peter:
VZ schvaľuje:

– správu o činnosti SÚZ za rok 
2005

– správu o hospodárení za rok 
2005

– hlavné úlohy rozpočtu na rok 
2006 a výšku členských prí-
spevkov na rok 2006

VZ berie na vedomie:
– správu DR k činnosti a hospo-
dáreniu SÚZ za rok 2005.
Po hlasovaní o návrhu uznese-

nia predseda VZ Ing. Michal ŽIL-
KA poďakoval prítomným členom 
za aktívnu účasť a ukončil VZ.

Ing. Alexander GRGULA

D ňa 22. 3. 2006 sa v Kúpeľoch Nimnica uskutočnilo Valné zhro-
maždenie, ktorého sa zúčastnilo 23 členov, čo predstavuje 56%. 

V zmysle § 7 článku 2 stanov bolo VZ uznášaniaschopné.

 Z valného zhromaždenia ZChaFP SR v Šoporni

Rozpočet na rok 2006
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euro Fund Consulting
O eUFC

EUFC je medzinárodná kon-
zultačná spoločnosť pôsobiaca 
vo viacerých európskych kra-
jinách. Jej vedenie sídli na Slo-
vensku. EUFC založila dcérske 
spoločnosti v krajinách stred-
nej a východnej Európy, ktoré 
sú odpoveďou na špecifiká jed-
notlivých trhov (aktuálne infor-
mácie na www.eufc.info). 
EUFC sa špecializuje na 

komplexné poradenstvo pri 
projektovom financovaní s oso-
bitným zameraním na čerpa-
nie pomoci z rozvojových fon-
dov Európskej únie. Zosobňuje 
nadnárodný koncept konzul-
tačnej spoločnosti na najvyššej 
úrovni so štandardizovanými 
procesmi, sofistikovaným sys-
témom a najkvalitnejšími ex-
pertmi v danom segmente. 
V rámci nášho portfólia po-

núkame finančné, projekto-
vé, implementačné a analy-
tické služby na vysokej úrov-
ni. Našou výhodou je výmena 
skúseností medzi pobočkami 
v jednotlivých krajinách, viac-
stupňová kontrola, supervising, 
kontakty so subjektmi vyhľadá-
vajúcimi investičné príležitosti 
a dôraz na kvalitu projektov.
V každej krajine spolupracu-

je EUFC s renomovanými part-
nermi, ktorí našim klientom za-
ručujú exkluzívne podmien-
ky a top kvalitu. Strategickým 
partnerom na Slovensku je 
VÚB Banka, v Čechách inves-
tičná banková firma Benson 
Oak, zaoberajúca sa vysoko 
špecializovanými finančnými 
aktivitami (informácie o partne-
roch v ostatných krajinách na 
www.eufc.info).
Významným partnerom v ob-

lasti euro fondov je spoločnosť 

Euractiv. Je vedúcim nezá-
vislým informačným portálom 
o Európskej únii so zastúpe-
ním prakticky vo všetkých člen-
ských krajinách a vo väčšine 
pristupujúcich krajín. Globálne 
partnerstvo prináša najaktu-
álnejšie a najpresnejšie infor-
mácie o EÚ a jej rozvojových 
a grantových programoch z pr-
vej ruky – jednak z lokálnych 
zdrojov, ale aj priamo zo zdro-
jov Európskej komisie. 

NAŠe KNOW hOW
Poradenstvo pri financovaní 

investičných a podnikateľských 
zámerov je extrémne náročné 
na záber, ktorý postihuje. Pri 
vypracovávaní koncepcie a fo-
riem financovania je kľúčové 
zvoliť správnu právnu štruktú-
ru transakcie v súlade s práv-
nym poriadkom, s podmienka-
mi pridelenia nenávratných fi-
nančných zdrojov, návratných 
finančných zdrojov a v súlade 
s ekonomickými a inými záuj-
mami klienta. 
Skúsenosť dokazuje, že zlú-

čiť všetky štyri vyššie vymeno-
vané pohľady je nesmierne ná-
ročné, na prvý pohľad priam 
nemožné. Z uvedených dô-
vodov vypracovanie ideálne-
ho projektu vyžaduje spravidla 
spoluprácu s účtovníkom, da-
ňovým poradcom a právnikom. 
EUFC pritom koordinuje spo-
luprácu a dáva klientovi finálne 
alternatívy postupu na schvá-
lenie.
V praxi sa často stáva, že 

klientom je pridelený grant na-
priek tomu, že projekt nie je re-
alistický. Klienti si to neuvedo-
mia a poradcovia ich máloke-
dy upozornia na detaily, kto-
ré môžu zásadným spôsobom 
podmieňovať finančnú a eko-

nomickú zmysluplnosť projek-
tu. Ide napríklad o povinnosť 
dodržiavať zvolené merateľné 
indikátory projektu počas 5 ro-
kov, povinnosť poskytnúť za-
bezpečenie pre implementač-
nú agentúru pre prípad, že im-
plementačná agentúra klientovi 
odoberie poskytnutý grant, pra-
vidlo, že oprávnený náklad je 
iba náklad, ktorý je vynaložený 
v súlade s podmienkami gran-
tovej schémy a zároveň v ča-
se uvedenom v časovom har-
monograme, atď. Každý pro-
jekt má svoje riziká a takisto 
je to aj s projektmi, ktoré sú fi-
nancované z prostriedkov Eu-
rópskej únie. 
EUFC je profesionálna po-

radenská spoločnosť, ktorá po-
skytne klientovi realistický ob-
raz o možnostiach financova-
nia a ktorá má vedomosť o po-
tenciálnych rizikách, ktoré sú 
spojené s implementáciou pro-
jektu. Komplexnosť problemati-
ky vyžaduje vysokú úroveň po-
radenstva, ktorú vám EUFC 
ponúka na každej úrovni:
kvalitatívny štandard 
všetkých projektov na zákla-
de zavedených a skúsenos-
ťami overených procesov,
kvalitne napísané a schvaľo-
vané projekty, 
ľahšia implementácia pro-
jektu aj vďaka skúsenos-
tiam s podobnými projektami 
v iných krajinách,
poradenstvo pri implementá-
cii a realizácii projektu,
vynikajúce kontakty na ban-
ky a subjekty disponujúce 
privátnymi disponibilnými 
zdrojmi,
zohľadnenie právnych as-
pektov pri štrukturovaní pro-
jektov.

•

•

•

•

•

•

Referencie UUFC

S poločnosť EUFC  sa  zúčastnila  na  príprave  financovania  projektov  v  celkovom objeme presahujúcom 1,5 miliardy 
SKK. Portfólio klientov je špecifické pre oblasť financovania z euro fondov diferencované od projektov v hodnote 2 

miliónov SKK až po projekty v hodnote nad 500 miliónov SKK. Pri väčších projektoch financovaných z rôznych zdrojov, 
spolupracuje EUFC so strategickým partnerom Benson Oak.

Medzi klientov EUFC patria: Áčko, a.s., Ružomberok; Beky Snina, a.s., Snina; Drevodom Rajec, s.r.o., Rajec; HOR-
NEX, a.s.; Jewrope, n.o.; Jozef Weber; KOVOD TRADE, s.r.o., Banská Bystrica; Liečebný ústav Čilistov; Mesto Topoľ-
čany; Mesto Trebišov; Mesto Trenčín; MOLITAS, s.r.o., Raková; Občianske združenie ANDROS – ESF iniciatíva EQU-
AL; Občianske združenie za zveľadenie parku grófa Andrášiho; Obec Trstín; Polyform, s.r.o.; ROKOSAN, s.r.o., Trebišov; 
Sanas, a.s., Sabinov; SIBAMAC, a.s.; Stolárstvo Babič, Ľubica; STU – InQb CBC Slovensko – Rakúsko; Tatrasvit socks, 
a.s., Svit; Tehelňa STOVA, s.r.o., výstavba penziónu ROLAND; THYMOS, s.r.o., Tatranská Lomnica; TURDS, s.r.o., Tu-
rany; VION, a.s., Zlaté Moravce; Wellness, s.r.o., Wellness centrum Patince; Železiarne Podbrezová, a.s., Podbrezová; 

Medzi zaujímavé projekty, na príprave alebo implementácii ktorých sa EUFC podieľala, patria: Projekt technolo-
gického inkubátora; Recyklácia drevenej biomasy; Modernizácia výrobnej linky v drevospracujúcom priemysle; Predbež-
ná štúdia uskutočniteľnosti využitia biomasy pre významné mesto; Priemyselný park; Rekreačné kúpeľné wellness cen-
trum; Lyžiarske vleky; Recruitment nových zamestnancov veľkých priemyselných podnikov; Personálny audit, trainingy 
zamestnancov; Nákup technológie pre poľnohospodárov; Obnova kultúrnych pamiatok; Rekonštrukcie škôl

EUFC s.r.o.
Búdková cesta 22
811 04  Bratislava

+421 2 546 511 54
+421 2 546 305 57
www.eufc.sk
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VÝRObA NOVAMALU
V NOVÁCKYCh CheMICKÝCh ZÁVODOCh

I nvestičná akcia trvala jeden rok a jej realizácia si vyžiadala cel-
kové náklady 151 miliónov Sk. Po ukončení skúšobnej prevádz-

ky by mala výroba nabehnúť na plánovanú kapacitu 8 000  t/rok. 
Novamal vytvoril 17 nových pracovných miest v nepretržitej pre-
vádzke a  ročne prinesie  tržby vo výške cca 300 mil. Sk. Výroba 
Novamalu znamená rozšírenie výroby chemických špecialít a ďal-
ší krok k naplneniu stratégie rozširovania výroby vysokoefektívnej 
malotonážnej chémie v NCHZ. Ekologická koncovka tejto techno-
lógie je výsledkom vlastného vývoja v spolupráci s VÚVH Bratisla-
va a STU Bratislava. Technické a technologické riešenie je pred-
metom vlastnej patentovej ochrany. Týmto riešením je celá  tech-
nológia  ukončená  jediným  environmentálne  vyhovujúcim  výdu-
chom. Ide o technológiu BAT (Best available technics). Tým nová 
výroba spĺňa súčasné náročné  legislatívne požiadavky EÚ v ob-
lasti životného prostredia. Novamal predstavuje vyššie zhodnote-
nie etylénchlórhydrínu (ECH). Výrobou ECH je zhodnocovaný bi-

lančný prebytok chlorovodíka v ekologicky a technologicky nená-
ročnej výrobe vyvinutej na báze vlastného know – how.
Rozšírenie výroby ECH a jeho spracovanie do produktu Nova-

mal projektovala firma NOVING Nováky, s.r.o. a na financovaní 
sa v rozhodujúcej miere podieľala Eximbanka, a.s. Investícia sa 
vyznačuje rýchlou návratnosťou, relatívne nízkymi investičnými 
nákladmi, dostupnosťou surovín a technológií na základe vlast-
ného know – how a nižšími nárokmi na prevádzkovanie. Kvalifi-
kovaná organická technológia zhodnocuje ľudskú prácu a znižuje 
riziko negatív na životné prostredie. Výroba menej toxického No-
vamalu na báze ECH umožní v spolupráci s firmou Akzo Nobel 
prienik aj na mimoeurópske trhy. Umiestnenie výrobne umožňu-
je využiť všetky bezpečnostné a protipožiarne opatrenia a jestvu-
júce zariadenia vo výrobnej linke na zabezpečenie ochrany pra-
covného a životného prostredia v zmysle legislatívnych predpisov 
bez ďalších nákladov.

Novácke chemické závody, a.s.,  M.R.Štefánika 1, 971 71  Nováky
tel. 00�21/�6/568 11 11                                   http://www.nchz.sk

NCHZ začali koncom novembra minulého roku 
skúšobnú prevádzku novej výroby na zhodnoco-
vanie doteraz vyrábaného produktu etylénchlór-
hydrínu. Nový, menej toxický produkt s obchod-
ným názvom Novamal sa ako polotovar ďalej po-
užíva ako alkylačné činidlo vo farmaceutickom 
priemysle a ako surovina pre výrobu syntetických 
kaučukov.
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INOVÁCIe AKO POtRebA 
UDRžANIA tReNDOV ROZVOJA

(V PODMIeNKACh StReDNeJ eURÓPY)

úvod
Dnešok sa dá aj u nás charak-

terizovať PRIEVANOM (to je stav, 
keď ideme pomalšie ako oko-
litý vzduch). Pohyb v priemysle, 
i spoločenskej praxi, môže byť 
neúmyselný alebo želaný. Po eu-
rópskych investíciách z minulých 
desiatich rokov, očakávame via-
cej investícií a potrieb na spolu-
prácu aj z Ázie. Chcem poukázať 
na pripravované aktivity pre bu-
dúce výroby. 
V dnešnom svete globálnych 

možností a závislostí NEROV-
NOMERNOSŤ ROZLOŽENIA ob-
medzených zdrojov a uspokojo-
vanie „NEOBMEDZENÝCH“ po-
trieb jednotlivcami a firmami mô-
že priniesť už GLOBÁLNY prob-
lém. Citlivé otázky sú hlavne ma-
teriály, energie a ľudia. Dnes sme 
svedkami práve takých prob-
lémov (globálny problém – ro-
pa, kontinentálny problém – ná-
pady ako ďalej, lokálny problém 
– vhodne vzdelaní ľudia na vhod-
nom mieste). Ak k tomu priráta-
me RÝCHLOSŤ REAKCIE – po-
litické rozhodnutie sa dá zmeniť 

iným politickým rozhodnutím (po-
merne rýchlo), technické zmúd-
renie sa dá realizovať (temer) 
okamžite, strategické rozhodnu-
tie je na dlhú dobu a rozhodnu-
tie závislé od infraštruktúry je na 
dve až tri generácie, je pomerne 
ťažko predvídať VÝVOJ. Naprí-
klad zásah do cien pohonných lá-
tok z ropy má periódu 20 až 30 
ročnú !

1. SúČASNÝ StAV
V minulých desiatich rokoch 

v strednej Európe (hlavne v Čes-
kej republike, Poľsku, Maďar-
sku a na Slovensku) bol dostatok 
zdrojov – ľudských i materiálnych 
a energií, aby po účelnej spolu-
práci investori našli vhodné pod-
mienky na rozvoj svojho pod-
nikania. Na Západ od Slovenska 
to bola zmena optimalizovania, 
u nás pomocou kapitálu zvon-
ku boli vybudované „global best“ 
fabriky, s maximálnou produktivi-
tou. Tým prispeli k zvýšeniu kon-
kurencieschopnosti celkov (bez 
prepúšťania). Tento proces sa 
u nás prejavil hlavne v pribúdaní 
výrob pre automobilový priemy-

sel. Strojárske, chemické i elek-
trotechnické spoločnosti zväč-
ša vyrábajúce už v minulosti na 
aspoň kontinentálnej úrovni prá-
ce, boli najskôr schopné zmeniť 
vlastníka a vykročiť „po novom“. 
A rozsiahla deľba práce medzi fi-
nálnymi výrobcami a dodávateľ-
mi v automobilovom priemysle 
(v hmote produktov 25% ku 75%) 
pritiahla po príchode VW, neskôr 
PSA a KIA mnoho ďalších spo-
ločností.
Úspech bol možný preto, že

– sme mali schopných, primera-
ne vzdelaných pracovníkov,

– mali sme odvahu prijať koncom 
minulého desaťročia „Program 
rozvoja automobilového prie-
myslu...“ podporovaného aj 
štátnymi aj verejnými inštitú-
ciami,

– preklenutie rozdielov legislatívy 
a podmienok investovania sa 
podarilo inštitucionálne pre túto 
oblasť zvlášť úspešne riešiť,

– mali sme z minulosti „predimen
zované toky“ materiálov a do-
statok energetických zdrojov.
2. bLÍZKA bUDúCNOSŤ
V západnej časti kontinentu 

z hľadiska výroby automobilov 
hovoríme o období maturity – vy-
budované kapacity sú primerané 
potrebám – cca 50 automobilov 

na 1000 obyvateľov (t.j. schop-
nosťou obnovovania parku ná-
kupom nových automobilov 8–
10% z parku ročne). V strednej 
Európe dnes máme 1/3 takých 
množstiev, pri zaostávajúcom 
parku počtami a priemerným ve-
kom. Preto v najbližších desiatich 
rokoch sa dá očakávať postupné 
dobudovanie kapacít (v našom 
okolí – okruhu 500 km – bude 
narastať výroba dielov pre mon-
táž automobilov z 1,9 na 3,9 mi-
lióna/rok). 
V týchto piatich rokoch doznie-

va (svetová) recesia a pre EÚ je 
to aj otváranie nových kapacít, 
ktoré technologickou inováciou 
umožnia z menšej hmotnosti vy-
robiť viacej automobilov. Aj keď 
automobilový priemysel dnes vy-
užíva kapacity v priemere na 
80%, usilovne buduje nové lin-
ky v desiatkach montážnych zá-
vodov. Preskupenie sa bude tý-
kať hlavne 
– teritoriálnymi záujmami a budo-
vaním nových výrob,

– zmenami vo vzťahoch s dodá-
vateľmi, hlavne tlakom na zni-
žovanie cien dodávok,

– „kontrolou iných finálnych vý-
robcov“ pomocou spolupráce 
s tými istými dodávateľmi, 

– i zmenou vzťahu so zákazní-
kom v ponuke spojenectva aj 
pri vyššej kvalite a cene vý-
robkov.
Z hľadiska investorov zmení sa 

štruktúra záujmov – pribudnú in-
vestície z Ázie
– celkové zvýšenie výrobných ka-
pacít o 6% bude posilnením ja-
ponských spoločností hlavne 
v Ázii, východnej a západnej 
Európe a Severnej Amerike,

– potenciál (pravdepodobne 
i produkcia) japonských au-
tomobilov už bude doma pod 
50% z ázijskej produkcie (teda 
vo vlastnej zóne),

– japonská produkcia pri väčšom 
využívaní kapacít by mohla po-
čas piatich rokov stúpnuť te-
mer o ďalších 20%,

– v strede Európy sa podstatne 
posilní účasť kórejských a ja-
ponských spoločností.

Z výšenie produktivity, optimalizovanie hodnoty pre akcionárov, vý-
razné  zlepšenie  výsledkov,  konsolidovanie  funkčných procesov 

a zrušenie zbytočných organizačných úrovní a činností sú hlavné cie-
le zmien, prebiehajúcich na celom kontinente. 

Obr.1.: Dve desaťročia vo výrobe priemyselnej, strojárskej, automobilovej a HDP na Slovensku – 
vpravo výroba osobných (OA) a športových (SUV) automobilov

Pokračovanie na 7. str.
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�. ŠtRUKtúRA 
PRIeMYSLU A ĽUDIA

Inovácie sú technické (inovácia 
produktu a procesov) a netech-
nické (organizačné a údržby). 
Všetky sa opierajú pri dnešnom 
stupni produktivity o človeka „ši-
tého na mieru“. Výber jednotliv-
ca orientovaný na cieľ – činnosť 
– rolu na jednej strane a širšia 
schopnosť zamestnanosti kaž-
dého na strane druhej, prináša 
potrebu jeho KREATÍVNOSTI. 
Dnešná štruktúra každého re-
giónu, podľa PRIORÍT, by mala 
umožniť každému primerane je-
ho vzdelaniu, zručnostiam a vô-
li zamestnať sa. V širokej ponu-
ke dodávateľov pre automobilo-
vý priemysel temer 100 tisíc pra-
covníkov takú možnosť bude mať 
už v najbližších rokoch. Zvýšenie 
dodávok z 0,9 (2001) na 4,3 mi-
liárd Euro (2005), a ešte na plá-
novaný dvojnásobok v r. 2010 
z nášho teritória tomu nasved-
čuje. Organizačné zmeny v stále 
sa zväčšujúcich výrobných spo-
ločnostiach, ale i včleňovanie na-
šich spoločností a tým aj ľudí do 
globálneho rámca, otvárajú širo-
ké možnosti každému. Multikultu-
rálne vzťahy i tímy už nie sú iba 

v zahraničí, výhody (i nevýhody) 
sa dajú badať aj u nás.

Záver
Údržba i servis produktu akým 

je automobil, je náročná stránka 
služieb výrobcovi i zákazníkom. 
Platformový prístup, kvalita, ty-
pizované diely, výmenné lehoty, 
predvídavosť i rýchla reakcia zni-

žujú riziko nebezpečnosti stro-
ja i jeho nevyužiteľnosti. Možno 
u nás to vyžaduje aj prehodnote-
nie výskumno–vývojových prác 
a pracovísk. Sústavné zmenšo-
vanie počtu dodávateľov umožní 
investície do takých činností, kto–
ré doteraz neboli „hlavnou mož-
nosťou konkurenčných výhod“. 

A pre málo pravdepodobné udr-
žanie ceny automobilov umož-
ní podstatne rozsiahlejšiu prácu 
so zákazníkmi. Podstatne väčšia 
spolupráca je očakávaná práve 
v etape výskumu a vývoja.

Ján Lešinský 
Predseda SAITS, člen Rady 

FISITA

Obr.2.: Slovensko – dodávatelia pre automobilový priemysel začiatkom roka 2006 a sídla finálnej montáže 
u nás a okolo našich hraníc

Obr.3.: Hustota výroby automobilov v roku 2008 podľa štátov 
a priemer vo svete.

Dokončenie zo 6. str.



8 Jún 2006

Komplexné riešenie pripojenia 
prístrojov na proces

Úplný návrh systému pripo-
jenia na proces musí brať do 
úvahy precízny výber kompo-
nentov, aby v konečnom dô-
sledku systém zaručoval bez-
pečnú a bezproblémovú pre-
vádzku. Je potrebné zabez-
pečiť exaktný návrh riešenia, 
vhodný spôsob inštalácie, pre-
vádzkovania, údržby a eventu-
álnych vynútených zmien. Vý-
robcovia sú si vedomí skutoč-
nosti, že zákazníkovi je potreb-
né poskytnúť veľkú možnosť 
výberu z výrobného programu 
a umožniť mu bezproblémovú 
a presnú špecifikáciu. Vývoj je 

preto vo firmách usmerňovaný 
k nasledujúcim cieľom: 
– poskytnúť čo najširší sorti-
ment komponentov

– komponenty na rozhraniach 
proces/prístroj štandardizo-
vať

– prispôsobiť sa konštrukcii 
prístrojov významných vý-
robcov

– poskytovať modulárne prvky
– poskytnúť „plug and play“ rie-
šenia

– vytvoriť predpoklady, aby bo-
lo možné
/čas montáže skrátiť na mi-

nimum
/požívať iba bežné montážne 

náradie bez použitia špeciál-
nych prípravkov
Výrobcovia, ktorých som 

spomínal v úvode, poskytu-
jú širokú škálu voliteľných prv-
kov a ich vlastností, materi-
álov (či už telesa ventilu, se-
dla, upchávky, membrány, 
ovládacích prvkov, atď.), pri-
pojovacích závitov, tlakových 
a teplotných stupňov, spôsobu 
ochrany proti vplyvom médií 
a prostredia. 
V stručnosti uvedieme, čo 

všetko firma HAM– LET vyrá-
ba: Sú to kompresné závitové 
spoje, vysokočisté a ultračisté 

komponenty, guľové, membrá-
nové a ihlové ventily, poistné 
ventily, filtre a rýchlouzatvára-
cie konektory. Podrobný popis 
všetkých výrobkov určených 
pre rôzne oblasti priemyslu je 
na internetovej stránke www.
ham–let.com. 
Komplexnosť riešenia pripo-

jenia na proces zahŕňa viac-
násobné ventilové súpravy 
a skrinky pre ochranu prístroja 
v procese, bez ktorých sa prí-
strojová technika nezaobíde,. 
Výrobou týchto komponentov 
sa zaoberá holandská firma 
MULTI INSTRUMENTS. Je to 
firma, ktorej hlavné aktivity po-

zostávajú z návrhov, výroby 
a dodávky produktov pre prí-
strojovú techniku a príslušen-
stvo pre všetky merania tlaku 
a tlakovej diferencie. Firma za-
kladá svoju reputáciu na týchto 
aspektoch:
– znalosť medzinárodných 
štandardov

– znalosť podnikových štandar-
dov zákazníkov

– expertná materiálová znalosť
– nezávislosť hook– up riešení 
od výrobcov prístrojov

– dodávka plug & play riešení
– poskytovanie inžinierskych 
dát a výpočtových nástrojov 
on– line alebo off– line

Podrobná znalosť podniko-
vých štandardov takých spo-
ločností ako je Shell, Oman, 
Exxon, Total, Gazprom a ďal-
ších vyústila v týchto spoloč-
nostiach do schvaľovania jed-
notlivých riešení z výrobného 
portfólia firmy. Tieto riešenia 
sa dostali do Technických po-
žiadaviek spoločností (General 
Specifications for Instrumen-
tation). Toto je významný uka-
zovateľ kvality, bohatej druho-
vej variability a vynikajúcej er-
gonómie riešení firmy MULTI 
INSTRUMENTS. Podrobnosti 
o výrobkoch sú na interneto-
vej stránke www.multi–instru-
ments.nl. 
Zhodnotenie vynikajúcej po-

zície firiem na trhu a kvalitatív-
nych ukazovateľov jednotlivých 
výrobkov sa stalo impulzom 
pre firmu D–Ex Limited s.r.o. 
na zaradenie výrobcov HAM– 
LET a MULTI INSTRUMENTS 
do svojho distribučného portfó-
lia. V súčasnej dobe firma plní 
úlohu výhradného dodávateľa 
výrobkov týchto výrobcov. Na 
internetovej stránke www.dex.
cz nájde zákazník české a slo-
venské popisy viacerých zaují-
mavých výrobkov týchto dvoch 
firiem. 

F irma D–Ex Limited spol. s r.o.  je orientovaná v prevažnej 
miere  na  prístrojovú  a  automatizačnú  techniku  a  v  tomto 

kontexte ponúka celú  radu prostriedkov k pripojeniu  ľubovoľné-
ho prístroja na technologický proces tak, aby sa komplexne po-
kryli potreby zákazníkov. Ako distribútor spolupracuje s  firmami 
HAM–LET, Advanced Control Technology a MULTI INSTRU-
MENTS bv. 

Ing. Jozef Vass, D– Ex Limited spol. s r.o.
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Čistenie výmenníkov je možné 
robiť v ich zloženom, ale aj roz-
loženom stave. Veľkosť použitej 
energie vodného lúča závisí od 
druhu usadenín, ktoré sa majú 
odstrániť. Pre usadeniny ako sú 
rozpúšťadlá, guma, viskóza, uh-
ľovodíky a z nich vznikajúci pet-
rokoks, nafta, oleje, palivá, topný 
olej a asfalty je potrebné zariade-
nie s výkonom 500 až 1000 bar 
s prietokom vody až 300 l/min. 
Na odstraňovanie nánosov 

z umelých hmôt a niektorých pet-
rochemických surovín a ich de-
rivátov je potrebné na zabezpe-

čenie efektívneho čistenia použiť 
zariadenie s tlakom do 3.000 bar 
s prietokom vody ca. 30 l/min. 
Pre poloautomatické čistenie 

vnútorných stien výmenníkov sa 
používajú rotačné násadce. Verti
kálny posuv násadcov je plynu-
le reguľovateľný od 0 do 0,5m/s. 
Počet použitých násadcov zá-
visí jednak od výkonu použitého 
vysokotlakového zdroja (čerpa-
dla), jednak od veľkosti rúrkové-
ho zväzku výmenníka. V jednom 
kroku je možné zároveň čistiť až 
5 rúrok, pričom je možné nadsta-
viť rozostup násadcov individuál-
ne podľa konštrukcie výmenníka. 
Držiak násadcov je namon-

tovaný na nožnicovej zdvíhacej 
plošine, ktorá môže byť vybave-
ná napr. presklenou, klimatizova-
nou kabínou s ovládacím pultom. 

Výmenník je uložený na dvoch 
pároch nosných valcov, ktoré sú 
hydraulicky ovládané čo umožňu-
je polohovanie výmenníka podľa 
potreby. Držiak násadcov je opat-
rený zariadením na ich vertikálny 
pohyb a jemné nadstavenie pod-
ľa potreby. 
V prípadoch, keď z priestoro-

vých dôvodov, pri vertikálne, ale-
bo horizontálne uložených vý-
menníkoch nie je možné použitie 
pevných násadcov, ktoré musia 
byť niekedy v závislosti od dĺžky 
výmenníka veľmi dlhé, je potreb-
né použiť zariadenie s rotujúcou 

hadicou. Mobilné zariadenie s ro-
tujúcou hadicou pozostáva z na-
vijáka rotujúcej hadice, posuvné-
ho zariadenia hadice a rotačného 
zariadenia. Flexibilná rotačná ha-
dica je uvedená do rotácie oko-
lo osi otáčania navijáka a posuv-
ného zariadenia, čím sa dosiah-
ne optimálna účinnosť čistenia. 
Všetky popísané funkcie sú ovlá-
dané hydraulicky. Ovládací hyd-
raulický agregát je integrovaný 
v stroji a môže byť v prípade po-
treby odmontovaný a postavený 
samostatne. Ovládanie sa usku-
točňuje pomocou prenosného 
ovládacieho pultu. 
Poloautomatické čistenie von-

kajších plôch výmenníkov sa vy-
konáva samostatným zariade-
ním. Na základovom ráme je na-
montovaný portál s nosníkom, na 
ktorom je striekacia hlava s dýza
mi. Portál sa pohybuje hydraulic-
ky dopredu a dozadu. Portál so 
striekacou hlavou sa pohybuje 
pomocou hydraulicky poháňané-
ho šneku smerom ku a od čiste-

ného výmenníka. Pomocou otoč-
ného a výkyvného pohybu čis-
tiacej hlavy je možné aj vyčiste-
nie čela výmenníka. Výmenník sa 
otáča pozdĺž svojej osi na hyd-
raulicky poháňaných válcoch. 
Centrálna hydraulická jednotka 
môže pracovať s elektrickým ale-
bo dieslovým pohonom. Celé za-
riadenie môže byť dodané aj ako 
samostatná mobilná jednotka. 
Ručné čistenie výmenníkov sa 

v prevažnej miere vykonáva po-
mocou pevných násadcov. Ná-
sadce majú spravidla priemer 8 
– 20 mm a pracujú s pracovným 
tlakom do 3.000 bar. Na zvýše-
nie čistiaceho účinku je možné 
pevné násadce rotovať pomocou 
pneumatického pohonu. 
V takomto prípade sa zapína-

nie a vypínanie pracovného tlaku 
zabezpečuje pomocou elektrické-
ho signálu. Ak sú pevné násadce 
priamo napojené na vysokotlako-
vú hadicu, tlak sa ovláda pomo-
cou nožného spínača. Podľa po-
treby je možné použiť elektrický, 
alebo hydraulický nožný spínač. 
V prípade, keď z priestorových 

dôvodov nie je možné použiť 
pevné násadce, alebo keď čis-
tíme rúry s ohybmi, je nutné pra-
covať s ohybnými vysokotlako-
vými hadicami, ktoré môžu mať 
dĺžku až 20 m. Ohybné hadice 
možno použiť až do tlaku 3.000 
bar a sú vybavené bezpečnost-
nými armatúrami. Pri práci s ruč-
ne ovládanými ohybnými hadica-
mi a pevnými násadcami sa má 
z bezpečnostných dôvodov pra-
covať s pozicionérom a zabez-
pečovacím zariadením. Toto za-
riadenie je pomocou svorky pri-
pevnené na prírubu výmenníka. 
Pomocou teleskopického ramena 

cez vodiace zariadenie sa hadi-
ca zavedie do ochranného lievika 
pred každou čistenou rúrkou. Za-
riadenie znemožňuje, aby tlako-
vá voda unikla do priestoru mimo 
čistenej rúrky. 
Pri čistení výmenníkov sa po-

užívajú podľa potreby rôzne dýzy. 
Turbodýzy, s pracovným tlakom 
do 1.500 bar majú rýchle rotujú-
ce telo, čím sa zamedzí vzniku 
rýhy na vnútornom povrchu čis-
tenej rúrky. Vysoká rýchlosť otá-
čania, až 20.000 ot./min. sa do-
siahne reaktívnou silou dýz. Prie-
mer týchto dýz sa pohybuje od 
12 do 47 mm a sú vhodné pre 
rúry s priemerom od 15 mm do 
100 mm. 
Medzi samotnú dýzu a hadi-

cu, alebo násadec je možné na-
montovať pohonnú dýzu. Pohon-
ná dýza zabezpečuje pomocou 
troch otvorov v smere pohybu dý-
zy to, že turbodýza je reakčnou 
silou vťahovaná do čistenej rúr-
ky. Pri dlhších úsekoch v rúre sa 
efekt čistenia zvyšuje vyplavo-
vaním uvoľnených nečistôt k čo-
mu prispieva aj takáto pohonná 
dýza. „Vťahovacie“ dýzy s otvor-
my smerom dozadu slúžia ako 
adaptér na pevné násadce, ale-
bo ohybné hadice. „Vyvrtávacie–
vťahovacie“ dýzy majú vŕtanie aj 
smerom vpred a používajú sa na 
čistenie celkom upchatých rúr.
Špeciálne na čistenie vonkaj-

šieho povrchu rúrového zväzku 
výmenníka sa používajú rotač-
né dýzy s koncentrovaným vod-
ným lúčom. V kombinácii s vy-
sokotlakovou pištolou, príp. ná-
sadcom, sú rotačné dýzy uni-
verzálny nástroj na čistenie plôch 
v chemickom a petrochemickom 
priemysle. 

F irma Hammelmann, ako  jeden z najväčších  výrobcov zariadení 
na využitie vysokotlakového vodného lúča pre priemyselné úče-

ly, ponúka pre čistenie výmenníkov tepla (ďalej len výmenníky) širokú 
paletu navzájom kompatibilných čistiacich zariadení. 

Využitie vysokotlakého vodného 
lúča pri čistení výmenníkov 

– komplexné riešenie od fy. Hammelmann

Firma Patria a.s. zastupuje v Slovenskej republike firmu 
Maschinenfabrik Hammelmann GmbH.

Firma Patria a.s., Miletičova 1, 821 08 Bratislava, tel. 02 55562864, 
fax 02 55572879, e–mail: jozef.patria@stonline.sk, www.patria.sk, 

Vám ponúkne a dodá zariadenie podľa Vaších potrieb, ND,
servis, resp. služby s technikou vysokotlakového vodného lúča. 



10 Jún 2006

NEUMAN & ESSER

Viliam Boris Vyrobik
Gajova c.4 81109 Bratislava, Slowakei 

NEUMAN & ESSER  Deutschland GmbH & Co. KG

Manfred Vesely 
Werkstraße o.Nr. 52531 Übach-Palenberg, Deutschland 

www.neuman-esser.de www.neac.de

NEA Kompaktné mlecie systémy:

Vyvinuté pre lahkú manipuláciu 
s malými dávkami

NEA "Flexlaby" konštrukcia:

Garantovaná trojnásobne
vyššia ivotnost pre priemery
piesta a  do 500 mm

Inovácie firmy NEA

na ACHEME

Váš spolahlivý partner pre oblast výrobných technológií s aplikáciou
technických plynov a mletia zrnitých materiálov

s  výrobnými závodmi  in inierskými firmami  servisnými strediskami
servisnými strediskami

Inovationen Flex-M&S-0306-190x260-Slowakisch.qxd  09.05.2006  18:11  Seite 1
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DISTRIBÚCIA A SERVIS: H & H UNIKOV s.r.o. Trnava, 
tel./fax: 033/55 12 200, www.hhunikov.sk, info@hhunikov.sk

Dlhodobá ochrana proti  
útokom korózie a chemikálií 
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Ideálna ochrana pre všetky oblasti vystavené chemickému útoku:

- ochrana betónových plôch, drenáži, žabov, kanálov 
- ochrana voi chemickému útoku kovových konštrukcií, 

potrubných mostov a potrubí 
- ochrana priemyselných podláh, odtokov istiiek 
- ochrana vnútra nádrží pre trvalý styk s rôznymi  

chemickými látkami 
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VÚSAPL, akciová spoločnosť 
Novozámocká ul. 179

Poštový priečinok 50/A
949 01 Nitra

VÚSAPL a.s. od svojho založenia v r. 1974, 
sa vyprofilovala na špičkové výskumno–vý-
vojové pracovisko zabezpečujúce rozvoj spra-
covania a aplikácie plastov na Slovensku.

V   roku 2000 VÚSAPL a,s, zavŕšila proces budovania systému manažérstva kvality splnením požiadaviek nor-
my ISO 9001:1994 a úspešným vykonaním certifikačného auditu spoločnosťou RW TÜV. V roku 2003 po 

úspešnej recertifikácii podľa normy ISO 9001:2000 VÚSAPL, a.s. získal certifikát ISO/TS 16 949:2002. 

VÚSAPL, a.s. ponúka:
1. služby pri posudzovaní zhody

• skúšobné laboratóriá akreditované SNAS podľa STN EN ISO/IEC 17025
• certifikačný orgán pre certifikáciu výrobkov a certifikáciu systémov kvality 

akreditovaný SNAS 
• chemická legislatíva (zákon č. 163/2001 Z.z., 217/2003 Z.z., REACH) environ-

mentálna legislatíva

2. služby v oblasti konštrukcie a výroby nástrojov
• spracovanie výkresovej dokumentácie v AUTOCADE, 3D, Pro/ENGINEER, 

CATIA V5
• výroba vstrekovacích foriem a nástrojov pre vytláčanie rúr a profilov

3. výrobu výrobkov z termoplastov
• kompozitné materiály

o výroba granulátov pod obchodným názvom NITREN, NITRAMID na báze PP, PE, PA6, PA66, modifikácia re-
tardérmi horenia, skleným vláknom, mastencom, vápencom, korkom, feritom

o možnosť prefarbovania, aditivácie, regranulácie podľa požiadaviek zákazníka (ABS, PC, PBT)
o aplikácie – automobilový priemysel, biela technika, elektrotechnický priemysel, strojársky priemysel

• vstrekované výrobky
o uzatváracia sila 25–800 ton
o hmotnosť výrobkov od 2–3 do 4000 g
o aplikácie – biela technika, meracia technika, elektrotechnický priemysel, strojársky priemysel, spotrebný prie-

mysel, zdravotníctvo
• fólie

o obalové PE–LD, technické PE–LD, zmrašťovacie PE–LD
• rúry a tvarovky

o priemer Ø 16 – 63 mm
o tlakový rad PN 10, PN 16, PN 20

• technické výrobky na báze recyklovaných plastov a gumy
o protihlukové panely pre dopravné komunikácie
o rošty vtokových mreží dažďových vpustov
o protihlukové kabíny určené do prostredia s nadmerným hlukom

Bližšie informácie na:
www.vusapl.sk, e-mail: durdiak@vusapl.sk; larish@vusapl.sk; 

tel: 037/6501 111; fax: 037/6513 495


