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INFORMÁCIA 
o výsledku diskontinálneho merania emisií znečisťujúcich látok do vonkajšieho 

ovzdušia zo zdroja znečisťovania ovzdušia spoločnosti 
 CHEMOSVIT FOLIE, a. s., Svit 

(v zmysle § 33a zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí a § 15 ods. 1) písm.ah) zákona                  
č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov) 

 
Evidenčné číslo informácie: OŽP/002/2019 
Dátum vydania informácie: 28.1.2019 
1.   Názov zdroja znečisťovania ovzdušia: Hĺbkotlač – Oddelenie 178 
   
    Kategorizácia zdroja:    Jestvujúci zdroj znečisťovania ovzdušia 

   6. Ostatný priemysel a zariadenia 
6.7b) Ostatná rotačná hĺbkotlač 
6.7.1 Veľký zdroj znečisťovania ovzdušia 

1.1 Merané zariadenia:  
1.1.1 Regeneratívne termické čistiace zariadenie Envitherm RTO 100/5 
1.1.2 Kotol na ohrev termooleja Ekomat 2500 
 
1.2 Umiestnenie meraného zariadenia: areál a.s. Chemosvit – objekt číslo 33a 
 
1.3 Meracie miesto: 
1.3.1 Komín K3 z regeneratívneho termického čistiaceho zariadenia Envitherm RTO 100/5 
1.3.2 Komín K5 z kotla na ohrev termooleja Ekomat 2500 
 
1.4 Účel merania:  
1.4.1 - Prvé periodické diskontinuálne meranie hodnôt emisných veličín za účelom preukázania 
dodržania určených emisných limitov rozhodnutím SIŽP IŽP Košice OIPK č.: 2372-4889 /2007/ Haj/ 
570970106 zo dňa 15.2.2007 v znení neskorších zmien (po zmene emisných limitov) 
 
1.4.2 - Periodické diskontinuálne meranie reprezentatívneho hmotnostného toku podľa § 3 ods. 5 písm. 
b) a ods. 10 vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov za účelom zistenia 
množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok; konanie vo veci oznámenia o množstve vypúšťaných ZL 
podľa zákona NR SR č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia  
 
1.5 Merané emisné veličiny počas oprávneného diskontinuálneho merania emisií: 
1.5.1 Komín K3 z regeneratívneho termického čistiaceho zariadenia Envitherm RTO 100/5 

Znečisťujúca látka (ZL) 
Emisný limit pre ZL 

určený rozhodnutím SIŽP 
IŽP Košice 

Namerané emisné hodnoty pre ZL 

TOC ( Organické látky ) 20 mg/m3 Priemerná hodnota: 9 mg/m3           

Max. hodnota: 11 mg/m3 
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Znečisťujúca látka (ZL) 
Emisný limit pre ZL 

určený rozhodnutím SIŽP 
IŽP Košice 

Namerané emisné hodnoty pre ZL 

CO ( Oxid uhoľnatý ) neurčený Max. hodnota: 19 mg/m3 

NOx ( Oxidy dusíka) 200 mg/m3 Priemerná hodnota: < 4 mg/m3      

Max. hodnota: < 4 mg/m3 
TZL                                        

( Tuhé znečisťujúce látky) 20 mg/m3 Priemerná hodnota: 1 mg/m3           

Max. hodnota: 2 mg/m3 
 
1.5.2 Komín K5 z kotla na ohrev termooleja Ekomat 2500 

Znečisťujúca látka (ZL) 
Emisný limit pre ZL 

určený rozhodnutím SIŽP 
IŽP Košice 

Namerané emisné hodnoty pre ZL 

CO ( Oxid uhoľnatý ) 100 mg/m3 Priemerná hodnota:  7 mg/m3         

Max. hodnota:  8 mg/m3 

NOx ( Oxidy dusíka) 200 mg/m3 Priemerná hodnota:  117 mg/m3         

Max. hodnota:  120 mg/m3 
 
1.6 Časové obdobie, za ktoré sa preukazuje dodržanie emisnej požiadavky: periodické meranie po 
uplynutí určenej časovej periódy 6 kalendárnych rokov 
 
1.7 Oprávnené meranie emisií vykonal:                        EKO-TERM SERVIS, s.r.o., Košice 

Rok vykonania merania emisií:                         2018 
 
2.1 Obchodné meno a sídlo prevádzkovateľa zdroja: CHEMOSVIT FOLIE, a.s., Svit 
                                                                                               Štúrova 101 

059 21 Svit 
 
2.2 IČO prevádzkovateľa zdroja:                           31 719 724 
 
3.  Kontaktné údaje osoby alebo útvaru prevádzkovateľa, do ktorého pôsobnosti monitorovanie patrí: 
Ing. Marián Majcher, odbor OŽP CHEMOSVIT a. s., Svit, tel: 052 / 715 2036 
 
4. Titulná strana a súhrn zo správy o oprávnenom meraní podľa osobitného predpisu: 
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5. UPOZORNENIE: Táto informácia nie je správou o oprávnenom meraní podľa § 20 ods. 8 zákona     
o ovzduší a nie je určená na účely úradných konaní pred orgánmi štátnej správy ochrany ovzdušia         
a SIŽP IŽP – OIPK Košice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


