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činnosti prevádzky  
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(environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok)  

 

K Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania 

životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej 

činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu  

 

L Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným 

spôsobom na účely zverejnenia  
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4 Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie 

5 Podmienky hospodárenia s energiami  

6 Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich následkov  

7 Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania 

8 Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky 
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A        Údaje identifikujúce prevádzkovateľa 

1.  Základné informácie  

1.1 Názov prevádzkovateľa 
 

ZinkPower Malacky, s.r.o 

1.2 Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným 

1.3 Druh žiadosti Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ x 

Nová prevádzka podľa § 29 ods.  3  zákona o IPKZ - 

Nová prevádzka podľa § 29 ods.  4  zákona o IPKZ - 

Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie 

po nadobudnutí účinnosti zákona  o IPKZ 
- 

1.4 Adresa sídla prevádzkovateľa  Továrenská ulica 17,  

901 01 Malacky 

1.5 Poštová adresa (pokiaľ sa líši 

od vyššie uvedenej) 
- 

1.6 www adresa www.zinkpower.com 

1.7 Štatutárny zástupca,  

funkcia v spoločnosti 

Ing. Branislav Filo 

Konateľ spoločnosti 

1.8 IČO 31 392 326 

1.9 Kód OKEČ (NACE),  

NOSE-P
 

28000 

105.01 – Povrchové úpravy kovov a umelých hmôt (výrobné procesy na 

bežné účely) 

1.10 Výpis z obchodného registra 

alebo z inej evidencie 

Vložka číslo :      

8693 / B 
Príloha č. 

1. 

Výpis obchodného registra 

1.11 Splnomocnená kontaktná 

osoba  

Ing. Branislav Filo  

034 / 77 31 441 

1.12 Identifikácia spracovateľa 

predkladanej žiadosti 

Ing. Alena Popovičová, PhD. – ARPenviro s.r.o. 

0905 917 352 

alena.popovicova@arpenviro.sk 

číslo osvedčenia o odbornej spôsobilosti: 6843/2013-3.1 

         40118/2013 

 

Splnomocnenie na zastupovanie spoločnosti – príloha č. 2 - Splnomocnenie 

        

     
1a.  Zoznam súhlasov a povolení, o ktoré sa v rámci žiadosti o zmenu integrovaného povolenia žiada  

1a. Zoznam súhlasov a povolení, o ktoré 

sa v rámci integrovaného povolenia 

žiada 

Zmena č. 3: 

1.v oblasti ochrany ovzdušia 

- podľa § 3 ods. 3 písmeno a) bod č. 3 zákona o IPKZ – 

o udelenie súhlasu na zmeny používaných palív a surovín a na 

zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov 

znečisťovania ovzdušia; ako si schvaľované zmeny nevyžadujú 

kolaudáciu podľa osobitného predpisu, 
12

) je súčasťou 

integrovaného povoľovania aj súhlas na zmenu užívania 

stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a súhlas na 

prevádzku týchto zdrojov po vykonaných zmenách, 

 

- podľa § 3 ods. 3 písmeno a) bod č. 10 zákona o IPKZ – určenie 

emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok 

prevádzkovania, 

 
2. Schválenie Východiskovej správy - § 8 ods. 5 zákona o IPKZ 

http://www.zinkpower.com/
mailto:alena.popovicova@arpenviro.sk
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1.b  Zoznam prebiehajúcich konaní vo veci vydania súhlasov a povolení, začatých pred 

podaním žiadosti o integrované povolenie  

1. Zoznam súhlasov a povolení podaných 

pred  povolením žiadosti 

o integrované povolenie 
 

V oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi, je podaná žiadosť 

o zmenu vydaného Rozhodnutia OU Malacky, OSŽP č.: OU-MA-OSZP-

2017/000840 zo dňa 25.04.2017. Kópia podanej žiadosti o zmenu 

vydaného Rozhodnutia a kópia pôvodného súhlasu je v prílohe č. 4 

 

 

2.  Informácie o povoľovanej prevádzke  

2.1 Názov prevádzky ZinkPower Malacky 

2.2 Adresa prevádzky Továrenská ul. 17, 901 01 Malacky 

2.3 Umiestnenie prevádzky Objekt je umiestnený v Bratislavskom kraji, 

v areáli spoločnosti ZinkPower Malacky, s.r.o., 

Továrenská ul. 17, 901 01 Malacky, v 

katastrálnom území okresu Malacky.  

 

Priemyselný park sa nachádza v južnej časti 

mesta Malacky, v priestore medzi diaľnicou D2 

Bratislava – štátna hranica s ČR a železničnou 

traťou č. 110 Bratislava – Kúty. Priemyselný park 

je vybavený inžinierskymi sieťami 

a  vnútroareálovými komunikáciami 

s pripojením na štátnu cestu z Malaciek do 

Stupavy. V areáli parku sa nachádzajú o. i. aj 

drevospracujúci a nábytkársky závod Swedwood 

a strojársky závod Fritz na výrobu komponentov 

pre automobilový priemysel, lakovňa kovových 

kontajnerov SCHAFY, s.r.o.,  výrobný závod 

SHERLOCK, s.r.o. na výrobu a povrchovú úpravu 

bezpečnostných dverí a zárubní, spoločnosť 

TOWER AUTOMOTIVE, a.s. zameraná na 

strojárenskú výrobu pre automobilový 

priemysel.  

2.4 Počet zamestnancov  cca 31 

2.5 Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti 

prevádzky 

Prevádzka začala vykonávať svoju činnosť     

14.1.1997  

Dátum ukončenia činnosti nie je stanovený 

2.6 Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa 

prílohy č.1 zákona o IPKZ 

2. Výroba a spracovanie kovov 

2.3 Spracovanie železných kovov 

           písm. c) nanášanie ochranných povlakov 

z roztavených kovov so 

spracúvaným množstvom väčším 

ako 2 t surovej ocele za hodinu 

2. Výroba a spracovanie kovov 

2.6  Povrchová úprava kovov alebo plastov 

pomocou elektrolytických alebo chemických 

postupov, ak je objem používaných vaní väčší 

ako 30 m
3
 

2.7 Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej 

kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ) 

Množstvo spracovanej surovej ocele za hodinu 

pri nanášaní ochranného povlaku z roztaveného 

kovu (zinku) 
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 – viac ako 2 tony za hodinu 

Objem používaných vaní pre chemické postupy 

pre chemické postupy povrchovej úpravy kovov 

– viac ako 30 m
3
 

2.8 Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho 

parametra 

Maximálna kapacita  množstva spracovanej 

surovej ocele za hodinu pri nanášaní 

ochranného povlaku z roztaveného kovu (zinku) 

je daná kapacitou zinkovacej vane - cca 9 ton za 

hodinu 

Objem používaných vaní pre chemické postupy 

pre chemické postupy povrchovej úpravy kovov 

– 12 vaní x 33 m
3 

= 396 m
3
 

2.9 Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.) Prevádzková kapacita zinkovacej vane:  

cca 4 t / hod 

Počet prevádzkových hodín: Jednozmenná 

prevádzka s počtom prevádzkových hodín cca  

2 000 hod/rok 

2.10 Zoznam vykonávaných činností podľa zák. č. 79/2015 Z. z. X 

2.11 Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa 

vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z. v znení neskorších 

predpisov 

 

2.9 - Povrchové úpravy kovov, nanášanie 

povlakov a súvisiace činnosti okrem úprav 

s použitím organických rozpúšťadiel 

a práškového lakovania. 

Povrchové úpravy:  

e) nanášanie ochranných povlakov 

z roztavených kovov so vstupnom surovej ocele 

s projektovanou kapacitou v t/h: > 2  

 

Častou zdroja, vo vzťahu k uplatňovaniu 

emisných limitov (§ 4 ods. 2 vyhlášky) sú:  

a)  Nepriame procesné ohrevy 

1.1.2 – Technologické celky obsahujúce 

stacionárne zariadenia na spaľovanie palív 

s nainštalovaným súhrnným menovitým 

tepelným príkonom v MW: 

- 2 ks horákov na ZPN ELCO KLOCNER 

s nastaviteľným tepelným príkonom á 

80 – 200 kW 

- 4 ks vysokorýchlostných horákov 

Stordy GHV (S) 300 na ZPN 

s celkovým inštalovaným tepelným 

príkonom 1,395 MW (jeden horák –

0,349 MW) 

 

Sumárny tepelný príkon za energetickú časť 

zdroja: 1,795 MW 

2.12 Trieda skládky odpadov Netýka sa 
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3.  Ďalšie informácie o prevádzke  

3.1 Hodnotenie vplyvu prevádzky na 

životné prostredie 

Nie - Áno x 

Práve prebieha - Príloha č. 3 

Záverečné stanovisko č. 

1826/2017-1.7/mv zo dňa 

25.4.2017 

3.2 Cezhraničné vplyvy Nie X Áno - Odkaz na opis 

ďalej v žiadosti 

- 

 

 

4. Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky 

4.1 Územné rozhodnutie
 

Číslo rozhodnutia 

a dátum jeho vydania 

ŽP 531/95-E/772 

10.7.1995 

4.2 Stavebné povolenie
 

Číslo rozhodnutia 

a dátum jeho vydania 

ŽP 631/95-E 

30.10.1995 

4.3 Kolaudačné rozhodnutie
 

Číslo rozhodnutia 

a dátum jeho vydania 

ŽP 1299/97-E/1633 

28.5.1997 

4.4 Parcelné čísla a druh stavebného 

pozemku, s uvedením 

vlastníckych alebo iných práv 

podľa katastra nehnuteľnosti
 

Areál zinkovne je umiestnený v priemyselnej zóne mesta Malacky na 

Továrenskej ulici na pozemkoch a daných parcelných číslach 

katastrálneho územia Malacky, okres Malacky nasledovne:  

3508/1   - zastavané plochy a nádvoria vo výmere: 6 853 m
2
 

3508/3   - zastavané plochy a nádvoria vo výmere: 3 308 m
2
  

3509/29 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere:    305 m
2
 

  3508/3 – stavba – Zinkovňa 

  Výrobná hala je trojloďová prízemná. 

 

   Výpis z katastra nehnuteľností – správa katastra Malacky 

4.5 Parcelné čísla susedných 

pozemkov a susedných stavieb 

alebo súvisiacich pozemkov, 

s uvedením subjektov, ktoré 

majú vlastnícke alebo iné práva 

k týmto pozemkom
 

Susedné pozemky sú nasledovné:  

3509/1 - TOWER AUTOMOTIVE s.r.o., Malacky  

  5360/29 – JUDr. Foltýn Imrich  

 

4.6 Členenie stavby na stavebné 

objekty 

1. SO 01           Hala Zinkovne  

2. SO 02           Administratívno – sociálny prístavok 

3. SO 03           Vrátnica s trafostanicou 

4. SO 04           Prípojka VN 

5. SO 05           Vonkajšie osvetlenie 

6. SO 06           Prípojka plynu 

7. SO 09           Prípojka úžitkovej vody  

8. SO10            Kanalizácia splašková 

9. SO 12           Komunikácie a spevnené plochy  

10.SO 14            Hrubé terénne práce 

11.SO 15            Oplotenie 

4.7 Členenie stavby na prevádzkové 

súbory 

1.PS 1.0            Technologické zariadenia 

2.PS 3.0            Potrubné rozvody 

  3.PS 5.0            Trafostanica 22/042 kV 
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5.  Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia  

5.1 Názov prevádzky podľa platného integrovaného 

povolenia 

ZinkPower Malacky 

Továrenská 17, 901 01 Malacky 

5.2 Číslo platného integrovaného povolenia 6345/OIPK-1845/06-Gd/371680106  zo dňa 28.11.2006 

Zmena č. 1: 9793/12065/37/2011/Gaj/371680106/Z1 zo 

dňa 26.4.2011 

Zmena č. 2: 7231-5596/37/2013/Pro//371680106/Z2 zo 

dňa 27.02.2013 

5.3 Hodnotenie vplyvov na životné prostredie 

zmenou zariadenia 

Nie - Áno X 

Práve prebieha - Príloha č. 3 

 Záverečné 

stanovisko č.: 

1826/2017-1.7/mv 

zo dňa 25.4.2017 

5.4 Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného 

povolenia 

Zmena č. 3 

O zmenu č. 3 vydaného integrovaného povolenia žiadame 

z nasledovných dôvodov: 

- modifikácia v procese zinkovania – pridanie do 

technologickej činnosti pasivačného kúpeľa 

(pasivácia) realizovaného vo vani (1 ks, objem 

vane 37,8 m
3
, objem kúpeľa 33 m

3
); 

- pridanie výdajného dvojplášťového stojana na 

motorovú naftu pre VZV vozíky, umiestneného vo 

vlastnej záchytnej vaničke. 

 

Uvedené zmeny nemajú negatívny vplyv na vypúšťané 

množstvá emisií. Podrobnejšie údaje sú uvedené v ďalších 

častiach žiadosti. 

 

 

6. Utajované a dôverné údaje – zmena č. 3 

P. č. Označenie 

príslušného bodu 

žiadosti 

Utajovaný/dôverný údaj Dôvody, pre ktoré je tento 

údaj považovaný za 

utajovaný/dôverný 

1. Príloha 8 Projektová dokumentácia: Projekt stavby: PS 1,0 

Technologické zariadenie – vaňa na pasiváciu, 

vypracoval: Ing. Ján Ilavský, júli 2016 

predmet obchodného tajomstva 

2. Príloha 9 KBU pasivačného prípravku predmet výrobného, obchodného 

tajomstva 

3. Príloha 10 Materiálová bilancia – Z3 Predmet výrobného, obchodného 

tajomstva 

4.    
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B  Údaje o prevádzke a jej umiestnení  

1. Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb  

P. č. Opis prevádzky 

 Žiarové zinkovanie je technológiou pokovovania, pri ktorom dochádza k previazaniu ocele zo zinkovou zliatinou. 

Výsledkom zinkovania je súvislý ochranný povrch, ktorý dlhodobo chráni oceľovú konštrukciu proti korózii 

i v extrémnych poveternostných podmienkach. 

 

Žiarové zinkovanie je nanášanie ochranného zinkového povlaku ponorením predmetu do taveniny zinku podľa 

platných technických noriem. 

 

Zinkovaniu predchádza chemická predúprava (odmastenie a morenie). Povrch zinkovaného materiálu však 

nesmie byť znečistený farbou, grafitom, mazadlami, asfaltom, silikónovým olejom, hutníckymi značkami alebo 

nálepkami, ktoré sa nedajú odstrániť odmastením. Výrobky musia byť opatrené otvormi pre nátok, resp. výtok 

zinku a odvzdušnenie. 

 

Vlastná technológia žiarového zinkovania je krokovaná nasledovne : 

1. Predúprava             

- Odzinkovanie vadných povlakov – oprava vadných povlakov v odzinkovávacom 

kúpeli a ponorenie do 6 – 10% roztoku HCl pri teplote miestnosti. 

- Oplach vodou – zmytie prípadných zvyškov po odzinkovaní. 

- Odmastenie – zbavenie sa olejov a tukov v odmasťovacom kúpeli pri teplote 

50°C. Ako odmasťovací prostriedok sa používa kyslý odmasťovací roztok 2 % 

HCl a posilovač odmastenia  (napr.: OMEGA, Surfaclean N-950).  

- Morenie – odstránenie hrdze a nečistôt v moriacich vaniach pri teplote 

miestnosti. Ako moriaci prostriedok sa používa roztok 6% – 10%, maximálne 

14% roztoku HCl, regulátor morenia (napr.: Hexametylentetramin) a tavidlo 

(napr.: HEGAFLUX 10) 

- Oplach vodou  

- Kúpeľ s tavidlom – nanášanie vrstvy tavidla ponorením do kúpeľa s tavidlom 

(napr.: HEGAFLUX 10)  pri teplote miestnosti. 

Celkový počet vaní v predúpravách je 11 ks. Objem vaní je vždy rovnaký, ale zastúpenie kúpeľov je variabilné 

podľa potreby. 

 

- Sušenie v sušiacej peci – pred vlastným procesom zinkovania sú upravované 

dielce po chemickej predúprave a kúpeli s tavidlom sušené v sušiarni pri 

teplote T = 80°C. Nadbytočná voda sa odparí a na povrchu dielcov zostáva 

rovnomerný film zložený z taviacich prímesí.  

 

2. Zinkovanie v zinkovacom kúpeli – zinkovanie sa robí v zinkovacej vani pri teplote zinkovacieho kúpeľa T = 445 + 

0; - 5°C. Doba zinkovania závisí od typu (veľkosti a tvaru) zinkovaného materiálu. Zinkovacia vaňa je uzatvorená, 

ochranný poklop vane sa otvára len na dobu potrebnú na vloženie a vyloženie upravovaných dielcov do kúpeľa.  

3. Ochladenie a konečná úprava –  

- Pozinkovaný materiál sa ochladí najskôr ponorením do teplej vody, neskôr sa 

dielce nechajú voľne chladiť na vzduchu. 

- Mechanické začistenie – po vychladení sú pozinkované dielce kontrolované na 

kvalitu povrchu – nepozinkované miesta do 0,5% celkovej plochy sa upravia 

ručne zinkovou farbou. Otrepy a stečeniny ihlového charakteru väčšie ako 5 

mm a na vopred určených funkčných plochách (na základe požiadaviek 

zákazníka) sa zaoblia. Zaliate montážne otvory (otvory s priemerom pod 8 

mm), tak ako aj vonkajšie a vnútorné závity sa očistia. 

- Kontrola hmotnosti – zinkovaný materiál sa váži po zinkovaní na kontrolných 

váhach, aby bolo možné, v prípade požiadavky, vystaviť certifikát o hrúbke 
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zinkovej vrstvy. 

- Expedícia – preberanie pozinkovaného materiálu sa vykonáva na presne 

vymedzenom mieste v zinkovni. Do času expedície je materiál uložený 

v príručnom medzisklade hotových výrobkov. 

 

4. Pasivačný kúpeľ – Kúpeľ slúži na dočasnú ochranu pozinkovaného povrchu proti korózii a tvorbe škvŕn na 

povrchu pozinkovaného materiálu spôsobenú skladovaním vo vlhkom prostredí. Pasivácia bude prebiehať pri 

špecifickej požiadavke odberateľa. Vaňa bude dvojplášťová s výpustným ventilom z medzipriestoru. Objem vane 

bude 37,8 m
3
 (objem kúpeľa je 33 m

3
). 

 

V priebehu prevádzky zinkovne sa priebežne kontroluje kvalita jednotlivých kúpeľov (zloženie, hustota, obsah 

HCl, apod.).  V prípade potreby sú jednotlivé komponenty do kúpeľov pridávané priebežne. Len výnimočne je 

vyčerpávaný celý obsah vane a nahradený novým kúpeľom.  

 

5. Motorová nafta – Pre potreby skladovania motorovej nafty na pohon vysokozdvižných vozíkov bude slúžiť 

dvojplášťová nádrž o objeme 1000 l. Jedná sa o bezošvú nádobu vyrobenú z vysokomolekulárneho polyetylénu 

s vonkajším opláštením pozinkovaným plechom a plniacim, odvzdušňovacím a sacím otvorom v hornej časti 

nádrže, Nádrž bude vybavená ukazovateľom naplnenosti nádrže a snímačom netesnosti medziplášťa nádrže. 

Bude umiestnená pod externým prístreškom vedľa hlavného vstupu do haly.  

 

 

2. Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu 
Bez zmeny.  

Zaradenie pasivačného kúpeľa do procesu zinkovania nemá vplyv na umiestnenie prevádzky v rámci areálu. 

 

 

3. Opis prevádzky 

3.1 Názov technologického 

Uzla 

Projektovaná 

kapacita* 

Technická charakteristika Odkaz na 

blokovú schému 

v prílohe č. P. č. 

1 Preberanie materiálu, 

manipulácia s tovarom, 

kontrola dielcov určených na 

zinkovanie, závesný automat  

      2 000 hod/rok 

 

27 250 m
2 

upravenej 

plochy ročne 

Posuvný závesný automat ADAMEC, 

Česká republika slúži na prepravu 

materiálov po zinkovni. Traverzná 

hmotnosť posuvného automatu je 2 x 

12 ton 

8 

 

2 Zásobná nádrž na HCl 7 m
3 

Skutočne využitý objem nádrže je 5 m
3 

8 

 

3 Chemická predúprava, 

odzinkovanie 

 

Objem vane 

 37,8 m
3
  

Objem kúpeľa 

33 m
3
  

Oprava vadných povlakov 

v odzinkovávacom kúpeli a ponorenie 

do 6 – 10% roztoku HCl pri teplote 

miestnosti.  

 

Typ odzinkovacej vane: AVT s.r.o., 

Hradec Králové, rozmery: 2 120 x 3 210 

x 7 690 mm 

8 

 

4 Oplach vodou 

 

Objem vane 

  37,8 m
3
 

Objem kúpeľa 

33 m
3
 

Zmytie prípadných zvyškov po 

odzinkovaní 

 

Typ oplachovej vane: AVT s.r.o., Hradec 

Králové, rozmery: 2 120 x 3 210 x 7 690 

8 
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3.1 Názov technologického 

Uzla 

Projektovaná 

kapacita* 

Technická charakteristika Odkaz na 

blokovú schému 

v prílohe č. P. č. 

mm 

5 Odmasťovanie 

 

Objem vane 

37,8 m
3 

Objem kúpeľa 

33 m
3 

 

Zbavenie sa olejov a tukov 

v odmasťovacom kúpeli pri teplote 

50°C.  Ako odmasťovací prostriedok sa 

používa kyslý odasťovací roztok 2 % HCl 

a posilovač odmastenia (napr. OMEGA, 

Surfaclean N-950)  

 

Typ odmasťovacej vane: AVT s.r.o., 

Hradec Králové, rozmery: 2 120 x 3 210 

x 7 690 mm 

 

8 

 

6 Morenie – odstránenie hrdze 

a nečistôt 

 

Objem vane 

 37,8 m
3
 

Objem kúpeľa 

v jednej vani 

33 m
3
 

 

Odstránenie hrdze a nečistôt 

v moriacich vaniach pri teplote 

miestnosti. Ako moriaci prostriedok sa 

používa roztok 6 – 10%, max. 14% 

roztoku HCl, regulátor morenia ( napr. 

Hexametylentetramin) a tavidlo (napr. 

HEGAFLUX 10) 

 

Typ moriacej vane vane: AVT s.r.o., 

Hradec Králové, rozmery: 2 120 x 3 210 

x 7 690 mm 

8 

 

7 Oplach 

 

Objem vane 

37,8 m
3
 

Objem kúpeľa 

33 m
3
 

Zmytie prípadných zvyškov po morení 

 

Typ oplachovej vane: AVT s.r.o., Hradec 

Králové, rozmery: 2 120 x 3 210 x 7 690 

mm 

8 

 

8 Kúpeľ s tavidlom 

 

Objem vane 

 37,8 m
3 

Objem kúpeľa 

33 m
3
 

Nanášanie vrstvy tavidla ponorením do 

kúpeľa s tavidlom (napr. HEGAFLUX 10) 

pri teplote miestnosti 

 

Typ taviacej vane: AVT s.r.o., Hradec 

Králové, rozmery:   
2 120 x 3 210 x 7 690 mm 

8 

 

9 Sušenie v sušiacej peci  

 

Sušenie prebieha pri 

teplote T = 80°C. 

Nadbytočná voda sa odparí a na 

povrchu dielcov zostáva rovnomerný 

film zložený z taviacich prímesí.   

 

Sušiaca pec je vyhrievaná priamo – 2 ks 

horákov na zemný plyn ELCO KLOCNER 

s nastaviteľným tepelným príkonom á 

80 – 200 kW. 

 

Rozmery sušiacej pece:  

7 300 x 7 100 x 3 100 mm 

8 

 

10 Zinkovanie v roztavenom zinku 

a žíhanie 

 

Objem vane 

  37,8 m
3
 

Objem kúpeľa 

min. 99% objemu 

vane  

Zinkovanie sa robí v zinkovacej vani 

typu   
HASCO – THERMIC LIMITED (rozmery:  

7 000 x 1 800 x 3 000 mm) 

pri teplote zinkovacieho kúpeľa T = 445 

8 
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3.1 Názov technologického 

Uzla 

Projektovaná 

kapacita* 

Technická charakteristika Odkaz na 

blokovú schému 

v prílohe č. P. č. 

+ 0; - 5°C. Doba zinkovania závisí od 

typu (veľkosti a tvaru) zinkovaného 

materiálu.  

Zinkovacia vaňa je uzatvorená, 

ochranný poklop vane sa otvára len na 

dobu potrebnú na vloženie a vyloženie 

upravovaných dielcov do kúpeľa.  

Roztavený zinok sa udržiava pri 

požadovanej teplote pomocou 4 ks 

vysokorýchlostných horákov Stordy 

GHV (S) 300 na ZPN s celkovým 

inštalovaným tepelným príkonom 1,395 

MW (jeden horák 0,349 MW) 

 

Výmenník tepla:  

Typ:  GRU-228-120-13 / BRK 

Výrobca: SCHRIM Wärmetechnik 

G.m.b.H., Nemecko 

Výhrevná plocha: 2,4 m
2
 

Prenášaný tepelný výkon: 

- min. :          140 + 85 kW 

- max.:          465 + 85 kW 

- optimálny:  345 + 85 kW 

11 Chladenie Objem vane 

 37,8 m
3
 

Objem kúpeľa 

33 m
3 

Pozinkovaný materiál sa ochladí najskôr 

ponorením do teplej vody , neskôr sa 

dielce nechajú voľne chladiť na 

vzduchu.  

Rozmery chladiacej vane: 

7 000 x 1 800 x  3 000 mm 

8 

 

12 Pasivácia Objem vane  

1 x 37,8 m
3
 

Objem kúpeľa 

1 x 33 m
3
 

Kúpeľ slúži na dočasnú ochranu 

pozinkovaného povrchu proti korózii 

a tvorbe škvŕn na povrchu 

pozinkovaného materiálu spôsobenú 

skladovaním vo vlhkom prostredí. 

Pasivácia bude prebiehať pri špecifickej 

požiadavke odberateľa. Vaňa bude 

dvojplášťová s výpustným ventilom 

z medzipriestoru. 

8 

 

13 Výdajný stojan na motorovú 

naftu pre VZ vozíky 

Vlastná vanička Hydraulický prístroj, ktorý čerpá 

samonasávaním kvapalinu zo 

zásobníka. 

8 

3.3 Názov ostatných súvisiacich 

činnosti 

Charakteristika 

a opis činnosti 

Väzba činnosti na vyššie 

charakterizované technologické 

uzly a sklady 

Odkaz na 

blokovú 

schému 

v prílohe č. 

P. č. 

14 Mechanické začistenie Po vychladení sú 

pozinkované dielce 

kontrolované na 

kvalitu povrchu  

Nepozinkované miesta do 0,5% celkovej 

plochy sa upravia ručne zinkovou 

farbou. Otrepy a stečeniny ihlového 

charakteru väčšie ako 5 mm a na 

8 
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3.1 Názov technologického 

Uzla 

Projektovaná 

kapacita* 

Technická charakteristika Odkaz na 

blokovú schému 

v prílohe č. P. č. 

vopred určených funkčných plochách 

(na základe požiadaviek zákazníka) sa 

zaoblia. Zaliate montážne otvory 

(otvory s priemerom pod 8 mm), tak 

ako aj vonkajšie a vnútorné závity sa 

očistia. 

15 Kontrola váhy Kontrolné váhy, 

ktorými sa určuje 

hrúbka pozinkovanej 

vrstvy 

V prípade požiadavky zákazníka, je 

o hrúbke pozinkovanej vrstvy vystavený 

certifikát. Na určenie pozinkovanej 

vrstvy sa používajú kalibrované 

kontrolné váhy LIBRA S- 120. 

8 

 

16 Expedícia Preberanie 

pozinkovaného 

materiálu sa 

vykonáva na presne 

vymedzenom mieste 

zinkovne.  

Expedovanie povrchovo upravených 

dielcov zákazníkovi. 

8 

 

3.2 

 

 

 

 

Názov skladu, medziskladu, 

skladovacích 

a prevádzkových nádrží, 

potrubných rozvodov 

a manipulačných plôch 

surovín, výrobkov, 

pomocných látok 

a odpadov 

Projektovaná 

kapacita 

Technická charakteristika Odkaz na 

blokovú schému 

v prílohe č. 

17 Sklad materiálu pripraveného 

na zinkovanie 

1 440  m
2
 Pred vlastným procesom zinkovania je 

materiál ukladaný na vyhradenom 

priestore. Na tomto priestore sa 

kontroluje stav materiálu pred 

pozinkovaním, možnosti uchytenia na 

traverzný žeriav, podľa potreby sa do 

konštrukcií navŕtavajú diery na nátok 

a výkon tekutého zinku pri namáčaní. 

- 

18 Sklad zinku a tavidla 

 

Zinok  - 100 t 

Tavidlo  - 2 tony 

mesačne 

 

Sklad zinku a tavidla je umiestnený vo 

vyhradeným priestoroch neďaleko 

zinkovacaj vane. V sklade je 

zhromaždovaný aj zinok určený na 

recykláciou (zvyšky zinku zhŕňané 

priamo na zinkovacom kúpeli) 

a popolček z filtračného zariadenia. 

Popolček je zbieraný do sudov a jeho 

likvidácia je zaistená zmluvne externou 

organizáciou. 

- 

19 Sklad pozinkovaného 

materiálu 

 

 

2 500 m
2
 Do času expedície je pozinkovaný 

materiál, ktorý prešiel kontrolou, 

uložený v sklade hotových výrobkov – 

vyhradený priestor vo výrobnej hale 

- 
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3.1 Názov technologického 

Uzla 

Projektovaná 

kapacita* 

Technická charakteristika Odkaz na 

blokovú schému 

v prílohe č. P. č. 

20 Stáčacia manipulačná plocha – 

chemické predúpravy 

Objem vane, vrátane 

zberného kanála  - 

3,08 m
3
 

Vo výrobnej hale je vybudovaná 

záchytná (havarijná) vaňa pod stáčacím 

miestom HCl. Izolácia je v úložnom 

(skladovom) priestore výrobnej haly. Na 

zhutnenom štrkovom lôžku 

a podkladovom betóne je uložená 

poistná chemicky odolná izolácia (fólia 

EKOTEN 915) obojstranne chránená 

geotextíliou. Železobetónová vaňa je 

vyspádovaná do zberného kanálu, ktorý 

je spádovaný do zbernej jímky, ktorá 

slúži aj na prečerpávanie. Kanál je 

prekrytý roštom.  

- 

21 Zhromaždisko odpadov 

a úložný priestor výrobných 

surovín 

Veľkosť úložnej 

plochy: 

cca 70 m
2
 

 

 

 

V mieste stáčacej manipulačnej plochy 

je vybetónovaná podlaha 

z drátkobetónu hrúbky 120 mm a sokel 

do výšky 200 mm vymedzujúci úložný  

priestor pre suroviny používané 

v technológii a tuhé odpady. Podlaha 

úložného priestoru je opatrená 

hydroizolačnou chemicky odolnou 

fóliou FETRAFOL S03 hrúbky 1,5 mm 

obojstranne opatrená geotextíliou.  

 

Skladovanie pasivačného prípravku 

bude v  25 l bandaskách. 

- 

22 Vonkajší úložný priestor 

surovín 

Záchytná havarijná 

vaňa pre s objemom 

1,2 m
3
 pod 

prístreškom 

Vaňa je umiestnená na spevnenej 

ploche pod prístreškom. Plocha aj vaňa 

sú uspôsobená na skladovanie 

maximálne 4 ks IBC kontajnerov. Je 

prestrešená prístreškom – ochranou 

proti atmosferickým zrážkam. 

- 

23 4 zásobníky na HCl pod 

externým prístreškom 

 

 

Objem IBC  

4 x 1 m
3
 

Vonkajší úložný priestor je riešený ako 

vaňa umiestnená na spevnenej ploche 

pod prístreškom. Plocha aj vaňa sú 

uspôsobená na skladovanie maximálne 

4 ks IBC kontajnerov. Je prestrešená 

prístreškom – ochranou proti 

atmosférickým zrážkam. 

- 
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3.1 Názov technologického 

Uzla 

Projektovaná 

kapacita* 

Technická charakteristika Odkaz na 

blokovú schému 

v prílohe č. P. č. 

24 Skladovanie motorovej nafty Objem nádrže 

1 000 l 

Pre potreby skladovania motorovej 

nafty na pohon vysokozdvižných 

vozíkov bude slúžiť dvojplášťová nádrž . 

Jedná sa o bezošvú nádobu vyrobenú 

z vysokomolekulárneho polyetylénu 

s vonkajším opláštením pozinkovaným 

plechom a plniacim, odvzdušňovacím 

a sacím otvorom v hornej časti nádrže. 

Nádrž bude vybavená ukazovateľom 

naplnenosti nádrže a snímačom 

netesností medziplášťa nádrže. Bude 

umiestnená pod extérnym prístreškom 

vedľa hlavného vstupu do haly. 

- 

*Celkový počet vaní v predúpravách je 11 ks. Objem vaní je vždy rovnaký, ale zastúpenie kúpeľov je variabilné podľa potreby.  

 

 

4. Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé 

technologické uzly  

4.1 Názov blokovej 

schémy 

Slovný opis Príloha č. 

P. č. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chemická predúprava 

odzinkovanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlastnému zinkovaniu predchádza chemická predúprava : 

- odzinkovanie v kúpeli 6-10% 

HCl pri teplote miestnosti 

- oplach po odzinkovaní vodou 

- odmastenie v kyslom 

odmasťovacom roztoku 2 % 

HCl a posilovač (napr.: 

OMEGA, Surfaclean N-950)  

- morenie v kúpeli 6-10%  HCl 

a regulátor morenia (napr. 

Hexametylentetramin) 

- oplach po morení – vodou 

- kúpeľ s tavidlom (napr. 

HEGAFLUX 10)  pri teplote 

miestnosti 

- sušenie v peci pri teplote 80°C 

8 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Zinkovanie 

v roztavenom zinku 

Zinkovanie v zinkovacej vani sa robí pri teplote zinkovacieho 

kúpeľa T = 445 + 0; - 5°C  

3 Chladenie a konečná 

úprava 

Ochladenie pozinkovaného materiálu sa robí najskôr ponorením 

do teplej vody, neskôr sa dielce nechajú voľne chladiť na vzduchu 

alebo sa pozinkovaný materiál voľne chladí na vzduchu.        

4 Pasivácia Na dočasnú ochranu pozinkovaného povrchu proti korózii 

a tvorbe škvŕn na povrchu pozinkovaného materiálu spôsobenú 

skladovaním vo vlhkom prostredí. 

5 Mechanické začistenie Nepozinkované miesta do 0,5% celkovej plochy sa upravia ručne 

zinkovou farbou.  

Otrepy a stečeniny ihlového charakteru väčšie ako 5 mm a na 

vopred určených funkčných plochách (na základe požiadaviek 
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4.1 Názov blokovej 

schémy 

Slovný opis Príloha č. 

P. č. 

zákazníka) sa zaoblia.  

Zaliate montážne otvory (otvory s priemerom pod 8 mm), tak ako 

aj vonkajšie a vnútorné závity sa očistia. 

6 Kontrola váhy Diferenčné váženie upraveného materiálu pred a po zinkovaní – 

stanovenie hrúbky pozinkovanej vrstvy. 

7 Expedícia Finálna kontrola povrchu a preberanie pozinkovaného materiálu 

zákazníkom 

4.2 Názov materiálovej 

bilancie 

Slovný opis Príloha č. 

P. č. 

1 

 

Odzinkovací kúpeľ Odstránenie vadnej, resp. nekvalitnej vrstvy zinku v roztoku 6 – 

10 % HCl pri teplote miestnosti 

- 

 

 2. Oplachová voda Oplach zvyškov po odzinkovaní vodou 

3 Odmasťovací kúpeľ 

kyslý odmasťovací 

roztok 2% HCl 

a posilovač 

odmastenia (napr. 

OMEGA,  Surfaclean N-

950) 

Odmastenie povrchu pred zinkovaním pri teplote 20 – 40°C  

v kyslom odmasťovacom roztoku 2 % HCl a posilovač odmastenia 

(napr.: OMEGA, Surfaclean N-950) 

4 

 

Moriaci kúpeľ 

HCl, regulátor morenia 

(napr. 

Hexametylentetramin) 

Odstránenie hrdze z povrchu pred zinkovaním v moriacich 

vaniach s kúpeľom 6 -10 % HCl (maximálna koncentrácia HCl pri 

morení je 14%) a regulátor morenia (napr. Hexametylentetramin)  

5 Oplachová voda Oplach zvyškov po morení – oplachové vane s vodou 

6 Tavidlo  

(napr. HEGAFLUX 10) 

Kúpeľ s tavidlom (ZnCl2), pri teplote miestnosti 

7 Zinok Vlastné zinkovanie v uzatvárateľnej zinkovacej vani pri teplote 

roztaveného zinku T = 445 + 0; - 5°C.  

8 Voda Ochladenie pozinkovaných materiálov v teplej vode 

9. Zinková farba LZ –

a riedidlo C 6000  

Slúži na občasnú povrchovú úpravu drobných nedostatkov a vád 

pozinkovaného materiálu zistených pri finálnej kontrole 

10 ZPN Ohrev vzduchu privádzaného do sušiarne na osušenie dielov pred 

vlastným zinkovaním (spaľované palivo pre 2 ks plynových 

horákov). Sušenie prebieha pri teplote 80°C a ohrev zinkovacej 

vane (spaľované palivo pre 4ks vysokorýchlostných horákov) 

11. Odpady Použité tavivo, oplachové vody, kyslé a moriace roztoky, alkalické 

moriace roztoky, zmesový komunálny odpad, odpady 

z odmasťovania. 

12 Recyklované materiály Odpadový zinok a zinkový popol 

13 Emisie ZL Odpadové plyny vznikajúce v priebehu prevádzky zinkovne 

s obsahom ZL: - chem. Predúpravy – HCl 

                          - zinkovacia vaňa – TZL / Zn 

                          - tg. Ohrev – TZL, SO2, Nox-NO2, CO, TOC 

                          - TOC – parafíny – výpary motorovej nafty (fug. 

              emisie) 
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5. Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky – zmena č. 3 

P. č. Vypracovaná z zmysle zákona 

Utajované 

a dôverné 

údaje 

Príloha č. 

1. Projektová dokumentácia - Projekt stavby: PS 1,0 Technologické zariadenie – vaňa na 
pasiváciu, vypracoval: Ing. Ján Ilavský, júli 2016 

8 

2. KBU a technický list pasivačného prípravku 9 

3. Materiálová bilancia – Zmena č.3 10 

4.   
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C Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok  a energií, ktoré 

sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú  

1. Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke 

používajú  

1.1 Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok  

P. č. Prevádzka Surovina, 

pomocný 

materiál, 

ďalšie  látky 

Opis  a vlastností 

 

      CAS Ročná 

spotreba 

(t) 

Množstvo 

využité ako 

výrobok za 

rok (%) 

1 

 

Chemické 

predúpravy – 

odstraňovanie 

starých Zn 

povlakov 

Odmasťovadlo 

(napr.: 

OMEGA) 

Zloženie : 

50 – 100% sodiumisoalkysulphate 

solution 20%, 

10 – 25% 

alkyloxypolyethylenoxyethanol 

(nonionic Surfactant) 

Skupenstvo: kvapalné, nehorľavý, 

dráždivý, 

Rozpustnosť vo vode: biologicky 

odbúrateľná vo vodnom prostredí 

84133-50-6 

 

 

0,8 m
3 

 

100% 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chemické 

predúpravy – 

morenie, 

odzinkovanie, 

odmasťovanie 

oplach 

Kyselina 

chlorovo-

díková (HCl) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpustnosť vo vode: 

neobmedzená 

Hustota : 1,1543 g/cm
3
 (31% HCl),  

Nie je výbušná,  

Stupeň ohrozenia pre vodu: 1,  slabo 

ohrozujúci vodu WGK 1, nesmie sa 

dostať do kanalizácie, povrchových 

a podzemných vôd. 

 

 

7647-01-0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500 m
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

Odmastňovanie Surfaclean N-

950 

 

Je dokonale miešateľný vo vode, 

hustota pri 20
0
C je 1,03 g/cm

3
, 

trieda ohrozenia vodných zdrojov 2, 

nesmie sa dostať do kanalizácie, 

povrchových a podzemných vôd. 

111-76-2 

 

200 l 100% 

 

4. Chemické 

predúpravy – 

vaňa s tavidlom 

HEGAFLUX 10 Zmes  

Chloridu zinočnatého 50-75 % 

a  

Chloridu amónneho 30-50 % 

Rozpustnosť vo vode: 

800 g/l 

Hustota: cca 1100 kg/m
3 

7646-85-7 

 

 

12125-02-9 

20 t 

 

100% 

5. Chemické 

predúpravy – 

morenie 

Regulátor 

morenia HEXA-

METYLEN-

TETRAMIN 

1,3,5,7-tetraazaadamanntán 

(methenamine) <=100 % 

Rozpustnosť vo vode:  

cca 880g/l; 20°C 

100-97-0 0,25 t 100% 



ZinkPower Malacky, s.r.o. 
Továrenská 17 
Malacky 
901 01 

IČO:31 392 326 

 

- 22/59 - 

P. č. Prevádzka Surovina, 

pomocný 

materiál, 

ďalšie  látky 

Opis  a vlastností 

 

      CAS Ročná 

spotreba 

(t) 

Množstvo 

využité ako 

výrobok za 

rok (%) 

Hustota: 1,33 g/cm
3
 

Nebezpečenstvo výbuchu prachu 

6. Žiarové 

zinkovanie 

Zinková farba  15 – 20 % Xylen 

15 – 20 % Solventná nafta 

Rozpustnosť: pri teplote 20°C 

prakticky nerozpustná 

Hustota: 1,20 – 1,25 g/ml 

1330-20-7 

64742-55-6 

120 kg 100% 

7. Žiarové 

zinkovanie 

Riedidlo 

C-6000 

Toulén lekársky < 60 % 

Butylacetát 11 – 14 % 

Etylacetát 7 – 9 % 

Matylacetát 8 – 12 % 

n-butanol < 7 % 

Rozpustnosť vo vode: nerozpustný, 

rozpustný v organických 

rozpúšťadlách 

Horľavý, trieda nebezpečnosti I. 

Miera výbušnosti: 2,5 – 20,5 % obj. 

203-625-9 

204-658-1 

205-500-4 

201-185-2 

200-751-6 

20 kg 100% 

8 Žiarové 

zinkovanie 

Zinok (Zn)   1 325 t 100% 

9 Oplachy po 

jednotlivých 

krokoch 

v chemických 

predúpravách, 

ochladzovanie po 

zinkovaní 

Voda - - 480,0 m
3
 100% 

10 Spaľované 

médium 

v horákoch na 

ohrev vzduchu 

v sušiarni po 

chemických 

predúpravách, 

vo 

vysokorýchlostný

ch horákov na 

ohrev zinkovacej 

vane a plynových 

horákoch na TUV 

a sezónne 

vykurovanie 

ZPN - výhrevnosť:
 

9,567 kWh.Nm
-3

 

- merná hmotnosť:   

0,71 kg.Nm
-3

 

- medza výbušnosti:  

5 – 15 obj. % 

- zloženie: 

CH4 – 96 % 

H2S – stopy  

gazolín – stopy 

ostatné – podľa akostných 

parametrov zemného plynu na 

podklade hlásenia o akosti 

dodávaného plynu - oddelenie 

odboru merania a metrológie SPP. 

a.s. 

- 420 tis.m
3
 100% 
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P. č. Prevádzka Surovina, 

pomocný 

materiál, 

ďalšie  látky 

Opis  a vlastností 

 

      CAS Ročná 

spotreba 

(t) 

Množstvo 

využité ako 

výrobok za 

rok (%) 

11 Pasivácia Pasivačný 

prípravok 

Je tekutý koncentrát používaný na 

pasiváciu, ktorá vytvára na 

galvanicky vylučovaných zinkových 

vrstvách dúhový pasivačný film, 

ktorý zodpovedá protikoróznym 

požiadavkám automobilového 

priemyslu.  

 

Forma: kvapalné 

Farba: tmavozelený 

Pach: charakteristický 

Hodnota pH pri 20°C: ˂1 

Hustota pri 20°C: 1,07861 g/cm
3
 

Miešateľnosť vo vode: nemiešateľný 

resp. málo miešateľný 

 

Môže prispieť k rozvoju požiaru; 

oxidačné činidlo. 

Toxický po požití. 

Toxický pri kontakte s pokožkou. 

Spôsobuje vážne poleptanie kože 

a poškodenie očí. 

Dráždi kožu. 

Môže vyvolať alergickú kožnú 

reakciu. 

Spôsobuje vážne poškodenie očí. 

Spôsobuje vážne podráždenie očí. 

Toxický pri vdýchnutí. 

Veľmi toxický pre vodné organizmy. 

Veľmi toxický pre vodné organizmy, 

s dlhodobými účinkami. 

    

Trieda ohrozenia vodných zdrojov 2 

– ohrozuje vodné zdroje. 

(KBU – príloha č. 9) 

10103-47-6 

79-33-4 

7697-37-2 

1 200 l 20 - 60 

12 Výdaj PH pre VZV Motorová 

nafta 

Skupenstvo: kvapalina 

Farba: číra, bezfarebná až nažltá 

Zápach: typický pre naftu 

Rozpustnosť vo vode: prakticky 

nerozpustná 

Teplota varu: cca. 100°C 

 

Škodí zdraviu pri nadýchaní, 

prípadnom požití a pri styku 

s pokožkou, sliznicou, ktoré dráždi. 

Pri nadýchaní sa pár nafty dochádza 

k bolesti hlavy, žalúdočnej 

nevoľnosti. 

Pokožku odmasťuje a spôsobuje jej 

68334-30-5 10 m
3
 0 
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P. č. Prevádzka Surovina, 

pomocný 

materiál, 

ďalšie  látky 

Opis  a vlastností 

 

      CAS Ročná 

spotreba 

(t) 

Množstvo 

využité ako 

výrobok za 

rok (%) 

popraskanie. 

Kontakt s očami – minimálne dráždi. 

Je toxická pre sladkovodné ryby, 

riasy. 

 

 

1.2 Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely – zmena č. 3 

1.2.1 Zdroj vody Využitie 

v prevádzke 

Spotreba technologickej a úžitkovej vody 

P. č. Ø  

(l.s
-1

) 

Max   

(l.s
-1

) 

m
3
.deň

-1
 m

3 
.rok

-1
 Merná 

spotreba na 

jednotku 

výrobku 

(jedn.) 

% 

využitia 

vo 

výrobku 

1 Verejný 

vodovod 

Oplach X X X 650 0,08125 100 

1.2.2 Opis zdroja,  povrchových, podzemných vôd, sekundárnych vôd, kvalita odoberaných vôd, úprava 

vody P. č. 

1 Pri danom výrobnom procese je použitá voda z verejného vodovodu. 

1.2.3 Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovanie 

1 Voda je privádzaná potrubím do priestoru vane oplachu. V tomto priestore sú dielce oplachované od 

prípadných zvyškov odmasťovadla. Voda použitá pri tomto procese je zachytávaná do vane a zmluvnou firmou 

odčerpávaná a touto firmou aj likvidovaná. 

*prepočet je na 8000 t pozinkovaného materiálu za rok 

 

 

1.3 Voda používaná na pitné a sociálne účely  
Bez zmeny 

 

 

2. Výrobky  a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú 

2.1 Výrobky alebo skupiny určených výrobkov 
Bez zmeny 

 

 

2.2.  Medziprodukty  
Bez zmeny 

 

 

3. Energie v prevádzke používané alebo vyrábané 

3.1. Vstupy  energie a palív 
Bez zmeny 
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3.2  Vlastná výroba energií z palív 
Bez zmeny 

 

 

3.3 Opis všetkých spotrebičov energií 
Bez zmeny 

 

 

3.4 Využitie energií 
Bez zmeny 

 

 

3.5 Merná spotreba  energie  
Bez zmeny 
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D Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje 

o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých 

zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií 

a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí 

 

1. Znečisťovanie ovzdušia 
 

1.1 Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob 

zachytávania emisií – zmena č. 3 

P. č. 
Zdroj emisií, spôsob 

zachytávania emisií 

Emitovaná látka,   

a jej vlastnosti
 

Údaje o emisiách
 

mg.m
-3

 kg.h
-1

 OU.m
-3

 t.rok
-1

 

Merná produkcia 

na jednotku
 

výrobku (jedn) 

 

Údaje o spôsobe 

zachytávania emisií 

a parametre odlučovacích 

zariadení sú uvedené 

v Prevádzkovom poriadku 

Vlastnosti 

emitovaných látok 

sú uvedené 

v kap.8.2 k PP 

Doplňujúce údaje sú uvedené v Prevádzkovom poriadku 

1 
Chem. predúpravy 

(práčka plynov) 
HCl*  0,56 0,01228 - 0,02456 1,364 g/t 

2 

Zinkovacia vaňa,  

Technológia 

(3-komorové textilné filtre 

a cyklón) 

TZL 

 Zn 

0,54 

0,027 

0,00789 

0,000436 
- 

0,01578 

0,000872 

0,876 g/t 

0,0484 g/t 

3 

 

Zinkovacia vaňa – tg. ohrev 

(bez odlučovača) 

TZL  

SO2 

NOx – NO2 

CO 

TOC 

O2 

CO2 

- 

- 

56,86 

70,02 

- 

8,7 obj.% 

7,07 obj.% 

0,0160 

0,0019 

0,3112 

0,1257 

0,0209 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0,0319 

0,0038 

0,6224 

0,2514 

0,0419 

- 

- 

1,773 

0,213 

34,580 

13,965 

2,328 

- 

- 

4. Stojan na motorovú naftu TOC - - - 0,000787 - 

*Reálne množstvá emisií na základe správy o oprávnenom meraní z roku 2016 s číslom 04/0707/16-ME: „Správa 

o oprávnenom meraní emisií zo zariadení na prevádzke „Zinkovňa Malacky“ v spoločnosti „ZinkPower Malacky s.r.o., 

Malacky“. Meranie vykonal: MM Team s.r.o. 

** Ročné množstvo bolo vypočítané na základe prevádzkovej doby uvedenej v bode 2.9. kap. A. 

 

 

1.2 Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé zdroje emisií 

 

P. č. 

Identifikácia 

miesta 

vypúšťania 

podľa 

blokovej 

schémy 

Názov a typ 

vypúšťania 

emisií 

Napojené 

zdroje emisií 

Priemer 

bodového 

alebo plocha 

plošného 

miesta 

vypúšťania 

Zemepisná 

šírka a dĺžka / 

súradnicová 

sieť X-Y 

Výška 

vypúšťani

a (m) 

Objemový 

prietok 

(mn,s,
3
.h

-1
) 

 

Teplota 

emisií 

(
o
C) 

1 V1* 
HCl Chem. 

predúpravy 

0,916 m
2
 

 

48°25´18“ 

17°01´21“ 

15 24 373 23,76 
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P. č. 

Identifikácia 

miesta 

vypúšťania 

podľa 

blokovej 

schémy 

Názov a typ 

vypúšťania 

emisií 

Napojené 

zdroje emisií 

Priemer 

bodového 

alebo plocha 

plošného 

miesta 

vypúšťania 

Zemepisná 

šírka a dĺžka / 

súradnicová 

sieť X-Y 

Výška 

vypúšťani

a (m) 

Objemový 

prietok 

(mn,s,
3
.h

-1
) 

 

Teplota 

emisií 

(
o
C) 

2 V2 
TZL/Zn Zn vaňa 0,496 m

2 

 

48°25´18“ 

17°01´21“ 

15 17 935 43,08 

3 V3 

TZL 

S TZL  

SO2 

NOx – NO2 

CO 

TOC 

O2 

CO2 

 

 

 

Tg. ohrev 

 

 

 

0,196 m
2
  

 

 

48°25´18“ 

17°01´21“ 

 

 

 

15 

 

 

 

neuvedené 

 

 

 

cca 80 

4 Fug. emisie 

TOC výdajný stojan 

na motorovú 

naftu pre VZ 

vozíky 

1 m
2
 48°25´18“ 

17°01´21“ 

- - okolia 

*Reálne množstvá emisií sú vypočítané na základe správy o oprávnenom meraní z roku 2016 s číslom 04/0707/16-ME: 

„Správa o oprávnenom meraní emisií zo zariadení na prevádzke „Zinkovňa Malacky“ v spoločnosti „ZinkPower Malacky 

s.r.o., Malacky“. Meranie vykonal: MM Team s.r.o. 
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2.  Znečisťovanie povrchových vôd  

2.1.  Recipienty odpadových vôd 
Netýka sa 

 

2.2  Produkované odpadové vody  

2.2.1 Zoznam zdrojov odpadových vôd – zmena č.3 

2.2.1.1 

Zdroj odpadovej 

vody 

Charakteristika 

odpadovej vody 

Produkované množstvo  odpadovej vody 

P. č. 
  

(l.s
-1

) 

max.    (l.s
-

1
) 

m
3
.deň

.-1
 m

3
.rok

-1
 

Merná produkcia 

na  jednotku 

výrobku  (jedn) 

1 Oplach  Oplachová voda neuvedené neuvedené neuvedené 650 0,08125 

2 

Kancelárske priestory 

a hygienické 

zariadenia 

Splašková voda neuvedené neuvedené 15,52 3 756 0,469 

3. 

 

Dažďové vody 

z povrchového 

odtoku 

Dažďová voda neuvedené neuvedené neuvedené 3989,6 0,498 

2.2.1.2 
Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter 

vypúšťania
 

Po procese odmastenia a morenia sú upravované dielce presúvané nad vaňu s oplachovou vodou. Pri oplachu sa zmyjú 

prípadné zvyšky odmasťovadla  a kyseliny. (bloková schéma) 

 

Po 5-násobnom morení nasleduje dvojnásobný oplach morených dielcov oplachovou vodou. (bloková schéma). Oplachové 

vody zmluvne likviduje zazmluvnená firma s oprávnením na nakladanie s nebezpečnými odpadmi 

 

Splaškové vody z kancelárií, hygienických zariadení a dažďové vody  sú odvádzané do biologickej čističky v správe SEZAKO 

Trnava s.r.o. 

*prepočet na 8 000 t/rok 

 

 

2.2.2  Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd 

 

 

 

P. č. 

Zdroj 

/producent 

odpadovej vody 

Identifikácia 

miesta 

vypúšťania 

podľa 

blokovej 

schémy 

Ukazovateľ 

znečistenia 

a jeho 

vlastnosti 

Pred čistením Po čistení 

Koncen.    

(jedn.) 

Ročná 

emisia  

(t) 

Koncen.    

(jedn.) 

Ročná 

emisia (t) 

Merná 

produkcia 

na 

jednotku 

výrobku   

(jedn) 

Merná 

emisia na 

jednotku 

charakteristi

ckého 

parametra 

 X X X X X X X X X 

Poznámka: Pre splaškové vody a vody z povrchového odtoku platia limitné hodnoty podľa uzatvorenej zmluvy so správcom 

kanalizácie.  

 

2.3 Odpadové vody preberané od iných pôvodcov 

2.3.1 Zoznam preberaných odpadových vôd 
Netýka sa 
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2.3.2 Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd 
Netýka sa 

 

2.4 Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd – zmena č. 3 
 

 

P. č. 

Identifikácia 

miesta 

vypúšťania 

podľa 

blokovej 

schémy 

Zemepisná 

šírka a dĺžka 

/ 

súradnicová 

sieť X-Y 

Zdroj / 

producent 

odpadovej 

vody 

Recipient Odpadové vody 

Názov Ukazovateľ  

znečistenia 

Objemový 

prietok    

(l.s
-1

) 

Q355 

Produkova-

né množstvo  

(l.s
-1

, maxl.s
-1

 

m
3
.deň

-1
, 

m
3
.rok

-1
 ) 

Ukazovatele 

znečistenia 

(mg.l
-1

, 

max mg.l
-1

, 

kg.rok
-1 

t.rok
-1

) 

 X X X X X X X X 

Odpadové vody preberá zmluvný odberateľ SEZAKO Trnava s.r.o., ktorý miesto vypúšťania neuvádza a kvapalné odpady 

odváža firma zazmluvnená firma s oprávnením na nakladanie s nebezpečnými odpadmi 

 

 

2.5 Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém 
Netýka sa 

 

 

2.6 Odpadové vody s obsahom znečisťujúcich látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie 

2.6.1 Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom znečisťujúcich látok vypúšťaných do 

verejnej kanalizácie – zmena č. 3 
2.6.1.1 

Zdroj odpadovej vody 
Charakteristika 

odpadovej vody 

Produkované množstvo  odpadovej vody 

P. č.  (l.s
-1

) 
max.    (l.s

-

1
) 

M
3
.deň

.-1
 

m
3
.rok

-

1
 

Merná produkcia na 

jednotku výrobku 

1 

 

 

Kanc. priestory a hyg. 

zariadenia 

 

 Splaškové vody  

 

 

X X 

15,52 

 

 

3 756 

 

 

0,4695 m
3
/m

2 

 

 

2.6.1.2 
Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter 

vypúšťania
 

1. Splaškové vody z kancelárií a hygienických zariadení sú odvádzané internou kanalizáciou do biologickej čističky 

odpadových vôd firmy SEZAKO Trnava s.r.o. 

Oplachové vody z technológie výroby sú odčerpávané a pravidelne odvážané zazmluvnenou firmou s oprávnením na 

nakladanie s nebezpečnými odpadmi  

 

 

2.6.2  Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom znečisťujúcich látok 

vypúšťaných do verejnej kanalizácie 
Bez zmeny 

 

 

2.6.3 Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom znečisťujúcich látok 

vypúšťaných do verejnej kanalizácie  
Bez zmeny 
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3.       Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd  

3.1 Znečisťovanie  podzemných vôd  

3.1.1  Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd 
Netýka sa 

 

 

3.1.2 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových  vôd vypúšťaných do podzemných 

vôd 

Netýka sa 

 

3.1.3 Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd  do podzemných vôd (pôdy)  
Netýka sa 

 

 

3.1.4 Vplyv vypúšťania na pôdu a pôdou viazaný ekosystém 
Netýka sa 

 

 

3.2  Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach 

3.2.1  Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy 
Netýka sa 

 

 

3.2.2 Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy 
Netýka sa 

 

3.2.3 Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém 
Netýka sa 

 

 

3.3 Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s znečisťujúcimi látkami 

a pri prevádzke skládky 
Netýka sa 
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4. Nakladanie s odpadmi 

4.1 Zdroje a množstvá produkovaných odpadov – zmena č.3 
Súhlas na zhromažďovanie NO v zmysle § 97 ods. 1 písm. g/zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch, bol vydaný 

Okresným úradom Malacky, OSŽP č. j.:OU-MA_OSZP-2017/000840 dňa 25.4.2017 v nasledovnom rozsahu: 

Katalógové 
číslo odpadu 

Názov odpadu Druh odpadu 

11 01 05 Kyslé moriace roztoky N 

11 01 11 Vodné oplachovacie kvapaliny N 

11 05 03 Tuhé odpady z čistenia plynu N 

11 05 04 Použité tavivo N 

13 07 01 Vykurovací olej a motorová nafta N 

15 01 10 Obaly obsahujúce zvyšky NL alebo kontaminované NL N 

15 02 02 Absorbenty, filtračné materiály vrátene olejových filtrov inak, 
handry na čistenie a ochranné odevy kontaminované NL 

N 

16 02 13 Vyradené zariadenia obsahujúce NČ, iné ako uvedené v 16 02 
09 až 16 02 12 

N 

16 06 02 Niklovo – kadmiové batérie N 

17 02 04 Sklo, plasty a drevo obsahujúce NL alebo kontaminované NL N 

17 05 03 Zemina a kamenivo obsahujúce NL N 

19 11 03 Vodné kvapalné odpady N 

 
Celkové množstvo nebezpečných odpadov za rok: 1 675 t 

 
Práve podaná žiadosť na OÚ Malacky o rozšírenie druhov odpadov bez navýšenia celkového množstva odpadov 
za rok o nasledovné druhy: 

Katalógové 

číslo odpadu 

Názov odpadu Druh odpadu 

11 01 13 Odpady z odmasťovania obsahujúce NL N 

20 01 21 Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť N 

20 01 33  Batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01 ,16 06 02 alebo v 16 06 03  a 

netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie 

N 

20 01 35 Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 

21 a 20 01 23 obsahujúce NČ 

N 

 
 

4.2 Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov 
Bez zmeny 

 

 

5. Zdroje hluku 
Bez zmeny 

 

6. Vibrácie 
Bez zmeny 
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E Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia 

v tomto mieste  

1. Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia 

1.1. Mapa lokality a širšie vzťahy  

P. č. Názov mapy Príl. č. 

1 Dispozícia zinkovne – stav po zmene  8 

2 Východisková správa ZinkPower Malacky, s.r.o. 6 

  

 

2. Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia  
Bez zmeny 

 

 

3. Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia 
Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia je uvedená vo Východiskovej správe – príloha č. 

6 tejto žiadosti, súčasťou ktorej je aj Záverečná správa z environmentálneho prieskumu, ktorú vypracoval: GEO-

Komárno s.r.o., Komárno; Júl 2016 

 

Na základe vykonaného environmentálneho prieskumu je zrejmé, že na záujmovom území sa nenachádza 

žiadna environmentálna záťaž. 
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F  Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie 

a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, 

na obmedzenie emisií 

1. Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií 

a obmedzenie emisií (koncové technológie) 
1.1 Zložka životného prostredia Ovzdušie 

Bez zmeny 

 

 

 

2.1 Zložka životného prostredia Voda 

2.2 
Všeobecná charakteristika a technický opis 

technológie a techniky 

a) Vzhľadom k tomu, že počas predúpravy sa používajú alkalické a 

kyselinové roztoky (omasťovacie a moriace kúpele), k zabezpečeniu 

ekológie prostredia v prípade havárie (prasknutia vane) sú 

jednotlivé vane osadené v ochrannej betónovej nepriepustnej 

vane, ktorá je laminovaná z vonka i vnútra. V prípade prasknutia 

zinkovacej vane sa zinok dostáva do kokily (záchytnej nádrže zinku), 

ktorá je umiestnená pod zinkovacou vaňou. 

 

b) Stáčacie a manipulačné miesta na prečerpávanie HCl priamo do 

vaní a vyčerpávanie nebezpečných kvapalných odpadov z vaní 

(opotrebovaná HCl z odzinkovania, z morenia a odmasťovacieho 

prípravku (napr. OMEGA) a posilovača (napr. Surfaclean N-950) z 

odmasťovania) sú priamo v hale zinkovne. Podlaha na stáčacom 

mieste je vybetónovaná a vylaminovaná kvôli chemickej odolnosti 

a nepriepustnosti podlahy. Je vyspádovaná do havarijnej nádrže 

s objemom 550 m
3
. Havarijná nádrž slúži na vyčerpanie 

nebezpečných látok.  

 

c) Zo skladu sú materiály transportované priamo k tg. zariadeniu. 

2.3 Doba a stav realizácie technológie a techniky 
Technológia sa využíva počas celého pracovného procesu t.j. 250 

dní, čo predstavuje 2 000 h/rok. 

2.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prínosy z hľadiska ochrany životného 

prostredia 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) V prípade havárie (prasknutia vane) sú jednotlivé vane 

osadené v ochrannej betónovej nepriepustnej vane, ktorá je 

laminovaná z vonku i z vnútra. V prípade prasknutia Zn vane sa 

zinok dostáva do záchytnej nádrže Zn, ktorá je umiestnená pod 

zinkovacou vaňou 

b) Stáčané materiály nemôžu prísť do styku so zrážkovými 

alebo prívalovými vodami, pretože sú umiestnené priamo vo 

výrobnej hale 

c) Skladovanie surovín, materiálov a polotovarov je 

v uzavretých priestoroch (sklade surovín) a originálnych obaloch. 

Pri ich manipulácii nedochádza k tvorbe ZL 

2.5 Účinnosť technológie a techniky 100%  

2.6 
Nakladanie so zachytenými emisiami alebo 

produkovaným zostatkovým znečistením 

Splaškové vody sú kanalizačným systémom odvádzané do 

biologickej čističky firmy TOWER AUTOMOTIVE a.s. 

 

Technologické vody sú pravidelne odčerpávané a likvidované 

zazmluvnenou organizáciou s oprávnením na nakladanie 
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s nebezpečnými odpadmi 

2.7 
Investície a ďalšie náklady vo vzťahu 

k uvedenej technológii a technike 

nepredpokladá sa nová investícia na zlepšenie technológie.  

 

 

 

2. Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie 

emisií (koncové technológie) 
Neaplikované 

 

 

 

 

G  Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení 

na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie 

odpadov vznikajúcich v prevádzke  

1. Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na 

zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov 
1.1 Zložka životného prostredia Pôda, voda 

Bez zmeny 

 

 

2. Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo 

zneškodňovanie odpadov 

2.1 Zložka životného prostredia Pôda, voda 

Neaplikované 
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H Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení 

a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií 

do životného prostredia  

1. Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie 

prevádzky a emisií do životného  prostredia 

1.1 
Zložka životného prostredia  

alebo sledovaná oblasť
 Ovzdušie 

1.2 Miesto vypúšťania emisií 

Zo zinkovne sú do ovzdušia vyvedené 3 technologické výduchy: 

- V1 - odsávanie z okapotovaného priestoru vaní predúpravy -  

vedené do pračky vzduchu  

- V2 - odsávanie od zinkovacej vane – odsávanie je 

zabezpečené štyrmi odsávacími miestami - vyvedené do 

filtračného zariadenia na záchyt zinkového popolčeka 

a ostatných ZL, po vyčistení je vzduch vypúšťaní do 

komunálneho ovzdušia 

- V3 - odsávanie ohrevu zinkovej vane (spaliny z plynových 

horákov v zinkovej peci) – bez odlučovača.  

 

  

1. Chemické predúpravy - Vane jednotlivých kúpeľov zinkovne 

(chemická predúprava) sú umiestnené v okapotovanom  

priestore, do ktorého obsluha, v prípade bezporuchového 

chodu linky, nemá prístup. Vzduch je vedený do práčky vzduchu 

a po vyčistení je vypúšťaný do komunálneho ovzdušia. 

 

2. Zinkovanie –  Vzduch odsávaný z priestoru zinkovacej vane je 

vedený do 3-komorového rukávového filtra, kde sa vzduch 

očistí od prachových častí. Prečistený vzduch je ďalej hnaný do 

cyklónu, ktorý však v tomto prípade pôsobí hlavne ako 

havarijné zariadenie v prípade poruchy na rukávovom filtri 

(napr. roztrhnutia filtračnej tkaniny).  Filtračná stanica je 

ukončená technologickým výduchom nad strechou prevádzky 

zinkovne. 

 

3. Technologický ohrev – odpadový vzduch vznikajúci pri 

spaľovaní ZPN v plynových horákoch používaných na ohrev 

zinkovacej vane 

 

 

Počas pasivácie nebudú vznikať žiadne emisie do ovzdušia.  

 

Pri manipulácii s motorovou naftou, budú vznikať len fugitívne 

emisie – z prečerpávania motorovej nafty do zásobnej nádrže 

a pri prečerpávaní nafty z nádrže do VZV. Tieto emisie budú 

vypočítané ročne len na základe manipulovaného množstva 

a všeobecných emisných faktorov zverejnených vo Vestníku 

MŽP SR.  
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1.3 Lokalizácia merania / odberu vzoriek 

V1 – chemické predúpravy 

V2 – zinkovacia vaňa - technológia 

V3 – tg. ohrev zinkovacej vane  

 

Lokalizácia technologických výduchov je uvedená v prílohe č.4 

k žiadosti. Odberové miesta na výduchoch V2 a V3 sú uvedené 

v prílohe č.17 (zinkovacia vaňa) a v prílohe č.18 (tg. ohrev) 

k žiadosti. 

 

Pre pasiváciu a stojan MN - bezpredmetné 

1.4 Spôsob merania / odberu vzoriek 

V1, V2, V3 - samostatné bodové výduchy. Meracie miesta sú 

umiestené na výduchoch v miestach, kde už nedochádza k zmene 

hmotnostného toku znečisťujúcich látok a sú splnené technické 

požiadavky na reprezentatívnosť merania a odberu vzorky  

 

Pre pasiváciu a stojan MN - bezpredmetné 

1.5 Frekvencia /merania odberu vzoriek 

diskontinuálne oprávnené meranie 

 

Pre pasiváciu a stojan MN - bezpredmetné 

1.6 Podmienky merania /odberu vzoriek 

V1 - periodické meranie s frekvenciou 1 x  6 rokov (podľa 

hmotnostného toku HCl) pri minimálne 90%-nom výkone 

zariadenia 

V2, V3 – periodické meranie s frekvenciou 1 x  6 rokov (podľa 

hmotnostného toku ZL) pri minimálne 90%-nom výkone 

zariadenia 

 

Pre pasiváciu a stojan MN - bezpredmetné 

1.7 Sledované veličiny 

Podmienky oprávneného merania určuje oprávnená osoba 

v súlade s platnými legislatívnymi predpismi, toho času v súlade s 

prílohou č. 2 časti D. k vyhláške MŽP SR č. 411/2012 Z. z. 

 

Pre pasiváciu a stojan MN - bezpredmetné 

1.8 Metóda merania /odberu vzoriek  

Koncentrácia TZL/Zn v odpadovom plyne 

Koncentrácie plynných ZL (NOx, CO) v odpadovom plyne  

Súvisiace stavové veličiny – teplota, tlak, vlhkosť odpadového 

plynu a koncentrácie O2, CO2 

 

Pre pasiváciu a stojan MN - bezpredmetné 

1.9 Analytické metódy 

Platné vydanie oprávnenej metodiky v čase vykonania merania (§ 

6 MŽP SR č.60/2011 a informácia o zozname metód a metodík 

oprávnených meraní – § 20 zákona č.137/2010 Z. z. o ovzduší v 

znp . Alebo metóda merania, uvedená ako interná metodika 

alebo alternatívna metodika v platnom oprávnení oprávnenej 

osoby, ktorá bude meranie vykonávať. Požiadavky na výber 

konkrétnej metodiky oprávneného merania ustanovuje § 6 

vyhlášky MŽP SR č.60/2011. 

 

Pre pasiváciu a stojan MN - bezpredmetné 

1.10 Technické charakteristiky meradiel 

Uvedené určuje oprávnená osoba, ktorá bude meranie vykonávať  

 

Pre pasiváciu a stojan MN - bezpredmetné 
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1.11 Vlastné meranie /dodávateľ  

Dodávateľské meranie – realizované prostredníctvom oprávnenej 

meracej osoby 

 

Pre pasiváciu a stojan MN - bezpredmetné 

1.12 Miesto vykonania analýz / laboratórium 

Laboratórium oprávnenej meracej osoby, ktorá bude meranie 

realizovať 

 

Pre pasiváciu a stojan MN - bezpredmetné 

1.13 Autorizácia / akreditácia k meraniu 

Platné oprávnenie vydané MŽP SR  

 

Pre pasiváciu a stojan MN - bezpredmetné 

1.14 
Spôsob zaznamenávania, spracovania 

a ukladania údajov 

Údaje sú uvedené v správe o oprávnenom meraní. Správa je 

archivovaná po dobu min. 6 rokov (podľa frekvencie merania). 

 

Pre pasiváciu – bezpredmetné 

Stojan MN – údaje o  načerpanom množstve do zásobnej nádrže 

a prečerpanom množstve do VZV budú vedené  na základe 

účtovných dokladov o nákupe MN a rozdielu zostatku MN 

v zásobnej nádrží na začiatku a konci kalendárneho roku 

(inventúra zásob).  

1.15 Pripravované zmeny v monitorovaní 

Okrem emisií vypúšťaných za riadených podmienok (výduchmi), 

budú monitorované aj emisie z manipulácie s motorovou naftou. 

Emisie z pasiváce sú bezpredmetné.  

 

Zmena monitorovania bude riešená v rámci súhlasu o zmenu 

podľa § 17 zákona č.137/2010 Z. z. o ovzduší v znp.   
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2.1 
Zložka životného prostredia  

alebo sledovaná oblasť
 Voda 

2.2 Miesto vypúšťania emisií 

Počas predúpravy sa používajú alkalické a kyselinové roztoky 

(odmasťovacie, moriacie a taviace kúpele), k zabezpečeniu 

ekológie prostredia v prípade havárie (prasknutia vane) sú 

jednotlivé vane osadené v ochrannej betónovej nepriepustnej 

vane, ktorá je laminovaná z vonka i vnútra. V prípade prasknutia 

zinkovacej vane sa zinok dostáva do kokily (záchytnej nádrže 

zinku), ktorá je umiestnená pod zinkovacou vaňou. 

 

Ďalej počas prevádzky zinkovne sú parametre jednotlivých 

kúpeľov sledované v presne určených intervaloch a podľa potreby 

sú kúpele oživované pridávaním čerstvých surovín. 

  
Splaškové vody sú vypúšťané do vnútroareálovej kanalizácie. 

Vody sú odvádzané do ČOV v správe spoločnosti SEZAKO Trnava. 

2.3 Lokalizácia merania / odberu vzoriek 

Lokalizácia odberu vzoriek: 

- Odzinkovacia vaňa 

- Odmasťovacia vaňa 

- Vaňa s oplachovou vodou (celkovo 3 vane) 

- Moriaca vaňa (celkovo 5 vaní) 

- Taviaca vaňa 

- Vypieracia voda z práčky vzduchu 

  
Splaškové vody – kanalizačná šachta sa nachádza oproti hlavnému 

vchodu do administratívnej budovy. 

2.4 Spôsob merania / odberu vzoriek 
Odber vzorky robí prevádzkovateľ, podľa schválených pracovných 

inštrukcií.  

  Odber vzorky vykonáva akreditované laboratórium. 

2.5 Frekvencia /merania odberu vzoriek 1 x za dva týždne 

  1 x ročne 

2.6 Podmienky merania /odberu vzoriek 

Vzorka musí byť reprezentatívna vzhľadom na obsah kúpeľa – 

odoberá sa pri premiešanom kúpeli, cez prestávku, resp. krátko po 

ukončení zmeny 

2.7 Sledované veličiny 

- HCl (g/l) 

- Fe (g/l) 

- Zn (g/l) 

- Koncentrácia (g/l) 

- Hustota (°Be) 

- pH 

  - NEL, Zn 

2.8 Metóda merania /odberu vzoriek  podľa platných Slovenských technických noriem 

  podľa platných Slovenských technických noriem 

2.9 Analytické metódy 
v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 296/2005 Z. z. a s platnými 

Slovenskými technickými normami 

  podľa platných Slovenských technických noriem 

2.10 Technické charakteristiky meradiel 

 

netýka sa 

 

  netýka sa  

2.11 Vlastné meranie /dodávateľ  Vlastné meranie 

  Dodávateľ /akreditované laboratórium/ 

2.12 Miesto vykonania analýz / laboratórium Vlastné laboratórium 
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  V akreditovanom laboratóriu 

2.13 Autorizácia / akreditácia k meraniu nevyžadovaná 

  vyžadovaná  

2.14 
Spôsob zaznamenávania, spracovania 

a ukladania údajov 

Výsledky z vykonaných rozborov a analýz sú zaznamenávané na 

formulár ZU8.1/01 verzia A (vzor je uvedený v prílohe č.19 k 

žiadosti). 

 

Formuláre sú uchovávané v archíve spoločnosti po dobu min. 5 

rokov 

  
Formuláre sú uchovávané v archíve spoločnosti po dobu min. 5 

rokov. 

2.15 Pripravované zmeny v monitorovaní Nepredpokladá sa  

  Nepredpokladá sa  

 

 

 

3.1 
Zložka životného prostredia  

alebo sledovaná oblasť
 Odpady 

3.2 Miesto vypúšťania emisií netýka sa 

3.3 Lokalizácia merania / odberu vzoriek netýka sa 

3.4 Spôsob merania / odberu vzoriek Evidencia množstva vzniknutých odpadov 

3.5 Frekvencia /merania odberu vzoriek Evidencia priebežne, minimálne 1x mesačne 

3.6 Podmienky merania /odberu vzoriek Platí pre pôvodcu  

3.7 Sledované veličiny množstvo vzniknutých odpadov v tonách 

3.8 Metóda merania /odberu vzoriek  netýka sa 

3.9 Analytické metódy netýka sa 

3.10 Technické charakteristiky meradiel netýka sa 

3.11 Vlastné meranie /dodávateľ  netýka sa 

3.12 Miesto vykonania analýz / laboratórium netýka sa 

3.13 Autorizácia / akreditácia k meraniu netýka sa 

3.14 
Spôsob zaznamenávania, spracovania 

a ukladania údajov 
Ohlásenie o vzniku odpadov na OÚ, archivácia 5 rokov 

3.15 Pripravované zmeny v monitorovaní  netýka sa 

 

 

 

2. Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na 

monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia 

2.1 
Zložka životného prostredia  

alebo sledovaná oblasť
 Odpady 

Neaplikované 
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I Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou  

1. Porovnanie parametrov a  technologického a technického riešenia  

prevádzky s najlepšou dostupnou technikou 
BREF: „Surface Treatment of Metals and plastics“; August 2006 

Sledovaný parameter  

alebo riešenie 

Hodnota parametra alebo riešenia 

prevádzky 

Hodnota parametra alebo 

riešenie  pre najlepšiu 

dostupnú techniku 

Zdôvodnenie  

rozdielov /návrh 

opatrení a termín 

1.1 Technologické alebo technické riešenie 

1.1.1 Skladovanie a 

manipulácia so 

surovinami a 

príslušenstvom 

Vo výrobnej hale je vybudovaná 

záchytná (havarijná) vaňa pod stáčacím 

miestom HCl. Izolácia je v úložnom 

(skladovom) priestore výrobnej haly. Na 

zhutnenom štrkovom lôžku 

a podkladovom betóne je uložená 

poistná chemicky odolná izolácia (fólia 

EKOTEN 915) obojstranne chránená 

geotextíliou. Železobetónvá vaňa je 

vyspádovaná do zberného kanálu, ktorý 

je spádovaný z zbernej jímke, ktorá slúži 

aj na prečerpávanie. Kanál je prekrytý 

roštom.  

V mieste stáčacej manipulačnej plochy 

je vybetónová podlaha z drátkobetónu 

hrúbky 120 mm a sokel do výšky 200 

mm vymedzujúci úložný  priestor pre 

suroviny používané v technológii a tuhé 

odpady. Podlaha úložného priestoru je 

opatrená hydroizolačnou chemicky 

odolnou fóliou FETRAFOL S03 hrúbky 1,5 

mm obojstranne opatrená geotextíliou. 

 

Pasivácia – skladovanie pasivačného 

prípravku bude v existujúcom úložnom 

priestore výrobných surovín. Skladované 

množstvo bude 200 l. 

 

Motorová nafta – pre potreby 

skladovania nafty bude slúžiť 

dvojplášťová nádrž s objemom 1 000 l. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zachytávanie strát spôsobených 

rozliatím a zachytávanie únikov 

pomocou vhodných opatrení, napr. 

bezpečnostné nádrže a kanalizácia 

Realizované 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Splnené 

 

 

 

 

Splnené 

1.1.2 Odmasťovanie Odmasťovanie - zbavenie sa olejov 

a tukov sa realizuje v odmasťovacom 

kúpeli pri teplote 50°C. Ako odmasťovací 

prostriedok sa používa 2% kyslý 

odmasťovací roztok HCl a posilovač 

odmastenia (napr. OMEGA, Surfaclean 

N-950). 

Počas prevádzky sa v pravidelných 

intervaloch vykonávajú rozbory 

rozloženia odmasťovacieho roztoku, aby 

hodnoty alkalického roztoku boli 

v optimálnych rozhraniach.  

- Odmasťovací okruh s 

čistením a opätovným 

použitím odmasťovacieho 

roztoku. Vhodnými 

opatreniami pre čistenie sú 

mechanické metódy a 

membránová filtrácia,  

- Úprava použitého 

odmasťovacieho roztoku 

elektrolytickým štiepením 

alebo ultrafiltráciou 

na zníženie obsahu oleja; 

Realizované 
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Sledovaný parameter  

alebo riešenie 

Hodnota parametra alebo riešenia 

prevádzky 

Hodnota parametra alebo 

riešenie  pre najlepšiu 

dostupnú techniku 

Zdôvodnenie  

rozdielov /návrh 

opatrení a termín 

 

Odpadové plyny z celého procesu 

predúprav sú odvádzané na čistenie do 

absorpčného zariadenia – práčky 

vzduchu. 

opätovné použitie 

odseparovanej olejovej 

frakcie; úprava (neutralizácia 

atď.) odseparovanej vodnej 

frakcie pred vypustením.  

 

- Odsávací systém na 

odmasťovanie dymu a jeho 

pranie  v práčke vzduchu 

1.1.3 Morenie  Na odstránenie hrdze a nečistôt sa 

upravované dielce namáčajú v moriacich 

vaniach pri teplote miestnost. Ako 

moriaci prostriedok sa používa roztok 

max. 14% roztoku HCl a reulátora 

morenia  (napr. 

Hexamethyléntetramínu) 

 

Odpadové plyny z celého procesu 

predúprav sú odvádzané na čistenie do 

absorpčného zariadenia – práčky 

vzduchu. 

V čo najväčšej možnej miere by sa 

mali uplatňovať všeobecné 

opatrenia na zníženie spotreby 

kyseliny a tvorby kyslých odpadov, 

hlavne nasledujúce techniky:  

- predchádzanie korózii ocele 

vhodným skladovaním, 

manipuláciou, chladením, 

atď.  

- zníženie záťaže na proces 

morenia mechanickým 

predbežným odstraňovaním 

okovín v uzavretej jednotke 

extrakčným systémom a 

tkaninovými filtrami.  

- používanie elektrolytického 

predbežného morenia 

- používanie moderných 

optimalizovaných zariadení 

na morenie (postrekovacie 

alebo vírivé morenie 

namiesto ponorného 

morenia) 

- mechanická filtrácia a 

recirkulácia na predĺženie 

životnosti moriaceho kúpeľa. 

- Iónová výmena v bočných 

prúdoch alebo elektrodialýza 

(nitračná zmes) alebo iná 

metóda pre regeneráciu 

voľnej kyseliny kvôli 

regenerácii kúpeľa. 

Realizované 

 Morenie pomocou 

HCl 

Odpadové plyny z celého procesu 

predúprav sú odvádzané na čistenie do 

absorpčného zariadenia – práčky 

vzduchu. 

 

Vypieracia voda z práčky odpadového 

vzduchu, po dosiahnutí určitej 

koncentrácie HCl, je vypúšťaná späť do 

moriacich kúpeľov a vypustená voda je 

Opätovné využitie použitej HCl 

alebo regenerácia kyseliny 

rozprašovacím pražením alebo 

fluidizovaným lôžkom (alebo 

rovnocenným procesom) s 

recirkulovaním regenerovaného 

produktu;  

- v procese predúprav sa 

používa práčka vzduchu  

Realizované 
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Sledovaný parameter  

alebo riešenie 

Hodnota parametra alebo riešenia 

prevádzky 

Hodnota parametra alebo 

riešenie  pre najlepšiu 

dostupnú techniku 

Zdôvodnenie  

rozdielov /návrh 

opatrení a termín 

nahrádzaná čerstvou vodou. - opätovné použitie 

vedľajšieho produktu Fe2O3. 

1.1.4 Žíhacia pec 

 

Zinkovacia vaňa je uzatvorená, ochranný 

poklop vane sa otvára len na dobu 

potrebnú na vloženie a vyloženie 

upravovaných dielcov do kúpeľa. 

Ohrev zinkovacieho kúpeľa je 

zabezpečený -  

4ks vysokorýchlostných plynových 

horákov Stordy GHV (S) 300 na ZPN 

s celkovým inštalovaným tepelným 

príkonom 1,395  MW (jeden horák –  

0,349 MW). Uvedené horáky sú s nízkou 

hodnotou NOx. 

- V prípade kontinuálnych pecí, 

horáky s nízkou hodnotou NOx.  

- Predhrievanie spaľovacieho 

vzduchu pomocou regeneračných a 

rekuperačných horákov alebo  

- predhrievanie zavážky 

odpadovým teplom 

Realizované 

1.1.5 Ponáranie do 

roztaveného kovu 

 

Vyzrážané zvyšky zinku sa manuálne 

zhŕňajú priamo na zinkovacom kúpeli. 

Takto zozbieraný zinok sa zbiera 

a recykluje. 

Oddelené zachytávanie zvyškov 

obsahujúcich zinok, okoviny alebo 

tvrdý zinok a ich recyklovanie v 

priemysle neželezných kovov 

Realizované 

  Popolček zo suchého  filtračného 

zariadenia, ktoré je zapojené za 

zinkovacou vaňou je zbieraný do sudov 

a jeho likvidácia je zistená zmluvne 

externou organizáciou. 

Zachytávanie emisií z ponárania 

uzatvorením tavnej komory alebo 

extrakciou pri pyšteku a 

odstraňovanie prachu tkaninovými 

filtrami alebo mokrými 

mechanickými odlučovačmi 

(práčkami vzduchu)  

Realizované 

1.1.6 Chladenie (stroje 

atď.), 

- Samostatné systémy chladiacej 

vody pracujúce   v uzavretých 

cykloch. 

Netýka sa. 

1.1.7 Pasivácia Cieľom pasivácie je znížiť tvorbu bielej 

korózie. Obmedzuje vplyv vlhkostí 

z kondenzácie vodných pár pri 

skladovaní a preprave hotových 

výrobkov. Prostredníctvom pasivácie je 

teda možné pozinkovanú oceľ ochrániť 

pred bielou koróziu. Bude zabezpečená 

v novonavrhovanej dvojplášťovej vani, 

ktorá bude situovaná v existujúcej 

prevádzke vedľa steny filtračnej stanice 

v blízkosti stáčacieho miesta. Na 

pasiváciu bude používaný 0,2 – 2% 

vodný roztok pasivačného prípravku 

Proseal XZ-111/FZ.  

V čo najväčšej možnej miere by sa 

mali uplatňovať všeobecné 

opatrenia na zníženie spotreby 

vstupných surovín a tvorby 

odpadov, hlavne nasledujúce 

techniky:  

- predchádzanie korózii ocele 

vhodným skladovaním, 

manipuláciou, chladením, 

atď.  

 

 

- zníženie záťaže na proces 

pasivácie mechanickým 

predbežným odstraňovaním 

okovín v uzavretej jednotke 

extrakčným systémom a 

tkaninovými filtrami.  

 

- používanie elektrolytickej 

predbežnej pasivácie 

 

 

 

 

 

 

Skladovanie 

materiálu je 

uvedené vyššie 

 

 

 

 

 

Nerealizované. 

Jedná sa o občasne 

používané 

zariadenie, na 

základe požiadaviek 

zákazníkov, preto 

nie je používaná 
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Sledovaný parameter  

alebo riešenie 

Hodnota parametra alebo riešenia 

prevádzky 

Hodnota parametra alebo 

riešenie  pre najlepšiu 

dostupnú techniku 

Zdôvodnenie  

rozdielov /návrh 

opatrení a termín 

- používanie moderných 

optimalizovaných zariadení 

na pasiváciu (postrekovacie 

alebo vírivé pasivovanie 

namiesto ponornej pasivácie) 

 

 

- mechanická filtrácia a 

recirkulácia na predĺženie 

životnosti pasivačného 

kúpeľa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Iónová výmena v bočných 

prúdoch alebo elektrodialýza 

(nitračná zmes) alebo iná 

metóda pre regeneráciu  

kúpeľa. 

 

- Substituenty šesťmocného 

chrómu v pasivačných 

náteroch sa vyvíjajú tak, aby 

spĺňali požiadavky dvoch 

smerníc (Al a Al-zliatiny 

z organických elektolytov boli 

úspešne demonštrované, ale 

vyžadujú sa výbušné 

a horľavé rozpúšťadlá).  

Náhrada trojmocného 

chrómu za tvrdý Cr prebieha 

pomocou modifikovaného 

impulzného prúdu. 

 

- Organická pasivácia sa používa 

na horizontálnych 

pohyblivých líniách. 

Ochranná vrstva sa vylučuje 

z roztoku kyseliny octovej, 

imidazolových derivátov 

a amoniakálnych zlúčenín. 

 

- Vložená pasivácia je taká 

pasivácia 

postrekom, resp. 

vírivé pasivovanie 

 

 

 

 

Na predĺženie 

životnosti 

pasivačného kúpeľa 

je jeho kvalita 

sledovaná 1x 

týždenne na 

základe 

analytického 

rozboru, na základe 

ktorého je kúpeľ 

priebežne 

obnovovaný 

 

 

Netýka sa, pasivácia 

nie je vykonávaná 

nitračnou zmenou 

 

 

 

Netýka sa, 

pasivačný kúpeľ 

neobsahuje Cr 

(viď KBU – príloha č. 

5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netýka sa, 

pasivačný kúpeľ 

neobsahuje 

organické zlúčeniny 

(viď KBU – príloha č. 

5) 

 

 

 



ZinkPower Malacky, s.r.o. 
Továrenská 17 
Malacky 
901 01 

IČO:31 392 326 

 

- 44/59 - 

Sledovaný parameter  

alebo riešenie 

Hodnota parametra alebo riešenia 

prevádzky 

Hodnota parametra alebo 

riešenie  pre najlepšiu 

dostupnú techniku 

Zdôvodnenie  

rozdielov /návrh 

opatrení a termín 

technológia, ktorá umožňuje 

výrobu menších dosiek 

s väčšou funkčnosťou 

a vysokou, zlepšenou 

frekvenciou. Princípom tej 

technológie je odstránenie 

rezistorov a kondenzátorov 

z povrchu a vložiť ich do 

vnútorných vrstiev PCB 

 

Netýka sa, 

nevykonáva sa 

pasivácia plošných 

spojov 

1.1.8 Motorová nafta Pridanie výdajného stojana na motorovú 

naftu, ktorá bude slúžiť ako pohon 

vysokozdvižných vozíkov. Umiestnenie: 

vo vlastnej izolovanej vaničke. 

Skladovanie nafty: dvojplášťová nádrž 

(1 000 l). 

Parameter BAT neuvedený - 

1.2  Parametre spotreby  surovín a materiálovej bilancie 

1.2.1 Minimalizovanie 

množstva 

odpadovej vody 

V prevádzke sú v pravidelných 

intervaloch sledované parametre 

rozhodujúce pre optimálnu prevádzku 

zinkovne – predovšetkých kvality 

jednotlivých kúpeľov v chemických 

predúpravách. Hodnoty uvedených 

parametrov sú priebežne upravované 

dopĺňaním čerstvých surovín do 

kúpeľov.  

Vypieracia voda z práčky odpadového 

vzduchu, po dosiahnutí určitej 

koncentrácie HCl, je vypúšťaná späť do 

moriacich kúpeľov a vypustená voda 

je  nahrádzaná čerstvou vodou. 

Systémy kaskádového 

oplachovania s vnútorným 

opätovným použitím prepadu 

(napr. v moriacom kúpeli alebo 

v práčke). 

Starostlivé nastavenie a riadenie 

systému „regenerácia moriacej 

kyseliny z procesu oplachovania“. 

Realizované 

1.2.2 Pasivácia Cieľom pasivácie je znížiť tvorbu bielej 

korózie. Nová technológia bude 

zabezpečená v novonavrhovanej 

dvojplášťovej vani, ktorá bude situovaná 

v existujúcej prevádzke vedľa steny 

filtračnej stanice v blízkosti stáčacieho 

miesta. Na pasiváciu bude používaný 0,2 

– 2% vodný roztok pasivačného 

prípravku Proseal XZ-111/FZ. 

Pasivačný prípravok na ochranu 

proti korózii sa používa aj 

v postrekových zariadeniach. 

Nerealizované, lebo 

k nevýhodám 

postreku patria 

veľké straty 

materiálu 

spôsobené 

postrekom 

a nevhodnosť 

postupu z hľadiska 

hygieny práce  

1.2.3 Odpady 

obsahujúce Zn 

Sklad zinku a tavidla je umiestnený vo 

vyhradeným priestoroch neďaleko 

zinkovacaj vane. V sklade je 

zhromaždovaný aj zinok určený na 

recykláciou (zvyšky zinku zhŕňané 

priamo na zinkovacom kúpeli) 

a popolček z filtračného zariadenia. 

Popolček je zbieraný do sudov a jeho 

likvidácia je zistená zmluvne externou 

organizáciou. 

Oddelené skladovanie a ochrana 

pred dažďom a vetrom              

a opätovné použitie cenných 

zložiek v sektore výroby 

neželezných kovov alebo inom 

sektore. 

Realizované 
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Sledovaný parameter  

alebo riešenie 

Hodnota parametra alebo riešenia 

prevádzky 

Hodnota parametra alebo 

riešenie  pre najlepšiu 

dostupnú techniku 

Zdôvodnenie  

rozdielov /návrh 

opatrení a termín 

1.2.4 Žíhacia pec Vyzrážané zvyšky zinku sa manuálne 

zhŕňajú priamo na zinkovacom kúpeli. 

Takto zozbieraný zinok sa zbiera 

a recykluje.  

Vnútorné recyklovanie alebo 

predaj na recyklovanie okoviny, 

triesok a prachu. 

Realizované 

1.3 Parametre spotreby vody 

1.3.1 Minimalizovanie 

množstva 

odpadovej vody 

V prevádzke sú v pravidelných 

intervaloch sledované parametre 

rozhodujúce pre optimálnu prevádzku 

zinkovne – predovšetkých kvality 

jednotlivých kúpeľov v chemických 

predúpravách. Hodnoty uvedených 

parametrov sú priebežne upravované 

dopĺňaním čerstvých surovín do 

kúpeľov.  

Vypieracia voda z práčky odpadového 

vzduchu, po dosiahnutí určitej 

koncentrácie HCl, je vypúšťaná späť do 

moriacich kúpeľov a vypustená voda 

je  nahrádzaná čerstvou vodou.  

Systémy kaskádového 

oplachovania s vnútorným 

opätovným použitím prepadu 

(napr. v moriacom kúpeli alebo 

v práčke). 

 

Starostlivé nastavenie a riadenie 

systému „regenerácia moriacej 

kyseliny z procesu oplachovania“. 

Realizované 

1.3.2 Pasivácia  Cieľom pasivácie je znížiť tvorbu bielej 

korózie. Nová technológia bude 

zabezpečená v novonavrhovanej 

dvojplášťovej vani, ktorá bude situovaná 

v existujúcej prevádzke vedľa steny 

filtračnej stanice v blízkosti stáčacieho 

miesta. Na pasiváciu bude používaný 0,2 

– 2% vodný roztok pasivačného 

prípravku Proseal XZ-111/FZ. 

Pasivačný prípravok na ochranu 

proti korózii sa používa aj 

v postrekových zariadeniach. 

Nerealizované, lebo 

k nevýhodám 

postreku patria 

veľké straty 

materiálu 

spôsobené 

postrekom 

a nevhodnosť 

postupu z hľadiska 

hygieny práce 

1.3.3 Oplachy Počas prevádzky sa v pravidelných 

intervaloch vykonávajú rozbory 

rozloženia odmasťovacieho roztoku, aby 

hodnoty alkalického roztoku boli 

v optimálnych rozhraniach.  

- - 

1.4 Parametre spotreby energií a energetickej účinnosti 

1.4.1 Sušiareň Ohrev vzduchu v sušiarni je zabezpečujú 

2 ks plynových horákov na ZPN typ ELCO 

KLOCNER s nastaviteľných tepelným 

príkonom á 80 – 200 KW. 

- Realizované 

1.4.2 Žíhacia pec Ohrev zinkovacej vane je zabezpečení 

prostredníctvom 4 ks 

vysokorýchlostných horákov na ZPN, 

ktoré cez výmenník tepla udržiavajú 

hodnotu zinkovacieho kúpeľa 

v optimálnych rozmedziach.  

Predhrievanie spaľovacieho 

vzduchu pomocou regeneračných 

a rekuperačných horákov  

Realizované 

1.4.3 Pasivácia  Netýka sa - - 

1.4.4 Motorová nafta - - 

1.5 Ďalšie parametre 

 - - Neuvedené - 
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2. Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými 

technikami 

2.1  Znečisťovanie ovzdušia 
BREF: „Surface Treatment of Metals and Plastics“; August 2006 

 

P .č. 

Zdroj emisií 

/  miesto 

vypúšťania 

Znečisťujúca 

látka alebo 

ukazovateľ 

znečisťovania 

Druh indikátora – 

parametra najlepšej 

dostupnej techniky 

Hodnota 

parametra pre 

najlepšiu 

dostupnú 

techniku 

Skutočná 

**alebo 

projektovaná 

hodnota 

parametra 

Zdôvodnenie  

rozdielov / 

návrh opatrení 

a termín 

1. Chemické predúpravy 

1.1 - Morenie 

pomocou HCl 

HCl Použitie mokrého 

odlučovača na čistenie 

odpadových plynov od 

výparov HCl 

     

10*  mg/Nm³ 

   300 – 370 mg/Nm³ 

 

1 mg/Nm³   

 

Parameter je 

vyhovujúci 

2. Povrchová úprava zinkovaním 

2.1 Zinkovanie  

 

TZL  

 

 

 Zn 

Zachytávanie emisií z 

ponárania uzatvorením 

tavnej komory alebo 

extrakciou pri pyšteku 

a odstraňovanie 

prachu tkaninovými 

filtrami alebo mokrými 

mechanickými 

odlučovačmi (práčkami 

vzduchu)  

 

 

 5 mg/Nm 

 

 

5 mg/Nm 

 

 

 1* mg/Nm 

 

 1* mg/Nm 

 

 

 

 

Parametre sú 

vyhovujúce 

2.2 Tg.ohrev NOx horáky s nízkou 

hodnotou NOx 

EL = 200 mg/m
3
 59 mg/m

3
 Parameter je 

vyhovujúci 

CO - - 72 mg/m
3
 - 

3. Konzervácia po zinkovaní (pasivácia) 

3.1 Pasivačná 

vaňa 

- neuvedený - - - 

4. Súvisiaca činnosť 

4.1 Manipulácia 

s MN pre 

VZV 

Fug. emisie TOC neuvedený - - - 

* Podľa bodu 3.2 časti IV. prílohy č.4 k vyhláške MŽP SR č 410/2012 Z.z. v znp 
* Reálne množstvá emisií na základe správy o oprávnenom meraní z roku 2016 s číslom 04/0707/16-ME: „Správa 

o oprávnenom meraní emisií zo zariadení na prevádzke „Zinkovňa Malacky“ v spoločnosti „ZinkPower Malacky s.r.o. 

Malacky“. Meranie vykonal: MM Team s.r.o. 

 

 

2.2  Znečisťovanie vody a pôdy 

 

P. č. 

Zdroj emisií /  

miesto 

vypúšťania 

Znečisťujúca 

látka alebo 

ukazovateľ 

znečisťovania 

Druh indikátora 

– parametra 

najlepšej 

dostupnej 

techniky 

Hodnota 

parametra pre 

najlepšiu dostupnú 

techniku 

 

Skutočná alebo 

projektovaná 

hodnota 

parametra 

 

Zdôvodnenie  

rozdielov / 

návrh opatrení 

a termín 

 

1 Splašková voda Zaústená do kanalizácie a ČOV – zmluva s SEZAKO Trnava s.r.o. 

2 Tg. voda Zmluvné zneškodňovaná externou organizáciou – viď kap. D 4.1 
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J Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä 

opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám 

a na obmedzovanie ich prípadných následkov  
 

1. Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, 

pomocných materiálov a ďalších látok 

1.1 
Všeobecná charakteristika a podrobný 

technický opis opatrenia 

Pre dokonalý priebeh zinkovania je potrebné pravidelne sledovať 

parametre odmasťovacieho, moriaceho a zinkovacieho kúpeľa. 

Parametre sledovania sú :  

- Obsah železa a zinku 

- Obsah voľnej alebo aktívnej HCl 

                                                 -      Aktívnosť tavidla 

 

Pasivácia – slúži na dočasnú ochranu pozinkovaného povrchu proti 

korózii a tvorbe škvŕn na povrchu pozinkovaného materiálu 

spôsobenú skladovaním vo vlhkom prostredí. Parametre 

pasivačného kúpeľa budú pravidelne sledované analytickým 

rozborom a podľa potreby bude kúpeľ oživovaný. 

 

Motorová nafta – slúži ako pohon pre vysokozdvižné vozíky.  

Spôsob jej skladovania: v dvojplášťovej nádrži vyrobenej 

z vysokomolekulárneho polyetylénu v vonkajším opláštením 

pozinkovaným plechom a plniacim, odvzdušňovacím a sacím 

otvorom v hornej časti. Výdaj MN bude realizovaný výdajnou 

pištoľou priamo do nádrží VZV. 

1.2 Doba a stav realizácie opatrenia Udané parametre sa sledujú po každom zinkovacom procese 

1.3 
Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy 

z hľadiska ochrany životného prostredia 

Ak dané parametre spĺňajú podmienky technológie je predpoklad, 

že nevzniknú nepodarky, ktoré by museli prebehnúť ďalším 

zinkovacím procesom, čím sa znásobuje množstvo 

vyprodukovaných emisií. 

1.4 
Úspory surovín, vody, pomocných 

materiálov a ďalších látok za rok 
Neaplikované 

1.5 
Investície a ďalšie náklady vo vzťahu 

k opatreniu 
Neaplikovaná 

 

 

2. Opatrenia na hospodárne využitie energie  

2.1 
Všeobecná charakteristika  a podrobný 

technický opis opatrenia  

Pre dokonalý priebeh zinkovania je potrebné pravidelne sledovať 

parametre odmasťovacieho, moriaceho a zinkovacieho kúpeľa. 

Parametre sledovania sú :  

- Obsah železa a zinku 

- Obsah voľnej alebo aktívnej HCl 

                                            -     Aktívnosť tavidla 

 

Pasivácia – netýka sa.  

 

Motorová nafta – netýka sa. 
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2.2 Doba a stav realizácie opatrenia 

Udané parametre sa sledujú po každom zinkovacom procese, čím 

sa zabezpečuje, že sa proces zinkovania nemusí opakovať v 

prípade nepodarkov. 

2.3 
Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy 

z hľadiska ochrany životného prostredia 
Neaplikované 

2.4 Úspora palív (GJ.rok
-1

) Neaplikovaná 

2.5 Úspora energie (GJ.rok
-1

) Neaplikované 

2.6 
Investície a ďalšie náklady vo vzťahu 

k opatreniu 
Neaplikovaná 

 

 

3. Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných 

následkov  
P. č. Opis opatrení systému predchádzania havárií a obmedzenia ich následkov 

1 
Pre predchádzanie haváriám sú pracovníci a obsluha jednotlivých zariadení pravidelne školení. Tiež sú oboznamovaní 

s technológiou celého závodu, aby mohli zistiť nedostatky aj na pracovisku, pre ktoré nie sú priamo zaškolení. 

2 Ďalšou súčasťou bezpečnostných opatrení je pravidelná kontrola a údržba všetkých strojných zariadení 

3 
Materiál HEGAFLUX 10 sa dováža na mesačnú spotrebu (1x do mesiaca) v oceľových sudoch s PVC výstieľkou. Sudy sú 

uložené na drevenej prostej palete. 

4 

 

 

 

 

Vo výrobnej hale je vybudovaná záchytná (havarijná) vaňa pod stáčacím miestom HCl. Izolácia je v úložnom 

(skladovom) priestore výrobnej haly. Na zhutnenom štrkovom lôžku a podkladovom betóne je uložená poistná 

chemicky odolná izolácia (fólia EKOTEN 915) obojstranne chránená geotextíliou. Železobetónvá vaňa je 

vyspádovaná do zberného kanálu, ktorý je spádovaný z zbernej jímke, ktorá slúži aj na prečerpávanie. Kanál je 

prekrytý roštom.  

5 

 

 

V mieste stáčacej manipulačnej plochy je vybetónová podlaha z drátkobetónu hrúbky 120 mm a sokel do výšky 200 

mm vymedzujúci úložný  priestor pre suroviny používané v technológii a tuhé odpady. Podlaha úložného priestoru je 

opatrená hydroizolačnou chemicky odolnou fóliou FETRAFOL S03 hrúbky 1,5 mm obojstranne opatrená geotextíliou.  

6 

Vzhľadom k tomu, že počas predúpravy sa používajú alkalické a kyselinové roztoky (odmasťovacie a moriace kúpele), 

k zabezpečeniu ekológie prostredia v prípade havárie (prasknutia vane) sú jednotlivé vane osadené v ochrannej 

betónovej nepriepustnej vane, ktorá je laminovaná z vonka i vnútra. V prípade prasknutia zinkovacej vane sa zinok 

dostáva do kokily (záchytnej nádrže zinku), ktorá je umiestnená pod zinkovacou vaňou. 

7 Pod zinkovaciou vaňou sa nachádza havarijná nádrž, ktorá v prípade prasknutia vane zachytáva roztavený zinok  

8 

 

Stáčané materiály, vstupné suroviny s obsahom Zn a zhromažďované odpady nemôžu prísť do styku so zrážkovými 

alebo prívalovými vodami, pretože sú umiestnené vo vnútri výrobnej haly 

9 

 

Skladovanie surovín, materiálov a polotovarov je v uzavretých priestoroch (sklade surovín) a originálnych obaloch. 

Pri ich manipulácii nedochádza k tvorbe ZL 

10 
Pasivácia – pridanie pasivačnej vane (objem vane: 37,8 m

3
, objem kúpeľa: 33 m

3
). Vaňa bude umiestnená 

v jestvujúcej výrobnej hale, dvojplášťová, opatrená výpustným otvorom na medziplášti. 

11 Motorová nafta - nádrž na skladovanie motorovej nafty: dvojplášťová s objemom 1 000 l. 

 

 

4. Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia 

a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky  
P. č. Opis opatrení systému vylúčenia rizík 

1. 

 

 

2. 

Po ukončení činnosti prevádzky budú všetky nespotrebované chemikálie používané v súčasnom stave odvezené 

zazmluvnenou organizáciou s oprávnením na nakladanie s nebezpečnými odpadmi 

 

Odpady vzniknuté do ukončenia prevádzky budú zlikvidované rovnako ako v súčasnom stave t.j. :  
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P. č. Opis opatrení systému vylúčenia rizík 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

Kyslé moriace roztoky – zazmluvnená firma na nakladanie s NO 

Vodné oplachové kvapaliny – zazmluvnená firma na nakladanie s NO 

Tvrdý zinok a zinkový popol -  oprávnená firma 

Použité tavivo – zazmluvnená firma na nakladanie s NO 

Vodné kvapalné odpady – zazmluvnená firma na nakladanie s NO 

 

Zmesový komunálny odpad – zazmluvnená firma 

 

Technologické zariadenia budú rozobrané dodávateľskými firmami. Stavebná suť a pozostatky zo staveniska budú 

odvezené oprávnenou firmou 

 

Pasivácia – po ukončení prevádzky pasivačnej vane, vzniknuté odpady do ukončenia prevádzky budú zlikvidované 

ako v súčasnom stave - vo forme kyslých moriacich roztokov alebo ako vodné kvapalné odpady 

 

Motorová nafta - nafta sa po ukončení prevádzky zlikviduje ako nebezpečný odpad 

 

 

5. Opatrenia systému environmentálneho manažmentu   
P. č. Opis  opatrení systému environmentálneho manažmentu 

1. 
ISO 14 001:2004 + Cor 1:2009 – č..: 053706 UM - Systém environmentálneho manažérstva, vydaný DAkkS 

Nemecko  

 

 

6. Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie 

nového integrovaného povolenia 

P. č. Plánovaná zmena 
Opis plánovanej zmeny a jej vplyvu 

na ŽP 
Časový horizont zmeny 

 X X X 

 

 

 

7. Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu 

životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, 

udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok)  
P. č. Ďalšie doklady 

1. ISO 9001:2008 – Systém manažérstva kvality – č.: 053706 QM08, vydaný DAkkS Nemecko 

2. 
EN 1090 – 1:2009 + A1:2011 - Zhotovovanie oceľových a hliníkových konštrukcií.  

Časť 1: Požiadavky na posudzovanie zhody konštrukčných dielcov  č.: I2016Q13248, vydaný: IFO, Nemecko 

 
EN 1090 – 2:2008 + A1:2011 - Zhotovovanie oceľových a hliníkových konštrukcií.  

Časť 2: Technické požiadavky na oceľové konštrukcie č.: I2016Q13248, vydaný: IFO, Nemecko 

3. Vyhlásenie o zhode: Žiarovo pozinkovaná oceľ a oceľové konštrukcie č.: I2016Q13134, vydaný: IFO, Nemecko 
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K Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie 

rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia 

zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti 

a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu 
P. č. Opis opatrení systému vylúčenia rizík 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

Po ukončení činnosti prevádzky budú nespotrebované chemikálie používané v súčasnom stave odvezené zmluvnými 

firmami nasledovne : HCl a OMEGA – zazmluvnená firma na nakladanie s NO 

                                    HEGAFLUX  10 – zazmluvnená firma na nakladanie s NO 

                                    Zinok -  zazmluvnená firma 

                                    Regulátor morenia (napr. HEXAMETYLENTETRAMIN) - zazmluvnená firma na nakladanie s NO 

                                    Zinková farba – zazmluvnená firma na nakladanie s NO 

                                    Riedidlo C-6000 – zazmluvnená firma na nakladanie s NO 

                                    Surfaclean N-950 – zazmluvnená firma na nakladanie s NO 

 

Odpady vzniknuté do ukončenia prevádzky budú zlikvidované ako v súčasnom stave t.j. :  

Kyslé moriace roztoky - zazmluvnená firma na nakladanie s NO 

Vodné oplachové kvapaliny – zazmluvnená firma na nakladanie s NO 

Tvrdý zinok a zinkový popol – oprávnená firma 

Použité tavivo -  zazmluvnená firma na nakladanie s NO 

Vodné kvapalné odpady - zazmluvnená firma na nakladanie s NO 

 

Zmesový komunálny odpad - zazmluvnená firma 

 

Technologické zariadenia budú rozobrané dodávateľskými firmami.  Stavebná suť a pozostatky zo staveniska budú 

odvezené oprávnenou firmou 

 

Pasivácia – po ukončení prevádzky pasivačnej vane, vzniknuté odpady do ukončenia prevádzky budú zlikvidované ako 

v súčasnom stave - vo forme kyslých moriacich roztokov alebo ako vodné kvapalné odpady 

 

Motorová nafta –  po ukončení prevádzky sa zvyšná nafta zlikviduje ako nebezpečný odpad  
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L Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) 

všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia  
 
P. č. Zhrnutie 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiarové zinkovanie je technológiou pokovovania, pri ktorom dochádza k previazaniu ocele zo zinkovou zliatinou. 

Výsledkom zinkovania je súvislý ochranný povrch, ktorý dlhodobo chráni oceľovú konštrukciu i v extrémnych 

poveternostných podmienkach. 

 

Žiarové zinkovanie je nanášanie ochranného zinkového povlaku ponorením predmetu do taveniny zinku podľa 

platných technických noriem. 

 

Zinkovaniu predchádza chemická predúprava (odmastenie a morenie). Povrch zinkovaného materiálu však nesmie 

byť znečistený farbou, grafitom, mazadlami, asfaltom, silikónovým olejom, hutníckymi značkami alebo nálepkami, 

ktoré sa nedajú odstrániť odmastením.  

Vlastná technológia žiarového zinkovania je krokovaná nasledovne : 

4. Predúprava             

- Odzinkovanie vadných povlakov – oprava vadných povlakov v odzinkovávacom 

kúpeli a ponorenie do roztoku HCl pri teplote miestnosti, 

- Oplach vodou – zmytie prípadných zvyškov po odzinkovaní, 

- Odmastenie – zbavenie sa olejov a tukov v odmasťovacom kúpeli. Ako 

odmasťovací prostriedok sa používa kyslý odmasťovací roztok 2% HCl 

a posilovač odmastenia (napr. OMEGA, Surfaclean N-950). 

- Morenie – odstránenie hrdze a nečistôt v moriacich vaniach pri teplote 

miestnosti. Ako moriaci prostriedok sa používa roztok HCl a regulátor morenia 

(napr. Hexamethyléntetramin) 

- 2 x oplach vodou  

- kúpeľ s tavidlom – nanášanie vrstvy tavidla (napr. HEGAFLUX 10) ponorením do 

kúpeľa s tavidlom  pri teplote miestnosti, 

- sušenie v sušiacej peci – pred vlastným procesom zinkovania sú upravované 

dielce po chemickej predúprave a kúpeli s tavidlom sušené v sušiarni, kde sa 

odparí nadbytočná voda a na povrchu dielcov zostáva rovnomerný film zložený 

z taviacich prímesí, 

 

2. Zinkovanie v zinkovacom kúpeli – zinkovanie sa robí v zinkovacej vani. Doba zinkovania závisí od typu (veľkosti 

a tvaru) zinkovaného materiálu. Zinkovacia vaňa je uzatvorená, ochranný poklop vane sa otvára len na dobu 

potrebnú na vloženie a vyloženie upravovaných dielcov do kúpeľa.  

3. Ochladenie a konečná úprava –  

- Pozinkovaný materiál sa ochladí najskôr ponorením do teplej vody , neskôr sa 

dielce nechajú voľne chladiť na vzduchu.  

- Mechanické začistenie – po vychladení sú pozinkované dielce kontrolované na 

kvalitu povrchu  

- Kontrola hmotnosti – zinkovaný materiál sa váži po zinkovaní na kontrolných 

váhach, aby bolo možné, v prípade požiadavky, vystaviť certifikát o hrúbke 

zinkovej vrstvy. 

- Expedícia – preberanie pozinkovaného materiálu sa vykonáva na presne 

vymedzenom mieste v zinkovni. Do času expedície je materiál uložený 

v príručnom medzisklade hotových výrobkov. 

 

4. Pasivačný kúpeľ – Kúpeľ bude slúžiť na dočasnú ochranu pozinkovaného povrchu proti korózii a tvorbe škvŕn na 

povrchu pozinkovaného materiálu spôsobenú skladovaním vo vlhkom prostredí. Pasivácia bude prebiehať pri 

špecifickej požiadavke odberateľa. Vaňa bude dvojplášťová s výpustným ventilom z medzipriestoru. Objem vane 

bude 37,8 m
3
 (objem kúpeľa je 33 m

3
). 
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P. č. Zhrnutie 

5. Motorová nafta – Pre potreby skladovania motorovej nafty na pohon vysokozdvižných vozíkov bude slúžiť 

dvojplášťová nádrž o objeme 1000 l. Jedná sa o bezošvú nádobu vyrobenú z vysokomolekulárneho polyetylénu 

s vonkajším opláštením pozinkovaným plechom a plniacim, odvzdušňovacím a sacím otvorom v hornej časti nádrže, 

Nádrž bude vybavená ukazovateľom naplnenosti nádrže a snímačom netesnosti medziplášťa nádrže. Bude 

umiestnená pod extérnym prístreškom vedľa hlavného vstupu do haly. 

2. 
Na elimináciu znečisťujúcich látok vznikajúcich v priebehu prevádzky zinkovne sú použité nasledovné odlučovacie 

zariadenia:  

2.1 

 

 

 

- Absorpčné zariadenie – práčka vzduchu slúži na zachytávanie znečisteného vzduchu odsávaného z časti linky 

chemickej predúpravy. Škodliviny obsiahnuté v odsávanom vzduchu sú vypierané vo vode, ktorá sa sústreďuje 

v hermeticky uzavretej absorpčnej jednotke a po dosiahnutí určitej koncentrácie sa samostatným potrubím vracia 

späť do moriacich vaní.  Zariadenie pracuje automaticky, bez obsluhy. V rámci modernizácie Zinkovne, bolo 

pôvodné mokré odlučovacie zariadenie nahradené novým odlučovacím zariadením.  

2.2 

 

- Suchý filter – vzduch odsávaný z priestoru zinkovacej vane je vedený do komorového rukávového filtra. Čistenie 

filtrov je vykonávané automaticky. Vypadávajúci popolček sa zbiera do sudov a je s ním ďalej nakladané ako 

s recyklovateľným odpadom.  

2.3 Pasivácia a MN – ani pasivácia, ani motorová nafta nie je zapojená na žiadne odlučovacie zariadenie 
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M Návrh podmienok povolenia 

1. Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu 

ovzdušia, vody a pôdy  v prevádzke. 

P. č. Opis opatrenia 
Mesiac a rok 

realizácie 

1. Aktualizácia STPPaTOO vzhľadom na používanie nových materiálov a pridanie nových látok  
Po vydaní IP na 

zmenu 

2. Aktualizácia Plánu preventívnych opatrení pre prípad mimoriadneho zhoršenia vôd 
Po vydaní IP na 

zmenu 

 

 

2. Určenie emisných limitov 
Neaplikované  

 

 

3. Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných 

techník 
Neaplikované  

 

 

4. Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie 

alebo zneškodnenie 
Neaplikované  

 

 

5. Podmienky hospodárenia s energiami  
Neaplikované 

 

 

6. Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov  
Neaplikované  

 

 

7. Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného 

vplyvu znečisťovania 

Neaplikované 
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8. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia 

v mieste prevádzky 

Neaplikované  

 

 

 

9. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je 

potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému 
P. č. Opis monitorovania a evidencie údajov 

Ovzdušie – monitorovanie údajov na prevádzke 

 
- vykonávanie oprávnených meraní emisií v zmysle platnej legislatívy – vyhlášky MŽP SR 411/2010 Z. z. (rozsah 

a periodicita meraní) 

 - vedenie a uchovávanie priebežnej a stálej evidencie v zmysle vyhlášky MŽP SR 231/2013 Z. z. v znp 

 - spotreba a akostné parametre ZPN 

 - prevádzkové parametre významné z hľadiska chodu prevádzky  

 - prevádzkové parametre významné z hľadiska ochrany ovzdušia (odlučovače ZL) 

 - fond pracovnej doby  

 - záznamy o haváriách a mimoriadnych stavoch 

 - vedenie a uchovávanie záznamov o vykonaných kontrolách a revíziách jednotlivých zariadení 

 
- vedenie a uchovávanie záznamov o vykonaných činnostiach ohľadom preventívnej a stálej údržby jednotlivých 

zariadení 

 Ovzdušie – hlásenia a správy 

 
- výpočet množstva emisie ZL a poplatkov za predchádzajúci kalendárny rok – vždy do 15.2. nasledovného roku – 

OUŽP v Malackách, odbor ochrany ovzdušia 

 
- hlásenie o emitovaných množstvách ZL za predchádzajúci kalendárny rok – vždy do 15.2. nasledovného roku – 

SHMU odbor IPKZ a SHMU Bratislava 

 
- zasielanie správ o vykonaných oprávnených merania – do 60 dní po ukončení meraní na OUŽP v Malackách 

odbor ochrany ovzdušia a SIŽP-IŽP-IPKZ 

 
- zasielanie údajov o prekročení určených emisných limitov – bezodkladne po zistení prekročenia na OUŽP 

v Malackách odbor ochrany ovzdušia, SIŽP-IŽP-IPKZ s SIŽP-IŽP-IOO 

 
- informovanie o mimoriadnych stavoch a haváriách – v prípade, že nastali – na OUŽP v Malackách odbor ochrany 

ovzdušia, SIŽP-IŽP-IPKZ s SIŽP-IŽP-IOO 

 
- informovanie verejnosti o emitovaných množstvách – 10 dní po obdržaní výsledkov z realizovaných meraných 

meraniach 

Odpady 

 - priebežná evidencia o vzniku a nakladaní s odpadmi a o ich tokoch, podľa potreby rozbory odpadov 

 - Ohlásenie o vzniku a nakladaní s odpadom na OU a SIZP – do termínu 28.2. nasledujúceho kalendárneho roku 

Voda  

 
- evidencia o odpadových vodách odovzdaných ako NO – evidenčný list odpadu a Ohlásenie o vzniku a nakladaní 

s odpadom na OU  

 - v prípade havarijného stavu, hlásenie o vzniku havárie na SIŽP a dotknuté organizácie podľa usmernenia SIŽP 

 
-Monitoring podzemných vôd – v zmysle záverov Východiskovej správy – 1 x 5 rokov v rozsahu podľa Záverečnej 

správy environmentálneho prieskumu 

Pôda 

 
-Monitoring pôdy – v zmysle záverov Východiskovej správy – 1 x 5 rokov v rozsahu podľa Záverečnej správy 

environmentálneho prieskumu 
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10.   Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania 

činnosti v prevádzke  
Neaplikované 
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N Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, 

prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová 

prevádzka môže mať cezhraničný vplyv  
P. č. Zoznam účastníkov konania a dotknutých orgánov 

1 Účastníci konania 

1a Mestský úrad Malacky, Radlinského 2751/1, 901 01 Malacky 

1b Tower Automotive Malacky, a.s., Továrenská ulica 13,  901 01 Malacky 

1c JUDr. Imrich Foltýn,  Pribinova 40, 901 01  Malacky 

2 Dotknuté orgány 

2a Okresný úrad Malacky, Odbor ochrany životného prostredia - sekcia Odpadového hospodárstva, 

Záhorácka č. 2942/60A, Malacky 901 01, tel: 034/772 21 01 

2b Okresný úrad Malacky, Odbor ochrany životného prostredia - Štátna vodná správa. Záhorácka č. 

2942/60A, Malacky 901 01, tel: 034/772 21 01 

2c Okresný úrad Malacky, Odbor ochrany životného prostredia - sekcia Ochrany ovzdušia, Záhorácka č. 

2942/60A, Malacky 901 01, tel: 034/772 21 01 

2d REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA BRATISLAVA, Ružinovská ul. Č. 8, P.O.Box 26, 

Bratislava 29, 820 09, Tel: 02/4828 1111, 4333 8298 

2e Slovenská inšpekcia životného prostredia – Inšpektorát životného prostredia Bratislava – Odbor 

integrovaného povoľovania a kontroly, Prievozská 30, Bratislava 821 05 

Tel: 02/5828 2428 

2f Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku, Hasičská 4, 902 01 Pezinok, Tel.: 

033/64 030 62 
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O.     Prehlásenie 

 

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie povolenia / zmenu povolenia. 

 

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné. 

 

   

 

 

Podpísaný: .......................................  Dátum: .......................................                        

(zástupca organizácie) 

 

 

Vypísať meno podpisujúceho:  Ing. Branislav Filo 

 

 

Pozícia v organizácii: Konateľ spoločnosti                          

 

 

 

 

 

 

Pečiatka alebo pečať podniku: 
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P Prílohy k žiadosti:  

 

Prílohy k žiadosti: Zmena č.3 
Príloha č. Názov 

1. Výpis obchodného registra 

2. Splnomocnenie 

3. Záverečné stanovisko č. 1826/2017-1.7/mv zo dňa 25.4.2017 

4. Žiadosť o rozšírenie súhlasu na zhromažďovanie NO  
Rozhodnutie OU Malacky – súhlas na zhromažďovanie NO č.: OU-MA-OSZP-2017/000840 zo dňa 
25.04.2017  

5. ES Vyhlásenie o zhode – Výdajné zariadenie na naftu  
Návod na použitie a údržbu - Stojan a výdajník na motorovú naftu, dovozca: BENOL Trade s.r.o. 

6. Východisková správa, Záverečná správa geologickej úlohy 

7. Certifikáty 

  

 

 

 

P1. Prílohy k žiadosti: Zmena č.3 

Údaje s označením „utajované a dôverné“ – zmena č.3 
P. č. Názov a hodnota utajovaných údajov 

8. Projektová dokumentácia - Projekt stavby: PS 1,0 Technologické zariadenie – vaňa na pasiváciu, vypracoval: Ing. 
Ján Ilavský, júli 2016 

9. KBU a technický list pasivačného prípravku 

10. Materiálová bilancia – Z3 

  

 

 

3.  Zoznam použitých skratiek a značiek 
P. č. Použitá skratka a značka Význam 

1. BS Bloková schéma 

2. CO Oxid uhličitý 

3. CO2 Oxid uhličitý 

4. HCl Kyselina chlorovodíková 

5. IOO Inšpektorát ochrany ovzdušia 

6. IOV Inšpektorát ochrany vôd 

7. IPKZ Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia 

8. NEIS Národný emisný inventarizačný systém 

9. NO Nebezpečný odpad 

10. NOx-NO2 Oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý 

11. MN Motorová nafta 

12. OU  Okresný úrad 

13. OV Odpadové vody 

14. PP Prevádzkový poriadok 

15. SO2 Oxid siričitý 

16. STPP a TOO Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení 

17. SIŽP Slovenská inšpekcia životného prostredia 

18. Tg Technologický ohrev 

19. TOC  Celkový organický uhlík 
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P. č. Použitá skratka a značka Význam 
20. TZL  Tuhé znečisťujúce látky 

21. VZV Vysokozdvižný vozík 

22. ZL Znečisťujúce látky 

23. Zn  Zinok 

24. ZnCl2 Chlorid zinočnatý 

25. ZPN  Zemný plyn naftový 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 


