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Informácia pre verejnosť o výsledku oprávneného merania emisnej požiadavky podľa 
zákona o ovzduší  

 
BIA  Plastic and Plating Technology Slovakia, s.r.o. Čab  – galvanické linky  

 
 

Umiestnenie zariadenia: Čab 283,    951 24 Čab 
Meracie miesta zariadenia: Galvanická linka BIA SK1  - len  Cr, kyselina octová 

Galvanická linka BIA SK 2 
Meraná emisná požiadavka: emisný limit 
Časové obdobie preukazovania 
emisnej požiadavky: 

Skúšobná prevádzka  po zmene vstupných surovín - nové CHL 
 

Prevádzkovateľ stacionárneho 
zdroja: 

BIA Plastic and Plating Technology Slovakia, s.r.o.  
Čab 283, IČO: 46 924 531 

Kontaktná osoba: Bc. Tibor Závodský  
Evidenčné číslo informácie: 1/2021 

 
Údaje z titulnej strany správy o oprávnenom meraní: 

Názov:  
a) Správa o oprávnenom meraní emisií zo zariadení spoločnosti BIA Plastic and Plating Technology Slovakia 
s.r.o., Čab  
b) správa o oprávnenom meraní Cr6+, kyselina octová z výduchov EM1 a EM5 umiestnených v zdroji  
Galvanické povrchové úpravy BIA SK1 a BIA SK2 v spoločnosti  BIA Plastic and Plating Technology 
Slovakia s.r.o., Čab 
Názov akreditovaného skúšobného laboratória/ oprávnenej osoby podľa § 20 ods. 2 písm. a) zákona č. 
137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov:   
a) MM Team  s.r.o. Bratislava, Langsfeldova 18, 811 04 Bratislava IČO: 44 141 297 

b) Národná energetická spoločnosť, a.s.  Zvolenská cesta 1, Banská Bystrica, ICO: 
43769233 
Číslo správy:  a) 04/1709/21-ME 

b) 11/091/2021 
Dátum:  a) 8.11.2021 

b) 1.10.2021 
Prevádzkovateľ 
stacionárneho 
zdroja: 

BIA Plastic and Plating Technology Slovakia s.r.o., Čab 283  

Miesto/lokalita:  Čab 283 
Druh oprávneného merania:   
a) Oprávnené meranie hodnoty fyzikálno-chemickej veličiny, ktorou   je   vyjadrený   EL   a hodnota    
súvisiacej    stavovej a referenčnej veličiny, ktorá sa vzťahuje priamo na emisie alebo na zloženie čisteného / 
nečisteného odpadového plynu podľa § 20 ods. 1 písm. a) bod 1 zákona 1 3 7 / 2 0 1 0  Z . z .  o ovzduší v. 
v znení neskorších predpisov. 
b) Oprávnené meranie hodnoty fyzikálno-chemickej veličiny, ktorou   je   vyjadrený   emisný limit   podľa § 
20 ods. 1 písm. a) bod  zákona o ovzduší  a ktorým je vyjadrený hmotnostný tok, z ktorého použitím sa  
vypočítava množstvo emisie podľa§ 20 ods. 1 písm. a) bod 3  p o d ľ a  zákona č. 137/2010 Z.z. v znení 
neskorších predpisov. 
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Deň oprávneného merania: 
a) 21.9.2021 – linka č. 2 
b) 7.9.2021 –   linka č.1 a linka č. 2 (vybrané ZL Cr 6+, kys. octová) 
Osoba zodpovedná za technickú stránku merania (vedúci technik) podľa § 20 ods. 3 zákona č. 137/2010 
Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov:  :  
a) Ing. Peter Marko  
Rozhodnutie MŽP SR o vydaní osvedčenia zodpovednej osoby č.  54413/2014 zo dňa 21.11.2014 
b) Ing. Katarína Švecová  
Rozhodnutie MŽP SR o vydaní osvedčenia zodpovednej osoby č.37882/2014 z 7-8-2014 
Správa 
obsahuje: 

a) 16 strán, 4 prílohy  
b) 11 strán, 6 príloh 

Účel oprávneného merania: 
1. Prvé periodické oprávnené meranie údajov o dodržaní určených emisných limitov pre tuhé znečisťujúce 
látky (ďalej len TZL), vybrané tuhé anorganické znečisťujúce látky 3-mocného chrómu, medi, niklu a 
zinku (ďalej TAZL Cr3+, Cu, Ni a Zn), plynné zlúčeniny fluóru vyjadrené ako fluorovodík (ďalej len HF), 
plynné zlúčeniny chlóru vyjadrené ako chlorovodík (ďalej len HCl)   a formaldehydu v odpadových 
plynoch z galvanického pokovovania plastov na Galvanickej linke č. 2 (výduch EM5) na prevádzke 
Výroba  plastových  dielov  –  galvanické povrchové úpravy po zmene  používaných surovín v Galvanickej 
linke   č.   2   v zmysle    §    4    ods.    1    písm.    b)    vyhlášky    Ministerstva    životného    prostredia    
Slovenskej    republiky    č. 411/2012 Z.z. o monitorovaní emisií v znení neskorších predpisov (ďalej len 
v ZNP) a na účel uvedenia technológie do trvalej prevádzky. 
Účel konania o vydanie súhlasu orgánu ochrany ovzdušia na uvedenie zdroja do trvalej prevádzky podľa 
§ 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v ZNP. Oprávnené meranie bolo vykonané v 
zmysle požiadaviek Rozhodnutia o integrovanom povolení č. č. 464-7220/2014/Čás, Jak/373440113/Sp, 
SkP v znení zmeny č. 8 (ďalej len Rozhodnutie o IP v znení neskorších zmien Z1-Z8). 
2. Mimoriadne oprávnené meranie údajov za účelom preukázania alebo vylúčenia výskytu oxidov síry 
vyjadrených ako oxid siričitý (ďalej len SOX – SO2) v odpadových plynoch z galvanického pokovovania 
plastov v Galvanickej linke č. 2 (výduch EM5) na prevádzke Výroba plastových dielov – galvanické 
povrchové úpravy po zmene používaných surovín v prevádzke Galvanickej linke č. 2 v zmysle 
požiadaviek Rozhodnutia o integrovanom povolení č. č. 464-7220/2014/Čás, Jak/373440113/Sp, SkP v 
znení zmeny č. 8 (ďalej len Rozhodnutie o IP v znení neskorších zmien Z1-Z8). 
3. Prvé periodické oprávnené meranie reprezentatívneho hmotnostného toku pre všetky vyššie uvedené 
znečisťujúce látky (ďalej len ZL) v pol. 1 v odpadových plynoch dotknutých technologických zariadení 
(výduch EM5) podľa § 3 ods. 5 písm. b) vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej 
republiky č. 411/2012 Z.z. v ZNP. 
4. Prvé oprávnené meranie údajov o dodržaní emisného limitu Cr6+ a kyseliny octovej  po zmene  vstupných 
surovín  v zmysle  č. 464-7220/2014/Čás, Jak/373440113/Sp, SkP v znení zmeny č. 8 (ďalej len Rozhodnutie 
o IP v znení neskorších zmien Z1-Z8 

 
Upozornenie: Táto informácia nie je správou o oprávnenom meraní podľa § 20 ods. zákona č. 137/2010 Z.z. 
o ovzduší a nie je určená na účely úradných konaní pred orgánmi štátnej správy ochrany ovzdušia alebo správnymi 
orgánmi integrovaného povoľovania. 
 
Súhrn zo správ o oprávnenom meraní: 
 
Súhrn zo správy a) MM Team  



 

 
Súhrn zo správy b) NES  
 

 



 
 


