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Zo 6 vydaných záverov o BAT sa Zo 6 vydaných záverov o BAT sa 
ád k ô b ti IŽP B káád k ô b ti IŽP B káprevádzok v pôsobnosti IŽP Banská prevádzok v pôsobnosti IŽP Banská 

Bystrica týka  5 rozhodnutí komisie:Bystrica týka  5 rozhodnutí komisie:

II VýrobaVýroba cementucementu vápnavápna aa oxiduoxidu horečnatéhohorečnatého zzII.. VýrobaVýroba cementu,cementu, vápnavápna aa oxiduoxidu horečnatéhohorečnatého zz
2626..0303..20132013

prevádzkyprevádzky::prevádzkyprevádzky:                                                              :                                                              

•• CalmitCalmit s.r.o. Bratislava, s.r.o. Bratislava, PrevádzkaPrevádzka na výrobu na výrobu 
vápna Tisovec vápna Tisovec 

•• Slovenské magnezitové závody a sSlovenské magnezitové závody a s JelšavaJelšavaSlovenské magnezitové závody, a.s. Slovenské magnezitové závody, a.s. JelšavaJelšava, , 
PrevádzkaPrevádzka na výrobu magnezitového slinku v na výrobu magnezitového slinku v 
rotačnýchrotačných peciachpeciach,                                              ,                                              ýý pp ,,
PrevádzkaPrevádzka na výrobu magnezitového slinku v na výrobu magnezitového slinku v 
šachtových šachtových peciachpeciach



•• SlovmagSlovmag, a.s. Lubeník, Prevádzka na výrobu , a.s. Lubeník, Prevádzka na výrobu 
it éh li k š ht ý h i h 1it éh li k š ht ý h i h 1magnezitového slinku v šachtových peciach 1 magnezitového slinku v šachtových peciach 1 ––

6 a v rotačnej peci. 6 a v rotačnej peci. 

IIII.. VýrobaVýroba sklaskla zz 2828..0202..20122012

prevádzkyprevádzky:                                                               :                                                               

•• KnaufKnauf InsulationInsulation, s.r.o., Nová Baňa,, s.r.o., Nová Baňa,KnaufKnauf InsulationInsulation, s.r.o., Nová Baňa,                       , s.r.o., Nová Baňa,                       
MinerálneMinerálne vlákno MV1 a MV2 vlákno MV1 a MV2 

•• PoltárPoltár CrystalCrystal && SteelSteel a sa s PoltárPoltár•• PoltárPoltár CrystalCrystal & & SteelSteel, a.s., , a.s., PoltárPoltár,                        ,                        
PrevádzkaPrevádzka PoltárPoltár CrystalCrystal -- závod závod PoltárPoltár

č á ýč á ý•• RR--GLASS GLASS TradeTrade s.r.o. Lučenec, Závod na výrobu skla s.r.o. Lučenec, Závod na výrobu skla 
KatarínskaKatarínska HutaHuta



IIIIII.. VýrobuVýrobu železaželeza aa oceleocele zz 2828..0202..20122012

•• ŽeleziarneŽeleziarne Podbrezová,Podbrezová, aa..ss..,, OceliareňOceliareň ŽeleziarneŽeleziarne
Podbrezová,Podbrezová, aa..ss..Podbrezová,Podbrezová, aa..ss..

IVIV VýrobaVýroba chlóruchlóru aa zásadzásad elektrolýzouelektrolýzou soľnéhosoľnéhoIVIV.. VýrobaVýroba chlóruchlóru aa zásadzásad elektrolýzouelektrolýzou soľnéhosoľného
roztokuroztoku zz 0909..1212..20132013

áá ýý•• FORTISCHEMFORTISCHEM aa..ss..,, Nováky,Nováky, VýrobaVýroba hydroxiduhydroxidu
sodného,sodného, chlórňanuchlórňanu sodného,sodného, SušenieSušenie aa
k lňk lň hlóhló ý bý bskvapalňovanieskvapalňovanie chlóru,chlóru, VýrobaVýroba HCLHCL

VV.. VýrobaVýroba buničiny,buničiny, papierapapiera aa lepenkylepenky zz
2626..0909..20142014

•• SHPSHP Harmanec,Harmanec, aa..ss..,, VýrobaVýroba papierapapiera



Vykonanie environmentálnych Vykonanie environmentálnych 
kontrol vyhodnotenie plneniakontrol vyhodnotenie plneniakontrol, vyhodnotenie plnenia kontrol, vyhodnotenie plnenia 

jednotlivých kritérií záverov o BATjednotlivých kritérií záverov o BAT
•• EMSEMS
•• OptimalizáciaOptimalizácia procesuprocesu monitorovaniemonitorovanie aaOptimalizáciaOptimalizácia procesu,procesu, monitorovaniemonitorovanie aa

meraniemeranie procesnýchprocesných parametrov,parametrov,
ý íý í•• výber surovínvýber surovín

•• výber palívvýber palívvýber palívvýber palív
•• spotreba energiíspotreba energií
•• hlukhluk
•• použité technologické postupypoužité technologické postupypoužité technologické postupypoužité technologické postupy
•• použité odlučovacie zariadenie, použité odlučovacie zariadenie, fugfug. emisie. emisie



Vykonanie environmentálnych Vykonanie environmentálnych 
kont ol hodnotenie plneniakont ol hodnotenie plneniakontrol, vyhodnotenie plnenia kontrol, vyhodnotenie plnenia 

jednotlivých kritérií záverov o BATjednotlivých kritérií záverov o BAT

•• emisie vypúšťané do ovzdušia emisie vypúšťané do ovzdušia 
•• TZL NOTZL NO SOSO22 –– dosiahnutédosiahnutéTZL, NOTZL, NOXX, SO, SO22 dosiahnutédosiahnuté
•• OO2 2 –– nedosiahnuteľnénedosiahnuteľné
•• CO CO –– nedosiahnuteľnénedosiahnuteľné



ZáZáZáverZáver

•• Z uvedeného vyplýva, že niektoré Z uvedeného vyplýva, že niektoré 
prevádzky nie sú schopné dosiahnuťprevádzky nie sú schopné dosiahnuťprevádzky nie sú schopné dosiahnuť prevádzky nie sú schopné dosiahnuť 
úroveň EL, najmä pre tie ZL, ktoré neboli úroveň EL, najmä pre tie ZL, ktoré neboli 

é ý íé ý ídoposiaľ stanovené. V tých prípadoch doposiaľ stanovené. V tých prípadoch 
prevádzkovatelia pravdepodobne prevádzkovatelia pravdepodobne p p pp p p
požiadajú o udelenie výnimky z BATpožiadajú o udelenie výnimky z BAT



Ďakujem za pozornosťĎakujem za pozornosťĎakujem za pozornosťĎakujem za pozornosť


