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ZCHFP SR
 Založený 1991
 Člen ECEG – Združenie európskych

zamestnávateľov v chemickom priemysle
 Člen CEFIC - Európska rada chemického
priemyslu
 Člen AZZZ – Tripartita - HSR
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Vývojové trendy slovenského chemického priemyslu
Prehľad tržieb za jednotlivé odvetvia

• Po období prakticky kontinuálneho

•V roku 2010 sa výroba postupne

zvyšovala, s výnimkou farmácie sa
však v žiadnom sektore nedosiahla
úroveň roka 2008.

•Od roku 2014 začína pokles tržieb,

za
ktorý
je
pravdepodobne
zodpovedný výrazný pokles ceny . Pri
zvýšení cien sa objavil už nárast v
roku 2017

5 000
4 500
4 000
Tržby v mil. EUR

rastu v rokoch 2005 až 2008
zaznamenali všetky rozhodujúce
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Roky
Ropné produkty

Chemikálie a chem. Výrobky:

Farmaceut. výr. a prípravky

Výrobky z gumy a plastov:

Významné investície v
chemickom priemysle
Duslo, a.s.
• Investment: 310 mil. €
• Intention: New Ammonia

operation

Continental Matador
Rubber, s.r.o.
 Investment: 9,5 mil. €
 Intention: Original equipment and

new laboratory for final products

Fortischem, a.s

Transpetrol, a.s.

• Investment: 50 mil. €

 Intention: Construction of storage

• Intention: New salt electrolyzes and

modernization of manufacture

tanks for crude oil

Legislatívny proces
 Nariadenia EU – platné vydaním v OJ
 Smernice – transpozícia EU do SR legislatívy
 Legislatívny proces v SR, kde vstupujú naše členské subjekty
 Príprava návrh zákona – pracovné skupiny
 MPK - Medzirezortné pripomienkové konanie
 Pripomienky členských subjektov
 Rozporové konania
 Hospodárska a sociálna rada Vlády SR –
Tripartita Vláda, Odbory, ZMOS, RUZ, AZZZ
 Legislatívna rada vlády
 Vláda SR
 NR SR

Vyhodnotenie pripomienkovania
legislatívneho procesu
 Stručná rekapitulácia MPK za december 2017 – február 2018
 Počet materiálov poslaných členom na pripomienkovanie

22
Počet materiálov, ku ktorým členovia poslali pripomienky
 8
Počet zaslaných pripomienok
 22
Počet rozporových konaní
 5
Úspešnosť rozporových konaní
 75 %







Projekty - ukončené


ERAZMUS +

Inováciám venujeme pozornos v medzinárodnom projekte Erazmus+ INNOCHEM (20142017), ktorý bol zameraný na budovanie partnerstiev chemického priemyslu a univerzít
s cieľom preskúmať potreby chemického priemyslu a následne aktualizovať obsah štúdií
na technicky zameraných chemických vysokých školách.
 V rámci projektu bolo realizované národné informačné stretnutie. Povinnou súčasťou
projektu bolo realizovať konferenciu s medzinárodnou účasťou, ktorá sa konala dňa
7.4.2017 v Hoteli Tatra v Bratislave. Pripravili sme aj dve multiplikačné stretnutia, kde
sme informovali o výsledkoch projektu. Spoluorganizovali sme Európske multiplikačné
podujatie v rámci AFEM – stretnutia riaditeľov európskych chemických zväzov, na
ktorom sme informovali o výsledkoch a výstupoch projektu.
Projekt ChemPharm programu Erazmus+ (2015-2017) je zameraný na prípravu
klasifikačného štandardu, učebných osnov a plánov chemického a farmaceutického
operátora v snahe harmonizovať naše vzdelávanie s európskym vzdelávaním.
 Cieľom je celkové vylepšenie štúdia, aby absolventi mali zručnosti a vedomosti na
úrovni EU a mali perspektívu práce v chemickom a farmaceutickom priemysle na
Slovensku ale aj v iných krajinách EU.
 Projekt rieši konzorcium partnerov z Nórska, Nemecka, Portugalska, Slovinska
a Slovenska so zastúpením priemyslu, vzdelávacích inštitúcií a stredných odborných
škôl.

InnoChem


S podporou finančných prostriedkov Európskej únie, Programu pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport ERASMUS+, bol
k 31.8.2017 na Slovensku úspešne ukončený projekt zameraný na prípravu talentov v chémii pre podnikateľský úspech inovácií v malých a
stredných podnikoch – InnoChem.





Začiatok projektu: 1. september 2014
Ukončenie projektu: 31. august 2017
Dĺžka trvania: 36 mesiacov

Partneri projektu:
SR: ZCHFP SR a Slovenská technická univerzita, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (STU, FCHPT), Bratislava – vedúci partner
GR: Národná technická univerzita v Aténach (NTUA), Atény a Helénsky zväz chemického priemyslu (HACI), Atény
ČR: Vysoká škola chemicko-technologická (VŠCHT), Praha a Česká technologická platforma pre udržateľnú Chémiu (SusChem), Praha
BE: Európske združenie chemického priemyslu (CEFIC), Brusel






Výsledky projektu:
 SR: inovácia inžinierskeho št. programu Riadenie technologických procesov v chémii
a potravinárstve
 GR: inovácia 5-ročného št. programu – Chemické inžinierstvo a dvoch programov
postgraduálneho štúdia (1-ročné): Materiálová veda a inžinierstvo a Výpočtové
inžinierstvo
 ČR: zmena štruktúry bakalárskeho štúdia - 3 študijné programy zamerané na osobitné
aspekty energetiky, palív a životného prostredia

KONFERENCIA INNOCHEM
Dňa 7.4. 2017 sa uskutočnila Konferencia k projektu Innochem s názvom Inovácie vo
vzdelávaní talentov v oblasti chémie pre dosiahnutie obchodného úspechu MSP
v inováciách. Konferencii predchádzala návšteva chemických laboratórií na
STU FCHPT v Bratislave. Na konferencii boli prítomní účastníci z Českej
republiky, Slovenskej republiky, Nemecka, Grécka, Maďarska. Účastníci boli
zástupcovia univerzít, MSP a z ministerstiev. Program:

Príhovor, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU Ján Šajbidor,
dekan FCHPT STU

Zručnosti pre inovácie v chemickom priemysle Nicole Marechal, CEFIC

Innochem Project, Status Quo - Analýza Slovenská republika Silvia Surová,
ZCHFP SR

Partnerstvo medzi priemyslom a Univerzitou, SQA a Cestná mapa, Česká
republika Jiri Reiss,

Tok inovácií: veda, priemysel a ekonomika Ivan Soucek, SCHP CZ

Status Quo Analýza a Cestná mapa – Grécko Markakis Vasilis, NTUA, Aris
Gorogias, HACI

Cestná mapa Slovenská republika Monika Bakošová, Elena Hájeková, Dana
Dvoranová, FCHPT

Podnikateľské príležitosti vytvorené v priemyselnej ekonomike Prof. Aravosis
Konstantinos

MSP a potreba inovácií z pohľadu majiteľa podniku Kate Trompeta,
MajiteľkCOVERPAINTS

Od cestnej mapy ku akcii v rámci programu a politiky EU, František Doktor,
ViaEuropa

Manažment inovácií, Jana Plchová, UM STU

Prínos chemickej legislatívy - Čo by mal absolvent ovládať Zuzana Zajacová,
REACH Centrum

Bezpečnosť v chemickom priemysle zameraný na MSP FCHPT STU

Odborné vzdelávanie pre chemický a farmaceutický
priemysel
Príprava programov odborného vzdelávania so zameraním na odbornú prípravu
operátorov v chemickom a farmaceutickom priemysle

Partneri

ChemMultimodal
 INTERREG
 Cieľom projektu je pripraviť reálne podklady na zavedenie a rozvoj

multimodálneho transportu chemických produktov, presunúť
prevažnú časť prepráv z preťažených diaľnic a ciest na železnicu.
 Od 1. júla 2016 sme zapojení do projektu ChemLog Multimodal, ktorý
je pokračovaním predchádzajúcich projektov a nadväzuje na ich
úspešné realizácie v Duslo a.s Šaľa.
 Projekt je zameraný na podporu kombinovanej dopravy pre potreby
chemického priemyslu. V súčasnosti to je otázka akútna, lebo cestná
doprava sa stretáva s množstvom problémov a obmedzení.

ChemMultimodal Bratislava
7.-8. 3. 2018
 V dňoch 7. a 8. marca 2018 sa v Hoteli TATRA v Bratislave konalo

Nadnárodné stretnutie pracovnej skupiny projektu ChemMultimodal Transnational Work Group meeting. Hlavným cieľom stretnutia bolo
prerokovanie spolupráce a ďalšieho postupu prípravy pilotných
projektov, ktorých cieľom je presun cestnej prepravy výrobkov
a surovín v chemickom priemysle na železničnú prepravu,
s očakávaním pozitívnych environmentálnych a bezpečnostných
dopadov.

 Projekt ChemMultimodal - „Promotion of Multimodal Transport in

Chemical Logistics“ je realizovaný z finančných prostriedkov
Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg
Central Europe. Do projektu ChemMultimodal je zapojených 7
regiónov a 14 partnerov z rôznych krajín Strednej Európy. Slovenskú
republiku v projekte zastupuje ZCHFP SR.

ChemMultimodal Bratislava
7.-8. 3. 2018

Pilotné projekty multimodality
 Pilotný projekt Slovenskej republiky je zameraný na prepravy

chemických výrobkov do Španielska, českí partneri sa zamerali na
spojenie so severom Talianska, maďarskí s Belgickom, poľskí tiež so
Španielskom, taliansky pilotný projekt je zameraný na prepojenie
s Ukrajinou, nemecký s Britániou a rakúsky s Tureckom.
 V blízkej budúcnosti bude, okrem iného, potrebné riešiť legislatívu pre
kombinovanú dopravu, a to nielen na úrovni Slovenska, ale aj celej EÚ,
pretože tá súčasná je už zastaraná. Dôležitá bude aj podpora nákupu
vozidiel a rozvoj dopravných terminálov.
 Partnermi pilotného projektu na Slovenku sa stanú chemické

spoločnosti GreenChem SK s.r.o., Duslo, a.s., Fortischem a.s. a
Mondi SCP, a.s. Logistickými partnermi budú spoločnosti Metrans
Danubia a.s., LKW Walter, Canil a DB Schenker.

Konferencie a semináre ZCHFP SR
Konferencia Chémia 2016
september 2016
Chemická legislatíva 2017
apríl 2017
BOZP a RC
júl 2017
Konferencia Chémia 2017
september 2017
Vzdelávanie, výskum
december 2017
CONECO – spoločný stánok ZCHFP
apríl 2018

Pracovné komisie a skupiny
 Responsible Care



Bezpečnosť prevádzky
vyhodnotenie KPI

 Logistika


 BOZP



ChemMultimodal, ICE, DINDS
Výmena skúseností
EU OSHA – kampane

BREF LWOC, nový WGC

 Nanomateriály
 Farmácia


Zákony o liekoch

 Odpady


 Vody



Prezentácia AZZZ na MŽP – 25.9.

bezpečnostné správy

 REACH


registrácia 2018

 Kolektívne vyjednávanie


 IPKZ
 BAT a BREF


 SEVESO

KV 2o18-2020

 Vzdelávanie



Duálne vzdelávanie
Príprava Procesného špecialistu

 Obchodná politika
 Energie


URSO

 Obchodovanie s emisiami


EU ETS – Inovačný fond, únik uklíka

 Environmentálne záťaže

V spolupráci s Ing. Žatkovičovou ,ŠIOV

 Skupina odborov 28 Technická a aplikovaná chémia

 Nový študijný odbor 28...Q procesný špecialista pre

chemický a farmaceutický priemysel

ŠO 28.. Q procesný špecialista pre
chemický a farmaceutický priemysel
Zákon č. 245/2008 Z. z. - Zákon o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
§ 14 Experimentálne overovanie
SOŠ chemická Bratislava
SOŠ Nováky

ŠO 28.. Q procesný špecialista pre
chemický a farmaceutický priemysel
Vyššie odborné vzdelanie (postsekundárne alebo terciárne), ktoré získa
žiak úspešným absolvovaním:
 najmenej dvojročného a najviac trojročného vzdelávacieho programu
odboru vzdelávania v strednej odbornej škole, ktorý sa ukončuje
absolventskou skúškou; dokladom o získanom stupni vzdelania je
vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský diplom s právom
používať titul „diplomovaný špecialista“ so skratkou „DiS“; titul sa
uvádza za priezviskom

Špecifikácia potrieb
zamestnávateľov
Units of Learning outcomes:
Riadenie procesov
Logistické procesy
Technické procesy
Kontrola kvality

But the world is changing (in € trillion)
2003

2013

2030

Source: Cefic Chemdata International

REACH
3.5 r. > 1000 t/r

CLP

2.5 y. > 100 t/r

1 Jún 2015

1 Dec 2010

3.5 r látky

Pre látky a zmesi:
EU-systém: záväzný
GHS: voliteľné
Etiketa: GHS

5 y. > 1 t/r
31 Máj 2018

4.5 r. zmesi

Pre látky:
GHS: povinné
KBU musí obsahovať EU aj GHS klasifikáciu
Pre zmesi: EU-systém: záväzný
GHS: voliteľné
Etiketa: GHS

Po skončení prechodného
obdobia:
Pre látky a zmesi:
GHS: povinné
EU-systém: právny status
33

REACH v číslach
• Registrácia MSP (pred overovaním MSP statusu)

•
•

2010: 14%
2013: 20%
2018: ?

• Priemerný počet registrujúcich na látku
•
•
•

2010: 6 registrants/látku
2013: 3 registrants/látku
2018: ?

 Ak tento trend má pokračovať, mnoho MSP bude jediným

registrujúcim na látku
 ECHA website: http://echa.europa.eu/reach-2018

34

Aktuálne témy:
 Mikroplasty vo vodách
 Endokrinné disruptory
 Nové návrhy klasifikácie
 TiO2 – návrh na harmonizovanú klasifikáciu
 Karcinogény na pracovisku – 3. vlna
 BPA
 Prekurzory
 Perzistentné látky

3. vlna revízie smernice o
karcinogénoch a mutagénoch
 On 5 April the Commission proposed the 3rd wave revision of the carcinogens and
mutagens directive. Please find attached. This time, it proposes inclusion of limit values
in annex III of the directive for 5 additional substances, as well as notations for some of
them:

 Cadmium and its inorganic compounds under the scope of the Directive –
0,001mg/m3 with transitional limit value 0,004mg/m3 for first 7 years
 Beryllium and inorganic beryllium compounds under the scope of the Directive
– 0,0002mg/m3 with transitional limit value 0,0006mg/m3 for first 5 years
 Arsenic acid and its salts, as well as inorganic arsenic compounds under the
scope of the Directive – 0,01mg/m3 with transitional period of 2 years for the
copper smelting sector
 Formaldehyde – 0,37mg/m3
 4,4'-Methylene-bis(2-chloroaniline) ("MOCA")13 – 0,01mg/m3


BPA


Nedávno bolo prijaté nové nariadenie týkajúce sa používania BPA v aplikáciách pre kontakt s
potravinami, ktoré definuje pravidlá používania BPA v doteraz nepokrytých

oblastiach náterov a lakov a zodpovedajúcim spôsobom upravuje
existujúce nariadenie týkajúce sa plastov pre BPA.

 Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/213 z 12. februára 2018 o používaní bisfenolu A v lakoch
a náteroch určených na styk s potravinami a o zmene nariadenia (EÚ) č. 10/2011,
pokiaľ ide o používanie danej látky v plastových materiáloch prichádzajúcich do
styku s potravinami
sa vzťahuje na laky a nátery a na plasty
definuje SML (špecifický migračný limit) v množstve 0,05 mg / kg na základe EFSA TDI,
ktorý už zahŕňa alokačný faktor s prihliadnutím na iné spôsoby expozície (t. J.
Prostredníctvom dermálneho kontaktu zhodnoteného v stanovisku EFSA)
 nepovoľuje migráciu z povlakov a lakov do potravín pre výrobky určené pre malé deti,
ako sa uvádza v nariadení (EÚ) č. 609/2013.
 v prílohe II sa uvádzajú zmeny uplatniteľné na polykarbonát, t. j. nový SML 0,05 mg/kg a
okrem už existujúcej výnimky používania pre dojčenské dojčenské fľaše sa pridáva
výnimka pre použitie na detské „sippy“ poháre.



 Nové nariadenie bolo v úradnom vestníku uverejnené 14. februára 2018 a nadobúda
účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej
únie. Uplatňuje sa od 6. septembra 2018. Toto nariadenie je záväzné v celom
rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

TiO2
 Návrh klasifikácie
 dopady

TiO2 - obrat, použitie

TiO2 návrh na klasifikáciu

TiO2 – použitie, zdroj CEPE

TiO2
 Príloha k Nariadeniu Vlády 355/2016
 Sk
 NPEL : 5mg/m3

Nebezpečné látky v pracovnom prostredí

 Nebezpečné látky sú významným problémom v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia.
Problém týchto látok sa dotýka miliónov zamestnancov v Európe. Miera vystavenia týmto
látkam a riziká a s tým spojené sa často podceňujú alebo sa im nevenuje dostatočná
pozornosť a práve z toho dôvodu bola téma nebezpečných látok určená ako ústredná
téma dvojročnej kampane Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia (EUOSHA) na roky 2018 a 2019.

 Cieľom kampane je zvýšiť informovanosť o rizikách spojených

s chemickými látkami, šíriť dobrú prax a ponúknuť zdroje na
účinnú kontrolu nebezpečných chemických látok na
pracoviskách. Kampaň na európskej úrovni začína 24. apríla 2018
a budú sa na nej podieľať stovky partnerov, okrem iného
aj tripartitná sieť EU-OSHA, ktorú tvoria vlády krajín a
zástupcovia zamestnancov aj zamestnávateľov.

 Na národnej úrovni bude kampaň otvorená dňa 26. apríla na tlačovej konferencii v
Bratislave za účasti tripartity a zástupcov médií. Aktivity kampane, medzi ktoré budú
tradične zaradené bezplatné semináre pre odbornú verejnosť, budú včas propagované na
webovej stránke Národného inšpektorátu práce. Sprievodca, leták, plagát a prezentácia v
PowerPointe ku kampani sú zverejnené na webovej stránke EU-OSHA.

Healthy Workplaces Campaign 2018-19
Manage dangerous substances in the workplace

Safety and health at work is everyone’s concern. It’s good for you. It’s good for business.

 Kampaň je koordinovaná

 the European Agency for Safety and Health at Work
(EU-OSHA)

 Organizovaná vo viac ako 30 krajinách

Informácie:

 Learn more at the campaign website:

www.healthy-workplaces.eu
 Subscribe to our campaign newsletter:

https://healthy-workplaces.eu/en/healthy-workplaces-newsletter
 Keep up to date with activities and events through social media:

 Find out about events in your country from your focal point:

www.healthy-workplaces.eu/fops

EU OSHA – ocenenie Duslo, a.s.
 Na konferencii v La Valette na Malte, ktorá v súčasnosti predsedá Rade EÚ boli dňa 27. apríla
slávnostne odovzdávané ocenenia z výsledkov súťaže o dobrej praxi, ktorú v prvom roku
kampane organizovala Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia (EUOSHA) ako súčasť jej celoeurópskeho programu kampane Zdravé pracoviská pre všetky
vekové kategórie.






Kampaň propaguje trvalo udržateľnú prácu a zdravé starnutie už od začiatku pracovného života. Cieľom ocenení je uznať
spoločnosti a organizácie, ktoré preukázali výnimočnosť a inovatívnosť, metódy na podporu udržateľnej práce v kontexte
starnúcej pracovnej sily, holistický prístup k riadeniu BOZP, a perspektívu životného cyklu na zabezpečenie prevencie rizík.
Súťaž v takomto kontexte dáva výbornú príležitosť zdieľať osvedčené postupy v iných krajinách Európy aj mimo nej. EUOSHA získala v rámci danej súťaže spolu 42 príspevkov s prihláškami do súťaže z 23 krajín, z ktorých 5 bolo prijatých od
oficiálnych partnerov kampane. Príspevky sa týkali podnikov rôznych veľkostí a rôznorodých odvetví a boli hodnotené
európskou porotou vrátane zástupcov EU-OSHA, Európskej komisie, generálneho riaditeľstva pre zamestnanosť, sociálne
záležitosti a začlenenie, európskeho odborového inštitútu (ETUI) a Združenia zamestnávateľov. Porote predsedal prof.
Stephen Bevan z Inštitútu pre štúdium zamestnanosti(IES).
Zo zaslaných príspevkov bolo vybratých osem najlepších, ktoré dostali ocenenie a osem doporučených. Všetkých 16
úspešných príspevkov je trvalo udržateľných a dajú sa aplikovať na iných pracoviskách, preto sú podrobne opísané a
spropagované v príručke, ktorá je zverejnená v anglickom jazyku na webovej stránke EU-OSHA. Do konca roka bude
preložená do viacerých jazykov, aj do slovenského jazyka a bude v tlačenej podobe dostupná na národných kontaktných
miestach EU-OSHA.
V mene Národného inšpektorátu práce, národného kontaktného miesta EU-OSHA a ZCHFP SR srdečne blahoželáme
spoločnosti Duslo Šaľa a.s., ktorých príspevok bol výberovou komisiou ohodnotený ako doporučený. Príklad Dobrej praxe
vo svojom podniku prezentovali zástupcovia spoločnosti na seminári dňa 12. apríla 2017 v Bratislave a po oficiálnom
vyhlásení výsledkov súťaže v La Valette bol ich príklad prezentovaný širokej verejnosti prostredníctvom médií na
pripravovanej exkurzii novinárov v spoločnosti, dňa 8. júna toho roku.

www.zchfp.sk

www.rcsk.sk

