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Podľa rozdeľovníka 

 

 

 

 

 
Naše číslo  Vybavuje Bratislava 

3445-28309/27/2018/Bur  Ing. Cyril Burda 21.08.2018 

 

Vec 

Revízia referenčného dokumentu o BAT pre kováčne a zlievarne. Technická pracovná skupina 

k uvedenému dokumentu - výzva na členstvo.  

 

Vážená pani, 

Vážený pán, 

 

 dovoľujem si Vás informovať, že Európska komisia dňa 12. júla 2018 prostredníctvom 

svojho úradu EIPPCB v Seville formálne začala práce na revízii referenčného dokumentu o BAT 

pre kováčne a zlievarne (Smitheries and Foundries Industry – SF BREF). 

 

Revidovaný dokument sa týka činností uvedených 

 v PRÍLOHE I, Kategórie činností uvedených v článku 10 smernice  Európskeho parlamentu 

a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách 

2.3. Spracovanie železných kovov: 

b)  prevádzka kováční s bucharmi, ktorých energia presahuje 50 kJ na jeden buchar, 

s tepelným výkonom presahujúcim 20 MW; 

2.4. Prevádzka zlievarne železných kovov s výrobnou kapacitou presahujúcou 20 ton 

za deň. 

2.5. Spracovanie neželezných kovov: 

b) tavenie vrátane zlievania neželezných kovov vrátane zhodnotených produktov 

a prevádzky zlievarne neželezných kovov, s taviacou kapacitou presahujúcou 

4 tony za deň pri olove a kadmiu alebo 20 ton za deň pri ostatných kovoch. 

 v Prílohe č. 1 k zákonu č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania 

životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

„Zoznam priemyselných činností“, Kategórie priemyselných činností 

2.3. Spracovanie železných kovov: 

b)  prevádzkovanie kováční s kladivami s energiou väčšou ako 50 kJ na jedno 

kladivo, kde spotreba tepelnej energie presahuje 20 MW; 

2.4. Zlievarne železných kovov s výrobnou kapacitou väčšou ako 20 t za deň. 

2.5. Spracovanie neželezných kovov: 
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b) tavenie vrátane zlievania neželezných kovov vrátane zhodnotených produktov 

a prevádzkovanie zlievarne neželezných kovov, s  kapacitou tavenia väčšou ako 4 

t za deň pre olovo a kadmium alebo 20 t za deň pre ostatné kovy. 

 

Tento dokument bude v kapitole „Závery o BAT“ obsahovať súhrn najlepších dostupných 

techník (ďalej len „BAT“ z angl. Best Avalaible Techniques) pre jednotlivé prevádzky, ktorých 

sa vyššie uvedené činnosti týkajú a ktoré musia tieto prevádzky spĺňať. Zároveň sa tieto závery 

o BAT dňom publikovania v Úradnom vestníku Európskej únie stávajú záväznými pre každý 

členský štát a Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len „SIŽP“) ako povoľujúci orgán 

v procese integrovaného povoľovania ich bude aplikovať v plnom rozsahu v povoľovacom 

procese. 

Z toho dôvodu SIŽP, BAT Centrum vyzýva expertov v danej oblasti a záujemcov o prácu 

v národnej technickej pracovnej skupine „Kováčne a zlievárne“ o prihlásenie sa do tejto TPS 

v termíne do 28. septembra 2018 na e-mailových adresách cyril.burda@sizp.sk alebo 

bat.centrum@sizp.sk. 

 

Tešíme sa na spoluprácu pri revízii referenčného dokumentu o BAT – SF BREF.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S pozdravom 

         Ing. Peter Šimurka 

           hlavný inšpektor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doručuje sa: 
katarina.jankovicova@enviro.gov.sk; jana.gustafikova@enviro.gov.sk; katarina.liskova@sazp.sk; 

blanka.kapustova@sazp.sk; zzsk@zzsk.sk 
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