
01_18_Zákazník oceňuje ústretovosť a otvorenosť

Ing. Zuzana Štromajer, 
manažérka ofsetovej tlače, CHEMOSVIT FOLIE, a.s.: 

Ak máte kvalitné základy, môžete na nich stavať nádherné veci. A my sme tie kvalitné základy dostali. Firma 
bola založená Tomášom Baťom a podniková kultúra s Baťovou tradíciou je neustále podporovaná, je to seriózny 
základ, na ktorom staviame. Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že v našej spoločnosti sa nájde príležitosť 
pre každého mladého inžiniera, ktorý o ňu naozaj stojí a zároveň tu pracuje množstvo skúsených odborníkov, 
ktorí radi posunú svoje vedomosti a dobré rady nám mladým.
Moja cesta v CHEMOSVIT FOLIE, a.s. začala pred 3,5 rokmi a stále je priestor učiť sa nové veci.
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01_18_Zákazník oceňuje ústretovosť a otvorenosť

Zákazník oceňuje 
ústretovosť a otvorenosť

V roku 2017 investovala dcérska spoločnosť nadnárodnej 
slovenskej firmy Chemosvit Group do kúpy nového, 
unikátneho ofsetového zariadenia, ktoré sčasti nabúralo 
konvencie zaužívané v obalovom priemysle na Slovensku. 
„Zákazníci sú zvyknutí na iný ofset, ako ponúkame my. 
Napriek tomu verím, že výstupy presvedčia mnohých z nich, 
že ofsetová tlač nemusí ísť ruka v ruke iba s papierom,“ otvára 
debatu Zuzana Štromajer.  

Ste mladá žena na riadiacom poste významnej, 
nadnárodnej spoločnosti. Ako vnímate svoju 
manažérsku pozíciu v branži, v ktorej je väčšina 
manažérov zastúpená mužmi? 

Pravda je, že môj pocit z tejto pozície sa postupom času 
menil. Zo začiatku je to vždy ťažké, mladá žena príde do 
veľkej firmy a dostane istú pozíciu a z nej vyplývajúce 
povinnosti. Zapadnúť však do kolektívu tvoreného v drvivej 
väčšine mužmi môže byť tŕnistá cesta. S pribúdajúcimi 
skúsenosťami sa mi ale potvrdilo, že nejde ani tak o to, či je 
technik žena alebo muž, pracovníci vo výrobe si vás rýchlo 
„otestujú“ a buď vás medzi seba prijmú alebo nie. Ak vidia, 
že sa snažíte im prácu uľahčiť, dáte si poradiť a zároveň viete 
pomôcť aj vy im, myslím si, že otázka pohlavia prestane byť 
dôležitá. A to už je základný krok k ďalšej úspešnej práci, 
vedieť sa zosúladiť s tými, pre ktorých pracujete, aj s tými, 
s ktorými máte niečo tvoriť. Navyše v našej spoločnosti je 
v strednom manažmente pomerne dosť žien, čiže to nie je 
až také markantné.

„Osobne by som nedokázala riadiť 

takú činnosť ľudí, ktorú by som ja sama 

nedokázala vykonať a skontrolovať.“

Aká bola vaša cesta k aktuálnej riadiacej pozícii - 
vedúca ofsetovej tlače /technologička  v spoločnosti? 

Pre mňa bol krok k tomuto odvetviu logický, nakoľko 
z otcovej strany pracovala takmer celá rodina v sieťotlačovej 
firme. V poslednom ročníku štúdia v odbore polygrafie 
a aplikovanej fotochémie na FCHPT STU prišla 
z CHEMOSVIT FOLIE, a.s. ponuka na realizáciu diplomovej 
práce s témou svetlostálosti farieb používaných v obalovom 
priemysle. Nakoľko sa zadávateľom témy moja práca páčila, 
dostala som sa až k pohovoru, ktorý som hneď po ukončení 
štúdia úspešne zvládla a nastúpila som do spoločnosti 
CHEMOSVIT FOLIE, a.s. ako produktový manažér. Cieľom 
mojej pracovnej pozície bolo pod vedením skúsenejších 
kolegov spoznať široké portfólio výrobkov spoločnosti 
a zavádzanie nových podľa požiadaviek zákazníkov. Odtiaľ 
som sa presunula do oddelenia flexotlače, kde som strávila 
rok ako výrobná technologička a následne po investovaní 
spoločnosti do novej ofsetovej technológie som bola 
vybraná za technologičku a vedúcu tohto vznikajúceho 
oddelenia. Prešla som si všetkými oddeleniami, za čo patrí 
moje poďakovanie manažérovi technológov, Ing. Dávidovi 
Šariskému. Keď totiž príde mladá inžinierka medzi 85 chlapov, 
ktorí majú 30-ročnú prax, nie je priestor na zaváhanie. Počas 
tohto „krstu ohňom“ musíte ukázať, že na to máte a v prípade 
potreby ste pripravená poradiť aj starším a skúsenejším. 

Keď hovoríme o nových veciach, v minulosti používala 
vaša firma pri výrobe flexotlačové a hĺbkotlačové 
technológie, ktoré ste minulý rok, celkom čerstvo, 
doplnili o ofsetové. Prečo ste sa rozhodli pre tento krok 
a v čom je ofset prijateľnejší oproti pôvodnej používanej 
technológii? 

Áno, máte pravdu. Prvý flexotlačový stroj bol do firmy 

Na kvalitných základoch je možné postaviť nádherné veci
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zakúpený už v roku 1938. Išlo o takzvanú gumotlač. Rokmi 
sa tlač rozširovala, rozvíjala a inovovala a teraz máme 
4 flexotlačové stroje s predpokladom na ďalší rozvoj tohto 
oddelenia. Okrem flexotlače je vo firme aj 6 hĺbkotlačových 
strojov a ofset pribudol ako logický krok, skôr pre doplnenie, 
než nahradenie existujúcich prevádzok.

Ako som už povedala, tlak na dodávky malých zákaziek 
sa zvyšuje, čo pri nákladoch na hĺbkotlačové valce posúva 
voľbu skôr do flexotlače. Zároveň však zákazníci trvajú 
na špičkovej kvalite, respektíve veľmi jemných rastroch, preto 
ofset ako logická voľba vypĺňa túto medzeru. Okrem iného 
je však pre nás a našich zákazníkov zaujímavý aj z pohľadu 
ekológie - nový ofsetový stroj COMEXI CI8 nepoužíva pri tlači 
žiadne organické rozpúšťadlá a nevytvára ani zvyškové farby 
a jednoznačne i z pohľadu pružnosti. Čas výroby tlačových 
platní pre náš nový stroj je zlomkom času, ktorý sa musí 
venovať výrobe flexotlačových platní a hĺbkotlačových valcov. 

Ofset si zrejme mnohí spájajú s potlačou papiera a nie 
rôznych typov obalových materiálov. Aké sú doterajšie 
reakcie vašich zákazníkov na túto novinku v portfóliu? 

Reakcie sa rôznia, nakoľko ľudia si, ako ste už spomenuli, 
pri ofsete predstavia klasický ofset na papier. Toto je niečo 
iné, čo si zákazník musí obzrieť a zoznámiť sa s tým. Aspekt 
odstránenia všetkých kritických faktorov pri balení potravín je 
však pre mnohých našich zákazníkov veľmi atraktívny a keď 
vidia výsledok na vlastné oči, sú s ním spokojní.

Zákazníci sú pri výrobe obalov skôr konvenční, 
alebo otvorení inováciám s cieľom čo najviac sa odlíšiť 
aj za cenu vyšších nákladov? 

Všetci zákazníci požadujú istú dávku unikátnosti pri výrobe 
ich obalu, no zároveň sa všetci držia noriem, ktoré sú veľmi 
prísne. Na jednej strane je hŕba podmienok, na ktorých 
skalopevne trvajú, nakoľko ide o potraviny a druhá vec sú 
inovácie. Každý zákazník príde k nám so svojou predstavou, 
návrhom, ktorý spracujeme v našom prepress štúdiu a 
odporúčame mu prípadné úpravy tak, aby sa zachovala jeho 
predstava no i naša realizácia. Zo svojej skúsenosti však 
musím povedať, že akákoľvek inovácia, ktorá prišla na trh 
obalov, sa zrazu stala konvenčnou záležitosťou, napríklad 
matná fólia. V priebehu roka ju chceli mať takmer všetci. 

Čo všetko spadá pod produkciu Chemosvit Group 
a CHEMOSVIT FOLIE, a.s.? 

Chemosvit Group má pomerne širokú škálu činností, 
od výroby základných fólií rôznych typov - elektrofólie sa 
vyrábajú v spoločnosti Terichem, základné BOPP fólie sa 
vyrábajú v Tatrafane. Ďalej 75-ročné skúsenosti s výrobou 
vlákien. Najprv to boli viskózové a neskôr polyamidové 
vlákna. V súčasnosti vyrábame PP vlákna v dcérskej 
spoločnosti Fibrochem. S našimi vláknami sa stretnete 
v ponožkách Svitoni, v športovom tzv. „funkčnom oblečení“, 
ale tiež v automobiloch. Máme aj samostatnú strojárenskú 
výrobu, automobilovú dopravu zasa zabezpečuje spoločnosť 
Chedos a jedna z našich spoločností ponúka aj hotelové 
a reštauračné služby. 

Najväčšia dcérska spoločnosť CHEMOSVIT FOLIE, 
a.s., v ktorej pracujem aj ja, produkuje vlastné vyfukované 
polyetylénové a liate polypropylénové fólie, disponuje troma 
tlačovými technológiami a všetkými pridruženými výrobami, 
lamináciou, rezaním, vreckovaním a špičkovým oddelením 
vývoja a laboratórií.

01_18_Zákazník oceňuje ústretovosť a otvorenosť
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Aký rok čaká firmu Chemosvit Folie a aký bol pre 
firmu rok 2017? 

Našu spoločnosť čaká neľahký rok. Konkurencia na trhu 
je veľká, nároky zákazníkov vysoké. Zároveň si zákazníci 
objednávajú čoraz menšie zákazky, čiže už aj samotná 
logistika takej rozsiahlej výroby je veľkou výzvou. 

Som však presvedčená, že rozsiahle projekty a 
investície do technológií, ktoré nás čakajú v roku 2018 sú 
predpokladom, aby sme dokázali požiadavkám zákazníkov aj 
v nadchádzajúcom roku vyhovieť.

Rok 2017 bol ako pre mňa, tak i pre celý Chemosvit Folie 
veľmi zaujímavý, nakoľko nám pribudol nový ofsetový 
stroj, unikát vo svojej triede, ktorých je na svete iba zopár 
kusov. Museli sme sa s ním naučiť pracovať, predstaviť ho 
zákazníkom a presvedčiť ich, že kvalita výstupu je výborná. 
Okrem toho pribudli vo firme iné veci, ako napríklad nový 
kašírovací stroj, čiže nové projekty sa rozbiehali na viacerých 
frontoch. 

CHEMOSVIT FOLIE, a.s. má zastúpenie v mnohých 
krajinách Európy, spomeňme napríklad susedné Česko, 
Nemecko i Poľsko. Viete zhodnotiť, prípadne porovnať 
zákaznícke správanie slovenských a zahraničných 
zákazníkov? 

Chemosvit Folie sústreďuje svoje výroby vo Svite, ale 
áno, máme obchodné zastúpenie aj v Nemecku, Poľsku i v 
Čechách. Ja osobne nevnímam žiadne rozdiely v zákazníckom 
správaní. Všetci sme Európania, žiadame korektný prístup a 
kvalitu. Každý zákazník oceňuje ústretovosť a otvorenosť v 
jednaní. Tlak na rýchlosť a kvalitu dodávok je od všetkých 
zákazníkov rovnaký.

Predovšetkým, ak chce zákazník uviesť na trh nový 
výrobok, alebo urobiť marketingový prieskum, či a ako sa 
bude novo navrhovaný výrobok predávať, je sám pod veľkým 
tlakom.

Aj to bol jeden z dôvodov, prečo sme sa rozhodli pre ofset. 
Vysoká flexibilita a zároveň kvalita tlače porovnateľná s 
hĺbkotlačou je optimálnou voľbou napríklad pri limitovaných 
sériách výrobkov.

Ak sa nemýlime, pred pár rokmi oslávila spoločnosť 
CHEMOSVIT, a.s. 80. výročie svojho založenia. V roku 
1938 bola vôbec prvou v Európe a druhou vo svete, ktorá 
sa začala zaoberať výrobou celofánu a následne potlačou 
a výrobou fólií. Ako je možné zladiť takmer 100-ročnú 
tradíciu s modernou dobou a technologickým vývojom?

Tradícia je to, čo nás všetkých motivuje posúvať sa ďalej, 
aby sme udržali trend, ktorý nastolili naši predchodcovia. 
Firma nás v tom zároveň všemožne podporuje. Za tri roky 
v spoločnosti som precestovala veľkú časť Európy v rámci 
absolvovania školení, výstav a návštev dodávateľských 
závodov, čo vnímam ako základ k tomu, aby sme v trende 
nastolenom predošlými generáciami pokračovali aj ja a 
moji rovesníci. „Nájsť správny pomer medzi opatrnosťou a 
odvahou je to najväčšie umenie.“ To je jeden zo známych 
výrokov Tomáša Baťu. 

Vraví sa, že polygrafický priemysel, ako sme ho 
poznali, už neexistuje. Využíva sa čoraz menej papiera, 
ktorý je následne nahrádzaný elektronickými médiami. 
Segment obalov sa však digitalizácie zrejme obávať 
nemusí, nakoľko v súčasnosti sa už balí takmer všetko 
a spektrum obalových materiálov je čím ďalej tým širšie. 
Ako hodnotíte aktuálnu situáciu na trhu s obalmi? 

Ako všetky odvetvia aj ten obalový zaznamenáva zmeny. 
V minulosti sa balilo do papiera, potom do polyetylénu 
a teraz sa vyvíjajú čoraz komplikovanejšie obaly. Na jednej 
strane je potrebné znižovať hmotnosť obalu, na druhej strane, 
bohužiaľ, vidíme, že výrobcovia potravín dávajú zbytočne 
veľký obal na výrobok malej hmotnosti. Vždy je potrebné 
nájsť strednú zlatú cestu. Ja osobne obal chápem ako 
potrebnú súčasť produktu, ale vie ma nepríjemne prekvapiť, 
ak sa produkt v obale s anglickým textom skrátka zabalí do 
ďalšieho s textom slovenským. 

Čo sa týka digitalizácie, skutočne sa jej neobávame - 
práve naša nová ofsetová technológia ju vo veľkej miere 
používa, pretože funguje na princípe PANTONE extended 
- teda pri tlači akejkoľvek zákazky sa používa pevných 
8 farieb - cyan, magenta, yellow, black, orange, green, violet 
a podkladovej bielej. Všetky zákazníkmi požadované odtiene 
sa teda reprodukujú pomocou týchto farieb, čo je v podstate 
digitálny proces. 

O aké druhy obalov má trh aktuálne záujem? Uberá sa 
i tento segment cestou environmentálnej zodpovednosti? 

Naša výroba obalov sa určite ekologickou cestou uberá. 
Spoločnosť CHEMOSVIT, a.s. prispieva k zabezpečovaniu 
vyššej kvality životného prostredia, na úrovni štandardov EÚ 
realizáciou koncepcie trvalo udržateľného rozvoja. Máme 
zavedený štruktúrovaný systém manažérstva bezpečnosti 
potravín podľa noriem ISO 22000, BRC a HACCP. Sme si 
vedomí svojho záväzku voči životnému prostrediu, dbá sa 
u nás na pracovné prostredie zamestnancov, život ľudí a aj 
faunu a flóru podtatranskej a tatranskej prírody. Spoločnosť 
má integrovaný Systém manažérstva životného prostredia 
ISO 14001. V oblasti aktivít spojených s riadením ochrany 
životného prostredia sú organizované pravidelné školenia 
environmentálnej výchovy ľudských zdrojov. Charakter 
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výrobnej činnosti nás zaväzuje, aby sme sa intenzívne 
zaoberali otázkami ochrany ovzdušia, odpadového 
hospodárstva, ochrany vôd a integrovanej prevencie 
a kontroly znečisťovania životného prostredia, čo sa premieta 
do toho, že vo forme riadenej dokumentácie spoločnosť 
vydáva interné záväzné organizačné dokumenty z oblasti 
ochrany životného prostredia. 

Najväčší investičný projekt spoločnosti realizovaný cez 
eurofondy je projekt kogeneračnej výroby elektriny a tepla 
v dcérskej spoločnosti Energochem. Táto vysokoúčinná 
kombinovaná výroba elektriny a tepla (KVET) prispela 
k zefektívneniu výroby energií minimálne o 10 % z hľadiska 
využitia primárnych energetických zdrojov. Má pozitívny 
dopad aj na zníženie produkcie merných emisií škodlivín. 
Energochem na 100 percent garantuje stabilné dodávky 
energií v rámci priemyselného areálu, teda aj pre Chemosvit 
Folie. 

Vzniknuté odpadové plyny pri procese flexotlače, 
hĺbkotlače a kašírovania sú odvádzané do termického 
koncového spaľovacieho zariadenia. Súčasťou zariadenia 
je termoolejový rekuperačný systém - využíva teplo spalín 
pre ohrev sušiaceho vzduchu pre tlačové stroje. 

Druhý najlepší ekologický logistický projekt 

roka 2017 

Chemosvit Folie patrí k významným dodávateľom rôznych 
modifikácií obalov pre výrobcov potravín, cukroviniek 
a kávy a s tým súvisí aj produkcia PTO (plastového 
technologického odpadu). Cieľom je čo najmenej vyvážať 
na skládku a čo najviac recyklovať a zhodnotiť. V minulom 
roku sa takmer celé vzniknuté množstvo PTO zhodnotilo 
materiálovo a energeticky (99,9 %) a len 0,1 % sa zneškodnilo 
skládkovaním na skládke odpadov.  V roku 2017 sme 
zaznamenali úspech nielen na poli nových zaujímavých 
výrobkov, ale aj za systematické ekologické riešenie. 
Náš projekt distribúcie tovaru v plastových prepravných 
boxoch, ktorý bol úspešne zavedený do praxe v roku 
2016, vyhodnotila odborná hodnotiaca komisia v súťaži 
o ekologický logistický projekt roka 2017 ako druhý najlepší. 

Ide o nový, ekologickejší spôsob balenia vreciek, ktorý 
nahrádza doteraz používané balenie do kartónových škatúľ. 
Minimalizujeme tak papierový odpad zo škatúľ a preložiek, 
plastový odpad zo stretch fólie vznikajúci u odberateľa 
a v neposlednom rade množstvo drevených paliet, ktoré 
odberateľ nedokáže ďalej v reťazci upotrebiť. Tento spôsob 
balenia prináša okrem iného aj ďalšie výhody, a to napr. 
lepšiu ochranu tovaru, zjednodušenie procesu balenia aj 
manipulácie s prepravnou jednotkou, odbúranie starostí 
so správou paletového fondu a iné. Systém používania 
plastových boxov je ekologický, keďže tieto sú používané 
opakovane a sú recyklovateľné. Aj takýmito drobnými krokmi 
prispievame k ochrane toho najvzácnejšieho, čo máme. 
K ochrane životného prostredia, v ktorom žijeme.

Vďaka novým technológiám sme zaznamenali klesajúci 
trend spotreby energií a vody pri zvyšujúcej sa výrobe. 

Taktiež sa znova vrátim k svojmu pracovisku - ofsetovej tlači. 
Nový stroj COMEXI CI8, ako som už spomenula, nepoužíva 
žiadne organické rozpúšťadlá, a to ani tých zopár percent 
izopropyl alkoholu do vlhčiaceho roztoku. Pracujeme na báze 
electron beam farieb a bezalkoholovej tlače. Ide o vysoko 
organizovanú výrobu, bez zvyškových farieb, bez rozpúšťadiel 
a bez odpadov z tlačových platní - použité hliníkové platne sa, 
samozrejme, recyklujú. Ďalšou z výhod pre zákazníka je preto 
bezpečné balenie z pohľadu zvyškových riedidiel prítomných 
v obale.

Obal je tlačovinou, ktorá je, ako sa na prvý pohľad 
môže zdať, tzv. na jedno použitie. Za jeho samotným 
zrodom je však obrovský čas strávený vývojom a 
výrobou, ktorá zabezpečuje unikátne vlastnosti obalu. 
Oplatí sa v tomto segmente investovať do vývoja a 
nových technológií? 

Spoločnosť CHEMOSVIT FOLIE, a.s. investuje 
do modernizácie a zefektívnenia svojich výrob pravidelne 
a nepochybne sa to oplatí, predovšetkým ak chceme udržať 
trend a zvyšovať kvalitu produktov, ktoré vyrábame. Nie je to 
vždy jednoduché, obzvlášť, ak inovácia, do ktorej sa zapojíte, 
je naozaj na počiatku, a tak vo svojej prevádzke priebežne  
pomáhate vyvíjať napríklad nový stroj. Na konci tohto úsilia 
je to však neoceniteľná skúsenosť, ktorá pracovníkov posúva 
ďalej, spevní kolektív a prinesie základ na posun v kvalite. 

Obal ako taký má potravinu nie len chrániť, ale aj 
predlžovať jej životnosť. A to je veľmi dôležité. „Save Food“ je 
iniciatíva orientovaná na zlepšenie balenia, a tým aj zníženie 
strát vypestovaných plodín a spracovaných potravín. K nej sa 
pripojil rad inštitúcií, korporácií i privátnych firiem z celého 
sveta. Táto kategória je vyhodnocovaná aj v súťaži SYBA „Obal 
roka“. Dôraz sa kladie na inováciu materiálu, technológie a 
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prevedenie obalov tak, aby bola dosiahnutá zvýšená ochrana 
výrobku v potravinovom reťazci od krmív až po finálne 
potravinárske produkty pri minimalizácii potrebného 
obalového materiálu v duchu hesla: „As little as possible, as 
much as necessary.“ („Čo najmenšie, pokiaľ je to potrebné.“).

V roku 2016 získala toto ocenenie aj spoločnosť Chemosvit 
Folie obalom na balenie plátkového syra Gouda do vaničiek. 
Obal tvorí laminát z priehľadných flexibilných fólií - PET 
fólie a fólie PE s EVOH vrstvou. Má výbornú bariéru voči 
vodnej pare, kyslíku i aromatickým látkam. Obal potláčaný 
flexotlačou je možné ľahko otvoriť a opäť viacnásobne zavrieť 
jemným pritlačením. Fólia bezpečne priľne na vaničku 
bez nutnosti použitia doplnkového spojovacieho materiálu, 
ako je napr. hot-melt (tavné). Balenej potravine sa tým 
predlžuje doba spotreby. Tento produkt ako i ostatné 
výrobky ocenené cenou Save food Awards boli predstavené 
verejnosti aj na Interpacku 2017 v expozícii World Packaging 
Organisation WPO v „Innovation parku“.  

CHEMOSVIT Group je medzinárodná spoločnosť, 
čo v sebe nesie výhodu a zároveň i nevýhodu medzi 
konkurenčnými podnikmi. V lokálnom kontexte je 
zrejme obrovskou výhodou vaše pokrytie, logistika 
i kvalitatívna úroveň vašich produktov. Naopak 
v medzinárodnom meradle je konkurencia nepomerne 
silnejšia. Ako vnímate toto postavenie a čo je najväčšou 
devízou spoločnosti CHEMOSVIT FOLIE, a.s.?

Z môjho pohľadu sa nároky na kvalitu produktu, dodacie 
doby a celkovú technickú podporu medzi slovenskými 
a zahraničnými zákazníkmi až tak nelíšia. Konkurencia je síce 
veľká, ale práve preto je nevyhnutné sa posúvať ďalej, klásť 
sám sebe vyššie nároky a nebáť sa nových technológií.

Práve preto naša firma zahŕňa aj rozsiahle oddelenie 
vývoja a inovácií, poskytuje svojim zákazníkom komplexné 
služby v oblasti tvorby nových obalov, ich návrhu, testovania 
na baliacich automatoch a celkovej implementácie 
do každodenného spracovania.

 V riadiacej pozícii zrejme nezostáva veľa času 
na oddych a koníčky. Čo si rada doprajete, ak vám 
zostane nazvyš priestor i na voľný čas?

Keďže nepochádzam zo Svitu, svoj voľný čas sa snažím 
venovať predovšetkým rodine, je pre mňa najväčšou 
oporou, veľa preto cestujem. Najradšej sa porozhliadnem 
po slovenských pamiatkach. Cestovanie na letné dovolenky 
k moru ma nikdy nelákalo, moji známi vedia, že ma 
s najväčšou pravdepodobnosťou nájdu na niektorom 
slovenskom hrade, zámku, v jaskyni či botanickej záhrade. 
Slovensko je nádherná krajina plná zaujímavých miest, 
po skvelé zážitky tu netreba chodiť ďaleko.
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Redakcia

CHEMOSVIT FOLIE, a.s. 
Charakteristika spoločnosti: 
CHEMOSVIT FOLIE, a.s. je najväčšia spoločnosť skupiny 
CHEMOSVIT, a.s. V rámci obchodno-výrobných činností vyrába, 
zušľachťuje a predáva obalové materiály. Patrí k veľkým hráčom v 
konvertingu flexibilných obalových fólií v strednej Európe. Medzi 
hlavné obchodné činnosti spoločnosti patrí výroba fólií (LDPE, 
LLDPE a Cast fólií), potlač (hĺbkotlač, flexotlač a ofsetová tlač), 
laminácia (rozpúšťadlové, bezrozpúšťadlové a vodné lepidlá), 
rezanie, výroba vreciek a tašiek, laserová perforácia, nanášanie 
UNI kódov (aj do priameho styku s potravinami).

Rok založenia: 1934 - Tomáš Baťa, 2005 samostatná dcérska 
spoločnosť

Obrat za rok 2016: 93,8 milióna € €    
 2017: 95,6 milióna €

Počet zamestnancov: 950

Vedenie spoločnosti: Ing. Jaroslav Mervart, PhD.,                  
     riaditeľ CHEMOSVIT FOLIE, a.s
 

Referencie poskytovaných technológií a služieb: 
Zo slovenských spoločností vyrábame napríklad pre firmy: I.D.C,  
Celltex hygiene, tiež pre Alfa Bio, Agrofarma,  Encinger sk, Horti, 
Mincovňa Kremnica a mnoho ďalších.
Výrazná orientácia na zákazníka, stupňujúce sa požiadavky 
na kvalitu a sprísňujúce sa požiadavky legislatívy v oblasti 
bezpečnosti výrobku, ochrany životného prostredia i oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci viedli spoločnosť 
CHEMOSVIT FOLIE, a.s. k implementovaniu jednotlivých 
systémov podľa medzinárodne uznávaných noriem a štandardov:
• systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2008
• systém ochrany životného prostredia podľa normy 
 ISO 14 001:2004
• systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  
 podľa normy OHSAS 18 001:2007
• systém manažérstva bezpečnosti produktu podľa normy 
 ISO 22 000:2005
• certifikát štandardu BRC/IoP pre obaly a obalové materiály 
 vydanie 4. augusta 2017 
• certifikát Spoločenský zodpovedný podnik
• strieborný certifikát komplexného logistického auditu podniku 
 (KLAP)
• člen systému SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange) 
 s členstvom B

CHEMOSVIT FOLIE, a.s., 
Štúrova 101, 05921 Svit, 
Slovenská republika
Tel.: +421 52 715 2319, 
Email: info@chemosvit.sk

POLYGRAFIA A SúVISIACE ODVETVIA kTO kTO
jE

Ing. Jaroslav Mervart, PhD., 
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