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Realizácia projektu dusíkového generátora v roku 2021 umožní väčšiu flexibilitu 
výroby dusíka v mieste spotreby. Výhodou je nezávislosť od nestabilných dodávok 
a rastúcich cien tradičných dodávateľov. Nízke prevádzkové náklady a žiadne 
poplatky spojené s dodávkou a manipuláciou umožnia rýchlu návratnosť investície. 
Generátor jednoduchou prevádzkou a plne automatickou výrobou vyhovuje 
najvyšším bezpečnostným štandardom.

Kompresor Vzdušník Sušička Generátor Zásobník dusíku

Šetrenie prírodných zdrojov
Technológie spoločnosti GEVORKYAN sú prakticky bezodpadové a recyklovateľné. Celý výrobný 
proces je energeticky efektívny, prináša nízke emisie a šetrí suroviny. Na výrobu používame elektrickú 
energiu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov čím pomáhame  znížiť emisie CO2. V roku 2022 sa 
plánuje realizácia projektu fotovoltaickej elektrárne. 

 

Spoločnosť Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. potvrdzuje, že: 
 

GEVORKYAN, s.r.o. 
odoberá elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov („Zelená energia“) a predchádzaním vzniku emisií CO2 priamo prispieva k trvalo 
udržateľnému rozvoju a znižovaniu produkcie skleníkových plynov. 
 
Spoločnosť GEVORKYAN, s.r.o. spotrebuje v období od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021 6 300 MWh Zelenej energie vyrobenej  
z obnoviteľných zdrojov, čím pomôže znížit emisie CO2 o 5 040 ton. 
 
Certifikát bol vydaný na základe Záruk o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie vydaných Úradom pre reguláciu sieťových 
odvetví podľa z. č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysokoúčinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 
 
Elektrina dodaná koncovému odberateľovi, ktorá je vyrobená z obnoviteľných zdrojov energie a ktorej pôvod je preukázaný zárukou pôvodu elektriny, je podľa § 7 ods. 1 písm. 
e) z. c. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu v znení neskorších predpisov oslobodená od spotrebnej dane z elektriny. 
 
Tento certifikát je dokument vydaný spoločnosťou Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o., a má výlučne informatívny charakter, nie je však zárukou pôvodu elektriny  
z obnoviteľných zdrojov energie ani potvrdením o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov v zmysle príslušných právnych predpisov a nespôsobuje vznik, zánik ani zmenu 
akýchkoľvek práv alebo povinností vo vzťahu k spoločnosti Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o., alebo adresátovi tohto dokumentu. 
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