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25 rokov Fermasu: Slovenský závod zohráva kľúčovú rolu pri 

fermentačných procesoch vo firme Evonik  

 

Essen / Slovenská Ľupča (Slovensko). Keď sa jedná o priemyselné 

fermentačné procesy, vo firme Evonik sa všetko točí okolo 

slovenského závodu v Slovenskej Ľupči na úpätí Nízkych Tatier. V 

roku 1993 sa vo firme Fermas s.r.o. začalo s väčšinovým podielom 

vtedajšej Degussa AG s fermentačnou výrobou aminokyselín Lyzín 

a Treonín. V súčasnosti závod oslavuje ako Evonik Fermas s.r.o. 

svoje 25 ročné jubileum.  

 

„Skutočnosť, ako sa Fermas vyvíjal a akú dôležitú rolu dnes zohráva 

pre náš obchod, je príbehom o úspechu“, hovorí Dr. Emmanuel 

Auer, vedúci obchodnej sekcie Animal Nutrition koncernu Evonik. 

Všetky fermentáciou vyrábané aminokyseliny, ktoré má Evonik vo 

svojom portfóliu, začínali práve tu – či už sa jedná o výživu zvierat 

alebo aplikácie vo farmácii.  

 

Koncern Evonik má medzičasom pre väčšinu týchto aminokyselín 

značné výrobné kapacity inde vo svete. Fermas sa špecializoval na 

premenu nových fermentačných procesov na komerčne relevantné 

kapacity. Všetky nové biotechnologické procesy sa v procese od 

technologického vývoja v laboratóriu po výrobu v priemyselnom 

meradle dostávajú do Slovenskej Ľupče. Tu sú špecialisti pre naozaj 

veľké fermentory.  

 

Trend smerom k trvalej udržateľnosti pomáha Fermasu získavať 

ďalšie nové projekty a investície – či už v oblasti výživy zvierat 

alebo v kozmetickom priemysle. V uplynulých rokoch sa do nových 

produktov, vylepšenia technológií a infraštruktúry v závode 

investovala dvojciferná miliónová suma v €.  

 

Napríklad pilotné zariadenie, vybudované v roku 2016, slúži na 

výrobu glykolipidov. Tieto látky z cukrov a mastných kyselín sa 

vyznačujú prirodzenou čistiacou schopnosťou. Od RHEANCE® One, 

ramnolipidu na jemné a zároveň efektívne čistenie pokožky 

a vlasov, uvedeného na trh v apríli, si Evonik veľa sľubuje. Tento 

produkt sa vyrába z cukrov ako jediného zdroja sacharidov – bez 

pridávania tropických olejov. Zasahuje tak priamo želania 

uvedomelých kozmetických zákazníkov. 
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Pre región v okolí Slovenskej Ľupče je Fermas takisto dôležitým 

zamestnávateľom. „Priemyselná biotechnológia tu funguje na 

najmodernejšej úrovni. Poskytuje to zaujímavé pracovné príležitosti 

pre biotechnológov, laborantov, inžinierov a mnohé ďalšie 

profesie“, hovorí konateľ Fermasu, Dr. Karl-Ludwig Weber, ktorý je 

sám promovaný chemik. Jeho cieľom je obhajoba uvedenej vedúcej 

pozície pri mikrobiologickej výrobe a ďalšia podpora zo strany 

Evoniku pri vývoji trvalo udržateľných procesov a produktov.  

 
O firme Evonik 
Evonik je jednou z celosvetovo vedúcich spoločností v oblasti špeciálnej chémie. 
Stredobodom podnikateľskej stratégie je zameranie na atraktívne obchody 
v oblasti špeciálnej chémie, prozákaznícke inovácie a firemná kultúra, orientovaná 
na dôveru a výsledky. Sú to páky pre profitabilný rast a trvalo udržateľný nárast 
firemnej hodnoty. Evonik zamestnáva viac ako 36 000 zamestnancov vo viac ako 
100 krajinách sveta a profituje najmä zo svojej blízkosti k zákazníkom a svojich 
vedúcich pozícií na trhu. V obchodnom roku 2017 vyprodukovala spoločnosť pri 
obrate 14,4 mld. Eur zisk vo výške 2,36 mld. Eur (očistené EBITDA). 

 
O Nutrition & Care 
Segment Nutrition & Care vedie Evonik Nutrition & Care GmbH a prispieva k tomu, 
aby sa plnili základné potreby ľudí. Patria sem aplikácie v oblasti spotrebného 
tovaru dennej potreby, rovnako ako aj vo výžive zvierat a v oblasti zdravia. Segment 
vyprodukoval v obchodnom roku 2017 s približne 8200 zamestnancami obrat vo 
výške 4,5 miliardy €. 
 
 
Právne upozornenie 
Pokiaľ v uvedenom oznámení pre tlač vyslovujeme prognózy alebo očakávania, 
alebo ak sa naše vyjadrenia týkajú budúcnosti, môžu byť uvedené prognózy alebo 
očakávania vyjadrení spojené so známymi alebo neznámymi rizikami a neistotou. 
Skutočné výsledky alebo vývoj sa môžu líšiť v závislosti od zmien rámcových 
podmienok. Evonik Industries AG ani spoločnosti, s ňou prepojené, nemajú 
povinnosť aktualizovať prognózy, očakávania alebo vyjadrenia, uvedené v tomto 
oznámení. 
 


