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Budúce generácie 
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motivovať a nabádať
k inovatívnym 
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Súčasná	spoločnosť	a	doba	
deťom	už	v	útlom	veku	ponúka	
neuveriteľné	množstvo	pod-
netov.	Technologický	rozvoj,	
digitalizácia,	možnosť	cestovať	
a	spoznávať	nové	miesta.	Aj	to	
určuje	záujmy	a	smerovanie	
detí	už	od	ranného	školské-
ho	veku.	Spoločnosť	Slovnaft	
sa	preto	rozhodla	posilňovať	
vzťah	žiakov	k	prírodovedným	
predmetom	už	na	základných	
školách.	

Chémia	je	predmet	nároč-
ný	na	žiaka,	učiteľa,	učebné	
pomôcky	a	priestory.	Keď	sa	
nevyučuje	v	laboratóriu,	stráca	
sa	z	hodiny	to	najzaujímavejšie	
–	praktická	časť,	pokusy,	doka-
zovanie.	Z	chémie	zostanú	len	
vzorce	a	memorovanie.	Pred	
učiteľom	je	potom	neľahká	
úloha,	ako	docieliť,	aby	si	žiak	
odniesol	z	hodiny	čo	najviac	
vedomostí,	zručností,	skúse-
ností	a	zážitkov.	

Súťaže,	ktoré	Slovnaft	podpo-
ruje	majú	v	žiakoch	prebudiť	
detskú	zvedavosť,	ako	veci	fun-
gujú	a	ako	ich	vieme	ovplyvniť.	
Cieľom	je,	aby	si	uvedomili,	
že	chémia	je	všade	okolo	nás	
a	keď	jej	rozumieme,	vie	byť	
nesmierne	zaujímavá	a	netre-
ba	sa	jej	báť.	

Môže byť s chémiou naozaj zábava? 
Deti základných škôl vďaka súťažiam 
s podporou Slovnaftu zistia, že štúdium 
chémie nemusí byť len o nudných 
vzorcoch či poučkách. 
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STRETNUTIA 
S VÝCHOVNÝMI 
PORADCAMI

Načrtnutie predstáv Slovnaftu 
o naplnení nových pracovných 
pozícií. To je témou každoroč-
ného stretnutia ľudí z oddele-
nia Ľudských zdrojov a Výroby 
s výchovnými poradcami na SOŠ 
chemickej vo Vlčom hrdle. 

Cieľom stretnutí je predstaviť: 
•	 	študijné	odbory,	o	ktoré	má	

spoločnosť	Slovnaft	záujem
•	 	pracovné	pozície,	ktoré	vie	spo-

ločnosť	žiakom	po	absolvovaní	
štúdia	ponúknuť

•	 	program	VEKTOR,	v	rámci	ktorého	
môžu	žiaci	odboru	chemik	operá-
tor	získať	množstvo	benefitov

Žiaci 8. a 9. ročníka základných
škôl musia využiť svoju najmoc-
nejšiu zbraň, svoje vedomosti
z chémie, aby vyriešili každú zá-
hadu a našli vinníka.

V	rámci	projektu,	ktorý	organizuje	
SOŠ	chemická	vo	Vlčom	hrdle,	riešia	
žiaci	základných	škôl	na	pozadí	
kriminálnej	zápletky	rôzne	chemické	
úlohy.	Laboratórna	časť	prebieha	
v	škole,	finále	spolu	so	slávnostným	

vyhodnotením	zasa	v	Slovnaf-
te.	Pre	všetkých	účastníkov	tejto	
celoslovenskej	súťaže	je	pripravená	
exkurzia	po	rafinérii.	Najúspešnejší	
súťažiaci	si	odnesú	notebook	a	inú	
hodnotnú	elektroniku.	

KRIMICHÉMIA
Deti sa nepýtajú ako, ale prečo. 
Chceme im pomôcť nájsť odpo-
vede na ich otázky, a preto sme 
sa stali partnerom celoslovenskej 
odbornej súťaže Chémia pod po-
krievkou – Skús pokus. 

Do	chemickej	súťaže	sa	môžu	zapo-
jiť	žiaci	6.	–	9.	ročníka	základných	
škôl	a	osemročných	gymnázií	spolu	
s	pedagógom,	ktorý	vedie	celý	
tím.	Každá	skupina	musí	vymyslieť	

a	demonštrovať	chemický	pokus	
s	bežnými	potravinami	a	zachytiť	ho	
v	maximálne	4-minútovom	videu.

Cieľom	súťaže	je,	aby	žiaci	vnímali	
chémiu	ako	súčasť	bežného	života,	
získali	nové	vedomosti	a	naučili	
sa	tímovej	spolupráci.	Tímy,	ktoré	
originálne	a	kreatívne	spracujú	
pokusy,	získajú	hodnotné	ceny.

SKÚS POKUS

6
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STREDNÉ ŠKOLY

Kreatívny	učiteľ	je	jeden	
z	prvých,	ktorý	prispieva	
k	rozvoju	žiakovej	osobnosti	
a	vzbudzuje	v	ňom	záujem	
o	poznanie	a	objavovanie	
prírodovedným	faktov.	Spo-
ločnosť	Slovnaft	sa	snaží	
rôznymi	aktivitami	viesť	
samotných	žiakov	k	tomu,	
aby	oni	sami	túžili	po	hlbších	
vedomostiach	a	ich	praktic-
kom	využití.	

Spoločnosť	každoročne	
nadväzuje	kontakt	s	takmer	
500	gymnáziami,	strednými	
odbornými	a	priemyselný-
mi	školami.	Žiaci	si	môžu	
porovnať	svoje	vedomosti	
s	rovesníkmi	na	iných	školách	
a	naučiť	sa	niečo	nové,	nad	
rámec	stredoškolského	učiva.	
Mnohí	z	nich	sa	po	dobrých	
skúsenostiach	zapoja	do	ďal-
ších	aktivít	aj	neskôr	počas	
štúdia	na	vysokej	škole.	

Slovnaft	úzko	spolupracu-
je	so	Strednou	odbornou	
školou	chemickou	vo	Vlčom	
hrdle	a	Strednou	odbornou	
školou	elektrotechnickou	na	
Rybničnej	ulici	v	Bratislave.	
Žiakom	vo	vybraných	štu-
dijných	odboroch	ponúka	
možnosť	zapojiť	sa	do	štipen-
dijného	programu	VEKTOR	
a	po	úspešnej	maturitnej	
skúške	aj	prácu	v	rafinérii.	

Vedomosti z chémie sa dajú zužitkovať 
už počas strednej školy. V rámci súťaží 
či letnej školy sa žiaci dostanú bližšie 
k reálnej práci, o ktorú by mohli mať 
v budúcnosti záujem.
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STREDNÁ
ODBORNÁ ŠKOLA 
CHEMICKÁ

STREDNÁ ODBORNÁ
ŠKOLA CHEMICKÁ

Slovnaft	dlhodobo	a	úspešne	
spolupracuje	so	Strednou	odbor-
nou	školou	chemickou	v	Bratisla-
ve,	ktorá	pripravuje	žiakov	na	ich	
budúce	pôsobenie	v	jednej	z	naj-
lepších	rafinérií	v	Európe.	História	
školy	sa	začala	písať	už	v	roku	
1952,	kedy	nastala	zvýšená	potre-
ba	odborníkov	pre	rozvíjajúci	sa	
chemický	priemysel	na	Slovensku.	

V	súčasnosti	škola	okrem	denného	
štúdia	v	šiestich	odboroch	ponúka	
aj	možnosť	nadstavbového	alebo	
vyššieho	odborného	vzdelávania.

Žiak	počas	štyroch	rokov	štúdia	
získa	okrem	kvalitného	vzdelania	
aj	možnosť	úzko	spolupracovať	
so	svojim	budúcich	zamestná-
vateľom.	Môže	participovať	na	

rôznych	projektoch,	do	ktorých	je	
škola	zapojená	a	zbierať	skúsenos-
ti	z	mimoškolských	aktivít.	Žiaci	
a	pedagógovia	taktiež	využívajú	
športoviská	a	plaváreň	Slovnaftu	
a	pravidelne	sa	zúčastňujú	na	ak-
tivitách	spoločnosti	ako	Beh	okolo	
Slovnaftu,	Deň	Apollo	či	Večer	
hviezd.	

Kam na strednú školu? Odbor che-
mik-operátor na Strednej odbornej 
škole chemickej vo Vlčom hrdle 
ponúka žiakom nielen vzdelanie, 
ale aj zamestnanie hneď po ukon-
čení štúdia. 

Cieľom	kampane	Chémia	je	
zábava	je	informovať	žiakov	a	ich	
rodičov	o	možnostiach	a	benefi-
toch	štúdia	odboru	chemik-ope-
rátor	na	SOŠ	chemickej	vo	Vlčom	
hrdle	s	následným	uplatnením	sa	
v	Slovnafte.	

Viac	informácií	o	študijnom	 
odbore	chemik-operátor	je	na	 
www.soch.sk/slovnaft	a	na	
www.slovnaft.sk/chemia

CHÉMIA JE 
ZÁBAVA

Viac o štúdiu sa dozvieš na www.sosch.sk/slovnaft a www.slovnaft.sk/chemia

Pokus rob v rukaviciach len v prítomnosti dospeláka!

Poď študovať odbor 

Chemik operátor 

– bude z teba 

profík v jednej 

z najlepších 

rafinérií v EÚ

OŽIV OBRIEHO ČERVA

Poď študovať odbor 

Chemik operátor 

OŽIV OBRIEHO ČERVA

Nalej vodu do skleneného pohára. 

Pridaj čajovú lyžičku hypermangánu 

a trošku bežného umývacieho prostriedku. 

Obsah pohára premiešaj a vylej do 

maminej vázy, alebo inej vysokej 

a úzkej nádoby. Pridaj polovicu pohára 

peroxidu vodíka a zoznám sa 

s obrím červom.

Pokus rob v rukaviciach len v prítomnosti dospeláka!

a trošku bežného umývacieho prostriedku. 

POMÔCKY

SUROVINY

CHÉMIA
JE ZÁBAVA

Viac o štúdiu sa dozvieš na www.sosch.sk/slovna   a www.slovna  .sk/chemia

Poď študovať odbor 
chemik – operátor 
– bude z teba 
profík v jednej 
z najlepších 
rafinérií v EÚ.

 v priehľadnej nádobe 
zmiešaj olej s H2O
 po chvíli pridaj 

tekuté potravinárske 
farbivo
 pridaj trošku soli
 alebo lampu vypimpuj 

a namiesto soli použi 
šumivú tabletu

Pokus rob len v prítomnosti dospeláka!

ROZSVIEŤ LÁVOVÚ LAMPU!

POMÔCKY

SUROVINY

Viac o štúdiu sa dozvieš na www.sosch.sk/slovna   a www.slovna  .sk/chemia

 potrebuješ 2 malé PET fľaše

 prerež 1 fľašu na polovicu 

a jej dno naplň H
2O – máš 

štartovaciu rampu
 jej vrchnú časť prilep páskou 

na spodok druhej fľaše 
– vznikne raketa
 do servítky zaviaž niťou 
sódu bikarbónu, zaves 

do rakety a zašpuntuj
 otoč raketu hore dnom, postav 

do rampy a... BUM!
Pokus rob len vonku a v prítomnosti dospeláka!

ZMAJSTRUJ SI OCTOVÚ RAKETU!

RAKETA

PALIVO

Poď študovať odbor 
chemik – operátor 

– bude z teba profík v jednej 
z najlepších rafinérií v EÚ.

Viac o štúdiu sa dozvieš na www.sosch.sk/slovna   a www.slovna  .sk/chemia

 zmiešaj v hrnci  

pohár vody s troma  

pohármi cukru a vodu 

nechaj prevariť zmes vylej do 
pohára a ponor doň  

špajľu obalenú  

cukrom
 vydrž dva dni a máš hotovú 

kryštalickú lízanku

Pokus rob len v prítomnosti dospeláka!

VYKRYŠTALIZUJ SI LÍZANKU!

POMÔCKY

SUROVINY

Poď študovať odbor 

chemik – operátor 

– bude z teba 

profík v jednej 

z najlepších 
rafinérií v EÚ.
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Junior Freshhh je online súťaž pre 
študentov stredných škôl a 8-roč-
ných gymnázií, ktorá je zameraná 
na chémiu, fyziku a matematiku. 

Päť	najlepších	tímov	v	online	časti	
a	päť	najlepších	tímov	spomedzi	

stredných	odborných	škôl	po-
stupuje	do	finále,	ktoré	sa	koná	
priamo	v	Slovnafte.	

Najúspešnejšie	tímy	majú	šancu	
získať	zaujímavé	ceny.	Navyše,
škola	s	najvyšším	počtom	tímov,

ktoré	dokončia	online	časť	súťaže,
získava	finančnú	odmenu	v	hod-
note 1000 eur.

Viac	o	súťaži	je	na	
www.junior.freshhh.sk

Najrozsiahlejšou časťou spoluprá-
ce medzi Slovnaftom a školami 
je odborný výcvik a prax žiakov 
stredných škôl. 

Na	základe	žiadosti	riaditeľa	stred-
nej	školy,	útvar	Ľudských	zdrojov	

zabezpečí	plynulý	priebeh	výcviku	
či	praxe	na	prevádzke.	Žiaci	môžu	
už	počas	štúdia	zistiť,	aká	je	náplň	
práce	na	jednotlivých	oddele-
niach,	a	takto	si	spraviť	celkový	
obraz	o	ich	budúcom	smerovaní	
po	skončení	školy.

Žiakov Strednej odbornej školy 
chemickej, ktorí študujú v odbore 
chemik-operátor, Slovnaft podpo-
ruje rôznymi finančnými a nefi-
nančnými benefitmi:

•	 	bezplatný	internát	počas	 
celého	štúdia

•	 	pravidelné	vreckové	a	štipendium
•	 	odmena	za	dobrý	prospech
•	 príspevok	na	stravné	a	cestovné
•	 	odborný	výcvik	v	rafinérii	počas	

štúdia
•	 	po	maturite	práca	v	Slovnafte

ODBORNÝ VÝCVIK / PRAX

PODPORA ŽIAKOV SOŠCH 
– CHEMIK OPERÁTOR
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Žiaci stredných škôl získajú počas 
Letnej školy chémie množstvo 
užitočných vedomostí, ktoré 
môžu využiť pri ich ďalšom  
štúdiu. 

Slovnaft	finančne	podporuje	Letnú	
školu	chémie,	na	ktorej	študenti	
stredných	škôl	získajú	teoretické	
a	najmä	praktické	skúsenosti	z	ob-
lasti	chémie.	Súťaž	jednotlivcov	

vyhlasuje	Ministerstvo	škol-
stva	SR	a	tí	najúspešnejší	zo	
štátneho	kola	ďalej	reprezen-
tujú	Slovensko	na	Medziná-
rodnej	chemickej	olympiáde.

Slovnaft	tiež	podporuje	vecnými	
darmi	reprezentantov	Slovenska	
na	Medzinárodnej	chemickej	
olympiáde,	ktorí	sa	umiestnia	na	
medailových	priečkach.

Fakulta chemickej a potravinárskej 
technológie STU v Bratislave 
s podporou Slovnaftu každoročne 
organizuje Letnú školu chemického 
a environmentálneho inžinierstva.

Vyše	40	študentov	stredných	
odborných	škôl	a	gymnázií	z	pred-
maturitných	ročníkov	strávi	týždeň	
na	fakulte,	kde	sú	pre	nich	organizo-
vané	prednášky,	laboratórne	cviče-
nia	a	exkurzie.	V	skupinách	pracujú	

na	témach,	ktoré	v	závere	letnej	
školy	prezentujú.	Cieľom	je	vzbudiť	
v	žiakoch	stredných	škôl	záujem	
o	vysokoškolské	štúdium	v	odbo-
roch	technického	zamerania.

LETNÁ ŠKOLA CHÉMIE

LETNÁ ŠKOLA 
CHEMICKÉHO 
INŽINIERSTVA

VEKTOR je program pre žiakov 
2. – 4. ročníka vybraných stred-
ných odborných škôl, ktorí majú 
záujem už počas štúdia získať 
praktické skúsenosti a pripraviť 
sa na prácu v niektorej  
zo spoločností Skupiny SLOVNAFT. 

Program žiakom ponúka: 
• štipendium	
•	 	odborný	výcvik	v	rafinérii	
•	 	príležitosť	pracovať	po	skončení	

školy	v	Slovnafte	po	dobu	 
12	mesiacov	s	možnosťou	
predĺženia	zmluvy

Viac	o	programe	je	na	
www.slovnaft.sk/vektor



VYSOKÉ 
ŠKOLY 
A UNIVERZITY

16

Spoločnosť	Slovnaft	sa	snaží	
prilákať	šikovných	a	talento-
vaných	študentov,	ktorí	sú	
najlepší	vo	svojom	odbore,	
aby	pomocou	rôznych	súťaží	
a	projektov	posúvali	svoje	
vedomosti	na	vyššiu	úroveň.	
Spoločnosť	im	umožňuje	
absolvovať	v	rafinérii	odbornú	
prax,	kde	môžu	získať	praktické	
skúsenosti	už	počas	štúdia.	
Tých	najlepších	podporuje	

štipendiom,	čím	majú	možnosť	
venovať	sa	štúdiu	naozaj	
naplno.	S	perfektnými	výsled-
kami	a	skúsenosťami	je	to	už	
iba	krok	k	absolventskému	
programu	GROWWW.

Podpora	študentov	nie	je	však	
to	jediné,	v	čom	sa	spoločnosť	
angažuje.	Slovnaft	podporuje	
aj	vysoké	školy	a	univerzity,	
s	ktorými	sa	snaží	spoluprácu	

čoraz	viac	prehlbovať.	V	rámci	
rôznych	podujatí,	letných	škôl	
a	dní	otvorených	dverí,	ktoré	
školy	organizujú	predstavuje	
študentom	pracovné	možnosti	
v	rafinérii	Slovnaft.	Pomocou	
diskusií	a	prednášok	skúsených	
odborníkov	im	vytvára	prie-
stor	na	otázky	a	spoznanie	
spoločnosti	aj	z	iného	uhla	
pohľadu.	

17

Spolupráca s mladými je pre Slovnaft 
kľúčová. Tí najlepší vo svojom odbore 
sa môžu stať jeho súčasťou a rozvíjať 
seba a svoje schopnosti pod dohľadom 
skúsených odborníkov. 
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Súťaž o najlepšie diplomové 
práce je určená pre absolventov 
vysokých škôl, univerzít a ich 
fakulty. 

Fakulty	sú	oslovené	s	výzvou,	
aby	nominovali	diplomové	práce,	
ktoré	sú	spracované	na	kvalitnej	
úrovni	a	boli	vypracované	v	spo-

lupráci	so	spoločnosťou	Slovnaft,	
alebo	môžu	byť	ich	témy	pre	spo-
ločnosť	relevantné.

Diplomové	práce	sú	do	súťaže	
nominované	oslovenými	fakulta-
mi	a	následne	interne	posúdené	
zamestnancami	spoločnosti	–	od-
borníkmi	z	príslušných	oblastí.

KONZULTÁCIE 
ZÁVEREČNÝCH PRÁC

Študenti vysokých škôl a univerzít 
si v Slovnafte môžu dohodnúť 
konzultácie bakalárskych 
a diplomových prác.

Študenti	sa	môžu	prihlásiť	na	témy,	
ktoré	vypíše	spoločnosť	Slovnaft	
alebo	si	môžu	podať	individuálnu	
požiadavku	na	konzultácie	záve-
rečnej	práce.	V	takomto	prípade	
musí	Slovnaft	posúdiť	relevantnosť	
danej	témy.

„Z dievčat so snami 
sa stanú ženy s víziou.“

Female Engineers MOL Programme 
je súťaž Skupiny MOL na podporu 
šikovných študentiek s výbornými 
výsledkami a so záujmom o štú-
dium technických predmetov. 

Cieľom	projektu	je	podporiť	
študentky	technických	odborov	
počas	ich	vysokoškolského	štúdia	
a	pomôcť	naštartovať	ich	kariéru	

v	segmente	petrochémie,	či	iných	
technických	oblastiach.	Tri	naj-
úspešnejšie	účastníčky	programu	
získajú	ročné	štipendium,	ako	aj	
financovanie	účasti	na	medziná-
rodnej	konferencii	v	technickej
oblasti.

Viac	o	programe	nájdete	na	
www.molgroup.info/femp

Freshhh je medzinárodná online 
súťaž Skupiny MOL zameraná na 
ropný a plynárenský priemysel. 
Je tiež vynikajúcou príležitos-
ťou, ako si študenti medzi sebou 
môžu zábavným spôsobom zme-
rať sily a zároveň získať množ-
stvo nových poznatkov.

Prvá	časť	súťaže	prebieha	formou	
online	hry	v	anglickom	jazyku.	

Trojčlenné	súťažné	tímy	si	môžu	
vybrať	jednu	z	troch	ponúkaných	
kategórií:	downstream,	upstream,	
retail,	prípadne	môžu	súťažiť	aj	
vo	všetkých	kategóriách	súčas-
ne.	Ich	úlohou	je	riadiť	vybranú	
divíziu	v	spoločnosti,	kde	ich	
čakajú	rôzne	strategické	úlohy	
s	cieľom	dosiahnuť	čo	najvyšší	
zisk.	V	rámci	semifinále	riešia	
kvízové	úlohy	a	prípadovú	štúdiu.

Dva	najlepšie	tímy	z	každej	ka-
tegórie	a	dva	najlepšie	tímy	
celkovo,	teda	osem	tímov	postu-
puje	do	finále.	Tri	najlepšie	tímy	si	
rozdelia	finančnú	odmenu.	Účast-
níci	súťaže	môžu	navyše	získať	
miesto	v	absolventskom	programe	
GROWWW. 

Viac	o	súťaži	je	na	
www.freshhh.net
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Študenti Fakulty chemickej a po-
travinárskej technológie sa môžu 
každý rok v júli prihlásiť na troj-
týždňovú, alebo v individuálnych 
prípadoch aj na dlhodobú letnú 
odbornú prax.

Spoločnosť	vypíše	témy	Letnej	
praxe,	na	ktoré	sa	študenti	môžu	
prihlásiť.	Následne	za	podpory	
školiteľov	na	týchto	témach	pracujú	
a	v	závere	praxe	prezentujú	svoje	
výsledky.	Okrem	Letnej	praxe	Slov-

naft	poskytuje	študentom	možnosť	
realizácie	odbornej	praxe	aj	na	zák-
lade	individuálnych	požiadaviek.

Slovnaft otvára svoje brány 
študentom stredných a vysokých 
škôl aj prostredníctvom exkurzií 
vo výrobnej časti podniku.

Študentov	sprevádzajú	vysokokva-
lifikovaní	odborníci,	ktorí	im	pred-
stavia	kľúčové	oblasti	rafinérie,	jej	
históriu,	ako	aj	významné	projek-
ty,	tvarujúce	jej	súčasný	profil.

EXKURZIE

LETNÁ 
ODBORNÁ PRAX
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V spolupráci s Fakultou chemickej 
a potravinárskej technológie STU 
v Bratislave Slovnaft zabezpeču-
je výučbu študijného predmetu 
Operačný manažment v chemic-
kom priemysle, ktorý je určený 
pre študentov 1. ročníka inžinier-
skeho štúdia. 

Cieľom	študijného	predmetu	je	
vzbudiť	u	študentov	záujem	o	infor-
mácie	a	dianie	v	ropnom	priemysle.	
Počas	prednášok	majú	študenti	
možnosť	stretnúť	sa	s	odborníkmi	
a	vedúcimi	pracovníkmi	zo	Slovnaftu, 
ktorí	prednášky	zastrešujú.

Slovnaft spolu s Fakultou mana-
gementu Univerzity Komenského 
v Bratislave organizuje predmet 
Súčasné trendy v praxi manažmen-
tu pre študentov 1. a 2. ročníka 
magisterského štúdia.

Cieľom	študijného	predmetu	je	
prepojiť	teoretické	vedomosti	
študentov	s	praxou	a	poskyt-
núť	im	možnosť	nadobudnúť	
poznatky	z	oblasti	súčasných	
trendov	v	praxi	manažmentu	
na	príklade	Slovnaftu.	Prednášky	
zastrešujú	členovia	vrcholové-
ho	manažmentu	spoločnosti.

Vybraným študentom posledného 
ročníka 2. stupňa vysokoškolského 
štúdia Slovnaft poskytuje mesačné 
štipendium počas oboch semestrov.

Slovnaft	chce	aj	takýmto	spôsobom	
podporiť	mladé	talenty,	ktorým	po	
úspešnom	ukončení	štúdia	môže	
byť	ponúknuté	miesto	v	absolvent-
skom	programe	GROWWW.

ŠTIPENDIÁ

ŠTUDIJNÉ PREDMETY
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GROWWW je ročný program  
pre absolventov vysokých škôl 
a univerzít s praxou maximálne 
jeden rok po ukončení štúdia, ktorí 
by radi naštartovali svoju karié-
ru v medzinárodnej spoločnosti, 
v Skupine MOL, ktorá je maters kou 
spoločnosťou Slovnaftu. 

Do	programu	GROWWW	sa	môžu	
prihlásiť	študenti	posledného	
ročníka	2.	stupňa	vysokoškolského	
štúdia	a	absolventi,	ktorí	ukončili	
štúdium	maximálne	jeden	rok	
dozadu.	Výber	do	programu	sa	
skladá	z	online	výzvy,	ktorou	sú	

otestované	schopnosti	kandidá-
tov.	Tí	sú	po	jej	úspešnom	zvlád-
nutí	pozvaní	na	pracovný	pohovor.

Čo čaká čerstvých absolventov 
v programe GROWWW?

•	 	V	rámci	Business	Education	
programu	získajú	lepší	prehľad	
o	fungovaní	spoločnosti	Slov-
naft	a	aj	Skupiny	MOL,	ktorej	je	
Slovnaft	členom.

•	 	Počas	celého	roka	je	im	k	dis-
pozícii	školiteľ,	ktorý	im	pomô-
že	s	pracovnými	úlohami.

•	 	Získavajú	pravidelnú	spätnú	
väzbu	na	svoj	pracovný	výkon.

•	 	Vytvoria	si	sieť	kontaktov,	
nakoľko	sú	v	programe	zapojení	
absolventi	pracujúci	na	rôznych	
oddeleniach.

Viac	informácií	a	prihlášku	do	 
programu	GROWWW	je	na
www.slovnaft.sk/growww

23

ABSOLVENTI VYSOKÝCH 
ŠKÔL A UNIVERZÍT



2524

RAFINÉRIA SKLADOVANIE VEĽKOOBCHODPETROCHÉMIA LOGISTIKA MALOOBCHOD VÝSKUM

SLOVNAFT, a.s., je rafinérska a petrochemická spoločnosť, 
ktorá ročne spracuje 5,5 – 6 mil. ton ropy. Zaoberá sa nielen 
výrobou a veľ koobchodným predajom, ale má aj najväčšiu 
maloobchodnú sieť na Slovensku s viac ako 250 čerpacími 
stanicami v charakteristickej žlto-čiernej farbe.

Slovnaft prevádzkuje jednu 
z najmodernejších rafinérií v Eu-
rópe a moderné technológie mu 
umožňujú vyrábať veľmi kvalitné, 
výlučne bezsírne motorové palivá. 
Viac ako 70 % motorových palív je 
exportovaných, prevažne na trhy 
členských krajín Európskej únie.

V	roku	2000	sa	strategickým	part-
nerom	Slovnaftu	stala	spoločnosť	
MOL.	Od	roku	2004	je	tak	 
SLOVNAFT,	a.s.,	súčasťou	najvýznam-
nejšej	stredoeurópskej	integrovanej	
ropnej	skupiny	–	Skupiny	MOL	 
(viac	na	www.molgroup.info).

Predchodca	Slovnaftu,	rafiné-
ria	minerálnych	olejov	Apollo,	
vznikla	v	Bratislave	v	roku	1895.	

Výstavba	Slovnaftu	sa	začala	v	50.	
rokoch	a	z	malej	fabriky	vo	Vlčom	
hrdle	sa	postupne	stala	moderná	
a	komplexná	spoločnosť,	ktorá	je	
v	súčasnosti	jedným	z	najväčších	
slovenských	exportérov,	zamest-
návateľov	a	domácich	investorov.

KĽÚČOVÉ AKTIVITY

3 300 zamestnancov

vývoz do takmer 40 krajín

6 distribučných centier na Slovensku

O SPOLOČNOSTI 
SLOVNAFT

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE



2726

POZNÁMKY



www.slovnaft.sk/kariera

SLEDUJTE NÁS


