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SLOVNAFT, a.s., patrí medzi kľúčové energetické spoločnosti na Slovensku. Je lídrom na domácom trhu s motorovými 
palivami a jedným z najvýznamnejších exportérov. Slovnaft sa hlási k princípom trvalo udržateľného rozvoja, podporuje 
vzdelanie, umenie, kultúru, šport a ochranu životného prostredia. Je členom medzinárodnej Skupiny MOL – poprednej 
ropnej a plynárenskej spoločnosti v strednej a východnej Európe.

NAŠE KĽÚČOVÉ AKTIVITY V SKRATKE

Spracovanie ropy
Rafinéria v Bratislave sa zaoberá  
spracovaním ropy a výrobou  
motorových palív, plastov so širokou  
škálou použitia a ďalších produktov,  
ako aj ich distribúciou.  

Predaj
Na domácom trhu je Slovnaft  
najväčším predajcom motorových  
palív, na export však smeruje viac  
ako polovica jeho produkcie.  
Vysokú kvalitu oceňujú najmä  
odberatelia v strednej Európe.
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VÝROBNÉ PORTFÓLIO

1 % letecké palivá

3 % chemikálie

3 % vykurovacie oleje

8 % primárne plasty

12 % ostatné

21 % automobilové benzíny

54 % motorová nafta

 

57 %
predaj na export  

(vo finančnom 
vyjadrení)

43 %
predaj na domácom 
trhu (vo finančnom 

vyjadrení)

 Česká republika, Rakúsko, 
Poľsko, Maďarsko, Nemecko, 

Taliansko, Rumunsko,  
Chorvátsko, Veľká Británia, 

Švajčiarsko 
hlavné exportné trhy

Objem spracovanej ropy  
5,6 mil. ton

500 – 550
počet bicyklov v uliciach  

počas sezóny

ŠTVRTOK
najvyťaženejší deň v týždni

JÚL
najvyťaženejší mesiac

18:00 – 20:00
najvyťaženejší čas (víkend)

179 470
počet jázd

16:00 – 18:00
najvyťaženejší čas (pracovný deň)

Maloobchod
Slovnaft prevádzkuje na území Slovenska najväčšiu sieť čerpacích staníc s ponukou občerstvenia Fresh Corner. Prostredníc-
tvom svojej maloobchodnej siete ponúka zákazníkom kvalitné motorové palivá a široký sortiment nepalivového tovaru. 

Mobilita
Slovnaft chce rozvíjať služby v oblasti mobility. V spolupráci s magistrátom hlavného mesta Bratislavy prevádzkuje v šiestich 
mestských častiach Bratislavy službu zdieľaných bicyklov Slovnaft BAjk.

254
čerpacích staníc

230
predajní  

Fresh Corner

8,1mil.
šálok predanej kávy

3,38mil.
predaných hot-dogov

KTO SME
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PANDÉMIA 
KORONAVÍRUSU
Keď v závere roka 2019 informovali čínske orgány Svetovú zdravot-
nícku organizáciu (WHO) o výskyte novej choroby, nikto nepred-
pokladal, ako to v roku 2020 zasiahne a ovplyvní život na celej 
planéte. Nový koronavírus, ktorý dostal pomenovanie SARS-CoV-2, 
spôsobujúci ochorenie COVID-19, zapríčinil globálny sociálny  
a ekonomický rozvrat, najväčší od skončenia druhej svetovej vojny.

Štáty uzavreli hranice, zaviedol sa núdzový stav, obmedzil sa pohyb 
ľudí a ekonomická aktivita sa utlmila na nevyhnutné minimum. 
Toto všetko ovplyvnilo aj výsledky Slovnaftu a celej Skupiny MOL. 
Prioritou sa stala ochrana zdravia a bezpečnosti zamestnancov  
a pracovníkov na čerpacích staniciach, a udržanie výroby a plynu-
lého zásobovania trhov palivami a ďalšími rafinérskymi produk-
tami. A zároveň pomoc tým, ktorí ju v čase krízy najviac potrebujú.

Slovnaft napriek náročnému obdobiu neodstavil výrobu, 
zaviedol ako jeden z mála zamestnávateľov na Slovensku pravi-
delné testovanie zamestnancov PCR testami a na svojich praco-
viskách zaviedol vysoký hygienický štandard, aby maximalizoval 
bezpečnosť zamestnancov. V prevádzke zostala aj celá sieť čerpa-
cích staníc, keďže ich služby využívajú prepravcovia základ-
ných potravín a ďalších tovarov, vozidlá záchrannej služby aj 
bezpečnostných služieb, nevyhnutných pre riadny chod štátu.

Heslom spoločnosti sa v roku 2020 stalo: #nezastavimesa

V čase nedostatku dezinfekcie, ktorá bola spoločne s ochranou 
dýchacích ciest a odstupom jedným z kľúčových preventív-
nych opatrení proti šíreniu vírusu, začal Slovnaft vo svojej dcér-
skej spoločnosti vyrábať vlastnú dezinfekciu Slovnaft Hygi 
Fluid. Aj bez automatizovanej linky dokázali zamestnanci 
vyrobiť tisíce litrov prípravku. Využíval sa na dezinfekciu vlast-
ných priestorov a viac ako 33-tisíc litrov Slovnaft daroval nemoc-
niciam, poskytovateľom zdravotnej a sociálnej starostlivosti, 
mestám, obciam, organizáciám, ktoré pracujú s ľuďmi bez domova 
či s marginalizovanými komunitami, a ďalším žiadateľom.

Slovenským nemocniciam Slovnaft daroval 19 pľúcnych ventilá-
torov v hodnote viac ako 450-tisíc eur a zdravotníkom čerpacie 
stanice rozdali viac než 61-tisíc šálok kávy Fresh Corner ako 
poďakovanie za ich neľahkú prácu. Podporili sme aj slovenskú 
kultúru - sériu online koncertov zo slovenských klubov pod 
názvom Ja som kultúra a divadlá v jednotlivých regiónoch, 
ktorým sme v rámci programu So Slovnaftom za kultúrou 
prerozdelili viac ako 30-tisíc eur. V čase pandémie vnímame aj 
vysokú angažovanosť samosprávy, preto sme nadviazali stra-
tegickú spoluprácu so Združením miest a obcí Slovenska.

Pandémia zasiahla celú ekonomiku, každý podnik, každú 
firmu. Jej negatívne vplyvy sa prejavili aj vo výsled-
koch Slovnaftu – výrobných, ako aj finančných. 
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STRATÉGIA SKUPINY MOL 2030+ SHAPE TOMORROW

Skupina MOL v jeseni 2016 ohlásila transformáciu svojho podnikania a odklon od výroby tradičných fosílnych palív. Vzhľadom na dyna-
mické zmeny vonkajšieho prostredia stratégiu aktualizovala, aby svoju premenu urýchlila. MOL chce zmeniť svoje tradičné aktivity  
k nízkouhlíkovej budúcnosti, aby boli ešte efektívnejšie a cielenejšie. Orientovať sa bude na zníženie emisií CO2, aby sa do roku 2050 stal 
ich nulovým producentom, ako aj na obehovú ekonomiku. Downstream, ktorého súčasťou je aj Slovnaft, sa má stať vysoko efektívnym  
a udržateľným popredným hráčom, orientovaným na chemikálie. 



Vážené dámy, vážení páni,  

rok 2020 bol pre všetky štáty, ekonomiky aj jednotlivcov náročný. 
Celý svet zasiahla pandémia nového koronavírusu, nasledo-
vaná hospodárskou krízou. Odvetvie energetiky, najmä rafi-
nérsky a ropný sektor, zaznamenalo výrazné prepady cien 
a pokles dopytu po časti svojich produktov v reakcii na 
zásadné obmedzenie vnútroštátnej a medzinárodnej mobi-
lity. Tieto faktory sa následne prejavili aj v hospodárskych 
výsledkoch sektora, nevynímajúc spoločnosť Slovnaft.

Z pohľadu každodennej prevádzky sa Slovnaft veľmi rýchlo  
a účinne prispôsobil novým hrozbám. Prioritou bola po celý čas 
ochrana zdravia a bezpečnosti zamestnancov a pracovníkov na 
čerpacích staniciach a zachovanie výroby a plynulých dodávok 
palív a ďalších produktov našim partnerom a zákazníkom. 

Úspešne sme prevádzkovali rafinériu s minimálnym počtom 
zamestnancov a vďaka spoľahlivému chodu všetkých zariadení 
sa nám podarilo spracovať medziročne viac ropy. Všetky naše 
čerpacie stanice zostali otvorené, pričom sme dbali na bezpečnosť 
obsluhy aj zákazníkov. Zamestnancom v administratíve sme umož-
nili prácu z domu pri využívaní digitálnych a online nástrojov. 

Vyrobili sme 4,1 milióna ton palív, takmer pol milóna ton plastov 
a v našej maloobchodnej sieti sme predali viac ako osem miliónov 
šálok kávy a vyše tri milóny hot-dogov. Obyvatelia Bratislavy 
mohli počas roka využívať zdieľané bicykle Slovnaft BAjk ako 
najlepšiu bezpečnú a ekologickú alternatívu k hromadnej doprave.

Nemenej dôležité bolo udržanie finančnej stability. Prehod-
notili sme kapitálové výdavky a investovali sme len do 
najdôležitejších projektov na rozvoj a udržanie bezpeč-
nosti a spoľahlivosti výroby a predaja. Jednou z priorít 
zostala ochrana životného prostredia. Do tejto oblasti smero-
vala viac ako štvrtina našich investičných výdavkov.

Zostali sme zodpovedným partnerom pre komunity a pokra-
čovali sme v podpore kultúry, športu a ekologických aktivít. 

V ťažkých časoch sme mysleli na zdravotníkov, nemocnice sme 
podporili darovaním ventilátorov a v rámci celého Slovenska 
sme rozdali desaťtisíce litrov dezinfekcie vlastnej výroby. 

Uplynulý rok sme sa zároveň veľa naučili a z týchto poznatkov 
budeme ťažiť aj v budúcnosti. Vieme flexibilne reagovať na 
nové požiadavky zákazníkov a náš skúsený tím zamest-
nancov dokáže aktívne prinášať riešenia nových výziev. Rok 
2021 nebude ľahší. Pred nami stojí nová výzva – urýchliť 
transformáciu nášho tradičného podnikania na báze fosíl-
nych palív do nízkouhlíkovej udržateľnej budúcnosti.

Oszkár Világi
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

PRÍHOVOR PREDSEDU 
PREDSTAVENSTVA 
A GENERÁLNEHO RIADITEĽA

ÚVOD
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OSZKÁR VILÁGI
predseda predstavenstva

a generálny riaditeľ



RAFINÉRSKY A 
PETROCHEMICKÝ PRIEMYSEL
MAKROEKONOMICKÉ PROSTREDIE

V dôsledku pandémie COVID-19 zaznamenala globálna ekono-
mika v roku 2020 najhlbší prepad od druhej svetovej vojny. Pre 
pokles hospodárskej aktivity bola navyše príznačná historicky 
najvyššia synchronizácia, pričom rast klesal prakticky vo všet-
kých ekonomikách sveta. Svetová produkcia sa v roku 2020 znížila 
o 3,5 %, a to aj napriek tomu, že veľa štátov zaviedlo bezprece-
dentnú menovú a fiškálnu podporu. Pozitívny rast sa spomedzi 
hlavných ekonomík podarilo dosiahnuť iba Číne. Krajiny s rozvi-
nutým priemyslom vykážu pokles takmer o 5 %, avšak silne 
zasiahnuté boli aj rozvojové a rozvíjajúce sa ekonomiky, pričom 
obyvatelia s nízkym a stredným príjmom reálne stratia v krátkom 
časovom intervale niekoľko rokov svojho ekonomického rozvoja.

V prvom polroku si nástup pandémie a súvisiace opatrenia na 
obmedzenie pohybu vyžiadali od hospodárstva EÚ vážnu  
a bezprecedentnú daň, hĺbka prepadu však bola v jednotlivých 
štátoch rôzna. Pri vysvetľovaní rozdielov v hospodárskych stra-
tách zohráva významnú úlohu miera ochranných opatrení, podiel 
cestovného ruchu na hospodárstve a kvalita riadenia. Pandémia 
silne zasiahla eurozónu. Na základe sezónne a kalendárne upra-
vených štvrťročných údajov klesol HDP v roku 2020 o 6,8 %. 
Štáty Vyšehradskej štvorky ustáli prvú vlnu pandémie relatívne 
dobre – lepšie ako väčšina krajín západnej Európy. Hospodárske 
oživenie po opätovnom otvorení ekonomík však prerušila druhá 
vlna pandémie, ktorá od polovice novembra viedla k ďalšiemu 
kolu reštrikcií. Tie sa dotkli hlavne reštauračného, voľnočasového 
a zábavného biznisu. HDP Slovenska vykázal v roku 2020 podľa 
informácií Štatistického úradu SR z marca 2021 pokles o 5,2 %.
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Brent a ceny zemného  plynu (zdroj: Bloomberg)

 VÝVOJ TRHU S ROPOU 

Ceny ropy Brent oslabili z ročného priemeru 64 USD/barel v roku 
2019 na 42 USD/barel v roku 2020. V úvode roka boli ceny podpo-
rované rastúcim napätím na Blízkom východe po zabití Kásima 
Sulejmáního, veliteľa špeciálnych jednotiek Quds iránskych revo-
lučných gárd, pri útoku bezpilotných lietadiel v Iraku. Navyše, 
rast zásob ropy obmedzili nepokoje v Líbyi a prispeli k ďalšiemu 
rastu cien. Po vypuknutí pandémie náladu na globálnom trhu 
ovládol COVID-19 a na zabrzdenie šírenia vírusu vlády naria-
dili veľké obmedzenia. Výsledkom bolo, že v apríli –  najhoršom 
mesiaci roka –  poklesol dopyt po rope o 20 %. Celkovo sa v porov-
naní s rokom 2019 očakáva pokles dopytu po rope za rok 2020 
o 9 %. Je to najprudší pokles, aký bol kedy zaznamenaný. Aby 
toho nebolo málo, OPEC+ nedokázal v marci dosiahnuť dohodu, 
čo malo za následok dodatočný prílev ropy na trh v čase, keď 
dopyt klesal. V druhej polovici roka sa cena ropy Brent čias-
točne skorigovala, keď OPEC+ znížil dodávky o 9,7 mb/d a vplyv 
pandemických obmedzení na dopyt po rope sa zmiernil.

DOWNSTREAM
Pre európske rafinérske marže bol rok 2020 mimoriadne slabý, 
na hranici ziskovosti. Hlavným faktorom slabej výkonnosti bol 
prudký nárast cien ropy Ural voči rope Brent, slabé rozpätie crack 
spreadov benzínu a kolaps trhu so strednými destilátmi. Trh  
s ropou Ural podporili nižšie dodávky, keď OPEC+ znížil produkciu. 
Znížená mobilita v dôsledku opatrení na zamedzenie šírenia koro-
navírusu vyústila do obrovského pretlaku na všetkých trhoch  
s palivami pre dopravu. Zvlášť zasiahnutý bol crack spread s letec-
kými palivami v dôsledku prudkého poklesu dopytu. Každopádne 

po opätovnom otvorení ekonomík v druhej polovici roka došlo 
po hospodárskom oživení k stabilizácii chodu rafinérií a poma-
lému oživeniu rafinérskych marží. Napriek tomu sa do konca roka 
ich úrovne k dlhodobým priemerným hodnotám ani nepriblížili.

Dopad pandémie na európske petrochemické marže bol, naopak, 
prekvapivo mierny. Pre obrovský posun v štruktúre dopytu 
sa agregovaný dopyt udržal na relatívne zdravej úrovni. Veľmi 
žiadané boli obaly na potraviny, zdravotnícke produkty a tovar  
z e-shopov či aplikácie pre zdravotníctvo. Opačná situácia bola  
v priemysle, najmä automobilovom sektore. Pokles cien ropy 
navyše vyrovnal krivky nákladov na etylén, vďaka čomu sa etylé-
nové jednotky stali celosvetovo vysoko konkurencieschopné. 
Ničivá sezóna hurikánov navyše prinútila americké petrochemické 
závody k dlhším preventívnym odstávkam než bol plán, čo dalej 
zvýšilo dopyt po produktoch dovážaných z Európy.  
Na druhej strane, relatívne vysoký dopyt nebol vyvážený dosta-
točnou ponukou, pretože prerušovaný chod rafinérií obme-
dzil dostupnosť primárneho benzínu pre etylénové jednotky, 
a petrochemické marže sa tak udržali na zdravej úrovni.
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RAFINÉRSKA ČINNOSŤ
VÝROBA

PETROCHÉMIA

V roku 2020 spoločnosť SLOVNAFT, a.s., spracovala 5,6 milióna   
ton ropy, čo bolo o 9,3 percenta viac ako v roku 2019, keď sa  
v rafinérii uskutočnili rozsiahle generálne revízie. Chod  
výrobných jednotiek počas roka neovplyvnila žiadna výrazná 
plánovaná ani neplánovaná porucha či nutné odstavenie.

Na domácom trhu s motorovými palivami bol Slovnaft lídrom  
a svojich zákazníkov zásoboval vysoko kvalitnými produktmi 
spĺňajúcimi najnáročnejšie európske štandardy. Spoločnosť  
mala významné postavenie aj na trhoch viacerých sused-
ných krajín. Okrem kvalitných motorových palív Slovnaft 
dodával zákazníkom chemikálie, asfalty, LPG a mazivá.

Dodávky ropy ropovodom Družba, ako aj z alternatívnych zdrojov, 
boli počas celého roka stabilné, bez prerušení. V roku 2020 
pokračovalo spracovanie alternatívnych rôp a dosiahlo histo-
rické maximum 230-tisíc ton. Pri spracovaní ropy naďalej 
dominuje ropa REBCO, avšak po ukončení výstavby novej 
ropnej nádrže a zmiešavacej a čerpacej stanice ropy môže 
ďalej stúpať podiel spracovávania alternatívnej ropy. 

V uplynulom roku bola v rafinérii zave-
dená výroba 100-oktánového benzínu. 

Petrochemický segment Skupiny SLOVNAFT vyrábal v roku 
2020 polyméry vysokej kvality, ktoré sú základnou suro-
vinou so širokou škálou použitia, a to od výroby fólií pre 
technické aj obalové aplikácie cez produkciu rôznych plasto-
vých výrobkov každodennej spotreby až po vysoko špecia-
lizovanú výrobu dielcov pre automobilový priemysel.

V roku 2020 spracovanie vstupných surovín dosiahlo 854-tisíc 
ton, čo bolo o 18 % viac ako v roku 2019. Nárast podporil spoľah-

livý chod zariadení a rast dopytu po petrochemických produk-
toch, ktoré sa využívali aj v boji proti šíreniu koronavírusu.

Výroba polypropylénu dosiahla 264-tisíc ton, čo v porovnaní 
s rokom 2019 predstavuje nárast o 16,2 %. Výroba polyetylénu 
bola na úrovni 190-tisíc ton pri medziročnom zvýšení o 23,2 %. 
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ENERGIE A VÝROBA TEPLA

VÝHĽAD

Útvar Energie a výroba tepla zabezpečuje nepretr-
žitú výrobu a dodávku energií pre výrobné jednotky
rafinérie Slovnaft, ale aj pre ďalších interných a exter-
ných odberateľov v areáli Vlčie hrdlo.
 
Optimalizáciou pomeru výroby a nákupu energií a využívaním 
trhových možností zabezpečuje znižovanie nákladov spoloč-
nosti. Svojou vlastnou produkciou pokrýva celkovú spotrebu 
tepla na technologické účely a približne 43 % spotreby elektrickej 
energie v Skupine SLOVNAFT. Výroba tepla a elektrickej energie 
bola aj v roku 2020 s ohľadom na dodržiavanie emisných limitov 
a v súlade s požiadavkami Integrovaného povolenia Teplárne. 
  
Rok 2020 bol ovplyvnený zvýšením energetickej efek-
tívnosti výrobných zariadení, požiadavkou rafinérie 
na optimalizáciu spaľovania kvapalného paliva spolu 
s maximálnym využívaním zariadení Teplárne.

Celkové dodávky tepla v roku 2020 dosiahli 5453 TJ 
(1515 GWh), čo bolo o 15,7 % viac ako v roku
2019. Výroba elektrickej energie na Teplárni bola v roku 
2020 na úrovni 426 GWh a medziročne sa znížila o 7,2 %. 
 
Uplynulý rok pokračovali dodávky tepla do spoloč-
nosti Bratislavská teplárenská, a.s., a množ-
stvo dodaného tepla bolo na úrovni 76 GWh.

Slovnaft bude ďalej zvyšovať svoju konkurencieschopnosť zefek-
tívnením svojich činností a  zavádzaním inovácií. Spoločnosť 
chce pokračovať v trende striktnej nákladovej disciplíny a vyhod-
nocovania vhodných rozvojových príležitostí. V oblasti spra-
covania ropy zostávajú hlavnými cieľmi zníženie energetickej 
náročnosti výroby, udržanie vysokej prevádzkovej spoľahli-
vosti výrobných zariadení a pokračovanie v plánovaní a  imple-
mentácii rozvojových iniciatív aj s ekologickým dosahom. 

Segment petrochémie plánuje Slovnaft v budúcnosti výraz-
nejšie posilniť. K tomuto cieľu smerujú aktivity súvisiace so 
zvyšovaním efektívnosti, zavádzaním nových postupov, ako aj 

aktivity pri hľadaní možných investícií, ktoré by zvýšili flexi-
bilitu tohto segmentu a rozšírili produktové portfólio. 

V oblasti energetiky nové investície do distribučnej siete a zaria-
dení energetiky zvýšia spoľahlivosť dodávok a flexibilitu zabez-
pečenia energií z rôznych zdrojov. V rámci distribučnej sústavy 
elektriny je v roku 2021 plánovaných niekoľko významných inves-
tičných projektov, napríklad ďalšia výmena transformátorov. 
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VEĽKOOBCHOD

VÝHĽAD

PETROCHÉMIA

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s., predala v roku 2020 na domácom trhu celkovo 1,53 milióna ton motorových palív, čo bolo zhruba 
o desatinu menej ako v predchádzajúcom roku. Z toho predaj motorovej nafty dosiahol 1,15 milióna ton a predaj automobilo-
vého benzínu 376-tisíc ton. V porovnaní s rokom 2019 na domácom trhu predaj nafty klesol o 8,7 % a predaj benzínu o 10,4 %.
Na zahraničných trhoch predaj motorových palív vzrástol medziročne o 10,4 % na 2,4 milióna ton.

Vzhľadom na globálnu krízu spôsobenú pandémiou koronavírusu a 
nestabilnú politickú situáciu vo svete spoločnočnosť očakáva, že trh 
s ropou a ropnými produktmi bude aj naďalej ťažko predvídateľný  
a kolísavý. Spomalenie ekonomiky, vyplývajúce z pandémie COVID-19,  
a striktné protipandemické opatrenia budú mať aj v roku 2021 
vplyv na vývoj spotreby fosílnych palív nielen v našom regióne. 
Konečný dopad  koronakrízy je veľmi ťažké predvídať, nakoľko situ-
ácia sa dennodenne vyvíja a bude závisieť od závažnosti epidémie, 
ako aj  trvania prísnych reštrikčných opatrení. Na domácom trhu 
predpokladáme podobný priebeh vývoja spotreby motorových palív 
ako v roku 2020 v dôsledku  prísnych protipandemických opat-
rení, ktoré výrazne spomaľujú ekonomiku a ovplyvňujú mobilitu. 

Prípadné oživenie spotreby a dopytu očakávame len za pred-
pokladu, že reštrikčné protipandemické opatrenia budú 
zrušené,  resp. výrazne uvoľnené vzhľadom na lepšiu epide-
miologickú situáciu na Slovensku, ale aj vo svete.

V oblasti petrochémie je nemenej dôležitým cieľom 
pokračovanie snáh o zvyšovanie spokojnosti 
zákazníkov prostredníctvom kvality poskyto-
vaných produktov a služieb a moderných digi-
tálnych komunikačných technológií.

Petrochemický segment Skupiny SLOVNAFT v roku 2020 zaznamenal rekordné objemy predaja, 
a to aj napriek krízovému obdobiu. Počas tohto obdobia dopyt po petrochemických výrobkoch 
výrazne vzrástol a bol determinovaný aplikačným použitím. Zmena spotrebiteľského správania 
počas pandémie výrazne zvýšila spotrebu plastov. Vďaka dobrej dostupnosti výrobných jedno-
tiek sme boli schopní zabezpečiť kontinuálne dodávky pre strategické zákaznícke segmenty.
Predaj plastov v roku 2020 dosiahol 458-tisíc ton, čo predstavuje nárast o 21,7 % oproti roku 2019. 
Predaj sa sústredil najmä na exportné trhy, kam smerovalo takmer 90 % celkovej produkcie.
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MALOOBCHOD

SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ

MODERNIZÁCIA SIETE ČERPACÍCH STANÍC

Spoločnosť Slovnaft prevádzkovala v roku 2020 na území 
Slovenska 254 čerpacích staníc. Maloobchodný predaj bol v roku 
2020 vo veľkej miere ovplyvnený nepriaznivou situáciou spojenou 
s koronavírusom, ktorá mala negatívny dopad na segment malo-
obchodného predaja po celom svete. Vplyvom opatrení na zabrá-
nenie šírenia nového ochorenia došlo k poklesu medzinárodnej 
dopravy (dôsledok uzavretia hraníc), väčšina obyvateľov pracovala 
v režime home office a boli zatvorené vzdelávacie inštitúcie. Všetky 
tieto faktory mali výrazný vplyv na mobilitu našich zákazníkov. 

V porovnaní s predchádzajúcim rokom celkový predaj 
motorových palív v sieti čerpacích staníc Slovnaft klesol 
o 6,3 %, no i  napriek tomu sa zvýšil predaj  prémio-
vých EVO Plus palív v porovnaní s rokom 2019 o 51 %. 

Maloobchod bol aj v čase krízy aktívny na domácom trhu. Podarilo 
sa udržať prevádzku všetkých čerpacích staníc – žiadna čerpacia 
stanica nebola uzavretá, na niektorých sa upravil prevádzkový 
režim, ktorý reflektoval mobilitu obyvateľov. Pre pracovníkov – 
obsluhu čerpacích staníc – boli v pokladničnej zóne inštalované 
ochranné plexisklá a pravidelne zabezpečovaný prísun osobných 
ochranných pomôcok – ochranné rúška a dezinfekčné prostriedky. 

Oblasť spoločenskej zodpovednosti a životného prostredia 
tvorí dôležitú súčasť maloobchodného predaja. Zameraná je 
najmä na energetickú efektívnosť – čerpacie stanice používajú 
prevažne LED osvetlenie s nižšiou spotrebou elektrickej energie 
a zákazníci na nich majú možnosť odovzdať použité batérie. 
Taktiež pokračujeme v úspešnej iniciatíve Aj kvapka oleja sa 
ráta, kde sa v roku 2020 vyzbieralo 85,3 tony použitého oleja. 
Na čerpacích staniciach sa znižuje používanie plastov, zákaz-
níkom sú k dispozícii iba papierové tašky a snažíme sa opti-
malizovať objem odpadu v celom dodávateľskom reťazci.

V období pandémie Slovnaft veľmi zodpovedne pristupuje  
k otázke ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na čerpacích 
staniciach. Všetci pracovníci čerpacích staníc dostali osobné 
ochranné prostriedky vo forme ochranných rúšok s ochran-
nými okuliarmi a dezinfekčné prostriedky pre osobnú hygienu. 
Každá čerpacia stanica je pri vstupe do predajne vybavená bezdo-
tykovou dezinfekciou rúk a každá pokladňa je zabezpečená 
ochranným plexisklom. Zároveň sa vo zvýšenej miere uskutoč-
ňuje pravidelné čistenie a dezinfekcia priestorov čerpacích staníc.

V roku 2020 pokračoval Slovnaft v nastavenom trende moder-
nizácie interiérov a exteriérov čerpacích staníc do dizajnu Fresh 
Corner. V tomto trende bude spoločnosť pokračovať aj v roku 
2021, a to i napriek pretrvávajúcej nepriaznivej situácii. 

Zmena dizajnu čerpacích staníc má pozitívny vplyv na vnímanie 
značky zákazníkmi, ktorí ich považujú za miesto na doplnenie  
kvalitných motorových palív, miesto na oddych a možnosť 
vychutnať si kvalitnú kávu a občerstvenie, ktoré koncept Fresh 
Corner ponúka. Zároveň venujeme pozornosť aj modernizácii výdaj-

ných technológií s možnosťou úhrady prostredníctvom samoob-
služného terminálu priamo pri výdajnom stojane. Tú možnosť majú  
motoristi na 31 čerpacích staniciach. Obnova liniek na umývanie má 
výrazný vplyv na ich spoľahlivosť, bezpečnosť a ochranu životného 
prostredia. V rámci projektu Európskej únie NEXT-E na zvýšenie 
elektromobility boli na čerpacích staniciach inštalované ďalšie rých-
lonabíjacie stanice. Elektronabíjačky sú k dispozícii na 13 čerpacích 
staniciach. Slovnaft pokračoval aj v trende ekologizácie dopĺ-
ňania kvapaliny do ostrekovačov cez možnosť jej priameho natan-
kovania. Tento spôsob je zavedený už na 48 čerpacích staniciach. 
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NEPALIVOVÝ PREDAJ  
NA ČERPACÍCH STANICIACH

MARKETINGOVÉ AKTIVITY

VÝHĽAD

Počas roka 2020 sa na čerpacích staniciach uskutočnili kampane  
a rôzne cenovo zvýhodnené akcie na predaj nepalivového tovaru  
a Fresh Corner občerstvenia, čím Slovnaft reagoval na nútené uzatvo- 
renie stravovacích prevádzok. Tržby z predaja nepalivového tovaru 

sa medziročne zvýšili o 7 %, obrat gastro segmentu vzhľadom na 
prísne opatrenia vlády a úradov počas pandémie poklesol o 11 %. 
Dvomi najpredávanejšími produktami boli káva s 8,07 milióna 
predaných kusov a hot-dog s 3,4 milióna predaných kusov. 

Úvod roka 2020 sa zameral na komunikáciu nového ozna-
čenia benzínu E10 (benzín s vyšším podielom biozlo-
žiek) a predstavenie nových aditív s názvom EVOTECH 
Formula. Významnú časť marketingovej komunikácie 
tvoril v minulom roku zákaznícky program BONUS klub, 
prostredníctvom ktorého sa rozšírili možnosti na uplatňo-
vanie bonusových bodov pri kúpe nepalivového tovaru. 

Celková báza zákazníkov BONUS klubu sa zvýšila v prie-
behu roka 2020 o 12 %, čo vnímame ako pozitívny signál 
zákazníkov na rožširovanie ponuky vernostného programu. 
Zároveň sme v závere roka 2020 ponúkli členom BONUS klubu 
možnosť podporiť svojimi bodmi aj Ligu za duševné zdravie. 

V roku 2021 plánuje Slovnaft pokračovať v projektoch moderni-
zácie čerpacích staníc a rozširovať počet čerpacích staníc s gastro 
konceptom Fresh Corner, vrátané reštauračného konceptu. Zároveň 
je plánovaná výmena výdajných technológií, zvyšovanie počtu 
nových umývacích liniek a samoobslužných platobných terminálov. 
Na novom obojstrannom odpočívadle na rýchlostnej ceste R1 (Nitra) 
je plánovaná výstavba dvoch nových diaľničných čerpacích staníc. 

Z dôvodu pretrvávajúcej pandemickej situácie bude  
Slovnaft zabezpečovať ochranu zdravia pracovníkov 
 a zákazníkov čerpacích staníc, a pokračovať tiež v nasta- 
venom trende rozširovania gastro ponuky a ponuky  
nepalivového tovaru.  Zároveň bude v čo najvyššej miere 
podporovať pracovníkov čerpacích staníc, ktorí udržiavajú 
všetky nastavené štandardy, aby zákazníci  
v poskytovanom servise nepociťovali  
dopad pandemických opatrení. 
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MOBILITA A ROZŠIROVANIE 
PORTFÓLIA PODNIKANIA
Strategickým projektom, spojeným s trvalou udržateľnosťou 
spoločnosti Slovnaft, je služba zdieľaných bicyklov Slovnaft BAjk,  
spustená v roku 2018. Používateľom ponúka možnosť alterna-
tívnej prepravy v hlavnom meste Bratislava. V roku 2020 bola 
táto služba ovplyvnená globálnou pandémiou COVID-19. Karan-
ténne opatrenia, zavedenie práce z domu u veľkých spoločností, 
zníženie počtu turistov a dištančné štúdium mali za následok 
počet jázd nižší o 30 %. Zaznamenali sme zmenu štruktúry 
používania služby, znížené pravidelné jazdy spojené s dochá-
dzaním do a z práce a školy boli kompenzované vyššími ad-hoc 
jazdami. Predpokladáme, že ľudia z bezpečnostných dôvodov 
preferovali jazdu na bicykli pred jazdou hromadnou dopravou. 

Na ochranu svojich užívateľov a prevenciu šírenia 
koronavírusu Slovnaft BAjk zaviedol od marca 
2020 pravidelnú dezinfekciu bicyklov.

K miernejšiemu poklesu jázd prispelo aj zahustenie 
staníc v existujúcich mestských častiach (Staré mesto, 
Ružinov a Petržalka) a rozšírenie poskytovania služby 
do nových mestských častí (Vrakuňa a Rača). 
 

V roku 2020 boli inštalované nové dokovacie stanice, ku koncu 
decembra ich mali užívatelia k dispozícii 96. Pokračoval partnerský 
program na komerčný prenájom staníc, vďaka ktorému si môžu 
firmy umiestniť stanicu k svojmu sídlu, a podporiť tak zelenú  
formu prepravy. Túto možnosť opäť využili partneri  
z pilotnej fázy –Avion, IKEA a Kron Real. V roku 2021 plánu- 
jeme rozšírenie tohto programu o ďalšie stanice. V hlavnej sezóne 
bolo v uliciach nasadených priemerne 500 až 550 bicyklov  
a počas celého roka sa uskutočnilo približne 170-tisíc jázd. 
 
Užívatelia Slovnaft BAjku majú na výber viacero lístkov, prispô-
sobených rôznym potrebám cyklistov. Vplyvom pandemic-
kých opatrení sa zmenila aj štruktúra predaných lístkov. 
Mesačný lístok, najpredávanejší typ lístka v roku 2019, pred-
behol v roku 2020 v dôsledku nižšej mobility kreditný 
lístok. Ten nemá časovú viazanosť a platí sa len za vyko-
nanú jazdu, takže je vhodný pre občasných užívateľov.
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VÝKAZ KOMPLEXNÉHO VÝSLEDKU

VÝKAZ FINANČNEJ POZÍCIE

INVESTIČNÉ AKTIVITY

Tržby spoločnosti Slovnaft dosiahli v uplynulom roku 2,7 miliardy 
eur, čo predstavuje pokles o 25 % oproti predchádzajúcemu 
obdobiu. Dôvodom bolo predovšetkým zníženie kótovaných cien 
výrobkov na začiatku prvej vlny pandémie koronavírusu a obme-
dzenie mobility počas zvyšného obdobia roku 2020. Náklady na 
materiál a obstaranie predaného tovaru sa znížili o 28 % najmä 

pre zníženie kótovaných cien ropy, ktoré sa prepadli na úroveň 
18 USD/barel počas vrcholu prvej vlny pandémie a v priebehu 
zvyšku roka 2020 zostali jednu tretinu pod úrovňou zo začiatku 
roka 2020. V porovnaní s rokom 2019 sa ostatné prevádzkové 
náklady1 znížili o 7,9 % v dôsledku úsporných opatrení, prija-
tých v súvislosti s pandémiou v oblasti prevádzkových nákladov. 

Hodnota dlhodobého hmotného majetku medziročne klesla 
o 3,7 % najmä z dôvodu zníženia objemu investícií, zatiaľ čo 
hodnota zásob poklesla o 13,4 %. Pohľadávky z obchodného 
styku medziročne poklesli až o 31,4 % v súlade s vývojom kóto-
vaných cien výrobkov a nenarušenou platobnou disciplínou 
kľúčových zákazníkov. Hodnota záväzkov z obchodného styku 

poklesla o 35,1 % predovšetkým v spojení s nižšími cenami ropy 
a všeobecným trendom revidovať výdavky. Hodnota peňaž-
ných prostriedkov medziročne poklesla o 71,8 %. Hodnota 
celkových úverov spoločnosti Slovnaft sa medziročne zvýšila 
tri a pol násobne a dosiahla úroveň 284 miliónov eur. 

Kapitálové výdavky Slovnaftu v roku 2020 dosiahli  
111 miliónov eur2  a medziročne poklesli o 112 miliónov eur. 

Investície v objeme 40 miliónov eur smerovali do projektov  
zameraných na zvýšenie prevádzkovej spoľahlivosti a zvyšo- 
vanie efektívnosti výrobného procesu. Z toho sa na plánovaných 
generálnych opravách preinvestovalo 6 miliónov eur. Tech- 
nologické zmeny si vyžiadali 5 miliónov eur a výmena kata- 
lyzátorov 6 miliónov eur. Do skvalitňovania distribučného  
a logistického procesu bolo investovaných 8 miliónov eur.

Do projektov zameraných na budúci rast smerovali  
investície v hodnote 24 miliónov eur.

V segmente maloobchodu predstavovali kapitálové výdavky  
takmer 7 miliónov eur. Investičná činnosť bola zameraná na 
modernizáciu čerpacích staníc v nepalivovej časti –  
rekonštrukciu obchodných priestorov do konceptu Fresh 
Corner, inštaláciu moderných umývacích liniek, zabez-
pečenie spoľahlivej a bezpečnej prevádzky čerpa-
cích staníc a ochranu životného prostredia.

Celkové investície zamerané na zlepšenie životného pros- 
tredia a zvýšenie bezpečnosti pri práci v celom Slovnafte pred- 
stavovali spolu 29 miliónov eur a použili sa okrem iných  
environmentálnych projektov na výstavbu nádrže na skla- 
dovanie etylénu, na rekonštrukciu skladovacích nádrží,  
a tiež na technické zabezpečenie v čase pandémie, ktoré 
umožnili zachovať chod prevádzok počas celého roku. 

1 Kategória ostatné prevádzkové náklady zahŕňa položky Služby, Osobné náklady  
a Ostatné prevádzkové náklady

2 Kapitálové výdavky zahŕňajú obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného 
majetku bez výdavkov na obstaranie CO2 kvót a strategických náhradných dielov
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BEZPEČNOSŤ A OCHRANA 
ZDRAVIA PRI PRÁCI, 
POŽIARNA A PROCESNÁ 
BEZPEČNOSŤ, OCHRANA 
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ

OCHRANA OVZDUŠIA

Pre spoločnosť Slovnaft je dôležitá bezpečnosť a ochrana  
zdravia pri práci, požiarna bezpečnosť, ochrana život- 
ného prostredia a minimalizácia negatívnych vplyvov  
z činnosti spoločnosti. Zodpovedný prístup je tiež vnímaný 
ako spôsob myslenia uplatňovaný v každodennom živote, 
preto Slovnaft kladie veľký dôraz na SD&HSE kultúru. 
Aj počas roku 2020, ktorý bol poznačený pandémiou  
COVID-19, si Slovnaft zachoval vysokú úroveň bezpečnosti. 
Zamestnanci potvrdili filozofiu spoločnosti, že každý zodpo-
vedá za svoje správanie a je príkladom pre iných. Spoločnosť 

si uvedomovala vážnosť situácie hneď na začiatku a investo-
vala do ochrany zdravia svojich zamestnancov, či už pravidelnou 
dezinfekciou priestorov, osobnými ochrannými prostried-
kami alebo testovaním priamo v priestoroch Slovnaftu. 
Snahu Slovnaftu o neustále zlepšovanie a zabezpečovanie  
HSE procesov preukázal aj dohľadový audit v zmysle normy  
ISO 14001:2015 a v roku 2020 aj certifikačný audit na novú normu 
ISO 45001:2017. Audit vyzdvihol naše odborné riadenie zamest-
nancov a dodávateľov v oblasti HSE a pripravenosť spoločnosti.

Kvalita životného prostredia sa dostáva čoraz viac do popredia 
politickej agendy EÚ, ako aj jednotlivých členských štátov. Legis-
latívne požiadavky sú čím ďalej prísnejšie, neustále sa objavujú 
nové a lepšie dostupné techniky, ktoré je potrebné implementovať. 
Naša spoločnosť sa rokmi vývoja mestskej aglomerácie dostala do 
blízkosti obytných zón, preto sú vplyvy našej činnosti vnímané 
citlivejšie. Rozumieme obavám okolitých komunít a ich záujmu 

o zdravé životné prostredie. Prijali sme túto výzvu a do našich 
procesov integrujeme princípy ESG (Environmental, Social and 
Governance). Na pravidelných stretnutiach ESG tímu identifi-
kujeme možnosti znižovania dopadov našich činností na okolie 
a snažíme sa prijímať riešenia na redukciu týchto vplyvov. 

Typický rafinérsky zápach je snáď najviac vnímaným vplyvom 
našej prevádzky. Každá činnosť, vrátane rafinérskeho a petro-
chemického sektora, má svoje externé prejavy a vplyvy, ktoré sú 
jednotlivým činnostiam vlastné, a ich dopady sa nedajú úplne elimi-
novať. Aby sme vedeli objektívne informovať verejnosť a posúdiť 
náš príspevok ku kvalite ovzdušia, prevádzkujeme v okolí Slov-
naftu tri monitorovacie stanice kvality ovzdušia. S cieľom zabezpe-
čenia prevádzkovej spoľahlivosti staníc implementujeme program 
obnovy týchto staníc. Po úvodnej modernizácii stanice v Podunaj-

ských Biskupiciach v roku 2019, sme v roku 2020 napriek obme-
dzeniam spôsobeným pandémiou obnovili a uviedli do prevádzky 
stanicu v Rovinke. Súčasne sme koncom roka začali práce na 
príprave obnovy poslednej stanice, vo Vlčom hrdle. Okrem výmeny 
jestvujúcich zariadení reagujeme aj na trendy v posudzovaní kvality 
ovzdušia a požiadavky komunít na rozširovanie počtu meraných 
znečisťujúcich látok. Všetky stanice rozširujeme o meranie pracho-
vých častíc PM2,5, a stanicu Vlčie hrdlo aj o meranie benzénu.
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OCHRANA VÔD

OCHRANA PÔDY 
A PODZEMNÝCH VÔD

NAKLADANIE 
S ODPADMI

V medziročnom porovnaní nedošlo takmer k žiadnej zmene hlav-
ných ukazovateľov, ako sú množstvo odobratej vody, celkové 
množstvo vypustených znečisťujúcich látok, ako aj objem vypus-
tenej odpadovej vody. Táto skutočnosť poukazuje na stabilitu 
súčasného spôsobu nakladania s vodami a čistenia odpado-
vých vôd, a tým na udržateľnosť nášho hospodárenia s vodou.

Slovnaft pokračuje v rozvoji projektov zameraných na 
redukciu spotreby vody napájaním ďalších výrobných jedno-
tiek na cirkulačné chladenie, ako aj na rozširovanie včas-
ného monitoringu kvality vypúšťaných odpadových vôd. 
Dokážeme tak ešte lepšie predchádzať potenciálnym únikom 
znečisťujúcich látok počas mimoriadnych situácií.

Kvalita ovzdušia je priamo úmerná množstvu znečisťujúcich látok, 
ktoré sa dostávajú do ovzdušia. Preto sa zameriavame na znižovanie  
emisií na samotných zdrojoch znečisťovania ovzdušia, teda kotloch, 
rafinérskych a pyrolýznych peciach a iných technologických zdro-
joch znečisťovania ovzdušia. Celkové množstvo emisií medzi-
ročne pokleslo o 3 %. Za zmienku stojí pokles emisií SO2 o 25 %, 
najmä vďaka menšiemu objemu spaľovania odplynov na poľných 
horákoch z dôvodu menšieho počtu odstávok, a taktiež vďaka 
vyššiemu podielu zemného plynu v palivovom mixe na Teplárni.
 

Už zmienený typický rafinérsky zápach je spôsobený najmä fugi-
tívnymi emisiami prchavých uhľovodíkov. Tie už roky znižujeme 
pomocou metodiky LDAR, ktorej účelom je pravidelná kontrola 
únikov prchavých organických látok a následná oprava miesta 
úniku. V minulom roku sme sa pripravovali na implementáciu 
doplnkovej metódy merania k súčasnej metóde merania sondou, 
a to na zavádzanie optickej metódy identifikácie únikov. Od tejto 
metódy si sľubujeme ešte efektívnejšie odhaľovanie potenciálnych 
únikov, a tým ďalšie znižovanie únikov látok spôsobujúcich  zápach.

V areáli vo Vlčom hrdle trvalo pokračujeme v prevádzko-
vaní hydraulického systému ochrany podzemných vôd (HOPV). 
Keďže systém je nepretržite prevádzkovaný už takmer 50 rokov, 
na udržanie prevádzkovej spoľahlivosti a účinnosti systému je 
potrebná obnova čerpacích vrtov. V minulých rokoch sme obno-
vili čerpacie vrty hydraulickej clony a v pláne máme pokračovať 
vo výmene ďalších vrtov, čím zabezpečíme efektívnosť systému.
Po ukončení niekoľkoročného programu sanácií na čerpacích stani-
ciach a logistických termináloch, pokračujeme už len v monito-
ringu stavu podzemných vôd na niektorých sanovaných lokalitách.

V oblasti nakladania s odpadmi sledujeme trend obmedzovať  
skládkovanie odpadov. Všetky ropné kaly vzniknuté z prevádz-
kovej činnosti a údržby likvidujeme spaľovaním alebo spolu- 
spaľovaním u externých dodávateľov, nakoľko energetický 
obsah týchto kalov ich predurčuje na takého spracovanie. 

Celkové množstvo odpadov v roku 2020 kleslo o štvr-
tinu, k čomu rovnakým dielom prispeli nebez-
pečné, ako aj ostatné odpady. V samotnej rafinérii 
poklesla tvorba odpadov o polovicu, najmä 
vďaka ukončeným investičným projektom.
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BEZPEČNOSŤ A OCHRANA  
ZDRAVIA PRI PRÁCI

RIADENIE  
DODÁVATEĽOV REACH

PROCESNÁ A POŽIARNA 
BEZPEČNOSŤ

Ochrana životov a zdravia zamestnancov a dodávateľov je pre Slov-
naft najvyššou hodnotou. Počas roku 2020 dosiahla miera úrazo-

vosti (TRIR vlastných zamestnancov, dodávateľov a zamestnancov 
servisných staníc) úroveň 0,46 pre celú Skupinu SLOVNAFT.

Vzhľadom na pandémiu COVID-19 boli vytvorené požia-
davky na dodávateľské spoločnosti, ktoré sú neustále aktu-
alizované. Na ich základe bol nastavený vstup pracovníkov 
dodávateľských spoločností, ktorým je pri vstupe kontrolo-
vaná telesná teplota, a zároveň je kontrolovaný aktuálne platný 
negatívny test/certifikát na COVID-19. Pre zvýšenie efektív-
nosti bolo umožnené aj testovanie dodávateľských pracov-
níkov v mobilnom odberovom mieste priamo v Slovnafte. 
Rovnako ako predchádzajúce roky prebiehal motivačný 
program, ktorého cieľom bolo zvýšiť HSE povedomie exter-
ných spoločností pôsobiacich v Slovnafte, podporiť bezpečné 
správanie a minimalizovať tak nebezpečné situácie a zabez-
pečiť bezúrazový priebeh generálnych revízií, techno-
logických zarážok, prípadne nových projektov.

S cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti bolo šesť  
produktov spoločnosti SLOVNAFT, a.s., zaregistrova- 
ných, resp. predregistrovaných podľa tureckého KKDIK –  
obdoba chemickej legislatívy v EÚ REACH.
Na úrovni Skupiny MOL, REACH tím zmluvne zabezpečil 
spoločnosť v Turecku, ktorá je zodpovedná za plnenie požia-
daviek tureckej legislatívy, resp. zastupuje jednotlivé spoloč-
nosti Skupiny MOL v Turecku. Predregistrácia umožní predávať 
naše produkty nielen v Turecku, ale aj zákazníkom v EÚ, 
ktorí ďalej predávajú svoje produkty v Turecku, a pripraviť 
sa na plnú registráciu po uplynutí prechodného obdobia.

V roku 2020 bola aktualizovaná dokumentácia Závažných prie-
myselných havárií – Bezpečnostné správy a Havarijné plány.  
Pravidelne sú precvičované havarijné scenáre a akcieschopnosť 
záchranného systému podniku podľa ročného plánu. V roku 2020 
nebola v podniku registrovaná žiadna závažná priemyselná havária.
 
Akcieschopnosť hasičských jednotiek je neustále zvyšo-
vaná technickými a organizačnými opatreniami. V roku 
2020 boli aktualizované Analýzy nebezpečenstva vzniku 
požiaru v areáli Vlčie hrdlo a termináli Kľačany. 

Pandemická situácia v hasičských jednotkách bola riadená tak, 
že ani v jednom prípade nebola znížená akcieschopnosť. Zároveň 
hasičské jednotky zabezpečovali dezinfekciu priestorov a posky-
tovanie predlekárskej pomoci pri pandemických stavoch.
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TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ

Ukazovateľ Jednotka 2017 2018 2019 2020

Klimatická zmena  
Skleníkové plyny  
Oxid uhličitý (CO2) v rámci obchodovania s emisiami t 2 198 678 2 209 235 2 062 645 2 193 994
Ochrana životného prostredia   
Emisie do ovzdušia   
Oxidy síry (SO2) t 3317,2 3139,4 3041,9 2274,0
Oxidy dusíka (NOX) t 2098,6 2050,6 1 816,9 2133,9
Prchavé organické látky (VOC) t 2528,7 2452,2 2 359,5 2567,5
Oxid uhoľnatý (CO) t 480,7 464,7 407,1 452,7
Tuhé znečisťujúce látky (PM) t 94,2 110,2 93,8 81,2
Ochrana vôd   
Celkové čerpanie vôd m3 31 393 966 35 367 299 35 801 953 38 192 046
Celkové množstvo vypustených vôd m3 50 522 163 56 020 117 58 683 898 59 512 081
Odpady   
Nebezpečný odpad t 29 702,4 41 761,2 14 739,7 10 645,6
Ostatný odpad t 28 115,8 43 689,6 37 040,2 29 080,7
Miera zhodnotenia odpadu % 66 73 72 77,4
Úniky ropných látok   
Počet únikov s obsahom uhľovodíkov počet 27 30 12 19
Množstvo uniknutých uhľovodíkov m3 10,7 3,9 11,6 1
Bezpečnosť a ochana zdravia   
Frekvencia úrazovosti (LTIF) kmeňoví zamestnanci miera 0,5 2,3 1,2 1,0
Frekvencia úrazovosti (LTIF) dodávatelia miera 0,1 0,2 0,2 0
Frekvencia chorôb z povolania (TROIF) miera 0 0 0 0
Počet smrteľných úrazov vlastných zamestnancov počet 0 1 0 0
Počet smrteľných úrazov dodávateľov počet 0 0 0 1

Pre Slovnaft znamená trvalo udržateľný rozvoj záväzok 
vyvážene integrovať ekonomické, environmentálne 
a sociálne aspekty do našich každodenných 
podnikateľských činností s cieľom maximalizovať tvorbu 
hodnôt pre našich partnerov a zabezpečiť povolenie pre 
našu činnosť v dlhodobom horizonte.



VÝSKUM A VÝVOJ
Pandémia COVID-19 výrazne ovplyvnila v roku 2020 aj výskum 
a vývoj. Vzhľadom na vývoj trhu a výrazný pokles spotreby 
palív sa spoločnosť Slovnaft zamerala na pripravovanú transfor-
máciu z doteraz dominantnej výroby motorových palív na petro-
chemické výroby, recykláciu a alternatívne zdroje energií.
 
Pokles dopytu po motorových palivách, predovšetkým po 
motorovom benzíne, si vyžiadal prehodnotenie synergických 
efektov v rámci Skupiny MOL. Boli upravené systémy hodno-
tenia investičných zámerov a hodnotenia alternatívnych rôp. 
Následne boli upravené aj simulačné modely jednotlivých 
výrob Slovnaftu spolu s pripravovaným rozvojovým modelom, 
ktorý bude zohľadňovať aj emisie skleníkových plynov.
 
Napriek výrazným zmenám na trhu sme pokračovali v pôvodne 
zamýšľaných rozvojových aktivitách, ktoré boli v súlade s novými 
podmienkami. Začiatkom roka 2020 v súlade s plánom a legislatív-
nymi požiadavkami sme zaviedli nový druh motorového benzínu 
E10. Vytvorili sme tiež technické a organizačné predpoklady na 
jeho rozšírenie aj pre budúcich zákazníkov v Českej republike.
 
Slovnaft tiež ukončil projekt stáčania hydrogenovaných rast-
linných olejov (HVO). Nákupom tohto vysoko hodnotného 
materiálu biologického pôvodu s vyšším cetánovým číslom 
a dobrými nízkoteplotnými vlastnosťami môžeme pripra-
vovať ešte širšie portfólio špecifikácií motorovej nafty podľa 
EN-590, cielených na požiadavky ktoréhokoľvek zákazníka.
 
Spoločne s technickými univerzitami a osvedčenými dodá-
vateľmi pokračuje projekt zameraný na spracovanie surovín 

a výrobu biozložiek druhej generácie do motorových palív 
v zmysle revidovanej smernice EÚ, známej ako RED II.
 
V rámci výroby palív sme sa zamerali na zefektívnenie výroby 
leteckého petroleja a motorovej nafty s cieľom optimalizovať 
dodávky a vylepšiť kvalitu. Do budúcna plánujeme pokra-
čovať v dlhodobom programe optimalizácie produktového port-
fólia na zníženie záťaže výrobných a logistických prevádzok.
 
V oblasti existujúcej výroby plastov sme zaznamenali rastúci dopyt. 
Naďalej sme vyvíjali aktivity, aby sme plnili náročnejšie požia-
davky zákazníkov z rôznych aplikačných segmentov, a zvýšili 
tak konkurencieschopnosť našich výrobkov. V oblasti vývoja 
polypropylénu sme sa venovali testovaniu nového katalytic-
kého systému vyvinutého licenzorom nášho výrobného procesu, 
ktorý zníži podiel prchavých látok vo vyrábanom polypropyléne, 
a tým splní náročné zákaznícke požiadavky najmä zo segmentu 
automobilového priemyslu. V prevádzkovom testovaní tohto 
katalytického systému budeme pokračovať aj v roku 2021.

V oblasti vývoja nízkohustotného polyetylénu sme sa zaoberali 
vývojom dvoch nových typov LDPE so zvýšenou hustotou, ktorý 
má potenciál využitia pre náročné fóliové aplikácie s požadovanými 
výbornými optickými vlastnosťami. Finalizáciu vývoja týchto typov 
a ich zavedenie do výrobného portfólia očakávame v roku 2021.
 
Rok 2020 bol aj v znamení zmeny orientácie Slovenska na vodíkové 
technológie. V rámci výzvy Ministerstva hospodárstva SR a v súlade 
s aktualizovanou stratégiou Skupiny MOL spoločnosť Slovnaft 
pripravila a predložila niekoľko súvisiacich projektových návrhov.
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RIADENIE ĽUDSKÝCH 
ZDROJOV

ODMEŇOVANIE 
A SOCIÁLNE VZŤAHY

ROZVOJ A VZDELÁVANIE

K 31. decembru 2020 spoločnosť SLOVNAFT, a.s.,  
zamestnávala 2290 zamestnancov.
 
Slovnaft ponúka svojim zamestnancom stabilné pracovné 
prostredie. Jeho kvalitu potvrdilo aj opätovné umiestnenie 
medzi najlepšími firmami v prestížnej ankete o najatraktív-

nejšieho zamestnávateľa na Slovensku. V kategórii Výroba 
a priemysel skončila spoločnosť na druhom mieste. Hlasu-
júci si najviac cenili dobré platové ohodnotenie a bene-
fity, pracovnú istotu, tradíciu a dobré meno spoločnosti.

Zjednodušenie prístupu k benefitom a ich aktívnemu čerpaniu bol 
v roku 2020 venovaný projekt elektronického portálu benefitov. 
Nový benefitný portál bol oficiálne spustený 1. júla 2020 pre všet-
kých zamestnancov Skupiny SLOVNAFT. Účelom je mať všetky 

informácie o benefitoch na jednom mieste, kde môžu zamestnanci 
spravovať svoje benefity aj z mobilných telefónov. Tým sa zjedno-
dušil prístup k správe benefitov, a zároveň sa postupne odbúrava 
administratíva spojená s preukazovaním výdavkov za benefity. 

Spoločnosť Slovnaft dlhodobo kladie dôraz na vzdelávanie  
a rozvoj všetkých skupín zamestnancov v súlade  
s potrebami spoločnosti a stratégiou Skupiny MOL.
 
Spoločnosť podporuje aj vytváranie pracovných príležitostí pre 

študentov a absolventov. Pokračoval program duálneho vzdelá-
vania, v roku 2020 nastúpili do Duálnej akadémie štyria študenti. 
Do 14. ročníka programu GROWWW, určeného pre absol-
ventov vysokých škôl s pracovnou skúsenosťou maximálne rok 
po ukončení štúdia, sme v roku 2020 prijali 13 absolventov.
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RIADENIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV

POLITIKA ROZMANITOSTI
Spoločnosť je signatárom Charty diverzity a inklúzie, ktorá 
integruje princípy diverzity a inkluzívneho prístupu do podnika-
teľskej stratégie a rozhodovacích procesov na všetkých úrovniach 
riadenia firmy. Charta diverzity je dobrovoľná iniciatíva podpo-
rovaná Európskou komisiou spolu s Európskou platformou pre 
Charty diverzity, ktorá v štátoch Európskej únie podporuje šírenie  
a zdieľanie princípov, dobrej praxe a skúseností na tému 

manažmentu diverzity. Stratégia diverzity Slovnaftu pozo-
stáva zo štyroch pilierov – rodovej a vekovej diverzity, 
rôznorodosti benefitného systému a spolupráce so znevý-
hodnenými osobami. Spoločnosť sa súčasne stala v roku 
2020 členom Koalície firiem podporujúcich Ligu za duševné 
zdravie, v spolupráci s ktorou vyvíja aktivity zlepšujúce pove-
domie zamestnancov o význame duševného zdravia.



PODPORA ETICKÝCH PRINCÍPOV

V predstavenstve spoločnosti Slovnaft sú z celkového 
počtu ôsmich členov dve ženy –  Timea Reicher, riadi-
teľka útvaru Maloobchod, a Zsuzsanna Éva Ortutay, mana-
žérka Global Business Solutions Skupiny MOL.
 
Dozorná rada spoločnosti má celkovo šesť členov, z toho jednu 
ženu. Jedinou členkou dozornej rady je  Martina Darnadiová a je 

zvolenou zástupkyňou zamestnancov – kandidátkou ZO ECHOZ 
pri SLOVNAFT, a.s. Členkou dozornej rady je od roku 2017. 
 
Vo vrcholovom manažmente spoločnosti pôsobilo v roku 2020 
spolu päť žien a dvadsať mužov. Ženy na manažérskych pozíciách 
riadili útvary Maloobchod, Správa majetku a prevádzka objektov, 
Ľudské zdroje, Retailové IT systémy, Interný audit a Compliance.

ZÁKLADNÉ 

STREDOŠKOLSKÉ

STREDOŠKOLSKÉ S MATURITOU

VYSOKOŠKOLSKÉ 1. STUPŇA

VYSOKOŠKOLSKÉ 2. STUPŇA

MENEJ AKO 26 

26 – 30

31 – 40

41 – 50 

51 – 62 

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s., a jej dcérske spoločnosti prirodzene 
zdieľajú záväzok Skupiny MOL konať eticky a považujú ho za  
jednu z kľúčových zložiek fungovania spoločnosti. Skupina MOL  
sa zaviazala vykonávať podnikateľské aktivity v súlade  

s kultúrou etického správania, čím dosiahla pevné etické základy. 
Etický kódex a kódex obchodného správania je záväzný pre všet-
kých zamestnancov a manažérov Skupiny MOL a  je dostupný na 
intranete, internetovej stránke spoločnosti a aj v tlačenej forme.
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VZDELANIE ZAMESTNANCOV

VEK ZAMESTNANCOV

1 %
51 %

3 %

31 %30 %

25 %
9 %

38 %

1 % 9 %



SPOLOČENSKÁ 
ZODPOVEDNOSŤ  
A VEREJNOPROSPEŠNÉ 
AKTIVITY

PODPORA DETÍ A MLÁDEŽE

ENVIRONMENTÁLNY PRÍNOS

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s., kladie pri podnikaní dôraz na 
spoločenskú zodpovednosť, trvalú udržateľnosť a komunitný 
život. V roku 2020 Slovnaft udržal iniciatívy zamerané na 
aktívnu podporu detí a mládeže, ich vzdelanie a zdravie, vedu, 
kultúru a šport, ochranu životného prostredia a takisto spolu-

pracoval s mimovládnymi organizáciami a komunitami v okolí 
rafinérie. Spoločnosť pružne reagovala aj na akútne výzvy, 
ktoré prinieslo šírenie nového koronavírusu a svojimi aktivi-
tami sa snažila prispieť k zmierneniu dopadov pandémie.

V spolupráci so Stredoeurópskou nadáciou Slovnaft v roku 2020 
podporil mladé talenty v oblasti umenia, vedy a športu prostred-
níctvom grantového programu Talenty Novej Európy. Podporou 
talentu mladých ľudí chce spoločnosť pomôcť rozvíjať ich nadanie 
a budúcnosť, ako aj budúcnosť našej krajiny. V 13. ročníku sa do 
programu zapojilo 135 detí a mladých ľudí, finančnú podporu  
v celkovej výške 66-tisíc eur si rozdelilo 59 talentov. Od roku 2006 
podporili Slovnaft so Stredoeurópskou nadáciou v grantovom 
programe 418 detí a mladých ľudí sumou takmer 845-tisíc eur.

V roku 2020 z dôvodu protipandemických opatrení nebolo možné 
pokračovať v projekte Kultúra so Slovnaftom, ktorý je súčasťou 

spoločenskej zodpovednosti Slovnaftu od roku 2012. Pre zacho-
vanie kontinuity podpory kultúry na Slovensku aj v týchto ťažkých 
časoch sa Slovnaft rozhodol venovať financie vyčlenené na tento 
projekt desiatim divadelným subjektom a jednej galérii. Finančnú 
podporu získali Bratislavské bábkové divadlo, Divadlo Malá scéna 
STU, Jókaiho divadlo, Nové divadlo Nitra, Mestské divadlo Žilina, 
Galéria Ľ. Fullu Ružomberok, Divadlo Thália, Štátne divadlo 
Košice, Spišské divadlo a Prešovské národné divadlo. S väčšinou  
z podporených subjektov Slovnaft dlhoročne spolupracuje v rámci 
projektu Kultúra so Slovnaftom, ktorý má priblížiť umenie deťom.

Podpora biodiverzity, najmä v mestskom prostredí, a s tým súvi-
siace  vytváranie alebo rozširovanie menších zelených plôch  
s cieľom zlepšiť hniezdne možnosti spevavcov, vysádzať rastliny 
dôležité pre opeľovače, budovať napájadlá, prepájať existujúce zelené 
plochy biokoridormi, zlepšiť podmienky pre život malých stavovcov 
boli témou 14. ročníka grantového programu Zelené oázy, ktorý 
Slovnaft organizuje v spolupráci s nadáciou Ekopolis. Hlavným 
cieľom programu je podpora trvalej starostlivosti o environmen-
tálne hodnotné miestne lokality, ktoré slúžia širokej verejnosti, 
podporujú ochranu prírody a trvalú udržateľnosť. V roku 2020 
posudzovala grantová komisia 179 prijatých žiadostí. O víťazoch po 
prvý raz rozhodla okrem grantovej komisie aj verejnosť prostred-
níctvom online hlasovania. Podporu získalo 23 projektov, ktoré sa 
realizovali do konca októbra 2020. Počas 14 ročníkov programu 

vzniklo vďaka podpore Slovnaftu 347 zelených oáz po celom 
Slovensku, ktoré boli podporené sumou viac ako 850-tisíc eur.  

V roku 2020 kontinuálne pokračoval projekt Aj kvapka oleja 
sa ráta. Táto iniciatíva sa zameriava na zber použitého kuchyn-
ského oleja z domácností. Na zberné miesta na čerpacích stani-
ciach a priamo v Slovnafte doniesli zákazníci a zamestnanci 
spolu 85,3 tony použitého kuchynského oleja. Olej zbierame na 
celkovo 212 čerpacích staniciach po celom Slovensku a zberné 
miesta sú aj v priestoroch Slovnaftu vo Vlčom hrdle a Kľača-
noch. Od spustenia služby v roku 2011 sa recyklovalo takmer 
285 ton použitého kuchynského oleja, ktorý sa ďalej zhodnotil 
a vyrobila sa z neho biopalivová zložka do motorovej nafty.
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KOMUNITNÝ ŽIVOT
Spoločnosť Slovnaft sa nachádza na okraji mesta Bratislava v blíz-
kosti jeho mestských častí a priľahlých obcí. Preto sa spoločnosť 
snaží o udržiavanie dobrých vzťahov s okolitými komunitami a ich 
rozvoj prostredníctvom rôznych iniciatív aj transparentnej komu-
nikácie. Grantový program Dobrý sused vznikol s cieľom kompen-
zovať vplyv činnosti rafinérie na život občanov v jej susedstve  
a zvýšiť kvalitu ich života cez granty na realizáciu projektov.  
V roku 2020 sa okrem Vrakune, Podunajských Biskupíc a Rovinky 
program rozšíril aj na Ružinov. Do programu prišlo 13 žiadostí 
o grant, z ktorých bolo vybraných a podporených 10 projektov. 
Okrem toho sme komunitám mestskej časti Podunajské Biskupice 
darovali 20-tisíc eur na nákup odpadkových košov a 35-tisíc eur 
sme darovali na  opravu detských ihrísk v mestskej časti Ružinov.  

Transparentnú komunikáciu voči komunitám žijúcim v okolí 
rafinérie udržiaval Slovnaft prostredníctvom pravidelného 
zasielania informácií o vplyvoch rafinérie predstaviteľom mest-
ských častí a obcí v okolí rafinérie, a takisto zástupcom občian-
skych združení. Pravidelné stretnutia komunity, ktoré zaviedla 
spoločnosť v roku 2019, musela v roku 2020 pre hygie-
nické opatrenia zavedené na prevenciu šírenia koronaví-
rusu dočasne pozastaviť až do ich opätovného uvoľnenia. 

Slovnaft sa aktívne zapojil aj do boja proti koronavírusu. V marci 
2020, v čase nedostatku dezinfekcie na slovenskom trhu, začal  
s výrobou vlastnej dezinfekcie v dcérskej spoločnosti VÚRUP. 
Krátko na to spustil projekt 1000 litrov denne pre Slovensko,  

v rámci ktorého daroval dezinfekčný prípravok Slovnaft Hygi  
Fluid tam, kde to bolo najviac potrebné – zdravotníckym zariade-
niam, zariadeniam pre seniorov a zariadeniam sociálnych služieb, 
samosprávam, organizáciám, ktoré pracujú s ľuďmi bez  
domova či marginalizovanými komunitami, neziskovým orga- 
nizáciám a ďalším žiadateľom. Spolu Slovnaft odovzdal viac ako 
32-tisíc litrov dezinfekcie pre 227 subjektov po celom Slovensku.  
V rámci akcie Káva pre hrdinov mali zdravotníci – hrdinovia  
v prvej línii – v sieti Fresh Corner k dispozícií kávu zadarmo. Od 
spustenia akcie 21. marca sme počas dvoch mesiacov jej trvania 
rozdali 61 333 šálok kávy.  V krízovom období sme podporili 
sériu online klubových koncertov pod názvom Ja som kultúra.
 
Slovnaft dlhodobo spolupracuje s neziskovými organizá-
ciami. Podporuje neziskovú organizáciu Plamienok, ktorej 
cieľom je starostlivosť o vážne choré deti, a združenie Vagus, 
ktorá pomáha ľuďom na okraji spoločnosti. OZ Vagus dostala 
od Slovnaftu motorové palivá potrebné pre prácu v teréne. 
 
Podpora komunít je zakorenená hlboko v kultúre spoločnosti 
Slovnaft, a preto každoročne podporuje aj projekty na zlepšenie 
života v okolí všetkých svojich logistických terminálov v obciach 
Stožok, Kľačany, Hronský Beňadik, Horný Hričov a Kapušany.

Vnímame aj vysokú angažovanosť samosprávy, ktorá počas 
pandémie zohráva kľúčovú úlohu. Preto sme nadviazali stra-
tegickú spoluprácu so Združením miest a obcí Slovenska.
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DOBROVOĽNÍCTVO
Ani komplikovaná situácia v roku 2020 nezabránila 
aktívnym zamestnancom Slovnaftu zúčastniť sa na dobro-
voľníckych aktivitách. Už tradične bola skupina dobrovoľ-
níkov zo Slovnaftu najpočetnejšou v rámci účasti na projekte 
Naše mesto. Rovnako zamestnanci aj členovia manažmentu 
pomáhali ochranárom z SOS Bird life na Vtáčom ostrove. 

 Zamestnanci neváhali pomôcť ani svojím tradičným spôsobom 
a darovali krv. Kvôli bezpečnosti zamestnancov sa darovanie 
v júli a novembri presunulo na pracovisko NTS Ružinov. Tri 
termíny dostupné počas roka 2020 využilo 73 zamestnancov.
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ŠPORT
V roku 2020 bol Slovnaft generálnym partnerom najvyššej futba-
lovej pohárovej ligy SLOVNAFT CUP. V úlohe generálneho part-
nera podporil aj najvyššiu slovenskú mužskú súťaž v hádzanej 
– Slovnaft Handball extraliga – a ako hlavný partner aj najvyššiu 
ženskú českú a slovenskú hádzanársku súťaž pod názvom MOL 
liga. Slovenskú hádzanársku reprezentáciu mužov a žien podpo-
ruje Slovnaft z pozície generálneho reklamného partnera.  

V rámci podpory regiónu, v ktorom pôsobíme, sme gene- 
rálnym partnerom futbalového klubu FC ŠTK 1914 Šamorín  
a ženského hádzanárskeho klubu HC DAC Dunajská Streda.

Slovenský motocyklový jazdec Štefan Svitko sa zúčastnil 
na 42. ročníku Rally Dakar 2020 v Saudskej Arábii, a Slov-
naft mu bol tradičnou oporou. Svitko bol oficiálnou „tvárou“ 
púštnej rely a obsadil celkovo 11. miesto. Svojou jedenástou 
účasťou na Dakare si vyslúžil aj cenný titul Dakarská legenda. 

Dobrovoľnícke aktivity Počet dobrovoľníkov Hodiny Hodiny spolu

Vtáčí ostrov 35 7 245
Naše mesto 198 5 990
SPOLU 233  1235
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INDIVIDÁLNA ÚČTOVNÁ 
ZÁVIERKA ZOSTAVENÁ  
PODĽA MEDZINÁRODNÝCH 
ŠTANDARDOV FINANČNÉHO 
VÝKAZNÍCTVA A SPRÁVA 
NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

za rok končiaci 31. decembra 2020
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INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ 
ZÁVIERKA ZOSTAVENÁ 
V SÚLADE S MEDZINÁRODNÝMI 
ŠTANDARDMI PRE FINANČNÉ 
VYKAZOVANIE TAK, AKO BOLI 
SCHVÁLENÉ NA POUŽITIE V EÚ

za rok končiaci 31. decembra 2020

Bratislava, 11. marec 2021

Ing. Marek Senkovič
Člen predstavenstva
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SLOVNAFT, a.s.  
Individuálna účtovná závierka zostavená v súlade s Medzinárodnými štandardmi pre finančné 
vykazovanie za rok končiaci 31. decembra 2020 

 1 1 

Všeobecné informácie 

SLOVNAFT, a.s. („SLOVNAFT“ alebo „Spoločnosť“) bol zapísaný do Obchodného registra Slovenskej republiky 
ako akciová spoločnosť dňa 1. mája 1992. Pred týmto dátumom bol štátnym podnikom. Spoločnosť bola založená 
v súlade so slovenskou legislatívou. Spoločnosť bola primárne kótovaná na Burze cenných papierov v Bratislave. 
Burza cenných papierov v Bratislave na základe žiadosti Spoločnosti zo dňa 20. decembra 2019 ukončila 
obchodovanie s akciami Spoločnosti na regulovanom trhu. Posledným obchodným dňom akcií bol 23. december 
2019. Spoločnosť sa stala súkromnou akciovou spoločnosťou dňa 27. decembra 2019. 

Hlavným predmetom činnosti Spoločnosti je spracovanie ropy, distribúcia a predaj výrobkov z ropy. 

Sídlo Spoločnosti a identifikačné čísla: 
SLOVNAFT, a.s.  
Vlčie hrdlo 1 
824 12 Bratislava 
Slovenská republika 
Identifikačné číslo: 31 322 832 
Daňové identifikačné číslo: 2020372640 

Od apríla 2003 je majoritným akcionárom Spoločnosti spoločnosť MOL Nyrt. so sídlom v Maďarsku. 

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v žiadnej spoločnosti. 

Fyzický počet zamestnancov Spoločnosti k 31. decembru 2020 bol 2 290 (31. december 2019: 2 344 
zamestnancov). Priemerný prepočítaný počet zamestnancov Spoločnosti k 31. decembru 2020 bol 2 281 
(31. december 2019: 2 457 zamestnancov), z toho počet vedúcich zamestnancov bol 126 (31. december 2019: 
132 vedúcich zamestnancov).  

Schválenie a vyhlásenie o zhode  

Túto individuálnu účtovnú závierku schválilo a jej vydanie povolilo predstavenstvo Spoločnosti dňa 11. marca 
2021.  

Účtovná závierka Spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená riadnym valným 
zhromaždením Spoločnosti, ktoré sa konalo dňa 21. apríla 2020. 

Táto individuálna účtovná závierka je uložená v sídle Spoločnosti, v Registri účtovných závierok a v Obchodnom 
registri Okresného súdu Bratislava I, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava. 

Táto individuálna účtovná závierka bola zostavená ako riadna individuálna účtovná závierka v súlade s § 17 ods. 
6 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 

Táto individuálna účtovná závierka bola zostavená v súlade s Medzinárodnými štandardmi pre finančné 
vykazovanie („IFRS”) a všetkými platnými IFRS prijatými v rámci EÚ. IFRS zahŕňajú štandardy a interpretácie 
schválené Radou pre medzinárodné účtovné štandardy („IASB“) a Výborom pre interpretácie medzinárodného 
finančného vykazovania („IFRIC“). 

V súlade so zmenami v Zákone o účtovníctve Spoločnosť s účinnosťou od 1. januára 2006 zostavuje individuálnu 
účtovnú závierku v súlade s IFRS, ktoré boli prijaté Európskou úniou (ďalej len EÚ). V súčasnosti vzhľadom 
k procesu prijímania IFRS EÚ, neexistujú žiadne rozdiely v IFRS účtovných zásadách aplikovanými Spoločnosťou 
a IFRS prijatými EÚ. 
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SLOVNAFT, a.s.  
Individuálny výkaz komplexného výsledku za rok končiaci 31. decembra 2020 

Poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou individuálnej účtovnej závierky.  2 

v tis. € Poznámky 2020 2019 
    

Tržby netto 2 2 700 445 3 615 511 
Ostatné prevádzkové výnosy 3 23 501 15 614 
Prevádzkové výnosy spolu  2 723 946 3 631 125 

    
Spotreba materiálu a náklady na obstaranie predaného tovaru  - 2 140 817 - 2 972 979 
Osobné náklady 4 - 103 088 - 113 289 
Odpisy a zníženie hodnoty dlhodobého nehmotného a hmotného majetku  - 189 094 - 161 183 
Služby 5 - 209 084 - 212 000 
Ostatné prevádzkové náklady 6 - 134 470 - 159 461 
Zmena stavu zásob hotových výrobkov a nedokončenej výroby  - 57 327 15 699 
Aktivovaná vlastná výroba  1 841 1 080 
Prevádzkové náklady spolu  - 2 832 039 - 3 602 133 
    
Prevádzkový zisk/(strata)  - 108 093 28 992 
    
Finančné výnosy 7 9 068 5 442 
Finančné náklady  7 - 3 033 - 7 018 
Finančné výnosy/(náklady) netto  6 035 - 1 576 
    
Zisk/(strata) pred zdanením  - 102 058 27 416 
    
Daň z príjmov 8 20 172 - 10 188 
    
Zisk/(strata) za účtovné obdobie  - 81 886 17 228 
    
Ostatný komplexný výsledok:    
    

Poistno-matematické zisky/(straty) z penzijných programov so stanovenými 
požitkami 19 - 26 - 238 
Daň z príjmov vzťahujúca sa k položkám, ktoré nebudú presunuté do 
zisku/(straty) 8 5 50 
Položky, ktoré nebudú presunuté do zisku/(straty) spolu  - 21 - 188 
    
Ostatný komplexný výsledok za účtovné obdobie  - 21 - 188 
    
Komplexný výsledok za účtovné obdobie celkom  - 81 907 17 040 
    
Základný/zredukovaný zisk/(strata) na 1 akciu (€) 24 - 3,97 0,84 
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SLOVNAFT, a.s.  
Individuálny výkaz finančnej pozície k 31. decembru 2020 

Poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou individuálnej účtovnej závierky.  3 

v tis. € Poznámky 2020 2019  
    
AKTÍVA    
Dlhodobé aktíva    
Dlhodobý nehmotný majetok 9.1 20 745 21 205 
Dlhodobý hmotný majetok 9.2 1 483 526 1 540 536 
Investície v dcérskych spoločnostiach 10 46 027 45 652 
Investície v pridružených spoločnostiach 11 71 428 71 918 
Finančné aktíva ocenené v reálnej hodnote so zmenami vykázanými 
do ostatného komplexného výsledku  2 370 2 409 
Ostatné dlhodobé aktíva 12 1 774 4 219 
Dlhodobé aktíva spolu  1 625 870 1 685 939 
    
Obežné aktíva    
Zásoby 13 256 375 295 996 
Pohľadávky z obchodného styku 14 221 972 323 761 
Daň z príjmov - pohľadávka  - 19 822 
Ostatné obežné aktíva 15 290 310 67 040 
Peniaze a peňažné ekvivalenty 16 26 238 92 886 
Obežné aktíva spolu  794 895 799 505 
    
AKTÍVA SPOLU  2 420 765 2 485 444 
    
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY    
Vlastné imanie     
Základné imanie  17.1 684 758 684 758 
Emisné ážio  121 119 121 119 
Nerozdelený zisk 17.2 701 162 783 069 
Ostatné komponenty vlastného imania 17.3 2 330 2 330 
Vlastné imanie spolu  1 509 369 1 591 276 
    
Dlhodobé záväzky    
Dlhodobé úvery bez krátkodobej časti dlhodobých úverov 18.1 55 315 53 047 
Rezervy 19 59 121 59 266 
Odložené daňové záväzky 8 62 875 83 058 
Ostatné dlhodobé záväzky 20 14 020 15 440 
Dlhodobé záväzky spolu  191 331 210 811 
    
Krátkodobé záväzky    
Záväzky z obchodného styku a ostatné krátkodobé záväzky 21 460 372 637 245 
Rezervy 19 30 735 23 038 
Krátkodobé úvery 18.2 215 304 10 001 
Krátkodobá časť dlhodobých úverov 18.1 13 654 13 073 
Krátkodobé záväzky spolu  720 065 683 357 
    
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU  2 420 765 2 485 444 
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SLOVNAFT, a.s.  
Individuálny výkaz zmien vo vlastnom imaní za rok končiaci 31. decembra 2020 

Poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou individuálnej účtovnej závierky.  4 
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1. január 2019 684 758  121 119  766 030 2 330 1 574 237 
      

Zisk/(strata) za účtovné obdobie - - 17 228 - 17 228 
Ostatný komplexný výsledok za účtovné 
obdobie - - - - 188 - 188 
Komplexný výsledok za účtovné obdobie 
celkom - - 17 228 - 188 17 040 
Reklasifikácia poistno-matematických 
ziskov/(strát) z penzijných programov so 
stanovenými požitkami - - - 188 188 - 
Ostatné zmeny - - - 1 - - 1 
31. december 2019 684 758 121 119 783 069 2 330 1 591 276 

      

Zisk/(strata) za účtovné obdobie - - - 81 886 - - 81 886 
Ostatný komplexný výsledok za účtovné 
obdobie - - - - 21 - 21 
Komplexný výsledok za účtovné obdobie 
celkom - - - 81 886 - 21 - 81 907 
Reklasifikácia poistno-matematických 
ziskov/(strát) z penzijných programov so 
stanovenými požitkami - - - 21 21 - 
31. december 2020 684 758 121 119 701 162 2 330 1 509 369 
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SLOVNAFT, a.s.  
Individuálny výkaz peňažných tokov za rok končiaci 31. decembra 2020 

Poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou individuálnej účtovnej závierky. 5 

v tis. € Poznámky 2020 2019 
    
    

Zisk/(strata) pred zdanením  - 102 058 27 416 
    
Úpravy na odsúhlasenie zisku/(straty) pred zdanením s čistými peňažnými 
prostriedkami z prevádzkových činností 

 
  

Odpisy a zníženie hodnoty dlhodobého nehmotného a hmotného majetku  189 094 161 183 
Amortizácia štátnych dotácií  3 - 836 - 1 084 
Zníženie/(zrušenie straty zo zníženia) hodnoty zásob netto  - 3 414 119 
Zvýšenie/(zníženie) rezerv netto  7 526 5 585 
(Zisk)/strata z predaja dlhodobého nehmotného a hmotného majetku 3 - 123 - 22 
Odpis pohľadávok a zníženie/(zrušenie straty zo zníženia) hodnoty pohľadávok 
netto 

 
288 - 1 313 

Odpis záväzkov  - 68 - 74 
Čistý kurzový (zisk)/strata z pohľadávok a záväzkov  7 - 4 677 2 996 
Zníženie/(zúčtovanie zníženia) hodnoty investícií v dcérskych spoločnostiach 7 - 452 
Zníženie hodnoty finančných aktív ocenených v reálnej hodnote so zmenami 
vykázanými do ostatného komplexného výsledku 

 
10 - 

Výnosové úroky 7 - 336 - 338 
Úrokové náklady z úverov a pôžičiek 7 1 523 1 356 
Čistá kurzový (zisk)/strata z peňazí a peňažných ekvivalentov 7 - 50 476 
Ostatné finančné (zisky)/straty netto   - 3 005 - 1 723 
Prijaté dividendy 7 - 981 - 3 372 
Účtovná hodnota odovzdaných emisných kvót  17 733 14 434 
Precenenie emisných kvót 3 - - 55 
Ostatné nepeňažné položky  73 - 816 
Peňažné toky z prevádzkových činností pred zmenou pracovného kapitálu  100 699 205 220 
    

(Zvýšenie)/zníženie stavu zásob  42 764 - 8 030 
(Zvýšenie)/zníženie stavu pohľadávok z obchodného styku  96 926 17 551 
(Zvýšenie)/zníženie stavu ostatných aktív  - 4 039 11 897 
Zvýšenie/(zníženie) stavu záväzkov z obchodného styku  - 167 598 91 408 
Zvýšenie/(zníženie) stavu ostatných záväzkov  10 765 2 707 
    

(Zaplatená)/vrátená daň z príjmov právnických osôb  19 817 - 16 217 
    

Čisté peňažné prostriedky z prevádzkových činností   99 334 304 536 
    
Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného a hmotného majetku  - 143 873 - 234 886 
Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného a hmotného majetku  137 36 
Príjmy z predaja finančných aktív ocenených v reálnej hodnote so zmenami 
vykázanými do ostatného komplexného výsledku 

 
29 - 

Obstaranie dcérskej spoločnosti 10 - 375 - 5 
Poskytnuté dlhodobé úvery   - 4 790 - 8 040 
Splatenie dlhodobých úverov  6 478 8 500 
(Poskytnuté)/splatené krátkodobé úvery netto  - 217 823 - 16 860 
Prijaté úroky   237 305 
Ostatné finančné príjmy  25 13 
Prijaté dividendy a príjmy zo zníženia základného imania dcérskych spoločností  760 3 372 
Čisté peňažné prostriedky z investičných činností  - 359 195 - 247 565 
    
Príjmy z/(splatenie) krátkodobých bankových úverov netto 18.3 203 000 - 
Splatenie dlhodobých nebankových úverov 18.3 - 13 580 - 13 090 
Príjmy/(platby) z derivátových transakcií netto  3 000 1 718 
Zaplatené úroky   - 1 493 - 1 383 
Ostatné finančné výdavky  - 19 - 9 
Dividendy vyplatené akcionárom   - 13 - 95 
Čisté peňažné prostriedky z finančných činností  190 895 - 12 859 
    
Zvýšenie/(zníženie) stavu peňažných prostriedkov 
a peňažných ekvivalentov 

 
- 68 966 44 112 

    
Peniaze a peňažné ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia 16 92 886 49 250 
Dopady kurzových zmien 7 50 - 476 
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci účtovného obdobia 16 23 970 92 886 
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1 Účtovné informácie, politika a významné odhady 

1.1 Východiská pre zostavenie účtovnej závierky 

Táto individuálna účtovná závierka bola zostavená v súlade s platnými IFRS, ktoré boli účinné k 31. decembru 
2020. 

Pre účely uplatnenia princípu historických cien sa v individuálnej účtovnej závierke predpokladá, že Spoločnosť 
vznikla dňa 1. mája 1992 s účtovnou hodnotou aktív a pasív stanovenou k tomuto dátumu, po úpravách, ktoré si 
vyžadovalo uplatnenie IFRS. 

Účtovná závierka Spoločnosti bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti. 

Pri zostavovaní účtovnej závierky v súlade s IFRS je nevyhnutné použitie odhadov a predpokladov, ktoré 
ovplyvňujú sumy vykazované v účtovnej závierke a poznámkach k účtovnej závierke. Hoci sa tieto odhady 
opierajú o najlepšie vedomosti vedenia o súčasných udalostiach a činnostiach, skutočnosť sa môže od týchto 
odhadov líšiť. 

Účtovným obdobím je kalendárny rok. 

Údaje v tejto individuálnej účtovnej závierke sú vykázané v tisícoch eur. 

1.2 Informácie o konsolidovanom celku 

Spoločnosť v súlade s § 22 ods. 9 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov uplatnila 
oslobodenie od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku, nakoľko materská spoločnosť MOL Nyrt. 
zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu podnikov podľa právnych predpisov EU, do ktorej 
je zahrňovaná aj účtovná závierka Spoločnosti a účtovné závierky všetkých jej dcérskych spoločností. 

Konsolidovanú účtovnú závierku Skupiny zostavuje spoločnosť MOL Nyrt., Október huszonharmadika u. 18, 1117 
Budapešť, Maďarská republika. Táto konsolidovaná účtovná závierka je k nahliadnutiu priamo v sídle uvedenej 
spoločnosti. 

1.3 Zmeny účtovných zásad 

Použité účtovné zásady sú konzistentné s účtovnými zásadami použitými v individuálnej účtovnej závierke 
zostavenej k 31. decembru 2019. 

V priebehu účtovného obdobia Spoločnosť aplikovala nasledujúce novelizácie štandardov IFRS: 

• IFRS 3 Podnikové kombinácie - Dodatok objasňujúci definíciu podniku 
• IFRS 7 Finančné nástroje: zverejňovanie - Dodatok týkajúci sa otázok v súvislosti s reformou IBOR 
• IFRS 9 Finančné nástroje: klasifikácia a oceňovanie - Dodatok týkajúci sa otázok v súvislosti s reformou 

IBOR 
• IAS 1 Prezentácia účtovnej závierky - Dodatok týkajúci sa definície významnosti 
• IAS 8 Účtovná politika, zmeny v účtovných odhadoch a chyby - Dodatok týkajúci sa definície významnosti 
• IAS 39 Finančné nástroje: vykazovanie a oceňovanie - Dodatok týkajúci sa otázok v súvislosti s reformou 

IBOR 
• Dodatok o doplnení odkazov na koncepčný rámec v štandardoch IFRS 

Prijatie týchto dodatkov ku štandardom nemalo vplyv na účtovnú závierku Spoločnosti. 
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1.4 Medzinárodné štandardy pre finančné vykazovanie, ktoré boli vydané, ale nie sú zatiaľ účinné 

K dátumu schválenia tejto účtovnej závierky boli vydané, ale nie účinné, nasledovné nové a doplnené štandardy: 

• IFRS 3 Podnikové kombinácie - Dodatok aktualizujúci odkazy na koncepčný rámec (účinné pre účtovné 
obdobia začínajúce 1. januára 2022 alebo neskôr; tento štandard zatiaľ nebol schválený EÚ) 

• IFRS 4 Poistné zmluvy - Dodatok týkajúci sa otázok v súvislosti s reformou IBOR - Fáza 2 (účinné pre 
účtovné obdobia začínajúce 1. januára 2021 alebo neskôr) 

• IFRS 4 Poistné zmluvy - Dodatok týkajúci sa odkladu IFRS 9 (účinné pre účtovné obdobia začínajúce 
1. januára 2021 alebo neskôr) 

• IFRS 7 Finančné nástroje: zverejňovanie - Dodatok týkajúci sa otázok v súvislosti s reformou IBOR - Fáza 
2 (účinné pre účtovné obdobia začínajúce 1. januára 2021 alebo neskôr) 

• IFRS 9 Finančné nástroje: klasifikácia a oceňovanie - Dodatok týkajúci sa otázok v súvislosti s reformou 
IBOR - Fáza 2 (účinné pre účtovné obdobia začínajúce 1. januára 2021 alebo neskôr) 

• IFRS 14 Časové rozlíšenie v regulovaných odvetviach (účinné pre účtovné obdobia začínajúce 1. januára 
2016 alebo neskôr; tento štandard zatiaľ nebol schválený EÚ) 

• IFRS 16 Lízingy - Dodatok o výnimke pre nájomcu z posudzovania, či je úprava nájomného pre COVID-19 
modifikáciou lízingu (účinné pre účtovné obdobia začínajúce 1. júna 2020 alebo neskôr) 

• IFRS 16 Lízingy – Dodatok týkajúci sa otázok v súvislosti s reformou IBOR - Fáza 2 (účinné pre účtovné 
obdobia začínajúce 1. januára 2021 alebo neskôr) 

• IFRS 17 Poistné zmluvy (účinné pre účtovné obdobia začínajúce 1. januára 2023 alebo neskôr; tento 
štandard zatiaľ nebol schválený EÚ) 

• IAS 1 Prezentácia účtovnej závierky - Dodatok týkajúci sa klasifikácie záväzkov (účinné pre účtovné 
obdobia začínajúce 1. januára 2023 alebo neskôr; tento dodatok zatiaľ nebol schválený EÚ) 

• IAS 1 Prezentácia účtovnej závierky - Dodatok týkajúci sa zverejňovania účtovnej politiky (účinné pre 
účtovné obdobia začínajúce 1. januára 2023 alebo neskôr; tento dodatok zatiaľ nebol schválený 
EÚ) 

• IAS 8 Účtovná politika, zmeny v účtovných odhadoch a chyby - Dodatok týkajúci sa definície účtovných 
odhadov (účinné pre účtovné obdobia začínajúce 1. januára 2023 alebo neskôr; tento dodatok 
zatiaľ nebol schválený EÚ) 

• IAS 16 Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia - Dodatok zakazujúci spoločnosti odpočítať z obstarávacej ceny 
nehnuteľnosti, strojov a zariadení zisky z predaja položiek vyrobených počas obdobia, keď 
spoločnosť pripravuje majetok na svoje zamýšľané použitie (účinné pre účtovné obdobia 
začínajúce 1. januára 2022 alebo neskôr; tento dodatok zatiaľ nebol schválený EÚ) 

• IAS 37 Rezervy, podmienené záväzky a podmienené aktíva - Dodatok týkajúci sa nákladov, ktoré sa majú 
zahrnúť do posúdenia nevýhodnosti zmluvy (účinné pre účtovné obdobia začínajúce 1. januára 
2022 alebo neskôr; tento dodatok zatiaľ nebol schválený EÚ) 

• IAS 39 Finančné nástroje: vykazovanie a oceňovanie - Dodatok týkajúci sa otázok v súvislosti s reformou 
IBOR - Fáza 2 (účinné pre účtovné obdobia začínajúce 1. januára 2021 alebo neskôr) 

• Ročné vylepšenia 2018 - 2020 (účinné pre účtovné obdobia začínajúce 1. januára 2022 alebo neskôr; tento 
dodatok zatiaľ nebol schválený EÚ) 

Neočakáva sa, že by nové a doplnené štandardy mohli mať významný dopad na účtovnú závierku Spoločnosti. 

1.5 Zhrnutie dôležitých účtovných zásad 

Mena prezentácie 

Na základe ekonomickej povahy zásadných udalostí a okolností bola za menu prezentácie Spoločnosti stanovená 
mena euro (€). 

Transakcie v cudzích menách 

Transakcie v cudzích menách sa účtujú v mene prezentácie, pričom pri čiastke v cudzej mene sa použije výmenný 
kurz medzi menou prezentácie a cudzou menou platný v deň uskutočnenia transakcie. Kurzové rozdiely zo 
zúčtovania peňažných položiek kurzom, ktorý sa líši od kurzu, v ktorom boli prvotne zaúčtované, sa vykazujú v 
zisku/strate v období, v ktorom vznikli. Peňažné aktíva a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú do 
funkčnej meny kurzom platným v posledný deň účtovného obdobia. Položky ocenené v reálnej hodnote a 
vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú kurzom platným v deň stanovenia ich reálnej hodnoty. Kurzové rozdiely 
ako z obchodných pohľadávok a záväzkov, tak aj z pôžičiek, sú zaúčtované ako finančný výnos alebo náklad. 
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1.6 Významné účtovné posúdenia a odhady 

Dôležité posúdenia pri uplatňovaní účtovných zásad 

Pri uplatňovaní účtovných zásad vedenie Spoločnosti urobilo určité závery s významným dopadom na čiastky 
vykázané v účtovnej závierke (okrem tých, ktoré podliehajú odhadom spomenutým nižšie). Podrobnejší popis 
takýchto posúdení je uvedený v príslušných poznámkach. 

Zdroje neistoty pri odhadoch 

Zostavenie účtovnej závierky v súlade s IFRS si vyžaduje použitie odhadov a predpokladov, ktoré majú dopad na 
čiastky vykazované v účtovnej závierke a v poznámkach k účtovnej závierke. Hoci tieto odhady sú založené na 
základe najlepších znalostí vedenia o aktuálnych udalostiach a postupoch, skutočné výsledky sa môžu od týchto 
odhadov líšiť. Podrobnejší popis odhadov je uvedený v príslušných poznámkach. 

Významný vplyv na prevádzku 

Pandémia COVID-19 a následná hospodárska kríza vytvorili bezprecedentné výzvy a prestavenie priorít pre 
všetkých, vrátane Spoločnosti. Vírus vystavil Spoločnosť, jej zamestnancov, zákazníkov a partnerov významným 
zdravotným a bezpečnostným rizikám, počas lockdownu spôsobil nevídané prevádzkové problémy a preveril aj 
finančnú flexibilitu a silu Spoločnosti. Ropný a plynárenský priemysel bol obzvlášť ťažko zasiahnutý kombináciou 
šokov na strane dopytu a ponuky, ktoré sa vyskytli súčasne. 

Pandémia COVID-19 ovplyvnila významné úsudky a neistoty v odhadoch počas daného obdobia. Tieto neistoty 
boli zohľadnené v určitých oblastiach, napríklad pri testovaní zníženia hodnoty, úverovom riziku a návratnosti 
odloženej dane. 
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2 Tržby netto 

Účtovná politika 
IFRS 15 stanovuje päťstupňový model na účtovanie výnosov vyplývajúcich zo zmlúv so zákazníkmi a vyžaduje, 
aby boli výnosy vykázané v sume, ktorá odzrkadľuje protihodnotu, pre ktorú sa očakáva, že Spoločnosť má nárok 
na odmenu za prevod tovaru alebo služieb zákazníkovi. 
Výnosy sa vykazujú, ak je pravdepodobné, že do spoločnosti budú plynúť ekonomické úžitky spojené 
s transakciou a výška výnosu sa dá spoľahlivo určiť. Výnosy sa vykazujú po odpočítaní dane z pridanej hodnoty, 
spotrebnej dane a zľavy, po dodaní tovaru alebo poskytnutí služby a po prevode kontroly. Výnosy 
z maloobchodného predaja sú vykázané v okamihu predaja zákazníkovi v hotovosti alebo kreditnou kartou. 
Výnosy z veľkoobchodu sú vykázané v okamihu prevodu kontroly nad predanými výrobkami na kupujúceho (napr. 
v súlade s príslušnými INCOTERMS). 
Výnosy sú vykázané očistené o hodnotu spotrebnej dane okrem prípadov, keď spotrebná daň zahrnutá v hodnote 
nakúpeného majetku a služieb nie je nárokovateľná od daňových úradov; v takomto prípade je spotrebná daň 
vykázaná ako súčasť obstarávacej hodnoty majetku alebo ako súčasť položiek nákladov. 

Predaj podľa produktových línií 

v tis. € 2020 2019 
   

Motorová nafta 1 279 761 1 764 896 
Automobilové benzíny 481 159 707 556 
Ostatné rafinérske výrobky 306 461 432 673 
Plasty 439 576 436 107 
Služby 35 694 38 901 
Ostatné 157 794 235 378 
Spolu 2 700 445 3 615 511 

Predaj podľa geografických oblastí 

v tis. € 2020 2019 
   

Slovenská republika 1 145 418 1 600 147 
Česká republika 464 072 609 996 
Rakúsko 293 868 392 052 
Poľsko 223 535 236 146 
Maďarsko 211 532 401 975 
Nemecko 152 521 156 542 
Taliansko 64 629 59 357 
Rumunsko 22 562 30 115 
Chorvátsko 18 524 32 810 
Veľká Británia 16 412 1 539 
Švajčiarsko 16 079 10 505 
Srbsko  14 822 18 593 
Holandsko 10 025 14 054 
Ostatné krajiny 46 446 51 680 
Spolu 2 700 445 3 615 511 

Základom pre vykázanie tržieb od externých zákazníkov podľa jednotlivých krajín je miesto dodania. 

Informácie o hlavných zákazníkoch 

Čisté tržby vyplývajúce z transakcií s materskou spoločnosťou MOL Nyrt., vrátane spoločností pod jej kontrolou, 
predstavujú 1 048 217 tis. €, čo tvorí 38,8% z čistých tržieb celkom za rok 2020 (2019: 1 451 572 tis. €, 40,2%).  

Tržby od žiadneho ďalšieho samostatného zákazníka nepresahujú 10% z celkových tržieb Spoločnosti. Za 
samostatného zákazníka sa pre tieto účely považuje aj skupina zákazníkov, ktorí sú pod spoločnou kontrolou.  

  



MEMBER OF MOLGROUP
39

SLOVNAFT, a.s.  
Poznámky k individuálnej účtovnej závierke zostavenej v súlade s Medzinárodnými štandardmi pre 
finančné vykazovanie za rok končiaci 31. decembra 2020 

 

Poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou individuálnej účtovnej závierky. 10 

3 Ostatné prevádzkové výnosy 

v tis. € 2020 2019 
   

Čistý zisk z nezabezpečovacích komoditných derivátov 8 865 - 
Prijaté štátne dotácie na kompenzáciu nákladov 8 009 8 984 
Prijaté kompenzácie na úhradu nákladov od iných subjektov 2 589 2 354 
Náhrady škôd 1 480 105 
Amortizácia štátnych dotácií 836 1 084 
Prijaté kompenzácie nákladov hospodárskej mobilizácie 674 450 
Zisk z predaja dlhodobého nehmotného a hmotného majetku 123 22 
Pokuty a úroky z omeškania 27 187 
Rozpustenie opravnej položky na pochybné pohľadávky - 1 313 
Zisk z precenenia emisných kvót  - 55 
Ostatné  898 1 060 
Ostatné prevádzkové výnosy spolu 23 501 15 614 

4 Osobné náklady 

v tis. € 2020 2019 
   

Mzdové náklady 67 167 74 030 
Povinné a dobrovoľné dôchodkové príspevky 12 593 12 735 
Verejné zdravotné poistenie 7 673 8 255 
Ostatné sociálne poistenie 6 823 8 455 
Ostatné osobné náklady 7 709 8 539 
Rezerva na odchodné a jubilejné odmeny (poznámka 19) 1 305 1 191 
Náklady na platby na základe podielov  - 182 84 
Osobné náklady spolu 103 088 113 289 

Platby na základe podielov 

Účtovná politika 
Určití zamestnanci Spoločnosti dostávajú odmenu vo forme platieb, ktorých výpočet je odvodený od hodnoty akcií 
materskej spoločnosti MOL Nyrt. V prípade hotovostných úhrad viazaných na cenu akcií sa náklady prvotne 
oceňujú v reálnej hodnote pomocou binomického modelu. Táto reálna hodnota sa účtuje do nákladov súvzťažne 
s korešpondujúcim záväzkom až do okamihu možnosti uplatnenia nároku. Tento záväzok sa preceňuje ku koncu 
každého účtovného obdobia až do dátumu vysporiadania s tým, že akékoľvek zmeny reálnej hodnoty sa 
premietnu v zisku/strate za účtovné obdobie. 
Dlhodobý motivačný systém odmeňovania pre manažment založený na akciových opciách zabezpečuje podiel 
manažmentu Spoločnosti na dlhodobom náraste cien akcií spoločnosti MOL Nyrt. Skladá sa z plánu akciových 
opcií a plánu výkonnosti akcií.  

Plán výkonnosti akcií 

Plán výkonnosti akcií, ktorý sa zaviedol v roku 2013, predstavuje trojročnú motiváciu vyplatenú v hotovosti 
a vypočítanú na základe metodiky porovnávania cien akcií, ktorá má nasledovné charakteristiky: 

• program začína každý rok a má trojročné obdobie nároku, 
• cieľom je nárast ceny akcií spoločnosti MOL v porovnaní s relevantnými a uznávanými regionálnymi 

a priemyselnými špecifickými ukazovateľmi (CETOP a Dow Jones Emerging Market Titans Oil & Gas 30 
Index),  

• základom hodnotenia je priemerný ročný rozdiel vo výkonnosti ceny akcií spoločnosti MOL v porovnaní 
s referenčnými indexmi v priebehu 3 rokov, 

• výška sadzby pre výplatu je určená na základe vyššej/nižšej výkonnosti ceny akcií spoločnosti MOL, 
• nárok na výplatu je splatný po treťom roku. 

Výnosy vznikajúce v súvislosti s motiváciou založenou na pláne výkonnosti akcií za rok 2020 predstavovali 24 tis. 
€ (2019: 85 tis. €). Záväzky súvisiace s motiváciou založenou na pláne výkonnosti akcií predstavovali 
k 31. decembru 2020 hodnotu 3 tis. € (31. december 2019: 53 tis. €) a boli vykázané v ostatných krátkodobých 
záväzkoch.  
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Plán akciových opcií 

Plán akciových opcií, ktorý sa zaviedol v roku 2006, predstavuje materiálnu motiváciu vyplatenú v hotovosti 
a vypočítanú na základe kúpnych opcií, týkajúcich sa akcií spoločnosti MOL Nyrt., s ročným opakovaním 
a s nasledovnými vlastnosťami: 

• pokrýva štvorročné obdobie (dvojročné obdobie nároku a dvojročné obdobie uplatnenia) začínajúce na 
ročnej báze, 

• jej sadzba je vymedzená počtom jednotiek určených na základe príslušnej pracovnej kategórie Spoločnosti, 
• hodnota uvedených jednotiek sa stanovuje na ročnej báze. 

Akciovú opciu možno uplatniť až na konci druhého roka (obdobie nároku); obdobie uplatnenia trvá od 1. januára 
tretieho roku do 31. decembra štvrtého roku.  

Tento stimul sa vypláca počas obdobia uplatnenia v súlade s príslušným vyhlásením o spätnom odkúpení. 
Vyplatená výška stimulu sa stanovuje ako súčin určeného počtu akcií a cenového nárastu (rozdiel medzi cenou 
spätného odkúpenia a pôvodnou cenou) akcií. 

Informácie o právach na akciové opcie, ktoré boli udelené počas obdobia, sú nasledovné:  

 2020 2019 
     

 
Akcie 

v opčných 
právach 

Vážený 
priemer 

realizačných 
cien na akciu 

Akcie 
v opčných 

právach 

Vážený 
priemer 

realizačných 
cien na akciu 

     

 počet akcií € počet akcií € 
     

Nezaplatené na začiatku obdobia 261 087 8,44 305 528 6,98 
Poskytnuté počas obdobia 119 253 8,01 119 087 9,23 
Prepadnuté počas obdobia - 7 189 8,36 - - 
Uplatnené počas obdobia - 52 800 4,57 - 163 528 5,92 
Vypršané počas obdobia - - - - 
Nezaplatené na konci obdobia 320 351 8,27 261 087 8,44 
     

Uplatniteľné na konci obdobia 90 786 8,51 52 800 5,05 
     

Podľa požiadaviek štandardu IFRS 2 sa o tejto kompenzácii viazanej na akcie účtuje ako o peňažných úhradách, 
pričom sa reálna hodnota tejto odmeny účtuje v nákladoch postupne počas doby nároku. Výnosy vznikajúce 
z platieb na základe podielov za rok 2020 predstavovali 158 tis. € (2019: náklady 169 tis. €). Záväzky z platieb na 
základe podielov predstavovali k 31. decembru 2020 hodnotu 123 tis. € (31. december 2019: 360 tis. €) a boli 
vykázané v ostatných dlhodobých záväzkoch a ostatných krátkodobých záväzkoch. Vnútorná hodnota 
uplatniteľných opčných práv k 31. decembru 2020 predstavovala hodnotu 0 tis. € (31. december 2019: 203 tis. €).  

Reálna hodnota ku koncu účtovného obdobia bola vypočítaná prostredníctvom binomického modelu oceňovania 
opcií.  

Vstupy do modelu boli nasledovné: 

 2020 2019 
   

Vážený priemer realizačných cien na akciu (€) 8,27 8,44 
Vážený priemer cien akcií k dátumu realizácie pre opčné práva uplatnené počas obdobia (€) 5,91 10,17 
Spotová cena akcie (€) 6,00 8,89 
Očakávaná volatilita na základe údajov z minulých období (%) 31,05 22,03 
Očakávaný výnos z dividend (%) 3,66 4,85 
Očakávaná životnosť (v rokoch) 2,07 2,25 
Bezriziková úroková sadzba pre HUF (%) 0,84 0,63 
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5 Služby 

v tis. € 2020 2019 
   

Náklady na prepravu a skladovanie 63 515 53 496 
Náklady na údržbu 57 328 69 090 
Vyplatené provízie 39 381 39 460 
Administratívne služby 18 226 12 743 
Poplatky za používanie systému elektrickej energie 12 868 14 406 
Náklady na chemické analýzy  7 858 7 597 
Náklady na požiarnu ochranu 4 754 4 501 
Náklady na čistenie strojov a zariadení 3 308 7 836 
Cestovné 204 1 046 
Ostatné  1 642 1 825 
Služby spolu 209 084 212 000 

6 Ostatné prevádzkové náklady  

v tis. € 2020 2019 
   

Poplatky za zabezpečenie udržiavania núdzových zásob ropy a ropných výrobkov 52 531 58 375 
Rezerva na emisie skleníkových plynov netto 25 775 17 527 
Poplatky technologickým expertom 8 042 8 821 
Poplatky za účtovné, poradenské a podobné služby 7 763 6 718 
Náklady na upratovanie, odvoz a likvidáciu odpadu 5 912 5 753 
Dane, clo a poplatky 5 821 4 325 
Objektová ochrana 4 610 4 153  
Náklady na marketing 4 179 5 817 
Poistné 3 973 3 692 
Poplatky platené peňažným ústavom 2 376 2 709 
Náklady na prenájom 1 355 2 178 
Poskytnuté dary 1 278 568 
Rezerva na ochranu životného prostredia (poznámka 19) 1 215 6 234 
Náklady na ochranu životného prostredia 810 1 344 
Technické prehliadky vozidiel a železničných vozňov  630 604 
Náklady na likvidáciu nepotrebného dlhodobého hmotného majetku 614 724 
Pokuty, penále, škody a náhrady škôd 575 674 
Náklady na školenia  532 1 191 
Opravná položka na pochybné pohľadávky, odpis pohľadávok netto 288 - 
Čistá strata z nezabezpečovacích komoditných derivátov - 20 282 
Ostatné  6 191 7 772 
Ostatné prevádzkové náklady spolu 134 470 159 461 

Náklady na služby poskytnuté audítorom: 

v tis. € 2020 2019 
   

Náklady na overenie účtovnej závierky 113 121 
Iné uisťovacie služby 40 37 
Spolu 153 158 

7 Finančné výnosy a náklady 

Účtovná politika 
Úroky sa vykazujú proporcionálne zohľadňujúc efektívny výnos z príslušného majetku. Splatné dividendy sa 
vykazujú v čase, keď akcionárom vznikne právo na ich vyplatenie. Zmeny reálnej hodnoty derivátov, o ktorých sa 
neúčtuje ako o zabezpečovacích derivátoch, sú zaúčtované do zisku/straty v období, v ktorom nastala zmena. 
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v tis. € 2020 2019 
   

Čistý kurzový zisk z pohľadávok a záväzkov 4 677 - 
Čistý zisk z derivátových operácií 3 000 1 718 
Dividendy 981 3 372 
Výnosové úroky 336 338 
Čistý kurzový zisk z peňazí a peňažných ekvivalentov 50 - 
Ostatné  24 14 
Finančné výnosy spolu 9 068 5 442 
   

Úrokové náklady z úverov a pôžičiek  - 1 523 - 1 356 
Úrokové náklady z rezerv (poznámka 19) - 1 481 - 1 729 
Zníženie hodnoty finančných aktív ocenených v reálnej hodnote so zmenami vykázanými do 
ostatného komplexného výsledku - 10 - 
Čistá kurzová strata z pohľadávok a záväzkov - - 2 996 
Čistá kurzová strata z peňazí a peňažných ekvivalentov - - 476 
Zníženie hodnoty investícií v dcérskych spoločnostiach - - 452 
Ostatné  - 19 - 9 
Finančné náklady spolu - 3 033 - 7 018 
   

Finančné výnosy/(náklady) netto 6 035 - 1 576 

8 Daň z príjmov 

Účtovná politika 
Daň z príjmov pozostáva zo splatnej dane a odloženej dane.  
Splatná daň z príjmov sa zakladá na zdaniteľnom zisku účtovného obdobia. Zdaniteľný zisk sa líši od zisku pred 
zdanením vykázaného v individuálnom výkaze komplexného výsledku o položky výnosov alebo nákladov, ktoré 
nie sú nikdy zdanené alebo odpočítateľné, alebo sú zdaniteľné alebo odpočítateľné v iných obdobiach. 
Na výpočet odloženej dane sa používa záväzková metóda. Odložené dane z príjmov odzrkadľujú čisté daňové 
dopady dočasných rozdielov medzi účtovnou hodnotou majetku a záväzkov vykázanou pre účely finančného 
vykazovania a hodnotami použitými pre daňové účely. Odložené daňové pohľadávky a záväzky sa oceňujú 
daňovými sadzbami, ktoré by sa mali uplatniť na zdaniteľný príjem v rokoch, v ktorých sa očakáva, že sa tieto 
dočasné rozdiely budú realizovať. Ocenenie odložených daňových záväzkov a odložených daňových pohľadávok 
odráža daňové dôsledky, ktoré by vyplynuli zo spôsobu realizácie alebo vyrovnania účtovnej hodnoty majetku 
a záväzkov, ktorý Spoločnosť očakáva ku koncu účtovného obdobia. 
Odložené daňové pohľadávky sa vykazujú pri všetkých odpočítateľných dočasných rozdieloch, umoriteľných 
a nevyužitých daňových zápočtoch a daňových stratách vtedy, keď je pravdepodobné, že sa vytvorí dostatočný 
zdaniteľný zisk, voči ktorému sa odložené daňové pohľadávky budú dať umoriť.  
Odložené daňové záväzky sa vykazujú pri všetkých zdaniteľných dočasných rozdieloch. 
O odloženej dani z príjmov vyplývajúcej z dočasných rozdielov súvisiacich s podielmi v dcérskych 
spoločnostiach, v spoločných podnikoch a v pridružených spoločnostiach sa neúčtuje, ak je Spoločnosť schopná 
ovplyvniť vyrovnanie týchto dočasných rozdielov a zároveň je pravdepodobné, že tieto dočasné rozdiely nebudú 
vyrovnané v blízkej budúcnosti. 
Spoločnosť ku koncu každého účtovného obdobia prehodnocuje nezaúčtované odložené daňové pohľadávky 
a účtovnú hodnotu odložených daňových pohľadávok. Spoločnosť vykazuje predtým nezaúčtovanú odloženú 
daňovú pohľadávku v rozsahu, v akom je pravdepodobné, že budúci zdaniteľný zisk umožní, aby sa odložená 
daňová pohľadávka realizovala. Spoločnosť naopak znižuje účtovnú hodnotu odloženej daňovej pohľadávky 
vtedy, ak už nie je pravdepodobné, že sa vytvorí dostatočný zdaniteľný zisk, ktorý umožní umoriť časť alebo celú 
odloženú daňovú pohľadávku. 
Splatná a odložená daň sa účtuje priamo do vlastného imania, ak sa daň týka položiek, ktoré sa účtujú v rovnakom 
alebo inom období priamo do vlastného imania, vrátane úpravy počiatočného stavu rezerv, vyplývajúcej zo zmeny 
účtovných zásad, ktoré sa uplatňujú retrospektívne. 

Daň z príjmov vykázaná v tejto individuálnej účtovnej závierke za rok 2020 a 2019 zahŕňa nasledovné komponenty: 

v tis. € 2020 2019 
   

Splatná daň z príjmov 6 32 
Odložená daň z príjmov - 20 178 10 156 
Daň z príjmov spolu - 20 172 10 188 

Na zdaniteľný zisk Spoločnosti sa v roku 2020 uplatňovala 21% (2019: 21%) sadzba dane z príjmov právnických 
osôb. 
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Položky odloženej dane k 31. decembru 2020 a 2019 a pohyby v roku 2020 a 2019 boli nasledovné: 
 

v tis. € 
1. január 

 2020 

Zúčtované  
do zisku/ 

(straty) 

Zúčtované 
do ostatného 
komplexného 

výsledku 
31. december 

2020 
     

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok - 126 736 22 171 - - 104 565 
Rezervy 13 576 558 5 14 139 
Záväzky z lízingu 13 885 598 - 14 483 
Umoriteľné daňové straty 7 194 - 1 805 - 5 389 
Ostatné 9 023 - 1 344 - 7 679 
Spolu - 83 058 20 178 5 - 62 875 

 

v tis. € 
1. január 

 2019 

Zúčtované  
do zisku/ 

(straty) 

Zúčtované 
do ostatného 
komplexného 

výsledku 
31. december 

2019 
     

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok - 97 119 - 29 617 - - 126 736 
Rezervy 13 003 523 50 13 576 
Záväzky z lízingu 1 267 12 618 - 13 885 
Umoriteľné daňové straty 90 7 104 - 7 194 
Ostatné 9 807 - 784 - 9 023 
Spolu - 72 952 - 10 156 50 - 83 058 

Spoločnosť v roku 2020 umorila kumulatívne daňové straty vo výške 8 555 tis. € (2019: 0 tis. €). 

Spoločnosť vykázala k 31. decembru 2020 odloženú daňovú pohľadávku v hodnote 5 389 tis. € (31. december 
2019: 7 194 tis. €) ku kumulatívnym daňovým stratám, ktoré môžu byť umorené voči budúcim zdaniteľným ziskom. 
Tieto daňové straty môžu byť umorené v období 2021 - 2023. 

Spoločnosť neeviduje prechodné rozdiely súvisiace s investíciami v dcérskych a pridružených spoločnostiach, ku 
ktorým nebol zaúčtovaný odložený daňový záväzok. 

Odsúhlasenie vykázanej dane z príjmov a teoretickej čiastky vypočítanej použitím platných sadzieb dane: 

v tis. € 2020 2019 
   

Zisk/(strata) pred zdanením - 102 058 27 416 
   

Daň vypočítaná použitím 21% sadzby dane (2019: 21%) - 21 432 5 757 
Trvalé rozdiely 1 250 4 335 
Úprava splatnej dane z príjmov týkajúca sa predchádzajúcich období - 9 
Úprava odloženej dane z príjmov týkajúca sa predchádzajúcich období 8 - 
Dopad z odpísania odložených daňových aktív bez vplyvu na splatnú daň 3 - 
Dopad z odpísania odložených daňových aktív k prepadnutým daňovým stratám - 90 
Dopad inej sadzby dane - 1 - 3 
Daň z príjmov spolu - 20 172 10 188 
   

Efektívna daňová sadzba (%) - 19,76 37,16 
   

9 Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok 

9.1 Dlhodobý nehmotný majetok 

Účtovná politika 
Nehmotný majetok obstaraný samostatne sa vykazuje v obstarávacej cene a obstaraný v rámci obchodnej 
akvizície v reálnej hodnote k dátumu akvizície. Nehmotný majetok sa vykazuje v prípade pravdepodobnosti, že 
Spoločnosti budú v budúcnosti plynúť ekonomické úžitky, ktoré možno pripísať práve danému majetku 
a obstarávacia cena tohto majetku sa zároveň dá spoľahlivo stanoviť. 
Pri prvotnom vykázaní sa na skupinu nehmotného majetku aplikuje nákladový model. Odhadovaná doba život-
nosti tohto nehmotného majetku je buď konečná alebo neobmedzená. Majetok s konečnou dobou životnosti je 
odpisovaný rovnomerne počas odhadovanej doby jeho životnosti. Doba a metóda odpisovania sa preverujú raz 
ročne, vždy na konci účtovného obdobia. Nehmotný majetok, s výnimkou nákladov na vývoj, vytvorený vlastnou 
činnosťou, sa neaktivuje a výdavky sa účtujú oproti ziskom v roku, v ktorom vznikli. Nehmotný majetok sa ročne 
testuje na zníženie hodnoty, a to buď samostatne alebo na úrovni jednotky generujúcej peňažné prostriedky. 
Doba životnosti sa taktiež skúma raz ročne, úpravy sa v prípade potreby vykonajú prospektívne. 
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Náklady na výskum sa účtujú do nákladov v čase ich vzniku. Vzniknuté náklady na vývoj jednotlivého projektu sa 
aktivujú, ak existuje primerané uistenie o jeho budúcej návratnosti. Po prvotnom vykázaní nákladu na vývoj sa 
použije nákladový model, pri ktorom sa vyžaduje, aby bol majetok zaúčtovaný v obstarávacej cene zníženej 
o akumulované straty zo zníženia hodnoty. Náklady sa v štádiu vývoja neodpisujú. Kým majetok nie je zaradený 
do používania, previerka zníženia účtovnej hodnoty nákladov na vývoj sa robí ročne alebo častejšie, ak v priebehu 
obdobia vznikne náznak, že účtovná hodnota nemusí byť spätne získateľná. 
Emisie skleníkových plynov do ovzdušia 
Spoločnosť bezodplatne nadobudla emisné kvóty podľa Európskej schémy o obchodovaní s emisiami. Kvóty sú 
poskytované na ročnej báze a požaduje sa, aby Spoločnosť vrátila kvóty zodpovedajúce skutočne vypusteným 
emisiám. Spoločnosť účtuje o čistom záväzku vyplývajúcom z emisie skleníkových plynov. Podľa tejto metódy sú 
bezodplatne nadobudnuté emisné kvóty ocenené v nulovej hodnote a rezervy sú účtované iba v prípade, ak 
skutočné emisie prevyšujú bezodplatne nadobudnuté emisné práva. Pokiaľ sú emisné kvóty obstarané nákupom 
od tretích strán, účtuje sa o nich ako o právach na refundáciu. Prvotne sú ocenené v obstarávacích cenách 
a následne v reálnych hodnotách použitím kótovaných cien. Zisky alebo straty zo zmien reálnej hodnoty sa účtujú 
priamo do zisku/straty. 

v tis. € 
Emisné 

kvóty 
Oceniteľné 

práva Softvér Spolu 
     

Obstarávacia cena     
     

1. január 2019 119 35 710 64 231 100 060 
     

Prírastky 14 616 1 2 834 17 451 
Precenenie 55 - - 55 
Úbytky - 14 434 - 11 - 1 431 - 15 876 
Presuny - - 240 240 
31. december 2019 356 35 700 65 874 101 930 
     

Prírastky 17 377 499 3 135 21 011 
Úbytky  - 17 733 - - 110 - 17 843 
Presuny - - 21 21 
31. december 2020 - 36 199 68 920 105 119 
     

Oprávky a zníženie hodnoty     
     

1. január 2019 - 26 784 51 577 78 361 
     

Odpisy - 571 3 101 3 672 
Zúčtovanie zníženia hodnoty - - - 4 - 4 
Úbytky - - 11 - 1 389 - 1 400 
Presuny - - 96 96 
31. december 2019 - 27 344 53 381 80 725 
     

Odpisy - 553 3 170 3 723 
Úbytky - - - 74 - 74 
31. december 2020 - 27 897 56 477 84 374 
     

Účtovná hodnota     
     

31. december 2020 - 8 302 12 443 20 745 
31. december 2019 356 8 356 12 493 21 205 
1. január 2019 119 8 926 12 654 21 699 
     

Softvér sa odpisuje rovnomerne počas jeho ekonomickej životnosti. Spoločnosť nemá žiadny nehmotný majetok 
s neurčitou dobou životnosti. 

9.2 Dlhodobý hmotný majetok 

Účtovná politika 
Dlhodobý hmotný majetok sa vykazuje v historickej obstarávacej cene (alebo v účtovnej hodnote majetku určenej 
k 1. máju 1992) zníženej o oprávky a akumulovanú stratu zo zníženia hodnoty. Pri predaji alebo vyradení majetku 
sa obstarávacia cena a oprávky odúčtujú a zisk alebo strata vyplývajúca z predaja alebo vyradenia sa vykáže v 
zisku/strate za účtovné obdobie. 
Počiatočná obstarávacia cena dlhodobého hmotného majetku zahŕňa nákupnú cenu vrátane dovozného cla 
a nevratných daní a všetky priamo pripočítateľné náklady spojené s uvedením majetku do prevádzkyschopného 
stavu a na miesto, na ktorom sa bude používať, ako napr. náklady na úvery a pôžičky. Odhadované náklady na 
vyradenie z prevádzky a rekultiváciu sa aktivujú pri počiatočnom vykázaní alebo vtedy, keď sa rozhodne 
o vyradení z prevádzky. Zmeny v odhadoch upravujú účtovnú hodnotu dlhodobého hmotného majetku. Výdavky 
vzniknuté po tom, ako bol dlhodobý hmotný majetok uvedený do prevádzky, napr. na opravy, údržbu a režijné 
náklady (okrem nákladov na pravidelnú údržbu a nákladov na revíziu), sa bežne účtujú do zisku/straty v období, 
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v ktorom náklady vznikli. Náklady na pravidelnú údržbu a revíziu sa aktivujú ako samostatný komponent 
súvisiaceho majetku. 
Nedokončené investície predstavujú dlhodobý hmotný majetok a vykazujú sa v obstarávacej cene. Táto zahŕňa 
náklady na dlhodobý hmotný majetok a iné priame náklady. Nedokončené investície sa neodpisujú, až kým 
príslušný majetok nie je pripravený na použitie. 
Pozemky vlastnené ku dňu vzniku Spoločnosti boli vykázané v hodnotách podľa legislatívy platnej v čase zápisu 
Spoločnosti do Obchodného registra. Tieto hodnoty sú považované za obstarávaciu cenu. Pozemky sú vykázané 
v obstarávacej cene upravenej o zníženie hodnoty. Pozemky sa neodpisujú.  

v tis. € 

Pozemky, 
budovy 

a stavby 
Stroje 

a zariadenia Ostatné 

 
Nedokončené 

investície 

 
 

Spolu 
      

Obstarávacia cena      
      

1. január 2019 1 360 037 2 065 424 125 414 105 635 3 656 510 
      

Prírastky 177 1 649 13 225 971 227 810 
Zaradenie do používania 44 819 148 271 16 510 - 209 600 - 
Úbytky - 500 - 18 733 - 7 315 - 414 - 26 962 
Presuny - - - 96 - 144 - 240 
31. december 2019 1 404 533 2 196 611 134 526 121 448 3 857 118 
      

Prírastky - 192 - 128 433 128 625 
Zaradenie do používania 58 740 60 544 19 163 - 138 447 - 
Úbytky  - 1 973 - 18 082 - 3 853 - 47 - 23 955 
Presuny 1 1 1 - 24 - 21 
31. december 2020 1 461 301 2 239 266 149 837 111 363 3 961 767 
      

Oprávky a zníženie hodnoty      
      

1. január 2019 607 641 1 503 746 70 902 3 659 2 185 948 
      

Odpisy 43 930 93 304 19 748 - 156 982 
Zníženie hodnoty 116 - - - 116 
Zúčtovanie zníženia hodnoty - 39 - - 2 - 164 - 205 
Úbytky - 413 - 18 288 - 7 071 - 391 - 26 163 
Presuny 10 - - 106 - - 96 
31. december 2019 651 245 1 578 762 83 471 3 104 2 316 582 
      

Odpisy 63 036 102 697 19 682 - 185 415 
Zníženie hodnoty 2 - - - 2 
Zúčtovanie zníženia hodnoty - 172 - - - 116 - 288  
Úbytky - 1 905 - 17 954 - 3 611 - - 23 470 
Presuny - 2 1 1 - - 
31. december 2020 712 204 1 663 506 99 543 2 988 2 478 241 
      

Účtovná hodnota      
      

31. december 2020 749 097 575 760 50 294 108 375 1 483 526 
31. december 2019 753 288 617 849 51 055 118 344 1 540 536 
1. január 2019 752 396 561 678 54 512 101 976 1 470 562 
      

Náklady na prijaté pôžičky a úvery 

Účtovná politika 
Náklady na prijaté pôžičky a úvery, ktoré priamo súvisia s kúpou, zhotovením alebo výrobou kvalifikovateľného 
majetku, sa aktivujú. Aktivácia nákladov na prijaté pôžičky a úvery sa začína vtedy, keď prebiehajú činnosti na 
prípravu majetku na jeho zamýšľané použitie a vzniknú výdavky i náklady na prijaté pôžičky a úvery. Náklady na 
prijaté pôžičky a úvery sa aktivujú dovtedy, kým majetok nie je pripravený na jeho zamýšľané použitie. Náklady 
na prijaté pôžičky a úvery tvoria nákladové úroky a ostatné náklady spojené s cudzími zdrojmi, vrátane kurzových 
rozdielov z úverov a pôžičiek v cudzej mene, použitých na financovanie týchto projektov v rozsahu, v akom sa 
považujú za úpravu úrokových nákladov. 

Obstarávacia cena dlhodobého hmotného majetku zahŕňa náklady na prijaté pôžičky a úvery, ktoré priamo súvisia 
s obstaraním niektorých položiek majetku. V roku 2020 a 2019 Spoločnosť neaktivovala náklady na prijaté pôžičky 
a úvery na obstaranie dlhodobého hmotného majetku, nakoľko nespĺňali podmienky IAS 23 pre aktiváciu. V roku 
2020 Spoločnosť aktivovala náklady na prijaté pôžičky a úvery na všeobecné použitie pri miere kapitalizácie 
0,21% (2019: 0,69%).  
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Štátne dotácie 

Účtovná politika 
Štátne dotácie sa vykazujú v reálnej hodnote, ak existuje primerané uistenie o prijatí dotácie a splnení všetkých 
podmienok spojených s prijatím dotácie. Ak sa dotácia vzťahuje na úhradu nákladov, vykazuje sa ako výnos 
počas doby potrebnej na systematické kompenzovanie dotácie s nákladmi, na ktorých úhradu je dotácia určená. 
Ak sa dotácia vzťahuje na obstaranie dlhodobého majetku, reálna hodnota dotácie sa účtuje do výnosov budúcich 
období a rovnomerne sa zúčtováva do zisku/straty počas odhadovanej životnosti príslušného majetku. 

Dlhodobý hmotný majetok zahŕňa majetok s účtovnou hodnotou 9 432 tis. € (31. december 2019: 10 056 tis. €), 
ktorý bol financovaný zo štátnych dotácií (poznámka 20). Časť tohto majetku bola naprojektovaná a vybudovaná 
tak, aby ho v prípade stavu ohrozenia mohli využívať štátne orgány vrátane ozbrojených síl SR. V takýchto 
prípadoch môže byť právo užívania k tomuto majetku obmedzené.  

Poistenie 

Dlhodobý hmotný majetok je poistený vo výške 5 301 675 tis. €. Poistenie zahŕňa všetky riziká priamej materiálnej 
straty alebo poškodenia, vrátane poruchy strojov a zariadení. V roku 2020 Spoločnosť obdržala od tretích strán 
plnenie vo výške 1 474 tis. € (2019: 98 tis. €), ktoré bolo zahrnuté v zisku/strate a vzťahovalo sa k dlhodobému 
hmotnému majetku, pri ktorom došlo k zníženiu hodnoty, strate alebo odovzdaniu.  

9.3 Prenajatý majetok 

Účtovná politika 
Určenie, či zmluva obsahuje prvky lízingu alebo je lízingom, závisí od podstaty zmluvy pri jej uzatvorení. Zmluva 
je považovaná za zmluvu, ktorá obsahuje prvky lízingu a je podľa toho zaúčtovaná, ak jej splnenie závisí od 
použitia špecifického aktíva alebo prevodu práva používať aktívum. 
Spoločnosť vykazuje majetok s právom na užívanie a záväzky z lízingu pri väčšine lízingov. 
Spoločnosť oceňuje prenajatý majetok v obstarávacej cene zníženej o oprávky a straty zo zníženia hodnoty. 
Prenajatý majetok sa odpisuje počas doby použiteľnosti, respektíve doby prenájmu, podľa toho, ktorá je kratšia. 
Lízingový záväzok sa prvotne oceňuje súčasnou hodnotou lízingových splátok splatných počas doby lízingu a 
diskontuje implicitnou sadzbou lízingu, ak je táto zistiteľná, inak Spoločnosť ako nájomca uplatňuje prírastkovú 
úrokovú sadzbu. Lízingový záväzok sa následne oceňuje použitím metódy efektívnej úrokovej miery. 
Platby spojené s krátkodobými prenájmami a prenájmami majetku s nízkou hodnotou sa vykazujú rovnomerne 
počas doby lízingu ako náklad vo výkaze komplexného výsledku. 
Majetok s právom na užívanie Spoločnosť vykazuje v položke „Dlhodobý nehmotný majetok“ a „Dlhodobý hmotný 
majetok“, na tom istom riadku, ako vykazuje podkladové aktíva rovnakej povahy, ktoré vlastní. 
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Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok obstaraný formou lízingu: 

v tis. € 
Oceniteľné 

práva 

Pozemky, 
budovy 

a stavby 
Stroje a 

zariadenia Ostatné Spolu 
      

Obstarávacia cena      
      

1. január 2019 65 36 205 8 293 33 235 77 798 
      

Prírastky - 1 697 388 1 917 4 002 
Úbytky - - 44 - 19 - 105 - 168 
31. december 2019 65 37 858 8 662 35 047 81 632 
      

Prírastky 32 4 390 412 12 028 16 862 
Úbytky - 65 - 2 - 8 - 408 - 483 
31. december 2020 32 42 246 9 066 46 667 98 011 
      

Oprávky a zníženie hodnoty      
      

1. január 2019 16 262 2 729 80 3 087 
      

Odpisy 13 2 613 1 201 9 698 13 525 
Úbytky - - 39 - 2 - 1 - 42 
31. december 2019 29 2 836 3 928 9 777 16 570 
      

Odpisy 13 2 369 1 252 10 162 13 796 
Úbytky - 41 - - 8 - 217 - 266 
31. december 2020 1 5 205 5 172 19 722 30 100 
      

Účtovná hodnota      
      

31. december 2020 31 37 041 3 894 26 945 67 911 
31. december 2019 36 35 022 4 734 25 270 65 062 
1. január 2019 49 35 943 5 564 33 155 74 711 
      

9.4 Odpisy 

Účtovná politika 
Každá zložka dlhodobého nehmotného a hmotného majetku sa odpisuje rovnomerne počas jej predpokladanej 
doby ekonomickej životnosti. Obvyklé doby životnosti pre rôzne typy dlhodobého nehmotného a hmotného 
majetku sú nasledovné: 
   Softvér 3 –   5 rokov 
   Budovy 30 – 50 rokov 
   Stroje a zariadenia 8 – 20 rokov 
   Ostatný dlhodobý majetok 4 –   8 rokov 
Prenajatý majetok sa odpisuje rovnomerne počas odhadovanej doby prenájmu alebo počas doby životnosti 
majetku podľa toho, ktorá je kratšia. Náklady na pravidelnú údržbu a revíziu sa odpisujú dovtedy, pokiaľ sa 
nezačne s ďalšou, podobnou údržbou na tom istom majetku. 
Doba životnosti a odpisové metódy sa preverujú minimálne raz ročne s cieľom zabezpečiť konzistentnosť metódy 
a doby odpisovania s očakávaným prílivom ekonomických úžitkov z dlhodobého nehmotného a hmotného 
majetku. 

Doby životnosti a reziduálne hodnoty dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 

Spoločnosť ročne preveruje odhadované doby životnosti a reziduálne hodnoty dlhodobého nehmotného majetku 
a dlhodobého hmotného majetku. Finančný dopad revízie predstavuje nasledujúce zvýšenie/(zníženie) nákladov 
na odpisy v roku 2020 a v nasledujúcich rokoch: 

v tis. € 2020 2021 2022 2023 2024 Po 2024 
       

Odpisy a zníženie hodnoty 
dlhodobého nehmotného 
a hmotného majetku 16 665 2 117 164 - 573 - 979 - 17 394 
       

9.5 Zníženie hodnoty dlhodobého nehmotného a hmotného majetku 

Účtovná politika 
Pri dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku sa posúdi, či došlo k zníženiu hodnoty majetku, ak udalosti alebo 
zmeny okolností indikujú, že účtovná hodnota majetku nie je návratná. Strata zo zníženia hodnoty majetku sa 
vykazuje v zisku/strate za účtovné obdobie vo výške, o ktorú účtovná hodnota majetku alebo jednotky generujúcej 
peňažné prostriedky prevyšuje ich realizovateľnú hodnotu, ktorou je buď čistá predajná cena majetku alebo jeho 



MEMBER OF MOLGROUP
48

SLOVNAFT, a.s.  
Poznámky k individuálnej účtovnej závierke zostavenej v súlade s Medzinárodnými štandardmi pre 
finančné vykazovanie za rok končiaci 31. decembra 2020 

 

Poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou individuálnej účtovnej závierky. 19 

hodnota z používania podľa toho, ktorá je vyššia. Čistá predajná cena je čiastka získateľná z predaja majetku za 
obvyklé ceny, kým hodnota z používania je súčasná hodnota odhadovaných čistých budúcich peňažných tokov 
zo stáleho používania majetku a z jeho vyradenia na konci jeho životnosti. Pre jednotlivé položky majetku sa robí 
odhad ich realizovateľnej hodnoty alebo, ak to nie je možné, robí sa pre jednotku generujúcu peňažné prostriedky. 
Ku koncu každého účtovného obdobia Spoločnosť overuje, či neexistuje indikátor zníženia alebo pominutia 
dovtedy vykázaného znehodnotenia. Už vykázané znehodnotenie sa môže odúčtovať iba v prípade zmeny 
v predpokladoch, za akých bolo vytvorené. Odúčtovanie je limitované tak, aby zostatková hodnota aktíva 
neprekročila jeho spätne získateľnú hodnotu, ani zostatkovú hodnotu po odpisoch, ktoré by sa účtovali, ak by v 
predchádzajúcich rokoch na aktíve nebolo vykázané znehodnotenie. 

Významné účtovné odhady a posúdenia 
Na výpočet zníženia hodnoty je nutné uskutočniť odhad hodnoty z používania jednotky generujúcej peňažné 
prostriedky. Takáto hodnota sa určí na základe diskontovaných odhadovaných peňažných tokov. 
Najvýznamnejšími premennými pri stanovení peňažných tokov sú diskontné sadzby, zostatkové hodnoty 
a obdobie, na ktoré sa vykonávajú projekcie peňažných tokov. Rovnako dôležité sú aj predpoklady a odhady 
peňažných príjmov a výdavkov. Zníženie hodnoty, ako aj spätné zúčtovanie zníženia hodnoty, sa účtuje do 
zisku/straty za účtovné obdobie.  

Na základe výsledkov odhadu hodnoty z používania Spoločnosť vykázala za rok 2020 výnos z odúčtovania 
zníženia hodnoty dlhodobého nehmotného a hmotného majetku vo výške 286 tis. € (2019: 93 tis. €) (poznámka 
9.1 a 9.2). 

10 Investície v dcérskych spoločnostiach 

Účtovná politika 
Dcérska spoločnosť je subjekt, nad ktorým má Spoločnosť kontrolu. Spoločnosť kontroluje subjekt, do ktorého 
investuje, keď je angažovaná na variabilných výnosoch z podielu v subjekte, do ktorého investuje, alebo má na 
tieto výnosy právo a je schopná tieto výnosy ovplyvňovať prostredníctvom právomocí nad subjektom, do ktorého 
investuje. 
Investície v dcérskych spoločnostiach sa vykazujú v účtovnej hodnote, t. j. v obstarávacej cene zníženej 
o prípadné akumulované straty zo zníženia hodnoty. Obstarávacou cenou investícií v dcérskych spoločnostiach 
je cena, ktorá bola zaplatená za nadobudnuté vlastníctvo akcií, resp. podielov. 
Investície v dcérskych spoločnostiach podliehajú testu na znehodnotenie, ak existuje indikátor potenciálneho 
zníženia hodnoty. Ak existuje externý alebo interný indikátor znehodnotenia, je potrebné určiť spätne získateľnú 
hodnotu a porovnať ju s čistou investíciou. Ak je spätne získateľná hodnota významne alebo trvalo nižšia ako 
čistá investícia, mala by sa vykázať strata zo zníženie hodnoty. Ak je spätne získateľná hodnota významne alebo 
trvalo vyššia ako čistá investícia, strata zo zníženia hodnoty by sa mala odúčtovať. 

 
Obchodné meno 

Krajina 
registrácie Rozsah činnosti 

Majetková 
účasť  
2020 

% 

Majetková 
účasť  
2019 

% 

Účtovná 
hodnota  

2020 
tis. €  

Účtovná 
hodnota  

2019 
tis. €  

       

APOLLO Rafinéria, s.r.o. Slovensko Veľkoobchod 100,00 100,00 7 7 

MOL GBS Slovakia, s. r. o. Slovensko 
Účtovné 
a finančné služby 100,00 100,00 12 12 

MOL IT & Digital GBS 
Slovakia, s. r. o. Slovensko 

Služby 
informačných 
technológií 100,00 100,00 5 5 

Slovnaft Mobility Services, 
s. r. o. Slovensko 

Reklamné 
a marketingové 
služby 100,00 100,00 900 900 

SLOVNAFT MONTÁŽE  
A OPRAVY a.s. Slovensko Opravy a údržba 100,00 100,00 1 230 1 230 
Slovnaft Polska S.A. Poľsko Veľkoobchod 100,00 100,00 38 463 38 463 
SLOVNAFT TRANS a.s. Slovensko Preprava 100,00 100,00 2 048 2 048 
VÚRUP, a.s. Slovensko Výskum a vývoj 100,00 100,00 2 594 2 594 

SWS spol. s r.o. Slovensko 
Podporné služby 
pri preprave 100,00 51,15 768 393 

Investície v dcérskych spoločnostiach spolu   46 027 45 652 
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Prehľad o vlastnom imaní a zisku/strate dcérskych spoločností: 

Obchodné meno 

Vlastné 
imanie  

2020 
tis. € 

Vlastné 
imanie 

2019 
tis. € 

Zisk/(strata) 
2020  
tis. €  

Zisk/(strata)  
2019 
tis. €  

     

APOLLO Rafinéria, s.r.o. - 6 - - 
MOL GBS Slovakia, s. r. o. 496 254 242 244 
MOL IT & Digital GBS Slovakia, s. r. o. 288 89 199 84 
Slovnaft Mobility Services, s. r. o. 431 609 - 178 - 232 
SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY a.s. 4 132 3 504 628 1 642 
Slovnaft Polska S.A. 49 158 52 508 145 3 903 
SLOVNAFT TRANS a.s. 4 040 3 441 599 - 135 
VÚRUP, a.s. 4 490 4 432 768 790 
SWS spol. s r.o. 428 457 - 29 - 555 
Spolu 63 463 65 300 2 374 5 741 

Činnosti vyššie uvedených podnikateľských subjektov sú zväčša spojené so základnou činnosťou Spoločnosti. 
Žiadna dcérska spoločnosť nie je kótovaná na burze cenných papierov.  

Vývoj investícií v dcérskych spoločnostiach: 

v tis. € 
Obstarávacia 

cena 
Zníženie 
hodnoty 

Účtovná 
hodnota 

    

1. január 2019 57 304 - 11 205 46 099 
    

Prírastky 5 - 5 
Zníženie hodnoty - - 452 - 452 
31. december 2019 57 309 - 11 657 45 652 
    

Prírastky 375 - 375 
31. december 2020 57 684 - 11 657 46 027 

9. januára 2020 sa Spoločnosť stala 100%-ným vlastníkom spoločnosti SWS spol. s r. o. 

11 Investície v pridružených spoločnostiach 

Účtovná politika 
Pridružená spoločnosť je subjekt, v ktorom má Spoločnosť podstatný vplyv. Podstatný vplyv je právomoc podieľať 
sa na rozhodovaní o finančných a prevádzkových zámeroch subjektu, do ktorého sa investuje, ale nie je to 
kontrola alebo spoločná kontrola nad danými zámermi. 
Investície v pridružených spoločnostiach sa vykazujú v účtovnej hodnote, t. j. v obstarávacej cene zníženej 
o prípadné akumulované straty zo zníženia hodnoty. Obstarávacou cenou investícií v pridružených 
spoločnostiach je cena, ktorá bola zaplatená za nadobudnuté vlastníctvo akcií, resp. podielov. 
Investície v pridružených spoločnostiach podliehajú testu znehodnotenia, ak existuje indikátor potenciálneho 
zníženia hodnoty. Ak existuje externý alebo interný indikátor znehodnotenia, je potrebné určiť spätne získateľnú 
hodnotu a porovnať ju s čistou investíciou. Ak je spätne získateľná hodnota významne alebo trvalo nižšia ako 
čistá investícia, mala by sa vykázať strata zo zníženie hodnoty. Ak je spätne získateľná hodnota významne alebo 
trvalo vyššia ako čistá investícia, strata zo zníženia hodnoty by sa mala odúčtovať. 
 

Obchodné meno 
Krajina 
registrácie Rozsah činnosti 

Majetková 
účasť  
2020 

% 

Majetková 
účasť  
2019 

% 

Účtovná 
hodnota  

2020 
tis. € 

Účtovná 
hodnota  

2019 
tis. € 

       

Messer Slovnaft s.r.o. Slovensko 
Výroba technických 
plynov 49,00 49,00 1 671 2 161 

MOL CZ Downstream 
Investment B.V. Holandsko Finančné služby 45,00 45,00 68 350 68 350 

MEROCO, a.s. Slovensko 
Výroba a predaj 
biopalív 25,00 25,00  1 407 1 407 

Investície v pridružených spoločnostiach spolu   71 428 71 918 

Žiadna pridružená spoločnosť nie je kótovaná na burze cenných papierov. 
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Spoločnosť MOL CZ Downstream Investment B.V. je materskou spoločnosťou MOL Česká republika, s.r.o. a 
zastrešuje maloobchodné aktivity s ropnými produktmi v Českej republike. 

Spoločnosť nakupuje od spoločnosti Messer Slovnaft s.r.o. dusík a od spoločnosti MEROCO, a.s. komponenty 
do biopalív. 

Vývoj investícií v pridružených spoločnostiach: 

v tis. € 
Obstarávacia 

cena 
Zníženie 
hodnoty 

Účtovná 
hodnota 

    

1. január 2019 71 918 - 71 918  
    

31. december 2019 71 918 - 71 918 
    

Vyplatené zníženie základného imania v spoločnosti Messer Slovnaft s.r.o. - 490 - - 490 
31. december 2020 71 428 - 71 428 

Prehľad o aktívach, vlastnom imaní, záväzkoch, výnosoch a zisku/strate pridružených spoločností: 

2020 
v tis. € Aktíva 

Vlastné  
imanie Záväzky Výnosy Zisk/(strata) 

      

Messer Slovnaft s.r.o. 5 348 3 865 1 483 4 610 483 
MOL CZ Downstream Investment B.V. 225 136 225 117 19 - - 73 
MEROCO, a.s. 47 674 18 932 28 742 115 638 2 278 
Spolu 278 158 247 914 30 244 120 248 2 688 

 
2019 
v tis. € Aktíva 

Vlastné  
imanie Záväzky Výnosy Zisk/(strata) 

      

Messer Slovnaft s.r.o. 6 036 4 943 1 093 4 972 561 
MOL CZ Downstream Investment B.V. 225 228 225 190 37 70 182 70 121 
MEROCO, a.s. 45 522 16 654 28 868 112 584 2 054 
Spolu 276 786 246 787 29 998 187 738 72 736 

Spoločnosť poskytla spoločnosti MEROCO, a.s. dlhodobý úver (poznámka 12). Tento úver, ako aj ostatné 
záväzky spoločnosti MEROCO, a.s., sú podriadené úverom, ktoré jej boli poskytnuté bankou. Splácanie istiny 
úveru a platba mimoriadnej dividendy podliehajú predchádzajúcemu súhlasu banky. 

12 Ostatné dlhodobé aktíva 

v tis. € 2020 2019 
   

Ostatné dlhodobé finančné aktíva   
Poskytnuté dlhodobé úvery  450 2 168 
Ostatné - 86 
Ostatné dlhodobé finančné aktíva spolu 450 2 254 
   

Ostatné dlhodobé nefinančné aktíva   
Preddavky na nedokončené investície 1 070 1 961 
Ostatné 254 4 
Ostatné dlhodobé nefinančné aktíva spolu 1 324 1 965 
   

Ostatné dlhodobé aktíva spolu 1 774 4 219 

Poskytnuté dlhodobé úvery k 31. decembru 2020 a 2019 pozostávajú z nasledovných položiek: 

 
  Vážený priemer  

úrokových sadzieb (%) 
   

v tis. € Mena Splatnosť 2020 2019 2020 2019 
       

Nezaručený poskytnutý úver EUR 2021 0,85 0,85 2 233 2 203 
Nezaručený poskytnutý úver EUR 2025 1,90 - 452 - 
Nezaručený poskytnutý úver EUR 2021 1,97 1,97 30 30 
Nezaručený poskytnutý úver EUR - - 1,15 - 2 146 
Poskytnuté dlhodobé úvery spolu     2 715 4 379 
       

Krátkodobá časť poskytnutých dlhodobých úverov (poznámka 15)   - 2 265 - 2 211 
Poskytnuté dlhodobé úvery bez krátkodobej časti spolu   450 2 168 
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Úvery boli poskytnuté spoločnostiam v rámci Skupiny SLOVNAFT a pridruženej spoločnosti MEROCO, a.s. na 
financovanie investičných projektov a pracovného kapitálu. 
 

v tis. € 2020 2019 
   

Ostatné dlhodobé finančné aktíva 450 2 254 
Opravná položka k ostatným dlhodobým finančným aktívam - - 
Ostatné dlhodobé finančné aktíva spolu 450 2 254 

13 Zásoby 

Účtovná politika 
Zásoby, vrátane nedokončenej výroby, sú vykázané v obstarávacej cene alebo v čistej realizovateľnej hodnote, 
podľa toho, ktorá je nižšia, po premietnutí zníženia hodnoty na pomalyobrátkové a zastarané položky. Čistá 
realizovateľná hodnota je predajná cena v bežnom obchodnom styku znížená o náklady na predaj. Odhady čistej 
realizovateľnej hodnoty vychádzajú z najspoľahlivejších dostupných dôkazov o očakávanej realizačnej hodnote 
zásob, ktoré sú k dispozícii v čase, keď sa odhady uskutočnili. Tieto odhady berú do úvahy pohyby v cenách 
alebo nákladoch, ktoré priamo súvisia s udalosťami, ku ktorým došlo po skončení účtovného obdobia v rozsahu, 
v akom tieto udalosti potvrdzujú podmienky, ktoré existovali k poslednému dňu tohto obdobia. 
Cena nakupovaného tovaru, vrátane zásob ropy, sa stanoví predovšetkým na základe metódy FIFO. 
Obstarávacia cena vlastných vyrábaných zásob zahŕňa priamy materiál, priame mzdy a príslušnú časť režijných 
nákladov na výrobu, vrátane licenčných poplatkov, ale bez nákladov na úvery a pôžičky. Nerealizovateľné zásoby 
sa odpisujú v plnej výške. 

v tis. € 

Obstarávacia 
cena  
2020 

Účtovná 
hodnota 

2020 

Obstarávacia 
cena  
2019 

Účtovná 
hodnota 

2019 
     

Suroviny  50 870 49 349 43 464 42 217 
Nakúpená ropa 53 421 53 421 43 201 43 201 
Nedokončená výroba a polotovary 76 038 76 038 101 417 99 826 
Hotové výrobky 67 649 67 649 104 198 101 188 
Tovar určený na ďalší predaj 9 946 9 918 9 607 9 564 
Zásoby spolu 257 924 256 375 301 887 295 996 

Vývoj opravnej položky k zásobám: 

v tis. € 2020 2019 
   

Stav na začiatku obdobia 5 891 6 618 
Tvorba 27 021 15 740 
Zrušenie z titulu zániku opodstatnenosti - 244 - 73 
Použitie  - 31 119 - 16 394 
Stav ku koncu obdobia 1 549 5 891 

14 Pohľadávky z obchodného styku 

Účtovná politika 
Pohľadávky sú prvotné vykázané v reálnej hodnote zníženej o transakčné náklady a následne sa oceňujú 
v amortizovaných nákladoch, znížených o opravnú položku na pochybné pohľadávky. Opravná položka sa tvorí 
na očakávané úverové straty a ak existuje objektívny dôkaz (napr. pravdepodobnosť nesolventnosti alebo 
významné finančné ťažkosti dlžníka), že Spoločnosť nebude schopná zinkasovať všetky dlžné čiastky v súlade 
s pôvodnými podmienkami faktúry. Znehodnotené pohľadávky sú odpísané, ak sa považujú za nevymožiteľné. 
Pohľadávky z obchodného styku sú klasifikované ako obežné aktíva, pokiaľ sa očakáva, že budú zinkasované 
v rámci bežného obchodného cyklu, ktorým je obdobie rovné alebo kratšie ako 1 rok. V opačnom prípade sú 
vykazované ako dlhodobé aktíva. 

v tis. € 2020 2019 
   

Pohľadávky z obchodného styku 224 657 326 579 
Opravná položka k pochybným pohľadávkam - 2 685 - 2 818 
Pohľadávky z obchodného styku spolu 221 972 323 761 

Pohľadávky z obchodného styku nie sú úročené a majú väčšinou 30-dňovú splatnosť. 
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Vývoj opravnej položky k pochybným pohľadávkam z obchodného styku: 

v tis. € 2020 2019 
   

Stav na začiatku obdobia 2 818 4 819 
Tvorba 1 924 299 
Zrušenie z titulu zániku opodstatnenosti - 1 642 - 1 611 
Použitie z titulu odpisu pohľadávok - 412 - 689 
Kurzové rozdiely - 3 - 
Stav ku koncu obdobia 2 685 2 818 

Spoločnosť k 31. decembru 2020 a 2019 neeviduje opravnú položku k pohľadávkam voči spriazneným stranám. 
Opravnú položku k pohľadávkam voči spriazneným stranám netvorila ani v priebehu roka 2020 a 2019.  

15 Ostatné obežné aktíva 

v tis. € 2020 2019 
   

Ostatné obežné finančné aktíva   
Poskytnuté krátkodobé úvery 242 498 24 600 
Poskytnutá finančná zábezpeka k derivátovým operáciám 5 400 503 
Krátkodobá časť poskytnutých dlhodobých úverov (poznámka 12) 2 265 2 211 
Pohľadávky z dividend 1 536 825 
Poskytnuté finančné zábezpeky 328 585 
Ostatné 57 66 
Ostatné obežné finančné aktíva spolu 252 084 28 790 
   

Finančné aktíva ocenené v reálnej hodnote so zmenami vykázanými do zisku alebo 
straty - deriváty 15 041 521 
   

Ostatné obežné nefinančné aktíva   
Pohľadávky z titulu DPH, cla a ostatných daní 11 288 24 068 
Pohľadávky zo spotrebnej dane 7 297 6 615 
Poskytnuté zálohy 3 472 5 039 
Náklady budúcich období 804 1 719 
Ostatné 324 288 
Ostatné obežné nefinančné aktíva spolu 23 185 37 729 
   

Ostatné obežné aktíva spolu 290 310 67 040 

Krátkodobé úvery v hodnote 242 498 tis. € predstavujú nezaručené úvery v EUR poskytnuté spoločnosti MOL 
Group Finance S.A. v rámci schémy vnútroskupinového financovania. 

v tis. € 2020 2019 
   

Ostatné obežné finančné aktíva 252 084 28 791 
Opravná položka k ostatným obežným finančným aktívam - - 1 
Ostatné obežné finančné aktíva spolu 252 084 28 790 

16 Peniaze a peňažné ekvivalenty 

Účtovná politika 
Peniaze a peňažné ekvivalenty zahŕňajú hotovosť, bankové účty, pohľadávky z cash poolingu, krátkodobé 
bankové vklady a krátkodobé, vysoko likvidné investície, ktoré sú ľahko zameniteľné na známe sumy hotovosti, 
s dobou splatnosti kratšou ako tri mesiace od dátumu obstarania, pri ktorých existuje len nepatrné riziko, že dôjde 
k zmene ich hodnoty.  
Pre účely zostavenia výkazu peňažných tokov sú súčasťou peňazí a peňažných ekvivalentov záväzky z cash 
poolingu a kontokorentné bankové účty, ktoré sú splatné na požiadanie, v prípade, že použitie krátkodobých 
prečerpaní tvorí neoddeliteľnú súčasť postupov riadenia hotovosti Spoločnosťou. 

2020 
v tis. € EUR PLN USD CZK Spolu 
      

Peniaze v banke 2 783 - 27 10 936 13 746 
Krátkodobé bankové vklady - 4 332 - - 4 332 
Pokladničná hotovosť  8 160 - - - 8 160 
Peniaze a peňažné ekvivalenty spolu 10 943 4 332 27 10 936 26 238 
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2019 
v tis. € EUR PLN USD CZK Spolu 
      

Peniaze v banke 59 423 - 4 536 14 305 78 264 
Krátkodobé bankové vklady 1 075 5 580 - - 6 655 
Pokladničná hotovosť  7 946 - - - 7 946 
Ostatné peňažné ekvivalenty 21 - - - 21 
Peniaze a peňažné ekvivalenty spolu 68 465 5 580 4 536 14 305 92 886 

Na účely výkazu peňažných tokov pozostávajú peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty z nasledovných položiek: 

v tis. € 2020 2019 2018 
    

Peniaze v banke  13 746 78 264 31 335 
Krátkodobé bankové vklady 4 332 6 655 7 951 
Pokladničná hotovosť  8 160 7 946 9 908 
Ostatné peňažné ekvivalenty - 21 56 
Kontokorentné úvery - 2 268 - - 
Peniaze a peňažné ekvivalenty spolu 23 970 92 886 49 250 

17 Vlastné imanie 

Účtovná politika 

Dividendy 
Dividendy sa účtujú v období, v ktorom ich schválilo valné zhromaždenie. 

Ostatné komponenty vlastného imania 
Ostatné komponenty vlastného imania predstavujú položky účtované do ostatného komplexného výsledku. 

Poistno-matematické zisky a straty 
Poistno-matematické zisky a straty vyplývajú z empirických úprav a zmien poistno-matematických predpokladov 
penzijných programov. Poistno-matematické zisky a straty sa na ročnej báze presúvajú do nerozdeleného zisku. 

Rezervy z precenenia 
Rezervy z precenenia zahŕňajú kumulatívnu zmenu reálnej hodnoty finančných nástrojov ocenených v reálnej 
hodnote so zmenami vykázanými do ostatného komplexného výsledku. 

17.1 Základné imanie 

Upísané základné imanie Spoločnosti pozostáva z 20 625 229 kmeňových akcií (31. december 2019: 
20 625 229) v nominálnej hodnote 33,20 € na akciu. Všetky tieto akcie boli emitované a splatené v plnej výške. 
So všetkými vydanými akciami sú spojené rovnaké práva. 

Podiel hlavných akcionárov Spoločnosti na základnom imaní: 

 2020 
tis. € 

2020 
% 

2019 
tis. € 

2019 
% 

     

MOL Nyrt.  684 758 100,0 684 758 100,0 
Spolu 684 758 100,0 684 758 100,0 

17.2 Nerozdelený zisk 

Zákonný rezervný fond 

Nerozdelený zisk obsahuje zákonný rezervný fond vo výške 136 952 tis. € (31. december 2019: 136 952 tis. €), 
ktorý je zriadený v súlade so slovenskou legislatívou na krytie potenciálnych budúcich strát. Zákonný rezervný 
fond sa nerozdeľuje. 

Distribuovateľné zdroje 

Distribuovateľné zdroje akcionárom k 31. decembru 2020 predstavovali 480 466 tis. € (31. december 2019: 
463 238 tis. €). 
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Rozdelenie zisku za predchádzajúce účtovné obdobie 

Zisk za predchádzajúce účtovné obdobie vo výške 17 228 tis. € bol zúčtovaný do nerozdeleného zisku minulých 
období. 

Dividendy 

V roku 2020 nebola schválená výplata dividend. 

17.3 Ostatné komponenty vlastného imania 

v tis. €  2020 2019 
   

Zmena reálnej hodnoty finančných aktív ocenených v reálnej hodnote so zmenami 
vykázanými do ostatného komplexného výsledku 2 330 2 330 
Ostatné komponenty vlastného imania 2 330 2 330 

Pohyby v poistno-matematických ziskoch/(stratách) z penzijných programov so stanovenými požitkami zúčtovaných do 
ostatného komplexného výsledku boli nasledovné: 

v tis. € 2020 2019 
   

Stav na začiatku obdobia - - 
Poistno-matematické zisky/(straty) z penzijných programov so stanovenými požitkami - 26 - 238 
Daň z príjmov vzťahujúca sa k poistno-matematickým ziskom/(stratám) z penzijných 
programov so stanovenými požitkami 5 50 
Reklasifikácia poistno-matematických ziskov/(strát) z penzijných programov so stanovenými 
požitkami do nerozdelených ziskov minulých rokov 21 188 
Stav ku koncu obdobia - - 

18 Úvery 

Účtovná politika 
Všetky úvery a pôžičky sa prvotne vykazujú v reálnej hodnote prijatého protiplnenia po odpočítaní nákladov 
spojených so získanou pôžičkou. Po prvotnom vykázaní sa vykazujú v amortizovanej zostatkovej cene použitím 
metódy efektívnej úrokovej miery. Amortizovaná zostatková cena sa vypočíta tak, že sa zohľadnia všetky náklady 
a diskonty alebo prémie pri vysporiadaní. Zisky a straty sa vykazujú netto v zisku/strate za účtovné obdobie pri 
odúčtovaní záväzkov, ako aj počas amortizácie, okrem prípadov, keď sa náklady na úvery a pôžičky aktivujú. 

18.1 Dlhodobé úvery 

v tis. € Mena 2020 2019 
    

Záväzky z lízingu EUR 68 969 66 120 
Dlhodobé úvery spolu  68 969 66 120 
    

Krátkodobá časť dlhodobých úverov  - 13 654 - 13 073 
Dlhodobé úvery bez krátkodobej časti spolu  55 315 53 047 

Minimálne lízingové splátky a súčasná hodnota minimálnych lízingových splátok sú nasledovné: 

v tis. € 

Minimálne 
lízingové 

splátky 
2020 

Súčasná 
hodnota 

minimálnych 
lízingových 

splátok 
2020 

Minimálne 
lízingové 

splátky 
2019 

Súčasná 
hodnota 

minimálnych 
lízingových 

splátok 
2019 

     

Do 1 roka  13 975 13 654 13 138 13 073 
Od 1 do 5 rokov 32 110 28 404 30 975 27 526 
Nad 5 rokov  31 735 26 911 31 232 25 521 
Minimálne lízingové splátky spolu 77 820 68 969 75 345 66 120 
     

mínus: hodnota finančných poplatkov - 8 851 - - 9 225 - 
Súčasná hodnota minimálnych lízingových splátok 68 969 68 969 66 120 66 120 
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 18.2 Krátkodobé úvery 

v tis. € Mena 2020 2019 
    

Nezaručené bankové revolvingové úvery EUR 213 036 10 001 
Kontokorentné úvery EUR 2 268 - 
Krátkodobé úvery spolu  215 304 10 001 

18.3 Odsúhlasenie záväzkov z finančných činností 

v tis. € 

Dlhodobé 
bankové 

úvery 

Dlhodobé 
nebankové 

úvery 

Krátkodobé 
bankové 

úvery 

Krátkodobé 
nebankové 

úvery 
     

1. január 2020 - 66 120 10 001 - 
     

Peňažné toky      
Zmeny vo finančných peňažných tokoch * - - 13 580 203 000 - 
Zmeny v peniazoch a peňažných ekvivalentoch (poznámka 16) - - 2 268 - 
     

Nepeňažné zmeny     
Prírastky lízingu - 16 429 - - 
     

Ostatné zmeny ** - - 35 - 
     

31. december 2020 - 68 969 215 304 - 
 

v tis. € 

Dlhodobé 
bankové 

úvery 

Dlhodobé 
nebankové 

úvery 

Krátkodobé 
bankové 

úvery 

Krátkodobé 
nebankové 

úvery 
     

1. január 2019 - 75 252 10 001 - 
     

Peňažné toky      
Zmeny vo finančných peňažných tokoch * - - 13 090 - - 
     

Nepeňažné zmeny     
Prírastky lízingu - 4 002 - - 
     

Ostatné zmeny ** - - 44 - - 
     

31. december 2019 - 66 120 10 001 - 

* Peňažné toky sú vykázané v netto hodnote príjmov a splátok úverov uvedených vo výkaze peňažných tokov. 
** Ostatné zmeny zahŕňajú časové rozlíšenie a platby úrokov a poplatkov súvisiacich s úvermi. 

19 Rezervy 

Účtovná politika 
Rezervy sú vykázané vtedy, ak má Spoločnosť súčasnú povinnosť (zákonnú alebo mimozmluvnú) v dôsledku 
minulej udalosti, vyrovnaním ktorej sa očakáva pravdepodobný (skôr áno ako nie) úbytok podnikových zdrojov 
predstavujúcich ekonomické úžitky, pričom výšku uvedenej povinnosti možno spoľahlivo odhadnúť. Keď 
Spoločnosť očakáva prijatie náhrady k celej výške rezervy, alebo jej časti, náhrada sa vykáže iba v prípade, ak je 
jej prijatie isté. Rezervy sa prehodnocujú ku koncu každého účtovného obdobia a ich výška sa upravuje tak, aby 
odrážala aktuálny najlepší odhad. Výška rezervy predstavuje súčasnú hodnotu výdavkov, ktoré zohľadňujú 
existujúce riziká a ktoré bude pravdepodobne treba vynaložiť na vyrovnanie daného záväzku. Tieto výdavky sú 
stanovené použitím odhadovanej bezrizikovej úrokovej sadzby ako diskontnej sadzby. Tam, kde sa používa 
diskontovanie, účtovná hodnota rezervy sa zvyšuje v každom období, aby sa zohľadnilo rozloženie diskontu 
z časového hľadiska. Tento nárast je zaúčtovaný ako úrokový náklad. 

Rezerva na výdavky súvisiace s ochranou životného prostredia 
Rezerva na životné prostredie sa tvorí vtedy, keď je vznik nákladov na sanáciu životného prostredia 
pravdepodobný a tieto sa dajú spoľahlivo odhadnúť. Vytvorenie týchto rezerv vo všeobecnosti časovo 
korešponduje s prijatím formálneho plánu alebo podobného záväzku odpredať alebo odstaviť nepoužívaný 
majetok. Výška vykázanej rezervy je najlepším odhadom potrebných výdavkov.  

Rezerva na odstupné 
Zamestnanci Spoločnosti majú podľa slovenskej legislatívy (Zákonník práce, §63, ods.1, písm. a), b), c)) a na 
základe podmienok stanovených v kolektívnej zmluve, uzatvorenej medzi Spoločnosťou a jej zamestnancami, 
hneď po ukončení pracovného pomeru nárok na odstupné. Výška tohto záväzku je zahrnutá do rezerv, pokiaľ je 
definovaný a oznámený plán zníženia počtu pracovníkov a pokiaľ sú splnené podmienky na jeho implementáciu. 
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Rezerva na odchodné 

Penzijné programy 
Program so stanovenými požitkami je penzijný program, ktorý stanovuje výšku odchodného, ktoré sa má 
poskytnúť, väčšinou na základe jedného alebo viacerých faktorov, akými je vek, odpracované roky alebo výška 
kompenzácie. Program so stanovenými príspevkami je penzijný program, podľa ktorého Spoločnosť platí fixné 
príspevky a nebude mať žiadnu právnu či mimozmluvnú povinnosť platiť ďalšie príspevky v prípade, že 
v programe nebude dostatočný majetok na zaplatenie všetkých zamestnaneckých požitkov, týkajúcich sa 
zamestnaneckých služieb v súčasnom období a v predchádzajúcich obdobiach. 

Finančne nezaistený penzijný program so stanovenými požitkami 
Spoločnosť má programy so stanovenými požitkami, na základe ktorých všetkým zamestnancom pri odchode do 
dôchodku vypláca jednorazové odchodné, ktoré predstavuje v závislosti od počtu odpracovaných rokov 
maximálne 7 priemerných mesačných zárobkov. 
Rezerva ohľadom programov so stanovenými požitkami je ku koncu účtovného obdobia vykázaná vo výške 
súčasnej hodnoty záväzku, ktorá zohľadňuje aj úpravy o poistno-matematické zisky a straty. Záväzok zo 
stanovených požitkov počítajú každý rok nezávislí poistní matematici použitím tzv. prírastkovej poistno-
matematickej metódy. Súčasná hodnota záväzku zo stanovených požitkov je určená očakávanými budúcimi 
peňažnými tokmi použitím úrokových sadzieb štátnych obligácií, ktorých lehota splatnosti sa blíži splatnosti 
príslušného záväzku. 
Zmeny a úpravy penzijných programov sú zúčtované do výnosov a nákladov v období, keď nastanú. Poistno-
matematické zisky a straty vyplývajúce z empirických úprav a zmien poistno-matematických predpokladov sú 
zúčtované do ostatného komplexného výsledku. Poistno-matematické zisky a straty sa na ročnej báze presúvajú 
do nerozdeleného zisku. 
Spoločnosť nevykazuje žiadne aktíva z programov, pretože žiaden z programov nemá samostatne spravované 
fondy. 

Penzijný program so stanovenými príspevkami 
Spoločnosť prispieva do štátneho a súkromného programu dôchodkového zabezpečenia so stanovenými 
príspevkami. 
Spoločnosť odvádza poistné do štátnych programov sociálneho a verejného zdravotného poistenia zo zákonom 
stanoveného základu, ktorý tvoria zdaniteľné príjmy zamestnanca od zamestnávateľa. Náklady na uvedené 
zákonné poistné uhradené Spoločnosťou sa účtujú do zisku/straty v tom istom období ako príslušné osobné 
náklady. 
Pokiaľ ide o zamestnancov, ktorí sa rozhodli zúčastniť programu doplnkového dôchodkového sporenia, 
Spoločnosť navyše prispieva na toto pripoistenie vo výške 3% - 6% (2019: 3% - 6%) zo zúčtovaných mesačných 
miezd a náhrad miezd zamestnanca. 

Požitky vyplývajúce z ukončenia pracovného pomeru 
Požitky vyplývajúce z ukončenia pracovného pomeru sú splatné v prípade, že sa zamestnancov pracovný pomer 
skončí pred riadnym dátumom odchodu do dôchodku alebo v prípade, že zamestnanec súhlasí s dobrovoľným 
ukončením pracovného pomeru výmenou za tieto požitky. Spoločnosť vykazuje požitky vyplývajúce z ukončenia 
pracovného pomeru vtedy, keď je preukázateľne rozhodnutá ukončiť pracovný pomer súčasných zamestnancov 
v súlade s podrobným formálnym plánom bez možnosti odvolania, alebo poskytnúť požitky vyplývajúce z 
ukončenia pracovného pomeru v dôsledku ponuky predloženej za účelom podpory dobrovoľného zníženia stavu 
zamestnancov. Požitky splatné viac ako 12 mesiacov po konci účtovného obdobia sú znížené na súčasnú 
hodnotu. 

Bonusové programy 
Záväzky zo zamestnaneckých požitkov vo forme bonusových programov sú evidované v položke ostatné 
krátkodobé záväzky a vyplácajú sa po vyhodnotení výsledkov v danom roku.  
Záväzky z bonusových programov sú ocenené v očakávanej výške, ktorá by mala byť vyplatená v čase ich 
vyrovnania. 

Ostatné 
Spoločnosť vypláca aj odmeny pri pracovných a životných jubileách, ako aj odškodnenie pri pracovných úrazoch. 
Rezerva vzťahujúca sa k odmene pri pracovných a životných jubileách je ku koncu účtovného obdobia vykázaná 
vo výške súčasnej hodnoty záväzku, ktorá zohľadňuje aj úpravy o poistno-matematické zisky a straty. Záväzok z 
odmien pri pracovných a životných jubileách počítajú každý rok nezávislí poistní matematici použitím tzv. 
prírastkovej poistno-matematickej metódy. Súčasná hodnota záväzku z odmien pri pracovných a životných 
jubileách je stanovená na základe očakávaných budúcich peňažných tokov použitím úrokových sadzieb štátnych 
obligácií, ktorých lehota splatnosti sa blíži splatnosti príslušného záväzku. 
Zmeny a úpravy programu odmien pri pracovných a životných jubileách a poistno-matematické zisky a straty 
vyplývajúce z empirických úprav a zmien poistno-matematických predpokladov sú zúčtované do výnosov 
a nákladov v období, keď nastanú. 
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Emisie skleníkových plynov 
Spoločnosť vykazuje rezervy na odhadované náklady na emisie CO2, keď skutočné emisie presahujú udelené a 
stále držané emisné práva. Ak skutočné emisie prekročia výšku poskytnutých emisných práv, rezervy na 
prekročené množstvo emisií sa oceňujú na základe kúpnej ceny kvót v uzatvorených termínovaných zmluvách 
alebo v trhových cenách ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. 

Významné účtovné odhady a posúdenia 

Rezervy na výdavky súvisiace s ochranou životného prostredia 
Predpisy, obzvlášť legislatíva o ochrane životného prostredia, neupresňuje rozsah potrebných sanačných prác 
ani typ technológie, ktorá má byť použitá. Vedenie Spoločnosti sa pri určovaní výšky rezervy na výdavky spojené 
s ochranou životného prostredia spolieha na skúsenosti z minulosti a interpretáciu príslušnej legislatívy. Vedenie 
Spoločnosti uskutočňuje odhady budúcich peňažných tokov súvisiacich s environmentálnymi záväzkami 
a záväzkami z vyradenia majetku z prevádzky pomocou porovnávania cien, použitím analógií s podobnými 
aktivitami v minulosti a inými odhadmi. Načasovanie týchto peňažných tokov zároveň odzrkadľuje súčasné 
zhodnotenie priorít vedením, technologické zabezpečenie a neodkladnosť plnenia takýchto povinností. 

Poistno-matematické odhady pri kalkulácii záväzkov z dôchodkového zabezpečenia 
Náklady na penzijný program so stanovenými požitkami sú určené poistno-matematickými výpočtami. Tieto 
výpočty obsahujú odhady diskontných sadzieb, budúceho rastu miezd, úmrtnosti alebo fluktuácie. Vzhľadom na 
dlhodobú povahu takýchto programov podliehajú takéto odhady veľkej miere neistoty. 

Výsledky niektorých súdnych sporov a správnych konaní 
Spoločnosť je účastníkom niekoľkých súdnych konaní a občianskoprávnych sporov vzniknutých počas bežnej 
činnosti Spoločnosti. Vedenie Spoločnosti sa ohľadom výsledku týchto konaní spolieha na vlastný úsudok 
a v prípade potreby vytvára rezervy. 

v tis. € 

Ochrana 
životného 
prostredia Odchodné Jubilejné Ostatné Spolu 

      

1. január 2019 44 000 15 145 2 773 14 564 76 482 
      

Rezerva vytvorená počas obdobia  
a revízia predchádzajúcich odhadov 6 234 1 366 63 17 527 25 190 
Úrokový náklad (poznámka 7) 1 389 288 52 - 1 729 
Presun do MOL GBS Slovakia, s. r. o. - - 843 - 138 - - 981 
Presun do MOL IT & Digital GBS Slovakia,  
s. r. o. - - 578 - 82 - - 660 
Rezerva použitá počas obdobia - 3 845 - 853 - 324 - 14 434 - 19 456 
31. december 2019 47 778 14 525 2 344 17 657 82 304 
      

Rezerva vytvorená počas obdobia 
a revízia predchádzajúcich odhadov 1 215 852 479 25 775 28 321 
Úrokový náklad (poznámka 7) 1 267 184 30 - 1 481 
Rezerva použitá počas obdobia - 3 603 - 592 - 322 - 17 733 - 22 250 
31. december 2020 46 657 14 969 2 531 25 699 89 856 
      

Krátkodobá časť k 31. decembru 2019 4 304 777 300 17 657 23 038 
Dlhodobá časť k 31. decembru 2019 43 474 13 748 2 044 - 59 266 
Krátkodobá časť k 31. decembru 2020 4 077 611 348 25 699 30 735 
Dlhodobá časť k 31. decembru 2020 42 580 14 358 2 183 - 59 121 
      

Rezerva na ochranu životného prostredia 

K 31. decembru 2020 prevádzkovala Spoločnosť na Slovensku 254 čerpacích staníc pohonných hmôt a niekoľko 
skladovacích objektov. Niektoré z nich nespĺňajú v plnej miere súčasné alebo budúce legislatívne požiadavky na 
ochranu životného prostredia, resp. environmentálne zásady Spoločnosti, vrátane kontroly úbytku obsahu nádrží 
z dôvodu vyparovania, nakladania s odpadovými vodami a ochrany pôdy a spodných vôd. Na odstránenie 
uvedených nedostatkov vytvorila Spoločnosť rezervu, ktorej výška k 31. decembru 2020 predstavovala 544 tis. € 
(31. december 2019: 536 tis. €).  

Predpokladané čerpanie tejto rezervy je v prípade nákladov na likvidáciu nevyhovujúcich čerpacích staníc v roku 
2024. V prípade nevyhovujúcich skladovacích objektov sa čerpanie rezervy predpokladá v rokoch 2021 - 2032. 

V súlade so svojimi environmentálnymi zásadami má Spoločnosť vytvorenú rezervu aj na odhadované náklady 
na nápravu minulých environmentálnych škôd, spôsobených znečistením pôdy a spodných vôd pod rafinériou. 
Rezerva bola stanovená na základe odhadov, ktoré vypracoval interný environmentálny audítorský tím 
Spoločnosti, pričom interné zásady pre stanovenie odhadovaných nákladov na odstránenie environmentálnych 
záťaží vrátane kontrolných procesov boli v roku 2006 revidované a akceptované nezávislou externou audítorskou 
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spoločnosťou. Pri stanovení výšky rezervy sa vychádzalo z existujúcej technológie a aktuálnych cien. Ako metóda 
bol použitý výpočet rizikovo vážených peňažných tokov diskontovaných použitím odhadovaných bezrizikových 
reálnych úrokových sadzieb. Súčasná hodnota záväzku súvisiaceho s touto rezervou k 31. decembru 2020 
predstavuje 46 113 tis. € (31. december 2019: 47 242 tis. €). Čerpanie tejto rezervy sa predpokladá v rokoch 2021 
- 2032. 

Konečná výška rezervy na ochranu životného prostredia k 31. decembru 2020 je 46 657 tis. € (31. december 
2019: 47 778 tis. €). 

Rezerva na odchodné a jubilejné  

K 31. decembru 2020 mala Spoločnosť zaúčtovanú rezervu na odchodné vo výške 14 969 tis. € (31. december 
2019: 14 525 tis. €) na krytie odhadovaného záväzku týkajúceho sa budúceho odchodného pre terajších 
zamestnancov v preddôchodkovom veku.  

Podľa ustanovení § 76a Zákonníka práce a Kolektívnej zmluvy na obdobie apríl 2018 - marec 2021 je Spoločnosť 
povinná zaplatiť svojim zamestnancom pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný 
dôchodok (vrátane predčasného starobného dôchodku) alebo invalidný dôchodok (pokles schopnosti vykonávať 
zárobkovú činnosť je viac ako 70%) na základe žiadosti zamestnanca podanej pred skončením pracovného 
pomeru alebo do 10 dní po jeho skončení jednorazové odchodné, ktoré predstavuje násobok ich priemerného 
mesačného zárobku až do výšky 7 priemerných mesačných zárobkov, a to v závislosti od počtu odpracovaných 
rokov. Minimálna požiadavka ustanovená v Zákonníku práce, požadujúca vyplatenie jedného priemerného 
mesačného zárobku pri odchode do starobného alebo invalidného dôchodku, je už v týchto čiastkach zahrnutá. 
Zamestnancom zároveň vzniká nárok na požitok zodpovedajúci priemernej dennej cene jednej akcie spoločnosti 
MOL Nyrt. za posledných 24 mesiacov pred mesiacom skončenia pracovného pomeru zamestnanca z dôvodu 
odchodu do dôchodku za každý odpracovaný rok.  

Taký istý alebo podobný záväzok už obsahovali kolektívne zmluvy od roku 1992. Spoločnosť tým vyvolala 
u svojich zamestnancov očakávanie, že tieto zamestnanecké požitky bude poskytovať aj naďalej a vedenie 
Spoločnosti preto usudzuje, že nie je reálne, aby ich poskytovanie ukončila.  

Výška rezervy sa stanovila použitím prírastkovej poistno-matematickej metódy na základe finančných 
a matematicko-poistných veličín a predpokladov, ktoré sú odrazom oficiálnych štatistických údajov a sú v súlade 
s predpokladmi podnikateľského plánu Spoločnosti. 

Okrem rezervy na odchodné Spoločnosť tvorí rezervu na výplatu odmien pri pracovných a životných jubileách. 
Výška tejto rezervy k 31. decembru 2020 predstavovala 2 531 tis. € (31. december 2019: 2 344 tis. €). 

Vývoj súčasnej hodnoty záväzku z programov so stanovenými požitkami: 

 Rezerva na odchodné 
 

Rezerva na jubilejné 
 

v tis. € 2020 2019 2020 2019 
     

Stav na začiatku obdobia 14 525 15 145 2 344 2 773 
Náklady minulej služby - - - - 
Náklady súčasnej služby 826 1 128 142 218 
Úrokové náklady 184 288 30 52 
Rezerva použitá počas obdobia - 592 - 853 - 322 - 324 
Poistno-matematické (zisky) a straty 26 238 337 - 155 
Presuny - - 1 421 - - 220 
Stav ku koncu obdobia 14 969 14 525 2 531 2 344 

Poistno-matematické (zisky) a straty za rok 2020 a 2019 pozostávali z nasledovných položiek: 

 
Rezerva na odchodné 

 
Rezerva na jubilejné 

v tis. € 2020 2019 2020 2019 
     

Poistno-matematické (zisky) a straty zo zmeny 
demografických predpokladov 399 - 1 039 142 - 1 123 
Poistno-matematické (zisky) a straty zo zmeny finančných 
predpokladov 45 1 144 44 324 
Poistno-matematické (zisky) a straty vyplývajúce z praxe - 418 133 151 644 
Poistno-matematické (zisky) a straty spolu 26 238 337 - 155 
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Nasledujúca tabuľka poskytuje prehľad nákladov týkajúcich sa rezervy na dlhodobé zamestnanecké požitky vykázaných 
v zisku/strate za účtovné obdobie ako osobné náklady: 

v tis. € 2020 2019 
   

Náklady minulej služby - - 
Náklady súčasnej služby 968 1 346 
Poistno-matematické (zisky) a straty 337 - 155 
Náklady na dlhodobé zamestnanecké požitky (poznámka 4) 1 305 1 191 

Hlavné použité poistno-matematické predpoklady: 

 2020 2019 
   

Diskontná sadzba (% p.a.) 0,96 0,60 
Budúci nárast miezd (%) 2,00 - 3,00 2,00 - 3,00 
Index úmrtnosti (muži)  0,06 - 2,44 0,06 - 2,44 
Index úmrtnosti (ženy) 0,02 - 0,98 0,02 - 0,98 
   

Ostatné rezervy 

Emisie skleníkových plynov 

V súlade so slovenským Národným alokačným plánom boli Spoločnosti na rok 2020 pridelené kvóty na emisie 
skleníkových plynov v objeme 1 310 346 ton CO2 (2019: 1 341 019 ton CO2). Skutočný objem vypustených emisií 
za rok 2020 predstavoval 2 193 994 ton CO2 (2019: 2 062 645 ton CO2). V účtovnej závierke k 31. decembru 
2020 Spoločnosť vytvorila rezervu vo výške 22 529 tis. € (31. december 2019: 17 657 tis. €). 

20 Ostatné dlhodobé záväzky 

v tis. € 2020 2019 
   

Ostatné dlhodobé nefinančné záväzky   
Štátne dotácie (poznámka 9.2) 9 432 10 056 
Časové rozlíšenie prijatých náhrad k dlhodobému hmotnému majetku 4 120 4 708 
Ostatné  468 676 
Ostatné dlhodobé nefinančné záväzky spolu 14 020 15 440 
   

Ostatné dlhodobé záväzky spolu 14 020 15 440 

21 Záväzky z obchodného styku a ostatné krátkodobé záväzky 

v tis. € 2020 2019 
   

Záväzky z obchodného styku a ostatné krátkodobé finančné záväzky   
Záväzky z obchodného styku 348 192 536 281 
Záväzky voči akcionárom (dividendy) 1 547 1 560 
Prijaté finančné zábezpeky  1 257 1 306 
Záväzky z ukončených nevysporiadaných derivátových obchodov 679 9 
Ostatné 939 1 328 
Záväzky z obchodného styku a ostatné krátkodobé finančné záväzky spolu 352 614 540 484 
   

Finančné záväzky ocenené v reálnej hodnote so zmenami vykázanými do zisku alebo 
straty - deriváty 20 521 1 362 
   

Ostatné krátkodobé nefinančné záväzky    
Dane, odvody, pokuty 58 189 63 856 
Záväzky voči zamestnancom 13 962 16 351 
Záväzky z vernostného programu BONUS 5 770 5 895 
Zálohy prijaté od odberateľov 5 336 5 387 
Verejné zdravotné a sociálne poistenie 3 196 3 158 
Ostatné 784 752 
Ostatné krátkodobé nefinančné záväzky spolu 87 237 95 399 
   

Záväzky z obchodného styku a ostatné krátkodobé záväzky spolu 460 372 637 245 
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Súčasťou ostatných finančných záväzkov je aj sociálny fond. Prehľad o tvorbe a použití sociálneho fondu je uvedený 
v nasledujúcej tabuľke: 

v tis. € 2020 2019 
   

Stav na začiatku obdobia  193 236 
Zákonná tvorba na ťarchu nákladov 864 953 
Čerpanie - 1 000 - 965 
Prevod do MOL GBS Slovakia, s. r. o. a MOL IT & Digital GBS Slovakia, s. r. o. - - 31 
Stav ku koncu obdobia 57 193 

22 Finančné nástroje 

Účtovná politika 

Klasifikácia a oceňovanie finančných nástrojov 
Finančné aktíva a finančné záväzky vykázané vo výkaze finančnej pozície zahŕňajú peňažné prostriedky 
a peňažné ekvivalenty, obchodovateľné cenné papiere, pohľadávky a záväzky z obchodného styku, ostatné 
pohľadávky a záväzky, dlhodobé pohľadávky, úvery, pôžičky, investície a pohľadávky a záväzky z dlhopisov.  
Finančné nástroje (vrátane zložených finančných nástrojov) sú klasifikované ako aktíva, záväzky alebo vlastné 
imanie v súlade s obsahom zmluvnej dohody. Úroky, dividendy, zisky a straty súvisiace s finančným nástrojom 
klasifikovaným ako záväzok sa účtujú ako náklady alebo výnosy, podľa toho, ako vznikli. Čiastky vyplatené 
držiteľom finančných nástrojov klasifikovaných ako vlastné imanie sa účtujú priamo do vlastného imania. 
V prípade zložených finančných nástrojov je komponent záväzku oceňovaný skôr, pričom komponent vlastného 
imania je stanovený ako zostatková hodnota. Finančné nástroje sú započítané v prípade, že Spoločnosť má 
právne vynútiteľné právo ich kompenzovať a zamýšľa zároveň realizovať aktívum a vyrovnať záväzok alebo obe 
vzájomne započítať. 
Na základe výsledkov testovania obchodného modelu a testu vlastností peňažných tokov sú finančné aktíva v 
rozsahu pôsobnosti IFRS 9 klasifikované buď ako finančné aktíva ocenené v amortizovaných nákladoch, finančné 
aktíva ocenené v reálnej hodnote so zmenami vykázanými do ostatného komplexného výsledku, alebo finančné 
aktíva ocenené v reálnej hodnote so zmenami vykázanými do zisku alebo straty. Účtovná jednotka sa môže pri 
prvotnom vykázaní neodvolateľne rozhodnúť pre oceňovanie akciových investícií, ktoré nie sú určené na 
obchodovanie, v reálnej hodnote so zmenami vykázanými v ostatného komplexného výsledku, pričom iba výnosy 
z dividend sú vykázané v zisku alebo strate. 

Finančné aktíva ocenené v amortizovaných nákladoch 
Finančné aktíva ocenené v amortizovaných nákladoch sú tie finančné aktíva, ktoré sú držané v rámci obchodného 
modelu, ktorého cieľom je držať finančné aktíva s cieľom získavania zmluvných peňažných tokov; pričom zmluvné 
podmienky finančného aktíva v stanovených dňoch vytvárajú peňažné toky, ktorými sú výlučne platby istiny a 
úroku z nesplatenej istiny. 
Finančné aktíva ocenené v amortizovaných nákladoch sú prvotne vykázané v reálnej hodnote vrátane priamo 
priraditeľných transakčných nákladov. Po prvotnom ocenení sa finančné aktíva ocenené v amortizovaných 
nákladoch oceňujú v amortizovaných nákladoch s použitím metódy efektívnej úrokovej miery, znížených o 
opravnú položku. Amortizovaná hodnota sa vypočíta berúc do úvahy diskont a prémiu pri obstaraní, poplatky, 
ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou efektívnej úrokovej miery a transakčné náklady. Zisky alebo straty sú vykázané 
v zisku/strate za účtovné obdobie v prípade, keď sú úvery a pohľadávky odúčtované alebo u nich dôjde k zníženiu 
hodnoty, ako aj počas procesu amortizácie. 

Finančné aktíva ocenené v reálnej hodnote so zmenami vykázanými v ostatnom komplexnom výsledku  
Finančné aktíva ocenené v reálnej hodnote so zmenami vykázanými v ostatnom komplexnom výsledku 
predstavujú finančný majetok, ktorý je držaný v rámci obchodného modelu, ktorého cieľ je dosiahnutý tak 
získavaním zmluvných peňažných tokov ako aj predajom finančných aktív; pričom zmluvné podmienky 
finančného aktíva v stanovených dňoch vytvárajú peňažné toky, ktorými sú výlučne platby istiny a úroku z 
nesplatenej istiny. 
Finančné aktíva ocenené v reálnej hodnote so zmenami vykázanými v ostatnom komplexnom výsledku sú prvotne 
vykázané v reálnej hodnote. 
Úrokové výnosy, zisky a straty zo zníženia hodnoty a časť kurzových ziskov a strát sa vykazujú vo výkaze ziskov 
a strát na rovnakom základe ako pri finančných aktívach ocenených v amortizovaných nákladoch. Dividendy z 
akciových investícií sa vykazujú, keď účtovná jednotka nadobudne právo na prijatie platieb, je pravdepodobné, 
že ekonomické úžitky budú prúdiť do účtovnej jednotky, a ich výška sa dá spoľahlivo oceniť. Dividendy sa 
vykazujú do zisku alebo straty, okrem prípadov, keď jednoznačne predstavujú spätné získanie časti nákladov na 
investíciu, pričom sú zahrnuté do ostatného komplexného výsledku. 
Zmeny reálnej hodnoty sa prvotne vykazujú v ostatných súčastiach komplexného výsledku. Ak sú dlhové nástroje 
odúčtované alebo reklasifikované, zmeny reálnej hodnoty predtým vykázané v ostatných súčastiach komplexného 
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výsledku a kumulované vo vlastnom imaní sa reklasifikujú do zisku alebo straty na základe, ktorý vždy vedie k 
oceneniu finančných aktív ocenených v reálnej hodnote so zmenami vykázanými v ostatnom komplexnom 
výsledku s rovnakým účinkom na zisk alebo stratu, ako keby boli ocenené v amortizovaných nákladoch. Zmeny 
reálnej hodnoty akciových investícií vykázaných v ostatných súčastiach komplexného výsledku sa nikdy 
nepresúvajú do zisku alebo straty, a to ani vtedy, ak je takéto aktívum predané alebo znehodnotené. 

Finančné aktíva ocenené v reálnej hodnote so zmenami vykázanými do zisku alebo straty 
Finančné aktíva ocenené v reálnej hodnote so zmenami vykázanými do zisku alebo straty zahŕňajú finančné 
aktíva, ktoré nie sú klasifikované v žiadnej z dvoch predchádzajúcich kategórií, ako aj finančné nástroje určené 
pri prvotnom vykázaní v reálnej hodnote so zmenami vykázanými do zisku alebo straty. 
Finančné aktíva ocenené v reálnej hodnote so zmenami vykázanými do zisku alebo straty sa prvotne vykazujú v 
reálnej hodnote. 
Zmeny reálnej hodnoty sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát vtedy, keď vzniknú. 
Nákupy a predaje investícií sú vykázané ku dňu vysporiadania obchodu, ktorým je deň, kedy sa dané aktívum 
doručí protistrane. 

Reálna hodnota  
Reálna hodnota finančných nástrojov sa stanovuje na základe kótovaných trhových cien ku koncu obchodného 
dňa bez zníženia o transakčné náklady. Pri investíciách, pri ktorých nie je k dispozícii kótovaná trhová cena, sa 
reálna hodnota stanovuje na základe aktuálnej trhovej hodnoty iného nástroja, ktorý je vo svojej podstate rovnaký, 
alebo sa vypočíta na základe očakávaných peňažných tokov čistých podkladových aktív investície. 

Odúčtovanie finančných nástrojov 
Odúčtovanie finančného aktíva sa uskutoční, ak Spoločnosť už nekontroluje zmluvné práva, ktoré zahŕňajú 
finančné aktívum, k čomu väčšinou dochádza, keď je daný nástroj predaný, alebo ak všetky peňažné toky, ktoré 
možno pripísať danému nástroju, sú prevedené na nezávislú tretiu osobu. V prípade, že Spoločnosť neprevedie, 
ani si neponechá všetky riziká a úžitky finančného aktíva a ponechá si kontrolu nad prevedeným aktívom, 
Spoločnosť vykáže ponechanú časť aktíva a zároveň vykáže záväzok vo výške predpokladanej platby. Finančný 
záväzok je odúčtovaný vtedy, ak povinnosť vyplývajúca zo záväzku je splnená, zrušená alebo skončí jej platnosť. 

Derivátové finančné nástroje 
Spoločnosť používa derivátové finančné nástroje, napr. menové forwardy, na zabezpečenie rizík spojených 
s fluktuáciou výmenných kurzov. Derivátové finančné nástroje sa prvotne oceňujú v reálnej hodnote ku dňu 
uzavretia zmluvy a následne sa preceňujú na reálnu hodnotu. Deriváty sú zaúčtované ako aktíva, ak je ich reálna 
hodnota kladná, a ako záväzky, ak je záporná. Zisky alebo straty zo zmien reálnej hodnoty derivátov sa účtujú 
priamo do zisku/straty za účtovné obdobie ako finančné výnosy alebo náklady. 
Reálna hodnota menových forwardov sa stanoví na základe aktuálnych forwardových kurzov pre forwardy 
s podobnou splatnosťou.  

Zníženie hodnoty finančných aktív 
Spoločnosť hodnotí ku koncu každého vykazovaného obdobia, či je finančné aktívum alebo skupina finančných 
aktív, ocenená v amortizovaných nákladoch alebo v reálnej hodnote so zmenami vykázanými v ostatnom 
komplexnom výsledku, znehodnotená.  
Podľa všeobecného prístupu sa straty zo zníženia hodnoty finančného aktíva alebo skupiny finančných aktív 
vykazujú pre očakávané úverové straty vo výške: 
• 12-mesačných očakávaných úverových strát (očakávané úverové straty, ktoré vyplývajú z takých stratových 

udalostí finančného nástroja, ktoré môžu nastať počas 12 mesiacov po dátume vykazovania), alebo 
• očakávaných úverových strát počas celej životnosti (očakávané úverové straty vyplývajúce zo všetkých 

možných udalostí zlyhania počas životnosti finančného nástroja). 
Ak kreditné riziko finančného nástroja výrazne vzrástlo od počiatočného vykázania, opravná položka sa oceňuje 
vo výške rovnajúcej sa očakávanej strate počas celej životnosti. Ak je kreditné riziko finančného nástroja k dátumu 
zostavenia účtovnej závierky nízke (v takom prípade sa dá predpokladať, že úverové riziko finančného nástroja 
sa významne nezvýšilo od prvého zaúčtovania), môžu sa pre ocenenie použiť očakávané 12-mesačné úverové 
straty. Spoločnosť určuje významné zvýšenie kreditného rizika v prípade dlhových cenných papierov na základe 
hodnotení ratingových agentúr. Ak sú zmluvné platby viac ako 30 dní po termíne splatnosti, existuje domnienka, 
že kreditné riziko finančného aktíva sa od počiatočného vykázania výrazne zvýšilo; v takom prípade sa vyžaduje 
pre každé takéto finančné aktívum samostatné posúdenie, či došlo k výraznému zvýšeniu kreditného rizika. 
Spoločnosť navyše uplatňuje zjednodušený prístup pre vykázanie očakávaných strát počas celej doby životnosti 
od prvotného vykázania pre pohľadávky z obchodného styku a ostatné finančné pohľadávky. Pre všetky ostatné 
finančné nástroje sa uplatňuje všeobecný prístup. 
V zisku alebo strate účtovná jednotka vykazuje zisk alebo stratu zo zníženia hodnoty vo výške očakávaných 
úverových strát (alebo ich zrušenia), ktoré sú potrebné na úpravu opravnej položky k dátumu vykazovania.  
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Nezávisle od obidvoch uvedených prístupov sa vykazujú straty zo zníženia hodnoty, ak existuje objektívny dôkaz 
o znížení hodnoty v dôsledku stratovej udalosti a táto stratená udalosť významne ovplyvňuje odhadované budúce 
peňažné toky finančného aktíva alebo skupiny finančných aktív. Tieto požiadavky sa musia posudzovať od 
prípadu k prípadu. Maximálna hodnota zníženia hodnoty účtovaná Spoločnosťou je 100% nezabezpečenej časti 
finančného aktíva. Výška straty sa vykazuje v zisku alebo strate. 
Ak sa v nasledujúcom období zníži strata zo zníženia hodnoty a zníženie môže súvisieť objektívne s udalosťou, 
ktorá nastala po vykázaní zníženia hodnoty, zruší sa predtým vykázaná strata zo zníženia hodnoty. Akékoľvek 
následné zrušenie straty zo zníženia hodnoty sa vykazuje v zisku alebo strate v rozsahu, v ktorom účtovná 
hodnota majetku nepresiahne amortizované náklady k dátumu zrušenia. 

Významné účtovné odhady a posúdenia 
Výpočet reálnej hodnoty finančných nástrojov sa zakladá na kótovaných cenách, alebo v prípade ich absencie 
zohľadňuje odhady trhu alebo odhady vedenia Spoločnosti o budúcom vývoji hlavných faktorov ovplyvňujúcich 
reálne hodnoty ako napr. výnosových kriviek, výmenných kurzov a bezrizikových úrokových sadzieb. 

22.1 Odsúhlasenie finančných nástrojov 

Účtovná hodnota finančných nástrojov: 

v tis. € Poznámky 2020 2019 
    

Ostatné dlhodobé finančné aktíva 12 450 2 254 
Pohľadávky z obchodného styku 14 221 972 323 761 
Ostatné obežné finančné aktíva 15 252 084 28 790 
Peniaze a peňažné ekvivalenty 16 26 238 92 886 
Finančné aktíva ocenené v amortizovaných nákladoch  500 744 447 691 
    

Finančné aktíva ocenené v reálnej hodnote so zmenami vykázanými v ostatnom 
komplexnom výsledku - nástroje vlastného imania (Stupeň 2) 

 
2 370 2 409 

Finančné aktíva ocenené v reálnej hodnote so zmenami vykázanými do zisku 
alebo straty - deriváty (Stupeň 2) 15 15 041 521 
Finančné aktíva ocenené v reálnej hodnote  17 411 2 930 
    

Finančné aktíva spolu 
 518 155 450 621 

 

 
v tis. € Poznámky 2020 2019 
    

Dlhodobé úvery bez krátkodobej časti dlhodobých úverov 18.1 55 315 53 047 
Záväzky z obchodného styku a ostatné krátkodobé finančné záväzky 21 352 614 540 484 
Krátkodobé úvery 18.2 215 304 10 001 
Krátkodobá časť dlhodobých úverov 18.1 13 654 13 073 
Finančné záväzky ocenené v amortizovaných nákladoch  636 887 616 605 
    

Finančné záväzky ocenené v reálnej hodnote so zmenami vykázanými do zisku 
alebo straty - deriváty (Stupeň 2) 21 20 521 1 362 
Finančné záväzky ocenené v reálnej hodnote  20 521 1 362 
    

Finančné záväzky spolu  657 408 617 967 

Reálna hodnota finančných nástrojov 

Reálna hodnota úverov, pohľadávok a finančných záväzkov ocenených v amortizovaných nákladoch sa z dôvodu 
ich krátkej splatnosti, resp. viazanosti na variabilné úrokové miery, významne nelíši od ich účtovnej hodnoty. 

Výnosy, náklady a zisky alebo straty z finančných nástrojov vykázané v zisku/strate za účtovné obdobie 

2020 
v tis. € 

Zisky/(straty) 
netto 

Úrokový 
výnos/ 

(náklad) 

(Strata)/ 
zrušenie 
straty zo 
zníženia 
hodnoty 

Výnosy/ 
(náklady) 

 z poplatkov  
netto 

     

Finančné aktíva ocenené v amortizovaných nákladoch - 4 649 336 - 282 - 38 
Finančné aktíva ocenené v reálnej hodnote so zmenami 
vykázanými v ostatnom komplexnom výsledku - - - 10 - 
Finančné aktíva/záväzky ocenené v reálnej hodnote so 
zmenami vykázanými do zisku alebo straty 11 865 - - - 
Finančné záväzky ocenené v amortizovaných nákladoch 9 430 - 1 523 - - 2 315 
Spolu 16 646 - 1 187 - 292 - 2 353 
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2019 
v tis. € 

Zisky/(straty) 
netto 

Úrokový 
výnos/ 

(náklad) 

(Strata)/ 
zrušenie 
straty zo 
zníženia 
hodnoty 

Výnosy/ 
(náklady)  

z poplatkov  
netto 

     

Finančné aktíva ocenené v amortizovaných nákladoch 575 338 1 311 - 26 
Finančné aktíva ocenené v reálnej hodnote so zmenami 
vykázanými v ostatnom komplexnom výsledku - 559 - - 
Finančné aktíva/záväzky ocenené v reálnej hodnote so 
zmenami vykázanými do zisku alebo straty - 18 564 - - - 
Finančné záväzky ocenené v amortizovaných nákladoch - 3 984 - 1 356 - - 2 669 
Spolu - 21 973 - 459 1 311 - 2 695 

22.2 Riadenie finančného rizika 

S držanými finančnými nástrojmi súvisia nasledovné riziká: 

i) kreditné riziko, 
ii) riziko likvidity, 
iii) trhové riziko, ktoré zahŕňa: 

• úrokové riziko, 
• menové riziko, 
• komoditné riziko. 

Funkcia riadenia finančného rizika je centralizovaná v Skupine MOL. Všetky riziká sú integrované a zhodnotené 
na úrovni Skupiny MOL za použitia koncepcie "Value at Risk". Vo všeobecnosti je podnikateľská činnosť 
posúdená ako vyrovnané a integrované portfólio, a preto jednotlivé prvky komoditného rizika nie sú 
zabezpečované, s výnimkou zabezpečenia voči zmenám trhovej ceny ropy počas obdobia údržby rafinérskych 
zariadení a zabezpečenia voči zmenám reálnej hodnoty pevných dohôd na budúci nákup a predaj ropných 
produktov. 

Spoločnosť môže pri riadení svojho komoditného, menového a úrokového rizika vyplývajúceho z peňažných tokov 
z podnikateľských činností a finančných dohôd uzatvárať rozličné typy forwardov, swapov a opcií. V súlade 
s politikou Spoločnosti v oblasti riadenia rizika nie sú povolené žiadne špekulatívne obchody. Spoločnosť môže 
uzavrieť derivátový obchod len podľa dohôd ISDA (International Swaps and Derivatives Association). 

Pre komoditné deriváty a obchody s CO2 kvótami, ktoré Spoločnosť uzavrela so spoločnosťou MOL Commodity 
Trading Kft., je s touto spoločnosťou dohodnutý systém platenia finančnej zábezpeky aktualizovanej na týždennej 
báze. 

i) Kreditné riziko 

Spoločnosť predáva svoje výrobky a služby rôznym odberateľom, z ktorých žiadny, či už jednotlivo alebo 
spoločne, z hľadiska objemu a solventnosti, nepredstavuje významné riziko nesplatenia pohľadávok. Spoločnosť 
má vypracované také operatívne postupy, ktoré zabezpečujú, aby sa výrobky a služby predávali zákazníkom 
s dobrou kreditnou históriou a aby sa nepresiahol prijateľný limit kreditnej angažovanosti. 

Maximálne riziko nesplatenia predstavuje účtovná hodnota finančných aktív a nominálna hodnota poskytnutých 
záruk. 

K 31. decembru 2020 Spoločnosť eviduje finančný majetok vo výške 329 tis. €, u ktorého boli zmenené 
podmienky (inak by bol klasifikovaný v kategórii po splatnosti alebo ako majetok so znížením hodnoty) 
(31. december 2019: 122 tis. €).  

Kreditné limity sú zabezpečené formou poistenia, prijatých bankových záruk, zmeniek, akreditívov, vinkulácií 
finančných prostriedkov a záložných práv na dlhodobý hmotný majetok. Nominálna výška prijatých zabezpečení 
k obchodným a ostatným pohľadávkam k 31. decembru 2020 predstavovala 420 855 tis. € (31. december 2019: 
86 561 tis. €). Reálna hodnota prijatých zabezpečení sa výrazne nelíši od ich nominálnej hodnoty. 

Výška prijatých plnení od poisťovní a peňažných ústavov za znehodnotené pohľadávky za rok 2020 
predstavovala 1 260 tis. € (2019: 320 tis. €). 
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Analýza pohľadávok z obchodného styku: 

2020 
v tis. € 

Nominálna 
hodnota 

Opravná 
položka 

Účtovná 
hodnota 

    

V lehote splatnosti 210 714 132 210 582 
    

Po lehote splatnosti    
do 30 dní 7 308 6 7 302 
od 31 do 90 dní 1 254 - 1 254 
od 91 do 180 dní 1 120 - 1 120 
od 181 do 360 dní 665 400 265 
nad 361 dní 3 596 2 147 1 449 
    

Pohľadávky z obchodného styku spolu 224 657 2 685 221 972 
 
2019 
v tis.€ 

Nominálna 
hodnota 

Opravná 
položka 

Účtovná 
hodnota 

    

V lehote splatnosti 310 933 159 310 774 
    

Po lehote splatnosti    
do 30 dní 184 - 184 
od 31 do 90 dní 9 876 10 9 866 
od 91 do 180 dní 930 4 926 
od 181 do 360 dní 720 317 403 
nad 361 dní 3 936 2 328 1 608 
    

Pohľadávky z obchodného styku spolu 326 579 2 818 323 761 

ii) Riziko likvidity 

Politikou Spoločnosti je, aby mala v súlade so svojou finančnou stratégiou dostatočné peňažné prostriedky 
a ekvivalenty, alebo aby mala k dispozícii finančné prostriedky v primeranej výške úverových zdrojov na pokrytie 
rizika nedostatočnej likvidity.  

Výška nečerpaných úverových zdrojov k 31. decembru 2020 a 2019 je nasledovná: 

2020 
v tis. € 

Zdroje 
celkom 

Čerpané 
úvery 

Colné 
zabezpečenia 

Ostatné 
zabezpečenia 

Nečerpané 
zdroje  

      

Dlhodobé úverové zdroje       
Ostatné 68 969 - 68 969 - - - 
Dlhodobé úverové zdroje spolu 68 969 - 68 969 - - - 
      

Krátkodobé úverové zdroje       
Ostatné 369 100 - 215 268 - 53 410 - 6 071 94 351 
Krátkodobé úverové zdroje spolu 369 100 - 215 268 - 53 410 - 6 071 94 351 
      

Úverové zdroje spolu 438 069 - 284 237 - 53 410 - 6 071 94 351 
 
 

2019 
v tis. € 

Zdroje 
celkom 

Čerpané 
úvery 

Colné 
zabezpečenia 

Ostatné 
zabezpečenia 

Nečerpané 
zdroje 

      

Dlhodobé úverové zdroje       
Ostatné 66 120 - 66 120 - - - 
Dlhodobé úverové zdroje spolu 66 120 - 66 120 - - - 
      

Krátkodobé úverové zdroje       
Ostatné 315 100 - 10 000 - 46 641 - 5 396 253 063 
Krátkodobé úverové zdroje spolu 315 100 - 10 000 - 46 641 - 5 396 253 063 
      

Úverové zdroje spolu 381 220 - 76 120 - 46 641 - 5 396 253 063 

Nečerpané zdroje k 31. decembru 2020 vo výške 94 351 tis. € boli nekomitované (31. december 2019: 253 063 
tis. €). 
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Analýza rizika likvidity:  

2020 
v tis. € 

Finančné 
aktíva 

ocenené 
v amortizova-

ných 
nákladoch 

Finančné aktíva 
ocenené 

v reálnej hodnote 
so zmenami 
vykázanými 

do zisku alebo 
straty 

Finančné 
záväzky 

ocenené 
v amortizova-

ných 
nákladoch 

Finančné 
záväzky ocenené 
v reálnej hodnote 

so zmenami 
vykázanými do 

zisku alebo 
straty 

     

Na požiadanie 35 034 - 17 274 - 
Do 1 mesiaca 136 555 7 491 409 896 6 539 
Od 1 do 3 mesiacov 112 045 276 122 326 6 859 
Od 3 do 12 mesiacov 216 660 7 274 30 762 7 123 
Od 1 do 5 rokov 450 - 28 404 - 
Nad 5 rokov - - 26 911 - 
Bez splatnosti - - 1 314 - 
Spolu 500 744 15 041 636 887 20 521 

 

2019 
v tis. € 

Finančné 
aktíva 

ocenené 
v amortizova-

ných 
nákladoch 

Finančné aktíva 
ocenené 

v reálnej hodnote 
so zmenami 
vykázanými 

do zisku alebo 
straty 

Finančné 
záväzky 

ocenené 
v amortizova-

ných 
nákladoch 

Finančné 
záväzky ocenené 
v reálnej hodnote 

so zmenami 
vykázanými do 

zisku alebo 
straty 

     

Na požiadanie 99 622 - 7 836 - 
Do 1 mesiaca 232 724 43 343 754 123 
Od 1 do 3 mesiacov 107 509 1 200 002 40 
Od 3 do 12 mesiacov 4 660 477 10 467 1 199 
Od 1 do 5 rokov 2 339 - 27 526 - 
Nad 5 rokov - - 25 521 - 
Bez splatnosti 837 - 1 499 - 
Spolu 447 691 521 616 605 1 362 

Finančné aktíva ocenené v reálnej hodnote so zmenami vykázanými v ostatnom komplexnom výsledku 
k 31. decembru 2020 a 2019 predstavujú akciové nástroje, ktoré nemajú určenú dobu splatnosti. 

Splatnosť finančných záväzkov na základe zmluvných nediskontovaných platieb: 

2020 
v tis. € 

Dlhodobé 
 úvery 

Záväzky 
z obchodného 

styku a ostatné 
krátkodobé 

finančné záväzky 
Krátkodobé 

úvery 

Finančné 
záväzky ocenené 
v reálnej hodnote 

so zmenami 
vykázanými do 

zisku alebo 
straty Spolu 

      

Na požiadanie - 17 274 - - 17 274 
Do 1 mesiaca 3 087 211 597 195 304 6 539 416 527 
Od 1 do 3 mesiacov 650 121 743 - 6 859 129 252 
Od 3 do 12 mesiacov 10 238 686 20 000 7 123 38 047 
Od 1 do 5 rokov 32 110 - - - 32 110 
Nad 5 rokov 31 735 - - - 31 735 
Bez splatnosti - 1 314 - - 1 314 
Spolu 77 820 352 614 215 304 20 521 666 259 

 
 
 

2019 
v tis. € 

Dlhodobé 
 úvery 

Záväzky 
z obchodného 

styku a ostatné 
krátkodobé 

finančné záväzky 
Krátkodobé 

úvery 

Finančné 
záväzky ocenené 
v reálnej hodnote 

so zmenami 
vykázanými do 

zisku alebo straty Spolu 
      

Na požiadanie - 7 836 - - 7 836 
Do 1 mesiaca 2 715 330 803 10 001 123 343 642 
Od 1 do 3 mesiacov 623 198 763 - 40 199 426 
Od 3 do 12 mesiacov 9 800 1 583 - 1 199 12 582 
Od 1 do 5 rokov 30 975 - - - 30 975 
Nad 5 rokov 31 232 - - - 31 232 
Bez splatnosti - 1 499 - - 1 499 
Spolu 75 345 540 484 10 001 1 362 627 192 
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iii) Trhové riziká 

Úrokové riziko 

Politikou Spoločnosti je zabezpečiť, aby finančné nástroje s pevnou úrokovou sadzbou netvorili viac ako 50% jej 
portfólia. 

Analýza citlivosti na úrokové riziko: 

 2020 2019 
     

v tis. € 

Zvýšenie/ 
(zníženie) 
úrokovej 
miery (%) 

Dopad na 
zisk pred 

zdanením 

Zvýšenie/ 
(zníženie) 
úrokovej 
miery (%) 

Dopad na 
zisk pred 

zdanením 
     

EURIBOR 1M (EUR) 0,25 - 31 0,25 19 
EURIBOR 1M (EUR) - 0,25 31 - 0,25 - 19 
EURIBOR 3M (EUR) 0,25 18 0,25 - 
EURIBOR 3M (EUR) - 0,25 - 18 - 0,25 -  
EURIBOR 6M (EUR) 0,25 - 24 - - 
EURIBOR 6M (EUR) - 0,25 24 - - 
     

Predpokladaný dopad na zisk pred zdanením je zobrazený za obdobie nasledujúcich 12 mesiacov. 

Pre výpočet predpokladaných hraničných hodnôt úrokových mier boli použité štatistické metódy. 

Menové riziko 

Spoločnosť môže pri riadení svojho menového rizika vyplývajúceho z peňažných tokov z obchodných činností 
a zo zmlúv o financovaní v cudzích menách alebo z niektorých transakcií uzatvárať rozličné typy devízových 
kontraktov. 

Spoločnosť má čistú dlhú pozíciu v USD pri peňažných tokoch z prevádzkovej činnosti, ktorú predstavuje 
obchodovanie s ropnými produktmi (dlhá pozícia) a obchodovanie s ropou (krátka pozícia). 

Spoločnosť dodržiava základný ekonomický princíp riadenia menového rizika, podľa ktorého cudzie meny 
v úverovom portfóliu majú odrážať jej čistú pozíciu v peňažných tokoch z prevádzkovej činnosti, čím dochádza 
k prirodzenému zabezpečeniu. 

Analýza citlivosti na menové riziko: 

 2020 2019 
     

v tis. € 

Zvýšenie/ 
(zníženie) 

výmenného 
kurzu (%) 

Dopad na 
zisk pred 

zdanením 

Zvýšenie/ 
(zníženie) 

výmenného 
kurzu (%) 

Dopad na 
zisk pred 

zdanením 
     

USD 5,1 - 9 245 5,6 -16 983 
USD - 4,7 8 383 - 5,1 15 261 
     
HUF 5,8 - 32 4,8 - 1 
HUF - 5,2 29 - 4,3 1 
     
CZK 6,1 2 392 4,9 1 196 
CZK - 5,4 - 2 133 - 4,5 - 1 089 
     
PLN 4,6 529 6,3 3 437 
PLN - 4,2 - 485 - 5,6 - 3 054 
     

Predpokladaný dopad na zisk pred zdanením je zobrazený za obdobie nasledujúcich 12 mesiacov.  

Pre výpočet predpokladaných hraničných hodnôt výmenných kurzov boli použité štatistické metódy. 

Komoditné riziko 

Spoločnosť je vystavená komoditnému riziku pri nákupe aj pri predaji. Hlavnými komoditnými rizikami Spoločnosti 
sú krátka pozícia ropy, dlhá pozícia rafinérskej marže a dlhá pozícia petrochemickej marže.  
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Spoločnosť používa krátkodobé komoditné swapové operácie na zabezpečenie komoditného rizika. Komoditné 
swapové operácie boli uzatvorené so spriaznenou spoločnosťou MOL Commodity Trading Kft. Spoločnosť 
neaplikuje na tieto transakcie zabezpečovacie účtovníctvo. 

22.3 Riadenie kapitálu  

Kapitál Spoločnosti je riadený na úrovni Skupiny MOL. Hlavným cieľom Skupiny MOL v oblasti riadenia kapitálu 
je zaistiť zabezpečenie vysokého kreditného ratingu a zdravých finančných ukazovateľov kapitálu s cieľom 
podporiť jej podnikateľskú činnosť a maximalizovať hodnotu akcionárov. 

Skupina MOL riadi a upravuje svoju kapitálovú štruktúru s ohľadom na zmeny v ekonomických podmienkach. 
V rámci zachovania alebo úpravy kapitálovej štruktúry je možné upravovať výplatu dividend akcionárom, vyplatiť 
kapitál akcionárom alebo vydať nové akcie. 

Skupina MOL sleduje kapitál pomocou ukazovateľa zadlženosti, čo predstavuje pomer čistého dlhu k vlastnému 
imaniu a čistému dlhu. Čistý dlh sa rovná úročeným úverom po odpočítaní peňazí a peňažných ekvivalentov. 

Štruktúra kapitálu a čistého dlhu Spoločnosti a hodnoty vyššie uvedeného pomerového ukazovateľa sú v nasledujúcej tabuľke:  

v tis. € 2020 2019 
   

Dlhodobé úvery bez krátkodobej časti dlhodobých úverov 55 315 53 047 
Krátkodobé úvery 215 304 10 001 
Krátkodobá časť dlhodobých úverov 13 654 13 073 
mínus: peniaze a peňažné ekvivalenty - 26 238 - 92 886 
Čistý dlh  258 035 - 16 765 
   

Vlastné imanie 1 509 369 1 591 276 
   

Kapitál a čistý dlh 1 767 404 1 574 511 
   

Ukazovateľ zadlženosti (%) 14,60 - 1,06 
   

23 Podmienené záväzky 

Účtovná politika 
Podmienené aktíva sa nevykazujú v individuálnej účtovnej závierke, avšak zverejňujú sa v poznámkach 
k účtovnej závierke, ak je pravdepodobné, že z nich budú plynúť ekonomické úžitky. Podmienené záväzky sa 
nevykazujú v individuálnej účtovnej závierke, pokiaľ neboli obstarané v rámci podnikovej kombinácie. 
V poznámkach k účtovnej závierke sa zverejňujú len vtedy, ak možnosť úbytku zdrojov predstavujúcich 
ekonomické úžitky nie je vzdialená. 

Záruky 

Celková výška poskytnutých záruk k 31. decembru 2020 je 2 330 tis. € (31. december 2019: 2 371 tis. €). 

Prehľad poskytnutých záruk: 

 2020 

Dlžník Účel Platnosť 
Výška záruky 

tis. € 
    

SWS spol. s r.o. colná záruka doba neurčitá 2 200 
SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY a.s. obchodné záväzky 31. december 2022 130 
    

 
 

 2019 

Dlžník Účel Platnosť 
Výška záruky 

tis. € 
    

SWS spol. s r.o. colná záruka 31. december 2020 2 200 
ADOM. M STUDIO, s.r.o. úver 14. december 2020 41 
SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY a.s. obchodné záväzky 7. november 2020 130 
    

Investičné a zmluvné záväzky 

Celková výška investičných záväzkov k 31. decembru 2020 je 47 083 tis. € (31. december 2019: 81 656 tis. €), 
z toho záväzky na nákup dlhodobého hmotného majetku predstavujú 44 473 tis. € (31. december 2019:  
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79 470 tis. €) a záväzky na nákup dlhodobého nehmotného majetku predstavujú 2 610 tis. € (31. december 2019: 
2 186 tis. €).  

Ostatné kontroly 

V Spoločnosti prebiehajú rôzne kontroly zo strany štátnych orgánov. Napriek tomu, že Spoločnosť nedokáže 
vylúčiť, že niektoré konania odhalia nepresnosti v jej činnosti, na základe ktorých by Spoločnosť mohla byť 
sankcionovaná, vedenie Spoločnosti nedokáže odhadnúť dopad týchto konaní. Z tohto dôvodu nebola v účtovnej 
závierke k 31. decembru 2020 vytvorená žiadna rezerva.  

Environmentálne záväzky 

Činnosť Spoločnosti ovplyvňuje riziko vzniku záväzkov súvisiacich so znečistením životného prostredia a vzniku 
nákladov spojených s odstránením tohto znečistenia. Spoločnosť v súčasnosti vykonáva významné sanačné 
práce zamerané na odstránenie znečistenia spôsobeného jej činnosťou v minulosti. V súvislosti s odstraňovaním 
ekologickej záťaže Spoločnosť k 31. decembru 2020 vytvorila rezervy na pravdepodobné a vyčísliteľné náklady 
vo výške 46 657 tis. € (31. december 2019: 47 778 tis. €) (poznámka 19). Vedenie Spoločnosti je presvedčené, 
že tieto rezervy budú dostatočné na uspokojenie požiadaviek vyplývajúcich z potreby odstrániť ekologickú záťaž 
vychádzajúc z odhadovanej ekologickej záťaže, avšak budúce legislatívne zmeny alebo rozdiely z odhadovaného 
a skutočného stavu znečistenia by mohli spôsobiť prehodnotenie týchto odhadov. 

24 Zisk na akciu  

Účtovná politika 
Základný zisk na akciu sa vypočítava ako podiel zisku/straty za účtovné obdobie pripadajúceho na kmeňových 
akcionárov (zisk/strata za účtovné obdobie mínus dividendy z prioritných akcií) a váženého priemerného počtu 
kmeňových akcií vydaných počas účtovného obdobia. 

Spoločnosť nemá žiadne potenciálne kmeňové akcie, a preto zredukovaný zisk na akciu je rovnaký ako základný 
zisk na akciu. 
 

 2020 2019 
   

Zisk/(strata) za účtovné obdobie (tis. €) - 81 886 17 228 
Vážený priemerný počet akcií 20 625 229 20 625 229 
Základný/zredukovaný zisk/(strata) na akciu (€) - 3,97 0,84 
   

25 Transakcie so spriaznenými osobami 

Spoločnosť je ovládaná spoločnosťou MOL Nyrt. V súvislosti s procesom integrácie v rámci Skupiny MOL 
Spoločnosť realizovala významné transakcie s ostatnými spoločnosťami Skupiny MOL.  

JUDr. Oszkár Világi, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Spoločnosti, je spoločníkom v právnickej 
kancelárii RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.  

Ing. Marek Senkovič, výkonný riaditeľ Spoločnosti, je členom predstavenstva Agentúry pre núdzové zásoby ropy 
a ropných výrobkov. 

Spoločnosti vykázané ako ostatné spriaznené strany sú pod kontrolným vplyvom niektorého z kľúčových členov 
manažmentu. 
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Transakcie so spriaznenými osobami: 
v tis. € 2020 2019 
   

Tržby - výrobky, tovar a materiál   
Skupina SLOVNAFT 133 316 152 769 
Skupina MOL (bez spoločností Skupiny SLOVNAFT) 502 244 752 485 
Pridružené spoločnosti 398 167 531 468 
Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov 31 795 88 872 
Ostatné spriaznené spoločnosti 65 79 
   

Tržby - služby a ostatné prevádzkové výnosy   
Skupina SLOVNAFT 4 380 3 829 
Skupina MOL (bez spoločností Skupiny SLOVNAFT) 10 849 11 993 
Pridružené spoločnosti  2 008 2 135 
Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov 996 1 494 
Ostatné spriaznené spoločnosti 4 3 
   

Tržby - finančné aktíva ocenené v reálnej hodnote so zmenami vykázanými do ostatného 
komplexného výsledku 

  

Skupina MOL (bez spoločností Skupiny SLOVNAFT) 29 - 
   

Výnosové úroky   
Skupina SLOVNAFT 89 153 
Skupina MOL (bez spoločností Skupiny SLOVNAFT) 173 17 
Pridružené spoločnosti 46 46 
   

Ostatné finančné výnosy   
Skupina SLOVNAFT 24 13 
Skupina MOL (bez spoločností Skupiny SLOVNAFT) 8 865 - 
   

Prijaté dividendy   
Skupina SLOVNAFT 711 2 087 
Skupina MOL (bez spoločností Skupiny SLOVNAFT) -  550 
Pridružené spoločnosti 270 725 
   

 
 

v tis. € 2020 2019 
   

Nákupy - suroviny, tovar a energie   
Skupina SLOVNAFT 638 1 105 
Skupina MOL (bez spoločností Skupiny SLOVNAFT) 235 684 406 519 
Pridružené spoločnosti 45 440 34 523 
MET Slovakia a.s. -  33 307 
Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov 31 710 88 785 
   

Nákupy - služby a ostatné prevádzkové náklady   
Skupina SLOVNAFT 93 048 105 533 
Skupina MOL (bez spoločností Skupiny SLOVNAFT) 9 890 7 858 
Pridružené spoločnosti 32 45 
Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov 52 531 58 375 
RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. 218 260 
Ostatné spriaznené spoločnosti 24 58 
   

Nákupy - dlhodobý hmotný majetok   
Skupina SLOVNAFT 21 430 98 577 
Skupina MOL (bez spoločností Skupiny SLOVNAFT) 13 760 13 437 
Ostatné spriaznené spoločnosti - 16 
   

Nákupy - dlhodobý nehmotný majetok   
Skupina SLOVNAFT 20 - 
Skupina MOL (bez spoločností Skupiny SLOVNAFT) 17 378 14 616 
   

Nákladové úroky   
Skupina MOL (bez spoločností Skupiny SLOVNAFT) 92 26 
Pridružené spoločnosti 180 201 
   

Ostatné finančné náklady   
Skupina MOL (bez spoločností Skupiny SLOVNAFT) - 20 282 
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v tis. € 2020 2019 
   

Pohľadávky   
Skupina SLOVNAFT 11 090 19 388 
Skupina MOL (bez spoločností Skupiny SLOVNAFT) 46 665 85 688 
Pridružené spoločnosti 31 174 42 664 
Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov - 8 934 
Ostatné spriaznené spoločnosti 5 7 
   

Poskytnuté úvery   
Skupina SLOVNAFT (poznámka 12 a 15) 482 26 776 
Skupina MOL (bez spoločností Skupiny SLOVNAFT) (poznámka 15) 242 498 - 
Pridružené spoločnosti (poznámka 12) 2 233 2 203 
   

Záväzky   
Skupina SLOVNAFT 25 398 59 524 
Skupina MOL (bez spoločností Skupiny SLOVNAFT) 70 842 60 777 
Pridružené spoločnosti 5 490 1 930 
Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov 4 129 4 558 
RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. 29 78 
Ostatné spriaznené spoločnosti 2 8 
   

Prijaté úvery   
Pridružené spoločnosti 3 694 4 160 
Skupina MOL (bez spoločností Skupiny SLOVNAFT) 641 786 
   

 
 

Orgány Spoločnosti 

Podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I mali orgány Spoločnosti k 31. decembru 2020 
nasledovné zloženie: 

Predstavenstvo: Oszkár Világi, predseda predstavenstva 
Gabriel Szabó 
Marek Senkovič 
Ferenc Horváth 
Zsolt Huff 
Timea Reicher 
Zsuzsanna Éva Ortutay 
Zsolt Pethö 

Dozorná rada:  Zoltán Áldott, predseda dozornej rady 
Ákos Székely 
Richard Austen  
Slavomír Hatina 
Matúš Horváth 
Martina Darnadiová 

Funkčné požitky vyplácané členom predstavenstva a dozornej rady 

Odmeny členom predstavenstva za rok 2020 predstavovali sumu 24 tis. € (2019: 80 tis. €). Odmeny členom 
dozornej rady za rok 2020 predstavovali sumu 174 tis. € (2019: 174 tis. €). 

Náklady na zamestnanecké požitky kľúčových členov manažmentu 

v tis. € 2020 2019 
   

Mzdové náklady 580 1 071 
Povinné a dobrovoľné dôchodkové príspevky 80 104 
Verejné zdravotné poistenie 96 186 
Ostatné sociálne poistenie 24 83 
Ostatné osobné náklady 120 131 
Rezerva na odchodné a jubilejné odmeny - 63 167 
Náklady na platby na základe podielov - 178 - 1 
Spolu 659 1 741 
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Informácie o právach na akciové opcie, ktoré boli udelené počas obdobia kľúčovým členom manažmentu, sú nasledovné:  

 2020 2019 
     

 
Akcie 

v opčných 
právach 

Vážený 
priemer 

realizačných 
cien na akciu 

Akcie 
v opčných 

právach 

Vážený 
priemer 

realizačných 
cien na akciu 

     

 počet akcií € počet akcií € 
     

Nezaplatené na začiatku obdobia 171 200 8,00 243 760 6,69 
Poskytnuté počas obdobia 54 320 8,01 59 200 9,23 
Prepadnuté počas obdobia - - - - 
Uplatnené počas obdobia - 52 800 4,57 - 131 760 5,79 
Vypršané počas obdobia - - - - 
Nezaplatené na konci obdobia 172 720 8,30 171 200 8,00 
     

Uplatniteľné na konci obdobia 59 200 8,51 52 800 5,05 
     

Dlhodobý motivačný systém odmeňovania pre manažment 

Dlhodobý bonus je priznaný príslušným manažérom v eurách a jeho výška závisí od ceny akcií materskej 
spoločnosti MOL Nyrt. (poznámka 4). 

Štandardný motivačný systém odmeňovania pre manažment 

Motivačný program tvoria finančné a prevádzkové ciele Spoločnosti, hodnotenie prínosu pre strategické ciele 
Spoločnosti a stanovené jednotlivé úlohy v systéme PMS (Performance Management System). Motivačné 
odmeny za rok 2020 budú vyplatené manažérom v závislosti od plnenia stanovených ukazovateľov a úloh 
definovaných v individuálnych zmluvách.  

Poskytnuté úvery 

Kľúčovým členom manažmentu a členom predstavenstva a dozornej rady sa neposkytli žiadne úvery. 

26 Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka  

Po 31. decembri 2020 nenastali žiadne udalosti, ktoré by si vyžadovali úpravy alebo zverejnenie v účtovnej 
závierke. 



SYSTÉM RIADENIA SPOLOČNOSTI
SLOVNAFT, a.s., je integrovanou súčasťou Skupiny MOL, ktorá 
využíva maticovú štruktúru riadenia prostredníctvom systému 
riadiacich aktov založených na procesoch. Riadenie sa usku-
točňuje prostredníctvom dvoch paralelných, navzájom prepo-
jených skupín útvarov – podnikateľských a funkčných. Úlohou 
podnikateľských útvarov je tvorba a implementácia konku-
renčných stratégií zvyšujúcich podnikateľskú hodnotu v súlade 
so stratégiou Skupiny SLOVNAFT, a tiež uplatňovanie inter-
ných, ako aj externých predpisov a zákonných požiadaviek. 
Funkčné útvary plnia úlohy spojené s podporou podnikateľských 
procesov a zvyšovaním efektivity činností jednotlivých útvarov. 

Hlavné riadiace dokumenty Skupiny MOL sú Prevádzkové  
a organizačné pravidlá, ktoré opisujú základné operačné pravidlá 
a princípy fungovania Skupiny MOL, Popis úloh a zodpoved-
ností, ktorý prezentuje organizačnú štruktúru funkčných a podni-
kateľských útvarov, a Prehľad rozhodovacích právomocí, ktorý 
definuje najdôležitejšie rozhodovacie body a rozhodovacie právo-
moci. Tieto riadiace akty sú prehodnocované a revidované za 
neustálej spolupráce s podnikateľskými a funkčnými útvarmi, 

aby zodpovedali aktuálnym výzvam a stratégiám Skupiny MOL.

Riadiace akty sú podrobné dokumenty obsahujúce konkrétne 
činnosti, ktoré predstavujú základ regulačného systému. Pride- 
ľujú zodpovednosti organizačným útvarom, dokumentujú infor-
mačné systémy, ktoré sú priradené k určitému kroku procesu,  
a obsahujú ďalšie informácie potrebné na správny výkon procesu. 
V roku 2020 spoločnosť pokračovala vo svojom zámere mini-
malizovať počet a zúžiť rozsah každého riadiaceho aktu na 
čo možno najužšiu profesionálnu skupinu zamestnancov. 

Systém interného riadenia a kontroly pozostáva z niekoľkých 
navzájom prepojených riadiacich a kontrolných mechanizmov – 
organizácie, komunikácie a personálnych vzťahov, správy a riadia-
cich aktov, prevádzky a monitorovania. Riziká spojené s týmito 
riadiacimi a kontrolnými mechanizmami sú pravidelne vyhodno-
cované špecializovanými vnútropodnikovými útvarmi, na základe 
čoho sú navrhované a implementované nápravné opatrenia.
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SPRÁVA A RIADENIE 
SPOLOČNOSTI
Princípy správy a riadenia spoločnosti (Corporate Gover-
nance) sú integrálnou súčasťou činnosti Skupiny SLOVNAFT.

SLOVNAFT, a.s., si uvedomuje, že jasne definované vzťahy  
a komunikácia medzi manažmentom spoločnosti a jej zamest-
nancami sú predpokladom dobrého riadenia spoločnosti.

Aj v roku 2020 sa spoločnosť riadila Kódexom správy 
spoločností na Slovensku. Vyhlásenie spoločnosti o dodr-
žiavaní zásad tohto kódexu je dostupné na interne-
tovej stránke spoločnosti www.slovnaft.sk.

Spoločnosť zakotvuje princípy etického podnikania v Etickom 
kódexe a kódexe obchodného správania Skupiny MOL, 
ktorý je tiež dostupný na uvedenej internetovej stránke.

Viac informácií sa nachádza na internetovej 
stránke:  http://www.slovnaft.sk/sk/o_nas/

Spoločnosť je zahrnutá do konsolidovanej účtovnej  
závierky spoločnosti MOL Magyar Olaj- és Gáz- 
ipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság.

Spoločnosť nemá zriadenú organizačnú zložku v zahra- 
ničí a nie je ani neobmedzene ručiacim spoločníkom  
v iných účtovných jednotkách.

Spoločnosť k 31. decembru 2020 nenadobudla vlastné 
akcie, dočasné listy, obchodné podiely, akcie, dočasné listy 
a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky.

Spoločnosť k 31. decembru 2020 nevydala žiadne  
dlhopisy a zamestnanecké akcie.

Po skončení účtovného obdobia nenastali udalosti  
osobitého významu. 

Predstavenstvo spoločnosti SLOVNAFT, a.s., ku dňu zostavenia 
výročnej správy nepredložilo návrh na vysporiadanie hospo-
dárskeho výsledku spoločnosti SLOVNAFT, a.s., za rok 2020.

Akcionárska štruktúra k 31. decembru 2020:
 
MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan 
Működő Részvénytársaság 100,00 %
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Na prevádzkovej úrovni spoločnosť udržiava a rozvíja certifiko-
vané manažérske systémy založené na normách vo všetkých oblas-
tiach, kde to zákazníci očakávajú. Na zaistenie vysokej kvality 
poskytovaných služieb a výrobkov má spoločnosť zavedený a certi-
fikovaný systém manažérstva kvality. V roku 2020 Slovnaft pokra-
čoval v zlepšovaní zavedených manažérskych systémov, čo potvrdil 

výsledok dohľadového auditu podľa noriem ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015 a certifikačný audit podľa normy ISO 45001:2018  
realizovaný spoločnosťou SGS Slovakia spol. s. r. o. ISO certifikáty 
spoločnosti sú pre partnerov dôkazom, že spoločnosť má zavedené 
procesy zabezpečujúce vysokú úroveň a trvalé zlepšovanie v oblasti 
kvality, environmentu, ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci. 

VALNÉ ZHROMAŽDENIE 

PRINCÍPY PRÁCE ORGÁNOV SPOLOČNOSTI  
A VZŤAHY K AKCIONÁROM

PREDSTAVENSTVO

V zmysle stanov spoločnosti je valné zhromaždenie 
najvyšším orgánom spoločnosti. Riadne valné zhro-
maždenie spoločnosti sa koná najmenej raz za rok. 

Nakoľko od 23. decembra 2019 je spoločnosť súkromnou 
akciovou spoločnosťou, pôsobnosť valného zhromaždenia 
spoločnosti vykonáva jediný akcionár. Spoločnosť má jedi-

ného akcionára so 100 % podielom na základnom imaní, 
ktorým k 31. 12. 2020 je spoločnosť MOL Magyar Olaj- és 
Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 

Vrcholným riadiacim orgánom spoločnosti je predsta- 
venstvo, ktoré je kolektívne zodpovedné za záležitosti  
spoločnosti, pokiaľ nie sú stanovami alebo právnymi pred- 
pismi vyhradené iným orgánom spoločnosti. Predsta- 
venstvo vykonáva svoju činnosť v záujme spoločnosti  
s náležitou starostlivosťou v súlade s právnymi predpismi.

Odborné zameranie členov predstavenstva pokrýva najdô-
ležitejšie oblasti fungovania spoločnosti a je predpo-
kladom kvalifikovaného výkonu funkcií predstavenstva.

V súlade so stanovami spoločnosti je predstavenstvo štatu- 

tárnym orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať v mene  
spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť  
voči tretím osobám, pred súdom a inými orgánmi.

Členovia predstavenstva dodržujú zákaz konkurencie vyplývajúci 
z platného znenia Obchodného zákonníka. Členov predstavenstva 
volí valné zhromaždenie, pričom na voľ bu člena predstaven-
stva sa vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov prítomných akci-
onárov. Funkčné obdobie členov predstavenstva je päť rokov.

Predstavenstvo nemá poverenie rozhodnúť o vydaní 
akcií alebo o spätnom odkúpení akcií.
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DOZORNÁ RADA 

ZVEREJŇOVANIE INFORMÁCIÍ 
A TRANSPARENTNOSŤ 

Dozorná rada spolu s útvarom interného auditu monitorujú  
správu a riadenie spoločnosti.

Dozornú radu – okrem členov dozornej rady volených zamestnan-
cami – a predstavenstvo volí valné zhromaždenie nadpolovičnou 
väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Všetci členovia dozornej 
rady a predstavenstva majú riadny prístup ku všetkým relevant- 
ným informáciám týkajúcim sa spoločnosti. V súčasnosti sú dvaja 
členovia dozornej rady zvolení zamestnancami spoločnosti.

Hlavnou náplňou útvaru interného auditu je nezávislé a objek-
tívne hodnotenie nastavenia systému internej kontroly zavedeného 
v spoločnosti a zdokonaľovanie procesov na účely zvýšenia efektív-
nosti riadenia rizík, riadiacich a kontrolných mechanizmov a správy 

a riadenia spoločnosti. Na základe rizík identifikovaných útvarom 
riadenia rizík a podnetov od vrcholového manažmentu pripravuje 
útvar interného auditu ročné plány auditov. Správy útvaru inter-
ného auditu zahŕňajú aj zoznam nápravných opatrení. Útvar inter-
ného auditu udržiava vzťahy s externými audítormi a internými 
útvarmi spoločnosti (napr. útvar HSE, Ochrana a obrana, atď.). 

Medzi spoločnosťou a členmi jej orgánov alebo zamest-
nancami nie sú uzatvorené žiadne dohody, na základe 
ktorých sa im má poskytnúť náhrada, ak sa ich funkcia 
alebo pracovný pomer skončí vzdaním sa funkcie zo strany 
zamestnanca, ich odvolaním, výpoveďou zo strany zamest-
návateľa bez uvedenia dôvodu alebo sa ich funkcia alebo 
pracovný pomer skončí v dôsledku ponuky na prevzatie.

Spoločnosť pravidelne informuje o svojich hospodárskych 
výsledkoch, ako aj o významných udalostiach a svojich aktivi-
tách, a to ako prostredníctvom médií, tak aj rôznych elektronic-
kých kanálov a svojej internetovej stránky – www.slovnaft.sk.

V zmysle právnych predpisov zverejnila spoločnosť   
SLOVNAFT, a.s., v roku 2020 výročnú správu.  
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ORGÁNY 
SPOLOČNOSTI
PREDSTAVENSTVO

Oszkár Világi
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Gabriel Szabó 
podpredseda predstavenstva
od 15. 7. 2020 

Marek Senkovič
člen predstavenstva od 9. 11. 2020
a výkonný riaditeľ

Ferenc Horváth 
člen predstavenstva

Zsolt Pethő
člen predstavenstva

Tímea Reicher
členka predstavenstva

Zsolt Huff
člen predstavenstva od 21. 4. 2020

Zsuzsanna Éva Ortutay
členka predstavenstva od 21. 4. 2020 

DOZORNÁ RADA

Richard  Austen 
člen dozornej rady 

Ákos Székely 
člen dozornej rady od 21. 4. 2020

Matúš Horváth
člen dozornej rady
volený zamestnancami

Martina Darnadiová
členka dozornej rady
volená zamestnancami

Slavomír Hatina
člen dozornej rady

Zoltán Áldott 
predseda dozornej rady 



Pán Világi absolvoval Právnickú fakultu Univerzity 
Komenského v Bratislave (1985). V roku 1991 
dosiahol akademický titul JUDr., v roku 1992 
založil právnickú kanceláriu Csekes, Világi, 
Drgonec & Partners. V rokoch 1990 až 1992 bol 
poslancom československého parlamentu. Od 
roku 1996 zastával viaceré funkcie v riadiacich aj 
kontrolných orgánoch významných slovenských 
spoločností – Poľnobanky, Slovenskej poisťovne, 
ŽSR, CHZP Apollo. V roku 1994 spolupracoval na 
založení Stredoeurópskej nadácie, v súčasnosti je 
členom jej správnej rady. Bol právnym poradcom 
zahraničných investorov pri významných projektoch 
reštrukturalizácie slovenského priemyslu (U.S. Steel, 
France Telecom, OTP, MOL Group). Predtým, ako sa 
stal členom predstavenstva spoločnosti SLOVNAFT, 
a.s., v roku 2005, bol členom jej dozornej rady. 
Dňa 6. marca 2006 bol pán Világi vymenovaný 
do funkcie generálneho riaditeľa. V apríli 2009 
bol pán Világi vymenovaný do funkcie predsedu 
predstavenstva SLOVNAFT, a.s. V apríli 2010 sa 
stal členom Výkonnej rady Skupiny MOL a o rok 
neskôr v máji 2011 sa stal členom predstavenstva 
MOL Nyrt. Dňa 1. mája 2011 sa stal členom Dozornej 
rady INA d.d. Je predsedom Slovensko-maďarskej 
obchodnej a priemyselnej komory založenej 
v roku 2012, a tiež je členom predstavenstva 
Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. 
Dňa 1. decembra 2016 bol pán Világi vymenovaný 
za výkonného viceprezidenta Skupiny MOL. 

Oszkár Világi

•  predseda predstavenstva od 
apríla 2009

•  generálny riaditeľ SLOVNAFT, a.s., 
od marca 2006
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Pán Horváth je od júla 2020 osobitným 
splnomocnencom predsedu predstavenstva  
a generálneho riaditeľa Skupiny MOL pre rozvoj 
medzinárodných vzťahov so stakeholdermi, 
rozvoj talent manažmentu a firemnej kultúry. 
Ferenc Horváth bol od novembra 2003 výkonným 
viceprezidentom pre Rafinériu a marketing Skupiny 
MOL a od 1. mája 2011 výkonným viceprezidentom 
pre Downstream Skupiny MOL. Medzi rokmi 2011 
a 2015 bol členom predstavenstva spoločnosti TVK. 
Predsedom predstavenstva spoločnosti IES Mantova 
sa stal v novembri 2007 a od mája 2003 je členom 
predstavenstva SLOVNAFT, a.s. Od roku 2012 je 
členom Dozornej rady spoločnosti INA d.d. Od júna 
2018 je členom Dozornej rady spoločnosti MPK 
Zrt. Svoju profesionálnu kariéru začal v maďarskej 
spoločnosti zahraničného obchodu pre ropu  
a ropné produkty Mineralimpex, kde pracoval od 
roku 1984 do roku 1991. V rokoch 1991 až 1997 bol 
výkonným riaditeľom spoločnosti ALLCOM Trading 
Co., maďarskej joint-venture Mineralimpex-Phibro 
Energy, ktorá sa zaoberala obchodovaním s ropou  
a ropnými produktmi v Európe. V Skupine MOL 
začal pracovať v roku 1998 ako riaditeľ obchodnej 
jednotky LPG, od januára 2001 pôsobil ako 
obchodný riaditeľ zodpovedný za predaj celej 
produktovej línie MOL-u. V rokoch 2002 a 2003 
bol obchodným riaditeľom a svoje aktivity rozšíril 
o nákup ropy a surovín potrebných na spracovanie 
ropy.

•  člen predstavenstva  
od mája 2007

Ferenc Horváth

•  podpredseda predstavenstva  
od apríla 2019 do júla 2020



Pán Senkovič absolvoval Obchodnú fakultu 
Ekonomickej univerzity v Bratislave v roku 1997. 
Do spoločnosti Slovnaft nastúpil v roku 2006 
ako hlavný ekonóm, ktorý sledoval vývoj na 
finančných a komoditných trhoch, a bol tiež súčasťou 
rôznych obchodných aktivít. V júni 2018 sa stal jej 
finančným riaditeľom. V júli 2020 prevzal ako CEO 
operatívne riadenie spoločnosti Slovnaft, a zároveň 
je zodpovedný za riadenie Downstreamu Slovnaftu. 
Okrem toho zastupuje domáce ropné spoločnosti  
v predstavenstve slovenskej Agentúry pre núdzové 
zásoby ropy a ropných výrobkov. Marek Senkovič je 
členom Riadiaceho výboru Skupiny MOL.

Marek Senkovič

•  člen predstavenstva od 
novembra 2020

•  výkonný riaditeľ  
SLOVNAFT, a.s., od júla 2020
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Pán Szabó ukončil univerzitné štúdium v roku 
1999 na Ekonomickej univerzite v Bratislave a na 
Podnikovohospodárskej fakulte v Košiciach. Svoju 
kariéru začal v roku 2000 v spoločnosti Kovohuty, 
a.s. Do spoločnosti SLOVNAFT, a.s., nastúpil  
v roku 2001 ako ekonóm útvaru alokácie zdrojov. 
V roku 2002 sa stal finančným riaditeľom dcérskej 
spoločnosti SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY, 
a.s., a od 2006 pôsobil na pozícii riaditeľa útvaru 
Podnikové služby SLOVNAFT, a.s. V roku 2009 
sa stal riaditeľom pre obstarávanie spoločnosti 
INA v Chorvátsku. V roku 2010 bol vymenovaný 
do pozície viceprezidenta útvaru Podnikové 
služby Skupiny MOL v Budapešti. Od júla 2012 
zastával funkciu viceprezidenta pre Downstream 
SLOVNAFT, a.s., bol zodpovedný za útvary 
Výroba, Logistika, Trading, Downstream Predaj, 
Zásobovanie a optimalizácia aktív, Zabezpečenie 
dodávok a optimalizácia trhu, Zabezpečenie 
dodávok a optimalizácia petrochémie, Maloobchod, 
Energie a výroba tepla, Optimalizácia procesov 
a riadenie projektov. Od decembra 2016 zastával 
funkciu CEO SLOVNAFT, a.s., a v júli 2020 sa 
stal výkonným viceprezidentom Skupiny MOL pre 
oblasť Downstreamu. Gabriel Szabó je od februára 
2019 členom Riadiaceho výboru Skupiny MOL.

Gabriel Szabó

•  člen predstavenstva  
od apríla 2010

•  podpredseda predstavenstva 
od júla 2020



Zsolt Pethő Tímea Reicher

Pani Reicher absolvovala Ekonomickú univerzitu, 
Národohospodársku fakultu v Bratislave v roku 
1998. Od roku 2006 pôsobí v Skupine MOL. V marci 
2006 nastúpila na pozíciu manažérky Podnikového 
centra v SLOVNAFT, a.s. Od 2009 do 2011 pôsobila 
vo funkcii vedúcej Riadenia majetku a služieb, od 
2011 do mája 2014 pôsobila ako riaditeľka útvaru 
Podnikové služby. Od mája 2015 zastáva funkciu 
riaditeľky útvaru Maloobchod. Zároveň v období 
od mája 2012 do novembra 2015 pôsobila vo funkcii 
členky predstavenstva spoločnosti SLOVNAFT 
MONTÁŽE A OPRAVY, a.s. Titul MBA získala 
v roku 2007 na Univerzite v Minnesote – Carlson 
School of Management, a na Wirtschaftsuniversität 
Wien. 

Svoju kariéru odštartoval pán Pethő v spoločnosti 
Prímagáz Zrt. V roku 1998 začal pracovať  
v Skupine MOL na pozícii manažéra predaja LPG.  
Po skúsenostiach v rámci niekoľ kých pozícií  
v obchodnej oblasti sa stal riaditeľom obchodu 
Skupiny MOL. V roku 2011 bol vymenovaný 
za generálneho riaditeľa spoločnosti MOL 
Petrochemicals (predtým TVK) a úspešne riadil  
aj divíziu spracovania ropy spoločnosti MOL  
Maďarsko, ktorá vznikla v roku 2012, vrátane 
oblastí výroby, petrochémie, predaja a maloobchodu. 
V roku 2016 bol vymenovaný za viceprezidenta 
Skupiny MOL pre zásobovanie, obchodovanie  
a optimalizáciu, po roku sa rozsah jeho organizácie 
rozšíril o činnosti súvisiace s predajom. V máji 
2017 sa stal viceprezidentom Skupiny MOL pre 
Downstream Commerce & Optimization a od roku 
2020 vedie služby obehového hospodárstva.

•  člen predstavenstva  
od júna 2017 

•  členka predstavenstva  
od apríla 2013 
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Zsolt Huff Zsuzsanna Éva Ortutay

Pani Ortutay pracuje v Skupine MOL od roku 
1998. Počas svojej dvadsaťročnej pracovnej kariéry 
pôsobila na manažérskych pozíciách v oblasti 
financií a Treasury. V TVK – petrochemickej 
divízii skupiny MOL, riadila vzťahy s investormi 
a Treasury. Od roku 2003 do roku 2006 bola 
poradkyňou finančného riaditeľa chorvátskej 
spoločnosti INA, člena Skupiny MOL, so zameraním 
na Treasury. Od roku 2007 pôsobila na finančných 
pozíciách Skupiny MOL ako riaditeľka Kontrolingu 
pre Maloobchod, manažérka projektu integrácie  
a zvyšovania efektívnosti v spoločnosti INA  
a finančná riaditeľka dcérskej spoločnosti 
Petrolszolg, zameranej na údržbu. V rokoch 2013  
až 2018 viedla útvar Treasury Skupiny MOL. 
Zsuzsana Ortutay je absolventkou Bakerovej 
univerzity v americkom Kansase a univerzity  
v maďarskom Miškolci. Postgraduálne štúdium  
s titulom DESS v bankovníctve a financiách ukončila 
na univerzite Panthéon-Assas v Paríži.

Pán Huff nastúpil do Duna rafinérie spoločnosti  
MOL v roku 1993. V úvode svojej pracovnej 
kariéry v Skupine MOL bol manažérom viacerých 
rafinérskych výrobných jednotiek a neskôr 
pôsobil na pozícii projektového manažéra pre 
CAPEX projekty. Od roku 2008 do roku 2010 
riadil rafinériu v talianskej Mantove na pozícii 
výrobného riaditeľa spoločnosti MOL Group Italy. 
Od roku 2010 pôsobil ako riaditeľ útvaru SCM 
Plánovanie a optimalizácia Skupiny MOL. V roku 
2014 prešiel z rafinérskej časti Skupiny MOL do 
petrochemickej divízie, kde bol najskôr výrobným 
riaditeľom a neskôr generálnym riaditeľom MOL 
Petrochemicals. V roku 2017 bol menovaný do 
pozície viceprezidenta pre Downstream MOL 
Maďarsko a v roku 2019 sa stal viceprezidentom 
Skupiny MOL pre Downstream-Výrobu. Zsolt 
Huff je absolventom univerzity vo Veszpréme so 
zameraním na chemické inžinierstvo a Leadership 
programu pre vrcholových manažérov MOL-LEAD.

•  člen predstavenstva od 
21. apríla 2020 

•  člen predstavenstva od 
21. apríla 2020
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SPRÁVA 
O ČINNOSTI 
DOZORNEJ RADY 
SPOLOČNOSTI 
SLOVNAFT, A.S., 
O ÚČTOVNOM 
ROKU 2020

Prekladaná správa dozornej rady  
o účtovnom roku 2020 je pripravená na 
základe správ predstavenstva a audítora 
spoločnosti vo veci riadnej individuálnej 
účtovnej závierky za rok 2020 a pravidel-
ného hodnotenia podnikateľskej činnosti 
spoločnosti.

Dozorná rada bola pravidelne informo-
vaná o hospodárskych výsledkoch spoloč-
nosti prostredníctvom generálneho riaditeľa. 
Dozorná rada prerokovávala správy  
o činnostiach vykonávaných útvarom 
Interný audit, týkajúcich sa správy útvaru 
HSE (Trvalo udržateľný rozvoj, bezpečnosť 
a ochrana zdravia pri práci a ochrana život-
ného prostredia).

Dozorná rada sa zaujímala o to, či je 

prevádzka spoločnosti uskutočňovaná  
v súlade s príslušnými zákonmi, stanovami 
a uzneseniami predchádzajúcich valných 
zhromaždení.

Zástupcovia zamestnancov v dozornej rade 
sa zúčastnili na každom zasadnutí dozornej 
rady.

Dozorná rada preskúmala a prediskuto-
vala správu nezávislého audítora k riadnej 
individuálnej účtovnej závierke spoločnosti 
SLOVNAFT, a.s., za rok 2020, zostavenej 
podľa medzinárodných štandardov pre fi- 
nančné výkazníctvo prijatých EÚ, priprave- 
nej na základe auditu, ktorý vykonala spo- 
ločnosť Ernst & Young Slovakia, spol. s r. o., 
v súlade s medzinárodnými audítorskými 
štandardmi.

Podľa dozornej rady riadna individuálna 
účtovná závierka spoločnosti SLOVNAFT, 
a.s., vyjadrujú vo všetkých významných 
súvislostiach finančnú situáciu spoločnosti 
k 31. decembru 2020 a výsledok jej hospo-
dárenia i peňažné toky za uvedený rok.

Po preskúmaní a prediskutovaní správy 
predstavenstva o činnosti spoločnosti  
v roku 2020 dozorná rada odporúča 
valnému zhromaždeniu schváliť riadnu 
individuálnu účtovnú závierku spoločnosti 
SLOVNAFT, a.s., za rok 2020 v súlade  
s návrhom predstavenstva spoločnosti 
SLOVNAFT, a.s. 

Zoltán Áldott 
predseda dozornej rady
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ADRESA SPOLOČNOSTI
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
Slovenská republika
E-mail: info@slovnaft.sk
Tel.: + 421 2 4055 1111, 5859 1111
Fax: + 421 2 4524 3750


