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Rafinérska činnosť a marketing 
 

Zhrnutie 
 
V prvom polroku 2007 spracovala spoločnosť SLOVNAFT, a.s. (ďalej tiež ako Slovnaft 
alebo Spoločnosť) 2,9 mil. ton ropy nakúpenej a dodanej z Ruskej federácie prostredníctvom 
ropovodu Družba. Spracovanie ropy bolo takmer na úrovni minulého roka a tiež výroba 
motorových palív bola v porovnaní s predchádzajúcim rokom prakticky rovnaká.  
 

Rafinérska činnosť 
 
Celková produkcia motorových palív bola v súlade s kvalitatívnymi parametrami EU. 
Pokračovala výroba motorovej nafty s veľmi nízkym obsahom síry. Celá produkcia motorovej 
nafty v objeme 1,32 mil. ton bola vyrobená v kvalite do 50 ppm síry, z čoho 75 % tvorila 
motorová nafta s ultranízkym obsahom síry do 10 ppm.  
 
Ekologický rámec výroby motorových palív bol zabezpečovaný výrobou bionafty s obsahom 
zložky metyl ester repky olejnej (MERO) do 4,6 %, čo predstavuje približne 57 %-ný podiel 
na celkovej produkcii motorovej nafty, kým v prvom polroku 2006 to bolo iba 26 %. V roku 
2007 Spoločnosť vyrábala už len automobilový benzín Bio Super 95 s obsahom ETBE 
približne 2 %, ktorého sa v prvom polroku 2007 vyrobilo 780 tis. ton.  
 

Marketing 
 
Celkový objem predaja rafinérskych výrobkov na domácom trhu, bez predaja pre Správu 
štátnych hmotných rezerv, vzrástol v prvom polroku 2007 o 4,9 % oproti rovnakému obdobiu 
minulého roka a to najmä vplyvom vyššieho predaja automobilových benzínov (nárast o 9 %) 
a motorovej nafty (nárast o 7,8 %). Predaj rafinérskych výrobkov na export v porovnaní s 
prvým polrokom 2006 mierne poklesol (o 1,5 %), Slovnaft si však naďalej udržal svoju silnú 
pozíciu v okolitých trhoch strednej Európy a to najmä vďaka schopnosti plniť požiadavky na 
dodávky biopalív. 
 

Maloobchod 
 
Po úspešnom ukončení rozsiahlej reštrukturalizácie a modernizácie maloobchodnej siete 
čerpacích staníc Slovnaft v roku 2006 došlo k výraznému zlepšeniu jej efektívnosti. Napriek 
nižšiemu počtu prevádzkovaných čerpacích staníc (210 k 30. júnu 2007), maloobchodná sieť 
dosiahla v porovnaní s prvým polrokom roku 2006 vyšší objem predaja motorových palív o 
1 % a priemerný predaj na jednu čerpaciu stanicu stúpol až o 21,8 %. 
 
Podiel Spoločnosti na maloobchodnom trhu podľa predaného objemu palív členmi SAPPO 
medziročne síce poklesol, avšak pokles podielu podľa počtu čerpacích staníc bol vyšší, čo tiež 
poukazuje na zvýšenie efektívnosti siete čerpacích staníc Slovnaft. 
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V roku 2007 pokračovala optimalizácia ponuky motorových palív. Predaj benzínu Tempo 
Plus 98 bol ukončený a nahradený produktom vyššej, prémiovej kvality – EVO Benzínom. 
Tento prémiový produkt bol k 30. júnu 2007 dostupný na 130 čerpacích staniciach. 
 
V roku 2007 pokračoval proces odpredaja nevyužívaného majetku, ktorý začal v roku 2006 a 
priniesol jednorazový pozitívny vplyv na zisk segmentu.  
 

Výhľad 
 
Skupina Slovnaft sa bude v budúcnosti aj naďalej zameriavať na zvýšenie 
konkurencieschopnosti rafinérskej činnosti optimalizovaním dodávateľského reťazca s cieľom 
uspokojiť zvyšujúci sa dopyt po vysokokvalitných rafinérskych výrobkoch.  
 
Hlavnými cieľmi Skupiny Slovnaft v druhom polroku 2007 je maximalizovať konverziu 
spracovanej ropy, zvyšovať podiel výroby biopalív a súčasne plniť požiadavky Európskej 
únie na zníženie emisných limitov.  
 
Medzi hlavné riziká, ktoré môžu do konca roka 2007 negatívne ovplyvniť výkonnosť 
segmentu Rafinéria a marketing, patrí vývoj externého prostredia. Posilňovanie kurzu 
slovenskej koruny voči USD a EUR, ako aj možný ďalší rast cien ropy na svetových trhoch 
môžu mať významný negatívny dopad na dosahované výsledky v druhom polroku 2007. 
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Petrochémia 

Zhrnutie 
  
Slovnaft Petrochemicals, s.r.o., ako predstaviteľ petrochemickej divízie Skupiny Slovnaft, 
dodáva vstupy do malých a stredných podnikov spracovávajúcich plasty v celej Európe. 
Segment sa sústreďuje hlavne na zlepšovanie efektívnosti, konkurencieschopnosti 
a ziskovosti. Investície minulých období začínajú prinášať nárast ziskovosti, ako aj objemu 
výroby. 
Hlavným cieľom segmentu je naďalej kontinuálne zvyšovať ziskovosť. Strategickým 
zámerom je vybudovať silné postavenie na rýchlo rastúcich východných trhoch, predávať 
výrobky s vysokou pridanou hodnotou a poskytovať zákazníkom kvalitné služby. 
 

Vývoj v prvom polroku 2007 

Rastúca výroba a dosiahnuté synergie 
Lepšie využitie výrobných kapacít etylénovej jednotky, predovšetkým v druhom štvrťroku 
tohto roka, ako aj stabilná výkonnosť novej polypropylénovej jednotky prispela k nárastu 
výroby monomérov  a plastov oproti rovnakému obdobiu minulého roka.  
Vďaka dosiahnutým synergiám v oblasti optimalizácie vstupov, plánovaniu výroby a zásob na 
úrovni Skupiny MOL boli suroviny dodané v požadovanej kvalite a v dostatočnom množstve. 

Prevádzkové výsledky 
Zisk segmentu sa napriek nárastu cien vstupných surovín vyvíjal pozitívne a oproti 
rovnakému obdobiu minulého roka sa významne zvýšil. K zlepšeniu ziskovosti prispela 
pozitívna tendencia vývoja integrovanej marže a nárast výroby a predaja v dôsledku využitia 
nových výrobných kapacít. 
Keďže podiel exportu na predaji je významný, pokračujúce posilňovanie koruny voči EUR 
malo nepriaznivé účinky na výsledky hospodárenia. 
 

Výhľad 
 
Základným predpokladom úspechu v petrochemickom odvetví je stabilita dodávok surovín, 
silná pozícia na regionálnom trhu a efektívne využitie aktív. Zámerom je ďalšie využívanie 
synergických efektov pozdĺž celého hodnototvorného reťazca. Jednou z hlavných priorít je 
príprava modernizácie a rozvoj polyetylénových jednotiek. 
Keďže väčšina cien v petrochemickom odvetví je odvodená od kótovaných cien referenčných 
produktov publikovaných na medzinárodných burzách, akákoľvek volatilita trhu môže mať 
významný dopad na hospodárenie segmentu. Ďalším rizikom je vývoj kurzu SKK/EUR, 
nakoľko väčšina produkcie sa predáva na zahraničných trhoch. 

-4- 



Slovnaft – Priebežná správa za prvý polrok 2007 
 

HSE 

Zhrnutie 
 
V prvom polroku 2007 sa začala uplatňovať nová decentralizovaná organizačná štruktúra 
HSE. Kým doposiaľ bol vyčlenený pre každú divíziu HSE tím, organizačne začlenený pod 
integrovaný útvar HSE, od tohto roka sa tímy stali súčasťou samotných divízií a priamo 
podliehajú riaditeľom divízií. Cieľom je čo najviac sa priblížiť k interným zákazníkom, 
dosiahnuť ich vyššiu spokojnosť a zlepšiť flexibilitu riadenia HSE. Napriek tomu, že HSE 
tímy sú súčasťou rôznych výrobných divízií, harmonizácia prístupu k spoločným otázkam a 
zdieľanie informácií sú naďalej zabezpečované spoločnými pravidelnými koordinačnými 
stretnutiami. 
 

Bezpečnosť a zdravie 
 
V porovnaní s prvým polrokom 2006 bol zaznamenaný výrazne nižší počet úrazov 
s práceneschopnosťou. Oproti štyrom prípadom v prvej polovici roka 2006, v prvom polroku 
2007 sa v Skupine Slovnaft vyskytol iba jeden prípad úrazu s práceneschopnosťou. Pracovný 
úraz s následkom smrti u vlastných zamestnancov ani u dodávateľov sa nevyskytol. Pozitívny 
vývoj sa prejavil aj v počte úrazov bez práceneschopnosti. V medziročnom porovnaní je to 
pokles z troch na jeden. 
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Kým v prvom polroku 2006 požiar zaznamenaný nebol, v rovnakom období roka 2007 sa 
vyskytli dva požiare, z toho jeden v rafinérii a jeden na čerpacej stanici. 
 
V roku 2007 Slovnaft pokračuje v projekte „Sprav krok pre svoje zdravie“ (STEP), ktorý je 
zameraný na ochranu a podporu zdravia zamestnancov. Projekt je zameraný na tri hlavné 
oblasti: prevenciu kardiovaskulárnych a onkologických ochorení zistením ovplyvniteľných 
rizikových faktorov a zdravotného stavu zamestnancov, pravidelný pohyb a na propagáciu 
zdravej výživy a životného štýlu. V prvom polroku 2007 prebiehalo vyhodnocovanie prvej 
fázy tohto projektu. 
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Životné prostredie 
 
V medziročnom porovnaní došlo k zníženiu emisií do ovzdušia  približne o 5 %. Pozitívny 
vplyv mala hlavne odstávka spaľovne odpadov a rekonštrukcia spaľovne kalov, miernejšia 
zima a nižšia energetická náročnosti výroby. V tomto porovnaní nie sú zahrnuté emisie 
prchavých organických látok (VOC), ktoré sú sledované na ročnej báze.  
  
Spoločnosti sa podarilo v prvom polroku 2007 znížiť celkovú tvorbu odpadov, pričom tvorba 
nebezpečných odpadov klesla o 20 %. 
 
V súlade s požiadavkami zákona o obchodovaní s emisnými kvótami Slovnaft vypracoval 
správu o emisiách CO2 za rok 2006. Správa bola overená nezávislým autorizovaným 
overovateľom a schválená Obvodným úradom životného prostredia. Následne Spoločnosť 
v národnom registri emisných kvót odovzdala zodpovedajúce množstvo kvót, spolu 2 190 190 
ton. V prvom polroku 2007 Slovnaft emitoval do ovzdušia zo zdrojov podliehajúcich zákonu 
o obchodovaní s emisnými kvótami 1 087 148 ton CO2. V porovnaní s 1 130 274 tonami CO2 
z prvého polroka 2006 je to o 4 % menej. Kým údaj z roku 2006 je overený autorizovaným 
overovateľom, polročné emisie za rok 2007 sú určené na základe interného monitoringu a po 
overení celoročných emisií za rok 2007 môže dôjsť k ich čiastočným úpravám. 
 

Výhľad 
 
V druhom polroku 2007 bude Spoločnosť naďalej pokračovať v sanácii starých 
environmentálnych záťaží na logistických termináloch a čerpacích staniciach. Taktiež plánuje 
plniť ďalšie fázy projektu STEP s cieľom ochrany a podpory zdravia svojich zamestnancov. 
Od júna 2007 je v platnosti chemická legislatíva REACH, preto druhý polrok 2007 bude 
obdobím zintenzívňovania prípravy na plnenie požiadaviek tejto legislatívy. 
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Ľudské zdroje 
 
Proces reštrukturalizácie Spoločnosti prebiehal aj v prvom polroku 2007. Slovnaft 
zamestnával k 30. júnu 2007 2 415 zamestnancov, čo predstavuje zvýšenie oproti 31. 
decembru minulého roka o 2,1%. Nárast počtu zamestnancov ovplyvnilo hlavne spätné 
včlenenie zamestnancov po vypovedaní niektorých outsourcingových zmlúv.  
 
Kolektívna zmluva uzatvorená na roky 2007 – 2009 priniesla pozitívne zmeny v sociálnej a 
mzdovej oblasti, ktoré sa premietli nielen v štruktúre a výške miezd zamestnancov, ale aj 
v ich celkovom príjme. Priemerný zárobok v Spoločnosti za prvý polrok 2007 dosiahol výšku 
49 795 Sk, čo je vysoko nad priemerom slovenského trhu.  
 
V sociálnej oblasti získali zamestnanci výhody formou peňažných a nepeňažných príjmov 
v celkovej hodnote 218,5 mil. Sk. Príspevok zamestnávateľa do sociálneho fondu nad rámec 
zákonnej tvorby dosiahol za prvý polrok 2007 hodnotu 145,4 mil. Sk. Medzi najvýznamnejšie 
sociálne výhody poskytované zamestnávateľom patria naďalej príspevok na doplnkové 
dôchodkové sporenie, príspevok na životné a úrazové poistenie a pôžička na kúpu bytu a na 
stavebné úpravy. Zamestnanci majú možnosť využívať športové zariadenia spoločnosti – 
plaváreň, saunu, športovú halu a tenisové kurty.  
 
Spoločnosť myslí aj na zamestnancov, ktorí odišli do dôchodku. Združenie dôchodcov 
spoločnosti Slovnaft eviduje k 30. júnu 2007 1 983 členov. Rada združenia pripravuje pre 
svojich členov kultúrne, spoločenské a rekreačné programy. Slovnaft poskytol na jej aktivity 
realizované v prvom polroku 2007 finančný príspevok vo výške 1,6 mil. Sk.  
 

Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov 
 
V prvom polroku 2007 spoločnosť realizovala cielené vzdelávanie pre manažérov, 
špecialistov, ako aj ostatných zamestnancov, pričom celkové náklady na vzdelávanie 
predstavovali sumu 11,7 mil. Sk. 
 
Veľká pozornosť sa venovala HSE - bezpečnosti pri práci, požiarnej ochrane, ochrane 
životného prostredia, prevencii voči haváriám, ako aj riadeniu kvality. Úspešne sa realizovalo 
samoštudijné elektronické vzdelávanie (e-learning) v oblasti HSE a v oblasti zvýšenia úrovne 
bezpečnosti IT pre používateľov. Začalo sa testovanie možnosti implementácie e-learningovej 
formy vzdelávania aj v oblasti IT zručností (MS Office).  
 
Aj v tomto polroku bolo u zamestnancov Spoločnosti podporované jazykové vzdelávanie, ako 
aj zvyšovanie kvalifikácie formou štúdia popri zamestnaní.  
 

Program Growww 2007 
 
Slovnaft každoročne uskutočňuje výber talentovaných absolventov vysokých škôl, ktorým 
Spoločnosť vytvorila nové pracovné príležitosti, s možnosťou ich ďalšieho odborného aj 
osobnostného rozvoja na vybraných pracoviskách. Práve za účelom výberu talentovaných 
absolventov vysokých škôl bol v tomto roku pripravený program Growww 2007. Jeho 
súčasťou bola kampaň a stretnutia so študentmi na vybraných fakultách v rámci celej 
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Slovenskej republiky, ďalej špeciálne elektronické testovanie ich osobnostných a jazykových 
predpokladov, ako aj záverečné komplexné posúdenie absolventov prostredníctvom 
Assessment Centra. Výsledkom projektu bolo prijatie 30 absolventov vysokých škôl v rámci 
Skupiny Slovnaft. 
 

Vzťahy so zamestnancami 
 
Spoločnosť sa na základe výsledkov tohtoročného prieskumu renomovanej poradenskej firmy 
Hewitt Associates stala tretím najlepším zamestnávateľom spomedzi 34 firiem na Slovensku. 
Odborníci poradenskej spoločnosti hodnotili zamestnávateľov pôsobiacich na Slovensku na 
základe štúdie, ktorej súčasťou bol aj prieskum názorov zamestnancov na svojho 
zamestnávateľa. Prieskumu sa v rámci Spoločnosti zúčastnil rekordný počet zamestnancov, 
takmer 80 %. Výsledky prieskumu boli potešiteľné a poukazujú na to, že Slovnaft má nielen 
vysoko motivovaných zamestnancov, ale takisto vykazuje nadpriemerný súlad medzi 
prístupom svojich vrcholových manažérov, pohľadom zamestnancov a zavedenými 
personálnymi procesmi.  
 
Ako sprievodný projekt k projektu Growww 2007 bola vydaná informačná brožúrka 
„Slovnaft v kocke“, ktorá slúži promo aktivitám celej spoločnosti. 
 
Ďalším zaujímavým projektom bola súťaž v kreslení pre deti zamestnancov: „Môj otec, mama 
v práci.“ Súťažilo sa v dvoch kategóriách, deti do 7 rokov a deti od 7 do15 rokov. Vzhľadom 
na veľký záujem bol termín trvania tejto súťaže predĺžený. 
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Výskum a vývoj 
 
Rok 2007 je pre Slovnaft “bio” rokom. V súlade s aktualizovanou dlhodobou stratégiou 
technologického rozvoja a so zohľadňovaním nového prístupu k trvalo udržateľnému rozvoju, 
ktorý vychádza z politiky EÚ pre energiu a životné prostredie (smernica 2003/30/ES o 
biopalivách), rafinéria sa priebežne pripravuje na rastúci dopyt zahraničných trhov po 
biopalivách. Vychádzajúc z potrieb exportných trhov, začal Slovnaft v roku 2007 vyrábať a 
predávať 95 oktánový benzín s obsahom 4,4 % biozložky a zvýšil výrobu motorovej nafty s 
obsahom MERO.  
 
V oblasti rozvoja technológií bola riešená optimalizácia výroby plynového oleja a zvyšovanie 
kapacity a spoľahlivosti výroby na kľúčových výrobných jednotkách. Ďalšie projekty sú 
zamerané na plniace zariadenie pyrolýzneho oleja, prevádzku reziduálneho hydrokraku a 
malých petrochemických jednotiek v rafinérii, ako aj na projekty týkajúce sa teplárne a 
nakladania s energiami.  
 
Zaradenie investičných projektov ako „Rekonštrukcia komplexu hydrokrak“, „Realizácia 
riadiacich systémov“ na viacerých výrobných jednotkách, „Zvýšenie spoľahlivosti 
biologického stupňa MCHB ČOV“ výrazne prispieva k trvalo udržateľnému rozvoju výroby v 
rafinérii. 
 
V oblasti vývoja nových výrobkov boli najväčšími úspechmi vývoj a zavedenie výroby 
arktickej nafty pre Armádu Slovenskej republiky, biobenzínu s vysokým obsahom ETBE pre 
maďarský trh, benzínu E05 s prímesou bioetanolu a modifikovaného asfaltu obsahujúceho 
gumu. Začal vývoj základného paliva pre český trh v spolupráci s ČEPRO, bezsírneho 
automobilového LPG ECO+ a rozpúšťadiel bez obsahu toluénu. 
 
Ochrana životného prostredia je nevyhnutnou podmienkou trvalo udržateľného rozvoja 
Spoločnosti. V roku 2007 sú aktivity zamerané najmä na posúdenie možností ďalšieho 
znižovania emisií zapáchajúcich a prchavých organických látok z výrobných prevádzok do 
ovzdušia. V súlade so záväzkami Spoločnosti v oblasti HSE sa uskutočnila rekonštrukcia 4 
skladovacích nádrží v areáli Spoločnosti, ako aj rekonštrukcia 44 skladovacích nádrží 
v termináli Kľačany. Slovnaft venuje veľkú pozornosť odstráneniu potenciálnych 
bezpečnostných rizík technologických zariadení a zvýšeniu ich protikoróznej ochrany. 
 
Počas prvého polroka 2007 dosiahli náklady na výskum a vývoj hodnotu 6,6 mil. Sk. 
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Diskusia a analýza výsledkov  

Podnikateľské prostredie  
 
Vývoj na globálnom ropnom trhu v prvej polovici roka 2007 bol ovplyvnený viacerými 
faktormi. Svetové hospodárstvo si zachovalo vysokú dynamiku, hoci hlavný zdroj jej rastu sa 
presunul z USA najmä do Ázie a Európy. Silný rozvoj investičných aktivít, infraštruktúrnych 
projektov, obchodu i životnej úrovne v rozvíjajúcich sa ekonomikách vyvážili pomalší rast 
dopytu po rope v Severnej Amerike. Denný celosvetový dopyt po rope predstavoval v prvých 
6 mesiacoch roku 2007 v priemere približne 85 mil. barelov ropy a medziročne vzrástol o 
vyše 1 %. Zásobovanie ropného trhu bolo plynulé, bez zásadných prerušení v dodávkach, čo 
sa pozitívne odzrkadlilo na raste komerčných i strategických zásob ropy v krajinách OECD. 
Výpadky ťažby ropy, pokles produkčnej schopnosti starších ropných ložísk a nevyužívanie 
ťažobných kapacít v plnej miere v Nigérii, Severnom mori, Venezuele, Iraku, Mexiku a iných 
krajinách boli nahradené zvýšenou produkciou ropy najmä v krajinách bývalého ZSSR, v 
Kanade, Afrike a Brazílii. Rastúci podiel primiešavania biozložiek (vyrobených najmä v 
Brazílii, USA a EÚ) do motorových palív tiež pomohol uspokojiť dopyt po rope. Zásobovanie 
globálneho trhu zásadne neovplyvnilo ani zníženie produkčnej kvóty krajín OPEC na jar tohto 
roka. Tento faktor však významne prispel k tomu, že ceny ropy po ich prudkom poklese na 
prelome rokov 2006 a 2007 až k úrovniam 50 USD za barel sa postupne vrátili k 
porovnateľných úrovniam z prvého polroku 2006. Priemerná cena barelu ropy Brent v období 
január až jún 2007 mierne presiahla úroveň 63 USD a bola o 3,7 % nižšia ako v rovnakom 
období minulého roka.  
Postupná akcelerácia cien ropy v roku 2007 bola vyvolaná okrem zníženia ťažby kartelu 
OPEC, neutíchajúcim geopolitickým napätím súvisiacim s nukleárnym programom v Iráne, 
lokálnymi konfliktami v Nigérii a Iraku, zvýšeným dopytom po rafinérskych produktoch, 
neplánovanými poruchami a odstávkami vo viacerých rafinériách v USA, štrajkami 
robotníkov v prístavoch a niektorých rafinériách v Európe, oslabovaním kurzu americkej 
meny a tiež množiacimi sa predpoveďami o ničivosti hurikánov, ktoré majú udrieť v lete a na 
jeseň na pobrežie Spojených štátov amerických.  
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Svetový rafinérsky priemysel bol významne ovplyvnený okrem neplánovaných porúch, 
požiarov a odstávok vo viacerých veľkých rafinériách i neočakávane teplým počasím počas 
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zimných a jarných mesiacov. To na dané obdobie roka zanechalo stopu v netradične silnom 
svetovom spotrebiteľskom dopyte po motorových benzínoch. V Európe a Ázii teplé počasie 
spolu s hospodárskou konjunktúrou udržalo stabilný dopyt i po stredných destilátoch. 
Obmedzená rafinérska výroba a silný dopyt po autobenzínoch viedol k značnému čerpaniu 
komerčných zásob benzínu u najväčšieho svetového konzumenta benzínu, USA. Úroveň 
zásob sa počas prvého polroka pohybovala na podstatne nižšej úrovni, ako bol priemer za 
posledných päť rokov. Tento vývoj bol jednou z hlavných príčin vzrastu medziročnej 
priemernej úrovne crack spreadov autobenzínov o vyše 20 %.  
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V prípade motorovej nafty bola situácia odlišná. Komerčné zásoby nafty, resp. stredných 
destilátov sa vo všeobecnosti udržiavali na dostatočnej úrovni a prevyšovali 5 ročnú 
priemernú úroveň. Teplé počasie nenútilo spotrebiteľov využiť rafinérske produkty na 
vykurovanie, a tak spotreba nafty v sledovanom období bola primárne ťahaná rozvojom 
ekonomík. Crack spready nafty boli v priemere za celý prvý polrok 2007 v porovnaní 
s predchádzajúcim rokom nižšie o 2,5 %.  
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Finančné operácie 

Výkaz ziskov a strát 
Čisté tržby v prvom polroku boli nižšie o 10,7 mld. Sk v dôsledku nižších kótových cien 
rafinérskych produktov (hlavne motorovej nafty) a stále silnejúcej koruny, ktorá z väčšej časti 
eliminovala pozitívny vplyv petrochemického segmentu. Pokles ostatných prevádzkových 
výnosov o 220 mil. Sk bol spôsobený hlavne negatívnym vývojom kurzových rozdielov z 
pohľadávok a záväzkov v porovnaní s prvým polrokom 2006. Materiálové náklady sa v 
prvom polroku 2007 v porovnaní s prvým polrokom 2006 znížili o 6,9 mld. Sk a odrážali tak 
nižšie ceny ropy a nižší objem spracovania. Materiálové služby boli vyššie o 50 mil. Sk najmä 
z dôvodu vyšších nákladov na údržbu. V prvom polroku 2006 tržby aj náklady na predaj 
tovaru ovplyvnila jednorazová transakcia predaja ropy, ktorá spôsobila rozdiel v daných 
položkách pri porovnaní s rokom 2007 vo výške 2,9 mld. Sk. Osobné náklady boli nižšie o 42 
mil. Sk v dôsledku nižšieho počtu zamestnancov v porovnaní s prvým polrokom 2006. 
Odpisy boli len mierne nad úrovňou prvého polroka 2006. Ostatné náklady boli nižšie o 113 
mil. Sk v dôsledku nižších nákladov na poistenie, finančné služby a prenájom. Zmena stavu 
zásob bola nižšia o 1,4 mld. Sk, čo bolo spojené s nižšími cenami ropných produktov a 
odlišnou štruktúrou predaja a výroby v porovnaní s minulým rokom.  
 

Súvaha 
Hodnota dlhodobého hmotného majetku sa v porovnaní s prvým polrokom 2006 prakticky 
nezmenila. Hodnota zásob poklesla o 1,6 mld. Sk hlavne v dôsledku nižšej úrovne zásob 
hotových výrobkov (o 1,2 mld. Sk). Pohľadávky z obchodného styku sa znížili o 2,2 mld. Sk 
a záväzky z obchodného styku o 3,9 mld. Sk a kopírovali tak trend tržieb a materiálových 
nákladov. Pokles ostatných aktív o 6,6 mld. Sk bol spôsobený hlavne splatením úveru, ktorý 
Slovnaft poskytol spoločnosti MOL Nyrt. Táto operácia, spolu s prijatým dlhodobým úverom 
vo výške 1,3 mld. Sk, bola zúčtovaná oproti záväzkom za dividendy voči spoločnosti MOL 
Nyrt. Pokles hodnoty ostatných krátkodobých pasív (o 8,2 mld. Sk) vyplýval hlavne 
z odlišného načasovania vyplatenia dividend v porovnaní s rokom 2006. 
 

Cash flow 
Hodnota peňažných prostriedkov sa v prvom polroku 2007 v porovnaní s minulým rokom 
mierne zvýšila na hodnotu 2,1 mld. Sk. Najväčšie rozdiely vo výkaze oproti prvému polroku 
2006 vyplývajú z operácii týkajúcich sa dividend a úverov a zmien v pracovnom kapitále, 
ktoré súvisia so zmenenými trhovými a internými podmienkami. Celkovo možno finančnú 
situáciu Spoločnosti hodnotiť ako stabilnú. 
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Rafinéria a marketing 
 
V prvom polroku 2007 Slovnaft spracoval 2,9 mil. ton ropy, čo je o 42 tis. ton menej ako 
v porovnateľnom období roku 2006. Kvalita spracovanej ropy bola v súlade s dohodnutými 
špecifikáciami.  
 
Výroba motorových palív bola v prvom polroku 2007 o 4 tis. ton vyššia v porovnaní 
s rovnakým obdobím minulého roka. Autobenzínov bolo vyrobených o 2 tis. ton menej najmä 
v dôsledku nižšieho spracovania ropy, na druhej strane výroba motorovej nafty bola vyššia 
o 6 tis. ton vplyvom lepšieho využitia krakovacích kapacít.  
 
 
Objem výroby (v tis. ton) Prvý polrok 2007 Prvý polrok 2006
Automobilové benzíny 779,7 781,6
Motorová nafta 1 320,5 1 314,9
Petrolej 24,8 17,0
Ťažký vykurovací olej 125,4  102,7
Asfalty a oxidačná zmes 18,5 16,1
Síra 36,2 34,3
Ostatné rafinérske produkty 428,2  100,0
Petrochemické produkty 123,3  103,4
CELKOM 2 856,6 2 470,0
 
Celkový objem predaja rafinérskych výrobkov v prvom polroku 2007 dosiahol 2,6 milióna 
ton (bez transferov do petrochemického segmentu a predaja pre Správu štátnych hmotných 
rezerv) a prekonal tak úroveň prvého polroku 2006. Tržby z predaja rafinérskych výrobkov 
v korunovom vyjadrení významne poklesli (o 16,7 %) a to najmä v dôsledku silnejúceho 
kurzu slovenskej meny voči USD. 
 
Objem predaja rafinérskych výrobkov (bez predaja pre Správu štátnych hmotných rezerv) na 
domácom trhu v prvom polroku 2007 vzrástol o 4,9 % v porovnaní s prvým polrokom 2006. 
Významný prínos mal najmä nárast predaja autobenzínov (o 17,4 tis. ton) a motorovej nafty 
(o 27,2 tis. ton). V prvom polroku 2007 sa na slovenský trh umiestňovala motorová nafta 
s obsahom biozložky MERO a automobilové benzíny s obsahom biozložky etyl terc butyl éter 
(ETBE). S cieľom skvalitniť výrobkové portfólio, Slovnaft ukončil na domácom trhu predaj 
automobilového benzínu s oktánovým číslom 91 a 91 UNI a zákazníkom bol ako náhrada 
ponúknutý kvalitnejší automobilový benzín 95 UNI.  
 
V dôsledku zvýšeného záujmu o prepravu na charterových i pravidelných linkách všetkých 
slovenských letísk, bol v prvom polroku 2007 zaznamenaný výrazný nárast predaja leteckého 
petroleja o 4 tisíc ton (31,8 %). Predaj vykurovacieho oleja bol oproti prvému polroku 
minulého roka nižší o 11,6 tis. ton (51,7 %). Predaj cestných asfaltov vzrástol o 1,4 tis. ton 
(4 %) vplyvom zvýšeného objemu prác na pozemných komunikáciách v dôsledku priaznivého 
počasia najmä na začiatku roka 2007. Objem predaja LPG prostredníctvom maloobchodnej 
siete sa oproti prvému polroku 2006 výrazne nezmenil (nárast o 0,6 %).  
Pokles tržieb z predaja rafinérskych výrobkov na domácom trhu v korunovom vyjadrení 
o 8,8 % v porovnaní s hodnotami prvého polroka 2006 bol spôsobený najmä vývojom kurzu 
slovenskej koruny voči USD. 
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Napriek neustále silnejúcemu dopytu na exportných trhoch po biopalivách celkový objem 
predaja rafinérskych výrobkov v prvom polroku 2007 ostal na úrovni minulého roka (pokles 
1,5 %) a to najmä v dôsledku nižšieho predaja motorovej nafty (pokles o 16 tis. ton resp. 
1,6 %). Predaj automobilových benzínov poklesol v porovnaní s prvým polrokom 2006 o 5 
tis. ton. Štruktúra exportných trhov motorových palív sa v porovnaní s predchádzajúcim 
rokom zmenila. Medziročne sa zvýšil predaj najmä na rakúsky (o 26,9 tis. ton), nemecký (o 
18,5 tis. ton) a maďarský trh (o 9,8 tis. ton), čo plne kompenzovalo pokles predaja 
motorových palív na českom (o 46 tis. ton) a poľskom trhu (o 6,6 tis. ton). Tržby z predaja 
rafinérskych výrobkov na export boli v korunovom vyjadrení o takmer 18 % nižšie oproti 
minulému roku najmä v dôsledku už spomenutej silnejúcej koruny.  
 
Objem predaja ostatných rafinérskych výrobkov v prvom polroku 2007 výrazne poklesol 
(o 30 tis. ton, resp. 7 %) a to najmä v dôsledku ukončenia výroby n-alkánov v septembri 
minulého roka.  
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Petrochémia 
 
Slovnaft Petrochemicals, s.r.o. spracoval za prvý polrok 2007 269 tis. ton primárneho benzínu 
a 77 tis. ton ľahkých uhľovodíkov a transferoval 154 tis. ton vedľajších produktov z 
etylénovej jednotky späť do rafinérie. Etylénová jednotka vyprodukovala 105,9 tis. ton 
etylénu a 49,6 tis. ton propylénu, čo je spolu o 6 tis. ton viac ako za prvý polrok 2006.  
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Celková výroba polypropylénu za prvý polrok 2007 dosiahla úroveň 128 tis. ton, čo je o 17 % 
viac ako v prvom polroku 2006. Okrem zvýšenej produkcie sa výrazne zmenilo aj výrobkové 
portfólio (zvýšil sa podiel progresívnejších kopolymérov), čo viedlo k efektívnejšiemu 
a flexibilnejšiemu uspokojovaniu požiadaviek zákazníkov. Podiel kopolymérov na produkcii 
polypropylénu predstavoval v prvom polroku 2007 23,3 %, kým v prvom polroku 2006 to 
bolo iba 15 %. 
 
V prvom polroku 2007 produkcia polyetylénu dosiahla úroveň 85 tis. ton, čo je na úrovni 
produkcie z prvého polroku 2006.  
 
Zvýšená spoľahlivosť novej výrobnej jednotky prispela v prvom polroku 2007 k nárastu 
predaja plastov, a to v objeme 212 tis. ton, čo je o 12 % viac ako v polroku 2006. 
 
V prvom polroku 2007 vzrástol predaj na domácom aj na zahraničnom trhu. Na zahraničných 
trhoch bol zaznamenaný 8 %-ný a na domácom trhu 26 %-ný nárast oproti prvému polroku 
2006. Ako dôsledok výhodnejšieho produktového a zákazníckeho portfólia predaj vzrástol 
predovšetkým na trhoch strategického významu. 
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Podnikové služby 
 
V prvom polroku 2007 podnikové služby pokračovali v projekte Global 5, ktorého zámerom 
je zvyšovanie efektívnosti v oblasti nákupu uzatváraním rámcových zmlúv o strategických 
partnerstvách s dodávateľmi jednotlivých komodít. Cieľom týchto partnerstiev je získanie 
širších poznatkov z externého prostredia o progresívnych riešeniach reflektovaných v 
efektívnejšej prevádzke. Zvyšovanie transparentnosti výberových konaní je dosahované 
aplikovaním nástrojov elektronického obstarávania v oblasti triedených komodít, ale aj v 
oblasti nákupu a realizácie investícií a služieb. V prvom polroku 2007 výberové konania 
uskutočnené pomocou elektronického obstarania dosiahli výšku 458 mil. Sk. V oblasti správy 
nehnuteľností Spoločnosť pokračuje v predaji nevyužívaných nehnuteľností a činností 
spojených so správou budov. 
 

Investičná činnosť  
 
V prvom polroku dosiahli investičné výdavky Skupiny Slovnaft výšku 783 mil. Sk. Najväčšia 
časť investícií bola zameraná na environmentálne projekty (310 mil. Sk), projekty na 
zvyšovanie efektívnosti (122 mil. Sk) a na obnovovacie investície (skoro 100 mil. Sk). 
 
V segmente Rafinéria a marketing bol dominantný program „Rekonštrukcia skladovacích 
nádrží“, ktorého cieľom je zabezpečenie súladu s environmentálnou legislatívou. Plnenie 
projektu predstavovalo v prvom polroku 2007 hodnotu 181 mil. Sk. Projekty na zabezpečenie 
plynulosti prevádzkovania spolu s nákladmi na údržbu dosiahli výšku 184 mil. Sk. 
Predpokladané investície tohto segmentu v druhom polroku sú zamerané na modernizáciu 
nosnej rafinérskej výroby a na skvalitňovanie distribúcie a logistiky. 
 
Investičná činnosť v segmente Maloobchod bola zameraná na takzvané „Malé projekty“, 
ktorých cieľom je zaručenie bezpečnosti a bezproblémového chodu čerpacích staníc. Okrem 
toho je v rámci divízie dôležitý aj ekologický projekt „Bezpečnostné nádrže“, ktorého 
realizácia začala minulý rok. 
 
Kapitálové výdavky  petrochemického segmentu boli zamerané hlavne na projekty súvisiace 
so zabezpečením efektívneho chodu Etylénovej jednotky a na projekty pre laboratórium 
kontroly kvality a aplikačného servisu. Nárast investícií v druhom polroku sa očakáva hlavne 
 v súvislosti s realizáciou projektu „ECO vision“. 
 
Ostatné kapitálové výdavky tvorili investície do informačných technológii a na zabezpečenie 
ochrany majetku Skupiny. 
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Správa a riadenie Spoločnosti 
 
Slovnaft počas svojej dlhoročnej histórie vždy uznával dôležitosť sledovania a praktického 
uplatňovania najmodernejších medzinárodných skúseností a postupov v oblasti správy a 
riadenia spoločnosti. 
 
Z hľadiska rozsahu svojej podnikateľskej činnosti patrí Slovnaft medzi kľúčové podniky v 
slovenskej ekonomike a vo výrazne pozitívnej miere ovplyvňuje osudy tisícov svojich 
zamestnancov, ako i zamestnancov u viac než 3 000 dodávateľských organizácií. 
 
Slovnaft je plne integrovanou súčasťou medzinárodnej Skupiny MOL, ktorá dodržiava 
najvyššie štandardy v oblasti správy a riadenia spoločnosti. Materská spoločnosť MOL Nyrt. 
svoje záväzky plne deklarovala prijatím tzv. Corporate Governance Recommendations na 
Burzách cenných papierov Budapešti i Varšave, kde sú jej akcie obchodované. Štandardy 
Skupiny MOL v tejto oblasti boli vysoko ocenené spoločnosťou Deminor Rating, 
medzinárodnou konzultačnou a ratingovou spoločnosťou v oblasti corporate governance. 
 
Slovnaft v rámci dodržiavania najvyšších úrovní otvorenosti a zodpovednosti voči 
akcionárom, potenciálnym investorom, zákazníkom, dodávateľom, veriteľom, konkurencii, 
štátnym a vládnym orgánom, zamestnancom a ostatným tretím stranám dôsledne rešpektuje 
princípy Zjednoteného kódexu správy a riadenia spoločností a pravidlá Burzy cenných 
papierov v Bratislave (ktorý je dostupný na jej stránke www.bsse.sk) ako aj Etický kódex 
Skupiny Slovnaft dostupný na stránke:  
www.slovnaft.sk/sk/o_nas/nasa_spolocnost/riadenie_spolocnosti/eticky_kodex/. 
 
Vrcholným správnym orgánom Spoločnosti je predstavenstvo, ktoré je zodpovedné za všetky 
aktivity spoločnosti. Hlavná činnosť predstavenstva je zameraná na rast akcionárskej hodnoty, 
zvyšovanie efektívnosti a ziskovosti a na zabezpečenie transparentnosti aktivít spoločnosti 
voči všetkým zainteresovaným stranám. Rovnako tak vynakladá úsilie na účinné riadenie 
podnikateľského rizika. 
 
Kontrolnú funkciu správy a riadenia Spoločnosti zabezpečuje dozorná rada v úzkej spolupráci 
s oddelením interného auditu. Interný audit plní úlohy nezávislého a objektívneho hodnotiteľa 
a interného konzultanta. Vykonáva pravidelné prehodnotenia kontrolných mechanizmov 
zabudovaných do prevádzkových procesov, prostredníctvom ktorých slúži sústavnému 
rozvoju prevádzky organizácie. Medzi  úlohy tohto útvaru patrí hodnotenie a rozvoj 
efektívnosti riadenia rizík, obchodných kontrol a podnikového riadenia, tvorba interných 
riadiacich aktov určujúcich interné audity, udržiavanie vzťahov s útvarmi HSE, externými 
audítormi a útvarmi na ochranu majetku, plnenie koordinačnej úlohy, príprava strednodobých 
a ročných plánov interného auditu Spoločnosti. 
 
Systém interného riadenia a kontroly pozostáva z niekoľkých, navzájom prepojených 
riadiacich a kontrolných mechanizmov – organizácie, komunikácie a personálnych vzťahov, 
správy a riadiacich aktov, prevádzky a monitorovania. Riziká spojené s týmito riadiacimi a 
kontrolnými mechanizmami sú pravidelne vyhodnocované špecializovanými 
vnútropodnikovými útvarmi, na základe čoho sú navrhované a implementované nápravné 
opatrenia. 
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Princípy práce orgánov Spoločnosti 
 
V zmysle Stanov spoločnosti je valné zhromaždenie najvyšším orgánom spoločnosti.  
Do jeho pôsobnosti patrí rozhodovanie o nasledovných záležitostiach: 
 
a) zmena stanov,  
b) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť 

základné imanie a vydanie prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov,  
c) rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy,  
d) voľba a odvolanie členov dozornej rady Spoločnosti s výnimkou členov dozornej rady 

volených a odvolávaných zamestnancami Spoločnosti v zmysle § 200 Obchodného 
zákonníka,  

e) voľba a odvolanie členov predstavenstva, 
f) schválenie riadnej individuálnej a riadnej konsolidovanej, mimoriadnej individuálnej 

a mimoriadnej konsolidovanej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo 
úhrade strát a určenia výšky tantiém, 

g) rozhodnutie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné 
papiere a naopak,  

h) rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami Spoločnosti na burze a rozhodnutie o tom, 
že Spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou, 

i) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré stanovy a právne predpisy zverujú do pôsobnosti 
valného zhromaždenia. 

 
Predstavenstvo zvoláva valné zhromaždenie uverejnením oznámenia o konaní valného 
zhromaždenia. Oznámenie o konaní valného zhromaždenia akcionárom vlastniacim akcie na 
doručiteľa musí byť uverejnené najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia. Riadne 
valné zhromaždenie Spoločnosti sa koná najmenej raz za rok. Zvoláva ho predstavenstvo, tak 
aby sa konalo do piatich mesiacov po uplynutí predchádzajúceho kalendárneho roka. Valné 
zhromaždenie sa spravidla koná v sídle Spoločnosti, avšak na základe rozhodnutia 
predstavenstva spoločnosti sa môže konať aj na inom mieste.  
 
Na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení, práva hlasovať na ňom, požadovať od 
neho informácie a vysvetlenia a uplatňovať návrhy je rozhodujúcim dňom deň určený 
v oznámení valného zhromaždenia. Týmto dňom môže byť deň konania valného 
zhromaždenia alebo deň, ktorý mu predchádza, najviac však päť dní pred dňom konania tohto 
valného zhromaždenia. Ak rozhodujúci deň nie je takýmto spôsobom určený, považuje sa za 
rozhodujúci deň vždy deň konania valného zhromaždenia. Spoločnosť dá na obdobie, ktoré sa 
začína rozhodujúcim dňom a končí dňom konania valného zhromaždenia centrálnemu 
depozitárovi cenných papierov príkaz na registráciu pozastavenia práva nakladať s cennými 
papiermi pre všetky zaknihované akcie, ktoré vydala. 
 
Právo akcionára vlastniaceho akcie na doručiteľa zúčastniť sa na valnom zhromaždení sa 
overuje na základe zoznamu majiteľov cenných papierov vedeného príslušným centrálnym 
depozitárom cenných papierov alebo iným hodnoverným spôsobom v súlade s príslušnými 
právnymi predpismi, za predpokladu, že príslušné právne predpisy umožňujú overiť právo 
akcionára zúčastniť sa na valnom zhromaždení iným spôsobom.  
 
Pokiaľ nie je zákonom inak ustanovené, pre platnosť rozhodnutí valného zhromaždenia 
postačuje súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov akcionárov prítomných na valnom 
zhromaždení.   
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Dňa 20. apríla 2007 sa konalo riadne valné zhromaždenie Spoločnosti, ktoré rozhodlo o 
výplate dividend akcionárom spoločnosti vo výške 363 Sk na akciu. Akcionári prerokovali aj 
výročnú správu Spoločnosti a schválili riadnu individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku 
za rok 2006, ďalej rozhodli o voľbe členov predstavenstva a úprave stanov Spoločnosti. 

   
V súlade so stanovami Spoločnosti je predstavenstvo štatutárnym orgánom Spoločnosti. Je 
oprávnené konať v mene Spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím 
osobám, pred súdom a pred inými orgánmi. Predstavenstvo riadi činnosť Spoločnosti, koná 
v jej mene a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi 
predpismi a stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov Spoločnosti. 
Na členov predstavenstva sa vzťahuje zákaz konkurencie v rozsahu vyplývajúcom z platného 
znenia Obchodného zákonníka. Funkčné obdobie členov predstavenstva je päť rokov. 
Predstavenstvo nemá žiadne výbory.  
 
Predstavenstvo nemá právo rozhodnúť o vydaní akcií alebo o spätnom odkúpení akcií. 
 
Dozornú radu a predstavenstvo volí valné zhromaždenie. Všetci členovia dozornej rady a 
predstavenstva majú riadny prístup ku všetkým relevantným informáciám týkajúcich sa 
Spoločnosti. Počas obdobia, ktoré je predmetom tejto polročnej správy, zasadalo 
predstavenstvo trikrát a dozorná rada dvakrát. Tajomník predstavenstva a dozornej rady vedie 
záznamy o uzneseniach, ktoré správne a riadiace orgány Spoločnosti prijali. 
 
SLOVNAFT, a.s. nemá uzatvorené žiadne dohody medzi Spoločnosťou a členmi jej orgánov 
alebo zamestnancami, na ktorých základe sa im má poskytnúť náhrada, ak sa ich funkcia 
alebo pracovný pomer skončí vzdaním sa funkcie zo strany zamestnanca, ich odvolaním, 
výpoveďou zo strany zamestnávateľa bez uvedenia dôvodu alebo sa ich funkcia alebo 
pracovný pomer skončí v dôsledku ponuky na prevzatie. 
 
Práva a povinnosti akcionárov Spoločnosti ustanovujú právne predpisy a stanovy Spoločnosti.  
Akcionárom Spoločnosti môže byť fyzická alebo právnická osoba. Vlastníctvo akcií zakladá 
právo akcionárov zúčastňovať sa na riadení Spoločnosti. Toto právo sa uplatňuje výlučne na 
valnom zhromaždení, pričom sa musia rešpektovať organizačné opatrenia platné pre konanie 
valného zhromaždenia. Na valnom zhromaždení môže akcionár hlasovať, požadovať 
informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí Spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných 
Spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia a uplatňovať na 
ňom návrhy. Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení prostredníctvom 
splnomocnenca. Splnomocnenec musí byť k účasti na valnom zhromaždení splnomocnený 
písomným splnomocnením s úradne overeným podpisom daného akcionára. Ak sa akcionár, 
ktorý vydal splnomocnenie, zúčastní na valnom zhromaždení, jeho splnomocnenie sa stane 
neplatným. Splnomocnencom nesmie byť člen predstavenstva alebo dozornej rady. 
Splnomocnenie platí len na jedno valné zhromaždenie. Hlasovacie právo patriace akcionárovi 
sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 1 000 Sk pripadá jeden hlas. 
Hlasovacie práva nie sú obmedzené. 
 
Akcionár má právo na podiel zo zisku Spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie 
určilo na rozdelenie. Akcionár nie je povinný vrátiť Spoločnosti dividendu prijatú v dobrej 
viere. Akcionár počas trvania Spoločnosti, ani v prípade jej likvidácie, nie je oprávnený 
požadovať vrátenie svojich vkladov do Spoločnosti, avšak má nárok na podiel na likvidačnom 
zostatku v prípade likvidácie Spoločnosti.  
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Zmeny stanov Spoločnosti schvaľuje valné zhromaždenie Spoločnosti. 

V zmysle ustanovení Obchodného zákonníka na schválenie rozhodnutia valného 
zhromaždenia o zmene stanov je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov prítomných 
akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica. 

Úplné znenie stanov Spoločnosti je prístupné zdarma v sídle Spoločnosti a v Zbierke listín na 
príslušnom registrovom súde. 
 

Zverejňovanie informácií a transparentnosť 
 
Spoločnosť uplatňuje prísne pravidlá v oblasti insider tradingu a zabezpečuje pravidelnú 
aktualizáciu zoznamu členov predstavenstva a dozornej rady a zamestnancov, ktorí by mohli 
byť považovaní za insiderov a jeho poskytovanie Národnej banke Slovenska a Burze cenných 
papierov v Bratislave v súlade s právnymi predpismi.  
 
V súlade s vnútornými pravidlami Spoločnosti sú všetci členovia predstavenstva a dozornej 
rady povinní oznámiť akúkoľvek hmotnú zainteresovanosť, ktorú majú v jednotlivých 
transakciách. Takéto oznámenie uskutočňujú na zasadnutí predstavenstva, dozornej rady, 
resp. na valnom zhromaždení, kde sa príslušná transakcia prerokúva po prvý raz a platí 
pravidlo, že príslušná osoba sa zdrží hlasovania týkajúceho sa takejto transakcie.  
 
Dodržiavaním princípov Zjednoteného kódexu správy a riadenia Spoločností a pravidiel 
Burzy cenných papierov Bratislava, ako aj Etického kódexu Skupiny Slovnaft, Spoločnosť 
zabezpečuje akcionárom, potenciálnym investorom a tretím stranám prístup k všetkým 
relevantným informáciám, na základe ktorých môžu prijímať kvalifikované investičné, alebo 
iné obchodné rozhodnutia. Všetky dôležité informácie sú tiež prístupné na internetovej 
stránke Spoločnosti.  
 

Vzťahy k akcionárom a zainteresovaným stranám 
 
Predstavenstvo Spoločnosti si plne uvedomuje svoje záväzky presadzovať záujmy 
akcionárov. Hlavnými komunikačnými kanálmi v tomto smere sú výročná správa, ako i 
štvrťročné správy o dosahovaných výsledkoch. Akcionári Spoločnosti sú o výkonnosti 
Skupiny Slovnaft a jej ďalšej stratégii informovaní tiež na riadnych, prípadne mimoriadnych 
valných zhromaždeniach, kde sú im zodpovedané všetky položené otázky. 
  
Skupina Slovnaft si vzhľadom na svoje výnimočné postavenie v národnej ekonomike plne 
uvedomuje svoju spoločenskú zodpovednosť. Usiluje sa nielen o trvalo udržateľný rozvoj pre 
seba, ale aj pre spoločnosť v širšom ponímaní. V tejto oblasti sú verejnoprospešné a 
dobročinné aktivity Skupiny Slovnaft zamerané najmä na podporu detí a mládeže, vzdelania, 
vedy, kultúry, športu, životného prostredia, miest a obcí. 
 

Spoločenská zodpovednosť 
 
Slovnaft je súčasťou medzinárodnej Skupiny MOL, ktorá si nielen plne uvedomuje svoju 
spoločenskú zodpovednosť, ale svojimi činmi ju potvrdzuje vo všetkých krajinách svojho 
pôsobenia. Spoločenskú zodpovednosť chápe Slovnaft ako spôsob riadenia podnikateľských 
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aktivít s pozitívnym účinkom nielen na hospodárske výsledky, ale aj na zamestnancov, 
partnerov, mesto a celý región s čo najnižším dopadom na životné prostredie. Slovnaft prijíma 
stály záväzok podnikať eticky, transparentne a prispievať k ekonomickému rozvoju pri 
súčasnom zlepšovaní kvality života svojich zamestnancov, ich rodín, miestnej komunity a 
rovnako aj spoločnosti v širšom zmysle slova.  
 
V slovenskej ekonomike má Slovnaft významné postavenie a povesť úspešnej, stabilnej a 
vysokovýkonnej spoločnosti.  
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