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Príhovor generálneho riaditeľa 
 
Vážení akcionári, 
 
prvý polrok 2009 celosvetovo nebol ľahkým obdobím pre podnikateľský sektor, vrátane 
rafinérskeho odvetvia. Významne ho ovplyvnila globálna hospodárska kríza ktorá sa prejavila 
okrem iného nepriaznivým vývojom externého prostredia, prudko klesajúcim dopytom, 
výrazne horšou dostupnosťou úverových zdrojov a v neposlednej miere klesajúcou platobnou 
morálkou. Napriek tomu, že tieto nepriaznivé externé vplyvy pretrvávali aj v druhom 
štvrťroku, Slovnaft vďaka včas prijatým „protikrízovým“ opatreniam, najmä prísnej 
nákladovej disciplíne a zameraním sa na neustále zvyšovanie efektívnosti dokázal tieto 
faktory zmierniť, udržať si trhový potenciál, vysoký objem výroby a exportu rafinérskych 
výrobkov.  
 
V ďalšej časti môjho predslovu mi dovoľte zosumarizovať vývoj najdôležitejších indikátorov 
za prvý polrok 2009. Rafinéria Slovnaft spracovala v prvom polroku 2009 celkovo 2 728,3 tis. 
ton ropy, čo bolo len o 0,3 % menej ako v rovnakom období predchádzajúceho roka. Vzrástol 
však objem výroby autobenzínov a motorovej nafty. V prvom polroku 2009 Slovnaft vyrábal 
výlučne biobenzíny s prídavkom ETBE (etyl-terc-butyl-éter) alebo s priamym primiešavaním 
etanolu. Podiel motorovej nafty s obsahom biozložky MERO (metylester repky olejnej) sa 
zvýšil medziročne zo 77,0 % na 82,9 %. Slovnaft tak naďalej spoľahlivo prispieval k plneniu 
indikatívnych cieľov vytýčených Slovenskou republikou v nadväznosti na legislatívu EÚ v 
oblasti biopalív.  
 
Celkový predaj ropných výrobkov bol v prvom polroku 2009 medziročne vyšší o 4 % a 
dosiahol 2 779 tis. ton. Pod nárast sa podpísal najmä vyšší export, hlavne motorových palív. 
Celkový objem predaja rafinérskych výrobkov na exportných trhoch vzrástol za prvých šesť 
mesiacov 2009 medziročne o 11,6 %, tržby z predaja však v dôsledku výrazne nižších 
kótovaných cien poklesli o 40,6 %. Objem predaja rafinérskych výrobkov na domáci trh v 
rovnakom období významne ovplyvnilo oslabenie lokálnych mien okolitých štátov, ktoré 
podnietilo nárast nákupnej turistiky. Výrazný pokles objemu prepravovaného tovaru v 
dôsledku hospodárskej krízy viedol k poklesu dopytu po motorovej nafte. Objem predaja 
rafinérskych výrobkov na domáci trh v prvom polroku 2009 poklesol medziročne o 15,2 %, 
tržby z predaja boli medziročne nižšie o 51,5 %. 
  
Napriek nepriaznivému vývoju externého prostredia Skupina Slovnaft zaznamenala v Q2 
2009 mierny prevádzkový zisk vo výške 8 mil. EUR. Ide síce o medziročný pokles o 88 %, 
Skupina však po troch stratových kvartáloch opäť vykázala zisk. Prevádzková strata vo výške 
5 mil. EUR za prvý polrok 2009 bola ovplyvnená najmä nepriaznivým vývojom v Q1 2009. 
Hlavným dôvodom bol vývoj externého prostredia v dôsledku ekonomickej krízy, najmä v 
podobe medziročne výrazne nižších kótovaných cenách ropy a palív v dôsledku nižšieho 
dopytu. Ďalším dôležitým faktorom bola nižšia hodnota zmeny stavu zásob a tiež vývoj 
výmenných kurzov. Mierne zlepšenie nastalo v petrochemickom segmente, ktorý síce ostal v 
strate, ale v porovnaní s prvými šiestimi mesiacmi 2008 ju zredukoval o 19,0 mil. EUR na -
17,3 mil. EUR. Petrochémiu ťaží najmä nízka integrovaná petrochemická marža a 
celosvetový pokles dopytu po plastoch. Tieto negatívne trendy sme sa snažili čiastočne 
vyvážiť prísnymi opatreniami v oblasti redukcie nákladov. 
 
Skupina Slovnaft reagovala na zmenené trhové podmienky nielen v prevádzkovej oblasti, ale 
aj svojou investičnou stratégiou. Investičné projekty sme podrobili dôkladnej revízii, pričom 
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sme sa zamerali na realizáciu projektov s kratšou návratnosťou, projekty zabezpečujúce 
vysokú prevádzkovú spoľahlivosť a bezpečnosť, podporujúce efektívnosť a flexibilitu a 
projekty vyplývajúce z legislatívy. V porovnaní s minulým rokom vzrástli výdavky na 
projekty zamerané na zvýšenie efektívnosti výrobného procesu. Ide najmä o projekty „ECO 
Vision“ v spoločnosti Slovnaft Petrochemicals, s.r.o. a „Nový DCS systém pre P5.3 -
Expedícia“ a „Rekonštrukcia VGO Hydrokrak“ v SLOVNAFT, a.s.  
 
Veríme, že výsledky za druhý štvrťrok sú prvými lastovičkami naznačujúcimi ústup poklesu 
výkonnosti globálnej ekonomiky. Bude však trvať ešte dlhé obdobie, kým sa svetová aj 
slovenská ekonomika priblížia k predkrízovým úrovniam. Skupina Slovnaft bude aj v druhom 
polroku pokračovať v optimalizácii nákladov, udržiavaní vysokej prevádzkovej spoľahlivosti 
a zvyšovať predajné úsilie s cieľom pružne sa prispôsobiť novým trhovým a ekonomickým 
podmienkam. Budeme naďalej tvrdo pracovať na zvyšovaní hodnoty pre svojich akcionárov, 
zamestnancov, obchodných partnerov, ako aj pre spoločnosť. Sme presvedčení, že pokračovať 
v doterajšom spoločensky zodpovednom spôsobe podnikania je tá najlepšia cesta k 
dosiahnutiu tohto cieľa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oszkár Világi 
predseda predstavenstva a 
generálny riaditeľ 
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Rafinérska činnosť a marketing 

Zhrnutie 
 
V prvom polroku 2009 spoločnosť SLOVNAFT, a.s. spracovala 2,73 mil. ton ropy dodanej z 
Ruskej federácie prostredníctvom ropovodu Družba. Spracovanie ropy sa medziročne mierne 
znížilo, výroba motorových palív sa však zvýšila.  

Rafinérska činnosť 
 
Celá produkcia motorových palív vyrobených v rafinérii Slovnaft spĺňala náročné európske 
kvalitatívne parametre.  
Celková produkcia motorovej nafty v objeme 1,34 mil. ton bola vyrobená v kvalite do 10 ppm 
síry. Výroba motorových palív s obsahom biogénnej zložky sa v prvom polroku 2009 
podieľala na celkovej výrobe takmer 89 %. Podiel motorovej nafty s obsahom biogénnej 
zložky MERO do 4,4 % predstavoval v tomto období takmer 52 % z celkovej výroby 
motorovej nafty. Spoločnosť zahájila aj výrobu motorovej nafty s obsahom 6,6 % biozložky 
pre nemecký a rakúsky trh, ktorá v súčasnosti predstavuje 31 % produkcie motorovej nafty.  
Celá produkcia autobenzínov bola realizovaná s prímesou biozložiek, pričom 66 % 
vyrobených autobenzínov obsahovalo biozložku ETBE. V decembri 2008 začala výroba 
autobenzínov s obsahom etanolu, a to priamym primiešavaním etanolu do autobenzínov. 
V súčasnosti predstavuje podiel tejto komodity na celkovej produkcii autobenzínov 34 % 
s rozšírením výrobného portfólia na tri druhy. 

Marketing 
 
Celkový objem predaja rafinérskych výrobkov na domácom trhu, vrátane predaja Správe 
štátnych hmotných rezerv, poklesol v prvom polroku 2009 v porovnaní s rovnakým obdobím 
minulého roka o 16 %, a to najmä v dôsledku nižšieho predaja motorových palív. Napriek 
nepriaznivému vývoju externého prostredia sa spoločnosti podarilo kompenzovať slabší 
domáci dopyt po ropných produktoch zvýšeným predajom na exportné trhy. Slovnaft si 
naďalej udržal svoju významnú pozíciu na okolitých trhoch strednej a západnej Európy a to 
najmä vďaka schopnosti pružne reagovať na meniace sa potreby zákazníkov na vysoko 
konkurenčných trhoch a plniť často rozdielne požiadavky legislatívy jednotlivých krajín na 
dodávky biopalív. 
 

Maloobchod 
 
V prvom polroku 2009 spoločnosť prevádzkovala na Slovensku 209 čerpacích staníc. 
Celkový maloobchodný predaj motorových palív klesol medziročne o 10 %, najmä 
v dôsledku pretrvávajúcej ekonomickej recesie a nákupnej turistiky motivovanej slabou 
menou okolitých krajín mimo Eurozóny. Predaj autobenzínov poklesol medziročne o 10,8 %, 
predaj motorovej nafty bol nižší o 10,4 %. Hospodárska recesia sa prejavila aj na nižšom 
predaji palív na palivové karty, ktorý sa oproti rovnakému obdobiu minulého roka znížil 
o 12,7 %. Predaj ECO+ Autoplynu si zachoval rastúci trend. Obrat z predaja nepalivových 
tovarov a služieb na čerpacích staniciach klesol v prvom polroku 2009 medziročne o 4,5 %.  
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Výhľad 
 
Skupina Slovnaft sa bude aj v nasledujúcom období zameriavať na zvyšovanie 
konkurencieschopnosti rafinérskej činnosti a produkcie optimalizovaním riadenia 
dodávateľského reťazca s cieľom uspokojiť dopyt po vysokokvalitných rafinérskych 
výrobkoch. Hlavnými cieľmi Skupiny Slovnaft v druhom polroku 2009 sú zvýšiť konverziu 
spracovanej ropy, znížiť energetickú náročnosť výroby, maximalizovať podiel výroby 
biopalív a súčasne plniť požiadavky Európskej únie na zníženie emisných limitov. Skupina 
Slovnaft bude preto pokračovať v ekologických investíciách, vrátane rekonštrukcie 
nádržového parku. Začali prípravné práce zamerané na zníženie energetickej závislosti 
Slovnaftu od vonkajších zdrojov vybudovaním novej paroplynovej elektrárne a 
rekonštrukciou existujúcej teplárne, čo okrem ekonomického prínosu bude mať aj významný 
pozitívny dopad na životné prostredie v podobe nižších emisií oxidu siričitého. Jedným z 
hlavných rizík, ktoré môžu v druhom polroku 2009 významne ovplyvniť výkonnosť segmentu 
Rafinéria a marketing, je vývoj externého prostredia. Oslabovanie kurzu EUR voči USD ako 
aj volatilita cien ropy a ropných výrobkov na svetových trhoch môžu mať nepriaznivý dopad 
na vývoj dosahovaných výsledkov. 
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Petrochémia  

Zhrnutie  
 
Slovnaft Petrochemicals, s.r.o., 100%-ná dcérska spoločnosť SLOVNAFT, a.s. a významný 
pilier petrochemického segmentu Skupiny MOL vyrába polyméry vysokej kvality, ktoré sú 
základom pre širokú škálu priemyselného využitia a spotrebiteľských výrobkov. Zemepisná 
poloha spoločnosti predstavuje významnú výhodu pre penetráciu na rýchlo rastúce trhy 
polymérov v strednej Európe. 

Hlavné udalosti v roku 2009 
 
Nepriaznivé externé prostredie  
Prvý polrok 2009 bol podobne ako rok 2008 ovplyvnený nepriaznivým externým prostredím 
v petrochemickom segmente. Nízke kótované ceny polymérov, hlavne v prvom štvrťroku 
negatívne ovplyvnili petrochemické marže. Aj keď sa trhové prostredie zmenilo v druhom 
štvrťroku 2009 pre petrochemických výrobcov k lepšiemu, koneční spotrebitelia polyolefínov 
nedokázali absorbovať cenové pohyby v plnom rozsahu. Ceny vstupov tak rástli rýchlejšie 
ako ceny polymérov. 
 
Interný program na zlepšenie ziskovosti  
V zložitom externom prostredí vedenie spoločnosti pristúpilo k ešte prísnejšej kontrole 
prevádzkových nákladov a redukcii investičných výdavkov. Spoločnosť prispôsobila 
investičný plán ekonomickým podmienkam, vrátane prehodnotenia jeho časového plánu na 
základe podrobnej analýzy rizík. 
 
Spoľahlivá prevádzka výrobných jednotiek  
Stabilný chod výrobných jednotiek petrochémie v prvom polroku 2009 potvrdil, že generálne 
revízie, ktoré sa uskutočnili na kľúčových jednotkách v roku 2008, boli vykonané dôkladne a 
prispeli k zvýšeniu spoľahlivosti týchto jednotiek. 
 
Marketingové aktivity  
V zmysle prijatej marketingovej stratégie s cieľom uspokojiť rastúce potreby a požiadavky 
zákazníkov nielen na kvalitu súčasných výrobkov, ale aj na ich inovácie, segment plánuje 
naďalej rozširovať predaj a upevňovať pozíciu Skupiny Slovnaft na trhoch strednej a 
východnej Európy pri súčasnej kontinuálnej optimalizácii portfólia výrobkov. V prvom 
polroku 2009 boli úspešne zavedené do výroby nové typy polypropylénu, čo bolo výsledkom 
procesu úzkej spolupráce so zákazníkmi a prenosom ich požiadaviek do výroby. Na 
upevňovanie kontaktov so zákazníkmi a vytváranie nových obchodných partnerstiev 
spoločnosť využila aj účasť na významnom plastikárskom veľtrhu Plastpol v poľských 
Kielcoch, ktorý sa konal v apríli 2009. 

Výhľad  
Napriek náročnému externému prostrediu v dôsledku globálnej hospodárskej krízy, sa bude 
petrochemický segment aj naďalej zameriavať na minimalizáciu súčasných strát, vrátane 
posilnenia svojej konkurenčnej výhody, zlepšovania efektívnosti, aplikácie nových výrobkov 
a efektívneho riadenia zákazníckeho portfólia. Napriek nepriaznivým externým podmienkam 
spoločnosť identifikovala možnosti rastu v hlavnej výrobnej činnosti, ako aj v predaji na 
cieľových trhoch. V nasledujúcom období sa očakáva pomalé oživenie dopytu po plastoch, 
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v súlade s očakávaným oživením v ostatných oblastiach ekonomiky. Z tohto dôvodu sa 
predpokladá postupný rast cien petrochemických výrobkov, a to v takej miere, ktorá mierne 
presiahne rast cien vstupných surovín.  
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HSE a trvalo udržateľný rozvoj 
 
Každoročné zverejnenie výsledkov v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, vrátane oblasti 
ochrany životného prostredia, bezpečnosti pri práci a ochrany zdravia, je v spoločnosti 
Slovnaft štandardom. Správa o trvalo udržateľnom rozvoji za rok 2008 bola po prvýkrát 
integrovaná do výročnej správy. Správa bola zverejnená v slovenskej a anglickej verzii na 
internetovej stránke www.slovnaft.sk a tiež prezentovaná akcionárom na Valnom 
zhromaždení spoločnosti. 

Environmentálna oblasť 

Ochrana ovzdušia 
V prvom polroku 2009 bolo celkové množstvo emisií približne na úrovni minulého roka. 
Merania kvality ovzdušia v okolí areálu Vlčie hrdlo potvrdili dodržanie limitných hodnôt pre 
SO2, NO2 a CO, prekročenie bolo namerané v prípade PM10 (prach) a O3 (ozón).  
 
V prvom polroku 2009 sa uskutočnilo overovanie správ o emisiách skleníkových plynov za 
rok 2008 spoločností SLOVNAFT, a.s. a Slovnaft Petrochemicals, s.r.o., ktoré sú účastníkmi 
schémy obchodovania. Obom spoločnostiam oprávnený overovateľ potvrdil správnosť 
vypracovaných správ, na základe ktorých boli odovzdané príslušné množstvá emisných kvót. 
Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. ukončila rok 2008 s prebytkom 200 tis. ton CO2 a spoločnosť 
Slovnaft Petrochemicals, s.r.o. s prebytkom 100 tis. ton CO2.  
 
V prvom polroku 2009 bolo vypustených zo zdrojov SLOVNAFT, a.s. 1 030 tis. ton CO2. 
V tejto hodnote sú zahrnuté aj emisie z teplárne, ktorá od 1. apríla 2009 funguje ako 
samostatný právny subjekt CM European Power Slovakia, s. r. o. a súčasne je aj účastníkom 
schémy obchodovania s emisiami skleníkových plynov. Zo zdrojov spoločnosti Slovnaft 
Petrochemicals, s.r.o. bolo v prvom polroku 2009 vypustených takmer 188 tis. ton CO2. 
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*bez VOC (prchavé organické látky) – sledované ročne 

 

Ochrana vôd 
Zmena chladenia na troch prevádzkach rafinérie z prietočného na cirkulačné prispela 
k zníženiu spotreby povrchovej dunajskej vody o 18 % a následne aj k zníženiu množstva 
vypustených znečisťujúcich látok o 20 %. Pri zníženom objeme vyčerpanej vody z HOPV 
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(hydraulická ochrana podzemných vôd) o 4 % bolo vyčerpaných o takmer 2 % viac ropných 
látok ako pred rokom. 

Ochrana pôdy a podzemných vôd 
Spoločnosť pokračuje v sanačných prácach znečistenia pôdy a podzemných vôd na 
logistických termináloch. Za prvý polrok 2009 sa výška záväzkov zo starých záťaží znížila 
o viac ako 700 tis. EUR. Na termináli Horný Hričov boli sanačné práce ukončené a so 
súhlasným stanoviskom orgánu štátnej správy začal postsanačný monitoring. Pripravuje sa 
projekt sanácie v termináli Holíč. V segmente maloobchod prebiehajú sanácie na dvoch 
čerpacích staniciach, pričom náklady v prvom polroku 2009 dosiahli takmer 50 tis. EUR. 

Nakladanie s odpadmi 
Zatiaľ čo množstvo vytvoreného nebezpečného odpadu v medziročnom porovnaní kleslo 
o 5 %, množstvo ostatných odpadov sa znížilo až o 50 %. Najviac k tomu prispel nižší objem 
investícií v rafinérii v porovnaní s prvým polrokom 2008. 
 
V rámci separovaného zberu odpadov bolo v rafinérii vyzbierané a prostredníctvom externej 
organizácie zabezpečené zhodnotenie papiera a obalovej lepenky, zberového skla a PET. 
K zhodnocovaniu odpadu prispieva aj spoločnosť Slovnaft Petrochemicals, s.r.o. 
prostredníctvom recyklácie odpadového dreva namiesto umiestňovania tohto odpadu na 
skládke a zavedením separovaného zberu druhotných surovín.  
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Sociálna oblasť 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
 
V oblasti bezpečnosti práce o ochrany zdravia pri práci dosiahla Skupina Slovnaft v prvom 
polroku 2009 významné medziročné zlepšenie. Skupina nezaznamenala žiadny pracovný úraz 
s práceneschopnosťou a vyskytol sa iba jeden požiar bez významnejších škôd. Ku dňu 30. jún 
2009 odpracovali zamestnanci Slovnaft Petrochemicals, s.r.o. 2 796 090 pracovných hodín 
bez registrovaného pracovného úrazu. Posledný registrovaný pracovný úraz sa 
v petrochemickom segmente Slovnaftu stal 19. januára 2006. 
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V prvom polroku 2009 pokračovala aktualizácia SEVESO dokumentácie. Počas roka 2009 je 
plánované prehodnotenie rizík v súvislosti s novými internými a externými investičnými 
akciami a aktualizácia dokumentácie vyplývajúca z legislatívy alebo zmenených rizík. 
 
V období prvého polroka 2009 bolo v segmente rafinéria vykonaných celkovo 815 meraní 
škodlivín, z toho 454 meraní osobnej záťaže. V spoločnosti Slovnaft Petrochemicals, s.r.o. 
prebiehajú aktualizačné merania osobnej záťaže pracovníkov, stacionárne merania 
chemických faktorov v pracovnom prostredí a merania expozície hlukom. 
 
Už tretí rok prebieha v spoločnostiach Skupiny Slovnaft Program STEP – sprav krok pre 
svoje zdravie. V rámci programu majú zamestnanci možnosť zúčastňovať sa športových 
aktivít a taktiež dobrovoľných lekárskych prehliadok. Program má za cieľ podporu zdravého 
životného štýlu zamestnancov. Okrem centrálne organizovaných podujatí prichádzajú 
jednotlivé divízie aj so svojimi vlastnými projektmi. Ku koncu júna 2009 sa na projekte STEP 
zúčastnilo takmer 40 % zamestnancov spoločností Skupiny Slovnaft. 

Ľudské zdroje 
 
K 30. júnu 2009 spoločnosť SLOVNAFT, a. s., zamestnávala 2 315 zamestnancov. Od 
začiatku roka bolo prijatých 49 nových zamestnancov. Pracovný pomer bol skončený so 183 
zamestnancami, z čoho u 108 bola vykonaná zmena prechodu práv a povinností 
zamestnávateľa z pracovnoprávneho vzťahu na spoločnosť CM European Power Slovakia, 
s. r. o., ktorá je 100%-nou dcérskou spoločnosťou SLOVNAFT, a.s. 
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Mzdová a sociálna oblasť 
 
V prvom polroku 2009 pokračoval Slovnaft napriek vplyvom hospodárskej krízy na firemný 
sektor v dôslednom plnení svojich záväzkov vyplývajúcich z platnej kolektívnej zmluvy. 
Pri realizácii zvýšenia základnej mzdy v priemere o 5,8 %, ako aj výplate výkonnostnej 
odmeny vo výške 9 % z ročnej základnej mzdy zamestnancov sa dôsledne uplatňoval princíp 
diferenciácie v nadväznosti na individuálny výkon.  
 
Priemerná mesačná mzda zamestnancov spoločnosti SLOVNAFT, a.s. dosiahla za prvý 
polrok 2009 výšku 1 822 EUR. Objem mzdových nákladov spoločnosti predstavoval v tomto 
období 25 mil. EUR, celkové osobné náklady boli vo výške 39 mil. EUR. 
V prvom polroku 2009 poskytla spoločnosť zo sociálneho fondu návratné bezúročné pôžičky 
v celkovom objeme 262 tis. EUR. Pri skončení pracovného pomeru bolo zamestnancom 
vyplatené formou odstupného, odchodného a odmien pri skončení pracovného pomeru zo 
zdravotných dôvodov 356 tis. EUR. Spoločnosť naďalej podporuje darcovstvo krvi a to aj 
formou poskytnutia osobitného príspevku na rekreáciu držiteľom Jánskeho plakety a v prvom 
polroku na tento účel poskytla sumu celkom 11 tis. EUR. Formou sociálnej výpomoci, 
predovšetkým z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti, bola vyplatená suma 19 tis. EUR.  
 
Medzi najvýznamnejšie sociálne výhody, poskytované zamestnávateľom, naďalej patrí 
príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie a voliteľný sociálny príspevok. Spoločnosť 
v rámci dlhodobého programu zdravia naďalej podporuje využívanie svojich športových 
zariadení zamestnancami. Najväčší záujem je o plaváreň, saunu a tenisové kurty. 
Zamestnancom na pracoviskách mimo sídla spoločnosti poskytla, tak ako v minulom roku, aj 
tento rok športové poukážky. Spoločnosť naďalej finančne aj organizačne podporuje aktivity 
Združenia dôchodcov spoločnosti Slovnaft, Združenia klubov Apollo a odborovej 
organizácie.  

Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov 

V prvom polroku 2009 útvar Rozvoja ľudských zdrojov zabezpečoval vzdelávanie všetkých 
skupín zamestnancov v súlade s potrebami rozvoja jednotlivých útvarov a stratégiou 
spoločnosti. Celkové náklady na vzdelávanie predstavovali sumu 161 tis. EUR.  

Odborno-špecializovaná príprava pre výkon robotníckych, ako aj vybraných technicko-
hospodárskych profesií prebiehala v nadväznosti na povinnú legislatívu a ďalšie zákonné 
ustanovenia súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci. Vzdelávania sa zúčastnilo 
celkom 1 448 účastníkov. 

Príprava manažérov a vybraných zamestnancov bola zameraná najmä na rozvoj odborno-
profesijných spôsobilostí, osobnostný rozvoj, predovšetkým v oblasti efektívneho riadenia 
ľudí, ako napríklad motivácia, koučing, efektívna komunikácia, asertivita, time manažment, 
predajné zručnosti. Uvedené aktivity absolvovalo celkom 83 zamestnancov.  

Pre 110 zamestnancov bolo zabezpečené ďalšie prehlbovanie kvalifikácie formou 
krátkodobých vzdelávacích aktivít podľa ich odborného zamerania. Tuzemskej prípravy sa 
zúčastnilo 72 osôb, zahraničnú prípravu absolvovalo 38 účastníkov. 

-12- 



Slovnaft – Priebežná správa za prvý polrok 2009 

V oblasti informačných služieb boli realizované kurzy najmä formou elektronického 
samovzdelávania aplikácií Microsoft Office, ako aj kurzy pre špecialistov IS. Ponuku využilo 
51 účastníkov. V spolupráci s útvarom IS pre zvýšenie bezpečnosti využívania informačných 
technológií bolo zrealizované vzdelávanie pre 114 bežných užívateľov PC. 

Aj v prvom polroku 2009 prebiehala výučba cudzích jazykov, najmä anglického jazyka. 
Jazykové kurzy navštevovalo 31 účastníkov. 

Spoločnosť podporovala u svojich zamestnancoch zvyšovanie kvalifikácie formou štúdia 
popri zamestnaní. V prvom polroku 2009 študovalo na stredných a vysokých školách celkom 
66 zamestnancov, z toho na vysokej škole 59 účastníkov, na strednej škole 5 a 2 zamestnanci 
MBA štúdium. V tomto období štúdium na vysokej škole úspešne ukončilo 24 zamestnancov 
a na strednej škole 2 zamestnanci.  

Spoločnosť kladie veľký dôraz na zvýšenie bezpečnosti a zdravia pri práci, ochranu 
pred požiarmi a na prevenciu závažných priemyselných havárií. V rámci projektu HSE sa 
uskutočnili periodické školenia pre vedúcich aj ostatných zamestnancov.  

Zamestnancom uvoľneným z dôvodu organizačných zmien bola ponúknutá možnosť 
absolvovať rekvalifikačné kurzy, ako aj možnosť využiť psychologické a personálne 
poradenstvo. 

Slovnaft každoročne uskutočňuje výber talentovaných absolventov vysokých škôl, ktorým 
poskytuje nové pracovné príležitosti s možnosťou ich ďalšieho odborného aj osobného 
rozvoja na vybraných pracoviskách. V prvom polroku 2009 bolo zrealizované Assessment 
Centrum, na ktorom sa zúčastnilo 74 absolventov, z nich 13 účastníkov bolo vybraných 
do programu GROWWW09. 

Ľudské práva 
 
Skupina Slovnaft sa zaviazala k vytvoreniu a udržiavaniu pracovného prostredia vzájomnej 
dôvery, v ktorom sa s každým, kto pracuje pre Skupinu Slovnaft zaobchádza s úctou a 
dôstojnosťou. Prioritou je uplatňovanie princípu spravodlivého odmeňovania a zabraňovanie 
a predchádzanie diskriminácii. 
 
Všetky tieto záväzky sú zahrnuté aj v Etickom kódexe, ktorý patrí medzi hlavné riadiace akty 
spoločnosti a vzťahuje sa na všetky dcérske spoločnosti, manažment týchto spoločností 
a všetkých zamestnancov. Jeho dodržiavanie vyžaduje spoločnosť aj od dodávateľov 
a obchodných partnerov. Etický kódex prezentuje očakávania a štandardy spoločnosti 
a predstavuje záväzok podporovať firemnú kultúru, založenú na etickom a zákonnom konaní, 
dodržiavaní ľudských práv, opisuje etické riziká a poskytuje pomôcku pre rozpoznanie 
a riešenie etických otázok. 
S cieľom podpory dodržiavania Etického kódexu pôsobí v podmienkach Skupiny Slovnaft 
platforma pre riešenie etických otázok, ktorou je Etická poradňa. V prvom polroku 2009 boli 
v rámci Etickej poradne riešené 4 etické prípady a uskutočnilo sa celkovo 81 konzultácii 
a rozhovorov s externým odborníkom na etiku. Aj tento počet svedčí o veľkom záujme 
zamestnancov o etické otázky a dôvere voči tejto platforme, ktorú podporuje aj skutočnosť, že 
odborník na etiku je nezávislý od zamestnávateľa a zaručuje anonymitu účastníka procesu. 
Zamestnanci majú možnosť nielen osobne navštíviť etického poradcu, ale spojiť sa s ním aj 
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telefonicky, kedykoľvek v priebehu pracovnej doby. Otázky a prípady sa týkali najmä oblastí 
medziľudských vzťahov, podozrení z konfliktu záujmov a otázok k Etickému kódexu. 

REACH 
Po úspešnej pred-registrácii chemických látok koncom roka 2008 v rámci legislatívy REACH 
(hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie chemických látok) sa od začiatku roka 2009 začali 
prípravy na samotnú registráciu chemických látok. V rámci príprav registračnej dokumentácie 
spoločnosť spolupracovala s priemyselnými asociáciami, ktoré pre svojich členov pripravujú 
túto dokumentáciu. Informácie nevyhnutné pre registráciu boli komunikované pozdĺž celého 
dodávateľského reťazca a na príslušných fórach na výmenu informácií o tejto problematike. 
S cieľom nákladovo efektívnej implementácie legislatívy REACH sa spoločnosť stala členom 
niekoľkých konzorcií pre registráciu látok, ktoré vyrába a uvádza na trh. 
 
V druhom polroku 2009 bude spoločnosť pokračovať v prípravách na registráciu chemických 
látok v rámci REACH. Plánujú sa ďalšie etapy zavádzania projektu PSM (Process Safety 
Management) zameraného na zlepšovanie procesnej bezpečnosti na jednotlivých 
prevádzkach. Maloobchodný segment pripravuje v druhom polroku bezpečnostnú kampaň pre 
zákazníkov čerpacích staníc. 
 

Výskum a vývoj 
 
V súlade s celosvetovým trendom Slovnaft pokračoval aj v prvom polroku 2009 v 
produkcii motorovej nafty s obsahom MERO, pri výrobe ktorého sa po prvýkrát využila v 
malom množstve ako surovina použitý kuchynský olej. Slovnaft a hlavne jeho dodávatelia 
MERO tak prispeli k šetreniu čerstvých rastlinných olejov využiteľných aj pre potravinárske 
účely a začali používať odpadové oleje na výrobu motorových palív. V súvislosti s rizikom 
mikrobiologického oživenia motorovej nafty a biozložky MERO boli testované a vybrané 
vhodné biocídy na zabránenie kontaminácie. Dávkovanie biocídov bolo zavedené do MERO 
v letnom období.  
V roku 2009 bola zavedená do výroby motorová nafta s obsahom 7 % objemovej biozložky 
MERO, ktorá je určená na exportné trhy v súlade s ich legislatívnymi podmienkami. 
Pokračovala tiež produkcia autobenzínov s obsahom biozložiek ETBE a čistého bioetanolu.  
Okrem vývoja nových produktov sa spoločnosť sústreďovala na inovácie existujúcich 
technológií s cieľom zvýšiť efektívnosť výroby, prevádzkovú spoľahlivosť a bezpečnosť 
výrobných jednotiek. Veľká pozornosť bola venovaná zvýšeniu bezpečnosti prevádzok 
v rafinérii z hľadiska prevencie potenciálnych závažných priemyselných havárií. 
V oblasti ochrany životného prostredia pokračuje program rekonštrukcie skladovacích nádrží 
a chemickej kanalizácie, ktorý výrazne prispeje k zníženiu rizika kontaminácie podzemných 
vôd ropnými látkami. Dokončuje sa rekonštrukcia biologického stupňa a zakrytie otvorených 
bazénov na čističke odpadových vôd s cieľom znížiť emisie prchavých organických látok. 
V prvom polroku 2009 náklady na výskum a vývoj v spoločnosti SLOVNAFT, a.s. dosiahli 
hodnotu 172,9 tis. EUR. 
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Diskusia a analýza výsledkov  

Podnikateľské prostredie  
 
Vývoj na ropnom trhu v prvom polroku 2009 významne poznačila globálna hospodárska 
kríza. Extrémny prepad priemyselnej produkcie, stavebných aktivít, medzinárodnej prepravy 
a obchodu, ako aj spotrebiteľského sentimentu domácností v najvyspelejších krajinách 
a ekonomických blokoch sveta vyvolal absolútny pokles spotreby ropy a ropných produktov 
na celom svete. Rozvíjajúce sa ekonomiky v Ázii, na Strednom Východe či v Latinskej 
Amerike neboli schopné nahradiť vyššou vnútornou spotrebou výpadok dopytu po 
investičných i spotrebných tovaroch vyspelých krajín, čo prispelo k tomu, že dopyt na 
globálnom ropnom trhu zaznamenal hlboký útlm. Globálna spotreba ropy v niektorých 
mesiacoch 2009 sa znížila až o 3 mil. barelov denne (zhruba 3,5 % svetovej dennej ťažby 
a spotreby), čo vyvolalo tlak na zníženie využívania rafinérskych kapacít. Rafinérie najmä 
v USA či EU boli často nútené prevádzkovať svoj výkon len na úrovni 70-85 % svojho 
potenciálu. Po mnohých rokoch sa tak reálny trh s ropou a ropnými produktmi dostal do 
výrazného previsu ponuky nad dopytom, čo okrem iného malo priamy dopad na významné 
zníženie efektivity v rafinérskom odvetví.  
Cena ropy a ropných produktov v prvom polroku mali síce rastúci trend, avšak to bolo skôr 
dôsledkom korekcie po extrémnom prepade nominálnych cien v posledných mesiacoch roku 
2008 než dôsledkom zlepšenej nálady a očakávaní podnikateľskej sféry o skorom skončení 
hospodárskej krízy.  
Priemerná cena ropy Brent Dtd dosiahla v prvom polroku 2009 úroveň 51,6 USD/bbl a v 
porovnaní s rovnakým obdobím roku 2008 poklesla o 109,1 USD/bbl. 
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Vývoj crack spreadu benzínu Premium Unleaded s obsahom síry do 10 ppm v prvom polroku 
2009 nepriaznivo ovplyvnil znižujúci sa dopyt zo strany domácností, ktoré reflektujú na 
pokles vlastnej kúpyschopnosti, ako aj „šrotovné“ v mnohých vyspelých krajinách, ktorým sa 
časť zastaraného automobilového parku s vysokou spotrebou vymenila za nové moderné 
automobily s nižšou spotrebou. V prvom polroku 2009 priemerné hodnoty crack spreadu 
autobenzínu Premium Unleaded oscilovali okolo úrovne 106 USD/t, avšak priemernú úroveň 
z prvej polovice roka 2008, ktorá bola na úrovni 120 USD/t nedosiahli.  
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Priemerný mesačný crack spread
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Crack spread motorovej nafty s obsahom síry do 10 ppm bol v prvom polroku 2009 
v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka nižší v priemere o 141,4 USD/t. Nízke 
crack spready nafty a jej príbuzných stredných destilátov boli okrem nízkeho dopytu po nafte 
zo sektorov priemyslu, stavebníctva, dopravy, elektroenergetiky a teplárenstva ovplyvnené 
i vysokým stavom komerčných zásob v krajinách OECD, ale aj rozvíjajúcim sa strachom 
z leteckého cestovania v dôsledku prasacej chrípky. 
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Finančné operácie 

Výkaz komplexného výsledku 
Tržby klesli v H1 2009 medziročne o 839 mil. EUR hlavne v dôsledku nižších kótovaných 
cien ropných produktov (hlavne motorovej nafty), čo nedokázal kompenzovať ani vyšší 
objem predaja palív. Podobný vývoj bolo možné sledovať aj v prípade nákladov na suroviny, 
kde kótovaná cena ropy nedosiahla ani polovicu ceny z H1 2008 a spôsobila pokles nákladov 
na suroviny a obstaranie predaného tovaru o 802 mil. EUR. Zmena stavu zásob bola nižšia o 
66 mil. EUR a bola ovplyvnená rozdielnym časovaním a objemom vlastných produktov v 
zásobách v dôsledku odstávok v oboch rokoch. Náklady na služby poklesli v dôsledku 
opatrení, ktoré vedenie spoločnosti prijalo s cieľom zmierniť vplyv globálnej krízy. Ostatné 
prevádzkové výnosy nižšie o 22 mil. EUR boli ovplyvnené vyššie uvedenými kurzovými 
rozdielmi v dôsledku protichodného vývoja výmenných kurzov v oboch obdobiach. 

Výkaz finančnej pozície  
Hodnota fixných aktív zostala prakticky na úrovni predchádzajúceho roka. Finančné aktíva 
určené na predaj boli nižšie o 22 mil. EUR a boli ovplyvnené hlavne ich precenením na 
trhovú hodnotu v dôsledku kolapsu na globálnych finančných trhoch. Hodnota zásob bola 
nižšia o 220 mil. EUR, čo bolo spôsobené poklesom kótovaných cien ropných produktov a 
vyššie uvedeným časovaním predzásobenia sa v porovnaní s Q2 2008. Pohľadávky z 
obchodného styku nižšie o 101 mil. EUR a záväzky z obchodného styku nižšie o 95 mil. EUR 
odrážali nižšie kótované ceny ropných výrobkov a ropy a nižšie nákupy v júni 2009.  

Výkaz peňažných tokov  
Hodnota peňažných prostriedkov k 30. júnu 2009 dosiahla 59,0 mil. EUR, čo reprezentuje 
nárast o 17,4 mil. EUR oproti 30. júnu 2008. Tento výsledok je možné hodnotiť ako veľmi 
priaznivý a poukazuje na finančnú stabilitu spoločnosti, ktorá je schopná si aj počas obdobia 
zložitého vývoja externého prostredia udržať likviditu z vlastných zdrojov bez výrazného 
čerpania úverov. 
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Rafinéria a marketing 
 
V prvom polroku 2009 Slovnaft spracoval 2,73 mil. ton ropy, čo je o 8 tis. ton menej ako 
v rovnakom období roku 2008. Kvalita spracovanej ropy bola v súlade so 
zmluvne dohodnutými špecifikáciami. Nižšie spracovanie ropy ovplyvnili najmä generálne 
revízie, vrátane rozsiahlej generálnej revízie Štiepnej jednotky Komplexu Hydrokrak, ako aj 
ďalších nadväzujúcich výrobných jednotiek. Celkovo boli v roku 2009 zrealizované generálne 
opravy na 6 výrobných jednotkách. 
Aj napriek nižšiemu spracovaniu ropy a plynovej kríze na začiatku roka bola výroba 
motorových palív o 73 tis. ton vyššia v porovnaní s prvým polrokom 2008. Autobenzínov 
bolo vyrobených o 8 tis. ton viac a motorovej nafty o 65 tis. ton viac ako v predchádzajúcom 
období. Tento výsledok spoločnosť dosiahla maximalizáciou využitia výrobných jednotiek a 
efektívnym riadením zásob počas prvého polroka 2009. V tejto súvislosti bol kladený vysoký 
dôraz na zabezpečenie flexibility, prevádzkovej disciplíny a dôkladnej koordinácie všetkých 
zúčastnených útvarov rafinérie.  
 

Objem výroby (v tis. ton) 2009 H1 2008 H1 
Automobilové benzíny 733,5 725,9 
Motorová nafta 1 344,2 1 279,2 
Petrolej 23,1 35,5 
Ťažký vykurovací olej 193,0 107,5  
Asfalty a oxidačná zmes 10,4 19,9 
Síra 31,5 34,6 
Ostatné rafinérske produkty 424,0 389,0  
CELKOM rafinérske výrobky 2 759,7 2 591,6 
Petrochemické produkty 112,8 115,6  
CELKOM  2 872,5 2 707,2 

 
Celkový objem predaja rafinérskych výrobkov v prvom polroku 2009 dosiahol 2,6 milióna 
ton (bez interných transferov do petrochemického segmentu), čo v porovnaní s prvým 
polrokom 2008 znamenalo nárast o 86 tis. ton (3,4 %). Tržby z predaja rafinérskych výrobkov 
medziročne poklesli o 44,2 % a to najmä v dôsledku výrazného poklesu kótovaných cien 
výrobkov, ako aj nižšieho predaja rafinérskych výrobkov na domácom trhu. 
 
Celkový objem predaja motorových palív, vrátane predaja Správe štátnych hmotných rezerv, 
na domácom trhu sa v prvej polovici roku 2009 znížil medziročne o 12,6 % v dôsledku 
poklesu spotreby palív na slovenskom trhu, ktorý koreloval s odhadovaným poklesom HDP 
na úrovni 6,2 %. Predaj motorovej nafty medziročne poklesol o 15,6 % a predaj 
automobilových benzínov o 6,5 %. Hlavným faktorom zapríčiňujúcim pokles predaja bola 
pretrvávajúca globálna hospodárska kríza, ktorá sa prejavila hlbokým prepadom priemyselnej 
výroby aj v Slovenskej republike. Globálny pokles ekonomiky oslabil meny okolitých krajín, 
čo vyústilo do významných cenových rozdielov a „nákupnej turistiky“, oslabujúcej celkovú 
domácu spotrebu vrátane motorových palív. Slovnaft predával na slovenský trh motorovú 
naftu s obsahom biozložky MERO a automobilové benzíny s obsahom biozložky ETBE. 
V predaji leteckého petroleja spoločnosť zaznamenala pokles o 12,8 tis. ton, a to v dôsledku 
nižšieho objemu leteckej prepravy kvôli ekonomickým problémom leteckých prepravcov a 
poklesu záujmu o prepravu na charterových i pravidelných linkách všetkých slovenských 
letísk. 
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Predaj vykurovacieho oleja v porovnaní s prvým polrokom 2008 poklesol o 13,8 tis. ton, čo 
bolo spôsobené snahou minimalizovať predaj tohto produktu vzhľadom na nízku rentabilitu. 
Po extrémne úspešnom roku 2008 v oblasti predaja asfaltov spôsobenom oživením trhu nastal 
v prvom polroku 2009 pokles v dopyte spôsobený nižším objemom prác v oblasti výstavby a 
údržby cestnej siete, ako aj výraznými problémami kľúčových odberateľov s umiestnením 
svojej finálnej produkcie a ich ekonomickou situáciou. Tieto skutočnosti mali za následok 
pokles predaja asfaltov na Slovensku o 9,5 tis. ton. Aj napriek celkovému poklesu objemu 
predaja asfaltov na Slovensku sa podarilo zvýšiť objem predaja polymérom modifikovaného 
asfaltu. Predaj tohto najhodnotnejšieho asfaltu prekročil hodnotu minulého obdobia o 10 %. 
Objem predaja chemických výrobkov na domáci trh poklesol v prvom polroku 2009 
medziročne o 1,5 tis. ton najmä vplyvom globálnej hospodárskej krízy, ktorá zapríčinila 
zníženie celkového dopytu po chemikáliách. Niektoré slovenské podniky boli z dôvodu 
finančných problémov a reštrukturalizácie nútené znížiť až pozastaviť výrobu, čo malo za 
následok pokles predaja aromátov o 35,4 % v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. 
Tento prepad čiastočne kompenzoval 50 %-ný nárast objemu predaja toluénu a xylénu, predaj 
lakového benzínu narástol o 21 %. 
Pokles tržieb z predaja rafinérskych výrobkov na domácom trhu o 51,7 % v porovnaní 
s hodnotami prvého polroku 2008 bol vo výraznej miere ovplyvnený negatívnym vývojom 
kótovaných cien výrobkov a výrazne nižším objemom predaja rafinérskych výrobkov na 
domácom trhu.  
 
Napriek výraznému vplyvu hospodárskej krízy zostal objem predaja automobilového benzínu 
na exportných trhoch na porovnateľnej úrovni ako pred rokom, v prípade motorovej nafty 
dosiahla spoločnosť dokonca medziročný nárast o 170,5 tis. ton. Štruktúra exportných trhov 
motorových palív sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom mierne zmenila, keď spoločnosť 
realizovala skúšobnú dodávku automobilového benzínu na Ukrajinu. Podiel predaja 
motorových palív na tradičné zahraničné trhy na celkovom exporte zostal zachovaný, keď na 
český trh v prvej polovici roku 2009 spoločnosť vyexpedovala 539 tis. ton motorových palív 
(32,6 % z celkového exportu), predaj na rakúsky trh bol na úrovni 565 tis. ton (34,1 % 
z celkového exportu). Objem predaja na poľskom trhu dosiahol hodnotu 270 tis. ton (16,3 % 
z celkového exportu), na maďarský trh dodal Slovnaft v prvej polovici roku 2009 motorové 
palivá v celkovom objeme 222 tis. ton (13,4 % z celkového exportu motorových palív) a na 
nemecký trh 44 tis. ton motorových palív, čo predstavuje 2,6 % z celkového exportu 
spoločnosti. 
Objem predaja chemických výrobkov na exportné trhy v prvom polroku 2009 poklesol 
o 7,8 % oproti úrovni predchádzajúceho roka v dôsledku rapídneho poklesu dopytu po týchto 
výrobkoch vplyvom globálnej hospodárskej krízy. Aj napriek celkovému poklesu objemu 
predaja chemikálií na exportné trhy sa podarilo zvýšiť objem predaja glykolov a etylénoxidu 
o 23 % v porovnaní s minulým rokom. 
Tržby z predaja rafinérskych výrobkov na export boli o 41 % nižšie oproti minulému roku 
najmä v dôsledku výrazného poklesu kótovaných cien výrobkov.  
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Predaj motorových palív (tis. ton)

0 
100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 

SK CZ PL A HU D Ostatné 

H1 2008 
H1 2009 

 
 

Predaj ostatných rafinérskych výrobkov (tis. ton)

0

20

40

60

80

100 
120 
140 

SK CZ PL A HU D Ostatné 

H1 2008 
H1 2009 

 

-20- 



Slovnaft – Priebežná správa za prvý polrok 2009 

Petrochémia  
 
Petrochemický segment spracoval za prvých šesť mesiacov tohto roka 353 tis. ton primárneho 
benzínu a ľahkých uhľovodíkov. Etylénová jednotka vyprodukovala 111 tis. ton etylénu a 51 
tis. ton propylénu. 
 

Výroba etylénu a propylénu (tis. ton)
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Polypropylénová jednotka dosiahla v prvom polroku 2009 výrobu na úrovni 113 tis. ton, čo je 
o 3 % menej ako za rovnaké obdobie v roku 2008. Tento pokles bol spôsobený nedostatkom 
vstupných surovín nakupovaných v rámci Skupiny MOL z dôvodu plánovaných 
a realizovaných odstávok, čo bolo čiastočne kompenzované nákupom surovín z externého 
prostredia. V sledovanom období pokračovala optimalizácia produktového a zákazníckeho 
portfólia. Podiel kopolymérov na produkcii polypropylénu predstavoval 20 %, čo predstavuje 
medziročný pokles o 7 %. 
 
Výroba polyetylénu dosiahla úroveň 81 tis. ton, čo predstavuje medziročný nárast o 12 %. 
Tento nárast bol ovplyvnený plánovanou odstávkou etylénovej jednotky a polyetylénu počas 
generálnej revízie v prvom polroku 2008. 
Predaj plastov bol na úrovni 204 tis. ton, čo predstavuje nárast oproti roku 2008 o 8 %. Predaj 
polypropylénu vzrástol o 4 % a predaj polyetylénu vzrástol o 15 %. Pod vyšší predaj sa 
podpísal mierny nárast dopytu na trhu polymérov a už spomínaná odstávka v roku 2008. 
 
Oproti roku 2008 poklesol objem predaja na domácom trhu o 6 %. Na zahraničných trhoch 
bol zaznamenaný nárast predaja o 13 %. 
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Podnikové služby 
 
Podnikové služby pokračovali aj v roku 2009 v zlepšovaní svojej činnosti, procesov, ako aj 
vzťahov s internými zákazníkmi. Za týmto účelom odštartoval program riadeného zlepšovania 
vzťahov a vzájomnej spolupráce Podnikových služieb s internými zákazníkmi - kľúčovými 
útvarmi spoločnosti. „Okrúhle stoly“, na úrovni najvyššieho manažmentu partnerských 
útvarov sú organizované s cieľom identifikovať silné a slabé stránky spolupráce jednotlivých 
útvarov a na základe tejto analýzy prijať spoločne aj opatrenia, ktoré prispejú k jej zásadnému 
zlepšeniu. 
 
Nákup v roku 2009 intenzívne pokračoval na zvyšovaní efektivity obstarávacieho procesu, 
ako aj v prehodnocovaní platných zmlúv s dodávateľmi s cieľom dohodnúť ešte výhodnejšie 
podmienky. Takýmto spôsobom sa podarilo dosiahnuť výrazné úspory pri obstarávaní tovarov 
a služieb. Ďalším významným krokom k zvyšovaniu efektivity a k zjednoteniu procesov je 
uskutočnená reorganizácia útvaru Nákup a integrácia strategického nákupu zo spoločnosti 
SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY a.s. Úspešne bola ukončená obstarávacia fáza 
rekonštrukcie teplárne v rámci významného projektu EDISON a ukončili sa mnohé výberové 
konania, ktoré aj za pomoci elektronických nástrojov priniesli významné úspory. 
 
Od začiatku roka 2009 naštartoval dvojročný projekt majetkovo-právneho vysporiadania 
nehnuteľného majetku s cieľom zabezpečiť bezproblémovú prevádzkovú činnosť.  
 
Prevádzka nevýrobných objektov plynule pracuje na postupnom zlepšovaní pracovného 
prostredia zamestnancov v súlade so stratégiou trvale udržateľného rozvoja. Systematickými 
racionalizačnými krokmi prispieva k znižovaniu energetickej náročnosti nevýrobných 
objektov v rámci možností vyplývajúcich z obmedzených rozpočtov. 
 
Stredisko informačných a dokumentačných služieb (IDS) v roku 2009 vykonalo ďalší súbor 
opatrení pre rozšírenie spektra poskytovaných služieb (preberanie zásielok, správa 
registratúry a archívu) pre dcérske spoločnosti Slovnaftu. Stredisko pokročilo aj v projekte 
rozvoja Centrálneho registra zmlúv, ktorý sa už dostáva do bežnej prevádzky. Útvar sa zapojil 
do projektu skenovania a elektronického vyťažovania faktúr, pripravuje projekt digitalizácie 
podateľne a pokračuje v procese transformácie morálne zastaranej Technickej knižnice na jej 
modernú virtuálnu formu. Rok 2009 je aj rokom revízie celkovej koncepcie IDS, jeho 
kľúčových procesov a aktivít, ako aj aktualizácie interných predpisov upravujúcich jeho 
pôsobnosť. 
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Investičné aktivity  
 
Investičné výdavky Skupiny Slovnaft dosiahli v prvom polroku 2009 hodnotu 49 mil. EUR, 
z čoho takmer 16 mil. EUR bolo investovaných do projektov zameraných na zvýšenie 
efektívnosti. Investície do projektov zabezpečujúcich zlepšenie kvality procesov predstavovali 
10 mil. EUR a HSE projekty si vyžiadali 8 mil. EUR. 
 
V segmente Rafinéria a marketing bol dominantný projekt „Rekonštrukcia skladovacích 
nádrží“, ktorého hlavným cieľom je zabezpečiť ekologické prevádzkovanie a garantovať 
požiarnu ochranu v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky. Náklady na projekty 
zamerané na zvýšenie prevádzkovej spoľahlivosti spolu s generálnymi opravami dosiahli 
hodnotu 15 mil. EUR. Ostatné investície smerovali do modernizácie kľúčových častí rafinérie 
a na zlepšenie distribučného a logistického procesu. 
 
V segmente Maloobchod boli investičné aktivity zamerané na realizáciu drobných investícií 
na existujúcich čerpacích staniciach a na prípravu projektovej dokumentácie pre ekologický 
projekt „Havarijné nádrže“. Účelom tohto projektu je ďalej zlepšiť podmienky pre bezpečné 
prevádzkovanie ČS v súlade s ochranou životného prostredia. Investície v segmente dosiahli 
hodnotu 0,2 mil. EUR. 
 
Investičné výdavky v petrochemickom segmente dosiahli hodnotu 17 mil. EUR. Významná 
čiastka bola preinvestovaná v projekte „ECO Vision“, ktorý je zameraný na zefektívnenie 
technologického procesu na Etylénovej jednotke. Realizácia projektov na zvýšenie kvality 
procesov dosiahla hodnotu 2,5 mil. EUR.  
 
V segmente Podnikové služby predstavovali investičné výdavky hodnotu 1 mil. EUR. 
Investície boli zamerané do oblasti informačných technológií a na rekonštrukciu 
nehnuteľností. 
 
V prvom polroku 2009 v segmente Plyn a energie, ktorá je súčasťou Skupiny Slovnaft, bolo v 
projekte „EDISON“ preinvestovaných 1,6 mil. EUR.  
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Správa a riadenie spoločnosti 
 
Slovnaft dôsledne dbá o presadzovanie a uplatňovanie vysokých štandardov v oblasti správy a 
riadenia spoločnosti založených na transparentnosti, zodpovednosti, integrite a etike. Etické 
princípy sú zakotvené aj v Etickom kódexe Skupiny Slovnaft, ktorý je dostupný na 
internetovej stránke www.slovnaft.sk a zodpovedajúce usmernenia platia pre každého 
zamestnanca a dodávateľa pracujúceho pre Skupinu Slovnaft. 
 
Slovnaft uskutočňuje svoje podnikateľské aktivity v súlade s presne definovanými pravidlami 
a stratégiou tak, aby si zabezpečil efektívnu prevádzku, dobrú výkonnosť a úspech nielen 
v ekonomickej oblasti, ale aj v správe a riadení spoločnosti. 
 
Spoločnosť dodržuje princípy správy a riadenia spoločnosti formulované v Kódexe správy a 
riadenia spoločností na Slovensku ako súčasť pravidiel Burzy cenných papierov v Bratislave, 
a.s. (dostupné na www.bsse.sk). Vyhlásenie Slovnaftu o dodržiavaní zásad tohto kódexu je 
dostupné na internetovej stránke spoločnosti. 
 
Slovnaft pravidelne prehodnocuje svoje postupy v oblasti správy a riadenia spoločnosti, aby 
odrážali neustále sa vyvíjajúcu medzinárodnú najlepšiu prax. 

Systém riadenia spoločnosti 
 
Slovnaft je integrovanou súčasťou Skupiny MOL. Úspešná integrácia si vyžaduje účinnú 
súhru medzi jednotlivými spoločnosťami a ich organizačnými zložkami. Systém riadenia, ako 
aj systém riadiacich aktov Skupiny Slovnaft sú založené na nasledujúcich princípoch: 
 

• Skupina Slovnaft je riadená v integrovanej maticovej štruktúre podporovanej 
systémom riadiacich aktov založených na procesoch,  

• integrovanú maticovú prevádzku podporujú integrované systémy riadenia,  
• v rámci systému riadenia je potrebné vyhnúť sa nadmernému regulovaniu a kontrola 

kľúčových funkcií musí byť centralizovaná,  
• procesne orientovaný systém riadiacich aktov musí podporovať ERP (Enterprise 

Resource Planning – plánovanie zdrojov spoločnosti) a ďalšie informačné systémy 
kľúčové pre prevádzku,  

• všetka dokumentácia týkajúca sa prevádzkových procesov musí byť integrovaná do 
systému riadiacich aktov.  

 
Riadenie sa uskutočňuje prostredníctvom dvoch paralelných navzájom prepojených skupín 
útvarov - podnikateľských a funkčných. Úlohou podnikateľských útvarov je tvorba a 
implementácia konkurenčných stratégií, ktoré zvyšujú podnikateľskú hodnotu v súlade so 
stratégiou Skupiny Slovnaft a tiež uplatňovanie interných, ako aj externých predpisov a 
zákonných požiadaviek. Funkčné útvary plnia podobné úlohy s cieľom podporiť 
podnikateľské procesy. 
Hlavné riadiace dokumenty (Prevádzkové a organizačné pravidlá, Popis úloh 
a zodpovedností, Prehľad rozhodovacích právomocí) boli vypracované v spolupráci s 
podnikateľskými a funkčnými útvarmi. Smernice Skupiny Slovnaft spolu s hlavnými 
riadiacimi dokumentmi boli vydané v podobe manuálu riadenia Skupiny MOL určeného 
vedúcim pracovníkom. 
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Riadiace akty typu proces sú podrobné dokumenty, ktoré predstavujú základ systému 
riadiacich aktov. Prideľujú zodpovednosti organizačným útvarom, dokumentujú informačné 
systémy, ktoré prislúchajú určitému kroku procesu, a obsahujú ďalšie informácie potrebné pre 
správny výkon procesu. Spravovanie tohto typu riadiacich aktov sa realizuje v rámci systému 
procesného riadenia. Ďalšie informácie sa nachádzajú internetovej stránke spoločnosti. 
 
V záujme tvorby čo najvyššej hodnoty pre akcionárov spoločnosť uplatňuje komplexný 
systém motivácie manažérov na báze riadenia výkonnosti podľa jednotných zásad platných 
pre spoločnosti Skupiny Slovnaft. 
 
Základná mzda manažérov nadväzuje na zaradenie príslušnej pracovnej pozície v rámci 
kategorizačného systému a na mzdové relácie na trhu práce. Zmena základnej mzdy je závislá 
od výkonu manažéra za predchádzajúci rok, hodnoteného podľa vopred stanovených cieľov 
alebo kritérií. Ciele sú stanovené na základe systému PMS (Performance management 
system) – sú prepojené na výsledky Skupiny, danej spoločnosti respektíve riadeného útvaru, 
prípadne sú určené ako osobné úlohy pre daného manažéra (individuálne ciele). Váha 
jednotlivých cieľov vyjadruje mieru vplyvu príslušného manažéra na plnenie daného cieľa. 
 
Od miery plnenia stanovených cieľov je závislá aj ročná odmena manažérov. Ďalšou formou 
pohyblivej zložky mzdy manažérov je odmena priznaná na základe ich relatívnej výkonnosti, 
teda vzájomného porovnania pracovného výkonu manažérov daného segmentu, či úseku za 
uplynulý rok. 
 
Zainteresovanosť na dlhodobých výsledkov Skupiny (3 – 5 ročné obdobie) majú senior 
manažéri, a to formou opcie na peňažnú odmenu, v závislosti od vývoja ceny akcií materskej 
spoločnosti v porovnaní s ich východiskovou cenou určenou minimálne pred 3 rokmi. 

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.  
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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 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. Riadne valné zhromaždenie spoločnosti sa konalo dňa 17. apríla 2009, kde 
prerokovalo výročnú správu, schválilo riadnu individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku 
za rok 2008, návrh na rozdelenie zisku a pravidlá výplaty dividend, schválilo zmeny stanov 
a zvolilo nových členov predstavenstva a dozornej rady. 
Bližšie informácie o uzneseniach prijatých na riadnom valnom zhromaždení sa nachádzajú na 
vyššie uvedenej internetovej stránke spoločnosti. 
 
Vrcholným riadiacim orgánom spoločnosti je predstavenstvo, ktoré je kolektívne zodpovedné 
za záležitosti spoločnosti, pokiaľ nie sú stanovami alebo právnymi predpismi vyhradené iným 
orgánom spoločnosti. Predstavenstvo vykonáva svoju činnosť nestranne a v záujme všetkých 
akcionárov, v súlade s princípmi lojality a náležitej starostlivosti. 
 
Členovia predstavenstva svojou kvalifikáciou a skúsenosťami sú garanciou pripravenosti 
spoločnosti čeliť výzvam, ktoré prináša podnikanie 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. 
Na členov predstavenstva sa vzťahuje zákaz konkurencie v rozsahu vyplývajúcom z platného 
znenia Obchodného zákonníka. Funkčné obdobie členov predstavenstva je päť rokov. 
 
Predstavenstvo nemá poverenie rozhodnúť o vydaní akcií alebo o spätnom odkúpení akcií. 
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Činnosti výboru pre audit vykonáva v zmysle platných predpisov pre spoločnosť Slovnaft 
Výbor pre financie a risk manažment a Výbor pre audit zriadený spoločnosťou MOL Nyrt. 
 
Výbor pre správu a riadenie spoločnosti a odmeňovanie pôsobiaci v MOL Nyrt. vyjadruje 
stanoviská k zloženiu orgánov spoločnosti patriacich do Skupiny MOL, vrátane spoločnosti 
SLOVNAFT, a.s., ako aj k pravidlám odmeňovania ich členov. 
 
Kontrolnú funkciu správy a riadenia spoločnosti zabezpečuje dozorná rada v úzkej spolupráci 
s útvarom interného auditu. Interný audit plní úlohy nezávislého a objektívneho hodnotiteľa 
obchodnej kontroly a interného konzultanta pre lepšie dosahovanie cieľov spoločnosti. Na 
základe mapy rizík pripravenej útvarom riadenia rizík podľa COSO ERM rámca, interný audit 
hodnotí kontrolné mechanizmy zabudované v operačných procesoch poskytovaním 
systematického, disciplinovaného prístupu k zvyšovaniu efektívnosti riadenia rizík, kontroly a 
riadenia procesov, ktoré slúži permanentnému rozvoju organizácie. Interný audit vytvára 
riadiace akty určujúce interné audity, udržiava vzťahy s útvarmi HSE, externými audítormi a 
útvarmi na ochranu majetku, plní koordinačné úlohy, pripravuje strednodobé a ročné plány 
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. 
 
Dozornú radu, okrem členov dozornej rady volených zamestnancami, a predstavenstvo volí 
valné zhromaždenie. Všetci členovia dozornej rady a predstavenstva majú riadny prístup ku 
všetkým relevantným informáciám týkajúcich sa spoločnosti. V súčasnosti sú dvaja členovia 
dozornej rady zvolení zamestnancami spoločnosti. 
 
V priebehu prvého polroka 2009 predstavenstvo zasadalo tri krát a dozorná rada zasadala dva 
krát. 
  
Tajomník predstavenstva a dozornej rady vedie záznamy o uzneseniach, ktoré orgány 
spoločnosti prijali. 
 
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. 
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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. 
  
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 bezplatne v sídle spoločnosti a v Zbierke listín 
na príslušnom registrovom súde. 
 
Akcie spoločnosti sú zaknihované kmeňové akcie na doručiteľa a sú prijaté na obchodovanie 
na kótovanom hlavnom trhu akcií Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. a spoločnosť 
nemá vydané zamestnanecké akcie. Hlasovacie práva spojené s akciami spoločnosti nie sú 
obmedzené. Majitelia cenných papierov vydaných spoločnosťou nemajú osobitné práva 
kontroly. 
 
Spoločnosti nie sú známe dohody medzi majiteľmi cenných papierov ňou vydaných, ktoré 
môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích 
práv. 
 
Spoločnosť má uzatvorené niektoré úverové zmluvy s bankami, ktoré obsahujú ustanovenia 
v súvislosti so zmenou kontroly v spoločnosti, ktoré sú štandardné v podobných zmluvách. 
 
Nie sú 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. 
 
Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí. 

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. 
 
V súlade s vnútornými pravidlami spoločnosti sú všetci členovia predstavenstva a dozornej 
rady povinní oznámiť akúkoľvek hmotnú zainteresovanosť, ktorú majú na jednotlivých 
transakciách. Takéto oznámenie uskutočňujú na zasadnutí predstavenstva, dozornej rady, 
respektíve 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 Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku a pravidiel 
Burzy cenných papierov Bratislava, ako aj Etického kódexu Skupiny Slovnaft, spoločnosť 
zabezpečuje akcionárom, potenciálnym investorom a tretím stranám prístup k všetkým 
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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 zabezpečuje efektívnu a etickú činnosť spoločnosti s cieľom 
tvorby hodnôt pre akcionárov. S cieľom zabezpečiť, aby spoločnosť spĺňala očakávania 
svojich akcionárov, predstavenstvo vykonáva pravidelné analýzy a hodnotí vývoj externého 
prostredia, ako aj vnútorné podmienky. 
 
Predstavenstvo spoločnosti si plne uvedomuje svoj záväzok presadzovať záujmy akcionárov. 
Hlavnými komunikačnými kanálmi v tomto smere sú výročná správa, polročná finančná 
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 položené otázky. 
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Orgány spoločnosti 
 

Predstavenstvo 
Oszkár Világi 
predseda predstavenstva 
 
Ileana - Sorina Baltatu 
členka predstavenstva 
 
Michel-Marc Delcommune 
člen predstavenstva 
 
Ferenc Dénes 
člen predstavenstva 
 
László Fekete  
člen predstavenstva 
 
Ferenc Horváth 
člen predstavenstva 
 
Peter Chmurčiak  
člen predstavenstva 
 
Béla Kelemen 
člen predstavenstva 
 
Martin Kocourek 
člen predstavenstva 
 
 
 
 

Dozorná rada 
József Farkas Simola 
predseda dozornej rady 
 
 
Pavol Buday 
člen dozornej rady 
 
András Huszár 
člen dozornej rady 
 
Ákos Rétfalvi 
člen dozornej rady 
 
László Szőcs 
člen dozornej rady 
 
Peter Šrámek 
člen dozornej rady 
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Informácie pre akcionárov 
 
Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. je emitentom 20 625 229 akcií prijatých na obchodovanie na 
kótovanom hlavnom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. v nasledovnej štruktúre: 
 
 
1. emisia - ISIN CS0009004452 
    druh, forma a podoba cenného papiera: akcie kmeňové - na doručiteľa, zaknihované 
    počet akcií:      13 168 953 
    menovitá hodnota jednej akcie:                        33,20 EUR* (1 000,- Sk) 
    % podiel na ZI:     63,85 % 
  
2. emisia - ISIN SK1120001369 
    druh, forma a podoba cenného papiera: akcie kmeňové - na doručiteľa, zaknihované 
    počet akcií:       3 300 000 
    menovitá hodnota jednej akcie:                         33,20 EUR* (1 000,- Sk) 
    % podiel na ZI:                16,00 % 
     
3. emisia - ISIN SK1120005949 
    druh, forma a podoba cenného papiera: akcie kmeňové - na doručiteľa, zaknihované  
    počet akcií:       4 156 276 
    menovitá hodnota jednej akcie:                         33,20 EUR* (1 000,- Sk) 
    % podiel na ZI:      20,15 % 
 
* Menovitá hodnota jednej akcie po prepočte konverzným kurzom bola zaokrúhlená nahor na 
  základe rozhodnutia predstavenstva Spoločnosti. 
  
 
• Spoločnosť k 30.06.2009 nenadobudla vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely, 

akcie, dočasné listy a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky. 
 
• Spoločnosť k 30.06.2009 nevydala žiadne dlhopisy a zamestnanecké akcie. 
 
• Akcionárska štruktúra:    MOL Nyrt.  98,4 % 

Ostatní akcionári 1,6 % 
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