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Príhovor predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa 

 
Váţení akcionári, ctení partneri, 
 
svetovú ekonomiku prvých šesť mesiacov roka 2010 naďalej ovplyvňovali 
protichodné faktory, ktoré silne vplývali na ropný priemysel, a tým priamo aj 
na fungovanie našej spoločnosti. Kým na jednej strane bolo vidieť postupné 
zotavovanie sa svetovej ekonomiky, kríza v Grécku ukázala, aká krehká je 
nová rovnováha a ako sa trhy vedia zľaknúť.  
 
Priemerná cena ropy sa za prvých šesť mesiacov 2010 ustálila pod hodnotou 
80 USD/bbl a uţ neopakovala takú volatilitu, akú sme mohli vidieť počas 
prvého polroka 2009.  
 
Modernizácie a investície do technológii, ktoré sme uskutočnili v 
predchádzajúcich rokoch posunuli Slovnaft medzi tri najmodernejšie rafinérie 
v Európe, vďaka čomu sme schopní prekonať krízu.  
 
V prvom polroku kľúčový význam, podobne ako u iných spracovateľov ropy, 
 zohrali nízke spracovateľské a predajné marţe v dôsledku pokračujúceho 
silného previsu ponuky ropných produktov nad dopytom po nich na 
medzinárodných trhoch. Okrem externého vplyvu výkonnosť  Slovnaftu bola 
tieţ negatívne ovplyvnená čiastočným zníţením výroby palív 
a petrochemických produktov v dôsledku vysoko nákladných a náročných 
generálnych revízií kľúčových výrobných jednotiek v mesiaci máj. Toto sú 
hlavné dôvody, ktoré stoja za stratou v prvom polroku 2010.  
 
Slovnaft si za prvých 6 mesiacov tohto roka udrţal dobrú výkonnosť aj napriek 
náročným plánovaným revíziám, ktoré sú nevyhnutné pre zvýšenie 
efektívnosti výrobného procesu v budúcnosti. Slovnaft investoval do údrţby a 
opravy technologických zariadení, kvality výroby a udrţania prevádzkovej 
spoľahlivosti rafinérie, ktoré sú predpokladom pre zlepšenie čísel.  
 
Spoločnosť aj naďalej pokračuje v úsilí získavania nových zákazníkov a trhov 
ako aj posilňovania lojality súčasných zákazníkov. Rovnako stále platí dôraz 
na finančnú disciplínu a nákladovú efektívnosť. Spoločnosť v čase 
hospodárskej krízy nešla cestou prepúšťania zamestnancov, ale udrţania 
zamestnanosti ako aj udrţania zamestnaneckých výhod, benefitov ako aj 
mzdových náleţitostí. 
 
O pozitívnom obrate sa dá hovoriť v mesiaci jún, keď uţ výrobné jednotky boli 
po ukončení revízií plne v prevádzke a Skupina Slovnaft dosiahla pozitívny 
prevádzkový výsledok. Pokiaľ sa trend z júna tohto roku udrţí aj počas 
aktuálnej motoristickej sezóny, predpokladáme, ţe Skupina Slovnaft by sa 
mohla dostať do zisku. 
 
Spoločnosť si aj po hospodárskej kríze udrţala vysokú dôveru bánk, čo sa 
pretavilo do nového úverového rámca, ktorý spoločnosť získala na najbliţšie 
tri roky od konzorcia bánk v objeme 100 mil. eur za veľmi výhodných 
podmienok.  
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Veríme, ţe počas nasledujúceho obdobia pozitívne trendy externého 
prostredia budú pokračovať a stabilizovaná svetová ekonomika bude 
podporovať rast. Taktieţ sme presvedčení, ţe vykonané generálne opravy na 
kľúčových jednotkách zabezpečia plynulý chod rafinérie a prispejú 
k pozitívnemu hospodárskemu výsledku.  
 
 
 
 
 

Oszkár Világi,  
 

predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ  
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Rafinérska činnosť a predaj 

Zhrnutie 

 
V prvom polroku 2010 spoločnosť SLOVNAFT, a.s. spracovala 2,51 mil. ton 
ropy, ktorá bola nakúpená a dodaná z Ruskej federácie prostredníctvom 
ropovodu Druţba. V medziročnom porovnaní zaznamenalo spracovanie ropy 
pokles o 0,2 mil. ton. Kvalita spracovanej ropy bola v súlade so 
zmluvne dohodnutými špecifikáciami a celková produkcia motorových palív 
bola v súlade s kvalitatívnymi európskymi parametrami.  

Rafinérska činnosť 

 
Niţšie spracovanie ropy ako aj niţšia výroba motorových palív boli v úvode 
roka ovplyvnené najmä niţším dopytom po motorových palivách a v druhom 
štvrťroku 2010 širším rozsahom generálnych revízií v porovnaní s rokom 
2009.  
 
Výroba motorových palív bola medziročne o 260 tis. ton niţšia, pričom 
autobenzínov sa vyrobilo v prvom polroku 2010 o 149 tis. ton menej 
a motorovej nafty o 111 tis. ton menej.  
 
Celá produkcia motorovej nafty v objeme 1,23 mil. ton bola vyrobená v kvalite 
s obsahom síry nepresahujúcim 10 ppm.  
 
Pokračovala aj výroba motorových palív s obsahom biozloţiek, ktorá 
reagovala na poţiadavky trhu, ako aj legislatívy. Podiel motorovej nafty 
s obsahom MERO dosiahol na celkovej produkcii nafty 83 %, čo je rovnaký 
podiel ako pred rokom. V roku 2010 Slovnaft vyrábal päť druhov autobenzínov 
s rôznym obsahom biozloţky v závislosti od poţiadaviek odberateľov. 
Benzíny vyrábal Slovnaft jednak s obsahom biozloţky ETBE, ako aj priamym 
primiešavaním etanolu, pričom podiel benzínov s obsahom etanolu 
predstavoval v prvom polroku 30 %.  

Veľkoobchod 

 
Po krízovom roku 2009 s negatívnym dopadom aj na ropné a rafinérske 
spoločnosti, sa situácia na trhoch s ropnými produktmi začala v úvode roka 
2010 zlepšovať. Nastalo pozvoľné oţivenie ekonomickej aktivity s pozitívnym 
dopadom aj na vývoj kótovaných cien ropných produktov. To, ţe oţivenie je 
zatiaľ len krehké potvrdzuje aj medziročný pokles celkového objemu predaja 
spoločnosti SLOVNAFT, a.s., ktorý bol za prvých šesť mesiacov niţší o viac 
ako 10 % čo bolo spôsobené hlavne poklesom predaja na exportných trhoch. 
Spoločnosť predala celkovo 2,3 mil. ton palív, LPG, chemikálií a asfaltov. 
Niţší predaj ovplyvnili okrem vyššie uvedených faktorov aj odstávky 
výrobných zariadení v rafinérií s dopadom na objem výroby a následne aj 
predaja. Na druhej strane predaj na domácom trhu vzrástol o vyše 11 % na 
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688,4 tis. ton. Podpísal sa pod to najmä vyšší predaj motorových palív, najmä 
nafty, a tieţ asfaltov.  

Mazivá 

 

Celkový predaj mazív na domácom trhu stúpol medziročne takmer o 18 %. 
Podieľalo sa na tom pozvoľné oţivenie ekonomiky, najmä u rozhodujúcich 
odberateľov v priemyselnom segmente.  
 
V prípade auto-chemikálii bol zaznamenaný pokles o takmer 14 %, 
spôsobený predovšetkým menšou spotrebou týchto prevádzkových kvapalín 
počas teplej zimy. 

Maloobchod 

 
Celkový maloobchodný predaj pohonných hmôt na domácom trhu 
v medziročnom porovnaní objemovo vzrástol v prvom polroku 2010 o 11,3 %, 
hlavne v dôsledku zníţenej sadzby spotrebnej dane z motorovej nafty 
zavedenej od 1. februára 2010 a pozvoľného oţivenia ekonomiky.  
 
Nárast v predaji tak benzínu ako i motorovej nafty je tieţ moţné pripísať úsiliu 
spoločnosti získať nových zákazníkov ako i posilniť lojalitu súčasných. 
Spoločnosť aktívne podporovala svoj predaj prostredníctvom marketingových 
akcií, prípravou dlhodobých pravidelných súťaţí pre zákazníkov o atraktívne 
ceny a opakovane obnovila aj svoj Katalóg BONUS, vďaka ktorému sú 
aktívnym zákazníkom odmeny BONUS ešte viac na dosah. 
 
V prvom polroku 2010 došlo k 2,8 % medziročnému nárastu predaja benzínu, 
čo bolo moţné pozorovať hlavne v druhom štvrťroku 2010 (4,6 %). 
Medziročný nárast predaja motorovej nafty bol 19,7 % (+23,7 % v druhom 
štvrťroku 2010). Predaj prostredníctvom palivových kariet, najmä motorovej 
nafty, bol o 7,7 % vyšší ako v prvom polroku 2009. Napriek tomu podiel 
predaja prostredníctvom palivových kariet na celkovom predaji palív 
medziročne klesol v prvom polroku 2010 o 1 % na 28,7 %. 
 
Spoločnosť prevádzkovala 209 čerpacích staníc ku koncu júna 2010, čo je 
nezmenený stav oproti rovnakému obdobiu 2009.  
 
Podiel spoločnosti na maloobchodnom trhu v prvom polroku 2010 podľa 
predaného objemu palív v rámci SAPPO medziročne vzrástol o 0,3 % a 
priemerný predaj na jednu čerpaciu stanicu sa zvýšil o 11,3 %. 
 
Jednou z významných udalostí bolo odštartovanie elektronického mýtneho 
systému prevádzkovaného spoločnosťou SkyToll. Štatút distribučného miesta 
pre produkty a sluţby nadobudlo 68 čerpacích staníc, ktoré sú jedným z troch 
typov obsluţných miest pre zákazníkov tohto systému. Poskytujú štandardný 
rozsah sluţieb a predstavujú najpočetnejšiu skupinu distribučných miest na 
území Slovenska. 
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Výhľad 

 
Skupina Slovnaft očakáva, ţe pozvoľný rast ekonomickej aktivity, ktorý začal 
v úvode tohto roka bude pokračovať aj v zvyšných mesiacoch roka 2010. 
Domáci dopyt po motorových palivách bude v prípade motorovej nafty naďalej 
podporovať februárové zníţenie spotrebnej dane, ako aj rast hospodárstva. 
V prípade benzínov očakáva Skupina pokračujúcu stagnáciu v spotrebe, 
v súlade s trendmi v okolitých krajinách. V prípade asfaltov bude domáci 
dopyt závisieť predovšetkým od rozhodnutia vlády SR v otázkach výstavby 
ciest, diaľnic a PPP projektov. Nárast dopytu po motorových palivách očakáva 
Skupina Slovnaft aj na svojich kľúčových exportných trhoch. V druhom 
polroku 2010 predpokladá Skupina aj pokračovanie rastu rafinérskych marţí.  
 
V oblasti spracovania ropy sú hlavnými cieľmi Skupiny Slovnaft maximálne 
vyuţitie spracovateľských kapacít, minimalizácia neplánovaných odstávok 
výrobných zariadení a vysoká prevádzková spoľahlivosť. Ďalšou prioritou je 
zníţenie energetickej náročnosti výroby, ako aj pokračovanie vo zvyšovaní 
podielu biopalív na celkovej produkcii pri súčasnom plnení poţiadaviek 
Európskej únie na zníţenie emisných limitov. S týmito cieľmi súvisia aj 
plánované investície, ktoré budú smerovať najmä do zabezpečenia súladu 
s poţiadavkami legislatívy, do ekologických projektov a do zníţenia 
energetickej závislosti Skupiny Slovnaft od vonkajších zdrojov. V roku 2009 sa 
začali prípravné práce na rekonštrukcii a zvýšení výkonu existujúcej teplárne 
v areáli spoločnosti, ktoré by mali vyvrcholiť v roku 2010. Nadväzovať na ne 
bude výstavba novej paroplynovej elektrárne v objekte rafinérie. Obe 
investície budú mať okrem ekonomického prínosu aj významný pozitívny 
dopad na ţivotné prostredie v podobe niţších emisií oxidu siričitého.  
 
V oblasti predaja ropných produktov je cieľom Skupiny Slovnaft ďalšia 
optimalizácia predajnej stratégie a zvyšovanie spokojnosti zákazníkov. 
Výkonnosť segmentu Výroba a predaj bude naďalej do významnej miery 
ovplyvňovať vývoj externého prostredia, najmä v podobe crack spreadov, 
rafinérskych marţí a vývoja kurzu eura najmä voči USD. 
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Petrochémia  

Zhrnutie  

 
Slovnaft Petrochemicals, s.r.o., ako súčasť Skupiny Slovnaft vyrába polyméry 
vysokej kvality, ktoré sú základom pre širokú škálu priemyselného vyuţitia a 
spotrebiteľských výrobkov dôleţitých pre kaţdodenné pouţitie.  

Hlavné udalosti v prvom polroku 2010 
 
Externé prostredie  

Po nepriaznivej situácii v roku 2009 sa v prvom polroku 2010 podmienky na 
trhu postupne zlepšovali. Rozdiel medzi kótovanými cenami polymérov 
a cenami surovín bol väčší ako v predchádzajúcom období, čo malo pozitívny 
vplyv na petrochemické marţe. Trh polymérov bol ovplyvnený nedostatkom 
materiálu z dôvodu uzavretia a redukcie niektorých výrobných jednotiek. 
Dôvodom bol doznievajúci vplyv hospodárskej krízy a plánované odstávky 
výroby. Na druhej strane, v priebehu prvého polroku 2010 boli uvedené do 
prevádzky viaceré nové kapacity v Európe a na Strednom východe, avšak 
tieto kapacity ešte nedokázali výrazne ovplyvniť trh. Očakáva sa, ţe druhý 
polrok 2010 prinesie posilnenie konkurenčného prostredia. 
 
Interný program na zlepšenie ziskovosti  

V zloţitom externom prostredí segment pristúpil k ešte prísnejšej kontrole 
a redukcii prevádzkových nákladov a investičných výdajov a prispôsobil svoj 
investičný plán ekonomickým podmienkam, vrátane prehodnotenia termínov 
na základe podrobnej analýzy rizík. 
 
Spoľahlivá prevádzka výrobných jednotiek  

V prvom polroku 2010 si výrobné jednotky udrţiavali vysokú mieru 
prevádzkovej spoľahlivosti, ktorá bola základom pre dosiahnutie 
nadštandardných výkonov v oblasti výroby monomérov a polymérov. Májová 
technologická odstávka bola vykonaná v súlade s plánom odstávok pre 
udrţanie vysokej prevádzkovej spoľahlivosti v nasledujúcich obdobiach. V júni 
2010 bol úspešne zavŕšený projekt rekonštrukcie pecí ECO VISION, ktorý 
významnou mierou zniţuje energetickú náročnosť výroby monomérov.  
 
Marketingové aktivity  

V zmysle prijatej marketingovej stratégie s cieľom uspokojiť rastúce potreby a 
poţiadavky zákazníkov nielen na kvalitu súčasných výrobkov, ale aj na ich 
inovácie, sa petrochemický segment podieľal na ďalšom rozširovaní predaja a 
upevňovaní pozície Skupiny Slovnaft na trhoch strednej a východnej Európy 
pri kontinuálnej optimalizácii portfólia výrobkov. V prvom polroku 2010 
segment úspešne zavŕšil implementáciu nových typov polypropylénu na trh, 
čo bolo výsledkom procesu úzkej spolupráce so zákazníkmi a prenosom ich 
poţiadaviek do výroby. Pre zvýšenie informovanosti zákazníkov o novinkách 
v sortimente bola na webových stránkach spoločnosti uvedená rubrika „Nové 
produkty“. Na upevňovanie kontaktov so zákazníkmi a vytváranie nových 
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obchodných partnerstiev spoločnosť uţ tradične vyuţila účasť na významnom 
plastikárskom veľtrhu Plastpol v poľských Kielcoch. 

Výhľad  

Napriek miernemu zlepšeniu po nepriaznivom období, ktoré bolo vyvolané 
globálnou hospodárskou krízou, bude petrochemický segment naďalej 
pokračovať v úsilí o zlepšenie ziskovosti vrátane posilnenia svojej 
konkurenčnej výhody, upevňovanie pozície na trhu s orientáciou na 
strategické segmenty. Bude sa i naďalej zameriavať na zlepšovanie 
efektívnosti, aplikáciu nových výrobkov, riadenie zákazníckeho portfólia, ako 
aj na predaj na cieľových trhoch. V nasledujúcom období sa očakáva 
pretrvávajúci nárast dopytu po plastoch, čo je odrazom priaznivého vývoja v 
ostatných oblastiach ekonomiky. 



Slovnaft - Priebeţná správa za prvý polrok 2010 

 

-10- 

Trvalo udržateľný rozvoj 
 
V prvom polroku 2010 bolo v Skupine Slovnaft systematicky zahájené 
napĺňanie siedmich strategických iniciatív Skupiny MOL v oblasti Trvalo 
udrţateľného rozvoja (TUR). Začiatkom roka bol pripravený akčný plán, kde 
boli jednotlivými divíziami identifikované projekty, ktoré svojim prínosom 
významne prispievajú k TUR. Jednotlivé projekty boli navrhnuté do 
podnikateľského plánu a ich plnenie je priebeţne sledované. 
 
Pokračovali aj iniciatívy smerujúce k zvyšovaniu povedomia o princípoch TUR 
medzi riadiacimi pracovníkmi ako aj radovými zamestnancami tak, aby sa stali 
beţnou súčasťou podnikateľských činností Skupiny Slovnaft. 
 
Investície do projektov spojených s trvalo udrţateľným rozvojom dosiahli 
v prvom polroku 2010 viac neţ 5 mil. eur a ďalších takmer 0,5 mil. eur sa 
pouţilo na neinvestičné projekty. Najväčší podiel na týchto investíciach uţ 
niekoľko rokov tvorí projekt rekonštrukcie skladovacích nádrţí. 

Environmentálna oblasť  

Ochrana ovzdušia  

Medziročné porovnanie emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia vykazuje 
nárast o takmer 40 %, k čomu prispeli najmä povolené zvýšené emisie SO2 
z teplárne, z dôvodu spaľovania paliva so zvýšeným obsahom síry počas 
technologických odstávok. 
 
Začiatkom roka 2010 spoločnosti Skupiny Slovnaft odovzdali v Národnom 
registri emisných kvót CO2 poţadované mnoţstvo kvót, čím bola splnená 
legislatívna povinnosť za rok 2009. Spoločnosti Skupiny Slovnaft dosiahli za 
rok 2009 mierny prebytok vo výške 427 tis. ton, čo je 15 % z celkovej ročnej 
alokácie. Za prvý polrok 2010 bolo v Skupine Slovnaft vypustených 1,1 mil. 
ton CO2. Toto mnoţstvo tvorí pribliţne 40 % z celoročnej alokácie kvót CO2. 
 
V prvom polroku 2010 bolo v skvapalňovacích jednotkách v areáli Vlčie hrdlo 
zachytených takmer 50 ton uhľovodíkov, čo je pribliţne polovica oproti 
prvému polroku 2009. 

Ochrana vôd 

Spoločnosť zaznamenala medziročný nárast mnoţstva znečisťujúcich látok 
vypustených do vôd o 17 %, na čom sa najviac podieľal nárast biologickej 
spotreby kyslíka a nerozpustených látok. Zvýšené mnoţstvo nerozpustených 
látok však bolo zaznamenané uţ v odoberanej vode na vstupe. 
 
V porovnaní s prvým polrokom 2009 sa zníţil odber dunajskej povrchovej 
vody o takmer 15 %, čo bolo spôsobené hlavne technologickými odstávkami 
a tieţ napojením niektorých výrobných jednotiek na cirkuláciu chladiacej vody. 
Odber pitnej vody sa zvýšil o 11 %, z dôvodu zvýšeného počtu osôb na 
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prevádzkach počas generálnych revízií. V prvom polroku 2010 nebolo zistené 
prekročenie limitov vo vypúšťaných odpadových vodách. 
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Ochrana pôdy a podzemných vôd 

V rámci projektu SIMPLE pokračovala sanácia pôdy a podzemnej vody 
znečistenej ropnými látkami na piatich logistických termináloch a na jednom 
termináli sa pripravovala. Na ostatných termináloch prebiehal kontrolný 
monitoring. Na segmente maloobchod bola vykonávaná sanácia na dvoch 
čerpacích staniciach. Celkové náklady na sanácie v prvom polroku 2010 
dosiahli takmer pol milióna eur, čo je o tretinu menej v porovnaní s nákladmi 
750 tis. eur v prvom polroku 2009.   
 
Rovnako pokračovala aj rekonštrukcia skladovacích nádrţí a chemickej 
kanalizácie, v snahe zabrániť prípadným únikom znečisťujúcich látok do pôd a 
podzemných vôd. V rámci hydraulickej ochrany podzemných vôd sa v objekte 
rafinérie vyčerpalo v porovnaní s minulým rokom o 13 % menej ropných látok. 

Nakladanie s odpadmi  

Celková tvorba odpadov v Skupine Slovnaft zostala v medziročnom porovnaní 
takmer nezmenená, avšak došlo k významnej zmene v štruktúre tvorby 
odpadov. Kým pri nebezpečných odpadoch došlo k výraznému poklesu, 
hlavne z dôvodu zníţenej tvorby odpadov zo sanačných činností na 
logistických termináloch, pri ostatných odpadoch došlo k nárastu z dôvodu 
prebiehajúcich investičných akcií ako napríklad rekonštrukcia skladovacích 
kapacít a rekonštrukcia chemickej kanalizácie. Na produkcii ostatných 
odpadov sa podieľa najmä čistenie a vývoz kalových polí. 
 
V rámci separovaného zberu odpadov bolo vyzbieraných a prostredníctvom 
externej organizácie zabezpečené zhodnotenie takmer 16 ton papiera a 
obalovej lepenky, vyše jednej tony zberového skla a takmer 1 tony PET fliaš.  
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* vrátane odpadov zo sanácií a investičných činností 

REACH 

V prvom polroku vrcholili prípravy na registráciu látok s termínom registrácie 
november 2010. Táto povinnosť vyplýva z Nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií 
(REACH). Hlavnými činnosťami boli finalizácia zoznamu látok na registráciu 
z pohľadu technologických zmien, zabezpečovanie analytických údajov pre 
potrebu tvorby registračnej dokumentácie, príprava samotnej dokumentácie 
v špeciálnej IT aplikácii, interné školenia členov REACH tímu a komunikácia 
s relevantnými inštitúciami pri interpretácii poţiadaviek Nariadenia REACH. 
 
Všetky práce sú úzko koordinované s centrálnym projektovým tímom pre 
REACH na úrovni Skupiny MOL. 

Sociálna oblasť   

Riadenie HSE rizík 

Trojročné obdobie implementácie systému na riadenie bezpečnosti procesov - 
PSM bolo úspešne ukončené v roku 2009 v spoločnostiach Skupiny Slovnaft. 
Základné poţiadavky systému boli zhrnuté do lokálneho riadiaceho aktu, 
vydaného na začiatku roka 2010 a podľa potreby boli doplnené existujúce a 
vydané nové interné smernice na rôznych úrovniach. 
 
Nový detailnejší a komplexnejší spôsob riadenia bezpečnosti procesov 
priniesol mnoho nových činností. Spoločnosť začala registrovať mimoriadne 
„Procesné udalosti“ - úniky z prvotného obalu - ktoré sú z hľadiska HSE 
zanedbateľné, ale často indikujú váţnu poruchu procesného zariadenia. 
Vylepšený bol aj proces riadenia zmien, rozpoznávanie rizík vyplývajúcich z 
miešania chemických látok a mnoho iných. Začali aj aktivity spojené s 
preverovaním efektívnosti zavedeného systému prostredníctvom vykonávania 
PSM auditov. 
 
V tomto roku sa plánuje ukončenie vypracovania rizikových analýz 
nebezpečných procesov – HAZOP štúdií, čo je metóda na identifikáciu 
moţných nebezpečných stavov a prevádzkových problémov.  

Tvorba odpadov* 
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V Skupine Slovnaft prebiehajú práce na hodnotení rizík, s cieľom ich 
minimalizácie. V rámci projektu COMPASS, ktorého cieľom je zavedenie 
štandardizovaných metodík na identifikáciu a riadenie rizík, boli v prvom 
polroku 2010 zahájené pilotné hodnotenia rizík na jednotlivých prevádzkach. 
Výsledkom projektu bude komplexná mapa rizík na úrovni výrobných 
jednotiek, divízií ako aj celej Skupiny. 

Bezpečnosť pri práci  

Kým k polroku 2009 nebol zaznamenaný ţiadny úraz s práceneschopnosťou, 
v priebehu prvého polroka 2010 boli v Skupine Slovnaft zaznamenané štyri 
takéto úrazy, z ktorých jeden mal ţiaľ smrteľné následky. Dôkladným 
vyšetrením príčin a prijatím účinných nápravných a preventívnych opatrení 
spoločnosť chce v budúcnosti zamedziť vzniku takýchto udalosti. V rovnakom 
období boli zaznamenané dva ľahšie úrazy, ktoré si nevyţadovali 
práceneschopnosť. 
 
V oblasti ochrany pred poţiarmi bol dosiahnutý rovnaký výsledok ako minulý 
rok, keď bol zaznamenaný iba jeden poţiar bez zranení a s minimálnymi 
škodami. Od začiatku roka bolo v areáli Vlčie hrdlo vykonaných zhruba 250 
preventívnych protipoţiarnych prehliadok. 
 

 
 

Ochrana zdravia pri práci  

V rámci monitoringu pracovného prostredia bolo vykonaných takmer 400 
meraní škodlivín, z toho zhruba 250 meraní osobnej záťaţe. V 3 % meraní 
boli zaznamenané prekročenia, takmer všetky sa týkali faktora benzén. 
 
Spoločnosť implementuje od roku 2007 program zameraný na zdravý ţivotný 
štýl a prevenciu ochorení – nielen ochorení v súvislosti s prácou ale aj 
takzvaných civilizačných ochorení. Implementácia projektu je rozdelená do 
viacerých fáz. V roku 2007 sa projekt zameriaval na zdravotný stav, v roku 
2008 na pohyb a v rokoch 2009 a 2010 na zdravé stravovanie. V prvom 
polroku 2010 prebiehali kroky na zmenu prípravy jedál v stravovacom 
zariadení spoločnosti, s novou kategorizáciou jedál na tradičné, nutrične 
vyváţené a zelené jedlá. Taktieţ prebiehala kampaň o zdravom ţivotnom 
štýle, kde sa zamestnanci môţu zapojiť do súťaţe o zdravého zamestnanca.  
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Riadenie ľudských zdrojov 

 
Spoločnosti Skupiny Slovnaft k 30. júnu 2010 zamestnávali 3 688 
zamestnancov, čo predstavuje oproti stavu k 31. decembru 2009 pokles o 10 
zamestnancov. V prvej polovici roka 2010 nastúpilo do spoločností Skupiny 
Slovnaft 93 zamestnancov a odišlo 80 zamestnancov. Fluktuácia 
zamestnancov Skupiny Slovnaft je naďalej na nízkej úrovni.  
  

 
 

Mzdová a sociálna oblasť 

Spoločnosti Skupiny Slovnaft, v ktorých pôsobí odborová organizácia 
uzatvorili kolektívne zmluvy na rok 2010. Osobné náklady Skupiny Slovnaft, 
v prvom polroku 2010 dosiahli výšku 57 mil. eur (z toho spoločnosť 
SLOVNAFT, a.s. predstavuje 38,4 mil. eur). Mzdové náklady tvoria 63,3 % a 
sociálne náklady 12,7 % z osobných nákladov Skupiny. 
 
Vzhľadom na pretrvávajúce dopady hospodárskej krízy na výsledky 
spoločností Skupiny Slovnaft, bola prioritou pri vyjednávaní kolektívnych 
zmlúv minimalizácia ich dopadu pri udrţateľnej úrovni mzdy a výhod 
poskytovaných zamestnancom. Spoločnosti Skupiny v tomto roku 
nerealizovali zvýšenie základnej mzdy a to aj z dôvodu ich zvýšenia v roku 
2009 v miere presahujúcej infláciu. Výkonnostná zloţka mzdy kaţdého 
zamestnanca sa odvíja nielen od jeho individuálneho pracovného výkonu, ale 
aj od výsledkov spoločností Skupiny Slovnaft, prípadne príslušného útvaru. 

Vývoj počtu zamestnancov 
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V oblasti mzdových zvýhodnení bola zachovaná väčšia časť 
zamestnaneckých výhod vrátane ich výšky. Výraznejšia zmena nastala iba 
v spôsobe priznania voliteľného sociálneho príspevku v súvislosti 
s preukázaním nároku na tento príspevok.  
 
Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. prevzala 11. mája 2010 ocenenie v súťaţi 
„Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príleţitostí“, za 
druhé miesto, pričom odborná komisia ocenila hlavne sociálnu politiku 
spoločnosti ústretovú nielen k zamestnancom, ale aj k ich rodinným 
príslušníkom. 
 

Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov  

Skupina Slovnaft kládla dôraz na vzdelávanie všetkých skupín zamestnancov 
v súlade s potrebami rozvoja jednotlivých spoločností a stratégiou Skupiny. 
Celkové náklady na vzdelávanie za Skupinu Slovnaft predstavovali 301 tis. 
eur a za spoločnosť SLOVNAFT, a.s. 200 tis. eur. 
 
Vzdelávanie bolo zamerané na niekoľko oblastí. Odborno-špecializovaná 
príprava zamestnancov prebiehala v súlade s legislatívou. Časť vzdelávania 
bola zameraná na prípravu manaţérov a vybraných zamestnancov v oblasti 
rozvoja odborno-profesijných spôsobilostí, osobnostného rozvoja a 
efektívneho riadenia ľudí. Prebiehalo aj ďalšie prehlbovanie kvalifikácie 
formou krátkodobých vzdelávacích aktivít podľa ich odborného zamerania 
vrátane kurzov z informačných technológií. V prvom polroku 2010 sa konalo 
tieţ školenie pre manaţérov so zameraním na Etický kódex a pokračovalo 
vzdelávanie zamestnancov formou seminárov na témy týkajúce sa interných 
procesov Skupiny Slovnaft. 
 
Skupina Slovnaft kladie veľký dôraz na zvýšenie bezpečnosti a zdravia pri 
práci, ochrany pred poţiarmi a prevencii závaţných priemyselných havárií. 
V rámci projektov HSE sa uskutočnili aj periodické školenia pre vedúcich a 
ostatných zamestnancov.  
 
Zamestnancom uvoľneným z dôvodu organizačných zmien bola ponúknutá 
moţnosť absolvovať rekvalifikačné kurzy, ako aj moţnosť vyuţiť 
psychologické a personálne poradenstvo. 
 
Skupina Slovnaft kaţdoročne uskutočňuje výber talentovaných absolventov 
univerzít a vysokých škôl, ktorým poskytuje pracovné príleţitosti s moţnosťou 
ich ďalšieho odborného aj osobného rozvoja na vybraných pracoviskách. 
V prvom polroku 2010 sa v rámci programu GROWWW2010 uskutočnilo 
Assessment centrum za účasti 112 uchádzačov, z ktorých bolo do spoločností 
Skupiny Slovnaft prijatých 35 absolventov.  
 

Ľudské práva 

Skupina Slovnaft sa zaviazala k vytvoreniu a udrţiavaniu pracovného 
prostredia vzájomnej dôvery, v ktorom sa s kaţdým, kto pracuje pre Skupinu 
Slovnaft zaobchádza s úctou a dôstojnosťou. Prioritou je uplatňovanie 
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princípu spravodlivého odmeňovania a zabraňovanie i predchádzanie 
diskriminácii. 
 
Všetky tieto záväzky sú zahrnuté v Etickom kódexe, ktorý patrí medzi hlavné 
riadiace akty spoločností Skupiny Slovnaft. Jeho dodrţiavanie je vyţadované 
aj od dodávateľov a obchodných partnerov. Etický kódex prezentuje 
očakávania a štandardy spoločnosti a predstavuje záväzok podporovať 
firemnú kultúru zaloţenú na etickom a zákonnom konaní, dodrţiavaní 
ľudských práv, opisuje etické riziká a poskytuje pomôcku pre rozpoznanie 
a riešenie etických otázok. 
 
S cieľom podpory dodrţiavania Etického kódexu pôsobí v podmienkach 
Skupiny Slovnaft platforma pre riešenie etických otázok, ktorou je Etická 
poradňa. V prvom polroku 2010 bolo v rámci Etickej poradne a seminárov s 
manaţérmi spoločnosti riešených 45 etických otázok, modelových situácií 
a uskutočnilo sa 90 konzultácii a rozhovorov s externým odborníkom na etiku. 
Tento počet sa zvýšil oproti rovnakému obdobiu roka 2009, čo svedčí 
o veľkom záujme zamestnancov a manaţérov o otázky etiky a dôvere voči 
tejto platforme, ktorú podporuje aj skutočnosť, ţe odborník na etiku je 
nezávislý od zamestnávateľa a zaručuje anonymitu účastníka procesu. 
Zamestnanci majú moţnosť nielen osobne navštíviť etického poradcu, ale 
spojiť sa s ním aj telefonicky kedykoľvek v priebehu pracovnej doby. Otázky 
a konzultácie sa týkali najmä oblastí medziľudských vzťahov, podozrení z 
konfliktu záujmov, zákazu diskriminácie, postupu riešenia podania 
o podozrení z porušenia Etického kódexu na Etickú radu Skupiny MOL a 
výkladu ustanovení Etického kódexu. 

Verejnoprospešné aktivity 

V prvom polroku 2010 Slovnaft podporil radu zaujímavých 
verejnoprospešných projektov. V rámci stratégie pokračovať v kľúčových 
partnerstvách a klásť dôraz na spoločné hodnoty a spoľahlivosť spoločnosť 
opäť vsadila na podporu kvalitnej a tradičnej kultúry. Slovnaft si naďalej 
udrţuje status generálneho reklamného partnera folklórneho súboru Lúčnica, 
divadla Štúdio L+S a jedinečného festivalu váţnej hudby Viva Musica. 
Aj tomto roku bol hlavným partnerom uţ 18. ročníka medzinárodného 
filmového festivalu Art Film Fest.  
 
Systematicky sa naďalej zameriava na podporu detí a mládeţe. V prvom 
polroku v rámci 3. ročníka grantového programu Talenty Novej Európy 
Slovnaft v spolupráci so Stredoeurópskou nadáciou (CEF) podporil 42 
výnimočných nadaných a talentovaných mladých ľudí, ktorým rozdelil grant 
v celkovej výške 66 500 eur.  
Slovnaft rovnako pokračuje aj v systematickom zlepšovaní vzdelávacieho 
systému na Slovensku. V máji spoločnosť v spolupráci s CEF zahájila uţ 4. 
ročník programu Škola, ktorej to myslí, v rámci ktorého bude mať ďalších 35 
škôl z celého Slovenska moţnosť osvojiť si nové vyučovacie metódy.  
 
V prvej dekáde roka 2010 Slovnaft a nadácia Ekopolis udelili grant 21 
projektom, ktoré uspeli vo 4. ročníku environmentálneho programu Zelené 
oázy. V období od marca do septembra budú prostredníctvom aktívnej 
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občianskej iniciatívy ţiadateľov vytvorené nové náučné chodníky, upravené 
parky a verejné zelené plochy, obnovené lokality prírodnej, historickej aj 
kultúrnej hodnoty. Na realizáciu vybraných projektov bude prerozdelená suma 
56 000 eur.  
 
Aktívne sa do verejnoprospešných projektov zapojili aj zamestnanci 
spoločnosti, ktorí sa uţ tretí rok aktívne zúčastnili projektu firemného 
dobrovoľníctva „Naša Bratislava“.  
Zamestnanci pozitívne reagovali aj na výzvu Slovenského Červeného kríţa. 
Na konto zbierky Ľudia ľudom prispeli spoločne sumou 7 333 eur.  
Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. podporila aj verejnú zbierku občianskeho 
zdruţenia Človek v ohrození - SOS Povodne 2010, prostredníctvom ktorej 
smeruje pomoc do regiónov Spiš, Šariš, Zemplín a okolie Košíc. 
  
Obci Kapušany, ktorú tieţ ničivo zasiahli májové povodne spoločnosť poskytla 
priamu pomoc vo výške 10 000 eur. 
 
V rámci systematickej spolupráce s vysokými školami bolo v rámci programu 
GROWWW 2010 vybraných 19 absolventov, ktorí absolvujú v spoločnosti 
ročný pracovno-vzdelávací plne platený program.  
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Kvalita 
 
Prvý polrok 2010 znamenal pre oblasti zavedených manaţérskych systémov 
spoločností Skupiny Slovnaft obdobie dohľadových auditov a prípravy na 
dohľadové audity systému manaţérstva kvality podľa normy ISO 9001:2008 
vo všetkých podnikateľských oblastiach úspešne recertifikovaných v priebehu 
roka 2009. 
 
Počas dohľadových auditov medzinárodná certifikačná spoločnosť SGS 
vysoko hodnotila úroveň prevádzkovania a riadenia hlavných procesov v 
certifikovaných oblastiach, vedenie dokumentácie a záznamov, viditeľnú 
orientáciu zamestnancov na kvalitu, pravidelné sledovanie spokojnosti 
zákazníkov, ako aj vyuţívanie viacerých nástrojov kvality, ako sú rôzne 
metódy analýzy problémov, benchmarking, brainstorming a iné.  
 
Skupina Slovnaft sa okrem zabezpečenia procesov smerujúcich ku kvalite 
svojich produktov dlhodobo zameriava najmä na zvýšenie spokojnosti 
zákazníkov. Na základe lepšieho pochopenia ich poţiadaviek v náročnom 
a dynamicky sa meniacom externom prostredí, sa Slovnaft usiluje o neustále 
zdokonaľovanie svojich systémov manaţérstva kvality. Veľká pozornosť je 
venovaná najmä potrebám a očakávaniam zákazníkov, ako aj sledovaniu ich 
spokojnosti a súčasnej analýze výkonnosti všetkých kľúčových procesov.  
 
K výborným výsledkom z dohľadových auditov prispeli aj interné audity 
kvality, ktoré ako efektívny nástroj posúdenia úrovne zhody systému 
manaţérstva kvality s určenými kritériami, poskytujú manaţmentu priebeţné a 
hodnotné informácie pre analýzu a trvalé zlepšovanie výkonnosti procesov 
Skupiny Slovnaft.  
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Výskum a vývoj 
 
Aj v prvom polroku 2010 spoločnosť SLOVNAFT, a.s. pokračovala vo vývoji 
motorových palív so zvýšeným obsahom obnoviteľných biozloţiek v súlade 
s poţiadavkami Európskej únie a národnou legislatívou pre rok 2011 a ďalšie 
roky. V súlade s celoeurópskym trendom a poţiadavkami spotrebiteľov kladie 
spoločnosť SLOVNAFT, a.s, maximálny dôraz na úţitkové vlastnosti 
motorových palív, ktoré ovplyvňuje aj správne zvolený spôsob aditivácie 
a výber účinných prísad na aditiváciu.  
 
Pri výrobe MERO, ktoré SLOVNAFT, a.s. primiešava do motorovej nafty, sa 
rutinne pouţíva pouţitý kuchynský olej, čím Skupina Slovnaft a jej dodávatelia 
prispievajú k šetreniu čerstvých rastlinných olejov, vyuţiteľných najmä pre 
potravinárske účely. 
 
Vyvinutá bola aj technológia výroby LPG umoţňujúca efektívne vyuţitie 
potenciálu plynných produktov, pouţitie ktorého prináša so sebou podstatné 
zníţenie škodlivých látok a obsahu CO2 vo výfukových plynoch. 
 
Skupina Slovnaft v súčasnosti pracuje na vyvíjaní metodiky na sledovanie 
cyklu ţivotnosti rôznych surovín a technológií, určených na výrobu biopalív 
druhej generácie (LCA = Life Cycle Analysis), ktoré budú tvoriť súčasť 
motorových palív v budúcnosti. Táto metodika bude hrať významnú úlohu 
v procese garancie úspor skleníkových plynov vyplývajúcich z poţiadaviek 
Európskych smerníc v rámci takzvaného klimaticko-energetického balíčka. 
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Diskusia a analýza výsledkov  

Podnikateľské prostredie 

 
Svetovému ropnému trhu sa v prvom polroku 2010 čiastočne podarilo zbaviť 
sa nepriaznivých tendencií z predchádzajúceho obdobia. Spotreba ropy vo 
svetovom meradle začala opäť vzrastať, na druhej strane pribliţne 2 %-ný 
medziročný nárast spotreby je takmer výlučne ťahaný rastúcim dopytom 
v rýchlo sa vzmáhajúcich a hospodárskou krízou málo poznačených 
ekonomikách Juţnej a Východnej Ázie. Vyspelé ekonomiky OECD v súhrne 
zaznamenali stagnáciu spotreby ropy, pričom mierny medziročný prírastok 
registrovali v USA a naopak pokles spotreby pokračoval v Európskej Únii 
a Japonsku.  
 
Dopyt po rope tak aj naďalej zaostáva za zotavením sa ekonomiky a hoci 
svetový HDP uţ neklesá, jeho úroveň nedosahuje predkrízové úrovne ani v 
najvyspelejších krajinách. Miera nezamestnanosti ostáva naďalej vysoká, 
priemyselná produkcia ani medzinárodný obchod sa zatiaľ plne nezotavili, 
fiškálne a menové stimuly vlád a centrálnych bánk uţ dosiahli stropy svojich 
moţností. Výsledkom len pomalého spamätávania sa svetovej ekonomiky 
z ťaţkého krízové roku 2009, je tak okrem iného aj stagnácia vo vývoji cien 
energií.  
 
Cena kľúčovej energetickej komodity - ropy - sa v prvom polroku ustálila, 
pričom cena benchmarkovej ropy Brent sa pohybovala v pásme medzi 70-85 
USD za barel. Na jej výšku okrem tradičných faktorov, ako je úroveň 
komerčných zásob ropy a ropných produktov v krajinách OECD, prebytok 
voľných disponibilných produkčných kapacít krajín OPEC, či sezónnosť, 
vplývali aj meniace sa očakávania a odhady expertov ohľadom budúceho 
vývoja svetovej ekonomiky a hospodárskej aktivity. Hoci prognózy boli 
spočiatku veľmi sľubné, následne sa zhoršili, a to najmä po prepuknutí dlhovej 
krízy juţných krajín Európskej Únie a po zhoršení niektorých hlavných 
makroekonomických indikátorov v USA charakterizujúcich spotrebu a 
očakávania domácností. 
 
Všeobecný prebytok ropy, ako aj ropných produktov vyvolávali v prvom 
polroku 2010 pnutie najmä v tých krajinách OECD, kde dopyt po ropných 
produktoch naďalej klesal. Týkalo sa to najmä západnej časti EÚ, kde 
pokračoval proces zatvárania časti nadbytočných spracovateľských kapacít 
potom, čo podobný proces prebehol v USA uţ minulý rok. Cieľom redukcie 
rafinérskych kapacít vo viacerých západných krajinách bolo docieliť zlepšenie 
efektívnosti rafinérskeho odvetvia, a to dosiahnutím rovnováhy medzi 
disponibilnou ponukou a dopytom. Rafinérske marţe sa podarilo mierne 
zlepšiť, a to najmä pri benzínoch, naopak pri stredných destilátoch sa situácia 
v zásade oproti minulému roku nezmenila. Priemerný crack spread 
automobilových benzínov sa medziročne zlepšil pribliţne o 40 USD/t 
a dosiahol hodnotu 145 USD/t, naopak priemerný naftový crack spread ostal 
na úrovni okolo 80 USD/t. 
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Mierne zlepšenie výkonnosti zaznamenali rafinérie spracovávajúce ťaţšie 
typy ropy. 
 
Zlepšenie výkonnosti zaznamenali aj petrochemické spoločnosti, a to 
v dôsledku silnejšieho dopytu po polyméroch – polyetylén a polypropylén, 
ktorých ceny vo vzťahu k vstupným surovinám výraznejšie stúpli. Naďalej 
však ostáva ich profitabilita na veľmi nízkej úrovni, pričom rastúca 
petrochemická marţa naďalej nestačila na vykrytie ostatných prevádzkových 
a energetických nákladov konverzie vstupných surovín na produkty. 
 
Slovenský ropný trh bol v prvom polroku 2010 ovplyvnený pozvoľným 
oţivením slovenskej ekonomiky, ktorá v prvých mesiacoch ťaţila najmä 
z rastúceho dopytu na jej exportných trhoch (najmä v Nemecku, Rakúsku 
a Česku). Pozitívnym impulzom pre predaj motorovej nafty bolo rozhodnutie 
vlády SR zníţiť spotrebnú daň, čo zníţilo konečné ceny pod úroveň 
susedných krajín, najmä Česka a Maďarska. Vďaka tomuto kroku sa 
motorová nafta na Slovensku stala pre prepravné spoločnosti, podnikateľov 
a majiteľov osobných áut s dieselovým motorom cenovo atraktívnou, čo sa 
odzrkadlilo v náraste predaja, ktorý dosiahol aţ dvojciferné číslo v porovnaní 
s predchádzajúcim rokom. Došlo tak k presmerovaniu časti predaja tohto 
paliva z okolitých krajín na územie Slovenska. Na druhej strane spotrebu nafty 
negatívne ovplyvnili rozsiahle povodne komplikujúce poľnohospodárske práce 
a tieţ výstavbu ciest, ako aj štrajk dopravcov na začiatku roka kvôli zavedeniu 
mýtneho systému. Napriek tomu v priemere za prvých šesť mesiacov 2010 
vzrástol predaj motorovej nafty na Slovensku o pribliţne 12 %.  
 
Naopak, spotreba benzínu naďalej trpela v dôsledku vysokej miery 
nezamestnanosti, postupnou obmenou staršej flotily osobných automobilov za 
novšie modely, čo bolo vlani podporené „šrotovným“. Celkový predaj benzínu 
v SR tak poklesol v prvom polroku medziročne zhruba o 2 %. 
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Finančné operácie Skupiny Slovnaft 

Výkaz komplexného výsledku 

 
V prvom polroku 2010 boli trţby v porovnaní s rovnakým obdobím 
predchádzajúceho roka vyššie o 0,3 mld. eur (+28 %) a boli ovplyvnené 
protichodným vývojom externého prostredia a interných podmienok 
spoločnosti. Niţšie predané objemy v dôsledku zníţeného dopytu v prvom 
štvrťroku 2010 a zníţenej produkcie v druhom štvrťroku 2010 boli 
kompenzované výrazne vyššími kótovanými cenami motorových palív 
počas prvého polroka 2010. Podobný vývoj bolo moţné sledovať aj v prípade 
nákladov na suroviny, kde napriek výrazne zníţenému spracovaniu ropy 
v druhom štvrťroku 2010 v dôsledku odstávok, narastajúci trend kótovanej 
ceny ropy v prvom polroku 2010 spôsobil nárast nákladov na suroviny a 
obstaranie predaného tovaru o 0,4 mld. eur (+35 %). Zvýšenie nákladov na 
suroviny v prvom polroku 2010 bolo čiastočne kompenzované zvýšením 
zmeny stavu zásob o 47,5 mil. eur, v dôsledku uţ spomínaných odstávok 
kľúčových výrobných jednotiek. V dôsledku posilňovania kurzu USD oproti eur 
počas celého prvého polroka 2010 dosiahla kurzová strata hodnotu o 26,8 mil. 
eur vyššiu v porovnaní s prvým polrokom 2009 a bola tak hlavným dôvodom 
nárastu ostatných prevádzkových a finančných nákladov.  

Výkaz finančnej pozície  

 
Hodnota fixných aktív bola medziročne niţšia o 15,3 mil. eur a odráţala vývoj 
kapitálových výdavkov. Zmeny jednotlivých zloţiek pracovného kapitálu boli 
ovplyvnené predovšetkým odlišným vývojom kótovaných cien ropy a ropných 
výrobkov v júni 2010 v porovnaní s júnom 2009. Vyššie kótované ceny ropy 
a ropných produktov sa podpísali na zvýšení hodnoty zásob o 78,4 mil. eur 
a napriek zníţenému nákupu ropy aj na zvýšení záväzkov z obchodného 
styku o 93,9 mil. eur. Pohľadávky z obchodného styku zostali na prakticky na 
úrovni predchádzajúceho roka (pokles o 2,9 mil. eur). Rovnako aj hodnota 
úverov zaznamenala len miernu zmenu (nárast o 4 mil. eur). Tento fakt 
odzrkadlila aj dohoda s konzorciom bánk na úverovom rámci v hodnote 100 
miliónov eur, ktoré má právo spoločnosť vyuţiť najbliţšie tri roky. 

Výkaz peňažných tokov  

 
Hodnota peňaţných prostriedkov ku koncu roku 2009 dosiahla 56,7 mil. eur, 
čo je na úrovni júna 2009. Avšak štruktúra cash flowu sa zmenila, keď pokles 
cash flowu z prevádzkových činností, hlavne z dôvodu navyšovania zásob 
v roku 2010, bol kompenzovaný nárastom finančného cash flowu v dôsledku 
odlišného harmonogramu výplaty dividend v porovnaní s minulým rokom. 
Finančnú situáciu Skupiny Slovnaft je aj naďalej moţné povaţovať za 
stabilnú, čo odráţa aj relatívne nízka úroveň čerpania úverov. 
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Rafinérska činnosť a predaj 

 
V prvom polroku 2010 spracovala spoločnosť Slovnaft celkovo 2,5 mil. ton 
ropy. Celý objem spracovanej ropy bol nakúpený a dodaný zmluvnými 
partnermi z Ruskej federácie pri dodrţaní zmluvne špecifikovaných 
podmienok prostredníctvom ropovodu Druţba. Medziročne niţšie spracovanie 
o 218 tis. ton bolo ovplyvnené najmä niţším dopytom po motorových palivách 
na začiatku roka a širším rozsahom generálnych revízií a odstávok v 
porovnaní rokom 2009. 
 
Niţší objem spracovania ropy v prvom polroku 2010 sa prejavil v celkovom 
poklese výroby rafinérskych výrobkov medziročne o 6 % a petrochemických 
výrobkov o vyše 13 %. Pokles zaznamenala produkcia všetkých ropných 
produktov s výnimkou ťaţkého vykurovacieho oleja, ktorý zaznamenal nárast 
o takmer 70 % oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Tento nárast bol 
spôsobený skutočnosťou, ţe do vyčlenenia teplárne a súvisiacich aktivít do 
samostatnej spoločnosti CM European Power Slovakia, s.r.o. sa kvapalné 
palivo pre tepláreň vykazovalo ako vlastná spotreba rafinérie. Produkcia 
benzínov poklesla medziročne o 20 %, motorovej nafty o 8 %.  
 

Objem výroby (v tis. ton) 2010 H1 2009 H1 

Automobilové benzíny 584,2 733,5 

Motorová nafta 1233,2 1 344,2 

Petrolej 18,3 23,1 

Ťaţký vykurovací olej 326,5 193 

Asfalty a oxidačná zmes 1 0,1 10,4 

Síra 30,4 31,5 

Ostatné rafinérske produkty 385,2 424 

CELKOM rafinérske výrobky 2 587,9 2 759,7 

Petrochemické produkty 97,4 112,8 

CELKOM  2 685,3 2 872,5 

 
V prvom polroku 2010 dosiahol objem predaja rafinérskych výrobkov 2,3 mil. 
ton, čo predstavuje pokles o pribliţne 11 % (276 tis. ton) oproti rovnakému 
obdobiu minulého roka. Na druhej strane v dôsledku rastu kótovaných cien 
ropných produktov trţby z predaja vzrástli medziročne o takmer 30 % na 1,2 
mld. eur.  
 
Predaj na domácom trhu vzrástol v objemovom vyjadrení o 11,5 % na 688,4 
tis. ton. Najväčší podiel na predaji mali pohonné hmoty, z ktorých predala 
Skupina Slovnaft v prvom polroku 615 tis. ton. V porovnaní s rovnakým 
sledovaným obdobím v roku 2009 ide o takmer 12 %-ný nárast. Najväčší 
podiel na náraste mala motorová nafta, ktorej spotrebu podporilo pozvoľné 
oţivenie ekonomiky, ako aj februárové zníţenie spotrebnej dane, ktoré 
zatraktívnilo cenu nafty v porovnaní s okolitými krajinami. Objem predaja 
motorovej nafty na domácom trhu vzrástol o 70,4 tis. ton, čo predstavuje 
20 %-ný nárast v medziročnom porovnaní. Predaj benzínov mierne poklesol 
na necelých 193 tis. ton, čo predstavuje pokles o 3 %. Mierny pokles predaja 
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benzínov na domácom trhu je v súlade s vývojom v okolitých krajinách 
a odzrkadľuje všeobecne pomalšiu reakciu segmentu domácností na 
ekonomické oţivovanie, ako aj vplyv minuloročného „šrotovného“. 
 
Predaj leteckého petroleja bol v prvom polroku 2010 ovplyvnený 
pretrvávajúcou nepriaznivou situáciou slovenského leteckého priemyslu. 
V roku 2009 ukončil svoju činnosť najväčší slovenský letecký prepravca 
a bratislavské letisko trpí i naďalej nízkou vyťaţenosťou. Tento negatívny 
trend sa odrazil na poklese predaja o takmer 11 % (1,9 tis. ton).  
 
Predaj asfaltov na Slovensku medziročne stúpol o vyše 15 % (4 tis. ton) na 
29,2 tis. ton. Najvýraznejšie stúpol predaj priemyselných asfaltov, a to 
z minuloročných 6,7 tis. ton na takmer 14 tis. ton. Povodne však komplikovali 
práce nie len poľnohospodárom, ale aj vo výstavbe ciest. Táto nepriaznivá 
situácia sa prejavila na poklese predaja cestných asfaltov, aj modifikovaného 
asfaltu, ktorých sa predalo menej v porovnaní s rovnakým obdobím minulého 
roka. 
 
Z dôvodu plánovaných generálnych revízií a ďalších odstávok niektorých 
výrobných zariadení došlo k poklesu výroby a predaja chemikálií. Predaj 
poklesol na domácom trhu o 19 % na 10,5 tis. ton.  
 
Predaj rafinérskych výrobkov na exportné trhy bol v prvom polroku 2010 
medziročne niţší o 18 % a dosiahol 1,6 mil. ton. Dôvodom bol predovšetkým 
niţší dopyt na viacerých exportných trhoch v úvode roka, ako aj uţ 
spomínané odstávky výrobných zariadení, ktoré mali za následok niţšiu 
výrobu. V tomto období sa spoločnosť primárne zamerala na plnenie svojich 
zmluvných povinností a plynulé zásobovanie domáceho trhu. Najviac sa zníţil 
export do Nemecka, Maďarska a Českej republiky. V prípade českého 
a maďarského trhu to bolo spôsobené predovšetkým niţším dopytom v úvode 
roka v dôsledku predzásobenia sa pred zvýšením spotrebnej dane na palivá 
v týchto krajinách. Na druhej strane vďaka uţ spomínanému rastu kótovaných 
cien ropných produktov vzrástli trţby z predaja na exportných trhoch o 18,8 % 
na 850,5 mil. eur.  
 
Export motorových palív zaznamenal medziročný pokles v objemovom 
vyjadrení o takmer 23 % na 1,3 mil. ton. Podiel predaja motorových palív na 
tradičné trhy na celkovom exporte zostal zachovaný. Prvenstvo si zachoval 
rakúsky trh s objemom exportu 496 tis. ton. Na druhom mieste je český trh 
s 372 tis. ton, nasledovaný poľským trhom s objemom 263 tis. ton 
a maďarským trhom s 126 tis. ton. 
 
Objem predaja chemikálií na exportné trhy poklesol medziročne o 20 % (31,7 
tis. ton) v dôsledku niţšej výroby vplyvom odstávok, ako aj len pozvoľným 
rozbiehaním sa chemických podnikov po kríze.  
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Petrochémia 

 
Prvý polrok 2010 bol ovplyvnený plánovanou odstávkou výrobných jednotiek 
počas technologickej zaráţky, ktorá sa uskutočnila v máji 2010.  
 
Petrochemický segment skupiny Slovnaft spracoval za hodnotené obdobie 
322 tis. ton primárneho benzínu a ľahkých uhľovodíkov. Etylénová jednotka 
vyprodukovala 97 tis. ton etylénu a 44 tis. ton propylénu.  
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Polypropylénová jednotka dosiahla v prvom polroku 2010 výrobu na úrovni 
109 tis. ton, čo je o 4 % menej ako za rovnaké obdobie v roku 2009. Tento 
pokles bol ovplyvnený vyššie uvedenou plánovanou odstávkou jednotky . V 
sledovanom období pokračovala optimalizácia produktového a zákazníckeho 
portfólia. Podiel kopolymérov na produkcii polypropylénu predstavoval 32 %, 
čo predstavuje nárast oproti rovnakému obdobiu roku 2009 o 12 %. 
 
Výroba polyetylénu dosiahla úroveň 72 tis. ton, čo predstavuje pokles takmer 
o 11 % oproti rovnakému obdobiu roku 2009. Tento pokles bol rovnako 
ovplyvnený plánovanou odstávkou etylénovej jednotky a polyetylénu. 
 
Predaj plastov bol na úrovni 179 tis. ton, čo predstavuje pokles oproti 
rovnakému obdobiu v roku 2009 o viac ako 14 %. Predaj polypropylénu 
poklesol o 11 % a predaj polyetylénu poklesol o 14 %. Pod niţší predaj sa 
podpísala uţ spomínaná odstávka v máji 2010. Petrochemický segment 
nezaznamenal zmenu týkajúcu sa objemu predaja na domácom trhu. Na 
zahraničných trhoch bol zaznamenaný pokles predaja o 15 %. 
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Podnikové služby 

 
Útvar Podnikové sluţby je zodpovedný za zabezpečovanie sluţieb spojených 
s nákupom, realizáciou investičných projektov, so správou majetku, 
prevádzkou objektov, so skladovaním a riadením zásob, zabezpečením 
dopravy, archiváciou a riadením dokumentácie. Cieľom je poskytovanie 
kvalitných sluţieb interným aj externým zákazníkom a iniciatíva v zniţovaní 
nákladov sústavným zlepšovaním svojej činnosti a zefektívňovaním procesov. 
 
Podnikové sluţby pokračovali aj v roku 2010 v zlepšovaní svojej činnosti, 
procesov, ako aj vzťahov s internými zákazníkmi.  
 
Útvar Nákup sa v prvom polroku 2010 zameral na najvýznamnejšie 
dodávateľské zmluvy a zahájil sériu obchodných rokovaní s partnermi s 
cieľom dohodnúť výhodnejšie obchodné podmienky. Útvar úspešne 
zrealizoval obstaranie nevyhnutných náhradných dielov a príslušných prác 
potrebných v rámci generálnych revízií kľúčových výrobných jednotiek 
rafinérie a petrochémie. V rámci zabezpečenia efektívneho obstarávania sa 
útvar sústredil na skrátenie celkovej doby výberových konaní. 
 
Nosnými projektmi útvaru Správa majetku boli v prvom polroku 2010 predaj 
hnuteľného a nehnuteľného majetku SLOVNAFT, a.s pouţívaného na 
skladovanie štátnych hmotných rezerv dcérskej spoločnosti Zväz pre 
skladovanie zásob, a. s. a projekt Brownfield zameraný na konverziu starých 
odstavených priemyselných budov na iné účelové vyuţitie. Útvar intenzívne 
pracuje na novej koncepcii nájmov komerčných priestorov na základe 
prieskum spokojnosti zamestnancov zameraného na hodnotenie sluţieb vo 
vonkajšom areáli spoločnosti SLOVNAFT, a.s.. Na základe podnetov 
respondentov a vysokého dopytu po zmene sluţieb sa úprava koncepcie týka 
najmä rozšírenia ponuky moderných gastrosluţieb, rozšírenie typov 
poskytovaných sluţieb a zvýšenie ich kvality.  
 
Hlavnými úlohami Prevádzky objektov v prvom polroku 2010 bolo 
zabezpečenie primeraných pracovných podmienok pre všetkých 
zamestnancov spoločnosti a zabezpečenie nevyhnutných sluţieb spojených 
s komerčným prenájmom nehnuteľností tretím stranám s ohľadom na 
racionalizačné opatrenia zamerané najmä na zniţovanie spotreby energií v 
nevýrobných objektoch. Útvar intenzívne pracuje na vytvorení novej 
koncepcie spolupráce s dodávateľom sluţieb súvisiacich s prevádzkou 
objektov a uzatvorení nových rámcových zmlúv pre poskytovanie stavebnej, 
elektro a strojno - technologickej údrţby.  
 
Hlavným cieľom útvaru Informačné a dokumentačné sluţby v prvom polroku 
2010 bola implementácia lokálnych riadiacich aktov týkajúcich sa 
registratúrneho poriadku a správy príručnej centrálnej registratúry ako nového 
prvku v portfóliu poskytovaných sluţieb v súlade s koncepciou rozvoja útvaru. 
Útvar zaviedol denný monitoring činností a výkonových a objemových 
ukazovateľov ako aj niekoľko organizačných a technických zmien s cieľom 
zvýšiť efektívnosť interných činností a poskytovaných sluţieb. 
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Útvar riadenia zásob a majetku sa v prvom polroku 2010 pracoval najmä na 
zefektívnení riadenia zásob s cieľom optimalizácie ich vyuţívania, ako aj 
zvyšovaní obrátkovosti beţných zásob, zniţovaní podielu nevyuţívaných 
zásob, optimalizácii stavu havarijných zásob a manaţmentu nevyuţívaného 
hnuteľného majetku. 
 
Útvar Doprava implementoval lokálny riadiaci akt týkajúci sa správy vozového 
parku a zaviedol tak nové kontrolné nástroje zamerané na zlepšenie 
starostlivosti a efektívne pouţívanie sluţobných vozidiel. Súčasne zaviedol 
novú sluţbu komplexného čistenia vozidiel prostredníctvom externého 
dodávateľa.  
 
Útvar realizácie projektov v prvom polroku 2010 svoje činnosti zameral hlavne 
na ukončenie tretej etapy projektu ECO Vision a v rámci projektu EDISON na 
prípravu staveniska pre rekonštrukciu teplárne. Dôraz sa taktieţ kládol na 
investičné projekty, realizácia ktorých mohla byť vykonaná len počas odstávky 
rafinérie v máji a júni 2010.  
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Investičné aktivity 
 

V súlade so schválenou stratégiou materskej spoločnosti sa aj v prvom 
polroku 2010 v Skupine Slovnaft pokračovalo v uplatňovaní konzervatívnej, 
úspornej investičnej politiky. 
 
V sledovanom období prvého polroka 2010 investičné výdavky Skupiny 
Slovnaft dosiahli hodnotu 52 mil. eur, z čoho 6 mil. eur bolo preinvestovaných 
do rastových projektov zameraných na zvýšenie výkonnosti. Investície do 
projektov zabezpečujúcich zlepšenie kvality procesu predstavovali 11 mil. eur 
a HSE projekty si vyţiadali 5 mil. eur.  
 
V segmente Výroba a predaj bol dominantný ekologický projekt 
„Rekonštrukcia skladovacích nádrţí“ s kapitálovými výdavkami viac ako 3 mil. 
eur, ktorého hlavným cieľom je zabezpečiť ekologické prevádzkovanie 
a garantovať poţiarnu ochranu v súlade s platnou legislatívou. Projekty 
zamerané na zvýšenie prevádzkovej spoľahlivosti dosiahli hodnotu 34 mil. 
eur, z toho na plánované generálne opravy sa vynaloţilo 24 mil. eur a nákup 
katalyzátorov predstavoval 3 mil. eur. Ostatné investície smerovali do 
rekonštrukcie a modernizácie kľúčových výrobných jednotiek, na zlepšenie 
distribučného procesu a do jednoduchej reprodukcie zariadení pomocného 
charakteru vo vybraných rafinérskych výrobniach. V súlade s legislatívnymi 
poţiadavkami pokračovala aj realizácia ďalších menších projektov HSE 
v celkovej hodnote 2 mil. eur.  
 
Investičné výdavky v petrochemickom segmente dosiahli hodnotu 8 mil. eur. 
Významná čiastka 5 mil. eur bola pouţitá na projekt „ECO Vision“, ktorý je 
zameraný na zefektívnenie technologického procesu na Etylénovej jednotke. 
Realizácia projektov na zvýšenie kvality procesov a investorská príprava 
nových finalizujúcich technológií si vyţiadala ďalšie 3 mil. eur. 
 
V oblasti vedenia spoločnosti SLOVNAFT, a.s. predstavovali kapitálové 
výdavky hodnotu 0,27 mil. EUR. Pribliţne polovicu z tejto sumy tvorili 
investície zamerané do oblasti informačných technológií. Zvyšná suma bola 
pouţitá na rekonštrukciu nehnuteľností a na udrţanie podnikového štandardu 
v administratívnych a v ubytovacích kapacitách ako aj na splnenie 
poţiadaviek BOZP. 
 
V prvom polroku 2010 bolo v dcérskych spoločnostiach SLOVNAFT, a.s. 
preinvestovaných 17 mil. eur. Z toho v CM European Power Slovakia,  
s. r. o., prislúchajúcej do energetického segmentu, bolo na projekt „EDISON“ 
vynaloţených viac ako 9 mil. eur a v Slovnaft Petrochemicals, s.r.o. kapitálové 
výdavky predstavovali sumu 8 mil. eur. V júni 2010 nadobudla dcérska 
spoločnosť Zväz pre skladovanie zásob, a. s., majetok odkúpením od 
materskej spoločnosti SLOVNAFT, a.s. v celkovej hodnote 12 mil. eur. 
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Správa a riadenie spoločnosti 
 
Princípy správy a riadenia spoločnosti (Corporate Governance) sú integrálnou 
súčasťou činnosti Skupiny Slovnaft. 
 
Spoločnosť Slovnaft si uvedomuje, ţe jasne definované vzťahy a komunikácia 
medzi akcionármi, manaţmentom spoločnosti a jej zamestnancami sú 
predpokladom dobrého riadenia spoločnosti. 
 
Globálna finančná kríza spôsobila, ţe medzinárodné organizácie, štáty, 
podnikatelia a záujmové skupiny otvárajú nové témy v oblasti správy 
a riadenia spoločnosti. Pozornosť sa sústreďuje na otázky nastavenia 
dlhodobej motivácie manaţmentu spoločností. Skupina Slovnaft sa pripája 
k týmto diskusiám a stále vylepšuje svoje systémy odmeňovania. 
 
Spoločnosť prijala Kódex správy a riadenia spoločností na Slovensku, ktorý 
obsahuje princípy správy a riadenia spoločnosti, akcie ktorých sú 
obchodované na trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. a vychádza 
z princípov správy a riadenia spoločností OECD (Kódex je dostupný na 
www.bsse.sk). Vyhlásenie spoločnosti SLOVNAFT, a.s. o dodrţiavaní zásad 
tohto kódexu je dostupné na internetovej stránke spoločnosti www.slovnaft.sk. 
 
Slovnaft zakotvuje princípy etického podnikania v Etickom kódexe Skupiny 
Slovnaft, ktorý je dostupný na internetovej stránke www.slovnaft.sk. 
 

Systém riadenia spoločnosti 

 
Slovnaft je integrovanou súčasťou Skupiny MOL, ktorá je zaloţená na 
maticovej štruktúre. Účinnú integráciu zabezpečuje úspešná súhra 
podnikateľských a funkčných útvarov na úrovni Skupiny. Riadenie je 
realizované prostredníctvom systému riadiacich aktov zaloţených na 
procesoch. Integrovanú maticovú prevádzku podporujú integrované systémy 
riadenia, pričom kontrola kľúčových funkcií musí byť centralizovaná. 
 
Riadenie sa uskutočňuje prostredníctvom dvoch paralelných navzájom 
prepojených skupín útvarov - podnikateľských a funkčných. Úlohou 
podnikateľských útvarov je tvorba a implementácia konkurenčných stratégií, 
zvyšujúce podnikateľskú hodnotu v súlade so stratégiou Skupiny Slovnaft a 
tieţ uplatňovanie interných, ako aj externých predpisov a zákonných 
poţiadaviek. Funkčné útvary plnia podobné úlohy s cieľom podporiť 
podnikateľské procesy. 
 
Hlavné riadiace dokumenty Skupiny MOL sú Prevádzkové a organizačné 
pravidlá (OOR), Popis úloh a zodpovedností (DTR) a Prehľad rozhodovacích 
právomocí (LDA) sú vypracovávané za neustálej spolupráce medzi 
podnikateľskými a funkčnými útvarmi a v súlade so smernicami Skupiny. 
 

http://www.bsse.sk/
http://www.slovnaft.sk/
http://www.slovnaft.sk/
http://www.slovnaft.sk/
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Všetky dôleţité zásady riadenia sú sumarizované a detailizované v OOR. Ide 
o riadiaci dokument na najvyššej úrovni, ktorý premieta stratégiu Skupiny 
MOL do základných prevádzkových pravidiel. Definuje filozofiu a víziu 
riadenia Skupiny MOL, ako aj najdôleţitejšie pravidlá a politiky týkajúce sa 
rozhodovania, kontrolných mechanizmov a organizačného plánovania.  
Integrovaný model organizácie Skupiny MOL je uvedený v DTR, ktorý 
rozpracúva pravidlá podnikového riadenia a organizačného plánovania 
v podobe organizačných štruktúr. Určuje kľúčové úlohy a zodpovednosti 
jednotlivých organizačných útvarov.  
 
LDA obsahujú podrobné pravidlá prijímania rozhodnutí na úrovni Skupiny 
MOL a definujú najdôleţitejšie rozhodovacie miesta podnikovej prevádzky a 
organizačné zodpovednosti týkajúce sa najmä finančných rozhodnutí. 
 
Tieto riadiace dokumenty sú prehodnocované a revidované, aby zodpovedali 
aktuálnym výzvam a stratégiám Skupiny Slovnaft. 
 
Globálne riadiace akty opisujú proces na úrovni Skupiny a lokálne presne 
definujú jednotlivé špecifiká procesu daného útvaru. Spravovanie týchto typov 
riadiacich aktov sa realizuje v rámci systému procesného riadenia. 
 
Spoločnosť uplatňuje moderné systémy odmeňovania manaţmentu, ktoré 
odráţajú snahu zvyšovať zainteresovanosť manaţmentu na cieľoch 
spoločnosti a jej akcionárov. 
 
Základná mzda manaţérov nadväzuje na zaradenie príslušnej pracovnej 
pozície v rámci kategorizačného systému zaloţeného na hodnotení 
pracovných pozícií metódou Hay, ako aj na mzdové relácie na trhu práce. 
Zmena základnej mzdy je závislá od výkonu manaţéra za predchádzajúci rok, 
hodnoteného podľa vopred stanovených cieľov alebo kritérií. Ciele sú 
stanovené na základe systému PMS (Performance Management System) a 
sú prepojené na výsledky Skupiny MOL resp. Slovnaft, danej spoločnosti a 
riadeného útvaru. Ďalšie ciele sú určené ako osobné úlohy pre daného 
manaţéra (individuálne ciele). Váha jednotlivých cieľov vyjadruje mieru vplyvu 
príslušného manaţéra na plnenie cieľov daného organizačného celku – 
útvaru, spoločnosti či skupiny. 
 
Pohyblivou zloţkou mzdy je ročná odmena manaţérov, ktorá je závislá od 
hospodárskych výsledkov ako aj od výkonu manaţéra za uplynulý rok. Ďalšou 
formou pohyblivej zloţky mzdy manaţérov je relatívna motivácia - odmena 
priznaná na základe ich relatívnej výkonnosti, teda vzájomného porovnania 
pracovného výkonu manaţérov daného segmentu, či úseku za uplynulý rok. 

Princípy práce orgánov spoločnosti a vzťahy k akcionárom 

 
V zmysle Stanov spoločnosti je valné zhromaţdenie najvyšším orgánom 
spoločnosti. Do jeho pôsobnosti patrí rozhodovanie o nasledovných 
záleţitostiach:  
 

a) zmena stanov 
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b) rozhodnutie o zvýšení a zníţení 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, ţe spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou 
spoločnosťou 

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

 
Predstavenstvo zvoláva valné zhromaţdenie uverejnením oznámenia o 
konaní valného zhromaţdenia. Oznámenie o konaní valného zhromaţdenia 
akcionárom vlastniacim akcie na doručiteľa musí byť uverejnené najmenej 30 
dní pred konaním valného zhromaţdenia. Zverejnenie sa uskutočňuje v 
denníku s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcom burzové správy alebo 
iným spôsobom, ak to vyţadujú a/alebo umoţňujú príslušné právne predpisy. 
 
Riadne valné zhromaţdenie spoločnosti sa koná najmenej raz za rok. Zvoláva 
ho predstavenstvo tak, aby sa konalo do piatich mesiacov po uplynutí 
predchádzajúceho roka. Valné zhromaţdenie sa spravidla koná v sídle 
spoločnosti, avšak na základe rozhodnutia predstavenstva spoločnosti sa 
môţe konať aj na inom mieste. 
 
Na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaţdení, práva hlasovať na ňom, 
poţadovať od neho informácie a vysvetlenia a uplatňovať návrhy je 
rozhodujúcim dňom deň určený v oznámení valného zhromaţdenia. Týmto 
dňom je na základe novelizovaného znenia Obchodného zákonníka (novela 
bola vydaná ako zákon č. 487/2009 Z.z. s účinnosťou od 1. decembra 2009) 
tretí deň pred dňom konania tohto valného zhromaţdenia. Vzhľadom na 
novelizáciu Obchodného zákonníka nebude počas obdobia, ktoré sa začína 
rozhodujúcim dňom a končí dňom konania valného zhromaţdenia, 
pozastavené právo akcionárov nakladať s cennými papiermi pre všetky 
zaknihované akcie, ktoré spoločnosť vydala. 
 
Právo akcionára vlastniaceho akcie na doručiteľa zúčastniť sa na valnom 
zhromaţdení 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, ţe príslušné právne predpisy umoţňujú overiť právo akcionára 
zúčastniť sa na valnom zhromaţdení iným spôsobom. 
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Pokiaľ nie je zákonom inak ustanovené, pre platnosť rozhodnutí valného 
zhromaţdenia postačuje súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov akcionárov 
prítomných na valnom zhromaţdení.  
 
Riadne valné zhromaţdenie spoločnosti dňa 23. apríla 2010 prerokovalo 
výročnú správu, schválilo riadnu individuálnu a konsolidovanú účtovnú 
závierku za rok 2009, návrh na úhradu strát, návrhu na rozdelenie zisku 
z nerozdeleného zisku minulých období a pravidiel výplaty dividend schválilo 
zmeny stanov, schválilo návrh na zmenu cenového rozhodnutia Úradu pre 
reguláciu sieťových odvetví č.0110/2010/V zo dňa 15.01.2010 za dodávku 
pitnej vody verejným vodovodom a za odvedenie a čistenie odpadovej vody 
verejnou kanalizáciou a zvolilo nových členov predstavenstva a dozornej rady. 
Bliţšie informácie o uzneseniach prijatých na riadnom valnom zhromaţdení 
sa nachádzajú na 
http://www.slovnaft.sk/sk/o_nas/pre_investorov/valne_zhromazdenie/. 
 
 
Vrcholným riadiacim orgánom spoločnosti je predstavenstvo, ktoré je 
kolektívne zodpovedné za záleţitosti spoločnosti, pokiaľ nie sú stanovami 
alebo právnymi predpismi vyhradené iným orgánom spoločnosti. 
Predstavenstvo vykonáva svoju činnosť v záujme všetkých akcionárov s 
náleţitou starostlivosťou v súlade s právnymi predpismi. 
 
Odborné zameranie členov predstavenstva pokrýva najdôleţitejšie oblasti 
fungovania spoločnosti a je predpokladom kvalifikovaného výkonu funkcií 
predstavenstva. 
 
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. 
Členovia predstavenstva dodrţujú zákaz konkurencie vyplývajúci z platného 
znenia Obchodného zákonníka.  
 
Členov predstavenstva volí valné zhromaţdenie, pričom na voľbu člena 
predstavenstva sa vyţaduje nadpolovičná väčšina hlasov prítomných 
akcionárov. Funkčné obdobie členov predstavenstva je päť rokov. 
 
Predstavenstvo nemá poverenie rozhodnúť o vydaní akcií alebo o spätnom 
odkúpení akcií. 
 
Činnosti výboru pre audit vykonáva v zmysle platných predpisov pre 
spoločnosť SLOVNAFT, a.s. Výbor pre financie a risk manaţment plniaci 
úlohy Výboru pre audit zriadený spoločnosťou MOL Nyrt. 
 
Výbor pre správu a riadenie spoločnosti a odmeňovanie pôsobiaci v MOL 
Nyrt. vyjadruje stanoviská k zloţeniu orgánov spoločnosti patriacich do 
Skupiny MOL, vrátane spoločnosti SLOVNAFT, a.s., ako aj k pravidlám 
odmeňovania ich členov. 
 



Slovnaft - Priebeţná správa za prvý polrok 2010 

 

-34- 

Dozorná rada spolu s útvarom interného auditu monitorujú správu a riadenie 
spoločnosti. 
 
Hlavnou náplňou interného auditu je nezávislé a objektívne hodnotenie 
nastavenia systému internej kontroly zavedeného v spoločnosti 
a zdokonaľovanie procesov za účelom zvýšenia efektívnosti riadenia rizík, 
riadiacich a kontrolných mechanizmov a správy a riadenia spoločnosti. Na 
základe rizík, identifikovaných útvarom riadenia rizík a podnetov od 
vrcholového manaţmentu, pripravuje interný audit strednodobé a ročné plány 
auditov, ktoré zahŕňajú procesné audity, audity zhody a audity dcérskych 
spoločností. Zistenia interného auditu zahŕňajú aj zoznam nápravných 
opatrení, plnenie ktorých v súlade so stanovenými termínmi je 
vyhodnocované na mesačnej báze. Informácie o nápravných opatreniach 
v omeškaní sú predkladané predstavenstvu a dozornej rade spoločnosti. 
Interný audit udrţiava vzťahy s externými audítormi, útvarmi HSE a útvarom 
ochrana a obrana. 
 
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 zhromaţdenie nadpolovičnou väčšinou hlasov 
prítomných akcionárov. 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 2010 predstavenstvo a dozorná rada zasadli 
päťkrát. 
  
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 môţe byť fyzická alebo 
právnická osoba. Vlastníctvo akcií zakladá právo akcionárov zúčastňovať sa 
na riadení spoločnosti. Toto právo sa uplatňuje na valnom zhromaţdení, 
pričom sa musia rešpektovať organizačné opatrenia platné pre konanie 
valného zhromaţdenia. Na valnom zhromaţdení môţe akcionár hlasovať, 
poţadovať informácie a vysvetlenia týkajúce sa záleţitostí spoločnosti alebo 
záleţitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom 
rokovania valného zhromaţdenia a uplatňovať na ňom návrhy a ţiadať 
o zaradenie ním určených záleţitostí na program rokovania valného 
zhromaţdenia v súlade s platnými právnymi predpismi. Akcionár môţe 
vykonávať svoje práva na valnom zhromaţdení prostredníctvom 
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splnomocnenca. Splnomocnenec musí byť k účasti na valnom zhromaţdení 
splnomocnený písomným splnomocnením s úradne overeným podpisom 
daného akcionára. Spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní 
splnomocnenca, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní 
splnomocnenca aj elektronicky na adrese uvedenej v oznámení o konaní 
valného zhromaţdenia. Elektronicky uskutočnené oznámenia o vymenovaní 
splnomocnenca, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní 
splnomocnenca sú platné ako písomný právny úkon, ak právny úkon urobený 
elektronickými prostriedkami je podpísaný zaručeným elektronickým 
podpisom s časovou pečiatkou. Ak akcionár udelí splnomocnenie na výkon 
hlasovacích práv spojených s tými istými akciami na jednom valnom 
zhromaţdení viacerým splnomocnencom, spoločnosť umoţní hlasovanie 
tomu splnomocnencovi, ktorý sa na valnom zhromaţdení zapísal do listiny 
prítomných skôr. Ak viacerí akcionári udelili písomné splnomocnenie na 
zastupovanie jednému splnomocnencovi, tento môţe na valnom zhromaţdení 
hlasovať za kaţdého takto zastúpeného akcionára samostatne. Ak má 
akcionár akcie na viac ako jednom účte cenných papierov podľa osobitného 
predpisu, Spoločnosť umoţní jeho zastúpenie jedným splnomocnencom za 
kaţdý takýto účet cenných papierov podľa osobitného predpisu. Ak sa 
akcionár, ktorý vydal splnomocnenie, zúčastní na valnom zhromaţdení, jeho 
splnomocnenie sa stane neplatným. Splnomocnencom nesmie byť člen 
predstavenstva. V prípade, ţe splnomocnencom je člen dozornej rady, 
uplatnia sa podmienky v zmysle Obchodného zákonníka. Splnomocnenie platí 
len na jedno valné zhromaţdenie. Hlasovacie právo, patriace akcionárovi, sa 
riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na kaţdých 33,20 eura (slovom 
tridsať tri eura a dvadsať centov) základného imania spoločnosti pripadá 
jeden hlas. 
 
Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné 
zhromaţdenie 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 poţadovať vrátenie svojich vkladov do 
spoločnosti, má však nárok na podiel na likvidačnom zostatku v prípade 
likvidácie spoločnosti. 
  
Zmeny stanov spoločnosti schvaľuje valné zhromaţdenie spoločnosti. V 
zmysle ustanovení Obchodného zákonníka na schválenie rozhodnutia 
valného zhromaţdenia 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, na 
internetovej stránke spoločnosti 
http://www.slovnaft.sk/sk/o_nas/pre_investorov/ 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. 
 

http://www.slovnaft.sk/sk/o_nas/pre_investorov/
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Spoločnosti nie sú známe dohody medzi majiteľmi cenných papierov ňou 
vydaných, ktoré môţu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov 
a obmedzeniam hlasovacích práv. 
 
Spoločnosť má uzatvorené niektoré úverové zmluvy s bankami, obsahujúce 
ustanovenia v súvislosti so zmenou kontroly v spoločnosti, ktoré sú 
štandardné v podobných zmluvách. 
 
Nie sú uzatvorené ţiadne dohody medzi spoločnosťou a členmi jej orgánov 
alebo zamestnancami, na základe ktorých sa im má poskytnúť náhrada, ak sa 
ich funkcia alebo pracovný pomer skončí vzdaním sa funkcie zo strany 
zamestnanca, ich odvolaním, výpoveďou, alebo sa ich funkcia alebo pracovný 
pomer skončí v dôsledku ponuky na prevzatie. 
 
Spoločnosť nemá organizačnú zloţku v zahraničí. 

Zverejňovanie informácií a transparentnosť  

 
Spoločnosť pravidelne informuje o svojich hospodárskych výsledkoch ako aj 
o významných udalostiach a svojich aktivitách. 
 
V zmysle právnych predpisov a burzových pravidiel uverejňuje spoločnosť 
SLOVNAFT, a.s. výročnú správu, polročnú finančnú správu, ako i štvrťročné 
správy o dosahovaných výsledkoch.  
 
Akcionári ale aj iné záujmové skupiny majú moţnosť získať informácie 
o Slovnafte z rôznych médií, z internetovej stránky spoločnosti – 
www.slovnaft.sk alebo z internetovej stránky spoločnosti Burza cenných 
papierov v Bratislave, a.s., prípadne z Národnej banky Slovenska. 
 
Spoločnosť rovnako komunikuje so svojimi akcionármi na valných 
zhromaţdeniach. 
 
V záujme transparentnosti je manaţment spoločnosti povinný oznamovať 
spoločnosti skutočnosti, ktoré by mohli byť vnímané ako dôvod konfliktu 
záujmov na strane manaţéra pri výkone jeho funkcie. 
 
Spoločnosť vedie zoznam členov orgánov spoločnosti a zamestnancov, ktorí 
by mohli byť povaţovaní za osoby disponujúce dôvernými regulovanými 
informáciami – insiderov. 
 
 
 

http://www.slovnaft.sk/
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Orgány spoločnosti 

 

Predstavenstvo 

Oszkár Világi 
predseda predstavenstva 
 
Ileana-Sorina Baltatu 
členka predstavenstva  
 
Michel-Marc Delcommune 
člen predstavenstva 
 
Ferenc Horváth 
podpredseda predstavenstva 
 
Peter Chmurčiak  
člen predstavenstva 
 
Béla Kelemen 
člen predstavenstva 
 
Martin Kocourek 
člen predstavenstva 
 
Vladimír Kestler 
člen predstavenstva 
 
Gabriel Szabó 
člen predstavenstva 
 
 
 
 

Dozorná rada 

József Farkas Simola 
predseda dozornej rady 
 
Pavol Buday 
člen dozornej rady 
 
Ákos Rétfalvi 
podpredseda dozornej rady 
 
László Szőcs 
člen dozornej rady 
 
Peter Šrámek 
člen dozornej rady 
 
László Szabó 
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 
% podiel na základnom imaní   63,85 % 
 obmedzená prevoditeľnosť cenných papierov: nie je 
  
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 
% podiel na základnom imaní   16,00 % 
 obmedzená prevoditeľnosť cenných papierov: nie je 
 
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 
% podiel na základnom imaní   20,15 % 
 obmedzená prevoditeľnosť cenných papierov: nie je 
 

 Spoločnosť k 30. júnu 2009 nenadobudla vlastné akcie, dočasné listy, 
obchodné podiely, akcie, dočasné listy a obchodné podiely materskej 
účtovnej jednotky. 

 

 Spoločnosť k 30. júnu 2009 nevydala ţiadne dlhopisy a zamestnanecké 
akcie. 

 

 Po skončení účtovného obdobia nenastali udalosti osobitého významu. 
 

 Akcionárska štruktúra: MOL Nyrt.  98,4 % 
     Ostatní akcionári  1,6 % 

 
 
Viac informácií pre akcionárov sa nachádza na nasledujúcej linke: 
http://www.slovnaft.sk/sk/o_nas/pre_investorov/ 
 
 
 
 
 
 

http://www.slovnaft.sk/sk/o_nas/pre_investorov/
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Kontaktné údaje pre akcionárov 
 
 
Adresa spoločnosti 
SLOVNAFT, a.s. 
Vlčie Hrdlo 1 
824 12 Bratislava 
Slovenská republika 
Tel.: + 421 2 4055 1111, 5859 1111 
Fax: + 421 2 45 24 3750 
 
Burza cenných papierov 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. 
P.O. Box 151 
Vysoká 17 
814 99 Bratislava 1 
Email: info@bsse.sk 
Tel.: + 421 2 4923 6111 (centrála) 

mailto:info@bsse.sk

