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Kto sme 
 

 

Skupina SLOVNAFT patrí medzi najväčšie nefinančné spoločnosti na 

Slovensku, podniká v rafinérsko-petrochemickom segmente. Okrem 

výroby, skladovania, distribúcie a veľkoobchodného predaja ropných 

a petrochemických výrobkov disponuje najväčšou maloobchodnou sieťou 

v rámci Slovenskej republiky, zameranou na predaj motorových palív a 

poskytovanie širokej škály služieb motoristom. 

 

Štruktúrou a úrovňou výrobných jednotiek a šírkou palety svojich 

produktov sa Slovnaft zaraďuje medzi technologicky najvyspelejšie 

a najkomplexnejšie rafinérie v Európe. 

 

Divízia Rafinéria a marketing spoločnosti SLOVNAFT, a.s., spracúva 

ročne 5,5-6 mil. ton ropy dodávanej z Ruskej federácie ropovodom 

Družba. Rafinéria sa vyznačuje vysokým stupňom konverzie a patrí 

medzi tri najmodernejšie v Európe. 
  

Divízia Maloobchod prevádzkuje na celom území Slovenskej republiky 

209 čerpacích staníc a ponúka svojim zákazníkom prostredníctvom svojej 

maloobchodnej siete kvalitné motorové palivá a široký sortiment 

nepalivového tovaru, ako aj ďalších doplnkových služieb. 
 

Petrochemický segment Skupiny je reprezentovaný spoločnosťou 

Slovnaft Petrochemicals, s.r.o., vyrábajúcou polyméry vysokej kvality, 

ktoré sú základnou surovinou na výrobu rôznych plastových výrobkov 

každodennej spotreby, až po vysoko špecializovanú výrobu dielcov pre 

automobilový priemysel. Výrobné zariadenia divízie sú úzko integrované 

s rafinérskou časťou spoločnosti. 

 

Energetická divízia spoločnosti umožňuje plne využívať synergie medzi 

ponukou a dopytom a zabezpečuje pre ostatné divízie Skupiny 

SLOVNAFT dodávku základných energií. 
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Príhovor predsedu predstavenstva a generálneho 
riaditeľa 

 
Vážení akcionári a ctení partneri, 

 

počas prvých šiestich mesiacov roka 2011 bol pre rafinérske odvetvie charakteristický 

neustály rast ceny ropy, na ktorú okrem rastu dopytu na rozvíjajúcich sa trhoch 

vplývala aj zhoršená geopolitická situácia v arabských krajinách, rastúca dlhová kríza, 

ako aj tlak na oslabenie kurzu amerického dolára.  

 
Hospodárenie Skupiny SLOVNAFT bolo za celý prvý polrok 2011 pozitívne 

ovplyvnené vyšším objemom spracovania ropy a predaja motorových palív, 

pozitívnym vývojom crack spreadov rafinérskych výrobkov a priaznivým vývojom 

EUR voči USD. Prevádzkový zisk očistený o aktuálne náklady na zásoby dosiahol 

úroveň 41 miliónov eur oproti strate 45 mil. eur za rovnaké obdobie minulého roka.  

 

Počas prvého polroka Slovnaft spracoval 2 991 kt ropy, čo predstavuje nárast o 19 % 

oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roku. Táto zmena bola prevažne 

ovplyvnená nižším rozsahom generálnych odstávok na jednotkách spracujúcich ropu, 

ako aj nárastom dopytu najmä po motorovej nafte.  

 

Začiatok roka naznačoval zlepšenie ekonomického prostredia, 

v skutočnosti sa však ukázalo, že faktory, ktoré stoja za znížením 

výkonnosti ekonomík, ešte nie sú vyriešené. 

 
Tržby z predaja rafinérskych výrobkov na Slovensku v Q2 2011 sa medziročne 

zvýšili o 31 % vplyvom vyššieho objemu predaja a lepšej skladby výroby, ako aj 

v dôsledku nárastu kótovaných cien ropných výrobkov. Rovnaké faktory mali vplyv 

aj na tržby z predaja na exportných trhoch, ktoré dosiahli medziročný nárast o 57 %.  

V petrochemickom segmente bol objem predaja v prvom polroku 2011 na trhoch 

odlišný. Kým na Slovensku zaznamenal medziročný pokles o 4 %, na zahraničných 

trhoch bol zaznamenaný významný nárast predaja o 29 %. 

 

Začiatok roka naznačoval zlepšenie ekonomického prostredia, v skutočnosti sa však 

ukázalo, že faktory, ktoré stoja za znížením výkonnosti ekonomík, ešte nie sú 

vyriešené. To malo vplyv aj na vývoj ropného priemyslu a hospodárske výsledky 

spoločnosti v druhom štvrťroku 2011, keď sa pozitívny vývoj externého prostredia 

značne spomalil. Tento vývoj sa však podarilo čiastočne kompenzovať dobrou 

skladbou výroby a silným predajom a pokračujúcou snahou o maximálnu nákladovú 

efektívnosť. 

 

Zvýšený predaj motorových palív na domácom trhu bol odrazom snahy 

spoločnosti o posilnenie lojality zákazníkov a aktivít zameraných na 

zlepšenie vnímania kvality našich produktov a služieb. 

 

Výroba automobilového benzínu za prvý polrok 2011 dosiahla hodnotu 709 kt, čo 

predstavuje medziročný nárast o 21 %. V prvom polroku 2011 výroba motorovej 

nafty dosiahla 1 554 kt a v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka vzrástla 

o 26 %.  
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V rámci výroby biopalív v prvom polroku 2011 spoločnosť vyrábala výlučne 

motorovú naftu s nízkym obsahom síry (pod 10 ppm), z čoho 73 % predstavovala 

motorová nafta s prídavkom komponentu MERO (metylester repky olejnej), kým 

v rovnakom období minulého roka to bolo 83 %. Medziročný pokles podielu 

vyrobenej bionafty bol spôsobený nárastom podielu nafty, vyrobenej na vykurovanie 

a predávanej na exportných trhoch (najmä Rakúsko).  

 

V prvom polroku 2011 spoločnosť vyrábala benzíny bez biozložky pre nemecký trh, 

čo predstavovalo 25 % z celkovej produkcie automobilových benzínov, ďalej 

biobenzíny s obsahom výlučne ETBE (20 % z celkovej produkcie autobenzínov) a 

biobenzíny s prídavkom etanolu a ETBE (55 % z celkovej produkcie autobenzínov).  

 

Tento rok je pre nás a rafinérsky priemysel obdobím zreálňovania 

predchádzajúcich pozitívnych očakávaní. 

 

Napriek legislatívnym zmenám platným od 1. januára 2011, s významným vplyvom 

na maloobchodné ceny, sa celkový predaj pohonných hmôt na Slovensku v prvom 

polroku 2011 zvýšil o 2 % v porovnaní s prvým polrokom 2010. Zvýšený predaj 

motorových palív na domácom trhu Skupinou SLOVNAFT bol tiež odrazom snahy 

spoločnosti o posilnenie lojality zákazníkov a iných aktivít zameraných na zlepšenie 

vnímania kvality našich produktov a služieb.  

 

Tento rok je pre nás a rafinérsky priemysel vo všeobecnosti odlišný v tom, že kým 

minulý rok bol v znamení očakávaní širšieho ekonomického oživenia a optimizmu, 

teraz je skôr obdobie zreálňovania predchádzajúcich pozitívnych očakávaní smerom 

ku skutočnosti, ktorá sa ukazuje ako problematická. 

 

Všetko nasvedčuje tomu, že hospodárske oživenie po silnej kríze bolo a je krehké a 

bolo vyvolané najmä silnými stimulmi so strany vlád a centrálnych bánk, čo v ďalšom 

období už nie je udržateľné. Preto ostávame do budúcnosti opatrní a naďalej sa 

budeme snažiť o zefektívňovanie všetkých našich činností. Veríme, že možné 

turbulentné zmeny vo svetovej ekonomike našu spoločnosť neprekvapia a poučení 

z predchádzajúcich fáz krízy budeme schopní ich efektívne zvládnuť. 

 

 

 

 

                                                                            Oszkár Világi 

                                                                                           Predseda predstavenstva 

                                                                                   a generálny riaditeľ 
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Rafinérsky priemysel 
 

Svetová ekonomika v prvom polroku 2011 pokračovala v trende postupného návratu 

k štandardnému hospodárskemu rastu, ktorý začal v roku 2010. Prvý polrok 

tohto roku však súčasne potvrdil predchádzajúce obavy z tohto, že cesta 

k predkrízovým úrovniam bude pre mnohé, predovšetkým vyspelé, krajiny ešte dlhá. 

Len niektoré z krajín OECD, medzi nimi Slovensko, boli schopné dosiahnuť úrovne 

z obdobia pred krízou, viaceré sú naďalej sužované predovšetkým zníženou spotrebou 

sektora domácností, čo je dôsledkom pretrvávajúcej vysokej miery nezamestnanosti 

a stagnácie reálnych príjmov.  

 

Navyše v posledných mesiacoch apetít konečných spotrebiteľov začala ohrozovať 

i postupne narastajúca všeobecná miere inflácie spôsobovaná silným rastom cien 

najmä energetických a poľnohospodárskych komodít a kovov.  

 

Mnohé vyspelé ekonomiky, napriek pokroku v raste HDP, tiež začali výraznejšie 

pociťovať bremeno narastajúcich nákladov na obsluhu verejných dlhov, čo vyvoláva 

najmä do budúcnosti otázniky ohľadne ekonomickej výkonnosti a s tým spojenej 

spotreby týchto krajín. 

 

Svetovú ekonomiku tak opäť ťahali najmä rozvojové krajiny, ktorých hospodárska 

expanzia sa podpísala pod zvyšovanie dopytu po energiách. 

 

Rast dopytu po rope z rozvíjajúcich sa trhov dokázal prekonať stagnáciu dopytu 

v krajinách OECD a pomohol k tomu, že denne sa na svete v priemere spotrebovalo 

zhruba 88,5 miliónov barelov ropy - teda asi o 1,5 milión barelov ropy viac ako 

v roku 2010. 

 

Ceny ropy tak mali fundamentálnu príčinu rásť, avšak za vyše 44 % rastom ceny ropy 

Brent zo 77 na 111 USD/bbl za barel, nestála len stránka dopytu.  

 

Ceny ropy, podobne ako ostatných komodít, výrazne podporili tiež zhoršená 

geopolitická a vojensko-bezpečnostná situácia vo viacerých arabských krajinách, 

ďalej pokračovanie expanzívnej monetárnej politiky hlavných svetových centrálnych 

bánk, zdržanlivá úverová politika komerčných bánk, rastúca dlhová kríza ako i tlak na 

oslabenie kurzu amerického dolára. 

 

Obmedzenie ťažby ropy v niektorých krajinách, najmä v Líbyi, ako i ďalšie 

sekundárne faktory zvýšili nielen jej samotnú cenu, ale i jej volatilitu. Vysoký rast 

cien i ich samotnej kolísavosti viedol k väčšej dezorientácii spotrebiteľov, čo 

negatívne zasiahlo ich očakávania ohľadne budúcich výdavkov.  

 

Vysoké ceny energií tiež pritiahli pozornosť politických elít mnohých krajín, ktoré 

ako napríklad USA začali výraznejšie diskusie ako zaviazať i súčasne podporiť 

automobilový sektor a ostatné zložky priemyslu s konečným cieľom výraznejšie 

znížiť spotrebu fosílnej energie tak, aby to jednak malo ekologický prínos ako i úžitok 

zo zníženia finančnej záťaže spotrebiteľov. 
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Vzhľadom na mnohé udalosti a tendencie vo svete mala cena ropy nepochybne 

priestor i pre vyšší nárast, avšak ten bol limitovaný pretrvávajúcou vysokou úrovňou 

zásob ropy a produktov v OECD, ako aj dostatočnými rezervnými ťažobnými 

kapacitami krajín združených v OPEC.  

 

Ceny nosných ropných produktov na medzinárodných burzách kopírovali rast cien 

ropy, pričom v prípade nafty rast burzovej kotácie bol najdynamickejší. Vďaka tomu 

sa zvýšil vzájomný rozdiel medzi cenou nafty a cenou ropy, takzvaný dieslový crack 

spread, o 27 USD/t a dosiahol tak hodnotu 106 USD/t.  

 

 
 

Ceny nafty boli podporované všeobecným oživením ekonomickej aktivity vo svete, 

ktorá sa odzrkadlila okrem iného v sektore medzinárodný obchod a preprava a tiež 

dopytom po nafte v sektore výroba elektrickej a tepelnej energie.  

V prípade výroby energií sa väčší dopyt po nafte objavil vo východnej Ázii, a to 

jednak v dôsledku ničivého zemetrasenia a následného odstavenia jadrových 

elektrární v Japonsku, ako i v dôsledku snáh Číny znížiť vypúšťanie emisií CO2 

náhradou spaľovania uhlia naftou. 
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Benzínový crack spread sa v priemere udržiaval na podobných, pomerne vysokých, 

úrovniach ako v prvom polroku 2010, teda tesne pod úrovňou 150 USD/t.  

 

Jeho vývoj bol podporený pokračujúcim obmedzovaním disponibilnej ponuky po 

znížení spracovateľských kapacít v rafinériách v USA a súčasne stimulovaný rastom 

motorizácie v rozvíjajúcich sa krajinách. Rast dopytu po benzíne v Ázii a Latinskej 

Amerike bol vyšší než pokles jeho spotreby v Európe. 

 

Rozdiel medzi cenami ľahkých a ťažších typov ropy sa zvýšil a to okrem iných 

faktorov najmä v dôsledku zvýšeného dopytu po ľahkých typoch ropy potom, čo 

niektoré krajiny Severnej Afriky a Blízkeho Východu obmedzili, respektíve zastavili 

ťažbu a export ropy.  

 

Benchmarkový spread medzi ropou Brent a ropou typu Ural sa zvýšil o 1 USD/bbl na 

hodnotu 2,8 USD/bbl. 

 

V rámci petrochemického segmentu sa výrobcom chemikálií a plastov darilo lepšie, 

než pred rokom.  

V prípade základných plastov sa cenový spread medzi cenami polyetylénu, 

polypropylénu a vstupnými surovinami agregátne zvýšil približne o 70 EUR/t na 

priemerných 380 EUR/t a toto umožnilo európskym výrobcom vykryť ostatné 

prevádzkové a energetického náklady a dostať sa z predchádzajúcich strát na nulu, 

alebo aj do mierneho zisku. 

 

Ekonomický vývoj na Slovensku ostal v prvom polroku priaznivý a s medziročným 

rastom HDP medzi 3-4 % dynamika patrí stále k najvyšším v Európe.  

Slovensko profitovalo najmä z rýchleho ekonomického pokrízového oživenia 

Nemecka, svojho najväčšieho exportného trhu.  

 

Objem priemyselných objednávok a exportu presiahli predkrízové úrovne a 

v kombinácií s nižším daňovým zaťažením nafty stimulovali predaje tohto paliva 

najmä v segmente medzinárodná preprava. Dopyt po nafte na Slovensku za prvý 

polrok vzrástol o vyše 6 %.  

 

Na strane druhej dopyt po benzíne si zachoval predchádzajúce tendencie a medziročne 

klesol o vyše 6 %. Spotreba benzínu na Slovensku je tak odzrkadlením širších 

európskych trendov pretrvávajúceho vyššieho záujmu spotrebiteľov o automobily 

s naftovým motorom, pokračujúcou obmenou staršieho vozového parku novými 

úspornejšími automobilmi, výrazne vyšším zdanením benzínu voči nafte a 

v neposlednom rade tiež vysokou mierou nezamestnanosti a stagnácie príjmov 

domácností. 
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Rafinéria a veľkoobchod 

Rafinérska činnosť 

V prvom polroku 2011 SLOVNAFT, a.s. spracoval 2,99 mil. ton ropy. Spracovanie 

bolo oproti porovnávanému obdobiu minulého roku vyššie o 19 % z dôvodu menšieho 

rozsahu generálnych revízií oproti roku 2010.V dôsledku vyššieho spracovania ropy 

a vyššieho dopytu po palivách výroba motorových palív medziročne stúpla o 445 tis. 

ton.  

 

Výroba automobilových benzínov dosiahla úroveň 709 tis. ton, čo je o 125 tis. ton 

viac ako v predchádzajúcom roku a predstavuje medziročný prírastok o 21 %.  

Motorovej nafty vyrobil Slovnaft 1 554 tis. ton, čo je o 320 tis. ton viac ako pred 

rokom a predstavuje medziročný prírastok o 26 %. 

 

Aj v roku 2011 Slovnaft pokračoval vo výrobe vysoko kvalitných motorových palív 

s veľmi nízkym obsahom síry. Celá produkcia motorovej nafty a automobilových 

benzínov bola vyrobená v kvalite s obsahom síry do 10 ppm.  

 

Ekologický rámec výroby motorových palív bol zabezpečovaný výrobou palív 

s prídavkom biozložiek. V prvom polroku 2011 tvorila výroba bionafty s obsahom 

MERO 73 % podiel na celkovej produkcií motorovej nafty a obsah biozložky 

v bionafte stúpol z 5,9 % na 6,2 %. V prvom polroku 2011 Slovnaft vyrábal deväť 

druhov autobenzínov s rôznym obsahom biozložky podľa požiadaviek odberateľov. 

Biozložku predstavoval ETBE, a tiež priamo primiešavaný etanol. Celkový obsah 

biozložky vo vyrobených benzínoch klesol z 3,8 % na 3,6 % z toho dôvodu, že v roku 

2011 spoločnosť začala vyrábať aj motorové benzíny bez obsahu biozložky (BOB) 

v množstve 25,5% z celkového objemu vyrobených benzínov, kým v roku 2010 sa 

tento druh nebiobenzínu nevyrábal. 

 

K 30.6.2011 bolo ukončené prevádzkovanie výrobných jednotiek Kuménový fenol, 

Kumén a Etylbenzén. 

Veľkoobchod 

Svetová ekonomika v prvom polroku 2011 pokračovala v miernom hospodárskom 

raste, ktorý sa začal prejavovať v druhom polroku 2010. Pretrvávajúca vysoká miera 

nezamestnanosti spolu s narastajúcou mierou inflácie v posledných mesiacoch však 

začala ohrozovať dopyt konečného spotrebiteľa. Index priemyselnej produkcie na 

Slovensku sa zvýšil v prvom polroku 2011 medziročne o 10,9 %. Dopyt po ropných 

produktoch rástol hlavne v rozvojových krajinách, na domácom trhu rástla najmä 

spotreba motorovej nafty.  

 

V prvom polroku 2011 dosiahol celkový objem predaja rafinérskych výrobkov 2,6 

mil. ton (bez interných transferov do petrochemického segmentu a bez predaja Správe 

štátnych hmotných rezerv), čo predstavuje medziročný nárast 16,9 %.  

 

Skupina SLOVNAFT predala v prvom polroku 2011 na domácom trhu celkovo 0,7 

mil. ton ropných produktov, čo predstavuje medziročný nárast o 3,4 %. Najväčší 

podiel na predaji mali motorové palivá. V porovnaní s prvým polrokom 2010 ide 

o celkové medziročné zvýšenie predaja motorových palív na domácom trhu o 6,1 %. 
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Predaj motorovej nafty sa za prvý polrok 2011 medziročne zvýšil o viac ako 8,5 %. 

Tento nárast súvisí s oživením hlavne v doprave a poľnohospodárstve, ako aj so 

zvýšením lojality existujúcich zákazníkov a novými akvizíciami. Zníženie predaja 

automobilových benzínov medziročne o 0,5% súviselo najmä s pretrvávajúcim 

zvýšeným záujmom spotrebiteľov o automobily s naftovým motorom, výrazne vyšším 

zdanením benzínu voči nafte a v neposlednom rade tiež vysokou mierou 

nezamestnanosti a stagnácie príjmov domácností.  

 

 
 

Po recesii v turizme a leteckom priemysle v roku 2009 a 2010, bol v roku 2011 

zaznamenaný mierny nárast. Predaj leteckého petroleja na domácom trhu sa 

medziročne zvýšil približne o 11 %.  

 

Zníženie objemu prác v oblasti výstavby a údržby cestnej siete mal za následok pokles 

predaja asfaltov oproti minulému roku. Za prvý polrok 2011 sa predalo o 14% 

asfaltov menej, pričom najvýraznejší pokles bol v predaji polymérom modifikovaných 

asfaltov. V rámci optimalizácie predaja boli nižšie predaje na domácom trhu 

kompenzované vyššími exportovanými objemami v rámci Skupiny.  

 

Na objem predaja chemikálií na domácom a exportných trhoch spoločnosti 

SLOVNAFT, a.s. mala vplyv najmä optimalizácia predaja. V druhom polroku 2010 

SLOVNAFT, a.s. ukončil výrobu glykolov a etylénoxidu. Domáci predaj chemikálií 

sa tak prudko medziročne znížil o 94 %. Naopak, predaj aromátov medziročne 

vzrástol o 9 %.  
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Vzhľadom na nižší dopyt začiatkom roku 2010 a generálne revízie, ktoré znížili 

objem výroby a oživenie exportných trhov v prvom polroku 2011, Skupina 

SLOVNAFT zaznamenala medziročný nárast objemu predaja ropných produktov na 

exportných trhoch o 21,2 %. Predaj motorových palív na exportných trhoch sa 

medziročne zvýšil o 18,5 %.  

 

Predaj automobilového benzínu na exportných trhoch sa zvýšil medziročne o 25,9 % 

za prvý polrok 2011. Predaj motorovej nafty sa tiež medziročne zvýšil o 14,9 %.  

 

Objem predaja chemických výrobkov na exportné trhy vzrástol o 2,4 % oproti roku 

2010.  

 

Celková spotreba mazív a auto chemikálií za prvý polrok 2011 sa na domácom trhu 

pohybovala na úrovni roku 2010. Skupina SLOVNAFT v rovnakom období 

medziročne zvýšila predaj mazív a auto chemikálií o 8 %.  

 

Ďalšie kroky 

Slovnaft očakáva, že aj napriek trendu postupného návratu k rastu ekonomiky, ktorý 

začal v roku 2010, vývoj externého prostredia ostane v rafinérskom odvetví naďalej 

kolísavý, čo ovplyvní efektivitu celého odvetvia.  

 

Prostredníctvom zefektívnenia svojich činností a flexibilnou reakciou na požiadavky 

trhu spoločnosť sa bude aj naďalej orientovať na zvyšovanie konkurencieschopnosti 

a spokojnosti svojich zákazníkov a obchodných partnerov na domácom 

a zahraničnom trhu. 
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Petrochémia  

Slovnaft Petrochemicals, s.r.o., reprezentuje petrochemický segment Skupiny 

SLOVNAFT. Vyrába polyméry vysokej kvality, ktoré sú základnou surovinou so 

širokou škálou použitia, a to od výroby fólií pre technické i obalové aplikácie, cez 

produkciu rôznych plastových výrobkov každodennej spotreby, až po vysoko 

špecializovanú výrobu dielcov pre automobilový priemysel. Zemepisná poloha 

spoločnosti predstavuje významnú výhodu pre prienik na rastúce trhy polymérov v 

strednej Európe. Spoločnosť prispôsobila investičný plán ekonomickým podmienkam, 

vrátane prehodnotenia termínov na základe podrobnej analýzy rizík. 

Externé prostredie  

Prvý polrok môžeme rozdeliť na dve etapy. Prvá etapa (obdobie prvého štvrťroka) 

bola charakterizovaná stabilizáciou trhov a pokračovaním trendu rastu cien 

z minulého roka. V druhom štvrťroku, najmä v posledných dvoch mesiacoch (druhá 

etapa) sa situácia na trhoch zmenila k horšiemu, čo malo za následok elimináciu 

pozitívneho kumulatívneho výsledku segmentu.  

 

Dopyt po polyméroch bol stabilný, len s miernymi výkyvmi a to v dôsledku 

neplánovaných odstávok. Celkovo bol však dopyt vyšší v porovnaní s rovnakým 

obdobím minulého roka. 

 
„Na trhu sa objavil materiál z nových výrobných kapacít otvorených v 

Európe a na Strednom východe.“ 

 
Nové kapacity v Európe a na Strednom východe uvedené do prevádzky v roku 2010 

začali v prvom polroku 2011 prenikať na trhy. Tieto zmeny sa týkali hlavne 

polypropylénu. 

Výroba a predaj 

Prvý polrok 2011 bol v znamení ustáleného chodu výrobných jednotiek vďaka 

vysokej prevádzkovej spoľahlivosti. 

 

Petrochemický segment spracoval za hodnotené obdobie 350 tis. ton primárneho 

benzínu a ľahkých uhľovodíkov. Etylénová jednotka vyprodukovala 105 tis. ton 

etylénu a 51 tis. ton propylénu. 

 

Polypropylénová jednotka dosiahla v prvom polroku 2011 výrobu na úrovni 135 tis. 

ton, čo je o 24 % viac ako za rovnaké obdobie roku 2010, ktorý bol ovplyvnený 

plánovanou odstávkou výrobných jednotiek počas technologickej zarážky v roku 

2010. Napriek vysokej dostupnosti technologického zariadenia nebolo možné splniť 

plánovanú výrobu polypropylénu za prvý polrok 2011, a to z dôvodu disponibility 

vstupných surovín. 

 

V sledovanom období pokračovala optimalizácia produktového a zákazníckeho 

portfólia. Podiel kopolymérov na produkcii polypropylénu bol na úrovni 30 %, čo 

predstavuje mierne zníženie v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka.  
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Výroba polyetylénu dosiahla úroveň 94 tis. ton, čo predstavuje nárast o 30 % oproti 

rovnakému obdobiu roku 2010. Tento významný nárast je ovplyvnený vyššou 

disponibilitou etylénu pre výrobu polyetylénu a to z dôvodu odstavenia výrobnej 

jednotky ETOX v spoločnosti SLOVNAFT, a.s. 

 

      
 
Predaj plastov bol na úrovni 220 tis. ton, čo predstavuje nárast oproti  

prvom polroku 2010 o 23 %. Predaj polypropylénu narástol o 21 % a predaj 

polyetylénu narástol o 26 %. Pod vyšší predaj sa podpísali už spomínané 

technologické zarážky v mesiaci máj 2010. Petrochemický segment zaznamenal 

miernu zmenu, týkajúcu sa objemu predaja na domácom trhu, ktorý poklesol o 4 %. 

Na zahraničných trhoch bol zaznamenaný významný nárast predaja o 29 %. 
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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, 

sa petrochemický segment podieľal na ďalšom rozširovaní predaja a upevňovaní 

pozície Skupiny SLOVNAFT na trhoch strednej a východnej Európy pri kontinuálnej 

optimalizácii portfólia výrobkov. Na upevňovanie kontaktov so zákazníkmi a 

vytváranie nových obchodných partnerstiev Spoločnosť obnovila pravidelné stretnutia 

so zákazníkmi na pôde podniku, takzvaný „Open doors“. Možnosť predstaviť výrobky 

a nadviazať nové kontakty so zákazníkmi využila spoločnosť účasťou na veľtrhu 

plastov Plastpol v poľských Kielcoch v máji 2011. Aj tento rok organizátori ocenili 

expozíciu prestížnou cenou.   

Ďalšie kroky 

Petrochemický segment bude i naďalej pokračovať v úsilí o zlepšenie ziskovosti, 

vrátane posilnenia svojej konkurenčnej výhody a upevňovanie pozície na trhu s 

orientáciou na strategické segmenty.  

 

Spoločnosť sa bude i naďalej zameriavať na zlepšovanie efektívnosti, aplikáciu 

nových výrobkov, riadenie zákazníckeho portfólia, ako aj na predaj na cieľových 

trhoch.  
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Maloobchod 

 
V prvom polroku 2011 spoločnosť SLOVNAFT, a.s., prevádzkovala na celom území 

Slovenskej republiky stabilný počet 209 čerpacích staníc a naďalej ponúka svojim 

zákazníkom prostredníctvom svojej maloobchodnej siete kvalitné motorové palivá 

TEMPO PLUS a EVO, značkové motorové oleje MOL Dynamic pre všetky typy 

osobných a nákladných automobilov a vybrané produkty značky MOL, široký 

sortiment nepalivového tovaru, ako aj ďalších doplnkových služieb. Zákazníci 

tankujúci LPG majú k dispozícii na 101 čerpacích staniciach aj výdaj značkového 

ECO+Autoplynu.  

 

Celkový objem maloobchodného predaja motorových palív bol v prvom polroku 2011 

o 2 % vyšší ako v rovnakom období predchádzajúceho roka. Hlavným ťahúňom bol 

naďalej predaj dieselových produktov, ktorý medziročne stúpol o 6 %, čo je aj 

výsledok snahy spoločnosti o posilnenie lojality zákazníkov a iných aktivít určených 

na zlepšenie vnímania kvality predávaných produktov. 

 

V predaji motorových benzínov bol zaznamenaný pokles vo výške 6 %, z časti kvôli 

postupnému ukončeniu predaja Tempo plus 95 UNI na čerpacích staniciach a  kvôli 

poklesu dopytu po benzínových produktoch. Predaj ECO+Autoplynu vzrástol o 15,5 

% v porovnaní s prvým polrokom 2010.  

 

 

 
 

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. zmenila portfólio ponúkaných motorových palív a ku 

koncu minulého roka ukončila výrobu a distribúciu benzínu Tempo plus 95 UNI na 

čerpacie stanice. Dôvodom bolo dlhodobo klesajúci počet záujemcov o tento typ 

paliva, keďže vozový park na Slovensku sa za ostatné roky výrazne zmodernizoval.  
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Nepalivové tovary 

V súlade s cieľom trvalo zlepšovať služby v dobre vybavených predajniach 

jednotlivých čerpacích staníc, Spoločnosť rozšírila ponuku kvalitných tovarov 

v oblasti motoristického príslušenstva o značkové tovary, ktoré zákazníci nájdu 

výlučne iba na čerpacích staniciach siete Slovnaft.  

 

Pokračuje spolupráca s renomovanou značkou v oblasti kávy a nápojových automatov 

Alois Dallmayr a už od začiatku roka si mohli zákazníci na všetkých čerpacích 

staniciach spoločnosti vychutnať z vybraného sortimentu tejto špičkovej kávy. 

  

Marketingové aktivity 

Začiatkom roka marketingové aktivity Spoločnosti, ako generálneho partnera 

slovenského ľadového hokeja, boli zamerané na najväčšiu športovú udalosť na 

Slovensku, na Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji. Čerpacie stanice sa stali 

súčasťou hokejového diania a veľkej reklamnej kampane „Hokej nás tankuje!” a ako 

prvé poskytli svojim zákazníkom šancu vyhrať vstupenky na zápasy, tankovanie na 

celý rok zadarmo a tisícky okamžitých výhier. 

 

„Príležitosti ako sú Majstrovská sveta v hokeji sa vyskytnú na Slovensku len 

ojedinele a je potrebné ich využívať na zvyšovanie znalosti značky Slovnaft, 

ako aj na podporu predaja.“ 

 

„Slovnaft prvou spoločnosťou, ktorá svojim zákazníkom umožnila vyhrať 

lístky na Majstrovstvá sveta. “ 

 

Maloobchod, v snahe pokračovať v dobrej tradícii, pripravil novú, bezkonkurenčnú 

ponuku pre zákaznícky systém Klub BONUS. V máji 2011 bol vydaný nový katalóg 

odmien pre obdobie 2011/2012 spolu s letnou ponukou sezónnych odmien. Novinkou 

je významné rozšírenie ponuky akciových tovarov, ktorých kúpou zákazníci získajú 

zvýšený počet bonusových bodov. Program tým ponúka možnosť ešte rýchlejšieho 

zbierania bodov. Zákazníci si naďalej môžu vybrať z takmer 300 tovarov a služieb 

v rôznych bodových hodnotách, ktorých cieľom je uspokojiť každého motoristu.  

„Rodina“ Klubu BONUS neustále rastie, zvyšuje sa počet zákazníkov, ktorí svoju 

kartu aj aktívne využívajú – medziročne sa tento počet narástol o 9 %. Program Bonus 

patrí medzi najsofistikovanejšie zákaznícke programy v Slovenskej republike a 

spoločnosť SLOVNAFT, a.s. je zárukou zákaznícky orientovaného ústretového 

prístupu. 

  

Investičné aktivity 

V prvom polroku 2011 pokračoval útvar Maloobchodu s procesom postupnej 

rekonštrukcie interiéru a exteriéru čerpacích staníc adaptáciou vizuálnych prvkov 

a interiérového dizajnu čerpacích staníc Skupiny MOL na podmienky lokálneho trhu a 

značky SLOVNAFT.  Do konca júna 2011 bolo zrekonštruovaných 16 čerpacích 

staníc podľa princípov tejto novej vizuálnej identity s názvom NEO.  
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Ďalšie kroky 

Trvalou prioritou Skupiny SLOVNAFT ostáva kvalita produktov, zabezpečená 

neustálym dohľadom odborníkov v celom distribučnom reťazci končiacom predajom 

na čerpacej stanici zákazníkom. V oblasti sortimentu motorových palív bude 

spoločnosť sledovať aktuálne trendy a legislatívu s cieľom uspokojiť dopyt zo strany 

zákazníkov. 

 

Rozvojové aktivity maloobchodu budú v nasledujúcom období orientované na 

pokračovanie programu rekonštrukcií exteriéru aj interiéru čerpacích staníc v novom 

vizuálnom NEO dizajne, a tiež na trvalý rast úrovne služieb.  

Dôležitou oblasťou bude zlepšenie technickej úrovne umývacích liniek a doplnkových 

samoobslužných služieb, ako sú vysávače a kompresory. Zvláštny dôraz bude 

venovaný zlepšeniu úrovne čistoty a hygieny čerpacej stanice ako celku tak, aby 

čerpacie stanice Slovnaft radi navštevovali aj tí najnáročnejší zákazníci.  
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Energie a výroba tepla  
 

 

Divíziu Energie a výroba tepla Skupiny SLOVNAFT reprezentuje dcérska spoločnosť 

CM European Power Slovakia, s.r.o (CMEPS). Spoločnosť zabezpečuje riadenie, 

rozvoj a odbornú kontrolu výrobných kapacít teplárne, svojou produkciou 

zabezpečuje celkovú spotrebu tepla pre technologické účely a približne 85% spotreby 

elektrickej energie rafinérie.  

Výroba elektrickej energie a tepla 

Výroba v prvom polroku 2011 bola realizovaná podľa požiadaviek rafinérie. Objem 

vyrobeného tepla v prvom polroku 2011 predstavoval 2,9 TJ (o 15 % menej ako 

v roku 2010) a bola vyrobená elektrická energia v objeme 269 GWh (3 % menej 

v porovnaní s rokom 2010). Pokles výroby bol ovplyvnený predovšetkým odstavením 

veľkého konzumenta Závodu 5 (rok 2010), optimalizáciou parných sietí a zníženou 

dodávkou paliva pre Tepláreň v mesiacoch február a marec. 

Investičné aktivity 

V roku 2011 pokračoval proces modernizácie a rekonštrukcie kľúčových výrobných 

jednotiek začatý v auguste 2009, ktorý prispeje k energetickej sebestačnosti rafinérie 

v dodávkach elektrickej energie a tepla. 

 

V rámci výstavby Odsírovacej jednotky (FGD – Fluid Gas Desulfurization) 

pokračovali stavebné práce a montáž technologických zariadení. Pre výstavbu 

Úpravne odpadovej vody z FGD bolo vydané integrované povolenie a zároveň sa 

začali stavebné práce.  

 

V rámci rekonštrukcie Teplárne, ktorá zahŕňa inštaláciu 60 MW turbogenerátora, 

výstavbu dvoch kotlov a chladiaceho centra pokračujú stavebné práce pre všetky 

objekty.  

 

Zároveň s projektom rekonštrukcie teplárne prebiehala aj príprava pre výstavbu 

nového zdroja elektrickej energie s inštalovaným výkonom 800 MW na báze 

paroplynového cyklu, ktorý bude umiestnený v južnej časti rafinérie. Projekt je 

pripravovaný pre sesterskú spoločnosť CM European Power International s.r.o. 

Ďalšie kroky  

Dostavba novej odsírovacej jednotky spalín, ktorá výrazne zníži objem 

vyprodukovaných emisii oxidu síry, s plánovaným nábehom v januári 2012. 

Odsírením spalín všetkých kotlov teplárne sa zabezpečí zníženie emisií SO2 na 

hodnotu pod 200 mg/Nm
3
 (zo súčasných 1 600). Tým klesne ročná produkcia SO2 po 

výstavbe nových kotlov približne o 70 %. 

 

Pokračovať bude aj výstavba dvoch kotlov s celkovým parným výkonom 2 x 160 t/h, 

výstavba nového chladiaceho centra a 60 MW turbogenerátora, s plánovaným 

nábehom v januári 2013. Inštalovaný výkon zariadení na výrobu elektrickej energie 

bude po ukončení výstavby dosahovať 169 MW. Pokračujú aj práce pre sesterskú 

spoločnosť CM European Power International s.r.o. v súvislosti s výstavbou 
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Paroplynového cyklu, ktoré sú zamerané na projektovú dokumentáciu, výber 

dodávateľov a vydávanie jednotlivých povolení.  
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Finančná výkonnosť a kľúčové finančné 
a prevádzkové výsledky 

Výkaz komplexného výsledku 

V prvom polroku 2011 boli tržby Skupiny SLOVNAFT v porovnaní s rovnakým 

obdobím predchádzajúceho roka vyššie o 0,8 mld. EUR (49 %), predovšetkým v 

dôsledku pozitívneho vývoja kótovaných cien ropných produktov na medzinárodných 

trhoch a zvýšenému objemu predaja palív na domácom i zahraničnom trhu v oboch 

kvartáloch prvého polroka 2011. Podobný vývoj bolo možné sledovať aj v prípade 

nákladov na suroviny, kde nárast kótovanej ceny ropy, podporený vyšším 

spracovaním v Q2 2011 spôsobil nárast nákladov na suroviny a obstaranie predaného 

tovaru v prvý polrok 2011 o 0,7 mld. EUR (54 %). V dôsledku posilňovania kurzu 

EUR oproti USD, predovšetkým v Q1 2011,  predstavoval kurzový zisk pohľadávok a 

záväzkov z obchodného styku v prvom polroku 2011 hodnotu 22 mil. EUR.  

Výkaz finančnej pozície 

 

Hodnota dlhodobého hmotného majetku bola takmer na úrovni minulého roka (pokles 

13 mil. EUR). Stav zásob (nárast o 53 mil. EUR), pohľadávok z obchodného styku 

(nárast o 82 mil. EUR) a záväzkov z obchodného styku (nárast o 84 mil. EUR) boli 

ovplyvnené predovšetkým nárastom kótovaných cien ropy a ropných výrobkov v júni 

2011 v porovnaní s júnom 2010. Hodnota úverov, vyššia o 32 mil. EUR, bola 

spôsobená čerpaním úveru súvisiaceho s rozvojom energetického segmentu. 

Výkaz peňažných tokov 

 

Hodnota peňažných prostriedkov ku koncu prvého polroku dosiahla 36 mil. EUR, čo 

reprezentuje medziročný pokles (37%). Hlavným dôvodom tohto poklesu bolo 

zvýšenie potreby pracovného kapitálu. Napriek tomu je možné považovať finančnú 

situáciu Skupiny SLOVNAFT za stabilnú, čo sa odzrkadľuje v nízkom čerpaní 

dostupných úverov. 

Investičné aktivity 

Kapitálové výdavky Skupiny SLOVNAFT za prvý polrok 2011 dosiahli hodnotu 59 

mil. EUR, čo oproti rovnakému obdobiu roka 2010 predstavuje nárast o 7 mil. EUR. 

Významnú časť investícií v celkovej hodnote 46 mil. EUR predstavovali výdavky na 

projekty zabezpečujúce zvýšenie efektívnosti výroby, udržanie prevádzkovej 

spoľahlivosti a na zlepšenie kvality výrobného procesu. Nárast investícií oproti 

prvému polroku 2010 sa premietol v energetickom segmente v sume 30 mil. EUR. 

Tento bol kompenzovaný hlavne nižším rozsahom realizácie generálnych revízií a 

výmeny katalyzátorov v rafinérskom segmente. Kapitálové výdavky do HSE 

projektov boli o 5 mil. EUR vyššie ako v rovnakom období predchádzajúceho roka. 
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Kľúčové finančné a prevádzkové výsledky 

Kľúčové finančné výsledky (mil. eur) 1-6/2010 1-6/2011 rozdiel % 

Tržby netto  1 528 2 283 49% 

Prevádzkový zisk/strata  -6 74 n/a 

Čistý zisk/strata  -12 55 n/a 

Prevádzkový tok hotovosti  23 41 78% 

Úvery  42 74 76% 

Investície  52 59 13% 

 

Kľúčové prevádzkové výsledky (tis. ton) 1-6/2010 1-6/2011 rozdiel % 

Celkové spracovanie materiálov v rafinérii  2 991 3 515 18% 

Spracovanie ropy  2 510 2 991 19% 

Výroba automobilových benzínov  584 709 21% 

Výroba motorovej nafty  1 233 1 554 26% 

Výroba petroleja  18 22 22% 

Výroby ťažkého vykurovacieho oleja  326 299 -8% 

Predaj automobilových benzínov * 606 738 22% 

Predaj motorovej nafty (vrátane plynového oleja) * 1 305 1 575 21% 

Predaj polyetylénu  70 88 26% 

Predaj polypropylénu  108 131 21% 
*predaj vrátane predaja na maloobchod a predaja do ŠHR 
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Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana 
životného prostredia (SD & HSE) 
 

Rokom 2010 bolo ukončené päťročné obdobie napĺňania siedmich strategických 

iniciatív Skupiny MOL v oblasti Trvalo udržateľného rozvoja (TUR) definovaných 

pre obdobie 2006-2010. Za toho obdobie Skupina SLOVNAFT realizovala niekoľko 

desiatok projektov – od významných technologických investícií zvyšujúcich 

bezpečnosť procesov a minimalizujúcich negatívne vplyvy na životné prostredie až po 

dobrovoľnícke aktivity zamestnancov spoločnosti. 

 

V priebehu roka 2010 prebiehali na úrovni Skupiny MOL práce na príprave stratégie 

TUR na roky 2011-2015. Táto stratégia nadväzuje na obdobie rokov 2006-2010 

a stanovuje ďalšie ciele pre jednotlivé útvary v oblasti podnikovej spoločenskej 

zodpovednosti. V prvom polroku 2011 boli v Skupine SLOVNAFT rozpracované 

strategické ciele Skupiny MOL a zahájili sa prípravné práce na vytvorenie 

predpokladov pre naplnenie týchto cieľov do roku 2015. 

 

Pokračovali práce na zvyšovaní povedomia o princípoch Trvalo udržateľného rozvoja 

medzi zamestnancami so snahou o integráciu princípov TUR do každodenných 

podnikateľských činností. 

Náklady na SD&HSE projekty dosiahli v prvom polroku 2011 takmer 10 mil. EUR, 

čo predstavuje dvojnásobok objemu oproti minulému roku. Ďalších takmer 2 mil. 

EUR sa použilo na neinvestičné projekty. Najväčší podiel na týchto nákladoch už 

niekoľko rokov tvorí projekt rekonštrukcie skladovacích nádrží. 

Environmentálna oblasť  

Ochrana ovzdušia  

Oproti prvému polroku 2010 bolo za rovnaké obdobie roka 2011 vypustených do 

ovzdušia o tretinu menej emisií. Najväčší podiel na tomto znížení mal pokles emisií 

SO2, pretože vďaka menšiemu počtu technologických odstávok sa v Teplárni 

spaľovalo iba odsírené palivo z rafinérie. 

 

V prvom polroku bolo v skvapalňovacích jednotkách v areáli Vlčie hrdlo zachytených 

takmer 56 ton uhľovodíkov, čo je zhruba o 10% viac oproti minulému polroku. 

Prispela k tomu aj modernizácia skvapalňovacej jednotky na plničke železničných 

cisterien. 

 

V prvom polroku 2011 si spoločnosť splnila legislatívnu povinnosť za rok 2010 

odovzdaním požadovaného množstva kvót v Národnom registri emisných kvót CO2. 

V rámci Skupiny SLOVNAFT bol po overení dosiahnutý konečný prebytok 587 kt. 

Za prvý polrok 2011 bolo vypustených 1,19 Mt CO2. Toto množstvo zodpovedá 

približne 41% celoročnej alokácie kvót CO2. 
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Ochrana vôd 

V medziročnom porovnaní sa iba nepatrne zvýšilo množstvo znečisťujúcich látok 

vypustených do vôd. Najviac k tomuto zníženiu prispel pokles v ukazovateľoch 

biologickej a chemickej spotreby kyslíka. 

Odber povrchovej vody dunajskej, ako aj pitnej vody bol oproti minulému polroku 

takmer rovnaký. Pri zhruba konštantnom čerpaní podzemných vôd v rámci systému 

HOPV (hydraulická ochrana podzemných vôd) sa zvýšilo využitie tejto vody o 13 %. 

 
 

 
*bez VOC (prchavé organické látky) – sledované ročne 

 

 

Ochrana pôdy a podzemných vôd 

Na logistických termináloch prebieha v rámci projektu SIMPLE už niekoľko rokov 

sanácia pôdy a podzemnej vody znečistenej ropnými látkami. V prvom polroku 2011 

prebiehala aktívna sanácia na siedmych termináloch. Na ostatných termináloch 

prebieha kontrolný monitoring, sanácia na jednom termináli už bola ukončená. 

Odstraňovanie starých záťaží bolo tiež vykonávané na dvoch čerpacích staniciach. 

Celkové náklady na sanácie v prvom polroku 2011 dosiahli takmer pol milióna EUR, 

čo je rovnaká suma ako minulý polrok. 

 

So zámerom zabránenia dotácie znečistenia do horninového prostredia v Rafinérii, 

pokračovala aj rekonštrukcia skladovacích nádrží v areáli Vlčie hrdlo. 
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Nakladanie s odpadmi  

Celková tvorba odpadov v Skupine SLOVNAFT v medziročnom porovnaní poklesla 

takmer o polovicu. Najvýznamnejší pokles bol zaznamenaný pri tvorbe ostatných 

odpadov, kde došlo k redukcii o zhruba 70 %. Bolo to spôsobené nižšou aktivitou 

investičných akcií. Z rovnakého dôvodu bol zaznamenaný aj pokles množstva 

nebezpečných odpadov, o viac ako štvrtinu. 

 

V rámci separovaného zberu odpadov bolo vyzbieraných a prostredníctvom externej 

organizácie zhodnotených 15 ton papiera a obalovej lepenky, takmer jedna tona 

zberového skla a jedna tona plastov. 

 

 

 
                                 * vrátane odpadov zo sanácií a investičných činností 

 

Sociálna oblasť  

Riadenie HSE rizík 

V oblasti bezpečnosti technologických procesov bol v Skupine SLOVNAFT 

implementovaný projekt PSM GO LIVE, v rámci ktorého sa vykonalo kompletné 

preskúmanie miery implementácie požiadaviek systému PSM porovnaním „najlepších 

praktík“ medzinárodnej spoločnosti DuPont. Požiadavky takéhoto systému presahujú 

legislatívne požiadavky vyplývajúce pre prevádzkovanie technológií spoločnosti, 

stanovujú vysoké požiadavky na čo najlepšiu znalosť prevádzkovanej technológie a 

na udržiavanie vysokého bezpečnostného štandardu využitím čo najlepšej diagnostiky 

a údržby zariadení. 

 

V rámci projektu boli zahájené procesy, ktoré do budúcnosti zabezpečia on-line 

prenos informácií o neštandardných či poruchových javoch do elektronickej databázy, 

ktorá dáva okamžitý signál pre vykonanie potrebného zásahu do technológie. 

Takýmto spôsobom je možné predísť eskalácii neštandardných situácií, ktoré by 

mohli vyústiť až do havarijného stavu a prípadne aj k ohrozeniu zdravia 

zamestnancov, tretích strán či životného prostredia. Následné analýzy porúch poslúžia 

ako informačný základ pre nastavenie vhodnej politiky riadenia údržby pre jednotlivé 

druhy technológií a zariadení v závislosti od miery rizika či prevádzkovej 

spoľahlivosti. 
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V prvom polroku sa spoločnosť tiež sústredila na zlepšovanie riadenia bezpečnosti 

u dodávateľov, najmä zvýšenou frekvenciou kontrol na miestach výkonu prác. Na 

úseku Maloobchod bol zorganizovaný takzvaný Contractor Safety Forum – 

interaktívne stretnutia s hlavnými dodávateľmi a subdodávateľmi vykonávajúcimi 

kritické činnosti na čerpacích staniciach Slovnaft. 

 

V rámci projektu COMPASS, ktorého cieľom je zavedenie štandardizovaných 

metodík na manažovanie rizík, prebiehali práce na príprave registra HSE rizík a mapy 

HSE rizík. V zmysle zákona o prevencii závažných priemyselných havárií bola na 

jednotlivých divíziách vypracovaná a revidovaná zákonom požadovaná 

dokumentácia.  

Bezpečnosť pri práci  

V medziročnom porovnaní počtu úrazov s práceneschopnosťou v Skupine 

SLOVNAFT nastal pokles o polovicu, zo štyroch úrazov na dva. Za prvý polrok 2011 

boli zaznamenané dva ľahšie úrazy, ktoré si nevyžadovali práceneschopnosť, čo je 

rovnaký počet ako minulý polrok. 

 

V oblasti ochrany pred požiarmi spoločnosť zaznamenala zlepšenie, nebol 

zaznamenaný ani jeden požiar. Od začiatku roka bolo v areáli Vlčie hrdlo vykonaných 

takmer 250 preventívnych protipožiarnych prehliadok. 

 

 

Ochrana zdravia pri práci  

V priebehu prvého polroka 2011 bolo na úseku Rafinéria v SLOVNAFT, a.s. 

vykonaných 333 meraní škodlivých látok, z toho 155 meraní sa týkalo osobnej záťaže 

a 178 meraní na stacionárnych miestach. Prekročenie limitnej hodnoty bolo zistené na 

3 pracoviskách, 4 prekročenia boli zistené na stacionárnych miestach a 3 prekročenia 

boli zistené pri osobnej záťaži. Takmer všetky namerané hodnoty sa týkali zvýšenej 

koncentrácie benzénu. 

REACH 

Po roku 2010, kedy bolo v spoločnostiach Skupiny SLOVNAFT zaregistrovaných 49 

chemických látok (vrátane medziproduktov), boli v prvom polroku 2011 

aktualizované karty bezpečnostných údajov pre jednotlivé chemické látky uvádzané 

na trh. Prebiehalo aj zavádzanie IT nástroja na efektívne riadenie údajov ohľadne 

chemických látok. 
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Výskum a vývoj 
 

Na základe výsledkov výskumu a vývoja a v súlade s platnou legislatívou sa v prvom 

polroku 2011 úspešne zahájil transport a predaj automobilového benzínu s prídavkom 

bio-etanolu a ETBE. Taktiež po návrhu vhodných receptúr sa zaviedla výroba a predaj 

nových základových palív pre Českú republiku a Poľsko. 

 

V prvom polroku 2011 v súlade s celoeurópskym trendom SLOVNAFT, a.s. zvýšil 

objem výroby motorovej nafty na úkor motorových benzínov. Umožnil to vhodný 

výber prísad a aditívov do motorovej nafty spolu s vypracovaním nových receptúr ako 

výsledok výskumu a vývoja. 

 

Vytvoril sa jednotný systém miešania motorových palív pre rafinérie Skupiny MOL 

a zároveň sa vyvinuli aj nové matematické rovnice na výpočet vlastností 

automobilových benzínov na základe skladby a vlastností dostupných zložiek. 

 

„V prvom polroku 2011 SLOVNAFT, a.s. dovŕšil proces certifikácie 

podľa kritérií trvalej udržateľnosti (systém ISCC) pre celý objem svojej 

výroby motorových palív.“ 

 

SLOVNAFT a.s. ako jedna z prvých rafinérií v Európe iniciovala výkup použitých 

kuchynských olejov z domácností vo svojej sieti čerpacích staníc v bratislavskom a 

trnavskom kraji. Použitý kuchynský olej sa rutinne používa na výrobu MERO, ktoré 

spoločnosť primiešava do motorovej nafty. Spoločnosť týmto prispieva k šetreniu 

čerstvých rastlinných olejov, využiteľných najmä pre potravinárske účely. 

 

V prvom polroku 2011 náklady na výskum a vývoj v spoločnosti SLOVNAFT, a.s., 

dosiahli hodnotu 244 tis. eur. 
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Riadenie ľudských zdrojov 

Mzdová a sociálna oblasť 

V oblasti zamestnanosti v spoločnostiach Skupiny SLOVNAFT nenastali 

v hodnotenom období výrazné zmeny. Odchody zamestnancov zo spoločností boli 

predovšetkým z dôvodu skončenia pracovného úväzku, respektíve odchodu do 

dôchodku. Počet zamestnancov Skupiny SLOVNAFT k 30.6.2011 bol 3 628, čo je o 

25 menej v porovnaní s počtom zamestnancov k 31.12.2010.  

 

 
 

Naďalej sú platné zámery mzdovej politiky Skupiny SLOVNAFT – predovšetkým 

konkurencieschopné mzdy, závislé od jej výsledkov a diferenciácia mzdy 

jednotlivcov podľa ich príspevku na dosiahnutých výsledkoch. Tieto zámery majú 

svoj odraz v kolektívnych zmluvách spoločností, uzavretých na roky 2011 – 2012.  

V súlade s uvedenými zámermi a vo väzbe na hospodársky výsledok Skupiny 

SLOVNAFT za rok 2010 bolo k 1.3.2011 realizované plne diferencované zvýšenie 

základnej mzdy zamestnancov, v priemere o 1 %. V roku 2011 je možné na zvýšenie 

základnej mzdy zamestnancov použiť ďalšie zdroje v rozsahu 0,5% úhrnu základných 

miezd zamestnancov platných k 31.12.2010.  

Mzdové zvýhodnenia, respektíve kompenzácie, ktorými sa zvýhodňuje prácu vo 

viaczmenných pracovných režimoch a kompenzuje sťažený výkon práce súvisiaci 

s pracovnými podmienkami, boli zvýšené úmerne rastu základnej mzdy. 

Výplata výkonnostných odmien v máji 2011 na úrovni 100 % prísľubu odrážala 

výsledky Skupiny MOL dosiahnuté v minulom roku. Predstavuje to nárast v priemere 

o 4 % oproti odmenám vyplateným v roku 2010. Pri priznaní odmeny sa tiež 

uplatňoval princíp diferenciácie podľa celkového  pracovného výkonu jednotlivca 

v minulom roku (dosiahnuté plnenie individuálnych cieľov zamestnanca 

a stanovených cieľov jeho útvaru). 

 

Spoločnosti Skupiny SLOVNAFT aj v tomto roku ponúkajú a poskytujú svojim 

zamestnancom širokú škálu zamestnaneckých výhod. Na poprednom mieste je 

naďalej voliteľný sociálny príspevok, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie 



SLOVNAFT, a.s. - Priebežná správa za 1. polrok 2011 

-28- 

a príspevok zamestnávateľa na životné/úrazové poistenie uzavreté zamestnancami. 

Skupina SLOVNAFT posilnila význam výhod poskytovaných pri mimoriadnych 

životných situáciách (narodenie dieťaťa, dočasná práceneschopnosť, mimoriadna 

sociálna výpomoc, pracovný úraz) zvýšením poskytovaného plnenia. 

 

Výrazne - o 19% - sa zvýšil príspevok na stravu poskytnutú zamestnancom, čo je 

v súlade so zámermi a opatreniami spoločností Skupiny SLOVNAFT prijatými pre 

oblasť zdravia zamestnancov. Zamestnanci majú možnosť sa stravovať už za 0,50 

€/obed u troch dodávateľov stravy s výberom z viac ako 10 druhov varených jedál. 

Pre zamestnancov vo viaczmennom režime je v ponuke denne 6 druhov špeciálne 

balenej varenej stravy, ďalej ovocné a mliečne balíčky. Slovnaft naďalej prispievaja aj 

na stravu bývalých zamestnancov - svojich dôchodcov.  

 

Zamestnanci majú možnosť sa zapojiť do pohybových aktivít a iných akcií v rámci 

programu STEP, bezplatne využiť zariadenia vo vlastnom športovom areáli, ktoré sú 

prístupné aj pre bývalých zamestnancov - dôchodcov.  

 

Za prvý polrok 2011 osobné náklady Skupiny SLOVNAFT predstavujú 56 mil. EUR, 

z toho náklady na sociálne účely 7 mil. EUR. 

 

Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov  

V rámci spoločností Skupiny SLOVNAFT sa dlhodobo kladie dôraz na vzdelávanie 

všetkých skupín zamestnancov v súlade s potrebami rozvoja jednotlivých spoločností 

a stratégiou Skupiny. Celkové náklady na vzdelávanie predstavovali v prvom polroku 

2011 sumu 333 tis. EUR.  

 

Vzdelávanie bolo zamerané na niekoľko oblastí. Odborno-špecializovaná príprava 

zamestnancov prebiehala v súlade s legislatívou a ďalšími zákonnými ustanoveniami. 

Časť vzdelávania bola zameraná na prípravu zamestnancov v oblasti rozvoja odborno-

profesijných spôsobilostí. Zároveň mali zamestnanci možnosť zúčastniť sa ďalšieho 

prehlbovania kvalifikácie formou krátkodobých vzdelávacích aktivít podľa ich 

odborného zamerania. V oblasti rozvoja manažérskych a iných mäkkých zručností sa 

zamestnanci zúčastňovali predovšetkým interne realizovaných rozvojových 

programov z ponuky pripravenej na tento rok, pričom jednotlivé programy boli 

prispôsobené ich potrebám a očakávaniam. Ďalšie aktivity sa realizovali na základe 

špecifických požiadaviek, vrátane účasti na externých kurzoch. V tomto období 

pokračoval komplexný program vzdelávania vedúcich zmeny pod názvom Akadémia 

majstrov. V programe pokračuje 57 zamestnancov, väčšinou tých, ktorí už sú na 

pozícii vedúceho zmeny, ale aj tých, ktorí sa na túto pozíciu len pripravujú . V prvom 

polroku 2011 prebiehala aj výučba cudzích jazykov, najmä anglického jazyka. 

Spoločnosť tradične podporovala zvyšovanie kvalifikácie svojich zamestnancov 

formou štúdia popri zamestnaní. 

 

Vo veľkej miere je využívaná aj možnosť vzdelávania zamestnancov e-learningovou 

formou štúdia. 

 

Skupina SLOVNAFT kladie veľký dôraz na zvyšovanie bezpečnosti a zdravia pri 

práci, ochrany pred požiarmi a prevenciu závažných priemyselných havárií. V rámci 
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projektov HSE sa uskutočnili periodické školenia pre vedúcich a ostatných 

zamestnancov.  
 

Zamestnancom uvoľneným z dôvodu organizačných zmien bola ponúknutá možnosť 

absolvovať rekvalifikačné kurzy, ako aj možnosť využiť psychologické a personálne 

poradenstvo. 

 

Spoločnosť každoročne uskutočňuje výber talentovaných absolventov vysokých škôl, 

ktorým prostredníctvom programu GROWWW poskytuje nové pracovné príležitosti s 

možnosťou ich ďalšieho odborného aj osobného rozvoja na vybraných pracoviskách. 

Aj v roku 2011 Skupina SLOVNAFT úspešne pokračuje v programe. V roku 2011 

bolo do programu zaradených 42 absolventov, ktorí sú umiestňovaní podľa ich 

zamerania do jednotlivých spoločností Skupiny. 

 

Skupina SLOVNAFT pokračuje v spolupráci so strednými a vysokými školami 

v oblasti odbornej praxe, organizovania exkurzií, poskytovania konzultácií 

k bakalárskym a diplomovým prácam. V rámci spolupráce so strednými školami 

podporil SLOVNAFT, a.s. účasť študentov - reprezentantov SR na 43. medzinárodnej 

chemickej olympiáde a študentov na Letnej škole chemickej olympiády. V rámci 

spolupráce s univerzitami a vysokými školami podporil SLOVNAFT, a.s. študentov 

Letnej školy chemického a environmentálneho inžinierstva na STU Bratislava 

a medzinárodný tím účastníkov projektu Global Consulting Program na Ekonomickej 

univerzite v Bratislave. 

 

Ľudské práva 

Skupina SLOVNAFT sa zaviazala vytvárať a udržiavať pracovné prostredie 

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 obsahuje aj Etický kódex Skupiny SLOVNAFT, ktorý patrí 

medzi hlavné riadiace akty spoločností Skupiny SLOVNAFT. Jeho rešpektovanie 

Skupina SLOVNAFT vyžaduje 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 napomáha rozpoznávaniu a riešeniu etických 

otázok. 

 

„Aj počet riešených etických otázok a konzultácií svedčí o veľkom záujme 

o etiku.“ 

 

  

Na podporu dodržiavania Etického kódexu dlhodobo pôsobí v podmienkach Skupiny 

SLOVNAFT platforma pre riešenie etických otázok, ktorou je Etická poradňa. 

V prvom polroku 2011 bolo v rámci Etickej poradne riešených 149 etických otázok a 

konzultácii s odborníkom, ktorý vedie Etickú poradňu. Tento počet svedčí o vysokom 

záujme zamestnancov a manažérov o otázky etiky a je zároveň vyjadrením dôvery 

voči Etickej poradni. Pod narastajúcu dôveru v Etickú poradňu sa podpisuje aj 
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skutočnosť, že odborník na etiku je nezávislý od spoločnosti a zaručuje anonymitu 

účastníka procesu.  

 

V prvom polroku 2011 sa otázky a konzultácie 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, 

prijímania darčekov od dodávateľov a obchodných partnerov a výkladu ustanovení 

Etického kódexu. 

 

V hodnotenom období boli na Etickú radu Skupiny MOL prijaté 4 oznámenia na 

podozrenie z porušenia Etického kódexu Skupiny SLOVNAFT. Vyšetrovacia komisia 

Etickej rady po preskúmaní podozrení konštatovala, že k porušeniu Etického kódexu 

ani v jednom prípade nedošlo. Oznámenia sa týkali oblasti podozrenia 

z diskriminácie, násilného a zastrašujúceho konania a porušenia interných predpisov. 
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Spoločenská zodpovednosť a verejnoprospešné 
aktivity 
 

Pre Skupinu SLOVNAFT je spoločenská zodpovednosť neoddeliteľnou súčasťou 

pôsobenia na trhu, chápe ju ako prirodzenú spoločenskú podporu silnej, zdravej a 

veľkej domácej firmy. Systematicky sa zameriava predovšetkým na podporu detí a 

mládeže, ich vzdelania a zdravia, podporu vedy, slovenskej kultúry a športu a ochranu 

životného prostredia.  

 

Tradične kvalitní 

V prvom polroku 2011 Slovnaft podporil rad 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 udržuje status generálneho reklamného 

partnera folklórneho súboru Lúčnica, divadla Štúdio L+S a jedinečného festivalu 

vážnej hudby Viva Musica!. Aj tomto roku bola spoločnosť hlavným partnerom už 

19. ročníka prestížneho medzinárodného filmového festivalu Art Film Fest 

v Trenčianskych Tepliciach.  

 

Mladosť, vzdelanie, budúcnosť 

Skupina SLOVNAFT sa naďalej systematicky zameriava na podporu detí a mládeže. 

V prvom polroku v rámci 4. ročníka grantového programu Talenty Novej Európy 

Slovnaft v spolupráci so Stredoeurópskou nadáciou (CEF) podporil 35 výnimočne 

nadaných mladých ľudí, ktorým rozdelil grant v celkovej výške 66 000 eur.  

 

V rámci systematickej spolupráce s vysokými školami bol aj v tomto roku spustený 

program GROWWW 2011 a do Slovnaftu budú vybraní noví absolventi, ktorí 

absolvujú v spoločnosti ročný pracovno-vzdelávací plne platený program.  

Šport 

Popri hokejovom ošiali Majstrovstiev sveta, na ktorých Slovnaft hrdo vystupoval ako 

generálny partner slovenskej hokejovej reprezentácie, vyvrcholila v marci aj 18. 

sezóna najvyššej hokejovej extraligy. Slovnaft stál pri tejto súťaži ako generálny 

partner počas jej piatich sezón, čo je najdlhšie a najstabilnejšie partnerstvo v histórii 

najvyššej slovenskej hokejovej súťaže. Vďaka nemu zákazníci vnímajú značku 

Slovnaft nielen ako spoločnosť, ktorá vyrába palivá, ale aj podporuje rozvoj športu, 

ktorý Slovensku priniesol mnoho radosti.  

 

Zodpovedne voči prírode 

V prvej dekáde roka 2011 Slovnaft a nadácia Ekopolis udelili grant 20 projektom, 

ktoré uspeli v 5. ročníku environmentálneho programu Zelené oázy. V období od 

marca do septembra prebiehajú prostredníctvom aktívnej občianskej iniciatívy 

žiadateľov vytvorené nové náučné chodníky, upravené parky a verejné zelené plochy, 
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obnovené lokality prírodnej, historickej aj kultúrnej hodnoty. Na realizáciu vybraných 

projektov bude prerozdelená suma 57 000 eur.  

 

V máji tohto roka bol spustený projekt zberu použitého kuchynského oleja „Aj 

kvapka oleja sa ráta“ na vybraných čerpacích staniciach siete Slovnaft. Pilotný projekt 

bol realizovaný so zámerom priniesť riešenie pre jednotlivcov a domácnosti, ktorým 

záleží na životnom prostredí, a okrem už zaužívaného separovania plastov, papiera a 

skla im nie je ľahostajné ani to, kde a ako končí jedlý olej z domácich kuchýň. Za 12 

týždňov sa v 6 mestách na Slovensku podarilo vyzbierať 220 litrov použitého 

kuchynského oleja, ktorý následne putoval na spracovanie ako biozložka do 

motorových palív.  

 

Filantropia  

Aktívne sa do verejnoprospešných projektov zapojili aj zamestnanci spoločnosti, ktorí 

sa už štvrtý rok zúčastnili projektu firemného dobrovoľníctva „Naše mesto“ 

a s počtom 89 patrili k najpočetnejším skupinám firemných dobrovoľníkov.  

 

Naši zamestnanci už tradične vyjadrujú svoju empatiu aj zapájaním sa do verejných 

zbierok, vyhlásených v prípade živelných katastrof na Slovensku alebo v zahraničí. 

V prvom polroku 2011 prispeli do zbierky na pomoc Japonsku, vyhlásenej 

Slovenským Červeným krížom, sumou 2 596 eur. 

 

Slovnaft tiež nadviazal spoluprácu s Ligou proti rakovine a Detským fondom Unicef, 

keď sprístupnil svoje čerpacie stanice ich dobrovoľníkom. Vďaka tomu mohli naši 

zákazníci prvýkrát prispieť do verejných zbierok Deň narcisov a Týždeň modrého 

gombíka aj priamo na čerpacích staniciach siete Slovnaft.  
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Podporné útvary 
 

Poslaním podporných útvarov spoločnosti je hlavne poskytovanie širokého spektra 

služieb a podpora aktivít interných zákazníkov - kľúčových útvarov spoločnosti. Aj v 

roku 2011 pokračovali v zlepšovaní svojej činnosti, procesov, ako aj vzťahov s 

internými zákazníkmi. V snahe zvýšiť efektívnosť poskytovaných činností smerovali 

podporné útvary investície do ľudského potenciálu a optimalizácie nákladov. 

Spoločnosť kladie dôraz na ďalšiu prípravu a vzdelávanie všetkých skupín 

zamestnancov v súlade s potrebami a dynamikou rozvoja jednotlivých útvarov.  

Financie 

Útvar Financie počas roka poskytoval podporu pri finančných rozhodnutiach všetkým 

ostatným oddeleniam. Pokračovalo podrobné hodnotenie návratnosti projektov. Útvar 

Plán a kontroling pracoval počas prvého polroka 2011 na niekoľkých projektoch. 

Najvýznamnejším bola prípravná fáza prechodu časti manažérskeho účtovníctva 

a plánovacieho systému na novšiu a výkonnejšiu platformu, ktorá zabezpečí 

flexibilnejší reporting a urýchli plánovací proces. Pokračovala druhá a tretia fáza 

projektu „Albert“, zabezpečujúceho kontrolu a prepojenie databázy dodávateľských 

zmlúv, nákupných objednávok a faktúr.  

Informačné technológie 

Informačné služby (IS) sa naďalej zameriavajú na zvyšovanie efektívnosti 

a bezpečnosti dostupnej infraštruktúry. K tomu prispelo aj zjednodušenie organizačnej 

štruktúry vo forme organizačnej zmeny v prvom polroku 2011. IS sa po tejto zmene 

viac sústreďuje na optimalizáciu procesov odstraňovania náhodných výpadkov 

služieb ako aj procesov spojených s riadením zmien jednotlivých služieb. Neustále sa 

prehodnocujú služby poskytované externými spoločnosťami za účelom ich ďalšej 

optimalizácie. IS pracuje aj v tomto roku na skupinových projektoch, ktoré majú ďalej 

automatizovať procesy v oblasti retailového predaja, veľkopredaja, logistiky, ale aj 

samotnej rafinérie.     

 

Riadenie majetku a služieb  

V roku 2011 útvar pokračoval v optimalizácii nákladov. Významným projektom 

v spolupráci s útvarmi Nákup a Rafinéria boli projekty likvidácie odstavených 

výrobných jednotiek – PP1, PP2 a Etox, fenol, kumén, etylbenzén. Počas prvého 

polroka bola úspešne dokončená likvidácia závodu Reforming 3-4.  

 

Správa nehnuteľného majetku  

V oblasti prevádzky objektov útvar pokračoval v plánovaných opravách smerujúcich 

k zlepšeniu alebo zachovaniu stavu budov, komunikácií a súvisiacich technických 

zariadení. Pripravené boli nové projekty zamerané jednak na rekonštrukciu starých 

objektov, na druhej strane na komplexné riešenie nevyhovujúcej situácie parkovania 

pre zamestnancov. Taktiež bol pripravený projekt na búranie zdevastovaných 

drevených objektov znehodnocujúcich vstupné prostredie areálu Slovnaftu. V rámci 

správy terminálov a produktovodov boli vykonávané priebežné opravy a údržba 

a veľké havarijné opravy  striech na objektoch v Klačanoch a Dolnej Strehovej.   
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Útvar Správa nehnuteľného majetku v prvom polroku uskutočnil ziskový predaj 

čerpacej stanice na Dolnozemskej ulici v Bratislave a predaj odstavenej výrobnej 

jednotky N-alkánov vo Vojanoch. V rámci projektu „Brownfields“ útvar 

spolupracoval s investorom pri príprave technickej dokumentácie k stavebnému 

konaniu na prestavbu starej priemyselnej haly na galériu moderného umenia Refinery 

Gallery. Projekt „Brownfields“ zároveň pokračoval študentskou súťažou na 

vyhotovenie urbanistickej štúdie a architektonických návrhov administratívnej zóny 

vo Vlčom hrdle. V prvom polroku 2011 plynule pokračoval aj projekt Audit 

nehnuteľného majetku, zameraný na majetkovo-právne vysporiadanie nehnuteľností, 

najmä zápis neregistrovaných stavieb do katastra nehnuteľností.  

Skladovanie a riadenie zásob 

V oblasti riadenia zásob a majetku sa aj v prvom polroku 2011 pracovalo na 

zefektívnení riadenia zásob s cieľom optimalizovať ich využívanie, ako je zvyšovanie 

obrátkovosti bežných zásob, optimalizácia stavu havarijných zásob a zužitkovanie 

nevyužívaného majetku. 

Investičná výstavba  

V priebehu prvého polroka 2011 boli činnosti útvaru z veľkej časti zamerané na 

podporu energetického segmentu. Pokračovala výstavba odsírovacej jednotky, 

zameraná hlavne na stavebné práce a montáž oceľových konštrukcií. Taktiež boli 

vykonávané činnosti, týkajúce sa rekonštrukcie Teplárne. Boli ukončené hlavné 

stavebné činnosti a začalo sa s technologickou montážou kotlov K4 a K5 a na 

cirkulačnom centre chladiacej vody s montážou oceľových konštrukcií chladiacich 

veží.  

Nákup 

Útvar Nákup v prvom polroku 2011 sústredil svoje činnosti na zlepšenie efektívnosti 

obstarávacieho procesu s dôrazom na plánovanie obstarávania, zabezpečenie 

výhodnejších podmienok a dosahovanie úspor prehodnotením platných zmlúv 

s dodávateľmi pri obstarávaní tovarov a služieb. Implementácia nového nástroja 

schvaľovania - elektronických formulárov na prelome rokov významnou mierou 

prispela k zjednodušeniu a zrýchleniu obstarávacieho procesu. V prvom polroku 2011 

sa podarilo úspešne zrealizovať generálne revízie a zahájiť prípravu rozsiahlych 

generálnych revízií na rok 2012. Útvar Nákup materiálu pre výrobu dosiahol 

významnú úsporu nákladov na dodávkach materiálov a energií.  
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Správa a riadenie spoločnosti 
 

Princípy správy a riadenia spoločnosti (Corporate Governance) sú integrálnou 

súčasťou činnosti Skupiny SLOVNAFT. 

 

Slovnaft si uvedomuje, že jasne definované vzťahy a komunikácia medzi akcionármi, 

manažmentom spoločnosti a jej zamestnancami sú predpokladom dobrého riadenia 

spoločnosti. 

 

Spoločnosť prijala Kódex správy a riadenia spoločností na Slovensku. Kódex 

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. Vyhlásenie Slovnaftu o dodržiavaní zásad tohto kódexu 

je dostupné na internetovej stránke spoločnosti www.slovnaft.sk. 

 

Slovnaft zakotvuje princípy etického podnikania v Etickom kódexe Skupiny 

SLOVNAFT , ktorý je tiež dostupný na uvedenej internetovej stránke. 

Systém riadenia spoločnosti 

Slovnaft je integrovanou súčasťou Skupiny MOL, ktorá využíva maticovú štruktúru 

riadenia prostredníctvom systému riadiacich aktov založených 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, zvyšujúcich 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 a zvyšovať efektivitu činností jednotlivých 

útvarov.  

 

Hlavné riadiace dokumenty Skupiny MOL sú Prevádzkové a organizačné pravidlá, 

Popis úloh a zodpovedností a Prehľad rozhodovacích právomocí. Tieto riadiace akty 

sú prehodnocované a revidované za neustálej spolupráce s podnikateľskými a 

funkčnými útvarmi, aby zodpovedali aktuálnym výzvam a stratégiám Skupiny 

SLOVNAFT. 

 

Riadiace akty typu proces sú podrobné dokumenty konkrétnych činností, ktoré 

predstavujú základ systému riadiacich aktov. Prideľujú zodpovednosti organizačným 

útvarom, dokumentujú informačné systémy, ktoré sú priradené 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 na internetovej stránke spoločnosti 

www.slovnaft.sk. 

 

 

http://www.slovnaft.sk/
http://www.slovnaft.sk/
http://www.slovnaft.sk/
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Princípy práce orgánov spoločnosti a vzťahy k akcionárom 

 

V zmysle Stanov spoločnosti je valné zhromaždenie najvyšším orgánom spoločnosti. 

Do jeho pôsobnosti patrí rozhodovanie o nasledovných záležitostiach:  

 

a) zmena stanov 

b) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva 

zvýšiť základné imanie a vydanie prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných 

dlhopisov 

c) rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy 

d) voľba a odvolanie členov dozornej rady spoločnosti s výnimkou členov 

dozornej rady volených a odvolávaných zamestnancami spoločnosti v zmysle 

§ 200 Obchodného zákonníka 

e) voľba a odvolanie členov predstavenstva 

f) schválenie riadnej individuálnej a riadnej konsolidovanej, mimoriadnej 

individuálnej a mimoriadnej konsolidovanej účtovnej závierky, rozhodnutie o 

rozdelení zisku alebo úhrade strát a určenia výšky tantiém 

g) rozhodnutie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na 

zaknihované cenné papiere a naopak 

h) rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze a 

rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou 

spoločnosťou 

i) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré stanovy a právne predpisy zverujú do 

pôsobnosti valného zhromaždenia.  

 

Predstavenstvo zvoláva valné zhromaždenie uverejnením oznámenia o konaní 

valného zhromaždenia. Oznámenie o konaní valného zhromaždenia akcionárom 

vlastniacim akcie na doručiteľa musí byť uverejnené najmenej 30 dní pred konaním 

valného zhromaždenia. Zverejnenie sa uskutočňuje v denníku s celoštátnou 

pôsobnosťou uverejňujúcom burzové správy ako aj iným spôsobom, ak to vyžadujú 

a/alebo umožňujú príslušné právne predpisy.  

 

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 o konaní valného zhromaždenia. 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 zhromaždenia. Vzhľadom na novelizáciu Obchodného 

zákonníka nebude počas obdobia, ktoré sa začína rozhodujúcim dňom a končí dňom 

konania valného zhromaždenia, pozastavené právo akcionárov nakladať s cennými 

papiermi pre všetky zaknihované akcie, ktoré spoločnosť 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 
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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 dňa 21. apríla 2011 prerokovalo výročnú 

správu, schválilo riadnu individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2010, 

návrh na rozdelenie zisku a pravidiel výplaty dividend, schválilo zmenu stanov a 

schválilo zmeny v predstavenstve a dozornej rade spoločnosti. 

 

Bližšie informácie o uzneseniach prijatých na riadnom valnom zhromaždení sa 

nachádzajú na linke http://www.slovnaft.sk/sk/o_nas/pre_investorov/. 

 

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 v záujme všetkých akcionárov s náležitou starostlivosťou v súlade s právnymi 

predpismi. 

 

Odborné zameranie členov predstavenstva pokrýva najdôležitejšie 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 dodržujú zákaz konkurencie vyplývajúci z platného znenia 

Obchodného zákonníka.  

 

Členov predstavenstva volí valné zhromaždenie, pričom na voľbu člena 

predstavenstva sa vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov prítomných akcionárov. 

Funkčné obdobie členov predstavenstva je päť rokov. 

 

Predstavenstvo nemá poverenie rozhodnúť o vydaní akcií alebo o spätnom odkúpení 

akcií. 

 

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 manažmentu, 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 

http://www.slovnaft.sk/sk/o_nas/pre_investorov/
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mesačnej báze. Informácie o nápravných opatreniach v omeškaní sú predkladané 

predstavenstvu a dozornej rade spoločnosti. Interný audit udržiava 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 zhromaždenie 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. 

 

Pravidlá odmeňovania predstavenstva a dozornej rady spoločnosti schvaľuje dozorná 

rada spoločnosti. 

 

V priebehu prvého polroka 2011 predstavenstvo a dozorná rada zasadli dvakrát. 

  

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 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 a žiadať 

o zaradenie ním určených záležitostí na program rokovania valného zhromaždenia 

v súlade s platnými právnymi predpismi. 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 akcionár udelí splnomocnenie na výkon 

hlasovacích práv spojených s tými istými akciami na jednom valnom zhromaždení 

viacerým splnomocnencom, spoločnosť umožní hlasovanie tomu splnomocnencovi, 

ktorý sa na valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných skôr. Ak viacerí 

akcionári udelili písomné splnomocnenie na zastupovanie jednému splnomocnencovi, 

tento môže na valnom zhromaždení hlasovať za každého takto zastúpeného akcionára 

samostatne. Ak má akcionár akcie na viac ako jednom účte cenných papierov podľa 

osobitného predpisu, Spoločnosť umožní jeho zastúpenie jedným splnomocnencom za 

každý takýto účet cenných papierov podľa osobitného predpisu. Ak sa akcionár, ktorý 

vydal splnomocnenie, zúčastní na valnom zhromaždení, jeho splnomocnenie sa stane 

neplatným. Splnomocnencom nesmie byť člen predstavenstva. V prípade, že 

splnomocnencom je člen dozornej rady, uplatnia sa podmienky v zmysle Obchodného 

zákonníka. Splnomocnenie platí len na jedno valné zhromaždenie. Hlasovacie právo, 



SLOVNAFT, a.s. - Priebežná správa za 1. polrok 2011 

-39- 

patriace akcionárovi, sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 

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 

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, má 

však 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, obsahujúce 

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 základe ktorých sa im má poskytnúť náhrada, ak sa ich funkcia 

alebo pracovný pomer skončí vzdaním sa funkcie zo strany zamestnanca, ich 

odvolaním, výpoveďou zo strany zamestnávateľa bez uvedenia dôvodu alebo sa ich 

funkcia alebo pracovný pomer skončí v dôsledku ponuky na prevzatie. 

 
Slovnaft nemá organizačnú zložku v zahraničí. 
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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 Slovnaft výročnú 

správu, polročnú finančnú správu, ako i štvrťročné správy o dosahovaných 

výsledkoch.  

 

Akcionári, ale aj iné záujmové skupiny majú možnosť 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. 

 

Slovnaft rovnako komunikuje so svojimi akcionármi na valných zhromaždeniach. 

 

V záujme transparentnosti je manažment spoločnosti povinný oznamovať spoločnosti 

skutočnosti, ktoré by mohli byť vnímané ako dôvod konfliktu záujmov na strane 

manažéra pri výkone jeho funkcie. 

 

Spoločnosť vedie zoznam členov orgánov spoločnosti a zamestnancov, ktorí by mohli 

byť považovaní za osoby disponujúce dôvernými regulovanými informáciami – 

insiderov. 

 

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

Predstavenstvo 

Oszkár Világi 

predseda predstavenstva a 

generálny riaditeľ 

 

Ileana-Sorina Baltatu 

členka predstavenstva  

 

Michel-Marc Delcommune  

člen predstavenstva 

(do 30.4.2011) 

 

Vladimír Kestler 

člen predstavenstva 

 

Gabriel Szabó  

člen predstavenstva  

 

Ferenc Horváth 

podpredseda predstavenstva 

 

Peter Chmurčiak  

člen predstavenstva 

 

Béla Kelemen 

člen predstavenstva 

 

Mihály Kupa 

člen predstavenstva 

(od 01.05.2011) 

 

 

 

 

 

Dozorná rada 

György Mosonyi 

predseda dozornej rady  

(od 30.5.2011) 

člen dozornej rady 

(od 1.5.2011) 

 

József Farkas Simola 

predseda dozornej rady 

(do 30.4. 2011) 

 

 Pavol Buday 

člen dozornej rady 

volený zamestnancami 

 

László Szabó 

člen dozornej rady 

 

Ákos Rétfalvi 

podpredseda dozornej rady 

 

László Szőcs 

člen dozornej rady 

 

Peter Šrámek 

člen dozornej rady 

volený zamestnancami 
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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 31. decembru 2010 nenadobudla vlastné akcie, dočasné listy, 

obchodné podiely, akcie, dočasné listy a obchodné podiely materskej účtovnej 

jednotky. 

 

 Spoločnosť k 31. decembru 2010 nevydala žiadne 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

