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Príhovor predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa 
 
Vážení akcionári a ctení partneri, 
 
európsky rafinérsky priemysel čelil v prvom polroku 2013 nepriaznivým 
makroekonomickým podmienkam, ktoré charakterizoval pretrvávajúci nízky 
ekonomický rast, pokles dopytu po palivách a tlak konkurencie najmä z krajín 
Blízkeho východu a Severnej Ameriky. Aj keď v tomto období klesla cena 
najdôležitejšej vstupnej suroviny - ropy a priaznivo sa vyvíjali ceny niektorých 
produktov, väčšina spoločností sa naďalej sústredila na hľadanie vnútorných rezerv. 
 
Skupina SLOVNAFT napriek týmto nepriaznivým faktorom uzavrela prvý polrok 
s čistým ziskom 7 miliónov eur oproti strate 14 miliónov eur v rovnakom období 
vlaňajška. Pozitívny výsledok dosiahla vďaka kontinuálnemu tlaku na hľadanie 
efektívnych procesov a rezerv nielen vo výrobe ale aj predaji svojich produktov. 
  
Slovnaft v prvom polroku spracoval 2,86 milióna ton ropy, čo oproti rovnakému 
obdobiu roka 2012, keď sa uskutočnili rozsiahle generálne revízie, predstavuje 
medziročné zvýšenie o 9 percent. Stúpol aj predaj ropných výrobkov, čo sa prejavilo 
na raste tržieb o 9 percent na 2,33 miliardy eur.  
 
Výrobné portfólio spoločnosti sa tradične opiera najmä o motorové palivá s veľmi 
nízkym obsahom síry. Väčšina pohonných hmôt obsahuje biozložky, čím Slovnaft 
prispieva k ochrane životného prostredia na Slovensku. Až 77 % produkcie ropných 
výrobkov smerovalo na export, menšiu časť sme predali na domácom trhu. Kým 
vývoz v prvom polroku stúpol o takmer 30 percent, vzhľadom na pokles spotreby 
predaj na tuzemskom trhu klesol o štyri percentá. Slovnaft pokračoval v modernizácii 
a rozširovaní svojej siete čerpacích staníc. V prvom polroku sme otvorili tri nové 
predajné miesta, celkovo tak ponúkame svoje produkty a služby motoristom na 212 
čerpacích staniciach v žltočiernych farbách.  
 
V reakcii na nepriaznivý vývoj na rafinérskom trhu sme ešte v roku 2012 začali 
zavádzať v našej spoločnosti filozofiu Lean a spoločne s materskou Skupinou MOL 
spustili program New Downstream s cieľom znížiť náklady a zároveň zvýšiť výnosy. 
V programe pokračujeme aj v tomto roku, zatiaľ sa nám podarilo dosiahnuť prínos 
takmer 60 miliónov USD. Zámerom celej Skupiny MOL je vo všetkých organizáciách 
zvýšiť efektívnosť s celkovým prínosom v objeme 250 miliónov USD. Zároveň, 
v súlade so zachovaním prepojenia rafinérskej a petrochemickej výroby, pokračujeme 
v našom hlavnom projekte - výstavbe novej polyetylénovej výrobnej linky 
v Bratislave a pripravujeme ďalšie investície. 
 
Očakávam, že nájdené rezervy, ako aj nové investície pomôžu Skupine SLOVNAFT 
pružne a rýchlo reagovať na všetky výzvy externého prostredia. 
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Rafinérsky a petrochemický priemysel 
 
Ropný spracovateľský priemysel v prvom polroku 2013 nenadviazal na relatívne 
priaznivé výsledky odvetvia z druhej polovice predchádzajúceho roku.  
 
Ceny benchmarkovej ropy Brent mali klesajúcu tendenciu - miestami až pod úroveň 
100 USD za barel. Aj crack spready nosného produktu európskych rafinérií, 
motorovej nafty, boli pomerne nízke, keď obvykle oscilovali len medzi 100 - 120 
USD za tonu.  
 
Napriek pomerne priaznivým kotáciám automobilových benzínov a mierne lepším 
podmienkam v petrochemickej časti odvetvia, ani tieto faktory neboli dostatočné, aby 
dokázali zásadne zlepšiť hospodárenie európskych rafinérií. 
 

 

 
 
 
Rafinérie a petrochemické závody v Európe boli konfrontované s ďalším „krízovým“ 
aj štrukturálnym poklesom dopytu zo strany tradičných kontinentálnych 
i mimoeurópskych zákazníkov.  
 
Okrem dôsledkov vleklej ekonomickej krízy, pokroku vo zvyšovaní úspornosti 
spotrebičov energií, či vyššiemu nasadzovaniu alternatív mala citeľný vplyv na 
spotrebu aj pomerne dlhá zima a studená jar, ktoré obmedzovali poľnohospodárske 
práce, či aktivity v stavebníctve. 
 
Európsky sektor rafinácie ropy sa navyše dostal pod zvýšený konkurenčný tlak 
dovážaných finálnych produktov zo Severnej Ameriky a exportne založených 
závodov Stredného východu a južnej Ázie. 
 
Tieto trendy rastúceho konkurenčného tlaku výrobcov z iných častí sveta na Európu 
sa budú stupňovať, keďže v prvom polroku 2013 sa po prvý raz v histórii stalo, že tzv. 
rýchlo rastúce ekonomiky začali spracovávať viac ropy, než tradičné vyspelé 
ekonomiky. Po prvý raz od druhej svetovej vojny sa tiež stalo, že Spojené štáty 
americké exportovali viac ropných produktov, než doviezli. 
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Zmena donedávna pevných dogiem sa tiež prejavuje v znižovaní cenových rozdielov 
medzi ľahkými a ťažkými ropami. Mnohé európske rafinérie negatívne pocítili fakt, 
že tradičný cenový rozdiel medzi kvalitatívne odlišnými ropami už často vôbec 
neexistuje a počas prvého polroku 2013 sa dokonca vyskytli obdobia, keď ťažšia 
a sírnatá ropa typu URAL bola na burze drahšia než jednoduchšie a spracovateľsky 
menej energeticky náročne spracovateľná ľahká ropa typu Brent. 
 
Keďže sa ani z pohľadu nákladov na spracovanie ropy nič podstatné nezlepšilo - ceny 
energií, biozložiek i ostatných vstupov ostali totiž pomerne vysoké - celkovo možno 
označiť prvý polrok 2013 za obdobie mimoriadne komplikované, ktoré nútilo všetky 
subjekty na tomto trhu pokračovať vo vnútorných transformáciách a prijímaní často 
veľmi závažných protiopatrení a štrukturálnych zmien. 
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Rafinéria a veľkoobchod 

Rafinérska činnosť 
V prvom polroku 2013 spoločnosť SLOVNAFT, a.s., spracovala 2,86 milióna ton 
ropy, čo bolo o 8,7 % viac v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku. Na 
spracovanie ropy v prvom polroku mal pozitívny vplyv menší rozsah odstávok 
v porovnaní s rokom 2012. 
 
V dôsledku vyššieho spracovania ropy sa výroba motorových palív v prvom polroku 
medziročne zvýšila o 220 tisíc ton. 
 
Výroba automobilových benzínov dosiahla úroveň 693 tisíc ton, čo je o 32 tisíc ton 
viac ako v predchádzajúcom roku a predstavuje medziročný nárast o 4,8 %.  
 
Spoločnosť SLOVNAFT, a.s., vyrobila 1,5 milióna ton motorovej nafty, čo je o 188 
tisíc ton viac ako v prvom polroku 2012 a predstavuje medziročný nárast o 14,2 %. 
 
V roku 2013 spoločnosť pokračovala vo výrobe vysoko kvalitných motorových palív, 
pričom takmer celá produkcia motorovej nafty a automobilových benzínov bola 
vyrobená v kvalite s obsahom síry do 10 ppm.  
 
SLOVNAFT, a.s., prispieva významnou mierou k ochrane životného prostredia na 
Slovensku výrobou a predajom bezsírnych motorových palív s prídavkom biozložiek 
z obnoviteľných zdrojov energií. V prvom polroku 2013 tvorila výroba bionafty 
s obsahom MERO 68,3 percentný podiel na celkovej produkcii motorovej nafty 
a obsah biozložky v bionafte zostal na úrovni 6,4 % hm. (6,0% obj.). V tomto období 
SLOVNAFT, a.s., vyrábal v záujme uspokojenia individuálnych požiadaviek svojich 
odberateľov šesť druhov autobenzínov s rôznym obsahom biozložky. Biozložku 
predstavovalo ETBE, a tiež priamo primiešavaný etanol. Celkový obsah biozložky 
vo vyrobených biobenzínoch stúpol zo 4,0 % hm. na 4,2 % hm. 
 

Veľkoobchod 
Na svetový vývoj ekonomiky aj v prvom polroku 2013 naďalej vplývala 
pretrvávajúca hospodárska recesia v Európe a USA. Napätie na trhoch ovplyvňovala 
aj politická nejednotnosť Európy, nejednoznačnosť jej fiškálneho a monetárneho 
riadenia. Na ropný priemysel v tomto období pôsobili najmä nestabilná politická 
situácia na Blízkom východe, obavy z klesajúceho dopytu z dôvodu nižšieho 
očakávaného rastu HDP v USA a Číne, nižšia prognóza dopytu po rope zo strany 
organizácií OPEC a EIA, ako aj nadmerné zásoby ropy v USA. 
 
Celkový objem predaja rafinérskych výrobkov v prvom polroku 2013 dosiahol 2,76 
milióna ton (bez interných transferov do petrochemického segmentu a bez predaja 
Správe štátnych hmotných rezerv), čo predstavuje medziročné zvýšenie o 17,9 %.  
 
Spoločnosť SLOVNAFT, a.s., predala za prvých šesť mesiacov roka 2013 na 
domácom trhu celkovo 0,66 milióna ton ropných produktov, čo predstavuje 
medziročný pokles o 3,8 %. Zapríčinený bol najmä klesajúcou spotrebou ropných 
produktov, predovšetkým benzínu. 
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Najväčší, až 95 percentný podiel na domácom predaji mali motorové palivá, ktorých 
predaj bol v porovnaní s prvým polrokom minulého roka nižší o 2,9 % a dosiahol 
objem 0,63 milióna ton. 
 
Celková spotreba motorovej nafty na Slovensku klesla v období od januára do konca 
júna 2013 medziročne približne o 1 - 2 %. Predaj motorovej nafty Skupiny 
SLOVNAFT sa znížil medziročne o 0,5 % na úroveň 0,45 milióna ton. Predaj 
automobilového benzínu Skupiny SLOVNAFT na úrovni 0,18 milióna ton 
predstavuje pokles o 8,5 % v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Tento 
trend súvisí s celkovým poklesom trhu s benzínom na Slovensku, ktorý odhadujeme 
na úrovni 7 - 10 %. Výrazný pokles v spotrebe benzínu súvisí s pokračujúcim trendom 
nákupu súkromných a firemných automobilov s naftovým motorom, výrazne vyšším 
zdanením benzínu voči nafte, ako aj nepriaznivou ekonomickou situáciou 
obyvateľstva. 
 

 
 
* bez predaja Správe štátnych hmotných rezerv 
 
 
V prvej polovici roka 2013 pokračoval pokles predaja leteckého petroleja, pričom na 
domácom trhu sa medziročne znížil o 21,9 %. Jedným z dôvodov tohto výrazného 
zníženia je posun dodávky leteckého petroleja pre významného odberateľa na druhý 
polrok 2013. 
 
Oživenie prác v oblasti cestnej výstavby a údržby ciest umožnilo dosiahnuť nárast 
v predaji asfaltov medziročne o 7,8 %. 
 
Domáci predaj chemikálií sa medziročne zvýšil o 6,2 %. Najvýraznejší, 53 percentný 
nárast sme zaznamenali v predaji síry. Predaj aromátov zostal približne na rovnakej 
úrovni ako v prvom polroku 2012. 
 
Celkový predaj mazív a autochemikálií sa v prvom polroku 2013 na domácom trhu 
znížil o 10 % oproti rovnakému obdobiu za rok 2012. Hlavným dôvodom je pokles 
dopytu v priemysle, najmä v prvom kvartáli. 
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* bez predaja  Správe štátnych hmotných rezerv  
 
Skupina SLOVNAFT zaznamenala v prvom polroku 2013 medziročný nárast objemu 
predaja ropných produktov na zahraničných trhoch o 26,2 %. Predaj motorových palív 
na exportných trhoch sa medziročne zvýšil o 20,9 %. Najvýznamnejšími exportnými 
trhmi boli Rakúsko, Česká republika a Poľsko. 
 
V prvom polroku 2013 sa predaj automobilového benzínu na zahraničné trhy zvýšil 
medziročne o 15,8 % a predaj motorovej nafty stúpol o 23,5 %.  
 
Objem predaja chemických výrobkov na exportné trhy vzrástol o 48,7 % oproti roku 
2012. 
 
 

Výhľad 
 
Skupina SLOVNAFT očakáva, že globálna ekonomická kríza sa bude aj v druhej 
polovici roka 2013 ďalej prehlbovať, pričom budú zreteľné negatívne dopady najmä 
na priemyselné odvetvia ekonomík jednotlivých krajín. Rast cien vstupných 
výrobných nákladov bude vytvárať v podnikoch tlak na hľadanie ďalších úspor. Preto 
bude pre Slovnaft naďalej charakteristickou striktná nákladová disciplína. 
 
Na domácom trhu bude spoločnosť čeliť poklesu spotreby ropných produktov a 
narastajúcemu konkurenčnému tlaku zo strany zahraničných producentov. Našou 
reakciou bude hľadanie investičných príležitostí, optimalizácia a zefektívňovanie 
podnikových činností a procesov, ako aj snaha o flexibilnejšie reakcie na požiadavky 
trhu. 
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Petrochémia 
  
Optimalizácia rafinérsko-petrochemického hodnotového reťazca bola v prvej polovici 
roka 2013 ovplyvnená pokračovaním nepriaznivého vývoja externých podmienok a 
pokračovaním ekonomickej krízy. 
 
Chod výrobných jednotiek bol v prvej polovici roka 2013 ustálený. V mesiaci jún 
2013 sa uskutočnila technická zarážka na etylénovej jednotke v súvislosti s ďalšou 
časťou projektu Steam Cracker Reconstruction a z dôvodu kontrol vyplývajúcich z 
legislatívy. Spolu s etylénovou jednotkou boli odstavené aj výrobne polyetylénu  
a sčasti aj výroba polypropylénu.  
  
V prvom polroku 2013 dosiahlo spracovanie surovín na etylénovej jednotke 232 tisíc 
ton a vyrobilo sa 70 tisíc ton etylénu a 34 tisíc ton propylénu. Napriek medziročnému 
nárastu výrobu na etylénovej jednotke nepriaznivo ovplyvnila jej takmer mesačná 
odstávka a nepriaznivý vývoj externého prostredia. Výroba polyetylénu v prvom 
polroku 2013 medziročne stúpla o 26 percent na 63 tisíc ton. Výroba polypropylénu 
bola na úrovni 92 tisíc ton, čo je zhruba na rovnakej úrovni ako v roku 2012.  
 
 

  
 

 
Predaj plastov v prvom polroku 2013 bol na úrovni 164 tisíc ton, čo predstavuje nárast 
o 20 % oproti prvému polroku 2012. Predaj polypropylénu bol vyšší o 10 % a predaj 
polyetylénu o 38 %. Aj napriek vyššiemu predaju oproti rovnakému obdobiu roku 
2012, predaj nedosiahol bežnú úroveň predchádzajúcich rokov, pod čo sa podpísala 
technologická zarážka, ako aj nevýrazný dopyt po polyolefínoch na európskych 
trhoch. 
Objem predaja na domácom trhu klesol o 17 %. Predaj na zahraničné trhy sa naopak 
zvýšil o 28 %. 
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Výhľad  
Vývoj v petrochemickom segmente pokračuje v negatívnom trende a ukazuje sa 
náročné udržať ziskovosť a konkurencieschopnosť. Jednou z možností, ako zmierniť 
negatívne vplyvy najmä v oblasti polymérov, je opätovná integrácia Slovnaft 
Petrochemicals, s.r.o., späť do spoločnosti Slovnaft (od 1. januára 2013).  
Spoločnosť pokračuje v projekte rekonštrukcie etylénovej jednotky a výstavby 
modernej výrobnej jednotky LDPE4, ktorá má postupne nahradiť tri zastarané 
jednotky. Dokončenie tohto projektu a nábeh novej výrobnej jednotky sú naplánované 
na druhý polrok 2015. Okrem zefektívnenia výroby má táto investícia dlhodobo 
zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku, a tým zvýšiť konkurencieschopnosť 
Skupiny SLOVNAFT. 
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Maloobchod 
 
Spoločnosť SLOVNAFT, a.s., prevádzkovala v prvom polroku spolu 212 čerpacích 
staníc. V tomto období otvorila 3 nové čerpacie stanice na diaľničných odpočívadlách 
- Sverepec, Malý Šariš juh a Malý Šariš sever. Nové predajné miesta ponúkajú okrem 
kompletného sortimentu kvalitných motorových palív aj rôzne doplnkové služby - 
samoobslužnú reštauráciu s bezplatným Wi-Fi pripojením na internet, kapacitne 
dostatočné parkovisko pre autobusy, osobné a nákladné autá, aj oddychovú zónu.  
 
Maloobchodná sieť Slovnaftu zaznamenala v prvej polovici roka mierny pokles 
predaja motorových palív. V porovnaní s prvým polrokom 2012 sa celkový 
maloobchodný predaj pohonných hmôt znížil o 3,3 %. Naďalej pretrváva najmä 
pokles dopytu po automobilových benzínoch, ich predaj poklesol o 7,6 % v porovnaní 
s prvým polrokom uplynulého roka. Predaj motorovej nafty sa znížil o 1,1 %. Predaj 
LPG naopak mierne narástol o 1,8 %.  
 

 
 

 
 
Ceny benzínu Tempo Plus 95 sa počas prvého polroka 2013 pohybovali v priemere 
nad úrovňou 1,5 eura za liter, ceny nafty na úrovni 1,4 eura za liter. Ceny LPG boli 
počas prvého polroka stabilné. 
  
Okrem otvorenia troch nových diaľničných čerpacích staníc pokračoval v prvom 
polroku aj rozsiahly proces rekonštrukcie čerpacích staníc. Nové jednotiace čierno-
žlté vizuálne prvky v tzv. Neo dizajne sú v súčasnosti inštalované už na viac ako 100 
čerpacích staniciach. Zároveň Slovnaft postupne rekonštruuje predajné priestory alebo 
toalety na svojich starších čerpacích staniciach. Cieľom rekonštrukcie je okrem 
vizuálneho zjednotenia siete aj vytvorenie príjemnej atmosféry pre našich zákazníkov.  
 

Marketingové aktivity 
 
Zákazníci čerpacích staníc sa mohli počas prvého polroka zapojiť do marketingových 
akcií a získať tak napríklad spoločenské hry v akcii „Natankujte si hry Ravensburger 
na SLOVNAFTe!“. 
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Pre členov zákazníckeho programu Klub BONUS Slovnaft predstavil nový katalóg 
odmien pre sezónu 2013/2014 spolu s letnou sezónnou ponukou odmien. Počet 
aktívnych členov Klubu BONUS vzrástol v prvom polroku 2013 o 7 %. 

Výhľad 
 
Spoločnosť SLOVNAFT, a.s., sa v druhom polroku 2013 zameria hlavne na rozvoj 
a modernizáciu siete čerpacích staníc prostredníctvom projektu rekonštrukcie siete. 
Pre zákazníkov bude naďalej organizovať rôzne akcie, ktorých cieľom je podpora 
maloobchodného predaja.  
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Energie a výroba tepla 

Dodávka elektrickej energie a tepla 
Celková dodávka tepla pre rafinériu dosiahla v prvom polroku 2013 objem 2,49 PJ, čo 
bolo o 3 % menej ako za prvý polrok 2012. Dodávka elektrickej energie v prvom 
polroku 2013 sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka znížila o 14 % na 
200 GWh. Pokles bol ovplyvnený zvýšením energetickej efektívnosti výrobných 
zariadení v rafinérii a rozdielnou skladbou odstávok výrobných jednotiek a zariadení 
rafinérie v prvom polroku 2013.  
 
V roku 2013 pokračoval proces modernizácie a rekonštrukcie kľúčových výrobných 
jednotiek, ktorý prispeje k energetickej sebestačnosti rafinérie v dodávkach elektrickej 
energie a tepla. V rámci projektu modernizácie a rekonštrukcie teplárne bol spustený 
do skúšobnej prevádzky 60 MW turbogenerátor, dva kotle s celkovým parným 
výkonom 2 x 160 t/h a chladiace centrum. 

Výhľad 
Uvedenie všetkých zmodernizovaných a zrekonštruovaných výrobných jednotiek do 
trvalej prevádzky prispeje k stabilnej, efektívnej a flexibilnej dodávke tepla 
a elektrickej energie na základe výrobnej potreby rafinérie. Inštalovaný výkon 
zariadení na výrobu elektrickej energie bude po ukončení výstavby dosahovať 174 
MW. 
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Finančná výkonnosť a kľúčové finančné a prevádzkové 
výsledky 
 

Výkaz komplexného výsledku 
 
V prvom polroku 2012 dosiahli tržby Skupiny SLOVNAFT hodnotu 2,3 miliardy eur, 
čo predstavuje nárast o 9 % oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Na tento vývoj 
vplýval výrazný nárast predaja na exportných trhoch v dôsledku vyššej produkcie 
v porovnaní s prvým polrokom minulého roka, počas ktorého sa uskutočnili rozsiahle 
generálne opravy výrobných jednotiek. Vyššie spracovanie v prvom polroku tohto 
roku sa podpísalo aj pod zvýšenie nákladov na suroviny a obstaranie predaného 
tovaru o 2 %. V porovnaní s prvým polrokom 2012 ostatné prevádzkové náklady 
stúpli o 5 % v dôsledku kurzových rozdielov z pohľadávok a záväzkov z obchodného 
styku. 
 

Výkaz finančnej pozície 
 
Hodnota dlhodobého hmotného majetku sa znížila o 2 %. Pokles hodnoty zásob o 18 
% bol spôsobený vyšším objemom predaja a poklesom úrovne zásob. Pohľadávky z 
obchodného styku stúpli o 45 % vplyvom vyšších predajov. Hodnota záväzkov z 
obchodného styku sa naopak znížila o 17 %, čo bolo spôsobené vyšším nákupom ropy 
po ukončení generálnych revízií a štandardnom nábehu výrobných jednotiek v prvom 
polroku minulého roka. Objem peňazí a peňažných ekvivalentov sa znížil o 81 % 
reflektujúc zmeny stavu pracovného kapitálu. Hodnota celkových úverov bola 
medziročne vyššia o 43 % v dôsledku čerpania úverovej linky viazanej na realizáciu 
strategického projektu LDPE4. 
 

Výkaz peňažných tokov 
 
Hodnota peňažných prostriedkov ku koncu júna dosiahla 22 miliónov eur, čo 
predstavovalo výrazný medziročný pokles o 81 %. Finančná situácia Skupiny 
SLOVNAFT bola stabilná. Bežné výdavky boli financované prevažne z vlastných 
prostriedkov a kapitálové výdavky boli financované jednak z vlastných prostriedkov, 
ako aj externých úverových zdrojov, vrátane viazaného úveru na financovanie 
projektov rozvoja petrochémie. Čerpané prostriedky z komerčných bánk boli v závere 
júna v plnej miere splatené. Navyše, Skupina SLOVNAFT disponovala dostatočným 
úverovým rámcom pre financovanie krátkodobých, ako aj dlhodobých potrieb. 
 

Investičné aktivity 
 
Kapitálové výdavky Skupiny SLOVNAFT v prvom polroku 2013 dosiahli hodnotu 
29,9 milióna eur a zaznamenali medziročný pokles o 67 %.  
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Na HSE projekty v Skupine SLOVNAFT bolo celkovo preinvestovaných 5,3 milióna 
eur. 
 
Investičné výdavky v objeme 6,8 milióna eur smerovali do segmentu Rafinéria 
a marketing. Z toho 5 miliónov eur bolo preinvestovaných na modernizáciu nosnej 
rafinérskej výroby a 1,8 milióna eur na skvalitňovanie distribučného a logistického 
procesu.  
Výdavky na ekologické projekty v tomto segmente predstavovali sumu 4,3 milióna 
eur a boli zamerané na splnenie legislatívnych požiadaviek pri skladovaní a 
manipulácii s aromátmi a na zníženie emisií do ovzdušia. 
 
Celkové investičné aktivity v hodnote 21,6 milióna eur v petrochemickom segmente 
boli v prvom polroku 2013 orientované na pokračovanie strategického projektu 
LDPE4, ako aj na udržanie prevádzkyschopnosti existujúcich výrobní LDPE až do 
nábehu novej výrobnej jednotky a na rekonštrukčné práce na etylénovej jednotke.  
 
V segmente Maloobchod predstavovali v prvom polroku kapitálové výdavky celkovo 
0,5 milióna eur. Investičná činnosť bola zameraná na adaptáciu nových vizuálnych 
prvkov a interiérového dizajnu, na rekonštrukciu technologických zariadení na 
čerpacích staniciach a na investorskú dokumentačnú prípravu nových projektov. 
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Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana životného 
prostredia 
 

Trvalo udržateľný rozvoj 
 
Prvý polrok 2013 bol zameraný na zosúladenie procesov, ktoré vyplynuli zo zmeny 
organizačnej štruktúry. Útvar SD&HSE sa centralizoval a prebral úlohu koordinátora 
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, procesnej a požiarnej bezpečnosti, 
ochrany životného prostredia a v oblasti rozvoja SD&HSE procesov v členských 
spoločnostiach Skupiny MOL v Poľsku, Česku, Nemecku a Rakúsku. 
 
Trvalo udržateľný rozvoj je neoddeliteľnou súčasťou našich každodenných aktivít, 
preto všetky jeho zložky sú integrované do podnikateľskej stratégie. Prispievať k 
udržateľnému rozvoju sme sa zaviazali aj v Politike BOZP, ochrany životného 
prostredia a spoločenskej zodpovednosti. Pre naplnenie stanovených dlhodobých 
strategických cieľov každoročne prijímame krátkodobé ciele a akčné plány 
udržateľného rozvoja, ktoré sú pravidelne vyhodnocované. K ich plneniu tiež 
prispievajú jednotlivé podnikateľské a funkčné útvary prostredníctvom rôznych 
projektov – od významných technologických investícií zvyšujúcich bezpečnosť 
procesov a znižujúcich vplyvy na životné prostredie až po dobrovoľnícke aktivity 
našich zamestnancov. 
 
Našou snahou je, aby si zamestnanci uvedomovali možné riziká vyplývajúce z ich 
pracovnej činnosti na komunitu, životné prostredie, majetok spoločnosti 
a v neposlednom rade na vlastnú bezpečnosť a zdravie. Kladieme preto veľký dôraz 
na HSE vzdelávanie. V prvom polroku sme sa zamerali na zvyšovanie 
environmentálneho povedomia všetkých zamestnancov. Pre zamestnancov vo 
výrobnej zóne sme pripravili odborné HSE fóra s témou ochrany životného prostredia, 
kde experti z radov SD&HSE priblížili povinnosti vyplývajúce z interných predpisov 
výrobným pracovníkom.  
 
Na deň Zeme sme pre zamestnancov zorganizovali prezentáciu, kde si mohli 
vypočítať ekologickú stopu a dozvedieť sa niečo viac o zodpovednom správaní 
spoločnosti, v ktorej pracujú. Ekologická stopa zúčastnených zamestnancov bola 
výrazne nižšia ako priemerná ekologická stopa Slovákov. 
 
Svoj záujem o otvorenú diskusiu a aktívny dialóg s neziskovými organizáciami 
a miestnou samosprávou sme potvrdili zorganizovaním druhého ročníka podujatia 
Green Day, kde zamestnanci spoločnosti predstavili výsledky v oblasti ochrany 
životného prostredia a procesnej bezpečnosti.  
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Environmentálna oblasť 
 

Integrované povoľovanie  
 
V máji spoločnosť SLOVNAFT, a.s., získala integrované povolenie pre výstavbu 
novej výrobnej jednotky polyetylénu LDPE4, ktorá spĺňa kritéria najlepších 
dostupných techník BAT (Best Available Techniques). Nová technológia zlepší 
parametre vo všetkých ukazovateľoch, a tiež zvýši energetickú efektívnosť výroby 
a jej vplyv na životné prostredie.  

Ochrana ovzdušia  
 
Oproti prvému polroku 2012 sme za rovnaké obdobie roka 2013 vypustili do ovzdušia 
o 36 % menej emisií, pričom emisie SO2 z teplárne sa znížili až o 86 %.  
Záujmom spoločnosti Slovnaft je znižovať množstvo vypúšťaných emisií. 
Každoročne vynakladá finančné prostriedky na zlepšenie technológií. Okrem 
znižovania emisií vypúšťaných priamo zo zdrojov znečisťovania, veľký dôraz kladie 
aj na kontrolu únikov prchavých organických látok (VOC) a znižovanie množstvo 
fugitívnych emisií. Na tento účel má zavedený aj program LDAR (Leak Detection 
And Repair), ktorého cieľom je pravidelná kontrola únikov prchavých organických 
látok a následná oprava miesta úniku.  

Ochrana vôd 
 
V prvom polroku 2013 nebolo zistené prekročenie limitov znečisťujúcich látok vo 
vypúšťaných odpadových vodách. V medziročnom porovnaní sa množstvo 
znečisťujúcich látok vypustených do vôd znížilo takmer o 19 %. Najviac k tomu 
prispel pokles v ukazovateli nerozpustné látky, ktorý sa medziročne znížil o takmer 40 
%. Množstvo odobratej povrchovej dunajskej vody sa v porovnaní s prvým polrokom 
2012 zvýšil o15 %, pričom odber pitnej vody sa znížil o 22 %. Aj napriek nižšiemu 
čerpaniu podzemných vôd v rámci systému hydraulickej ochrany podzemných vôd 
o 4 % sa zvýšilo využitie tejto vody na chladenie o viac ako 8 %. 
 
SLOVNAFT, a.s., sa každoročne snaží v rámci rôznych projektov zvyšovať ochranu 
povrchových vôd Dunaja a Malého Dunaja. V prvom polroku 2013 sa vymenili 
kontinuálne analyzátory na dvoch čistiarňach odpadových vôd. Nové analyzátory sú 
citlivejšie na prítomnosť ropných látok vo vodách, pričom sú schopné zaznamenať 
alifatickú aj aromatickú časť podielu v nepolárnych extrahovateľných látkach. 
Výmenou analyzátorov sme zvýšili úroveň monitoringu vôd, čím sa následne zvýšila 
ochrana povrchových vôd. 
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*bez VOC (prchavé organické látky) – sledované ročne       
 

Ochrana pôdy a podzemných vôd 
 
V prvom polroku 2013 bola v rámci projektu SIMPLE (sanácia pôdy a podzemnej 
vody na prevádzkach Logistiky) ukončená sanácia environmentálnej záťaže na troch 
termináloch, pričom na jednom z nich ešte pokračuje posanačný monitoring. 
Odstraňovanie starých záťaží bolo tiež vykonávané na dvoch čerpacích staniciach, na 
troch ďalších čerpacích staniciach sa vykonal monitoring. Celkové sanačné náklady 
za Logistiku a čerpacie stanice v prvom polroku 2013 dosiahli 365,3 tisíca eur. 
 
V systéme hydraulickej ochrany podzemných vôd, ktorý je v nepretržitej prevádzke 
už od roku 1974, sa v prvom polroku 2013 vymenili čerpadlá a výtlačné potrubia na 
čerpacích sólo vrtoch. Nové, energeticky úspornejšie čerpadlá zabezpečia 
stopercentné fungovanie tohto systému a predpokladaná úspora elektrickej energie je 
25 až 30 % v porovnaní so spotrebou elektrickej energie pôvodných čerpadiel.  
 

Nakladanie s odpadmi  
 
Celková skladba a produkcia odpadov v prvom polroku 2013 bola mierne odlišná od 
produkcie odpadov za prvý polrok 2012. Najmä vo výrobe bola zaznamenaná vyššia 
tvorba odpadov, pri ktorej došlo k nárastu ostatných odpadov pochádzajúcich 
z investičnej činnosti pri príprave výstavby novej výrobnej jednotky LDPE4. Tvorba 
nebezpečných odpadov medziročne klesla. 
 
V rámci separovaného zberu odpadov bolo vyzbieraných a prostredníctvom externej 
organizácie zhodnotených 49 ton papiera a obalovej lepenky, 900 kilogramov 
zberového skla a 2,7 tony PET. V roku 2013 sme vo všetkých troch komoditách 
zaznamenali vyšší zber. V prípade PET a skla išlo o mierne zvýšenie, ktoré bolo 
spôsobené zlúčením evidencie so spoločnosťou Slovnaft Petrochemicals. V prípade 
papiera išlo o nárast spôsobený organizačnými zmenami od 1. januára 2013, keď 
došlo k sťahovaniu podstatnej časti zamestnancov, a tým aj k zvýšenej produkcii 
odpadu. 
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* vrátane odpadov zo sanácií a investičných činností 

 

Sociálna oblasť  

Riadenie HSE rizík 
 
Našou hlavnou prioritou je bezpečné prevádzkovanie a ochrana zdravia našich 
zamestnancov a dodávateľov.  
 
V oblasti bezpečnosti technologických procesov (PSM – Process Safety Management) 
sme v prvom polroku 2013 vydali pravidlá pre uplatňovanie PSM vo výrobe 
a vypracovali tzv. Kontrolný list bezpečnostnej previerky pred uvedením do 
prevádzky pre čerpacie stanice. 
 
Pozornosť sme venovali aj zlepšovaniu už zavedených prvkov PSM systému, napr. 
v oblasti riadenia technologických zmien a analýzy procesných udalostí. Účelom 
riadenia technologických zmien je dôsledné posúdenie a hodnotenie prípadných rizík, 
ktoré by mohli byť vnesené do technologického procesu pri implementácii zmien. Na 
riadenie takéhoto procesu je v spoločnosti zavedený elektronický schvaľovací systém, 
ktorý zabezpečí vhodnú komunikačnú platformu, ako aj hierarchiu schvaľovania 
všetkých technologických zmien. 
 
V prvom polroku 2013 začal útvar SD&HSE prípravu 2. fázy projektu Ochrana pri 
práci vo výške a nad voľnou hĺbkou (Fall Protection), jedného z kľúčových prvkov 
prevencie v oblasti BOZP. V nasledujúcom polroku bude projekt uvedený do praxe, 
čo zahŕňa inštaláciu kotviacich bodov, horizontálnych a vertikálnych istiacich 
systémov. 
 
Významným prvkom pri znižovaní bezpečnostných rizík je aj zaisťovanie energií. 
Pripravili sme projekt LOTO (Lock Out/Tag Out), ktorého cieľom je zabrániť 
nežiaducemu uvoľneniu energií, a tým ohrozeniu osôb. Po pilotnom projekte na 
prevádzkach Logistiky pokračujeme v harmonizácií systému LOTO a jeho zavedení 
na prevádzkach Výroby a Logistiky. 
 
Ďalším projektom na ochranu zdravia zamestnancov a dodávateľov je projekt 
Ochrany pred ohrozením plynom (Gas Hazard), ktorého cieľom je zabezpečenie 
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ochrany vlastných zamestnancov a pracovníkov dodávateľov pred ohrozením 
v priestoroch s výskytom nebezpečných plynov. V roku 2012 boli zamestnanci 
postupne vybavovaní osobnými prenosnými detektormi a dobudovali sme systém 
stacionárnej plynovej detekcie. Posledná časť projektu je zameraná na autonómne 
dýchacie prístroje pre tých operátorov prevádzok, ktorí sú povinní zabezpečiť 
záchranné a evakuačné činnosti do príchodu hasičskej jednotky. 
 
V prvom polroku sme spustili nový jednotný systém evidovania skoronehôd na 
jednotlivých prevádzkach, ktorého cieľom je zjednodušiť evidenciu a včasne 
odstrániť možné riziká.  
 

Riadenie dodávateľov  
 
Cieľom spoločnosti je zabezpečiť najvyššiu možnú ochranu zdravia všetkých osôb, 
ktoré sa s vedomím organizácie pohybujú v našich priestoroch. Vzhľadom na 
neustále sa meniace pracovné prostredie, technológie, ako aj pracovné postupy je 
našou snahou eliminovať nežiaduce udalosti dodávateľa a zvýšiť HSE povedomie 
všetkých pracovníkov. Preto sme pristúpili k aktualizácii a doplneniu interného 
predpisu ,,HSE požiadavky na dodávateľov“, platného pre lokalitu Vlčie Hrdlo. 
Hlavnými zmenami v uvedenom predpise je povinnosť dodávateľov používať osobné 
prenosné detektory a zavedenie HSE denníkov pre dodávateľov.  

 

Bezpečnosť pri práci a ochrana pred požiarmi 
 
Za prvý polrok 2013 sme v Skupine SLOVNAFT zaznamenali 2 úrazy 
s práceneschopnosťou a 4 úrazy, ktoré si nevyžadovali práceneschopnosť našich 
zamestnancov. V porovnaní s prvým polrokom 2012, kedy sme evidovali 10 ľahších 
úrazov, ide o zníženie počtu evidovaných pracovných úrazov.  
 
V oblasti ochrany pred požiarmi sme v prvom polroku zaznamenali päť požiarov, 
z ktorých 3 požiare boli s minimálnym priamym dopadom na majetok. 
Od začiatku roka bolo v areáli Vlčie hrdlo vykonaných viac než 190 preventívnych 
protipožiarnych prehliadok. 
 
Našu havarijnú pripravenosť precvičujeme v pravidelných intervaloch vo výrobnej 
zóne areálu SLOVNAFT, a.s., na regionálnych prevádzkach Logistiky, ako aj na 
čerpacích staniciach. V prvom polroku sme zorganizovali v súčinnosti s hasičskou 
jednotkou Prešova a terminálu Kapušany požiarne cvičenie pri otvorení novej 
čerpacej stanice v Malom Šariši.  
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Ochrana zdravia pri práci  
 
V priebehu prvého polroka 2013 bolo na útvaroch Výroby, Logistiky a Maloobchodu 
vykonaných 398 meraní škodlivín v pracovnom prostredí, z toho 211 meraní bolo na 
stacionárnych miestach a 187 meraní osobnej záťaže. Taktiež v pravidelných 
intervaloch podľa schváleného plánu meriame na pracoviskách hluk a osvetlenie. 

REACH 
 
V roku 2013 nadobudlo účinnosť viacero ustanovení nariadenia REACH a CLP, na 
základe ktorých aktualizujeme karty bezpečnostných údajov, ako aj expozičné scenáre 
pre jednotlivé chemické látky uvádzané na trh. Pokračujeme tiež v kontrole súladu 
požiadaviek expozičných scenárov pre nakupované chemické látky a katalyzátory so 
skutočným stavom na našich prevádzkach. 
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Výskum a vývoj 
 

V súlade s legislatívou SR sme v roku 2013 zvýšili podiel pridávaných biozložiek do 
palív pre zážihové/vznetové motory. V prvom polroku 2013 boli vyvinuté nové 
receptúry brandovej/prémiovej motorovej nafty so zlepšenými nízkoteplotnými 
vlastnosťami a motorovej nafty so zvýšeným cetánovým číslom podľa požiadaviek 
zákazníka.  

Receptúra pre výrobu bunker olejov, používaných ako palivo pre lodné motory, sa 
viackrát revidovala v súlade s požiadavkami zákazníkov, taktiež sme preverovali 
vhodnosť použitia alternatívnych ropných frakcií na zníženie viskozity a zlepšenie 
stability finálneho produktu. 

V rámci výberového konania Skupiny MOL sa hodnotili prísady na zlepšenie 
nízkoteplotných vlastností (depresant, dizperzant) motorových náft a jazdných 
vlastností vznetového motora pri ich použití (výkonnostná prísada). 

Pokračovali sme vo vývoji nových typov polyetylénu Bralen, do trvalej výroby bol 
zavedený modifikovaný výrobok Tatren na báze kopolyméru polyetylénu a 
polypropylénu. 

Aktivity v oblasti technologického vývoja boli zamerané najmä na zníženie 
energetickej náročnosti výrobných technológií, ďalej na preverenie možnosti zvýšenia 
výroby stredných destilátov na výrobu motorových náft a overenie možnosti výroby 
leteckého petroleja na jednotkách hydrogenačnej rafinácie palív. 

Ukončili sme testovanie a zavedenie nového bezftalátového katalyzátora a 
nových donorov do trvalej výroby na výrobnej jednotke Polypropylén 3. Ďalej bola 
preverená účinnosť dvanástich alternatívnych prísad pre výrobu polyolefínov, vrátane 
optimalizácie kompozície prísad polypropylénov s cieľom znížiť dávkované 
množstvo.  

 
  
V prvom polroku 2013 náklady na výskum a vývoj v spoločnosti SLOVNAFT, a.s., 
dosiahli hodnotu 203 tisíc eur. 
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Riadenie ľudských zdrojov 

Mzdová a sociálna oblasť 
Spoločnosti Skupiny SLOVNAFT uzatvorili kolektívne zmluvy na rok 2013, ktoré 
garantujú zvýšenie základnej mzdy zamestnancov o 0,5 %. Na základe minuloročných 
výsledkov Skupiny MOL bola realizovaná výplata výsledkovo orientovanej 
výkonnostnej odmeny v priemernej výške 9,82 % z vyplatených základných miezd v 
roku 2012, čo predstavuje najvyššie percento za dobu uplatňovania tejto mzdovej 
formy.  
 
Zamestnancom Skupiny SLOVNAFT je nad rámec mzdy naďalej poskytovaná široká 
paleta sociálnych výhod v peňažnej, ako aj v nepeňažnej forme. Najvýraznejšia zmena 
oproti minulým rokom nastala v oblasti doplnkového dôchodkového sporenia, kde 
došlo k zjednoteniu základného príspevku zamestnávateľov v rámci Skupiny na 
úrovni 3% z vyplatených miezd a náhrad miezd účastníkov tohto sporenia. Novinkou 
je možnosť zamestnancov rozhodnúť sa pre ďalší zvýhodnený príspevok na tento účel 
namiesto voliteľného sociálneho príspevku alebo jeho časti. Doplnkové dôchodkové 
sporenie spolu s voliteľným sociálnym príspevkom a príspevkom zamestnávateľa na 
stravovanie vo výške viac ako 80 % ceny odobratej stravy, patria medzi 
najvýznamnejšie zamestnanecké výhody v rámci Skupiny SLOVNAFT.  
 

 

 

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. 
 
Prvá polovica roku 2013 bola venovaná najmä odbornému vzdelávaniu z oblasti 
procesov rafinérie a ďalších súvisiacich oblastí pod názvom Petroskills. Program je 
kombináciou odborných prednášok externých aj interných lektorov. Od jeho začiatku 
sa na ňom zúčastnilo viac ako 100 zamestnancov. Spoločnosť pokračuje v jazykovom 
vzdelávaní so zameraním na angličtinu a cielene na skupinu vedúcich zamestnancov 
a špecialistov. Zároveň priebežne implementujeme do vzdelávacích aktivít prvky, 
ktoré proces obohacujú a zároveň zefektívňujú – virtuálne kurzy a e-learning, a to vo 
všetkých oblastiach vzdelávania. 
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V prvom polroku 2013 spoločnosť realizovala prieskum zamestnaneckej 
angažovanosti – Okrúhly stôl, na ktorom sa zúčastnilo viac ako 70 % zamestnancov. 
 
Skupina SLOVNAFT pokračuje v spolupráci so strednými a vysokými školami 
v oblasti zabezpečenia odbornej praxe, organizovania exkurzií, poskytovania 
konzultácií k bakalárskym a diplomovým prácam. Výborným študentom vysokých 
škôl boli poskytnuté príspevky na štúdium za účelom následného využitia ich 
odborných znalostí v zamestnaní v spoločnostiach Skupiny SLOVNAFT.  
 
V roku 2013 Skupina SLOVNAFT úspešne pokračovala v 7. ročníku programu 
GROWWW, určenom pre čerstvých absolventov univerzít a vysokých škôl. Program 
poskytuje vybraným absolventom unikátnu šancu získať cenné pracovné skúsenosti 
a odborný a profesionálny rozvoj v dynamickej medzinárodnej Skupine MOL.  

Podpora etických princípov 
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 bol 
v nadväznosti na doterajšie skúsenosti, legislatívne požiadavky a zásady Trvalo 
udržateľného rozvoja modifikovaný. 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. Jeho rešpektovanie spoločnosť vyžaduje aj 
od svojich dodávateľov, obchodných partnerov, a rovnako aj od pracovníkov 
čerpacích staníc.  
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Spoločenská zodpovednosť a verejnoprospešné aktivity 
 
Kultúra  
Prvý polrok 2013 bol bohatý na projekty z oblasti kultúry, na ktorých sa podieľal aj 
Slovnaft. Opäť sme vsadili na podporu kvalitnej kultúry a aj v tomto roku je Slovnaft 
generálnym reklamným partnerom folklórneho súboru Lúčnica. V marci 2013 
zorganizovala spoločnosť SLOVNAFT, a.s., prestížne podujatie dvoch excelentných 
folklórnych tanečných súborov, slovenskej Lúčnice a maďarského Honvédu, ktoré 
upevnilo kultúrne, politické a obchodné väzby na najvyššej úrovni. Záštitu nad 
podujatím mal prezident SR Ivan Gašparovič.  
 
Ako hlavný reklamný partner SLOVNAFT, a.s., podporil 21. ročník prestížneho 
medzinárodného filmového festivalu Art Film Fest v Trenčianskych Tepliciach, 
naďalej ako partner podporuje Štúdio L+S, či Radošinské naivné divadlo.  
Vďaka spoločnosti Slovnaft bolo po roku fungovania projektu So Slovnaftom do 
divadla viac ako 10 000 detí prepravených na detské predstavenia v divadlách Malá 
Scéna STU v Bratislave, Jókaiho divadlo v Komárne, Divadlo Thália v Košiciach, 
Bábkové divadlo v Spišskej Novej Vsi, Štátne divadlo v Košiciach, a Bábkové 
divadlo v Košiciach. Na tento účel bezplatne využili viac než 200 autobusov. Všetky 
čísla a údaje naznačujú, že sa darí napĺňať hlavný cieľ projektu, a to umožniť žiakom 
základných škôl v obciach a v menších mestách návštevu divadelných predstavení 
v okresných a krajských mestách na Slovensku. 
Projekt, na ktorom ministerstvo kultúry participuje vo forme zabezpečenia 
dostupnosti kultúrnych poukazov pre žiakov základných škôl a spoločnosť Slovnaft 
zase tým, že na svoje náklady zabezpečuje bezpečnú a kvalitnú prepravu žiakov 
zapojených škôl do vybraných divadiel, pokračuje aj v školskom roku 2013/2014. 
 
Podpora talentu detí a mládeže, ich vzdelania a zdravia 
Skupina SLOVNAFT sa naďalej systematicky zameriava na podporu detí a mládeže. 
V prvom polroku v rámci 6. ročníka grantového programu Talenty Novej Európy 
(TNE) Slovnaft v spolupráci so Stredoeurópskou nadáciou (CEF) podporil 47 
výnimočne nadaných mladých ľudí, ktorým rozdelil grant v celkovej výške 66 000 
eur. V doterajších šiestich ročníkoch TNE vybrala odborná porota spolu 182 
nadaných mladých ľudí a celková podpora presiahla 386 tisíc eur. 
Ako zlatý partner Slovnaft podporil aj projekt popularizácie učiteľov na Slovensku 
Zlatý Amos, ktorý vyvrcholil vyhlásením najobľúbenejšieho učiteľa za školský rok 
2012/2013.  
 
Dôraz na životné prostredie  
V prvej polovici roka 2013 Slovnaft a nadácia Ekopolis rozdelili granty 23 projektom, 
ktoré uspeli v 7. ročníku environmentálneho grantového programu Zelené oázy. 
Témou tohto ročníka bol návrat k tradičnému pestovaniu úžitkových, liečivých 
a okrasných záhrad. Od marca do septembra budú 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.  
V tomto roku pokračuje aj projekt zberu použitého kuchynského oleja Aj kvapka oleja 
sa ráta na vybraných čerpacích staniciach siete Slovnaft. Od začiatku roka sa podarilo 
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na 10 čerpacích staniciach vyzbierať spolu viac ako 525 litrov použitého oleja 
z domácností.  
 
Šport  
V prvom polroku 2013 Slovnaft zastával post hlavného partnera 20. ročníka slovenskej 
hokejovej extraligy a zároveň generálneho partnera jej záverečnej Play off časti, ktorá 
niesla názov SLOVNAFT Play off. S hokejom sa spája aj najväčšia multifunkčná 
aréna na Slovensku, ktorá nesie názov SLOVNAFT Arena a od jesene minulého roka 
sa v nej hrajú zápasy Kontinentálnej hokejovej ligy.  
 
V máji 2013 sa uskutočnilo finálové kolo najvyššej futbalovej pohárovej súťaže 
SLOVNAFT CUP-u. Slovnaft bol po druhý raz generálnym reklamným partnerom 
tejto súťaže.  
 
Slovnaft bol v apríli 2013 už po druhý raz jedným z hlavných partnerov prestížnych 
pretekov seriálu Majstrovstiev sveta cestných automobilov na Slovakia ringu. V júni 
na tomto okruhu podporil preteky seriálu Superstars World, kde v štartovom poli 
nechýbali ani bývalí jazdci Formuly 1. 
 
V úvode roka 2013 Slovnaft podporoval slovenského motocyklového jazdca Štefana 
Svitka na prestížnej Rely Dakar. Pre zranenia však Svitko preteky nedokončil. 
 
 
Filantropia  
Už šiesty rok po sebe sa do projektu firemného dobrovoľníctva Naše mesto zapojili aj 
zamestnanci Slovnaftu. Prispeli k skrášleniu verejných priestorov, či pomáhali 
neziskovým organizáciám. 
Pozitívne reagovali zamestnanci aj na výzvu spoločnosti na zapojenie sa do Jarnej 
zbierky potrieb pre neziskové organizácie v núdzi, konkrétne pre organizácie Depaul 
Slovensko, Maják a Dom Svitania. Celkovo prispeli na zmiernenie núdze klientov 
neziskových organizácií 450 kilogramami potrebných vecí.  
 
Zamestnanci Slovnaftu sa tradične zapojili aj do rôznych verejných zbierok. V prvom 
polroku Slovnaft umožnil Lige proti rakovine, Detskému fondu Unicef a občianskemu 
združeniu Úsmev ako dar, aby zorganizovali charitatívne zbierky aj na čerpacích 
staniciach SLOVNAFT. Vďaka tomu mohli naši zákazníci prispieť do verejných 
zbierok Deň narcisov, Týždeň modrého gombíka, Jeden deň úsmevu, a to nielen 
v nevýrobnom areáli Slovnaftu, ale aj priamo na čerpacích staniciach siete 
SLOVNAFT.  
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Správa a riadenie spoločnosti 
Princípy správy a riadenia spoločnosti (Corporate Governance) sú integrálnou 
súčasťou činnosti Skupiny SLOVNAFT. 
 
SLOVNAFT, a.s., 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. Tento Kódex je dostupný na webovom sídle Burzy 
cenných papierov v Bratislave, a.s. Vyhlásenie spoločnosti o dodržiavaní zásad tohto 
kódexu je dostupné na internetovej stránke spoločnosti www.slovnaft.sk. 
 
Spoločnosť zakotvuje princípy etického podnikania v Etickom kódexe Skupiny 
SLOVNAFT, ktorý je tiež dostupný na uvedenej internetovej stránke. 

Systém riadenia spoločnosti 
SLOVNAFT, a.s., je integrovanou súčasťou Skupiny MOL, ktorá využíva maticovú 
štruktúru riadenia prostredníctvom systému riadiacich aktov založených na procesoch.  
Riadenie sa 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 úlohy spojené s 
podporou podnikateľských procesov a zvyšovaním efektivity činností jednotlivých 
útvarov.  
 
Hlavnými riadiacimi dokumentmi Skupiny MOL sú Prevádzkové a organizačné 
pravidlá, ktoré popisujú základné operačné pravidlá a princípy fungovania Skupiny 
MOL, ďalej je to Popis úloh a zodpovedností, ktorý prezentuje organizačnú štruktúru 
funkčných a podnikateľských útvarov, a tiež Prehľad rozhodovacích právomocí, ktorý 
definuje najdôležitejšie rozhodovacie body a rozhodovacie právomoci. Tieto riadiace 
akty sú prehodnocované a revidované za neustálej spolupráce s podnikateľskými a 
funkčnými útvarmi, aby zodpovedali aktuálnym výzvam a stratégiám Skupiny MOL. 
 
Riadiace akty sú podrobné dokumenty obsahujúce konkrétne činnosti, ktoré 
predstavujú základ regulačného systému. Prideľujú zodpovednosti organizačným 
útvarom, dokumentujú informačné systémy, ktoré sú priradené určitému kroku 
procesu a obsahujú ďalšie informácie potrebné pre správny výkon procesu. Ďalšie 
informácie sa nachádzajú na internetovej stránke spoločnosti 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. Uverejnenie sa uskutočňuje v denníku s celoštátnou 
pôsobnosťou uverejňujúcom burzové správy, na webovom sídle spoločnosti, ako aj 
iným spôsobom, ak to vyžadujú a/alebo umožňujú príslušné právne predpisy. Na 
webovom sídle spoločnosti sú dostupné aj materiály na valné zhromaždenie. 
 
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti sa koná najmenej raz za rok. Zvoláva ho 
predstavenstvo tak, aby sa konalo do piatich mesiacov po uplynutí predchádzajúceho 
roka. Valné zhromaždenie sa spravidla koná v sídle spoločnosti, avšak na základe 
rozhodnutia predstavenstva spoločnosti sa môže konať aj na inom mieste. 
 
Na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení, práva hlasovať na ňom, 
požadovať od neho informácie a vysvetlenia a uplatňovať návrhy je rozhodujúcim 
dňom deň určený v oznámení valného zhromaždenia. Týmto dňom je tretí deň pred 
dňom konania tohto valného zhromaždenia. Počas obdobia, ktoré sa začína 
rozhodujúcim dňom a končí dňom konania valného zhromaždenia nie je 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 19. apríla 2013 prerokovalo výročnú 
správu, schválilo riadnu individuálnu účtovnú závierku, návrh na úhradu strát za rok 
2012, ako aj návrh na vysporiadanie neuhradených strát minulých období spoločnosti 
Slovnaft Petrochemicals, s.r.o., ktorá zanikla zlúčením so spoločnosťou SLOVNAFT, 
a.s., s účinnosťou k 1. januáru 2013, prerokovalo výročnú správu, správu dozornej 
rady, schválilo riadnu individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku spoločnosti 
SLOVNAFT, a.s., za rok 2012, návrh na rozdelenie zisku a pravidlá pre výplatu 
dividend. Riadne valné zhromaždenie spoločnosti tiež schválilo zmenu stanov, zvolilo 
nových členov predstavenstva a dozornej rady spoločnosti a schválilo audítora 
spoločnosti na rok 2013. 
 
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 
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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 
mesačnej báze. Informácie o nápravných opatreniach v omeškaní sú predkladané 
predstavenstvu a dozornej rade spoločnosti. 
Systém interného riadenia a kontroly pozostáva z niekoľkých navzájom prepojených 
riadiacich a kontrolných mechanizmov – organizácie, komunikácie a personálnych 
vzťahov, správy a riadiacich aktov, prevádzky a monitorovania. Riziká, spojené s 
týmito riadiacimi a kontrolnými mechanizmami, sú pravidelne vyhodnocované 
špecializovanými vnútropodnikovými útvarmi, na základe čoho sú navrhované a 
implementované nápravné opatrenia. 
 
Dozornú radu - okrem členov dozornej rady volených zamestnancami - 
a predstavenstvo volí valné zhromaždenie 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 1. polroka 2013 predstavenstvo aj 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 
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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, 
patriace akcionárovi, sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 
33,20 eura (slovom tridsaťtri eur 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. 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, a.s., 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, a.s., 
výročnú správu, polročnú finančnú správu, ako i štvrťročné správy o dosahovaných 
výsledkoch.  
 
Akcionári, ale aj iné záujmové skupiny majú možnosť získať informácie o spoločnosti 
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, a.s., 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. 
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Orgány spoločnosti 
Predstavenstvo 
 
Oszkár Világi 
predseda predstavenstva a 
generálny riaditeľ 
 
Ileana-Sorina Baltatu 
členka predstavenstva  
(do 19. apríla 2013) 
 
Vladimír Kestler 
člen predstavenstva 
 
Gabriel Szabó  
člen predstavenstva  
 
Ferenc Horváth 
podpredseda predstavenstva 
 
Peter Chmurčiak  
člen predstavenstva 
(do 19. apríla 2013) 
 
Béla Kelemen 
člen predstavenstva 
(do 28. mája 2013) 
 
Mihály Kupa  
člen predstavenstva 
 
Ábel Galácz 
člen predstavenstva 
(od 20. apríla 2013) 
 
Tímea Reicher 
člen predstavenstva 
(od 20. apríla 2013) 
 
Miika Eerola 
člen predstavenstva 
(od 29. mája 2013) 
 

Dozorná rada 
 
György Mosonyi 
predseda dozornej rady 
 
 
László Szabó 
člen dozornej rady 
(do 19. apríla 2013) 
 
Krisztína Dorogházi 
členka dozornej rady 
(do 19. apríla 2013) 
 
Ferencz István Szabolcs 
člen dozornej rady 
 
Tibor Kaczor 
člen dozornej rady 
volený zamestnancami 
 
Ján Sýkora 
člen dozornej rady 
volený zamestnancami 
 
Richard Austen 
člen dozornej rady 
(od 20. apríla 2013) 
 
László Pálfalvi 
člen dozornej rady 
(od 20. apríla 2013) 
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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 2012 nenadobudla vlastné akcie, dočasné listy, 
obchodné podiely, akcie, dočasné listy a obchodné podiely materskej účtovnej 
jednotky. 

 
• Spoločnosť k 30. júnu 2012 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/ 
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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) 
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