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Príhovor predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa 
 

Vážení akcionári a ctení partneri,  

 

európsky rafinérsky priemysel v prvom polroku 2015 ovplyvnili viaceré rozdielne 

faktory. Ponuka ropy na globálnom trhu rástla rýchlejšie ako dopyt, cena ropy pritom 

v úvode roka pokračovala v rastúcom trende, ktorý sa v druhom štvrťroku 

stabilizoval. Prvý polrok 2015 bol pre spracovateľský sektor mimoriadne úspešný, 

pretože vďaka oživeniu dopytu po rafinérskych produktoch v Európe a lepším 

spracovateľským maržiam sa rafinérie a petrochemické závody vrátili k ziskom. 

Petrochemická marža dosiahla rekordné úrovne, pozitívne sa vyvíjali tiež ceny 

nakupovaných energií a materiálov. Hospodársky výsledok Skupiny SLOVNAFT 

ovplyvnili priaznivé trhové podmienky a významnou mierou ho posilnilo tiež 

zvyšovanie efektivity cez vnútorné programy ako NEXT Downstream. Spoločnosť 

zároveň ťažila z vysokej prevádzkovej spoľahlivosti výrobných jednotiek 

a v neposlednom rade priaznivého vývoja kurzu eura voči doláru a menám krajín 

mimo eurozóny. 

 

Všetky tieto faktory viedli k tomu, že Skupina SLOVNAFT ukončila prvý polrok 

2015 s čistým ziskom 123 miliónov eur oproti strate vo výške 18 miliónov eur            

v rovnakom období predchádzajúceho roka, ktorú ovplyvnili najmä nižšie tržby 

v dôsledku generálnych revízií. 

 

Rafinéria Slovnaft v prvom polroku spracovala 2,94 milióna ton ropy, čo bolo o 24 % 

viac ako v porovnateľnom období 2014. Predaj ropných produktov Skupiny 

SLOVNAFT vyrobených zo spracovanej ropy, ako aj ďalších surovín sa medziročne 

zvýšil o 15 %, keď dosiahol 2,85 milióna ton. Tržby Skupiny SLOVNAFT 

predstavovali 1,8 miliardy eur, čo je medziročne menej o 3 %, najmä v dôsledku 

zníženia cien finálnych výrobkov.  

 

Výrobné portfólio spoločnosti tvorili motorové palivá s veľmi nízkym obsahom síry. 

Väčšina pohonných hmôt obsahuje biozložky, čím Slovnaft prispieva k ochrane 

životného prostredia na Slovensku. Približne tri štvrtiny produkcie smerovali na 

zahraničné trhy, zvyšnú časť spoločnosť umiestnila na domácom trhu. Domáci predaj 

sa oproti rovnakému obdobiu 2014 zvýšil o 6 %, export medziročne vzrástol o 19 %. 

Slovnaft pokračoval v modernizácii svojej siete čerpacích staníc. V prvom polroku 

spoločnosť zrekonštruovala tri čerpacie stanice do nového konceptu Skupiny MOL 

Fresh Corner. 

 

Skupina SLOVNAFT počas prvého polroka pokračovala v striktnej nákladovej 

politike. Rozvojové projekty podporila investíciami vo výške 53 miliónov eur. 

Financie smerovali  najmä do pokračujúcej výstavby novej polyetylénovej výrobnej 

linky LDPE 4, ktorá bude spustená v druhej polovici tohto roka. 
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Rafinérsky a petrochemický priemysel 
 

Ropný priemysel v prvom polroku 2015 zaznamenal rozdielny vývoj z pohľadu 

segmentu ťažby ropy a z pohľadu jej spracovania na petrolejárske výrobky. 

 

Z pohľadu ťažby ropy boli predchádzajúce mesiace poznačené pretrvávajúcim 

rýchlejším globálnym rastom ponuky než dopytu.  

Udialo sa tak napriek tomu, že americkí ťažiari oproti minulému roku zredukovali 

počet aktívnych vrtov postupne o vyše polovicu, ani to však nezabránilo, aby rast 

objemu ponuky na globálnom trhu pokračoval. 

Americkí ťažiari síce oproti minulému roku postupne zredukovali počet aktívnych 

vrtov o vyše polovicu, ani to však nezastavilo rast objemu ponuky na globálnom trhu. 

Ukázalo sa totiž, že USA – v súčasnosti jeden z troch absolútne najväčších svetových 

ťažiarov – sú schopné vďaka silnému rastu efektívnosti ťažby vyťažiť rovnaké 

množstvo ropy aj pri menšom počte ropných polí. 

V dôsledku tohto vývoja cena ropy pokračovala aj v úvode roka v zostupnom trende  

z druhej polovice roka 2014 a cena benchmarkovej ropy BRENT klesla až pod         

50 dolárov za barel.  

Na komoditnom trhu sa však postupne začali objavovať názory, že pri takýchto 

cenách a súčasne silnom kurze amerického dolára skôr či neskôr musí dôjsť 

k zredukovaniu previsu ponuky ropy nad dopytom, čomu nahrávali aj optimistickejšie 

odhady rešpektovaných inštitúcií o hospodárskom raste svetovej ekonomiky. 

Cena ropy si tak našla po strmom, asi pol roka trvajúcom páde, dno a postupne stúpla 

o približne 20 dolárov za barel k úrovniam okolo 60 – 65 dolárov za barel. V tomto 

rozpätí sa cena ropy počas 2. štvrťroka trvalejšie usadila bez jasného trendu do 

ďalšieho obdobia. 

 

 
 

Strmý pád cien ropy, ktorý svet zažíva od leta roku 2014, nebol úplne nasledovaný 

korekciou burzových cien rafinérskych a petrochemických produktov.  

Obdobne výrazne však neklesli ani ceny zemného plynu, elektriny či iných 

potrebných vstupov pre ropný spracovateľský priemysel. 
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Celkovo však išlo z pohľadu spracovateľského sektora o mimoriadne úspešné 

obdobie, keďže na jednej strane nižšie ceny ropných produktov generovali v Európe 

mierne oživenie dopytu po výrobkoch a súčasne lepšie spracovateľské marže umožnili 

rafinériám a petrochemickým závodom vrátiť sa po silných minuloročných stratách   

k zisku. 

 

Mimoriadne ziskovými sa po dlhých rokoch stali výroba a predaj základných plastov 

a chemikálií.  

Ťahúňom ich ziskovosti bol predovšetkým cenový rozdiel medzi vyrobenými 

produktmi a vstupmi, tzv. integrovaná petrochemická marža, ktorá sa rozšírila 

miestami až na veľmi dlho nevídané úrovne prevyšujúce 600 či 700 eur za tonu. 

 

Aj vďaka slabšiemu kurzu eura voči doláru bola veľmi ziskovou aj výroba 

motorových palív v európskych rafinériách.  

 

V porovnaní s minulými rokmi bolo z pohľadu rafinérií potešiteľné aj to, že ostatné 

produkty, napríklad vykurovacie oleje, ktoré tradične generujú silnú stratu zo 

spracovania ropy, boli tentoraz menej stratové, pretože ich záporné crack spready sa 

zúžili.  

 

Uplynulé úspešné obdobie v segmente spracovania ropy experti vnímajú ako 

prechodné, a zrejme nie dlhodobo udržateľné. 

 

V tomto zmysle prvý polrok 2015 poskytol rafinériám istý „oddychový čas“ 

a  doplnenie hotovosti na nutné investície či vytvorenie rezerv na neskoršie horšie 

časy. 
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Rafinéria a veľkoobchod 

Rafinérska činnosť 

 

V prvom polroku 2015 spoločnosť SLOVNAFT, a.s., spracovala 2,94 milióna ton 

ropy. Spracovanie ropy bolo v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku o 24 % 

vyššie, z dôvodu väčšieho rozsahu generálnych revízií výrobných jednotiek v roku 

2014.  

 

V dôsledku vyššieho spracovania ropy sa výroba motorových palív v prvom polroku 

2015 medziročne zvýšila o 513 tisíc ton. 

 

Výroba automobilových benzínov dosiahla úroveň 718 tisíc ton, čo je o 180 tisíc ton 

viac ako v prvom polroku 2014 a predstavuje to medziročný nárast o 33,5 %.  

 

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s., vyrobila v prvom polroku tohto roka 1,56 milióna ton 

motorovej nafty, čo je o 316 tisíc ton viac ako v prvom polroku 2014 a predstavuje to 

medziročný nárast o 25,4 %. 

 

V roku 2015 spoločnosť pokračovala vo výrobe vysoko kvalitných motorových palív, 

pričom 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 2015 tvorila výroba bionafty 

s obsahom MERO 63,4 percentný podiel na celkovej produkcii motorovej nafty 

a obsah biozložky v bionafte dosiahol úroveň 7,0 % hm. 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 dosiahol 4,7 % hm.  
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Veľkoobchod 

 

Celkový objem predaja rafinérskych výrobkov v prvom polroku 2015 dosiahol        

2,8 milióna ton (bez interných transferov do petrochemického segmentu a bez predaja 

Správe štátnych hmotných rezerv), čo predstavuje medziročné zvýšenie o 19,5 %.   

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s., predala za prvých šesť mesiacov roku 2015 na 

domácom trhu celkovo 0,7 milióna ton ropných produktov, čo predstavuje 

medziročný nárast o 4,4 %.  

 

Najväčší podiel na domácom predaji rafinérskych výrobkov mali motorové palivá, 

ktorých predaj bol v porovnaní s prvým polrokom minulého roka vyšší o 5,5 % 

a dosiahol objem 0,67 milióna ton. 

 

Predaj motorovej nafty Skupiny SLOVNAFT sa na domácom trhu zvýšil medziročne 

o 6,5 % na úroveň 0,5 milióna ton a súvisí s oživením hospodárskej aktivity. 

 

Predaj automobilového benzínu sa na domácom trhu medziročne zvýšil  o 2,9 %, a to 

aj napriek tomu, že spotreba automobilového benzínu na domácom trhu mierne klesá. 

Pokles v spotrebe benzínu súvisí s pokračujúcim trendom nákupu súkromných 

a firemných automobilov s naftovým motorom, výrazne vyšším daňovým zaťažením 

benzínu voči nafte, ako aj s nepriaznivou ekonomickou situáciou obyvateľstva. 

 

 

 
 

V prvej polovici roku 2015 narástol predaj leteckého petroleja na exportnom trhu na 

23,2 tisíca ton a na domácom trhu medziročne poklesol na 13,4 tisíca ton, čo 

predstavuje v percentuálnom vyjadrení pokles o 5,5 %.  

 

Predaj asfaltov za prvých šesť mesiacov dosiahol 8,3 tisíca ton, čo je medziročný 

pokles o 45,5 %, a to najmä v dôsledku výrazného poklesu predaja oxidačnej zmesi. 

 

Domáci predaj chemikálií sa medziročne zvýšil o 63,8 % na 2,73 tisíca ton. Predaj 

aromátov na domácom trhu sa oproti roku 2014 zvýšil o 75,8 %. 
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Celkový predaj mazív a autochemikálií v prvom polroku 2015 dosiahol na domácom 

trhu objem 5,2 tisíca ton, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2014 nárast 

o 14,1 %. 

 

 
  

 

Skupina SLOVNAFT zaznamenala v prvom polroku 2015 medziročný nárast objemu 

predaja ropných produktov na zahraničných trhoch o 25,7 %. Predaj motorových palív 

na exportných trhoch sa medziročne zvýšil o 31,3 %. Najvýznamnejšími exportnými 

trhmi boli Česká republika, Rakúsko a Poľsko. Vzhľadom na generálne revízie 

a odstávky v materskej spoločnosti MOL, spoločnosť Slovnaft, a.s., prebrala 

zásobovanie aj iných exportných trhov, najmä v Srbsku a Slovinsku. 

 

V prvom polroku 2015 sa predaj automobilového benzínu na exportné trhy zvýšil 

medziročne o 35,5 % a predaj motorovej nafty narástol o 20,5 %.  

 

Objem predaja chemických výrobkov na exportné trhy narástol  o 4,5 % oproti roku 

2014. 

 

Výhľad 

 

Vzhľadom na aktuálny ekonomický vývoj v eurozóne, ako aj nestabilnú politickú 

situáciu vo svete možno predpokladať, že trh s ropou a ropnými produktmi bude aj 

naďalej ťažko predvídateľný a kolísavý.  

 

Na domácom trhu bude spoločnosť čeliť poklesu spotreby ropných produktov             

a narastajúcemu konkurenčnému tlaku zo strany zahraničných producentov. Vo 

všeobecnosti  sa očakáva mierny rast ekonomiky, čo by mohlo mať pozitívny vplyv aj 

na spotrebu motorových palív. Naším cieľom bude hľadanie investičných príležitostí, 

optimalizácia a zefektívňovanie interných činností a procesov, ako aj snaha 

o flexibilnejšie reakcie na požiadavky trhu. 
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Petrochémia 
  

Chod výrobných jednotiek v petrochemickom segmente bol v prvej polovici roka 

2015 ustálený.  

 

V prvom polroku 2015 bolo na etylénovej jednotke spracovaných 271 025 ton 

surovín. Výroba etylénu dosiahla 78 085 ton a výroba propylénu 39 832 ton. 

Medziročný nárast produkcie v tomto období predstavuje 27,8 % pri etyléne aj pri 

propyléne. Vyššiu medziročnú produkciu ovplyvnil ustálený chod od nábehu 

etylénovej jednotky (začiatok januára) po jej rekonštrukcii. 

 

Výroba polyetylénu v prvom polroku 2015 medziročne stúpla o 24 % na 67 tisíc ton, 

čo bolo spôsobené vyššou dostupnosťou výrobných liniek. Výroba polypropylénu 

dosiahla úroveň 129 tisíc ton, čo v porovnaní s prvým polrokom 2014 predstavuje 

nárast o 43%. Tento nárast je spôsobený vysokou dostupnosťou vstupnej suroviny, čo 

umožnilo plný výkon výrobnej jednotky.   

 

 
 

 

Predaj plastov v prvom polroku 2015 bol na úrovni 192 tisíc ton, čo predstavuje 

markantný nárast o 35 % oproti prvému polroku 2014. Predaj polypropylénu sa zvýšil 

o 44 % a predaj polyetylénu o 18 %. Pod vyšší predaj sa podpísal stabilný a ustálený 

chod výrobných jednotiek, lepšie využitie  výrobnej kapacity polypropylénu a silný 

dopyt na trhu. Objem predaja na domácom trhu sa zvýšil o 42 %,  predaj na 

zahraničných trhoch vzrástol o 33 %. 
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Výhľad  

 

Spoločnosť pokračuje v projekte rekonštrukcie etylénovej jednotky a vo výstavbe 

modernej výrobnej jednotky LDPE 4, ktorá má postupne nahradiť dve technicky 

zastarané jednotky. Dokončenie tohto projektu a nábeh novej výrobnej jednotky sú 

naplánované na koniec roka 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 2015 celkovo 212 

čerpacích staníc. V porovnaní s prvým polrokom 2014 zaznamenala maloobchodná 

sieť Slovnaft nárast predaja motorových palív o 11,9 %. Marketingové aktivity           

a aktívna ponuka zvýšili predaj prémiových palív EVO medziročne až o 79,7 %. 

Výrazný rast v porovnaní s prvým polrokom uplynulého roka vykázal aj predaj 

motorovej nafty, ktorý sa zvýšil o 17,1 %. Mierne stúpol aj predaj automobilových 

benzínov, a to o 2,9 %. Predaj LPG mierne klesol o -0,2 %. Trhový podiel spoločnosti 

SLOVNAFT, a.s., na maloobchodnom predaji motorových palív v Slovenskej 

republike medziročne vrástol o 3,1 % (Zdroj: SAPPO). 

 
 

 

 

 

Modernizácia siete čerpacích staníc 

 

V prvom polroku Slovnaft zrekonštruoval tri čerpacie stanice  do nového konceptu 

Skupiny MOL – Fresh Corner. Ako prvé dostali „nový šat“ čerpacie stanice Bratislava 

– Záhorská Bystrica, Lučenec – Opatová a Vyšný Kubín. V rámci rekonštrukcie sa 

úplne vynovili predajné priestory, zázemie pre obsluhu a toalety. Fresh Corner ponúka 

od júla čerstvú kávu, občerstvenie vo forme čerstvých bagiet, pekárenské výrobky 

a širší sortiment tovarov každodennej spotreby, ktoré sú prispôsobené aktuálnym 

požiadavkám zákazníkov.  

 

V prvom polroku pokračoval aj program investícií, ktorý zastrešuje napríklad výmeny 

zastaraných či poškodených zariadení čerpacích staníc, výmeny výdajnej technológie, 

rekonštrukcie komunikácií, ekodrénov, striech a pod. Nové jednotiace čierno-žlté 

vizuálne prvky v tzv. NEO dizajne sú v súčasnosti inštalované už na 113 čerpacích 

staniciach.  
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Zákaznícka orientácia 

 

V prvom polroku 2015 Slovnaft pripravil viacero projektov na zlepšenie zákazníckej 

skúsenosti na čerpacích staniciach. Spoločnosť SLOVNAFT, a.s., ako prvá spomedzi 

sietí čerpacích staníc umožnila zákazníkom hodnotiť služby na svojich čerpacích 

staniciach prostredníctvom aplikácie Staffino. Spätnú väzbu od zákazníkov Slovnaft 

získava aj prostredníctvom tabletov umiestnených v predajni čerpacích staníc. Na 

vybraných čerpacích staniciach Slovnaft bola zavedená obsluha k výdajným 

stojanom, títo pracovníci absolvovali tréningový proces, aby vedeli nielen 

natankovať, ale aj poradiť.   

 

Marketingové aktivity 

 

Desaťtisíce zákazníkov sa zapojilo začiatkom roka 2015 do spotrebiteľskej súťaže 

„Pretankujte sa k skvelému autu“, v ktorej hrali o tisíce okamžitých odmien, palivové 

karty, televízory a hlavnú cenu – automobil Wolkswagen Golf na rok s plnou nádržou. 

Vysokú kvalitu motorových palív z produkcie SLOVNAFT, a.s., podporili dve 

reklamné kampane na prémiové palivá EVO a palivá Tempo Plus. 

 

Počet aktívnych členov klubu BONUS v prvom polroku 2015 vzrástol vďaka novým 

aktivitám a zmenám v klube BONUS medziročne až o 72 %. Pre členov klubu 

BONUS Slovnaft pripravil rôzne bodové akcie, vďaka ktorým sa dostali rýchlejšie 

k vybraným odmenám. Celoročný katalóg odmien bol doplnený aj o špeciálnu ponuku 

Odmien na cesty. 

 

Výhľad 

 

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s., sa v druhom polroku 2015 zameria na rozvoj 

a modernizáciu siete čerpacích staníc prostredníctvom projektu rekonštrukcií v rámci 

nového konceptu Fresh Corner. Ako najväčšia sieť čerpacích staníc na Slovensku 

chce ponúknuť väčší priestor produktom od domácich výrobcov. Slovnaft bude 

naďalej pokračovať v rôznych projektoch zlepšovania zákazníckej skúsenosti 

s cieľom stať sa prvou voľbou pre zákazníka. 

 

V druhom polroku plánuje spoločnosť zmeny vo vernostnom systéme klub BONUS, 

ktoré zvýšia komfort využitia vernostných kariet a prinesú nové atraktívne benefity 

pre klienta. Pre zákazníkov bude spoločnosť naďalej organizovať rôzne marketingové 

akcie, pri ktorých budú môcť získať kvalitné výrobky renomovaných značiek za 

výhodné ceny. 
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Energie a výroba tepla 

Dodávka elektrickej energie a tepla 

 

Celková dodávka tepla pre rafinériu a petrochémiu dosiahla v prvom polroku 2015 

objem 2,41 PJ, čo je na úrovni dodávok za prvý polrok 2014. Dodávka elektrickej 

energie v prvom polroku 2015 sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka 

zvýšila o 17 % na 426 GWh, z toho 152 GWh bolo dodané z Teplárne a 274 GWh  

z trhu. Zvýšenie bolo ovplyvnené nárastom zaťaženia výrobných zariadení v Rafinérii 

a Petrochémii a rozdielnou skladbou odstávok výrobných jednotiek a zariadení 

Rafinérie a Petrochémie oproti prvému polroku 2014. 

 

Útvar Riadenia dodávok energií zabezpečil 24-hodinový energetický dispečing, ktorý 

je prepojený s výrobným dispečingom a Teplárňou. Portfólio manažment realizoval 

plánovanie a optimalizáciu výroby Teplárne a nákup energií v úzkej spolupráci 

s útvarom SCM. Vzhľadom na pokles ceny elektrickej energie na trhu a nižšej 

predajnej ceny ťažkého vykurovacieho oleja sa optimalizovalo portfólio dodávok 

elektrickej energie. Podiel dodávok elektrickej energie z trhu sa mierne zvýšil na  

64 % oproti 63 % v prvom polroku 2014. Predaj energií a služieb externým 

odberateľom zabezpečil útvar Riadenie vonkajších obchodných vzťahov v súlade 

s energetickou legislatívou, a to pre 87 odberateľov elektriny, 29 odberateľov tepla, 

63 odberateľov pitnej vody a odvádzania odpadových vôd a 1 odberateľa zemného 

plynu. 

 

V rámci nových investícií, ako súčasť projektu „Modifikácia riadiaceho systému 

MicroSCADA“, bol nainštalovaný nový riadiaci systém miestnej distribučnej sústavy. 

Upravené bolo  zapojenie ochrán a automatík. Ďalší projekt, „Odhadzovania záťaže“, 

po uvedení LDPE 4 do prevádzky umožní zvýšený odber elektriny z vonkajšej siete, 

jeho realizácia je naplánovaná na 3. štvrťrok 2015. Tieto projekty zvyšujú bezpečnosť 

prevádzkovania miestnej elektrickej distribučnej sústavy a zvyšujú spoľahlivosť 

dodávky elektriny pre výrobné jednotky. Začala sa tiež realizácia projektu na 

inštaláciu certifikovaných meradiel pre externých odberateľov elektriny a tepla, ktorý 

zabezpečí požiadavky metrologickej legislatívy.  
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Finančná výkonnosť a kľúčové finančné a prevádzkové 

výsledky 

 

Výkaz komplexného výsledku 

 

V prvom polroku 2015 dosiahli tržby Skupiny SLOVNAFT hodnotu 1,8 miliardy eur, 

čo predstavuje pokles o 3 % oproti rovnakému obdobiu minulého roka, predovšetkým 

vplyvom poklesu cien finálnych produktov. Náklady na materiál a obstaranie 

predaného tovaru klesli o 15 % z dôvodu priaznivého vývoja cien 

nakupovaných materiálov. V porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2014 sa ostatné 

prevádzkové náklady zvýšili o 1 %, predovšetkým vplyvom vyšších nákladov na 

dopravu a skladovanie v súvislosti s vyšším predajom. 

Výkaz finančnej pozície 

 

Hodnota dlhodobého hmotného majetku sa zvýšila o 6 %. Pokles hodnoty zásob         

o 5 % bol spôsobený poklesom úrovne zásob polotovarov a hotových výrobkov 

v súvislosti so zlepšeným predajom a hladkým priebehom produkcie bez výraznejších 

odstávok. Pohľadávky z obchodného styku sa zvýšili o 52 % rovnako ako hodnota 

záväzkov z obchodného styku, ktorá vzrástla o 23 %. Peniaze a peňažné ekvivalenty 

poklesli o 75 % v dôsledku optimalizácie pracovného kapitálu. Hodnota celkových 

úverov bola medziročne vyššia o 12 % v súvislosti s pokračujúcimi kapitálovými 

výdavkami predovšetkým na rozvoj petrochémie. 
 

Výkaz peňažných tokov 

 

Hodnota peňažných prostriedkov ku koncu júna 2015 dosiahla 19 miliónov eur, čo 

predstavuje medziročný pokles o 75 %. Finančná situácia Skupiny SLOVNAFT bola 

stabilná. Bežné výdavky boli financované prevažne z vlastných prostriedkov               

a kapitálové výdavky boli financované tak z vlastných prostriedkov, ako aj externých 

úverových zdrojov, vrátane viazaných úverov na financovanie projektov rozvoja 

petrochémie. Skupina SLOVNAFT disponovala dostatočným úverovým rámcom pre 

financovanie krátkodobých, ako aj dlhodobých potrieb. 

 

Investičné aktivity 

 

Kapitálové výdavky Skupiny SLOVNAFT v prvom polroku 2015 dosiahli hodnotu 

53,2 milióna eur a zaznamenali medziročný pokles o 20 %.  

 

Na HSE projekty v Skupine SLOVNAFT bolo celkovo preinvestovaných 2,2 milióna 

eur. 

 

Investičné výdavky v objeme 8,4 miliónov eur smerovali do segmentu Rafinéria 

a marketing. Z toho 2,3 milióna eur bolo vynaložených na generálne revízie 
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výrobných jednotiek, ďalších 4,5 milióna eur na modernizáciu nosnej rafinérskej 

výroby a 1,2 milióna eur na skvalitňovanie distribučného a logistického procesu.  

Výdavky na ekologické projekty v tomto segmente predstavovali sumu 0,8 milióna 

eur a boli zamerané na riešenie školiaceho centra. 

 

Celkové investičné aktivity v hodnote 41,7 milióna eur v petrochemickom segmente 

boli v prvom polroku 2015 orientované na pokračovanie strategického projektu  

LDPE 4 a na rekonštrukčné práce na etylénovej jednotke. 

 

V segmente Maloobchod predstavovali v prvom polroku kapitálové výdavky celkovo  

0,8 milióna eur. Investičná činnosť bola zameraná na rekonštrukciu a výmenu 

technologických zariadení na čerpacích staniciach. 
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Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana životného 

prostredia 
 

S charakterom našej prevádzky úzko súvisí významné riziko, ktoré musíme mať 

trvale pod kontrolou, aby nás naši zamestnanci, investori a okolie vnímali ako 

spoľahlivý podnikateľský subjekt. Veríme, že všetkým nežiaducim udalostiam je 

možné predchádzať, a preto okrem iného investujeme významné finančné prostriedky 

do zaistenia maximálnej možnej bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej 

ochrany a ochrany životného prostredia.  

 

Našu snahu o neustále zlepšovanie a zabezpečovanie HSE procesov preukázal aj 

recertifikačný audit v zmysle noriem ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:2007, ktorý 

potvrdil, že zavedené systémy manažérstva sú v súlade s požiadavkami a rozšíril 

predmet certifikácie o ,,Výrobu, distribúciu a predaj energií“.  

 

 

Ochrana životného prostredia 

 

Spoločnosť Slovnaft vynakladá maximálne úsilie pri hľadaní riešení, ktoré 

minimalizujú vplyv jej činnosti na životné prostredie. Neustále sa snažíme 

modernizovať našu výrobu a využívať najlepšie dostupné technológie, ktoré ponúkajú 

energetickú úsporu a zvyšujú ochranu životného prostredia. 

 
 

V súvislosti s novelou zákona EIA (Posudzovanie vplyvov na životné prostredie) 

platnou od 1. 1. 2015 sme začali uplatňovať nový postup pri povoľovacích procesoch 

stavebných zmien v areáli Slovnaftu. V rámci tohto nového procesu prechádza takmer 

každá stavebná zmena na našich technológiách dodatočnou kontrolou zo strany   

Ministerstva životného prostredia, ktorej cieľom je určiť, či zmena má alebo nemá 

významný negatívny vplyv na životné prostredie. Tento postup zaručuje, že rozvoj 

našich technológií je vykonávaný pri minimálnom negatívnom dopade na životné 

prostredie. 

 

Ochrana ovzdušia  

 

V porovnaní s prvým polrokom 2014 sme za rovnaké obdobie roka 2015 zaznamenali 

mierny nárast emisií základných znečisťujúcich látok o 4 %, najmä z dôvodu vyššej 

spotreby paliva. 

V rámci ochrany ovzdušia veľký dôraz kladieme aj na kontrolu únikov prchavých 

organických látok (VOC) a znižovanie množstva fugitívnych emisií. Pre tento účel 

máme zavedený aj program LDAR (Leak Detection and Repair), ktorého cieľom je 

pravidelná kontrola únikov prchavých organických látok a následná oprava miesta 

úniku.  
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Ochrana vôd 

 

V porovnaní s prvým polrokom 2014 sa v prvom polroku 2015 znížil odber 

povrchovej vody z Dunaja o viac ako 19 % a využitie vyčerpanej  podzemnej vody na 

chladenie sa zvýšil o viac ako 17 %.  

 

V prvom polroku 2015 nebolo zistené prekročenie limitov znečisťujúcich látok vo 

vypúšťaných odpadových vodách, a tiež nebol zaznamenaný žiaden únik ropných 

látok do životného prostredia väčší ako 1 m
3
. 

 

Na zvýšenie ochrany povrchových vôd Malého Dunaja sme pripravili projekt, ktorého 

hlavnou úlohou je zvýšiť ochranu Malého Dunaja pred znečistením ropnými látkami 

pochádzajúcimi zo spracovateľských procesov SLOVNAFT, a.s. Všetky aktivity 

projektu sa orientujú na implementáciu technických prostriedkov, ktoré majú zabrániť 

úniku ropných látok z náhodne kontaminovaných chladiacich a dažďových vôd. 

 

 
*bez VOC (prchavé organické látky) – sledované ročne 

 

Ochrana pôdy a podzemných vôd 

 

V prvom polroku 2015 pokračovali sanačné práce na dvoch logistických prevádzkach 

v rámci projektu SIMPLE (sanácia pôdy a podzemnej vody na prevádzkach 

Logistiky). Monitoring kvality podzemných vôd bol vykonávaný na ďalších dvoch 

logistických prevádzkach a dvoch čerpacích staniciach. Celkové sanačné náklady       

v rámci projektu v prvom polroku 2015 dosiahli 70 586 eur. 
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Nakladanie s odpadmi  

 

Skladba a produkcia odpadov v prvom polroku 2015 bola odlišná ako skladba 

odpadov za rovnaké obdobie roka 2014. Výrazne sa zvýšila tvorba ostatných 

odpadov, najmä z dôvodu investičnej činnosti súvisiacej so stavbou LDPE 4 

a búracími a prípravnými prácami na blokoch 72 – 73. V podstatnej miere išlo 

o neznečistený betón, výkopovú zeminu a kamenivo.  

 

V rámci separovaného zberu odpadov bolo vyzbierané a prostredníctvom externej 

organizácie zabezpečené zhodnotenie 25,92 tony papiera a obalovej lepenky a 2,66 

tony PET. V prvom polroku bol v komodite papier zaznamenaný mierne vyšší zber, 

zber PET bol na nižšej úrovni.  

 

 
* vrátane odpadov zo sanácií a investičných činností 

 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci  

 

V priebehu prvého polroka 2015 sme v Skupine SLOVNAFT zaznamenali tri úrazy 

s práceneschopnosťou a dva úrazy, ktoré si nevyžadovali práceneschopnosť našich 

zamestnancov a dodávateľov. V porovnaní s prvým polrokom 2014, kedy bol v areáli 

spoločnosti zvýšený počet zamestnancov dodávateľských spoločností počas 

generálnych revízií, ide o takmer 55 percentné zníženie.  

 

Ochrana životov a zdravia zamestnancov je pre nás prioritou, preto uprednostňujeme 

systematický prístup, ktorého výsledkom je neustále zlepšovanie systému bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci. 

 

V rámci Skupiny MOL sme spustili program Analýza bezpečnosti pracovného 

postupu, ktorého hlavným cieľom je zvyšovanie bezpečnosti na pracovisku. Táto 

analýza je základným nástrojom na pracovisku, ktorý pomôže prejsť si rýchlo 
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jednotlivé kroky pracovného postupu, identifikovať súvisiace nebezpečenstvá             

a rozhodnúť sa, či sú prijaté opatrenia dostatočné alebo je ich potrebné doplniť. 

Hlavnou myšlienkou tohto programu je zameranie pozornosti na prípravnú fázu, teda 

,,Skôr než začneš pracovať, zamysli sa“.  

 

 

Jedným zo súčasných projektov, ktorého cieľom je predchádzať nežiaducemu 

uvoľneniu energií je projekt LOTO (Lock Out/Tag Out). Po pilotnom projekte na 

jednej z prevádzok sa projekt už začal implementovať na všetkých relevantných 

prevádzkach Výroby a Logistiky.  

 

Ďalším projektom pre zvýšenie bezpečnosti zamestnancov je projekt ,,Odlúčené 

pracoviská“ na pracoviskách Výroby a Logistiky. Hlavným cieľom je zabezpečiť 

najvyššiu možnú mieru ochrany zamestnancov pracujúcich na odlúčených 

pracoviskách, ktoré sú situované vo väčších vzdialenostiach od prevádzok, a kde 

zamestnanci musia vykonávať určité pracovné úkony osamote. Nový systém umožní 

presnú lokalizáciu zamestnanca, a tiež automatické odosielanie správy do operačného 

strediska v prípade neštandardného správania sa zamestnanca. Prínosom projektu 

bude hlavne rýchla a efektívna reakcia záchranných zložiek v prípade neštandardného 

stavu, kedy môže byť ohrozený život človeka. 

 

Okrem štandardnej zdravotnej starostlivosti môžu zamestnanci Skupiny SLOVNAFT 

dlhodobo využívať aj nadštandardné zdravotné programy, ktoré sa v roku 2015 

rozšírili o programy ako napr. GUNA – injekčná liečba bolestivých stavov 

pohybového aparátu, potravinová intolerancie, gynekologické vyšetrenie 

a oxygenoterapia. 

 

 

Riadenie dodávateľov  

 

Cieľom spoločnosti je zabezpečiť najvyššiu možnú ochranu zdravia všetkých osôb, 

ktoré sa s vedomím spoločnosti pohybujú v našich priestoroch. Vzhľadom na 

neustále sa meniace pracovné prostredie, technológie, ako aj pracovné postupy je 

našou snahou eliminovať nežiaduce udalosti dodávateľov a zvýšiť HSE povedomie u 

všetkých osôb.  

 

Naša dcérska spoločnosť SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY, a.s., (S MaO) ako 

jedna z prvých  spoločností pristúpila k certifikácii systému podľa SCC 

Petrochemical. Ide o systém manažérstva bezpečnosti a zdravia dodávateľov, ktorý je 

platný na pracoviskách v rámci Európskej únie so špecializáciou na petrochemické 

odvetvie. Cieľom certifikácie je dosiahnuť nadštandardnú úroveň HSE povedomia 

u zamestnancov a dodávateľov spoločnosti S MaO, a následné zníženie rizika 

nežiaducich udalostí spôsobených dodávateľmi.   

 

Pre dodávateľov sme zaviedli možnosť nahlasovania skoronehôd, nebezpečných 

činností a podmienok prostredníctvom SMS na zriadené telefónne číslo. Týmto 

spôsobom môžu aj dodávatelia prispievať k zlepšeniu podmienok na pracovisku 

a proaktívne predchádzať vzniku nežiaducich udalostí. 
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Bezpečnosť práce je pre nás prvoradá aj pri investičných akciách. V rámci výstavby 

novej výrobnej jednotky LDPE 4 stavitelia dosiahli  dôležitý míľnik, a to 1,5 milióna 

odpracovaných hodín bez pracovného úrazu s práceneschopnosťou. 

 

 
 

 
*okrem prípadov, ktoré si vyžadovali jednoduché ošetrenie na pracovisku.   

 

REACH 

 

V prvom polroku 2015 boli v rámci Skupiny MOL vykonané úpravy aplikácii a 

softvérov slúžiacich na evidenciu zaregistrovaných látok a na tvorbu KBÚ. Rovnako 

boli uzatvorené nové dohody ADR, ADN, na základe ktorých boli aktualizované 

transportné podmienky zaregistrovaných chemických látok. Taktiež pokračujeme v 

kontrole súladu požiadaviek expozičných scenárov pre nakupované chemické látky a 

katalyzátory so skutočným stavom na našich prevádzkach. 

 

Procesná a požiarna bezpečnosť  

 

V oblasti riadenia bezpečnosti procesov (PSM) bol v prvom polroku 2015 úspešne 

zavedený proces analýzy nebezpečenstiev procesov (PHA), ktorý zahŕňal aj 

preškolenie PHA tímov na výrobných jednotkách a logistických prevádzkach 

z identifikácie nebezpečenstiev, a tiež zo samotného procesu. Koncom roka sa začne 

vo výrobných a logistických prevádzkach proces tvorby HAZOP a HAZID analýz 

s plánovaným ukončením v roku 2017. Taktiež pokračujeme vo výkone PSM 

samohodnotení a auditov a neustále pracujeme na zlepšovaní zavedených PSM 

prvkov, ako aj na prehlbovaní povedomia u našich zamestnancov. 

 

V oblasti ochrany pred požiarmi sme v prvom polroku zaznamenali deväť požiarov 

s minimálnym priamym dopadom na majetok spoločnosti. Všetky požiare boli 

vyšetrené a boli prijaté nápravné a preventívne opatrenia.  
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Na logistických prevádzkach začíname implementovať projekt „Rekonštrukcia 

a systematizácia protipožiarnych zariadení“, ktorého súčasťou je rekonštrukcia 

jestvujúcich a inštalácia nových protipožiarnych zariadení. Cieľom je zabezpečiť 

splnenie opatrení vyplývajúcich z analýz nebezpečenstva vzniku požiaru, a tým 

pádom zvýšiť celkovú požiarnu bezpečnosť na logistických prevádzkach. 

 

Závodný hasičský útvar G4S Fire Services v spolupráci s útvarom SD&HSE 

zorganizoval pre našich zamestnancov ,,Fire Day“, ktorého hlavným mottom bolo 

,,Prevádzkovanie výroby + Závodný hasičský útvar = Bezpečné prevádzkovanie 

technologických zariadení“. V rámci akcie si zamestnanci mohli pozrieť ukážku 

záchrany osoby z výšky, dekontaminácie, prečerpávania nebezpečných látok či 

zachytávanie mlák. Taktiež sa mohli oboznámiť s hasičskou technikou. Investície do 

obnovy a modernizácie hasičskej techniky a priestorov v minulom roku dosiahli sumu 

približne 3,5 milióna eur.  
 

Zvládnutie kritických situácii veľmi často závisí od pripravenosti  a kvalifikovanosti 

zamestnancov. Správne vyškolený zamestnanec vie správne reagovať, a tým v prípade 

neštandardnej udalosti minimalizuje negatívne vplyvy na zdravie, majetok a životné 

prostredie. Praktické cvičenia, ktoré simulujú reálne nebezpečné situácie na 

prevádzkach, sú neoddeliteľnou súčasťou takéhoto výcviku, preto sme sa rozhodli 

zrekonštruovať požiarny polygón a zlepšiť podmienky výcviku asistenčných 

požiarnych hliadok. 
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Výskum a vývoj 
 

Na slovenský trh bol celoplošne uvedený automobilový benzín so zvýšeným 

podielom biozložiek v súlade so slovenskou legislatívou. Naďalej pokračovali testy 

s využitím HVO (hydrogenovaný rastlinný olej) pri výrobe motorových náft 

v Slovnafte. Okrem toho boli ďalšie aktivity  orientované na vývoj špeciálnych 

produktov podľa požiadaviek zákazníkov. Šlo o benzín so 7 % etanolového 

ekvivalentu, benzín s obsahom etanolu do 35 %, prémiové benzíny s oktánovým 

číslom nad 100 jednotiek. Overovala sa možnosť výroby prémiovej nafty 

s vylepšenými nízkoteplotnými vlastnosťami aj vyšším cetánovým číslom, ako aj 

vplyv distribučného reťazca na vybrané vlastnosti motorových náft. 

V oblasti vykurovacích olejov bol výskum sústredený na vývoj receptúry lodného 

paliva s obsahom síry do 0,1 % m/m. Robili sa testy kvality ropných frakcií, ktoré sú 

využívané pri úprave finálnych parametrov vykurovacích olejov. Analyzovali sa 

uhľovodíkové frakcie z termického krakovania rôznych druhov odpadov a skúmali sa 

spôsoby a možnosti ich ďalšieho využívania v technológii, prípadne ich použitia pri 

príprave palív. 

V oblasti polyolefínov sa aktivita sústredila na dve kľúčové oblasti. Jednou boli 

činnosti týkajúce sa produktov polypropylénu (PP) Tatren, druhou boli aktivity 

týkajúce sa očakávanej novej produkcie polyetylénov LDPE Bralen+ na novej 

výrobnej jednotke LDPE 4, ktorej výstavba finišuje. Pri výrobe PP Tatren boli 

úspešne zavedené alternatívne chemikálie a kokatalyzátor, aktívne sa skúmali 

možnosti výroby typov s vylepšenými vlastnosťami a produkty so zníženými 

emisiami VOC (prchavé organické zlúčeniny). Pre nové produkty LDPE Bralen+ sa 

vyhodnocovali a testovali nové chemikálie, aditíva a peroxidy potrebné pre výrobu 

nových typov polyetylénov a všetky licenzorom odporúčané aditíva boli úspešne 

zavedené do pozitívneho zoznamu. Okrem toho sa skúmala možnosť výroby UV 

stabilizovaných typov polyetylénu na novej výrobnej linke. 

 

Najvyššia aktivita v oblasti technologického vývoja bola zameraná na rozvoj 

Slovnaftu v oblasti konverzných procesov s cieľom: 

-          znížiť výťažky čiernych produktov 

-          zvýšiť flexibilitu pri výrobe stredných destilátov a benzínov 

-          zvýšiť podiel polotovarov pre výrobu plastov  

 

V oblasti konverzie čiernych materiálov sme zaviedli na výrobnej jednotke RHC po 

minuloročných testoch do trvalej prevádzky technológiu H-CAT, ktorou sme dosiahli 

zvýšenie konverzie o cca 6 hm. %. V rámci štúdií sme preverovali upgrade jednotky 

RHC na technológiu LC-MAX (integrácia odasfaltovania vákuových zvyškov do 

jednotky RHC), ktorá by umožnila ďalšie zvýšenie konverzie o ďalších 10 hm. % bez 

využitia technológie H-CAT. Alternatívne k technológii LC-MAX, bola preverená 

inštalácia jednotky odasfaltovania (SDA) predradenej pred RHC a alternatívne aj 

SDA v kombinovanom móde. Ako najlepším variantom pre prípadný upgrade RHC 

bola vyhodnotená technológia LC-MAX.  

S cieľom zvýšenie flexibility rafinérie bola vypracovaná štúdia na revamp Štiepnej 

jednotky KHK (zvýšenie kapacity a selektivity na stredné destiláty). Z posudzovaných 

alternatív  bola vybratá alternatíva s vyššou kapacitou, nižšou selektivitou, ale vyššou 

kvalitou stredných destilátov, ktorá je vhodná priamo pre výrobu motorových palív. 
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V súčasnosti prebiehajú aktivity zamerané na výber zhotoviteľa základného dizajnu 

na revamp Štiepnej jednotky KHK. 

V oblasti zvýšenia výroby plastov bol dokončený prevádzkový test na FCC s použitím 

prídavku propylén-selektívneho katalyzátora ZSM-5. Paralelne s testom bola 

licenzorom FCC vypracovaná štúdia na revamp jednotky s cieľom maximalizovať 

výťažok propylénu odstránením úzkych miest v technológii. Štúdia zvažovala tri 

alternatívy s rôznou úrovňou výťažku propylénu. Ako realizovateľné sa javia len 

základná a stredná alternatíva, kvôli relatívne nízkym investíciám a akceptovateľnej 

kvalite benzínu z FCC pre výrobu automobilovýh benzínov.  

Ako alternatíva k revampu FCC bola vypracovaná štúdia na Dehydrogenáciu propánu 

s výrazne vyššou kapacitou výroby propylénu. Výsledky štúdie potvrdili, že výstavba 

takejto technológie je ekonomicky zaujímavá a mala by výrazný vplyv na navýšenie 

výroby polypropylénu a prípadne ďalších výrobkov na báze propylénu, nielen 

v Slovnafte, ale aj v TVK. 

Pokračovali aktivity venované overeniu výroby toluénu so zlepšenými parametrami 

s využitím existujúceho technologického zariadenia s cieľom zistiť obmedzenia na 

výkone jednotky aromátov a identifikovať úzke miesta v technológii.  

 

V prvom polroku 2015 náklady na výskum a vývoj v spoločnosti SLOVNAFT, a.s., 

dosiahli hodnotu 147 tisíc eur. 
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Riadenie ľudských zdrojov 

Mzdová a sociálna oblasť 

 

Spoločnosti Skupiny SLOVNAFT realizujú aktuálne záväzky, vyplývajúce 

z kolektívnych zmlúv uzavretých na dobu do konca marca 2017. Medzi  

najvýznamnejšie  z nich v prvom polroku 2015 patrilo  zvýšenie základných miezd 

zamestnancov o 1 %, napriek nepriaznivým výsledkom Skupiny a vývoju inflácie 

(deflácia) v minulom roku. Zvýšenie miezd bolo realizované so zámerom stabilizácie 

zamestnancov s nadštandardnými pracovnými výsledkami, ktorých mzda zaostáva za  

porovnateľnými mzdami na trhu. Novinkami v kolektívnej zmluve sú pravidlá na 

motiváciu zamestnancov Výroby a Logistiky na zvýšení prevádzkovej dostupnosti 

technologických zariadení a zmeny v oblasti príplatkov. V prvom polroku 2015  bola 

zrealizovaná výplata výsledkovo orientovanej výkonnostnej odmeny, ktorej výška sa 

odvíjala  od skutočne dosiahnutého  hospodárskeho výsledku Skupiny MOL v  roku 

2014. Pre výpočet výšky odmeny bolo stanovené priemerné percento – 12,1 %, 

z vyplatených základných miezd zamestnancov v roku 2014, čo o 0,6 % presahovalo 

základnú sadzbu pre výplatu tejto odmeny dohodnutú v kolektívnych zmluvách.   

 

Zamestnancom Skupiny SLOVNAFT je nad rámec mzdy poskytovaná široká paleta 

sociálnych výhod v peňažnej i nepeňažnej forme. Zamestnanci majú možnosť výberu 

z troch doplnkových dôchodkových spoločností na odvod príspevkov zamestnávateľa 

na účel doplnkového dôchodkového sporenia. Sporenie touto formou využíva 95 % 

zamestnancov Skupiny. Spoločnosti  naďalej poskytujú možnosť stravovania pre 

zamestnancov u viacerých poskytovateľov stravy s minimálnym poplatkom 

zamestnanca.   
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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. 

 

Vo vzdelávaní manažérov sme nadviazali na predchádzajúci rok pokračovaním 

programu IMPULZ 2015 pre viac ako 150 manažérov celej Skupiny SLOVNAFT. 

Rovnako ako v minulom roku, začal sa leadership konferenciou, na ktorej vystúpili 

nielen pozvaní hostia, ale aj interní prednášajúci. V oblasti odborného vzdelávania 

pokračujú školenia programu Petroskills, v tomto roku prvýkrát aj pre divíziu 

Logistiky. Program je kombináciou odborných prednášok externých a interných 

lektorov. Spoločnosť pokračuje v jazykovom vzdelávaní so zameraním na angličtinu, 

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. 

 

Počas prvého polroka 2015 pokračuje spoločnosť vo vyhodnocovaní akčných krokov, 

ktoré vyplynuli z prieskumu zamestnaneckej angažovanosti a doteraz sa na 

pracoviskách realizovali. 

 

Skupina SLOVNAFT pokračuje v spolupráci so strednými a vysokými školami 

v oblasti zabezpečenia odbornej praxe, organizovania exkurzií, poskytovania 

konzultácií k bakalárskym a diplomovým prácam.  

 

S cieľom viac prepojiť oblasť odborného školstva a dlhodobých potrieb spoločnosti sa 

začal realizovať pilotný ročník programu pre stredoškolských žiakov – VEKTOR, do 

ktorého bude zapojených už v šk. roku 2015/2016 viac ako 10 žiakov z dvoch 

stredných odborných škôl. 

Jeho cieľom je umožniť žiakom odborov blízkych spoločnostiam Skupiny lepšiu 

odbornú prípravu na budúce zamestnanie, a zároveň tým najúspešnejším ponúknuť 

zamestnanie po ukončení štúdia. 

 

Výborným študentom vysokých škôl boli poskytnuté príspevky na štúdium s cieľom 

využiť po skončení školy ich odborné znalosti v zamestnaní v spoločnostiach Skupiny 

SLOVNAFT.  

 

V roku 2015 Skupina SLOVNAFT úspešne pokračovala v 9. ročníku programu 

GROWWW, určenom pre 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. V tomto roku 

spoločnosť zamestná viac ako 40 mladých ľudí s pracovnou skúsenosťou max. 1 rok 

po skončení školy. 

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. 
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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. 

V prvom polroku 2015 sa všetci prevádzkovatelia a obslužní pracovníci čerpacích 

staníc zúčastnili na preškolení z etického kódexu, ktoré sa zameriavalo cielene na 

prezentovanie požiadaviek kladených na pracovníkov čerpacích staníc a modelové 

situácie z uplatňovania etického kódexu v praxi. 
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Spoločenská zodpovednosť a verejnoprospešné aktivity 

 

Kultúra  

 
Prvý polrok 2015 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.  

Ako hlavný reklamný partner SLOVNAFT, a.s., podporil 23. ročník prestížneho 

medzinárodného filmového festivalu Art Film Fest v Trenčianskych Tepliciach 

a Trenčíne a ako generálny reklamný partner podporil Letný festival Štúdia L+S 

v Bratislave v rámci Kultúrneho leta a hradných slávností 2015. 

Vďaka spoločnosti Slovnaft bolo po dvoch rokoch fungovania projektu So 

Slovnaftom do divadla prepravených viac ako 20 000 detí na detské predstavenia       

v divadlách Malá Scéna STU, Mestské Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava            

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 projekte spoločnosť Slovnaft spolupracuje s Ministerstvom kultúry, 

ktoré zabezpečuje kultúrne poukazy pre žiakov základných škôl, pričom Slovnaft 

hradí prepravné náklady základných škôl z obcí a menších miest spojené s návštevou 

divadiel v okresných a krajských mestách. Spoločnosť plánuje v tomto projekte 

pokračovať aj v školskom roku 2015/2016. 

 

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 8. ročníka grantového programu Talenty Novej Európy 

(TNE) Slovnaft v spolupráci so Stredoeurópskou nadáciou (CEF) podporil 60 

výnimočne nadaných mladých ľudí, medzi ktorých rozdelil grant v celkovej výške   

66 tisíc eur. V doterajších ôsmich ročníkoch TNE vybrala odborná porota spolu 277 

nadaných mladých ľudí, ktorých podporila sumou viac ako 500 tisíc eur. 

Ako zlatý partner Slovnaft podporil aj projekt popularizácie učiteľov na Slovensku 

Zlatý Amos, ktorý aj tento rok v máji vyvrcholil vyhlásením najobľúbenejšieho 

učiteľa za školský rok 2014/2015.  

 

21 knižných diel finančne podporených programom PRO LIBRIS 

 
Vydavateľom pôvodnej mladej slovenskej tvorby a prekladovej literatúry bola 

prerozdelená podpora v celkovej výške 53 500 eur. Druhý ročník grantovej schémy 

PRO LIBRIS, vyhlásený v januári tohto roku, bol organizovaný Stredoeurópskou 

nadáciou (CEF) s finančnou podporou SLOVNAFT, a.s., a v spolupráci                      

s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky. 

Hodnotiaca komisia v zložení Roman Brat, Alexander Halvoník, Péter Hunčík, 

Monika Kompaníková, Peter Krištúfek, Pavel Rankov a Ivica Ruttkayová vybrala 

najhodnotnejšie literárne diela mladých slovenských autorov (štyri knihy z oblasti 

poézie, prózy a literatúry pre deti) a prekladov súčasnej európskej literatúry (podpora 

17 žiadostiam vydavateľov, pričom v konečnom výbere sa ocitlo viacero zaujímavých 

diel zo širšieho regiónu strednej a východnej Európy).  
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Dôraz na životné prostredie  

 
V prvej polovici roka 2015 Slovnaft a nadácia Ekopolis rozdelili granty medzi 19 

projektov, ktoré uspeli v 9. ročníku environmentálneho grantového programu Zelené 

oázy. Novinkou tohto ročníka bola osobitná podpora projektov zameraných na 

zakladanie a prevádzkovanie komunitných záhrad a celkovú podporu alternatívnych 

spôsobov pestovania rastlín v mestách. Na realizáciu vybraných projektov sa 

prerozdeľuje suma 56 tisíc eur, a celkovo tak vďaka programu pribudlo na Slovensku 

za deväť rokov viac než 200 zelených miest, parkov, náučných chodníkov, školských 

dvorov či oddychových zón. 

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 

na 15 čerpacích staniciach vyzbierať takmer 2000 kilogramov použitého oleja 

z domácností. 

V areáli rafinérie a najbližšom okolí pokračoval tiež projekt ochrany vtáctva. Umelé 

hniezda, nainštalované na hniezdenie sťahovavých belorítok (Delichon urbica), boli 

po skúsenostiach z pilotného projektu v roku 2014 na jar tohto roka upravené. Vtáctvo 

ich po návrate zo zimných hniezdisk všetky obsadilo. Umelé hniezda sú odolné voči 

extrémom počasia a chránia mláďatá v najcitlivejšom čase vývinu. Na projekte 

Slovnaft spolupracuje s profesionálnymi ornitológmi zo Slovenskej ornitologickej 

spoločnosti / BirdLife Slovensko.  

 

Šport  

 
V prvom polroku 2015 Slovnaft zastával post hlavného partnera 22. ročníka najvyššej 

slovenskej hokejovej extraligy a zároveň generálneho partnera jej záverečnej Play off 

časti, ktorá nesie názov SLOVNAFT Play off. S hokejom sa spája aj najväčšia 

multifunkčná aréna na Slovensku, ktorá  od septembra 2011 nesie názov SLOVNAFT 

Arena a je dejiskom zápasov Kontinentálnej hokejovej ligy. Aréna je zároveň 

miestom, kde sa konajú rôzne koncerty a iné športové podujatia. 

V máji 2015 sa uskutočnilo finálové kolo najvyššej futbalovej pohárovej súťaže 

SLOVNAFT CUP. Slovnaft bol po štvrtý raz generálnym reklamným partnerom tejto 

súťaže.  

Slovnaft bol v júni 2015 už po štvrtý raz jedným z hlavných partnerov prestížnych 

pretekov seriálu Majstrovstiev sveta cestných automobilov WTCC na Slovakia ringu.  

V úvode roka 2015 Slovnaft podporoval slovenského motocyklového jazdca Štefana 

Svitka na prestížnej rely Dakar. Jazdec SLOVNAFT Team-u Štefan Svitko potvrdil 

na tohtoročnej rely Dakar svoju skvelú formu a v konečnom hodnotení v kategórii 

motocyklov skončil na piatom mieste. 
 

Filantropia  

 
Už ôsmy rok po sebe sa do projektu firemného dobrovoľníctva Naše mesto zapojili aj 

zamestnanci Slovnaftu – 40 z nich prispelo k skrášleniu verejných priestorov či 

pomáhali neziskovým organizáciám. 

Zamestnanci Slovnaftu sa tradične zapojili aj do rôznych verejných zbierok. V prvom 

polroku to boli organizácie Liga proti rakovine, Detský fond Unicef a občianske 

združenie Úsmev ako dar. 
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Už piaty rok pokračuje tradícia firemného darcovstva krvi. Mobilná odberová 

jednotka prišla do Slovnaftu v marci a krv darovalo niekoľko desiatok pracovníkov 

Skupiny 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 ktorej 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. 

 

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. 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 15. apríla 2015 prerokovalo výročnú 

správu, správu dozornej rady, schválilo riadnu individuálnu a konsolidovanú účtovnú 

závierku spoločnosti SLOVNAFT, a.s., za rok 2014, návrh na úhradu strát za rok 

2014, návrh na rozdelenie zisku a pravidlá pre výplatu dividend z nerozdeleného zisku 

minulých období. Riadne valné zhromaždenie spoločnosti tiež schválilo zmenu stanov, 

zvolilo nových členov predstavenstva a schválilo audítora spoločnosti na rok 2015. 

Bližšie informácie o uzneseniach prijatých na riadnom valnom zhromaždení sa 

nachádzajú na webovej stránke Slovnaftu v časti 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 
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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          

k 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 2015 predstavenstvo a dozorná rada zasadli trikrát.  

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, 

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

 

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

Predstavenstvo 

 

Oszkár Világi 

predseda predstavenstva 

a generálny riaditeľ 

 

Vladimír Kestler 

člen predstavenstva 

 

Gabriel Szabó  

člen predstavenstva  

 

Ferenc Horváth 

podpredseda predstavenstva 

 

Mihály Kupa  

člen predstavenstva 

 

Ábel Galácz 

člen predstavenstva 

 

Timea Reicher 

členka predstavenstva 

 

Miika Eerola 

člen predstavenstva 

 

Dozorná rada 

 

György Mosonyi 

predseda dozornej rady 

 

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 

 

László Pálfalvi 

člen dozornej rady 
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Informácie pre akcionárov 

 

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s., je emitentom 20 625 229 akcií prijatých na 

obchodovanie na kótovanom hlavnom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s., 

v nasledovnej štruktúre: 

 

1. emisia - ISIN CS0009004452 

 druh, forma a podoba cenného papiera: akcie kmeňové – na doručiteľa, zaknihované 

 počet akcií:     13 168 953 

 menovitá hodnota jednej akcie:  33,20 eur 

 podiel na základnom imaní:   63,85 % 

 obmedzená prevoditeľnosť cenných papierov: nie je 

  

2. emisia - ISIN SK1120001369 

 druh, forma a podoba cenného papiera: akcie kmeňové – na doručiteľa, zaknihované 

 počet akcií:      3 300 000 

 menovitá hodnota jednej akcie:   33,20 eur 

 podiel na základnom imaní:    16,00 % 

 obmedzená prevoditeľnosť cenných papierov: nie je 

 

3. emisia - ISIN SK1120005949 

 druh, forma a podoba cenného papiera: akcie kmeňové – na doručiteľa, zaknihované  

 počet akcií:      4 156 276 

 menovitá hodnota jednej akcie:    33,20 eur 

 podiel na základnom imaní:    20,15 % 

 obmedzená prevoditeľnosť cenných papierov: nie je 

 

Spoločnosť k 30. júnu 2015 nenadobudla vlastné akcie, dočasné listy, obchodné 

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

 

Spoločnosť k 30. júnu 2015 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

