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Príhovor predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa 
 
Vážení akcionári a ctení partneri,  
 
úvod prvého polroka 2016 charakterizovalo pokračovanie výrazného previsu ponuky 
ropy nad dopytom na komoditných trhoch, čo stlačilo jej ceny až na úroveň 12-ročného 
minima. Aj keď následne došlo k postupnej korekcii, ceny sa udržali pod hranicou 50 
dolárov za barel. Prepad cien ropy kopírovali aj ceny finálnych ropných produktov, čo 
prispelo k oživeniu ich spotreby, a tiež prispelo k vyššiemu využívaniu výrobných 
kapacít mnohými rafinériami vo svete. Celkovo tak globálna ponuka ropných 
produktov prevyšovala dopyt po nich, a to v konečnom dôsledku prispelo 
k postupnému oslabovaniu spracovateľských marží rafinérií. Okrem ťažobných 
spoločností ovplyvnených nízkymi cenami ropy tak zhoršenie svojich výsledkov 
zaznamenali aj viaceré klasické tzv. palivárske rafinérie. Naopak, pozitívne výsledky si 
udržali integrované spoločnosti zahrňujúce nielen rafinérsku, ale i petrochemickú 
výrobu. Produkcia plastov a chemikálií si totiž ako jedna z mála komodít na trhu 
udržala svoju vysokú ziskovosť a pozitívne tak prispela k výsledkom spoločností. 
 
V tomto zmysle sa opäť potvrdili výhody diverzifikovaného portfólia aktivít Skupiny 
SLOVNAFT. V porovnaní s minulým rokom o niečo slabšie výsledky rafinérskeho – 
palivárskeho – segmentu boli vyvážené dobrými výsledkami petrochemických aktivít 
Skupiny. 
 
Skupina SLOVNAFT ukončila prvý polrok 2016 s čistým ziskom 91 miliónov eur, 
v rovnakom období vlaňajška jej zisk predstavoval 123 miliónov eur. 
 
Rafinéria Slovnaft v prvom polroku spracovala 2,64 milióna ton ropy, čo bolo 
v dôsledku vykonávaných opráv a údržby na niektorých výrobných jednotkách o  
10 % menej ako v rovnakom období vlaňajška. Po prvý raz rafinéria v Bratislave začala 
spracovávať v malom objeme aj iný typ ropy, než je obvyklé, pričom sa úspešne 
preverila i logistická trasa prepravy ropy vedúca z Jadranského mora cez ropovodné 
systémy Chorvátska, Maďarska a Slovenska. Testovania zatiaľ ukázali, že výrobné 
technológie v Slovnafte sú pomerne dobre flexibilné na spracovávanie rôznych typov 
rôp, hoci všetky priame i nepriame efekty sa budú dať vyhodnotiť až v dlhšom 
horizonte. 
 
Predaj ropných produktov Skupiny SLOVNAFT vyrobených zo spracovanej ropy, ako 
aj ďalších surovín sa medziročne znížil rovnako o 10 %, keď dosiahol 2,5 milióna ton. 
Tržby Skupiny SLOVNAFT predstavovali 1,3 miliardy eur, čo bolo medziročne  
o 29 % menej, najmä v dôsledku zníženia cien finálnych výrobkov.  
 
Výrobné portfólio spoločnosti opäť z viac ako troch štvrtín tvorili motorové a letecké 
palivá s veľmi nízkym obsahom síry a z ďalších zhruba 10 % primárne plasty 
a chemikálie. Obdobne ako po iné roky, aj teraz zhruba tri štvrtiny produkcie smerovali 
na zahraničné trhy a zvyšok sa umiestnil na domácom trhu. Na tomto kľúčovom trhu 
sa Skupine SLOVNAFT podarilo zvýšiť predaj palív medziročne o takmer 5 %. Udialo 
sa tak i vďaka úspešnému prevzatiu 41 bývalých čerpacích staníc AGIP spoločnosti 
ENI, ktoré boli postupne všetky rebrandované do žltočiernych farieb Slovnaftu. Celú 
sieť Slovnaftu na Slovensku tak na konci polroka reprezentovalo 253 čerpacích staníc. 
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Skupina SLOVNAFT pokračovala v úspornej nákladovej politike. Napriek tomu 
investície neutlmila a do najmä rozvojových projektov vložila 37 miliónov eur. Časť 
z tejto sumy smerovala do finalizácie novej výrobnej linky LDPE 4 na výrobu 
polyetylénu. 
 
 
 
 
 
            

Oszkár Világi 
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ 

          SLOVNAFT, a.s. 
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Rafinérsky a petrochemický priemysel 
 
Počas prvého polroka 2016 ropný priemysel zaznamenal pokračovanie trendov 
z minulého roku a následne ich postupnú korekciu.  
 
V prvých mesiacoch boli trhy s ropou a rafinérskymi produktmi vo vleku silnej 
globálnej nadponuky voči dopytu po týchto komoditách, čo viedlo k tlaku na ich ceny. 
Benchmarkové ceny ropy Brent postupne klesli až k úrovni takmer 25 dolárov za barel, 
čo bolo najnižšie za posledných 12 rokov. Také nízke ceny ropy vytvárali ekonomický 
tlak na ťažobné spoločnosti, z ktorých mnohé pre hospodárske straty začali utlmovať 
svoje aktivity.  
 
Súčasne nízke ceny komodít a energií vo všeobecnosti, spolu s rastom zamestnanosti aj 
finálnej spotreby domácností v najväčších ekonomikách sveta, podporovali 
predpoklady, že táto ekonomická konjunktúra časom okrem iného vyvolá aj silnejší rast 
dopytu po energiách. 
 
Vznikli tak trhové očakávania, že existujúci silný previs ponuky ropy nad dopytom po 
nej sa po čase zredukuje. Cena ropy prestala klesať a začala sa postupná korekcia 
smerom nahor, a to až k úrovniam okolo 50 dolárov za barel ropy. 
 

 
 
Z pohľadu rafinérskych spoločností bol vývoj na ropnom trhu na jednej strane 
priaznivý, no súčasne i komplikovaný. Pozitívum bolo v tom, že nízke ceny ropy sa 
postupne premietli do zníženia cien produktov, čo podporilo rast dopytu po nich. Udialo 
sa tak aj v takých vyspelých ekonomikách, ako je napr. Európska únia, kde v 
predchádzajúcich rokoch spotreba ropných produktov klesala. Nízke ceny ropy stiahli 
dole tiež ceny ostatných energií, ktoré sú tradične po rope najväčšou nákladovou 
položkou rafinérií.  
 
Komplikovanosť tohto vývoja sa však prejavila v tom, že nízke ceny ropy a energií, 
ako základných vstupov pre rafinérie, viedli k vyššej úrovni využívania globálnych 
rafinérskych kapacít, a teda k vyššej výrobe finálnych produktov.  

20

40

60

80

I II III IV V VI

Priemerné mesačné ceny ropy Brent (USD/bbl)

2015 2016



Slovnaft – Priebežná správa za 1. polrok 2016 
 

-7- 

Tá predbehla rast dopytu po nich, a to spolu s obmedzenými skladovacími kapacitami 
na súši či moriach tlačilo na rafinérske marže, resp. na crack spready nosných ropných 
produktov. 
 
Napríklad crack spread motorovej nafty bol bežne počas prvého polroka aj o polovicu 
užší než pred rokom a osciloval štandardne medzi 50 – 70 USD za tonu nafty. 

 
 

 
 
Najväčší ekonomický prospech v ropnom sektore v uplynulom polroku tak mali 
nakoniec tie spoločnosti, ktoré prevádzkovali nielen rafinérie, ale aj petrochemickú 
výrobu.  
 
Ceny chemikálií, ako aj monomérov či polymérov totiž v posledných niekoľkých 
kvartáloch nemali takú klesajúcu dynamiku ako ceny ropy a energií, čo sa prejavilo 
v rozšírení tzv. petrochemických marží na historické úrovne. Výroba týchto typov 
produktov tak priniesla integrovaným rafinérsko-petrochemickým komplexom silnú 
ekonomickú výhodu, keďže im umožnila udržať vysokú ziskovosť zo spracovania ropy, 
a tým podporiť aj tvorbu silných zdrojov pre budúci technologický rozvoj a upevniť si 
svoje trhové pozície. 
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Rafinéria a veľkoobchod 

Rafinérska činnosť 
 
V prvom polroku 2016 spoločnosť SLOVNAFT, a.s., spracovala 2,64 milióna ton ropy. 
Spracovanie ropy bolo v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku o 10 % nižšie 
z dôvodu väčšieho rozsahu technologických odstávok v jarných mesiacoch. 
 
Výroba automobilových benzínov dosiahla úroveň 591-tisíc ton, čo bolo o 127-tisíc ton 
menej ako v prvom polroku 2015 a predstavuje to medziročný pokles o 17,7 %.  
 
Spoločnosť SLOVNAFT, a.s., vyrobila v prvom polroku tohto roka 1,39 milióna ton 
motorovej nafty, čo bolo o 175-tisíc ton menej ako v prvom polroku 2015 a predstavuje 
to medziročný pokles o 11,2 %. 
 
V roku 2016 spoločnosť pokračovala vo výrobe vysokokvalitných 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 2016 tvorila výroba bionafty 
s obsahom MERO 63,7 % podiel na celkovej produkcii motorovej nafty a obsah 
biozložky v bionafte dosiahol úroveň 7,6 % hm. V tomto období SLOVNAFT, a.s., 
vyrábal v záujme uspokojenia individuálnych požiadaviek svojich odberateľov aj 
autobenzíny s rôznym obsahom biozložky. Biozložku predstavovalo ETBE, a tiež 
priamo primiešavaný etanol. Celkový obsah biozložky vo vyrobených biobenzínoch 
dosiahol 4,8 % hm. 

 

Veľkoobchod 
 
Celkový objem predaja rafinérskych výrobkov v prvom polroku 2016 dosiahol 2,5 
milióna ton (bez interných transferov do petrochemického segmentu a bez predaja 
Správe štátnych hmotných rezerv), čo predstavuje medziročné zníženie o 10,4 %. 
Spoločnosť SLOVNAFT, a.s., predala za prvých šesť mesiacov roku na domácom trhu 
celkovo 0,74 milióna ton ropných produktov, čo predstavovalo medziročný nárast 
o 4,6 %.  
 
Najväčší podiel na domácom predaji rafinérskych výrobkov mali motorové palivá, 
ktorých predaj bol v porovnaní s prvým polrokom minulého roka vyšší o 5 % a dosiahol 
objem 0,7 milióna ton. 
 
Predaj motorovej nafty Skupiny SLOVNAFT sa na domácom trhu zvýšil medziročne 
o 5,3 % na úroveň 0,5 milióna ton a súvisí s oživením hospodárskej aktivity. Klesajúci 
trend spotreby automobilového benzínu, ktorý sme zaznamenali v posledných rokoch, 
sa v roku 2015 nepotvrdil a mierny rast spotreby automobilového benzínu pokračoval 
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aj v prvom polroku 2016. Predaj automobilového benzínu sa na domácom trhu 
medziročne zvýšil o 3 %. 
 
 

 
 
 

V prvej polovici roku 2016 poklesol predaj leteckého petroleja na exportnom trhu na 
21,2 tisíca ton a na domácom trhu medziročne narástol na 14,7 tisíca ton, čo predstavuje 
v percentuálnom vyjadrení nárast o 9,4 %.  
 
Predaj asfaltov za prvých šesť mesiacov dosiahol 8,7 tisíca ton, čo je medziročný nárast 
o 4,7 %, a to najmä v dôsledku výrazného nárastu predaja cestných bitúmenov. 
Domáci predaj chemikálií sa medziročne znížil o 17,8 % na 2,2 tisíca ton. Predaj 
aromátov na domácom trhu sa oproti prvému polroku roku 2015 znížil o 20,3 %. 
 
Celkový predaj mazív a autochemikálií v prvom polroku 2016 dosiahol na domácom 
trhu objem 5,2 tisíca ton, čo je medziročne na rovnakej úrovni ako v roku 2015. 
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Skupina SLOVNAFT zaznamenala v prvom polroku 2016 medziročný pokles objemu 
predaja ropných produktov na zahraničných trhoch o 15,5 %. Predaj motorových palív 
na exportných trhoch sa medziročne znížil o 16,2 %. Najvýznamnejšími exportnými 
trhmi boli Česká republika, Rakúsko a Poľsko.  
 
V prvom polroku 2016 sa predaj automobilového benzínu na exportné trhy znížil 
medziročne o 19,5 % a predaj motorovej nafty klesol o 14,3 %.  
 
Objem predaja chemických výrobkov na exportné trhy klesol o 22,8 % oproti roku 
2015. 
 

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 vyššiu 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 
  
V prvej polovici roka 2016 bola prevádzka etylénovej jednotky aj polymerizačných 
jednotiek bezproblémová.  
 
V prvom polroku 2016 bolo na etylénovej jednotke spracovaných 280 126 ton surovín. 
Výroba etylénu dosiahla 82 189 ton a výroba propylénu 41 428 ton. Medziročný nárast 
produkcie v tomto období predstavuje 5,0 % pri etyléne a 3,9 % pri propyléne. Vyššiu 
medziročnú produkciu ovplyvnil ustálený chod etylénovej jednotky. 
 
Výroba polyetylénu v prvom polroku 2016 medziročne stúpla o 1,4 % na 68-tisíc ton. 
Výroba polypropylénu dosiahla úroveň 127-tisíc ton, čo v porovnaní s prvým polrokom 
2015 predstavuje pokles o 1,8 %.  
 

 
 
 
Predaj plastov v prvom polroku 2016 bol na úrovni 189-tisíc ton, čo predstavuje mierny 
pokles o 1,5 % oproti prvému polroku 2015. Predaj polypropylénu sa znížil o 2,8 % a 
predaj polyetylénu sa zvýšil o 1,4 %. Objem predaja na domácom trhu sa mierne zvýšil 
o 1 %, predaj na zahraničných trhoch poklesol o 2,1 %. 
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Maloobchod 
 
Spoločnosť SLOVNAFT, a.s., prevádzkovala v prvom polroku 2016 celkovo 253 
čerpacích staníc. V porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška zaznamenala 
maloobchodná sieť Slovnaftu od januára do konca júna nárast predaja motorových palív 
o 24,3 %. Marketingové aktivity a aktívna ponuka zvýšili predaj prémiových palív 
EVO medziročne až o 111,3 %. Výrazný rast v porovnaní s prvým polrokom 
uplynulého roka vykázal aj predaj motorovej nafty, ktorý sa zvýšil o 25,9 %. Stúpol aj 
predaj automobilových benzínov, a to o 22,6 %. Predaj LPG taktiež mierne stúpol o 2,1 
%. Trhový podiel spoločnosti SLOVNAFT, a.s., na maloobchodnom predaji 
motorových palív v Slovenskej republike podľa Slovenskej asociácie petrolejárskeho 
priemyslu a obchodu medziročne vrástol o 0,1 %. 

 
 
 

 
Modernizácia siete čerpacích staníc 
 
V prvom polroku 2016 pokračoval Slovnaft v rekonštrukcii čerpacích staníc 
a zavádzaní nového konceptu Skupiny MOL – Fresh Corner. Úplnou rekonštrukciou 
prešli čerpacie stanice Bratislava – Dolnozemská ul., Bardejov a Ružomberok 
a zároveň boli čiastočne zrekonštruované ďalšie čerpacie stanice zavedením novej 
gastro ponuky a malými úpravami v interiéri. V rámci konceptu Fresh Corner je 
zákazníkom k dispozícii od júla minulého roka nová ponuka čerstvej kávy, 
občerstvenia vo forme bagiet, pekárenských výrobkov a ďalšieho sortimentu tovarov 
každodennej spotreby v predajniach na čerpacích staniciach.  
 
V prvom polroku 2016 sa skončil rebranding čerpacích staníc Agip, ktoré sa stali 
v minulom roku súčasťou siete Slovnaft. Skončil sa tiež program technologických 
a stavebných investícií, ktorého súčasťou bola napríklad výmena zastaraných či 
poškodených zariadení čerpacích staníc, výmena výdajnej technológie v podobe 
nových výdajných stojanov, rekonštrukcia komunikácií, ekodrénov, striech a pod. 
Nové jednotiace čierno-žlté vizuálne prvky v tzv. NEO dizajne sú v súčasnosti 
inštalované na 155 čerpacích staniciach.  
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Zákaznícka orientácia 
 
V prvom polroku 2016 Slovnaft pokračoval v projektoch na zlepšenie zákazníckej 
skúsenosti na čerpacích staniciach. Rozšírila sa možnosť hodnotenia všetkých 
čerpacích staníc prostredníctvom aplikácie Staffino. Taktiež sa zvýšil počet čerpacích 
staníc s obsluhou pri výdajných stojanoch. Títo pracovníci absolvovali tréningový 
proces, aby vedeli nielen natankovať palivo, ale zákazníkom aj poradiť.   
 

Marketingové aktivity 
 
Vysokú kvalitu motorových palív Slovnaftu podporila reklamná kampaň na prémiové 
palivá EVO, ktorú doplnili aktivity v zimných strediskách po celom Slovensku. 
V rámci nich sa návštevníci zimných stredísk mohli podrobnejšie oboznámiť 
s informáciami o prémiových palivách a ochutnať nové gastro výrobky z ponuky Fresh 
Corner.  
 
Na čerpacích staniciach prebiehali kampane „Zábava pre celú rodinu“ a „EURO 2016“,  
v ktorých bolo možné získať značkovú elektroniku za zvýhodnené ceny, ako aj vyhrať 
originálny dres slovenskej futbalovej reprezentácie, či stretnutie priamo 
s reprezentačným futbalovým tímom. 
 
Počet aktívnych členov klubu BONUS v prvom polroku 2016 vzrástol vďaka novým 
aktivitám o 19 %. Pre členov klubu Slovnaft pripravil rôzne bodové akcie a súťaže.  
  

Výhľad 
 
Spoločnosť SLOVNAFT, a.s., sa v druhom polroku 2016 zameria na rozvoj 
a modernizáciu siete čerpacích staníc v rámci projektu rekonštrukcií a zavádzania 
konceptu Fresh Corner. Ako najväčšia sieť čerpacích staníc na Slovensku chce tiež 
ponúknuť väčší priestor produktom od domácich malovýrobcov. Slovnaft bude naďalej 
pokračovať v rôznych projektoch zlepšovania zákazníckej skúsenosti s cieľom byť 
prvou voľbou pre zákazníka. 
 
V druhom polroku plánuje spoločnosť zmeny vo vernostnom systéme klubu 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 za výhodné ceny. 
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Energie a výroba tepla 

Dodávka elektrickej energie a tepla 
 
Celková dodávka tepla pre rafinérsku a petrochemickú výrobu dosiahla v prvom 
polroku 2016 objem 2,47 PJ, čo bolo na úrovni dodávok za prvý polrok 2015. Dodávka 
elektrickej energie v prvom polroku 2016 sa v porovnaní s rovnakým obdobím 
minulého roka nezmenila a dosiahla objem 427 GWh, z toho 215 GWh bolo dodaných 
z Teplárne a 212 GWh z trhu. 
 
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 na spoľahlivé a optimálne 
zabezpečenie energií počas nábehu novej polyetylénovej jednotky. Vzhľadom na 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 znížil na 50 % oproti 64 % v prvom polroku 2015. Útvar Riadenie 
vonkajších obchodných vzťahov sa aktívne podieľal na projekte inštalácie 
inteligentných meradiel elektriny a tepla. Projekt bol ukončený k 30. júnu 2016. 
Osadené meradlá sú zavedené do informačného systému, čo zjednoduší proces 
odčítavania a fakturácie.  
 
Od apríla 2016 prebieha výmena prvého 110 kV prívodného vedenia, ktorú zabezpečuje 
spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s. Dodávka elektriny pre výrobné jednotky 
týmito prácami nebola obmedzená. Slovnaft zabezpečuje úpravu rozvodne GIS 110 kV 
tak, aby nové káble s vyššou prenosovou kapacitou mohli byť pripojené do rozvodne. 
Cieľom projektu je zabezpečiť zvýšený odber elektriny pre prevádzkovanie novej 
výrobnej jednotky LDPE 4 bez obmedzenia, zvýšenie bezpečnosti prevádzkovania 
miestnej elektrickej distribučnej sústavy a zvýšenie spoľahlivosti dodávky elektriny pre 
všetky výrobné jednotky. 
 
V rámci nových investícií sa ukončila výstavba potrubných rozvodov prípojky tepla pre 
Bratislavskú teplárenskú, a.s. Boli dohodnuté podmienky dodávky tepla na 
vykurovaciu sezónu 2016/2017 s ohľadom na spoločnú prevádzku zdrojov.  
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Finančná výkonnosť a kľúčové finančné a prevádzkové 
výsledky 
 

Výkaz komplexného výsledku 
 
V prvom polroku 2016 dosiahli tržby Skupiny SLOVNAFT hodnotu 1,3 miliardy eur, 
čo predstavuje pokles o 29 % oproti rovnakému obdobiu minulého roka, predovšetkým 
vplyvom poklesu cien finálnych produktov a nižšieho objemu predaja v tonách. 
Náklady na materiál a obstaranie predaného tovaru boli vo výške 963 miliónov eur a 
klesli tak o 34 % z dôvodu priaznivého vývoja cien nakupovaných materiálov a 
nižšieho objemu spracovania ropy. V porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2015 sa 
ostatné prevádzkové náklady zvýšili o 8 % predovšetkým vplyvom vyšších odpisov. 
Čistý zisk dosiahol úroveň 91 miliónov eur, čo predstavuje medziročný pokles o 26 %. 

Výkaz finančnej pozície 
 
Hodnota dlhodobého hmotného majetku sa zvýšila o 1 %. Pokles hodnoty zásob o 6 % 
bol spôsobený poklesom cien polotovarov a hotových výrobkov. Pohľadávky z 
obchodného styku sa znížili o 16 % rovnako ako hodnota záväzkov z obchodného styku, 
ktorá klesla o 24 %. Hodnota peňažných prostriedkov ku koncu júna 2016 dosiahla 70 
miliónov eur, čo predstavuje medziročný nárast o 270 % v dôsledku optimalizácie 
pracovného kapitálu. Hodnota celkových úverov bola na úrovni 176 miliónov eur a 
medziročne sa znížila o 30 %. 
 

Investičné aktivity 
 
Kapitálové výdavky Skupiny SLOVNAFT v prvom polroku 2016 dosiahli 37,15 
milióna eur a zaznamenali medziročný pokles o 30 %.  
 
Na projekty v oblasti ochrany zdravia, bezpečnosti práce a životného prostredia 
investovala Skupina SLOVNAFT celkovo 1,5 milióna eur. 
 
Investičné výdavky v objeme 22,8 milióna eur smerovali do segmentu Rafinéria 
a marketing. Z toho 6,1 milióna eur bolo vynaložených na generálne revízie výrobných 
jednotiek, 6,8 milióna eur na výmenu katalyzátorov, ďalšie 4 milióny eur na 
modernizáciu nosnej rafinérskej výroby a 4,5 milióna eur na skvalitňovanie 
distribučného a logistického procesu.  
Výdavky na ekologické projekty v tomto segmente predstavovali sumu 1,2 milióna eur 
a boli zamerané na inštaláciu certifikovaných meradiel a preventívne opatrenia na 
zabezpečenie ekologickej prevádzky. 
 
Celkové investičné aktivity v hodnote 9,5 milióna eur v petrochemickom segmente boli 
v prvom polroku 2016 orientované na záverečné práce strategického projektu LDPE 4 
a na rekonštrukčné práce na etylénovej jednotke. 
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V segmente Maloobchod predstavovali kapitálové výdavky v prvom polroku celkovo 
2,2 milióna eur. Investičná činnosť bola zameraná na rekonštrukciu a výmenu 
technologických zariadení na čerpacích staniciach vrátane umývacích liniek 
a vybudovanie predajní v koncepte Fresh Corner. 
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Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana životného 
prostredia 
 
Naším hlavným cieľom je zabezpečiť čo najvyššiu možnú mieru bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci, požiarnej bezpečnosti, ochrany životného prostredia a odbornou 
podporou sa podieľať na minimalizovaní negatívnych vplyvov činnosti spoločnosti.  
 
Aj napriek tomu, že centrom nášho podnikania je využívanie nerastného bohatstva, 
snažíme sa o dosiahnutie podnikovej udržateľnosti, ktorá vychádza z nášho 
zodpovedného prístupu k ľuďom a prírode. Zodpovedný prístup je tiež vnímaný ako 
spôsob myslenia uplatňovaný v každodennom živote, a preto v spoločnosti 
SLOVNAFT, a.s., kladieme veľký dôraz na SD&HSE kultúru. 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. V roku 2015 sme zrealizovali anonymné hodnotenie kultúry 
bezpečnosti, v ktorom sme dosiahli dobré výsledky s pozitívnym trendom. Tento 
program pokračoval v Slovnafte v roku 2016 workshopmi pre najvyšší a stredný 
manažment.   
 
Riadenie kvality, životného prostredia, bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci je 
v spoločnosti SLOVNAFT, a.s., rozvíjané a certifikované v rámci systému manažérstva 
kvality podľa ISO 9001, environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001 a 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa OHSAS 18001. 
  
Popri priebežnom udržiavaní a trvalom zlepšovaní týchto manažérskych systémov sa 
každoročne pripravujeme na dohľadový audit vykonávaný externou organizáciou. Jeho 
cieľom je potvrdenie, že naše zavedené systémy manažérstva sú v súlade so všetkými 
požiadavkami vyššie uvedených noriem. 
  
V júni 2016 vykonala takýto audit medzinárodná audítorská spoločnosť SGS. Audit bol 
úspešný a v certifikovaných systémoch neboli zaznamenané žiadne závažné ani 
nezávažné nezhody. Audítori vysoko hodnotili najmä nasadenie pracovníkov 
auditovaných útvarov počas auditu, vysokú odbornosť a pripravenosť pracovníkov 
HSE, systém nahlasovania a evidovania skoronehôd, nebezpečných činností a 
nebezpečných podmienok a tiež systém prideľovania a používania OOPP. Medzi ďalšie 
pozitívne zistenia patrí aj príprava, plánovanie, výkon a spracovanie interných auditov 
a spracovanie preskúmania manažmentom. 
  
Spoločnosť úspešným výsledkom dohľadového auditu obhájila platnosť všetkých troch 
certifikátov. 
 

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. 
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Ochrana ovzdušia  
 
V porovnaní s prvým polrokom 2015 sme za rovnaké obdobie roka 2016 zaznamenali 
nárast emisií základných znečisťujúcich látok o 30 %. K nárastu prispelo zvýšené 
spaľovania kvapalného paliva v Teplárni. 
 
V rámci ochrany ovzdušia kladieme veľký dôraz aj na kontrolu únikov prchavých 
organických látok (VOC) a znižovanie množstva fugitívnych emisií. Na 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.  
 
S cieľom znížiť emisie SO2 prebieha projektová príprava alternatívneho spracovania 
kyslých čpavkových plynov. Novou technológiou sa bude spracovávať kyslý čpavkový 
plyn obsahujúci najmä sírovodík a amoniak produkovaný na niektorých výrobných 
jednotkách. V súčasnosti sa kyslý čpavkový plyn spracováva na výrobnej jednotke 
Výroba síry. Proces spracovania plynov je založený na Clausovom procese výroby síry 
z plynov. V rámci zmeny bude tento plyn spracovaný na tiosíran amónny (ATS), 
používaný ako hnojivo v poľnohospodárstve. 
 

Ochrana vôd 
 
V porovnaní s prvým polrokom 2015 sa v prvom polroku 2016 zvýšil odber povrchovej 
vody z Dunaja o takmer 2 % a využitie vyčerpanej podzemnej vody na chladenie sa 
zvýšilo tiež o takmer 2 %.  
 
Na zvýšenie ochrany povrchových vôd Malého Dunaja sme spustili projekt, ktorého 
hlavnou úlohou je zvýšiť ochranu Malého Dunaja pred znečistením ropnými látkami 
pochádzajúcimi zo spracovateľských procesov v spoločnosti 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. 
 
S cieľom znížiť spotrebu vody na technologické účely pokračujeme v projektoch 
napájania výrobných jednotiek na cirkulačné centrá. Vo fáze projektovej prípravy je 
napojenie výrobnej jednotky Extrakcia aromátov na cirkulačné centrum. 
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*Bez VOC (prchavé organické látky) – sledované ročne. 
 
 

Ochrana pôdy a podzemných vôd 
 
Projekt systematického odstraňovania environmentálnych záťaží na prevádzkach 
Logistiky a Maloobchodu pokračoval aj v prvom polroku 2016. Na Logistike sú do 
projektu zaradené tri prevádzky, dve v režime monitorovania a jedna sanovaná lokalita. 
Ukončenie sanačných prác na lokalite Holíč bolo v prvom polroku 2016 schválené 
rozhodnutím Ministerstva životného prostredia SR a na lokalite prebieha posanačný 
monitoring. Sanácia horninového prostredia sa v súčasnosti deje na prevádzke Vojany, 
kde v rámci sanačného čerpania bolo v prvom polroku 2016 prečistených viac ako 48-
tisíc m3 podzemných vôd.  
 
V rámci útvaru maloobchod sú v roku 2016 do projektu zaradené dve čerpacie stanice. 
Na čerpacej stanici Púchov, Streženická boli schválené výsledky geologického 
prieskumu s hodnotením environmentálnych a zdravotných rizík MŽP SR, 
s požiadavkou na doplnenie monitorovacej siete a pokračovanie monitoringu 
v trojročnom období. Na čerpacej stanici Senec, Bratislavská prebieha monitoring 
kvality podzemných vôd. V prvom polroku 2016 vynaložil Slovnaft na projekt sanácie 
environmentálnych záťaží v Logistike a Maloobchode 71,9-tisíca eur. 
 
V prvom polroku 2016 sme začali s realizáciou projektu likvidácie odstavených 
výrobných jednotiek, ktorý zníži vplyv našich činností na podzemné vody, ale najmä 
pôdu. V danom období začali búracie práce na výrobnej jednotke Etylénoxid a glykoly.  
 

Nakladanie s odpadmi  
 
Skladba a produkcia odpadov v prvom polroku 2016 boli odlišné ako skladba odpadov 
za rovnaké obdobie roka 2015. Výrazne sa znížila tvorba ostatných odpadov, najmä 
z dôvodu ukončenia prác súvisiacimi so stavbou LDPE 4. Veľmi dobré výsledky 
dosahujeme v recyklácii odpadových katalyzátorov, pričom ich priemerná miera 
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recyklácie v prvom polroku 2016 sa pohybuje na úrovni takmer 75 %. V prvom polroku 
boli zo strany štátnych orgánov v oblasti nakladania s odpadmi a odpadmi z obalov 
vykonané kontroly v súlade zo zákonom o integrovanej prevencii a kontrole 
znečisťovania životného prostredia. Kontrolami nebolo zistené porušenie 
legislatívnych povinností. 

                                                                           

                                                                                                                                      
 
* Vrátane odpadov zo sanácií a investičných činností. 

 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci  
 
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 priebehu prvého polroka 2016 sme v Skupine SLOVNAFT nezaznamenali žiaden 
pracovný úraz, ktorý by si vyžadoval práceneschopnosť našich zamestnancov a 
dodávateľov.  
 
Pre zamestnancov spoločnosti, ale aj dodávateľov sme spustili novú kampaň v tejto 
oblasti s názvom HSE – tvoj šiesty zmysel, ktorej témou sú základné bezpečnostné 
pravidlá chrániace zdravie a životy.  
 
Okrem štandardnej zdravotnej starostlivosti môžu zamestnanci Skupiny SLOVNAFT 
dlhodobo využívať aj nadštandardné zdravotné programy. Ponuka preventívnych 
programov sa rozšírila na základe záujmu zamestnancov a odzrkadľuje aj najčastejšie 
ochorenia zamestnancov. 
 

Riadenie dodávateľov  
 
Cieľom spoločnosti je zabezpečiť najvyššiu možnú ochranu zdravia všetkých osôb, 
ktoré sa pohybujú v jej priestoroch. Vzhľadom na neustále sa meniace pracovné 
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prostredie, technológie, ako aj pracovné postupy je našou snahou eliminovať 
nežiaduce udalosti dodávateľov a zvýšiť HSE povedomie u všetkých osôb.  
 
S cieľom dosiahnuť nadštandardnú úroveň HSE povedomia u zamestnancov  
dodávateľských spoločnosti a následného zníženia rizika nežiaducich udalostí 
spôsobených dodávateľmi, sme v roku 2015 pristúpili k rozhodnutiu, povinnej 
certifikácie SCC/VCA dodávateľských spoločnosti. Všetky dodávateľské spoločnosti 
a ich zamestnanci, ktorí vykonávajú práce s vysokým rizikom v spoločnosti 
SLOVNAFT, a.s., musia mať od 1. januára 2017 certifikát SCC/VCA. Pre 
zabezpečenie plynulého prechodu dodávateľských spoločnosti sme zorganizovali 
v prvom polroku 2016 tri HSE fóra na túto tému, kde dostali zástupcovia 
dodávateľských spoločností bližšie informácie o certifikácii.  
 
 

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

REACH 
 
V prvom polroku 2016 bolo v rámci Skupiny MOL zaktualizovaných a doplnených 22 
súborov zaregistrovaných chemických látok vyrábaných v našej spoločnosti. 
V hodnotenom období pokračovalo prepracovanie kariet bezpečnostných údajov pre 
medziprodukty vyplývajúce z implementácie noviel nariadení Európskej únie 
1272/2006 (CLP) a 1907/2006 (REACH). 
 
 
Procesná a požiarna bezpečnosť  
 
Zvládnutie kritických situácii veľmi často závisí od pripravenosti a kvalifikovanosti 
zamestnancov. Dobre vyškolený zamestnanec vie správne reagovať, a tým v prípade 
neštandardnej udalosti minimalizuje negatívne vplyvy na zdravie, majetok a životné 
prostredie. V spoločnosti sa pripravujú cvičenia v súlade s ročným plánom 
precvičovania havarijných scenárov, kde sú jednotlivé havarijné situácie definované 
havarijným plánom. Pravidelne sú precvičované oblasti ochrany pred požiarmi, 
prevencia závažných priemyselných havárií a civilnej ochrany, ktoré sú integrované do 
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jednotlivých cvičení. Mesačne vykonávame pravidelne 2 cvičenia so závodným 
hasičským útvarom podľa havarijných scenárov jednotlivých prevádzok, z ktorých sú 
vykonávané pravidelné hodnotenia a prijímané nápravné opatrenia. 
 
Veľmi dôležitým bodom ochrany pred požiarmi je skvalitnenie interných procesov 
ohľadne vyšetrovania príčin požiarov, ktoré je vykonávané odborne spôsobilými 
osobami, a do procesu sme implementovali zásady NFPA 941 Fire and Explosion 
Investigation. Pravidelne vykonávame analýzy rizík schopnosti zásahu jednotlivých 
hasičských jednotiek a následne podľa výsledkov analýz je dopĺňaná ich výbava. 
 
V oblasti požiarnej prevencie boli zavedené nové procesy pri výkone protipožiarnej 
preventívnej prehliadky, ktorými sledujeme lepšiu identifikáciu nedostatkov v oblasti 
ochrany pred požiarmi. V rámci daných procesov sa skvalitnil prístup k protipožiarnej 
hliadke pracoviska a protipožiarnej asistenčnej hliadke. 
 
V oblasti protipožiarneho zabezpečenia rizikových stavieb spoločnosti sme začali 
definovať požiadavky na ochranu pred požiarmi nielen na základe legislatívy, ale aj na 
základe posudzovania rizík pri prevádzkovaní jednotlivých nebezpečných zariadení 
stavby. 
 
V rámci prevádzkovania hasičských jednotiek sme vypracovali interný predpis 
spoločnosti, ktorým určíme podmienky na odbornú prípravu a výcvik jednotlivých 
hasičských jednotiek a povinnosti ich prevádzkovateľov.  
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Výskum a vývoj 
 
V oblasti vývoja rafinérskych produktov boli aktivity sústredené najmä na 
vylepšovanie kvality prémiových palív. Cieľom ponuky prémiových palív na čerpacích 
staniciach Slovnaft je poskytnúť našim klientom špičkové pohonné hmoty, ktoré ocenia 
nielen zákazníci s najmodernejšími motormi, ale aj tí, ktorí už svoje vozidlá využívajú 
dlhší čas. Okrem prémiových palív boli výskumné činnosti zamerané aj na testovanie 
a zlepšovanie stability palív použitím vysokoúčinných špecifických prísad. Testovanie 
alternatívnych biozložiek a ich vplyv na kvalitu motorovej nafty boli ďalším 
predmetom výskumnej činnosti. V oblasti vykurovacích olejov a potenciálnych zložiek 
na ich výrobu boli testované rôzne frakcie pripravené tepelným rozkladom rôznych 
druhov organických odpadov. Okrem testovania kvality sa posudzovali aj možnosti 
využitia takto pripravených frakcií v technológiách určených na spracovanie ropy, 
prípadne v iných potenciálnych procesoch s cieľom efektívneho ekonomického 
zhodnotenia materiálov pripravených spomenutou technológiou. 
 
Najvýznamnejšie vývojové činnosti na strane petrochemických výrobkov boli 
zamerané na vylepšovanie kvality Slovnaftom vyrábaného polypropylénu Tatren, ale 
aj testy a vývojové aktivity súvisiace s úspešným nábehom novej výrobnej jednotky 
LDPE 4 a jej produktov BRALEN+. 
Vo výrobe polypropylénu bolo cieľom výskumných činností vylepšovanie fyzikálnych, 
mechanických a úžitkových vlastností vyrábaných produktov v súlade 
s marketingovými požiadavkami, ako aj testovanie a vyhodnocovanie vhodnosti 
používania nových a alternatívnych chemikálií používaných pri výrobe polypropylénu. 
 
V oblasti technologického vývoja sme sústredili rozvojové aktivity v Slovnafte na 
získanie flexibility vo výrobe palív, zvýšenie spoľahlivosti a efektivity a na navýšenie 
výroby plastov a aromátov.  
 
Medzi najvýznamnejšie aktivity v rafinérii patrí test spracovania alternatívnej ropy 
spojený s technickou štúdiou zameranou na riešenie obmedzujúcich faktorov spojených 
s rozdielnou kvalitou ropy v porovnaní s tradičnou ruskou ropou. Rozvoj pokračoval aj 
v rámci projektu navýšenia spracovania vákuových destilátov s cieľom získať 
flexibilitu pri konverzných procesoch smerom k produkcii benzínov a stredných 
destilátov. V oblasti aromátov sme skúmali možnosti navýšenia ich produkcie, ako 
i zvýšenia kvality na zlepšenie ich predajnosti. 
 
V oblasti výroby plastov sme realizovali technicko-ekonomickú štúdiu na zvýšenie 
kapacity výroby polypropylénu, hlavne na produkciu kopolymérov. V súvislosti 
s nábehom LDPE 4 sme sa venovali technickým riešeniam zameraným na efektívnejšiu 
integráciu jednotky do existujúcej infraštruktúry.  
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Riadenie ľudských zdrojov 

Mzdová a sociálna oblasť 
 
Spoločnosti Skupiny SLOVNAFT realizujú aktuálne záväzky vyplývajúce 
z kolektívnych zmlúv uzavretých na obdobie do konca marca 2017. Medzi  
najvýznamnejšie z nich v prvom polroku 2016 patrilo zvýšenie základných miezd 
zamestnancov v priemere o 3,2 % realizované podľa podmienok dohodnutých na rok 
2016 v dodatkoch kolektívnych zmlúv. Osobitná časť prostriedkov určených na 
zvýšenie miezd zamestnancov bola vyčlenená na udržanie a ďalšiu motiváciu 
zamestnancov, ktorých pracovný výkon je dlhodobo na vysokej úrovni alebo 
vykonávajú práce v pracovných pozíciách kriticky dôležitých pre zamestnávateľa, 
ktoré je ťažké obsadiť priamo z trhu práce, resp. zamestnancov, ktorých mzda zaostáva 
za porovnateľnými mzdami na trhu práce. Slovnaft aj v roku 2016 pokračuje v 
motivácii zamestnancov na zvyšovaní prevádzkovej dostupnosti technologických 
zariadení a v udržaní úrovne príplatkov poskytnutých za prácu v osobitných 
pracovných podmienkach, resp. režimoch práce. Na základe hospodárskych výsledkov 
Skupiny MOL aj Skupiny SLOVNAFT dosiahnutých v roku 2015 bola v máji tohto 
roku zamestnancom vyplatená výkonnostná odmena vo výške 11,3 % ich základných 
miezd v roku 2015. Vyplatená odmena predstavuje o 1,3 % viac ako bolo dohodnuté v 
kolektívnych zmluvách a ďalšie zvýšenie vyplatenej sumy o 1,2 % bolo vyvolané 
zmenou základu výpočtu odmeny.   
 
Zamestnancom Skupiny SLOVNAFT je nad rámec mzdy poskytovaná široká paleta 
sociálnych výhod poskytovaných v peňažnej i nepeňažnej forme. Dlhodobo je najvyšší 
záujem o doplnkové dôchodkové sporenie a voliteľný sociálny príspevok. Zamestnanci 
majú naďalej možnosť stravovania u viacerých poskytovateľov stravy s minimálnym 
poplatkom.   
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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. 
 
Oblasť rozvoja leadershipu už tradične začala aj v roku 2016 internou leadership 
konferenciou pre viac ako 160 manažérov Skupiny SLOVNAFT na viacerých 
riadiacich úrovniach, na ktorej vystúpili externí aj interní prednášajúci. Nosnou témou 
bola angažovanosť zamestnancov, a to najmä v súvislosti s nedávno realizovaným 
prieskumom v spoločnosti. Pokračuje 7. ročník Akadémie majstrov – ročný program, 
v ktorom sa každý rok preškolí viac ako 20 vedúcich zmien, resp. ich nástupcov. 
 
Pre všetkých zamestnancov sú dostupné poldenné inšpiratívne stretnutia, ktoré sa 
konajú mesačne a venujú sa rôznym témam, najmä z oblasti zlepšovania komunikácie 
a spolupráce. Tieto témy podporujú aj voľne dostupné virtuálne kurzy, ktorých ponuka 
je veľmi rôznorodá.  
 
Zamestnanci spoločnosti majú príležitosť vzdelávať sa aj prostredníctvom programov 
Skupiny MOL, napr. Intensity (jednorazové kurzy v anglickom jazyku), LEAD 
(dlhodobý rozvojový program pre lídrov v anglickom jazyku) a pod. 
 
V oblasti odborného vzdelávania pokračujú školenia v rámci programu Petroskills. 
Program je kombináciou odborných prednášok externých a interných lektorov. 
Spoločnosť pokračuje v jazykovom vzdelávaní so zameraním na angličtinu, cielene pre 
skupinu vedúcich zamestnancov a špecialistov.  
 
Talent Manažment patrí k zásadným témam, ktorým vedenie jednotlivých divízií 
venuje koncentrovanú pozornosť. Napr. vo výrobe bolo identifikovaných niekoľko 
zamestnancov, zatiaľ bez manažérskych skúseností, ktorí majú vysoký potenciál na 
ďalší odborný a osobnostný rast. Ich rozvoj je posilňovaný okrem ďalších aktivít aj 2-
ročným na mieru pripraveným programom SMART. 
 
Skupina SLOVNAFT pokračuje a ďalej rozvíja spoluprácu so strednými a vysokými 
školami v oblasti zabezpečenia odbornej praxe, organizovania exkurzií, poskytovania 
konzultácií k bakalárskym a diplomovým prácam. Počas letnej praxe vysokoškolákov 
je organizovaná 3-týždenná letná prax pre viac ako 20 študentov STU vo výrobe, 
v rámci ktorej študenti pracujú na vopred zadaných úlohách a majú príležitosť dobre sa 
oboznámiť s procesmi rafinérie priamo na jednotlivých pracoviskách. Najlepším z nich 
spoločnosť opätovne poskytne počas posledného ročníka štúdia motivačné štipendium. 
 
S cieľom viac prepojiť oblasť odborného školstva s dlhodobými potrebami spoločnosti 
sa realizuje 2. ročník programu pre stredoškolských študentov – VEKTOR, do ktorého 
bude zapojených v školskom roku 2016/2017 až 20 študentov z dvoch stredných 
odborných škôl. Jeho cieľom je umožniť študentom odborov blízkych spoločnostiam 
Skupiny lepšiu odbornú prípravu na budúce zamestnanie, a zároveň tým 
najúspešnejším ponúknuť zamestnanie po ukončení štúdia. 
 
V roku 2016 Skupina SLOVNAFT úspešne pokračovala v 10. ročníku programu 
GROWWW, určenom pre absolventov univerzít a vysokých škôl. Program poskytuje 
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vybraným absolventom unikátnu šancu získať cenné pracovné skúsenosti a odborný 
a profesionálny rozvoj v dynamickej medzinárodnej Skupine MOL. V tomto roku 
spoločnosť zamestná takmer 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. 
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.  
S cieľom preveriť systém riadenia etiky v Skupine SLOVNAFT bol v roku 2016 
realizovaný spoločnosťou KPMG nezávislý externý audit etiky.  
 
V prvom polroku 2016 sa prevádzkovatelia a obslužní pracovníci 41 čerpacích staníc 
Agip, prevzatých v minulom roku spoločnosťou SLOVNAFT, a.s., 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 2016 bol bohatý na projekty z oblasti kultúry, na ktorých sa podieľal aj 
Slovnaft. Opäť sme stavili 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 24. ročník prestížneho 
medzinárodného filmového festivalu Art Film Fest, ktorý sa prvýkrát konal 
v Košiciach, a ako jeden z reklamných partnerov podporil Letný festival Štúdia L+S 
v Bratislave v rámci Kultúrneho leta a hradných slávností 2016. 
Vďaka spoločnosti Slovnaft bolo po dvoch rokoch fungovania projektu So Slovnaftom 
do divadla prepravených viac ako 25 000 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.  
 
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 9. ročníka grantového programu Talenty Novej Európy (TNE) 
Slovnaft v spolupráci so Stredoeurópskou nadáciou (CEF) podporil 65 výnimočne 
nadaných mladých ľudí, medzi ktorých rozdelil grant v celkovej výške 66-tisíc eur. 
V doterajších deviatich ročníkoch TNE vybrala odborná porota spolu 294 nadaných 
mladých ľudí, ktorých podporila sumou 586 919 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 2015/2016.  
 
 
Dôraz na životné prostredie  
 
V prvej polovici roka 2016 Slovnaft a nadácia Ekopolis rozdelili granty medzi 21 
projektov, ktoré uspeli v 10. ročníku environmentálneho grantového programu Zelené 
oázy. Novinkou tohto ročníka bola osobitná podpora projektov zameraných na 
zakladanie a prevádzkovanie malých komunitných projektov s alternatívnym 
farmárskym zameraním. Projekty sú prispôsobené miestnym podmienkam a kombinujú 
okrasné, ovocné a zeleninové záhrady s prvkami drobnochovu malých hospodárskych 
zvierat . Na realizáciu vybraných projektov sa prerozdeľuje suma 56-tisíc eur a celkovo 
tak vďaka programu pribudlo na Slovensku za desať rokov 225 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 88 čerpacích staniciach vyzbierať 11 166 kilogramov použitého oleja z domácností. 
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Z iniciatívy Stredoeurópskej nadácie sa spoločnosť Slovnaft spolu s Nadáciou VÚB 
stali prvými prispievateľmi novo vyhláseného grantového programu Dunajský fond. 
Cieľom tejto otvorenej neziskovej platformy je združovať finančné, nefinančné 
a ľudské zdroje pre rozvoj verejnoprospešných aktivít a verejne prístupných 
priestranstiev v okolí slovenského toku Dunaja vrátane Malého Dunaja. 
Z predložených projektov v rámci prvej výzvy bolo schválených 6 v celkovej výške 
26 908, 20 eura. 
 
 
Šport  
 
V prvom polroku 2016 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.  
Koncom apríla 2016 sa uskutočnilo finálové kolo najvyššej futbalovej pohárovej súťaže 
SLOVNAFT CUP. Slovnaft bol štvrtý raz generálnym reklamným partnerom tejto 
súťaže.  
V apríli 2016 bol Slovnaft už piaty raz jedným z hlavných partnerov prestížnych 
pretekov seriálu Majstrovstiev sveta cestných automobilov WTCC na Slovakia ringu.   
V úvode roka 2016 Slovnaft podporoval slovenského motocyklového jazdca Štefana 
Svitka na prestížnej rely Dakar. Jazdec SLOVNAFT Team-u Štefan Svitko perfektne 
zvládol nástrahy 4 700 kilometrov dlhej extrémnej trate a obsadil fantastické celkové 
2. miesto. Je to historický úspech, ktorý pre Slovensko dosiahol jazdec vo farbách 
Slovnaftu. 
 
Filantropia  
 
Už deviaty rok po sebe sa do projektu firemného dobrovoľníctva Naše mesto zapojili 
aj zamestnanci Slovnaftu – 81 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 bola organizácia Liga proti rakovine. 
Už šiesty 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 na 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 nasledujúcich 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 
súlade s príslušnými právnymi predpismi za predpokladu, že príslušné právne predpisy 
umožňujú overiť právo akcionára zúčastniť sa na valnom zhromaždení iným spôsobom. 
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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 7. apríla 2016 prerokovalo výročnú správu 
a správu dozornej rady spoločnosti SLOVNAFT, a.s., výročnú správu spoločnosti 
Slovnaft Retail, s.r.o., ktorá zanikla zlúčením so spoločnosťou SLOVNAFT, a.s., 
s účinnosťou k 1. 1. 2016, schválilo riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti 
Slovnaft Retail, s.r.o., za rok 2015, riadnu individuálnu účtovnú závierku a 
konsolidovanú účtovnú závierku spoločnosti SLOVNAFT, a.s., za rok 2015, návrh na 
rozdelenie zisku a pravidlá na výplatu dividend z nerozdeleného zisku minulých období. 
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti tiež schválilo zmenu stanov, zvolilo nového 
člena predstavenstva a nových členov dozornej rady a schválilo audítora spoločnosti na 
rok 2016. 
 
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 na 
účely 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 



Slovnaft – Priebežná správa za 1. polrok 2016 
 

-32- 

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 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 2016 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 33,20 
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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 
 
Zsolt Abonyi 
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 nasledujúcej 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 eura 
 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 eura 
 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 eura 
 podiel na základnom imaní:    20,15 % 
 obmedzená prevoditeľnosť cenných papierov: nie je 
 
Spoločnosť k 30. júnu 2016 nenadobudla vlastné akcie, dočasné listy, obchodné 
podiely, akcie, dočasné listy a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky. 

 
Spoločnosť k 30. júnu 2016 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 nasledujúcom linku: 
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 
E-mail: info@bsse.sk 
Tel.: + 421 2 4923 6111 (centrála) 
 

mailto:info@bsse.sk

	Príhovor predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa
	Rafinérsky a petrochemický priemysel
	Rafinéria a veľkoobchod
	Rafinérska činnosť
	Veľkoobchod
	Výhľad

	Petrochémia
	Maloobchod
	Zákaznícka orientácia
	Marketingové aktivity
	Výhľad

	Energie a výroba tepla
	Dodávka elektrickej energie a tepla

	Finančná výkonnosť a kľúčové finančné a prevádzkové výsledky
	Výkaz komplexného výsledku
	Výkaz finančnej pozície
	Investičné aktivity

	Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana životného prostredia
	Ochrana životného prostredia
	Ochrana ovzdušia
	Ochrana vôd
	Ochrana pôdy a podzemných vôd
	Nakladanie s odpadmi
	Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

	Riadenie dodávateľov
	REACH
	Výskum a vývoj
	Riadenie ľudských zdrojov
	Mzdová a sociálna oblasť
	Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov
	Podpora etických princípov

	Spoločenská zodpovednosť a verejnoprospešné aktivity
	Správa a riadenie spoločnosti
	Systém riadenia spoločnosti
	Princípy práce orgánov spoločnosti a vzťahy k akcionárom
	Zverejňovanie informácií a transparentnosť
	Orgány spoločnosti
	Informácie pre akcionárov

	Kontaktné údaje pre akcionárov

