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O B S A H

ŽIVOT V SLOVNAFTE  
VÁS CHYTÍ ZA
Hlasujte za Slovnaft v prestížnej ankete  
Najatraktívnejší zamestnávateľ 2022  
a hrajte o pekné ceny. 

slovnaft.sk
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Str. 8 
Výzvy 2022 
Uplynulý rok bol pre mnohých z nás veľkou 
skúškou. Zmenili sme sa a zmenil sa aj náš 
pohľad na biznis a veci s tým spojené. Jednotlivé 
oddelenia bojovali so situáciou, ktorá ich po-
stihla rôznym spôsobom. Ako sa na to pozerajú 
s odstupom času?

Str. 12 
Rozhovor
Generálny riaditeľ Marek Senkovič hovo-
ril o tom, čím si firma prešla za posledné 
obdobie a čo nás čaká v budúcnosti. 

Str. 18 
Večer hviezd
Naposledy sme sa stretli v roku 2019. Odvtedy prišli zmeny, ťažké 
obdobia a takmer nemožnosť stretávať sa. Večer hviezd spolu s 
ocenením zamestnancov bol preto niečím výnimočným. Aký bol? 
Pozrite si fotoreportáž.

Str. 22 
Plánované 
odstávky
Plánované odstávky patria k medzníkom 
života výrobných jednotiek a sú veľkou 
profesijnou skúškou ľudí, ktorí sa na nich 
podieľajú.

Str. 30 
Kto sme
Panoráma sa po prestávke 
vracia, aby vám opäť prinášala 
všetko dôležité. 

Str. 34 
Úzkosť
Ako sa k nej postaviť? Prečítajte 
si o nej viac a otestujte sa. 
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F O T O  R O K A

Slovnaft vám praje krásne prežitie sviat-
kov. A aby ste mali príjemnú atmosféru  
aj vo svojom počítači, môžete si vybrať  
z dvoch nových pozadí v aplikácii Teams. 
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K R Á T K E  S P R Á V Y

Novootvorené ČS Pohranice

N ajnovšie servisné stanice pri obci 
Pohranice sú vybavené piatimi 

integrovanými tankovacími stojanmi 
s možnosťou využitia samoobslužných 
platobných terminálov. Najvýraznejšou 
premenou prešla reštauračná časť staníc, 
kde zákazníci nájdu moderný gastrokon-
cept, ktorý reaguje na dopyt po kvalitnej 
domácej kuchyni. Tých najmenších poteší 
detský kútik a špeciálna mini toaleta.

VÚRUP si pripomína  
70. výročie

N ovými členmi 
Dozornej rady 

SLOVNAFT, a.s., volenými 
zamestnancami, sa stali 
Jana Matúšková a Peter 
Baxa. Vo voľbách, ktoré 
sa konali 28. novembra – 
1. decembra 2022, získali 
najviac hlasov. Účasť vo 
voľbách dosiahla  
63,24% z celkových 2 258 
oprávnených voličov. Vo 
voľbách kandidovalo spo-
lu sedem kandidátov. 

Výsledky volieb do dozornej rady 
GROWWW 
Onboarding Day 
opäť naživo

P o dvoch rokoch sa naše nové kole-
gyne a kolegovia, ktorí sú súčasťou 

absolventského programu GROWWW 
naprieč celou Skupinou MOL, opäť stretli 
osobne v Budapešti. Spolu 38 growwwá-
kov malo možnosť navzájom sa spoznať, 
vypočuť si inšpiratívne príhovory a pred-
nášky a dozvedieť sa viac o celej Skupine. 
Program GROWWW funguje v Skupine 
MOL už viac ako 10 rokov a aj vďaka nemu 
sa naše rady rozrastajú o mladých a talen-
tovaných ľudí.

Od svojho vzniku v roku 1952 vytvo-
ril skvelé podmienky pre mladých 
chemikov a od 90. rokov sa vďaka 
vývoju prísady Anabex na Slovensku 
začal používať bezolovnatý benzín. 
Dnes sa orientuje aj na procesnú 
bezpečnosť či služby pre životné pro-
stredie. Výskumný ústav VÚRUP, a.s., 
oslávil tento rok svoje 70. výročie.

Revamp 
PP3

S lovnaft investuje 
63 miliónov eur do 

rozšírenia a modernizácie 
výroby polypropylénu. 
Investícia zvýši výrobnú 
kapacitu, zníži objem 
vypúšťaných emisií, zlepší 
bezpečnosť a prinesie 
väčšiu atraktivitu pre 
zákazníkov. Realizáto-
rom celej rekonštrukcie 
výrobnej jednotky na 
výrobu polypropylénu PP3 
je renomovaná nemecká 
spoločnosť Linde Engi-
neering. Kontrakt sme 
podpísali v júni.
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H L A V N Á  T É M A

Výzvy 2022
SLOVNAFT ZAŽIL ROK, KTORÝ OTRIASOL JEHO ZÁKLADMI.  
VOJNA NA UKRAJINE PREVERILA NAŠU STABILITU  
A SCHOPNOSŤ PRISPÔSOBIŤ SA.

Začiatok roka bol v znamení covi-
du a energetickej krízy, vzápätí 
vypukol vojnový konflikt na 
Ukrajine a prijímali sa sankcie 
voči Rusku. Rok 2022 priniesol 

udalosti, ktoré nanovo roztrieštili naše 
pomaly pevnejúce istoty po predchádza-
júcich dvoch pandemických rokoch – tie 
osobné aj biznisové. Trh podľahol ešte 
väčším turbulenciám a tie sa preniesli 
aj do prístupu štátnych či európskych 
regulátorov k pravidlám a podmienkam 

podnikania. Jedným slovom by sa mohol 
rok 2022 označiť aj ako chaos, no pri 
spätnom pohľade vidieť jasné chopenie 
sa zodpovednosti, ohromné nasadenie, 
oddanosť, spoluprácu, schopnosť nepod-
dať sa, ale prispôsobiť, hľadať riešenia 
a opierať sa o optimizmus. Tak vnímajú 
rok 2022 manažéri naprieč Slovnaftom. 

„Naši zamestnanci všetky tie výzvy 
zvládli. Musím povedať, že na mňa urobili 
dojem! Napriek všetkým neistotám, ktoré 
tu boli, od obáv o zamestnanie, vplyv 

inflácie, obavy o budúcnosť vo všeobec-
nosti, bolo pôsobivé sledovať, ako sa 
k všetkým tým náhlym zmenám a otáz-
kam postavili. Musím sa všetkým poďako-
vať,“ hovorí riaditeľ výroby Kurt Bjerre.

Obdiv a podpora svojim kolegom sú 
motívom reakcií manažérov, ktorých sme 
oslovili, aby zhodnotili končiaci sa rok 
2022. Mnohí pritom čelili nielen turbu-
lentnému externému prostrediu, ale aj 
osobným zmenám na pozíciách. Viaceré 
útvary Slovnaftu, ktoré si donedávna, 
obrazne povedané, „v tichosti“ robili 
svoju robotu, boli postavené pred otázky, 
ktoré si vyžadovali razantný a mimoriad-
ny flexibilný prístup. Prečítajte si, čo boli 
najväčšie výzvy kľúčových útvarov a ako 
sa s nimi popasovali.

Veľkoochod
Ľuboš Dinka
„Bola potrebná intenzívnejšia 
a otvorenejšia komunikácia so za-
mestnancami a kreatívnejší prístup 
k riešeniu problémov. Prvýkrát 
v histórii sme mali obmedzenia 
v dodávkach a potrebovali sme 
vyššiu flexibilitu aj v cenotvorbe pre 
významný nárast cien vstupov. Aj 
vďaka Smart Review projektu máme 
aktuálne efektívnejšie procesy. Pre-
behlo aj zrýchlenie implementácie 
IT riešení na podporu predaja.“

Rozvoj downstreamu
Robert Hurný
„Najväčšou výzvou pre nás ešte stále je, aby sme 
zabezpečili flexibilitu v spracovaní ropy a využitia 
zemného plynu. 
Pre nás to znamená prípravu 
podkladov pre súvisiace CAPEX 
projekty v celkovej hodnote viac 
ako 100 mil. eur. Z hľadiska kvality 
produktov sme uskutočnili viacero 
aktivít na nahradenie prísad, pri 
ktorých výrobe sa používali  
látky z Ruska, pretože tie sú na  
sankčnom zozname. Naši zamest-
nanci zvládli toto obdobie výbor-
ne. Základom všetkého je úprimná 
komunikácia a otvorenosť.“

Riadenie hodnotového 
reťazca
Tomáš Mrkývka
„Skupinový útvar Product Supply 
Operations má na starosti plánovanie 
a optimalizáciu dodávok palív v rámci 
celej skupiny, riadenie kapacít železnič-
ných cisterien a prepravu člnmi. V tomto 
roku sme boli sme svedkami toho, ako sa 
európska mapa dodávateľských reťazcov 
palív zo dňa na deň prekreslila a my sme 
sa museli prispôsobiť. Myslím, že sme to 
zvládli veľmi dobre, o čom svedčia aj vý-
sledky skupiny, na ktorých sa podieľame. 
Všetci moji kolegovia sú flexibilní a vedia 
sa rýchlo adaptovať na interné, ale aj 
externé zmeny a na tomto staviame, aby 
sme v akomkoľvek období boli schopní 
zásobovať naše domáce trhy, dcérske 
spoločnosti a zákazníkov v požadovanom 
čase, množstve a kvalite.“

Investičné projekty
Fekete Klement
„Tento rok priniesol veľké výzvy a my sme 
v spolupráci s biznisom dokázali dosiah-
nuť viac ako 90 % z nich. Prvého júna 
sme podpísali zmluvu so spoločnosťou 
LINDE pre PP3 Revamp, počas GR2022 
sme úspešne riadili deväť investičných 
projektov. Pripravili sme a bol schválený 
najväčší projekt pre najbližšie roky – LTE 
Program. Sme v období, keď si potrebu-
jeme pomáhať, lebo viac ako dva roky 
prechádzame v Slovnafte, ale i v celej 
spoločnosti mimoriadnymi zmenami, 
ktoré na nás vplývajú. Pre mňa osobne 
to znamenalo všímať si, ako sa kolegovia 
cítia, ako zvládajú pracovný i spoločenský 
tlak, aby som si našiel čas pomôcť, ak je 
to potrebné.“

Financie
Bálint Dervalics 
„Turbulentné vonkajšie prostredie, veľa 
neistôt – to znamená zvýšený význam 
financií. Viac sme sa zamerali na analýzu 
pridanej hodnoty, hlbšie sme sa ponorili 
do obchodných tém na podporu riadenia 
spoločnosti a spolu s tým prichádzalo 
aj zvýšené pracovné zaťaženie či veľa 
protichodných priorít. Zamestnanci 
preukazujú agilitu a idú míľovými krokmi 
dopredu, keď je to potrebné, aby splnili 
očakávania. Máme politiku otvorených 
dverí, osobne sa snažíme zostať pozitívni 
a zdieľať pozitívnu náladu, ako aj zabez-
pečiť flexibilitu pre zamestnancov.“

Vzťahy k regulačnému 
prostrediu 
Jaroslav Košťálik 
„Neustále sa meniace pravidlá a práv-
ne predpisy v kombinácii s politickou 
situáciou a stále prísnejšími environ-
mentálnymi požiadavkami na produ-
centov fosílnych palív v snahe urýchliť 
zavádzanie zelených technológií nám 
prinášajú nové dennodenné výzvy. Pri-
jaté sankcie a nové návrhy na regulácie 
trhu nás výrazným spôsobom a vo zvý-
šenej miere zamestnávajú, pretože sme 
nútení veľmi rýchlo analyzovať každú 
predkladanú legislatívu. Tempo pred-
kladania návrhov zo strany štátu, ktoré 
sú často ,šité horúcou ihlou‘, poriadne 
preveruje naše vedomosti aj našu 
ostražitosť. Som nesmierne rád, že môj 
tím to zvláda vzhľadom na jeho veľkosť 
veľmi dobre. Myslím si, že toto obdobie 
nás všetkých viac spojilo, vytvorilo pev-
nejšie putá a opäť sa potvrdilo, že len 
spoločne dokážeme čeliť výzvam.“

Prevádzkovanie výroby
Ladislav Nagy 
„Začiatkom roka doznievala pandémia. 
Napriek tomu finišovala príprava na jarné 
a jesenné generálne revízie, po ktorých 
nasledovali náročné nábehy výrobných 
jednotiek sprevádzané rôznymi situácia-
mi, ktoré sa napokon podarilo zvládnuť. 
Zároveň sme podvedome citlivo vnímali 
vojnovú situáciu na Ukrajine. Tento rok 
sme mali viacero úrazov a HSE/PSM 
udalostí, čo vyvolalo nutnosť zvýšenej 
sústredenosti na bezpečnosť. V druhom 
polroku prebiehalo pilotné zavádza-
nie programu ProMotion, na zvýšenie 
organizačnej efektívnosti na Asset tíme 
1 (RHC, AVD6, VVO). Rok 2022 bol pre 
našich zamestnancov veľmi náročný, 
zvládnutie úloh nebolo jednoduché, 
ale napokon musím skonštatovať, že to 
úspešne zvládli, za čo im patrí úprimné 
poďakovanie. Pre mňa osobne to bol rok 
kontinuálnej zmeny. Enormný tlak na 
zabezpečenie plynulého chodu oddele-
nia sa dá zvládnuť, len ak máte súdržné, 
spolupracujúce tímy s angažovanými 
kolegami.“

Maloobchod
Tímea Reicher 
„Rok bol pre nás úspešný. Prevádzka 
čerpacích staníc sa vrátila do normálu, po-
stupne opadávali obavy z pandémie a jej 
vplyvu, no napriek tomu naďalej ponechá-
vame v platnosti opatrenia. Sme radi, že 
ľudia opäť vyrazili na cesty, čo sa prejavuje 
na našich číslach a výsledkoch. Neodradil 
ich rast cien pohonných hmôt, o čom sved-
čí aj fakt, že v predaji rastieme takmer 10 
% na bázu. Ešte výraznejšie rastie predaj 
nepalivového sortimentu, a to takmer 15 
%. Veľkým, náročným, ale úspešným kro-
kom bola aj akvizícia 16 čerpacích staníc 
Lukoil, ktoré sme do našej siete začlenili 
v máji. Tieto stanice postupne prechá-
dzajú rozsiahlymi rekonštrukciami a budú 
ešte výraznejšie prispievať k dosahovaniu 
našich ambicióznych cieľov.“

»
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Technologické procesy
Dávid Kállay
„V rámci programu PROMotion sme tvorili idey s cieľom zlepšiť 
profitabilitu spoločnosti do budúcna. Navyše nad rámec opisu 
pracovných činností bolo pripravených päť  vysoko návratných 
investičných projektov s implementáciou v rokoch 2023/2024. 
Existenčná otázka s ropou a ropné embargo boli ďalšími výzva-
mi. Zodpovedne odpovedať na otázky ohľadne spracovávania 
alternatívnych rôp, ich miešateľnosti vyústilo do iniciácie prevádz-
kového pokusu. Rok 2022 bol naozaj zaujímavý pre celý ropný 
biz nis. Slovnaft vôbec nebol výnimkou v tomto smere. Dôležitou 
úlohou bolo stanoviť si priority. Od októbra som prevzal riadenie 
oddelenia technologické procesy a veľká vďaka patrí môjmu tímu, 
ktorý mi pomáha zorientovať sa v pre mňa novej oblasti, zároveň 
môjmu predchodcovi, ktorý bol a je vždy k dispozícii v prípade 
potreby.“

Nákup
 Katarína Kalocsányiová
„Zmeny na trhu spôsobili, že sme museli prehodnotiť nákupné 
stratégie. Bolo veľkou výzvou zabezpečiť plynulosť dodávok 
a odolať tlaku na navýšenie cien alebo aspoň zmierniť vplyv. 
Dodávatelia neboli schopní a ochotní držať cenové podmienky 
na dlhšie obdobie, zo strany nákupcov si to vyžadovalo intenzív-
nu komunikáciu s dodávateľmi aj s internými žiadateľmi a opa-
kované prerokovanie podmienok zmlúv. Dôsledné sledovanie 
dodávok bolo nutné aj zo strany SCM, aby sme mali istotu, že 
objednané materiály budú aj doručené včas a vedeli sme konať 
v prípade predĺženia dodacích termínov.“

Riadenie majetku a služieb
Dana Galková
„Všetci sme boli šokovaní vojnou na Ukrajine, kolegovia vyjadro-
vali obavy, aby konflikt neprerástol do niečoho väčšieho. My kon-
krétne na ASM sme ponúkli naše voľné ubytovacie kapacity pre 
utečencov ministerstvu hospodárstva, nakúpili sme im vybavenie 
kuchyniek. Pomohli sme aj finančne. Počas covidu, keď sme všetci 
boli doma na HO, naši kolegovia na IDS chodili do práce a striedali 
sa v zmenách, aby sme minimalizovali možnosť rozšírenia nákazy. 
Naše oddelenia nemôžu zavrieť dvere a riešiť problémy z domu. 
Tak ako počas prvých mesiacov covidu, aj v ďalších mesiacoch 
sme tu boli v ‚plnej poľnej‘. Digitalizácia je dlhodobo naša priorita. 
Veľa našich zamestnancov počas prvých dní vojny na Ukrajine aj 
počas covidu začalo prepadať do depresívnej nálady s obavami, 
ako pôjde život ďalej. Preto je veľmi dôležité sa s kolegami veľa 
rozprávať a diskutovať o ich pocitoch, aj to je v tejto dobe  pre 
tímy kľúčové.“

Logistika 
Róbert Kovács
„Niektoré funkcie logistiky sme museli operatívne upravovať, 
čelili sme miestami náročným výzvam, hlavne aby sme splnili 
očakávania našich interných a externých zákazníkov. Nové výzvy 
požadovali extra výkon ale podarilo sa nám ich splniť vďaka vyso-
kej angažovanosti našich kolegov, súdržnosti a úzkej spolupráci 
s inými útvarmi. Neustále vidíme isté presuny objemov, nových 
zákazníkov v rámci logistického reťazca, na ktoré bude treba 
operatívne zareagovať aj v budúcnosti. V náročnom období, 
keď kolektív rieši rôzne situácie a úlohy, je ešte viac ako obvykle 
dôležitá priama a 
otvorená komuni-
kácia a myslím si, že 
na logistike sa nám 
to darí „praktizo-
vať“. Treba taktiež 
spomenúť, že skoro 
na všetkých útvaroch 
prebehli personálne 
zmeny na úrovni 
riadenia ale vzhľa-
dom na dynamicky sa 
meniace prostredie 
sme sa museli rýchlo 
adaptovať.“

Výroba
Kurt Bjerre
„Najväčšími výzvami boli incidenty vo vedľajších rafinériách – 
v aktívach Skupiny MOL, ako aj mimo nich. Fit for 55 – stanove-
nie zelenej agendy. Prerušenie dodávateľských reťazcov v kom-
binácii s účinkami a neistotou spôsobenou vojnou na Ukrajine 
sa pretavilo do neistoty pre realizáciu plánovaných odstávok. 
V dôsledku veľmi vysokých cien energií sme sa viac zamerali 
na optimalizáciu spotreby energie a energetických projektov. 
Projekt PROmotion začal prinášať zvýšenie efektívnosti v rámci 
organizačných, energetických a nákladových aktivít, a zároveň 
presadzovať náš spôsob myslenia. Na Reformingu sme mali 
bezpečnostný incident, ktorý nám ukázal, že je potrebná zmena. 
Cítil som silnú podporu zo strany organizácie v kombinácii so 
zameraním na to, aby sme mysleli pozitívne.“

Energetika 
Pavol Pekár
„Museli sme zvládnuť nákup zemného plynu a elektrickej 
energie v dobe, keď sa cena niekedy menila dramaticky z hodiny 
na hodinu. Nestabilita trhu s energiami bola nevídaná aj pre 
kolegov, ktorí sa tejto oblasti venujú celý život. Tu patrí veľké 
poďakovanie predovšetkým Silvestrovi Valacsayovi a jeho tímu. 
Kolektív Vladimíra Macha musel zvládnuť hektický rok, keď 
sme prevádzkovali doslova všetko, čo sa dalo. Celkovo Tepláreň 
v koordinácii s riadením dodávok energií priniesli na maxima-
lizácii výroby elektrickej energie a následných obchodoch viac 
ako 10 mili ónov eur. Distribúciu elektriny sme museli zabezpečiť 
s vysokou spoľahlivosťou aj vďaka pracovníkom u Petra Puškela. 
Ani údržba a celý tím Asset manažmentu Ivana Stranovského to 
nemal ľahké. Sú to desiatky kolegýň a kolegov, ktorí neváhajú 
spraviť niečo navyše, prísť s nápadom, iniciatívne pomôcť, praco-
vať nadčas. Bez nich by toto nebolo možné.“

Komunikácia
Anton Molnár
„Najväčšou výzvou je kontinuálna krízová 
komunikácia, ktorú spustil vojnový 
konflikt na Ukrajine. V tejto súvislosti 
je Slovnaft neustále pod tlakom médií, 
najvýraznejšie to bolo v máji a júni, keď 
sa do toho zapojili aj politici. Snažíme 
sa poradiť si s tým tak, že to neberieme 
osobne a prirodzene sa pri komunikácii 
striedame. Snažíme sa byť čo najviac 
racionálni a debatovať o tom aj v širších 
tímoch, nech nemáme pocit, že sme 
v tom ‚sami‘. Významnejšie zmeny v pro-
cesoch sme nemali, skôr len v zmysle 
prerozdelenia agendy a jednotlivých úloh 
v rámci nášho malého tímu. Tieto zmeny 
však pri skúsených kolegoch nie sú kri-
tické, zvládame ich spoločne bez väčších 
problémov.
Osobne to zvládam vďaka dôvere voči 
kolegom, v ktorých mám istotu, že sme si 
vzájomne oporou a vieme sa podržať aj 
v ťažkých chvíľach.“

Procesné simulácie 
Judita Feketeová
„Naše plány zmenila potreba vyhodnotiť spracova-
teľnosť veľkého množstva alternatívnych rôp a ich 
blendov za veľmi krátky čas. Bola zabezpečená 
zastupiteľnosť, čo sme využili tak, že naraz dve 
kolegyne robia túto úlohu. Plány sme upravili tak, 
aby táto úloha mala prioritu a zaradili sme pre celý 
tím školenie ‚Ako nevyhorieť‘. Procesy sa nezme-
nili. Bola to však nová výzva, ale keď sme zvládli 
covid, tak už zvládneme, dúfam, všetko.“

Procesné informácie 
a automatizácia 
Radoslav Dohnal
„V rámci programu PROMotion sme prispeli 
k zavádzaniu jednotnej štruktúry Asset tímov 
(AT). Digitalizácia AT dostala prioritu pred inými 
úlohami, ale naši experti sa nezľaknú žiadnej 
novej úlohy. Procesy na našom oddelení neboli 
výrazne poznačené. Začiatok roka sa niesol 
v znamení opatrení proti šíreniu COVID-19, 
konkrétne práca z domu. Naučili sme sa použí-
vať nástroje na online spoluprácu. A osobne? 
Od februára som prevzal riadenie PIA oddele-
nia a veľká vďaka patrí môjmu tímu, ktorý ma 
prijal a pomohol mi zorientovať sa v pre mňa 
novej novej oblasti.“
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`Rok 2022 môžeme pokojne nazvať  
historickým vzhľadom na to, že vypukol 
vojnový konflikt, čo nikto z nás doteraz 
asi nezažil. Ako vnímate rok 2022 vy? 

Rok 2022 je pokračovaním viacerých his-
torických rokov. Keď prišiel covid, nastala 
veľká séria udalostí, ktoré sa predtým 
nikdy v našej novodobej histórii nestali. 
Zažili sme niekoľko vĺn, prešli sme od 
úplného zatvorenia a strachu o život až 
po akceptáciu covidu. Európa a Sloven-
sko si začali uvedomovať, že jednoduché, 
základné veci sa nevyrábajú u nás, ale 
v Indii, Číne, na iných kontinentoch a 
keď boli zatvorené prístavy, nefungovali 
lode, tak sme zrazu zistili, ako veľmi sme 
zraniteľní. Covid nám ukázal, aké môže 
byť zradné, keď sa vzdáme domácej výro-
by. Toto bol taký „eye-opener“. Uvedo-
mili sme si, že je dobré sledovať nielen 
ekonomiku, ale aj stabilitu a bezpečnosť 
dodávok. Vojna vygenerovala nový typ 
problému. Dnes vidíme, že vôbec nie je 
samozrejmé, aby ľudia mali doma teplo, 
aby mali elektrinu, aby si kedykoľvek 
mohli prísť natankovať do auta palivo. 
Začíname opäť riešiť základné potreby, 
ako mať teplo, bezpečie, mať čo jesť.  

`Čo priniesol tento rok Skupine MOL a 
Slovnaftu? 

Mnohí, ktorí dávali rafinérsky priemysel 
už na okraj dejín, precitli a uvedomili si, 
že keď nie sú benzín a nafta na čerpacích 
staniciach, neodvezú deti do školy, ne-
dostanú sa sanitkou k lekárovi a nekúpia 
v obchode mlieko, lebo ho prepravcovia 
nemajú ako doviezť. Či covid, či vojna na 
Ukrajine a následné zvýšenie cien najmä 
energií nám priniesli ekonomický stres. 
Vyrábame dnes o stovky miliónov drahšie 

R O Z H O V O R

Naučili sme dostať sa aj  
z neriešiteľných situácií 

V SLOVNAFTE SA TOHO ZA OSTATNÉ ROKY VEĽA ZMENILO. COVID 
NÁS PREDPRIPRAVIL NA ŤAŽKÉ UDALOSTI A ZOMKOL KOLEGOV. 
KEĎ PRIŠLA VOJNA, SITUÁCIA BOLA VIAC NEŽ KRITICKÁ. SKUPINA 
SA PRESTALA DELIŤ NA NÁRODNOSTI A SÚŤAŽIVOSŤ IŠLA BOKOM, 
HOVORÍ PRE PANORÁMU CEO SLOVNAFTU MAREK SENKOVIČ.  

ako v minulosti. Na druhej strane vidím 
obrovskú snahu jednotlivcov aj celých 
útvarov, ktorí na úkor svojho pohodlia 
hľadajú riešenia a obetujú sa pre druhých. 
Vidím veľké vzplanutie ochoty pomôcť 
a prekonávať prekážky. Ľudia prinášajú 
neortodoxné, invenčné nápady, lebo cítia, 
že v nejakom momente musíme prevziať 
riziko, pretože nemáme veľa času a druhá 
šanca nepríde. Tak ako v Slovnafte, aj 
v Skupine MOL zavládol vysoký duch 
pragmatizmu, lojality a kolegiality. Prestali 
sme sa deliť na národnosti a súťaživosť 
išla bokom, pretože najdôležitejšie je, aby 
naši zákazníci nepocítili nedostatok palív. 
Vždy sme spolupracovali, ale táto kríza 
nás spojila ešte viac.

`Čo bolo prvé, čo vám prebehlo hlavou, 
keď ste sa dozvedeli, že ruské vojská 
vstúpili na územie Ukrajiny? 

Neveril som tomu. Keď som potom videl 
rôzne zábery z Ukrajiny, pochopil som, že 
je to realita, že je to veľmi zlé, že budú 
trpieť ľudia. Hovoril som si, že toto sme 
vlastne nikdy nezažili. Zažili sme vojnu v 
bývalej Juhoslávii v 91-om, v Kuvajte, ale 
nikdy nebola pri našich hraniciach. Prial 

AK SI KAŽDÝ Z NÁS BUDE ROBIŤ SVOJU ROBOTU NA 
100% A EŠTE SA AJ POZRIE OKOLO SEBA, TO NÁM 
POMÔŽE ZVLÁDNUŤ NASLEDUJÚCE OBDOBIE.

som si, nech sa to skončí hneď na druhý 
deň, nech je to len nejaká výstraha, ale, 
žiaľ, nasledovali a stále nasledujú ďalšie 
dni, už sú to mesiace. Na druhej strane 
je pravda, že covid nás vycvičil. Šoková 
terapia z nás spravila viac rezistentných 
ľudí na takéto impulzy. Stali sme sa me-
nej citlivými na negatívne správy, a preto 
sme podľa mňa neprepadli panike. 

`Čo sa vtedy dialo v centrále MOL? 
Bol to šok aj pre vedenie. Keď som 
hovoril, že ľudia sa správali pragmaticky, 
tak pragmaticky sa správalo aj vedenie. 
Začali sme počítať, aké máme zásoby, na 
koľko dní, ako si vedia rafinérie Skupiny 
MOL  navzájom pomôcť. Zo sto priorít, 
ktoré sa nám zdali predtým dôležité, 
ostalo päť. Sústredili sme sa len na to 
najdôležitejšie. Ako zachovať výrobu a 
zásobovanie čerpacích staníc a zákaz-
níkov. Myslím, že v tomto sme aj ako 
skupina uspeli a nedošlo k prerušeniu. 
Od marca sa trikrát do týždňa stretávame 
na krátkych pravidelných mítingoch, kde 
sa pýtame, či tečie ropa, plyn, aká je hladi-
na Dunaja kvôli doprave, či idú ostatné 
rafinérie, či sú plné prístavy, koľko máme 
cisterien, aký sankčný režim práve riešime 
atď. Vrátilo nás to z orbitu na zem, letíme 
nad ňou pol metra a riešime úplné detaily, 
ktoré to celé zásadne ovplyvňujú. 

`Ako sa Skupina MOL pripravovala na 
možnosť, že ropa prestane Družbou prú-
diť? Napokon dodávky boli počas roka 
viackrát z rôznych dôvodov prerušené.

»



15P A N O R Á M A14

Za ostatný mesiac sa stalo niekoľkokrát, 
že ropa prestala prúdiť, pretože bola 
zbombardovaná energetická infra-
štruktúra. Keď nie je elektrická energia 
pre čerpadlá, ktoré posúvajú ropu, tá 
nemôže prísť. V auguste bol zas problém 
s platbou mimo nášho územia. Takéto 
nové momenty sú tu stále. Ale ako som 
povedal, ak je na tom niečo pozitívne, 
tak to, že nech prichádza každý deň niečo 
nové, sme schopní to s chladnou hlavou 
riešiť a postaviť sa k tomu pragmaticky. 
Urýchlili sme hľadanie alternatívnych rie-
šení a pripravili sme program diverzifiká-
cie – Crude diversification program. Kým 
sa tá vojna skončí a nastane budovanie 
mostov medzi obchodnými partnermi, 
medzi východom a západom, dovtedy 
budeme žiť takýto sankčný život. Niekoľ-
ko kvartálov, možno rokov. Od februára 
budeme musieť v 30% miere, od decem-
bra budúceho roka v 60% miere kupovať 
a spracovávať iný typ ropy. To je obrovský 
zásah do nášho fungovania, ktorý prináša 
aj novú úroveň stresu – či tá loď prišla do 
Omišalju, či odtiaľ ropa pritečie do Slov-
naftu za tri týždne, ako má, či dodávateľ 
alebo prepravca nie sú na sankčnom 
zozname, či je trasa bezpečná. Možno 
pôjdeme pol roka na jednu zmes rôp, 

V CELEJ SKUPINE PODĽA MŇA ZAVLÁDOL VEĽMI 
VYSOKÝ DUCH PRAGMATIZMU, LOJALITY, KOLEGIALITY. 
VEĽKÁ VĎAKA PATRÍ AJ SLOVNAFTÁROM, KTORÍ 
POCHOPILI, ŽE TREBA PRIDAŤ DO SPOLOČNÉHO BALÍKA 
VLASTNÚ SNAHU.

Ale ak budeme mať odvahu, schopnosť 
prinášať idey, ísť niekedy za hranicu 
svojich bežných úloh, ísť do rizika, nešpe-
kulovať veľa a ak sa sústredíme len na to 
najdôležitejšie, tak uspejeme a vyrovná-
me sa s tou situáciou. 

`Máte nejaké osobné alebo špeciálne 
želanie?

Určite nie je len mojím prianím, aby opadol 
stres, ktorý vyvolala vojna. Nikto nechce 
vidieť umierať zbytočne bezbranných ľudí, 
zničené osudy a celé krajiny. Toto pomôže 
aj nám na Slovensku uvoľniť ventil, potešiť 
sa, začať normálnejšie rozmýšľať, pretože 
to ľudí psychicky zaťažuje. Ten stres sa do-
konca prejavuje aj na trhu, v tých vysokých 
cenách za energie. Kolegovia budú musieť 
riešiť technické výzvy, o ktorých sme pred-
tým nemali žiadne znalosti. Ľudia rozmýš-
ľajú, ako sa zachrániť, nerozmýšľajú nad 
rozvojom a rastom, tým trpí aj ekonomika. 
Chcel by som zažiť, aby sa ľudia opäť mohli 
tešiť a neriešiť dennodenne sa tvoriaci 
zbytočný stres. 

`Čo by ste chceli odkázať zamestnancom 
Slovnaftu?

Všetkým kolegom v Slovnafte, ale aj  
v Skupine by som sa chcel poďakovať za 
to, čo všetko odviedli nielen teraz, ale 
aj po minulé roky. Za obrovskú mieru 
nasadenia, angažovanosti, posúvanie 
svojich limitov. Doprial by som každé-
mu, aby mohol v závere roka relaxovať, 
oddychovať a stráviť čas so svojimi blíz-
kymi. Možno sme to v časoch hojnosti 
tak nepociťovali, ale je veľmi dôležité 
sa rozprávať. Zavolajme si, zaujímajme 
sa o našich blízkych, rozprávajme sa so 
susedom, s rodičmi, deťmi, s rodinami, 
osamelými... Pretože to ľudí posilní, 
poteší a spojí. Chcel by som, aby aj 
Slovnaftári mali na to dosť času a síl. Aby 
mali väčší dôvod na úsmev a spokojnosť. 
Do budúceho roka, či to bude 1. január, 
5. marec alebo 17. september, aby mali 
priestor na relax a dobitie bateriek a aby 
boli zdraví a mohli to zažívať každý jeden 
deň. Treba veriť v túžby. Nevzdávať sa. 
Prídu prekážky, môžeme padnúť a rozbiť 
si koleno, môžeme si aj poplakať, ale 
musíme nájsť silu vstať. A ak ja nebu-
dem mať silu, tak chcem, aby vedľa mňa 
stál niekto, kto mi povie – Marek, vstaň 
a podporí ma a vstaneme. Bol by som 
rád, aby sa život vrátil späť a bol viac 
optimistický. Viem, že nebude stále taký 
čierny.

Tatiana Novotná

druhého pol roka na inú zmes rôp, kým 
nebudeme flexibilnejší a odolnejší ako 
dnes. Prinesie to množstvo prevádzko-
vých, logistických, predajných a práv-
nych výziev a budeme sa učiť. Určite to 
zdvihne prevádzkové náklady Slovnaftu 
a budeme rozmýšľať, ako ich preniesť na 
zákazníkov tak, aby sme si ich udržali. 

`Na konci roka vláda schválila solidárny 
príspevok vo výške 70%, pričom EÚ od-
poručila 33%. V čase tohto rozhovoru je 
návrh v parlamente, ktorý o ňom bude 
ešte rokovať. Čakali ste takúto výšku? 

Dodanenie príjmov sme čakali, ale nie 
v takej výške. Tých 70% bol pre firmu šok. 

Pretože okrem toho treba zaplatiť ešte 
daň z príjmov, čo je ďalších 21%. Štát tým 
pádom od nás požaduje 91% zisku, čo 
je pre nás neprimeraný, nespravodlivý 
prístup. Neostane nám nič alebo málo 
a ak tu máme ako rafinéria fungovať aj 
v roku 2035, potrebujeme investovať. 
Do diverzifikácie – teda flexibilného 
nádržového parku a ďalších viacerých 
technologických úprav v rafinérii a po 
trase ropovodov, transformácie v súvis-
losti s Green Deal a Fit for 55, a súčasne 
do udržiavania súčasnej technológie 
a stabilnej prevádzky. Ak chceme splniť 
všetky zelené ciele a úlohy, mali by sme 
investovať stovky miliónov do výroby 
zeleného vodíka, stovky miliónov na 
projekty pre zníženie uhlíkovej stopy. 
Práve teraz potrebujeme viac peňazí ako 
predtým, a nie menej. Toto rozhodnutie 
je skutočne ohrozovanie dodávok, záso-
bovania trhu a fabriky ako takej.

` Čo Slovnaft podľa vás čaká?
Naša rodina Slovnaftárov bola vždy 
schopná dostať sa zo zlých situácií, ktoré 
sa zdali byť neriešiteľné. Zvládnuť ich 
a prežiť ich. Verím, že sa to podarí aj te-
raz a nájdeme rezervy. Budeme sa s tým 
konfrontovať, budeme musieť zvoliť taký 

DOPRIAL BY SOM KAŽDÉ-
MU, ABY MOHOL V ZÁVERE 
ROKA RELAXOVAŤ, 
ODDYCHOVAŤ A STRÁVIŤ 
ČAS SO SVOJIMI BLÍZKYMI. biznis plán, aby sme dokázali plniť tú 

našu spoločnú peňaženku. Nesmieme 
sa dostať do situácie, že si nebudeme 
vedieť na seba zarobiť. Potrebujeme 
zarobiť na výrobu, údržbu, našich dodá-
vateľov, na platy a tak ďalej.  
To je naozaj veľmi ťažká úloha, ale verím, 
že to zvládneme. 

`Čo bude kľúčové pre úspešné zvládnutie 
roka 2023?

Stačí, aby sme sa správali tak ako dote-
raz. Ak si každý z nás bude robiť svoju 
robotu na 100% a ešte sa pozrie aj okolo 
seba, to nám pomôže zvládnuť nasledu-
júce obdobie. Nežiadam hrdinstvo ani 
nezmyselne prehnané osobné obety.  
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Slovnaft v roku 2022
Svet Slovnaft rodina

Slovnaft čerpacie stanice

#SpoluDokážemeVeľa 

Slovnaft výroba

Ruská 
invázia na 
Ukrajinu 

SLOVNAFT CUP 

OTVORENIE ČS POHRANICE

EVOTECH FORMULA

Prijatie 
embarga 
na ropu 

24. 2. 

2. 6. 

Predali sme 

8 mil. šálok 
kávy

4,6 mil. 
hotdogov

23 UKONČENÝCH 
PROJEKTOV 
V CELKOVEJ 
HODNOTE OKOLO 

DEŇ 
APOLLO 

GENERÁLNE REVÍZIE

Kampaň Fandíme 
slušnosti, nie násiliu

jún

nové aditíva54 
mil. €.

19. 6.

Revamp PP3 

1. 6.

300 kt – EXPORT 

Stratégia 
2030+

PALIVOVÉ KARTY 

43 734 
predaných kusov za 

prvých deväť mesiacov
MOL PLUGEE 

17 staníc

I N F O G R A F I K A

VEČER 
HVIEZD 8. 

12.

` Čo bolo hlavnou motiváciou na vytvo-
renie koordinačného tímu ESG a prečo 
vznikol práve teraz?

Impulz na vytvorenie samostatného ko-
ordinačného útvaru ESG prišiel z interné-
ho aj externého prostredia. Interne sme 
zaznamenávali neustále rastúci počet 
projektov a iniciatív týkajúcich sa ESG 
a trvalej udržateľnosti a vznikla potreba 
tieto iniciatívy efektívne koordinovať. 
Rovnako tak aj z externého prostredia 
prichádzali impulzy týkajúce sa chýba-
júcej centrálnej koordinácie plnenia 
cieľov týkajúcich sa trvalej udržateľnosti. 
Dôležitým aspektom je takisto zabezpe-
čenie dostatočných zdrojov na zvládnutie 
zvyšujúcej sa pracovnej záťaže spôsobe-
nej rastúcim zameraním na témy ESG. 

` Aké sú hlavné zodpovednosti a ciele 
tejto organizácie?

V prvom rade budeme v súlade so 
sprísňovaním požiadaviek EÚ pokračovať 

S K U P I N A  M O L

ESG ako samostatný útvar
SKRATKA ESG – ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNMENT, SA 
UŽ STALA PRIRODZENOU SÚČASŤOU PODNIKANIA SKUPINY MOL 
A NA JESEŇ SA AJ FORMALIZOVALA. VZNIKOL NOVÝ ÚTVAR KOOR-
DINÁCIA ESG. O DÔVODOCH SME SA ROZPRÁVALI S JEHO MANA-
ŽÉRKOU ESZTER KISS-SZABÓOVOU. 

v dodržiavaní povinností týkajúcich sa 
vykazovania v súvislosti s trvalou udrža-
teľnosťou v rámci Skupiny MOL s tým, 
že súvisiace procesy budeme postupne 
vylepšovať a zefektívňovať. V rámci novej 
pôsobnosti sme zároveň dostali úlohu 
koordinovať proces stanovovania a mo-
nitorovania plnenia cieľov týkajúcich sa 
trvalej udržateľnosti na úrovni Skupiny 
MOL tak, aby boli v súlade so stratégiou 
2030+.

` V zmysle definície má organizácia 
koordinačnú úlohu. Ktoré ďalšie  
oddelenia sa podieľajú na aktivitách 
ESG a ako bude vyzerať ich koordinácia?

ESG – tiež podľa definície – pokrýva 
množstvo tém od životného prostredia 
cez ľudské práva a ľudské zdroje až 
po riadenie spoločnosti. To znamená, 
že rozsah zainteresovaných strán je 
pomerne široký. Práve sme vytvorili 
zoznam kontaktov v súvislosti s trvalou 

udržateľnosťou, ktorý obsahuje viac  
ako 20 oddelení, s ktorými už spolupra-
cujeme. 

` Aké ESG témy sú v súčasnosti a v  
blízkej budúcnosti najvýznamnejšie?

ESG sa v súčasnosti zaoberá v našom 
odvetví najmä emisiami CO2. Ak sa po-
zrieme nad rámec písmena „E“, význam 
tém súvisiacich s písmenom „S“ rovnako 
jednoznačne narastá, pričom sa zame-
riava na rozvoj ľudských práv, oblasť 
spoločenskej zodpovednosti alebo témy 
týkajúce sa diverzie a inklúzie.

` Aký vplyv bude mať táto nová orga-
nizácia na spoločnosť Slovnaft a jej 
procesy súvisiace s ESG?

V rámci organizačnej zmeny sme dostali 
za úlohu vytvoriť návrh koordinácie ESG 
na úrovni skupiny – nájsť relevantné 
oddelenia a vytvoriť čo najefektívnejšie 
nastavenie spolupráce v súlade s princíp-
mi projektu One. Spolupráca so spoloč-
nosťou Slovnaft bola veľmi efektívna od 
prvého dňa, pretože sme sa dozvedeli, že 
na Slovensku tím pod vedením Tomá-
ša Besedu rozpoznal potrebu internej 
koordinácie tém ESG so zameraním na 
osobitnú situáciu Slovnaftu a miestnych 
komunít vyplývajúcu z geografickej polo-
hy rafinérie v rámci hlavného mesta.

Tomáš Beseda

Tomáš Beseda, 
riaditeľ Podnikového 
centra a koordinátor 
ESG v Slovnafte
„Som rád, že skupina ESG 
ambasádorov, ktorú od októbra 
koordinuje kolega Mikuláš 
Bartal, sa nám rozrastá. Je to 
pre mňa potvrdenie, že témy 
udržateľnosti v našej spoloč-
nosti rezonujú aj napriek os-
tatným veľkým výzvam v roku 
2022. V súčasnosti ich máme 
na stole viac a budúci rok  bude 
z pohľadu ESG náročný. Vítam 
preto fakt, že na úrovni skupiny 
vznikla samostatná organizácia 
pre koordináciu ESG aktivít. Ob-
dobná formalizácia Slovnaftu 
určite pomôže, aby sme všetky 
výzvy zvládli.“
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Večer hviezd
NAPOSLEDY SME SA STRETLI V ROKU 2019, A PRETO BOL TENTO 
VEČER VÝNIMOČNEJŠÍ AKO TIE OSTATNÉ. OCENILI SME ZAMEST-
NANCOV, ZAŽILI SKVELÉ KONCERTY POLEMICU A IMT SMILE A UŽILI 
SI KOLEGOV AJ NEPRACOVNE. POZRITE SA, AKO TO CELÉ VYZERALO.

ZAMESTNANCI ROKA 2022

Peter Gábriš
za profesionálne manažovanie tímu počas výmeny 
pece F1 a kolóny C6 na Atmosférickej destilácii 5 a 
nábeh výrobnej jednotky s 3-dňovým predstihom

Lukáš Gašparovič
za príkladný profesionálny prístup a extrémne pra-
covné nasadenie v dvoch nových kľúčových úlohách 
– programe PROmotion a pri príprave projektov na 
diverzifikáciu ropy

Martin Bičan
za celoročný nadštandardný odborný výkon, obeta-
vosť a trpezlivosť v roli Event Managera, a zároveň 
vedúceho oddelenia a za významný podiel na úspe-
chu Plánovaných odstávok 2022

Štefan Györi
za výnimočné výsledky pri riadení odsunu vlakov z 
vlečky SLOVNAFT, a.s.

Juraj Knap
za excelentné výsledky a ukážkový vlastnícky prístup 
pri implementácii projektu elektronických objedná-
vok

Branislav Kovár
za excelentné pracovné výkony hlavne počas pláno-
vaných odstávok, za ukážkovú spoluprácu aj mimo 
vlastného útvaru, zdieľanie vedomostí a aktívny 
prístup k autonómnej údržbe

Peter Čeleš
za výnimočné nasadenie, vysokú mieru ownershipu, 
enormnú lojalitu voči Slovnaftu a nadštandardný vý-
kon v každodennej práci a leví podiel na dosahovaní 
výborných výsledkov maloobchodu

Miroslava Kubašová
za mimoriadne pracovné úsilie a význam-
nú podporu tímu v náročnej dobe

Gabriel Kožuch
za výnimočné nasadenie pri manažovaní 
projektov v odstávke na Atmosférickej 
destilácii 5 s ukončením v predstihu, 
dodržaním rozpočtu a veľkým dôrazom 
na bezpečnosť a kvalitu

Viera Prelecová
za inovatívny prístup v oblasti ochrany 
ovzdušia a úspešnú realizáciu projektu 
obnovy meracích staníc kvality ovzdušia

Marián Kufčák
za výrazný osobný vklad k štandardizácii 
a zefektívneniu procesu údržby, zave-
deniu Vendor portálu a nadštandardný 
prístup k realizácii plánovaných odstávok

Ľubica Durdiaková
za presadenie riešenia na zabránenie 
šírenia znečistenia mimo areálu rafinérie 
a jeho realizáciu

Oľga Homolová
za príkladnú spoluprácu, dosahovanie 
skvelých výsledkov, konanie so zreteľom 
na zákazníka a neustály rozvoj seba aj 
kolegov

Martin Levársky
za lojalitu a proaktívny profesionálny 
prístup, za vnášanie stability a vlastníc-
keho prístupu do svojej práce a celej 
spoločnosti a za podporu pri odbornom 
raste kolegov

»

Ž I V O T  V  S L O V N A F T E
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Kultúra dôvery
Organizácie, ktorým sa podarí vytvoriť 
kultúru dôvery, maximalizujú svoje zisky 
zo spolupráce. 

Tá však nevznikne automaticky pre-
zentovaním poslania a vízie spoločnosti 
alebo preto, že je to uvedené vo firem-
ných hodnotách. Dôvera tiež neznamená, 
že sa všetci budeme mať navzájom radi. 
Znamená však možnosť, že jeden druhé-
ho budeme rešpektovať, keď preberieme 
zodpovednosť za vytváranie vzťahov.

Dôvera je zdrojom, ktorý sa častým 
používaním nespotrebováva, ale naopak 
posilňuje. Čím viac dôvery „použijem“, 
tým viac získam. Investícia do dôvery sa 
organizácii bohato vráti. Podľa S. Covey-
ho dôvera v organizácii slúži ako multipli-
kátor, teda nie je cieľom, ale prostried-
kom na dosahovanie výsledkov.

Dôvera veľmi úzko súvisí so spokoj-
nosťou zamestnancov, fluktuáciou, 
práceneschopnosťou, stotožnením sa 
s hodnotovým systémom organizácie, jej 
víziou, dlhodobou stratégiou a employer 
brandingom. Spomenuté faktory zasa 
vedú k väčšej kreativite zamestnancov, ich 
ochote inovovať, a tak zvyšovať konkuren-
cieschopnosť organizácie. Dá sa povedať, 
že práve títo zamestnanci sú vysoko moti-
vovaní, teda chcú, nie musia. Dôvera ako 
základná organizačná hodnota získava na 
význame. Je to investícia, ktorá sa oplatí.

Lucia Polcová

L E A D E R S  T A P A S

Ako budovať dôveru v tíme
DÔVERA JE ZÁKLADOM ZDRAVÝCH VZŤAHOV. VŽDY TO TAK BOLO. 
V SÚČASNOSTI JE VŠAK ŤAŽŠIE AKO KEDYKOĽVEK PREDTÝM BUDO-
VAŤ A ROZVÍJAŤ PRACOVNÉ VZŤAHY ZALOŽENÉ NA DÔVERE. KOLE-
GOVIA, KTORÍ SI V MINULOSTI KREOVALI DÔVERYHODNÉ VZŤAHY 
V OSOBNEJ INTERAKCII, SA DNES STRETÁVAJÚ OVEĽA MENEJ.

Dôvera nepredstavuje len 
mäkkú zručnosť, je to nevy-
hnutná súčasť nášho života 
aj našej práce. Organizácie, 
ktoré majú vysokú úroveň 

dôvery, dokážu vďaka tomu prinášať 
oveľa lepšie výsledky. Dôvera má zásadný 
vplyv na zapojenie ľudí a každý líder vie, 
že angažovaní zamestnanci sú primárnym 
predpokladom na dosahovanie výsled-
kov. Dôvera je vlastne viera v dôveryhod-
nosť úmyslov a schopností druhých. 

Začať od seba 
Predtým, ako budeme môcť dôverovať 
ostatným, musíme najprv dôverovať sebe. 
Franklin Covey prirovnáva dôveru k sebave-
domiu, ktoré vzniká len vtedy, keď sa spoja 
naše kompetencie a integrita. Len zrelý, 
sebavedomý človek, so zdravo nastavenými 
hranicami, dokáže dôverovať iným.

Čo hovorí neuroveda
My ľudia sme jeden od druhého 
existenčne závislí. Dôvera je jednou 

zo základných ľudských skúseností, 
ktorú človek nadobúda najprv vo vzťahu 
s vlastnými rodičmi. Neurovedecký 
výskum dokázal, že v mnohých ohľadoch 
sú naše mozgy naprogramované dôve-
rovať iným. Tento aspekt našej ľudskej 
povahy je jedným z dôvodov, prečo 
zradenie našej dôvery môže skratovať 
a sťažiť jej opätovné získanie. Naopak, 
keď dôverujeme, klesá stresový hormón 
kortizol a stúpa oxytocín, hormón lásky. 
Dôvera na pracovisku tak výrazne posil-
ňuje wellbeing a znižuje stres.

DÔVERA JE AKO VZDUCH, 
KTORÝ DÝCHAME. KEĎ 
JE OKOLO NÁS, NIKTO SI 
TO NEVŠIMNE. ALE KEĎ 
CHÝBA, VŠIMNE SI TO 
KAŽDÝ. 
Warren Buffet

V porovnaní s ľuďmi v spoločnostiach 
s nízkou dôverou ľudia vo vysoko dôve-
ryhodných spoločnostiach uvádzajú, že 
majú: o 74% menej stresu, o 106% viac 
energie v práci, o 50% vyššiu produktivitu, 
o 13% menej práceneschopnosti,  je v nich 
o 76% väčšia angažovanosť, o 29% väčšia 
spokojnosť so svojím životom, o 40% 
menej hrozí vyhorenie.
Harvard Business Review: The Neuroscien-
ce of Trust (hbr.org)

Tím roka
Projekt na zlepšenie vlastností finálnych 
materiálov polypropylénu, založený na 
využití novovyvinutého katalytického 
systému, ktorý Slovnaft testuje ako prvá 
komerčná prevádzka na svete.
Rozvoj produktov: Martin Lovič, Gejza 
Katona, Zuzana Wetterová, Pavol Lukáč, 
Miroslav Mrzula, Vierta Bírová Valentí-
nová, Ľubomíra Gambošová, Katarína 
Danižová, Martina Blahová Martina, 
Lukáš Kovačovič a Marta Lengyelová

SLOVNAFT STAR 2022

Nápad 
roka

Využitie dielov 
určených na 
zošrotovanie: 
Juraj Jakubec, 
Ernest Valacsai 

Kolega roka
Peter Mock, špecialista 
SD&HSE, Požiarna a pro-
cesná bezpečnosť
za aktívne zdieľanie 
cenných vedomostí 
a skúseností z oblasti HSE 
a významnú HSE pod-
poru novonastupujúcim 
zamestnancom v kľúčovej 
oblasti bezpečnosti
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69 
miliónov eur

2
roky 

príprav

3
fázy plánovaných odstávok

Horúce leto
Kľúčová letná časť plánovaných odstá-
vok s rekordnými 21 výrobnými jednot-
kami bola rozdelená do dvoch blokov. 
Od druhej polovice mája do konca júla 
sa naši kolegovia z výroby a údržby 
takmer nezastavili. Na realizácii sa 
spolu s nimi podieľalo rekordných 1 600 
externých pracovníkov. Údržba a mo-
dernizácia zahŕňala rafinérske výrobné 
jednotky destilácie a hydrokrakovania, 
a tiež kľúčové jednotky petrochémie, 
vrátane LDPE4, ktorá patrí k najmoder-
nejším v Európe. 
Počas letných odstávok sme zrealizovali 
aj investičné projekty, ako napríklad 
výmenu destilačnej pece za novú na 
Atmosférickej destilácii 5 (AD5), výme-
nu čerpadiel v cirkulačných centrách 
s nižšou spotrebou elektrickej energie či 
výmenu kolóny na destilácii s vostavbou 
umožňujúcou efektívnejší destilačný 
proces. Na piatich výrobných jednot-
kách sa uskutočnili zároveň investič-
né akcie do modernizácie zariadení 
na zlepšenie ich environmentálnych 
parametrov a zvýšenie bezpečnosti ich 
prevádzkovania. Celkovo boli dokon-
čené investičné projekty v hodnote 25 
miliónov eur.

Ostro sledovanou akciou bola výmena 
vertikálnej valcovej pece F1 na AD5. 
Pôvodná 55-ročná pec dosiahla hranicu 
životnosti. Radiačnú časť a plášť novej 
pece vybudovali vedľa starej a pripravili 
na presun 750-tonovým pásovým žeria-
vom Liebherr. Ten najskôr po častiach 
odstránil starú pec a premiestnil novú 
pec s hmotnosťou 205 ton z miesta 
prefabrikácie na základové pätky. Po 
osadení novej pece pripojili vstup a vý-
stup pary, ropy, vykurovacieho a zem-
ného plynu. Osadili konvekčný modul, 
dymník, obslužné plošiny a spalinovod 
na vrch pece. Nainštalovali elektrozaria-
denia, osvetlenie, meranie a reguláciu 
a oživili riadiaci systém. 

Celá operácia sa uskutočnila za 51 ka-
lendárnych dní a nová pec bola uvedená 
do chodu s trojdňovým predstihom. 
Nová pec je energeticky efektívnejšia 
a bezpečnejšia. Má väčší priemer plášťa, 
nižší počet horákov a iný typ výmurovky. 
Nástrekové a transferové potrubia sú 
vyrobené z kvalitnejšej ocele. Unikát-
nu operáciu máme zaznamenanú na 
časozbernom videu. Žeriav Liebherr sme 
využili aj na ďalšiu výnimočnú operá-
ciu – výmenu kolóny na atmosférickej 
destilácii.

nižšiu spotrebu zemného aj rafinérskeho 
plynu s priamym vplyvom na znižovanie 
ekologickej záťaže.

Paralelne s jarnou údržbou finišovali 
prípravné práce na skutočnú zaťažkáva-
ciu skúšku, ktorá sa chystala v lete. Bu-
dila rešpekt nielen svojím rozsahom, ale 
aj unikátnymi výkonmi, aké sa v rafinérii 
udejú raz za veľa rokov.

Počas letných odstá-
vok sme zrealizovali 
niekoľko investičných 
projektov. 

investoval Slovnaft do plánovanej 
údržby a modernizácie

súčasťou 
projekto-

vých tímov 
boli desiat-
ky špecia-

listov

najrozsiahlejšia fáza sa 
uskutočnila v lete, dve 
menšie na jar a jeseň

P L Á N O V A N É  O D S T Á V K Y

Čistejšie, bezpečnejšie, úspornejšie
PRE RAFINÉRIU SÚ AKO OLYMPIÁDA. PLÁNOVANÉ ODSTÁVKY PATRIA K MEDZNÍKOM  
ŽIVOTA VÝROBNÝCH JEDNOTIEK A SÚ VEĽKOU PROFESIJNOU SKÚŠKOU ĽUDÍ,  
KTORÍ SA NA NICH PODIEĽAJÚ.

Spoločným cieľom je precízna 
príprava – od časového har-
monogramu po materiálové 
zabezpečenie, plynulé odsta-
venie výrobných jednotiek, ich 

vyčistenie, oprava, prípadne moderni-
zácia, hladký nábeh späť do štandard-
ného chodu a na záver zhodnotenie, čo 
bolo perfektné a čo sa dá urobiť lepšie. 
Súčasťou plánovania odstávok je aj 
plynulosť zásobovania siete čerpacích 
staníc a veľkoobchodných partnerov. 
Zásobovanie našich zákazníkov nesmie 
byť ovplyvnené.

Vivaldi bez zimy
V roku 2022 mali plánované odstávky tri 
fázy pomenované podľa ročných období 
ako známa Vivaldiho skladba, len bez 
zimnej časti. Príprava zabrala dva roky, 
odstávky sa týkali takmer štyridsiatich 
výrobných jednotiek a náklady dosiahli 
69 miliónov eur. Hlavným dodávateľom 
prác bola tradične dcérska spoločnosť 
Slovnaft montáže a opravy. Výsledkom 
troch fáz koncentrovaného úsilia ľudí 
a investícií spoločnosti je zníženie envi-
ronmentálnej záťaže, zníženie vplyvov 
energetickej náročnosti výroby ropných 
produktov a zvýšenie bezpečnosti zloži-
tých technologických zariadení.

Jarný rozbeh
Prvá fáza plánovaných odstávok štarto-
vala v úvode marca. V rozpätí približne 
jedného mesiaca naši kolegovia z výroby 
odstavili, vyčistili, opravili a zmoderni-
zovali deväť výrobných jednotiek. Práce 
spadali do obdobia protipandemických 
opatrení a Slovnaft ako významná súčasť 
kritickej infraštruktúry mal vtedy zavede-
né prísne protipandemické opatrenia. Tie 
sa vzťahovali aj na externých dodáva-
teľov, pracujúcich vo výrobnom areáli. 
Spolu ich bolo takmer 1 100. Práce sa 
prednostne zamerali na vyčistenie zaria-
dení, čo znižuje energetickú náročnosť 
procesov spracovania ropy. Znamená to 

»
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začala realizovať na jeseň a v januári do 
Výroby nastúpia prví operátori. Paralelne 
popri nábore nových kolegov projektový 
tím finišuje s nastavením dvojmesačnej 
adaptácie.

Kľúčom k úspechu je 
súdržný tím
„V roku 2023 a 2024 máme v pláne ve-
novať sa stabilizácii existujúcich zamest-
nancov a zvyšovaniu kvality líniového 
manažmentu na Prevádzkovaní výroby,“ 
dodáva Z. Boorová.

Ďalšia pracovná skupina vytvára 
nový koncept spolupráce so strednými 
školami, ktoré majú byť v budúcnosti 
pre Slovnaft dôležitým zdrojom nových 
operátorov. „Pred mesiacom sme otvorili 
ďalšiu dôležitú oblasť – riadenie prítom-
nosti na pracovisku, v rámci ktorej aktu-
álne diskutujeme o našich prioritách, aby 
sme vedeli jasne nastaviť ciele pre túto 
dôležitú a nie jednoduchú časť projektu 
Môj operátor,“ vysvetľuje Z. Boorová. 

Jedným z členov tímu za Výrobu je 
manažér P2 FCC a VGH, AD5 Peter Baxa, 
ktorý si myslí, že kľúčom k úspechu budú 
dve oblasti. „Projekt a jeho rozsah, ktorý 
sme nastavovali v prvej polovici tohto 
roka, bol pre mnohých členov nášho 
projektového tímu skutočne veľké sústo. 
Vďaka projektovej štruktúre sme sa 
však mohli dobre zorientovať v cieľoch, 
rizikách i v nastavených KPI a ukazo-
vateľoch, ktoré nám ho zarámcovali. 
V nastavených a zaužívaných zvykoch, 
ktoré sme v rafinérii dedili z generácie 
na generáciu, vyplynie pre nás mnoho 
zmien. Jednou z dôležitých výziev pre 
nás všetkých bude ich kvalitne zvládnuté 
postupné zavádzanie. A druhou výzvou je 
náš cieľ, aby sme cez tieto zmeny prešli 
všetci spolu ako tím, ktorý ťahá za jeden 
koniec povrazu!“

Silvia Kadášová

M Ô J  O P E R Á T O R

Nástup nových síl 

KOLEGOVIA VO VÝROBE UŽ NIEKOĽKO ROKOV PRECHÁDZAJÚ 
ROZSIAHLOU GENERAČNOU VÝMENOU, KTORÁ SO SEBOU  
PRINÁŠA I ODLEV SKÚSENOSTÍ. PRÁCA VONKAJŠÍCH I VNÚTORNÝCH 
OPERÁTOROV JE ŠPECIFICKÁ A NA PRACOVNOM TRHU HĽADÁME 
ĽUDÍ S PODOBNÝM PROFILOM LEN VEĽMI ŤAŽKO. PRETO  
VÝROBA V SPOLUPRÁCI S ĽUDSKÝMI ZDROJMI SPUSTILI PROJEKT  
MÔJ OPERÁTOR.

Už pred niekoľkými rokmi sme 
boli postavení pred zložitú 
otázku – ako zabezpečíme, že 
spolu s odchodom skúse-
ných kolegov do dôchodku 

s nimi neodídu i všetky roky skúseností 
a zručností. Za ostatných päť rokov odišlo 
z Prevádzkovania výroby do dôchodku 
takmer 200 operátorov. Dnes tam z 
približne 850 kolegov asi jedna pätina pra-
cuje menej ako 5 rokov. Spoznať výrobnú 
jednotku a jej zariadenia trvá nie mesiace, 
ale roky. Aj dlhoroční operátori hovoria, že 
ich tá ich výrobná jednotka dokáže stále 

prekvapiť. Zaistiť tímy ľudí, ktorí ovládajú 
zložité výrobné zariadenia, si kladie za cieľ 
projekt Môj operátor. 

„Projekt sme rozbiehali vlani kon-
com leta, jesenné mesiace nám mier-
ne spomalila 3. a 4. vlna pandémie. 
S príchodom nového roku sme však 
začali pracovať systémovo a v štruktúre 
projektu sme si nastavili štyri základné 
línie,“ hovorí manažérka Odmeňovania 
a sociálnych vzťahov Zuzana Boorová, 
ktorá ma projekt na starosti za HR.

Prvou z nich je nábor operátorov spo-
jený s adaptáciou a zaškolením, ktorá sa 

Línie projektu Môj Operátor
1   Získanie a nábor zamestnancov 
2   Udržanie a stabilizácia zamestnancov
3   Adaptácia a efektívne zaškoľovanie
4   Zlepšenie riadenia a kvalita líniového 

manažmentu

Pozrite si na YouTu-
be na Slovnaft TV 
unikátne časozber-
né video z výmeny 
pece na atmosfé-
rickej destilácii.

Jesenný záver
Jesennú fázu pravidelnej povinnej údržby 
v rafinérii kolegovia na Prevádzkovaní 
výroby spustili začiatkom októbra a v po-
zvoľnom tempe ju ukončili v novembri. 
Záverečná časť plánovaných odstávok 2022 
sa dotkla len dvoch výrobných jednotiek 
a na prácach sa podieľalo 180 externých 
pracovníkov. Hlavnou aktivitou bola ge-
nerálna revízia na hydrogenačnej rafinácii 

palív, ktorá je kľúčová pri výrobe nafty. 
Technologické zariadenia sa podrobili revíz-
nym prehliadkam pre bezpečné prevádzko-
vanie v súlade s legislatívnymi požiadavka-
mi. Druhá výrobná jednotka, regenerácia 
kyseliny sírovej, bola odstavená v tzv. 
technologickej zarážke, čo znamená, že sa 
uskutočnili len čistiace práce zariadení pred 
zimou a drobné opravy, ktoré prispievajú 
k efektívnejšiemu prevádzkovaniu.

Bezpečnosť a otvorenosť
Vo všetkých troch fázach sme kládli veľký 
dôraz na bezpečnosť práce a ochranu 
zdravia vrátane rozsiahlych opatrení 
požiarnej bezpečnosti. Priamo na vý-
robných jednotkách podporili bezpečnú 
prácu externých pracovníkov interní 
koordinátori bezpečnosti.
Odstavovanie a nábehy výrobných  
jednotiek sú spojené s javmi, ktoré  
môžu na obyvateľov žijúcich v okolí
up „v okolí rafinérie pôsobiť rušivo. 
O vplyve prác na komfort obyvateľov 
nepretržite informujeme na našom webe 
a v mobilnej aplikácii Sused Slovnaft.

Rok 2023
Už dnes sa pripravujú plánované 
odstávky, ktoré nás čakajú v budúcom 
roku. Tímy kolegov od Riadenia pro-
jektov a plánovaných odstávok až po 
Nákup pracujú na tom, aby boli plynulé 
a úspešné. 

Dana Mikulová

P L Á N O V A N É  O D S T Á V K Y
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S P O L O Č E N S K Á  Z O D P O V E D N O S Ť

#SpoluDokážemeVeľa sa naplno 
prejavilo v roku 2022
POMÁHAŤ SPOLOČNOSTI, KOMUNITÁM, REAGOVAŤ NIELEN NA 
EKOLOGICKÉ, ALE AJ KULTÚRNE ZMENY V SPOLOČNOSTI A NABÁ-
DAŤ K ZODPOVEDNÉMU SPRÁVANIU UŽ DÁVNO NIE JE OTÁZKOU 
AKTÍVNYCH JEDNOTLIVCOV ČI NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ.

Od lídra na trhu, akým je 
aj Slovnaft, sa prirodzene 
očakáva, že bude podporo-
vať nielen environmentálne 
projekty, ale aj také, ktoré 

spájajú spoločnosť, komunity a riešia 
konkrétne problémy.

Slovnaft ako strategický výrobný 
podnik a dôležitý zamestnávateľ si veľmi 
dobre uvedomuje svoju zodpovednosť 
voči blízkym komunitám, celej spoloč-
nosti aj voči planéte. „Naším cieľom je, 
aby sme boli vnímaní ako tí, na ktorých 
sa dá vždy spoľahnúť, ktorí sú pripra-
vení pomôcť alebo pridať ruku k dielu. 
CSR je pre nás srdcom marketingovej 
komunikácie, pretože nám pomáha byť 

v kontinuálnom dialógu s naším oko-
lím. Aby náš príspevok mal význam pre 
budúcnosť, naše aktivity zameriavame 
predovšetkým na podporu detí a mlá-
deže, ich zdravia a vzdelania, podporu 
slovenského športu a ochranu životného 
prostredia. Trvalo udržateľný rozvoj je 
v globálnom meradle jednou z najdôleži-
tejších výziev 21. storočia a siaha vysoko 
nad rámec marketingových otázok. Kaž-
dému z nás by malo ísť o to, aby aj bu-
dúce generácie mali rovnaké príležitosti 
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Zelené oázy

Talenty novej Európy

Slovnaft CUP

Volejbal 

Števo Svitko

Hádzaná

Kvapka oleja 

Naše mesto a Vtáčí ostrov

Dobrý sused

Slovnaft BAjk

392 úspešných projektov 

v hodnote 987 700 eur

518 podporených detí a mladých ľudí 

grantmi v hodnote 980 000 eur

vďaka Slovnaft CUP-u 
podporujeme slovenský futbal 

od roku 2022 
sme novou posilou 
slovenského volejbalu 

držíme mu palce na Dakare 
ale aj mimo neho

slovenská hádzaná sa na nás môže 
spoľahnúť doma aj vo svete 

407 366 kg vyzbieraného 
použitého kuchynského oleja

14 701 darovaných hodín 
pre zmysuplné dobrovoľnícke projekty

50 podporených bratislavských 
komunitných projektov v hodnote 

120 000 eur 

1 852 595 km jázd 
po Bratislave na žltých bicykloch

a možnosti ako my. Aj preto popri CSR 
systematicky rozvíjame ESG stratégiu 
a krok po kroku realizujeme projekty 
s dlhodobým vplyvom na našu internú 
kultúru aj celú spoločnosť,“ približuje 
filozofiu Slovnaftu hovorca a riaditeľ 
komunikácie Anton Molnár.

Klimatická a energetická kríza, pan-
démia, vojna na Ukrajine menia naše 
predstavy o zodpovednom správaní 
a očakávania. To bol dôvod, prečo sa 
Slovnaft detailne pozrel na svoje dlhoroč-
né projekty a aktivity a ako s nimi treba 
pracovať, aby spĺňali aktuálne nároky 
na zodpovednosť firmy voči spoločnosti. 
„Projekty, ktoré majú za cieľ ,konať dobro, 
sú súčasťou DNA Slovnaftu už roky. Cie-
ľom novej stratégie bolo spraviť si nielen 
akýsi audit všetkých našich projektov, ale 
najmä to, či majú aktuálne zmysel a pri-
nášajú hodnotu nielen vo forme dobrého 
mena značky, ale aj vo forme splnených 
snov. Ako sme kedysi povedali, nevyrába-
me len palivá, vyrábame aj emócie. A pri 
tom chceme zostať. Chceme byť silným 
a stabilným partnerom, vďaka ktorému je 
možné zažiť radosť z dosiahnutia svojho 
cieľa. Ísť cestou pozitívneho príkladu 
je ťažšia cesta. Aj preto bolo potrebné 
identifikovať piliere, o ktoré sa naša 
stratégia bude opierať, a tiež ako to celé 
bude vyzerať. Aby slová ,Spolu dokážeme 
veľa’ nezostali len prázdnou vetou, ale aby 
získali veľmi konkrétnu podobu,“ dodáva 
Erika Skupeňová z komunikácie, ktorá je 
zodpovedná za CSR projekty.

Budeme pokračovať
Hnacou silou Slovnaftu aj jeho materskej 
Skupiny MOL sú predovšetkým ľudia – 
zamestnanci a zamestnankyne, zákaznícka 
verejnosť, veľkoobchodní partneri a všetci 
tí, ktorých sa dotýka činnosť spoločnosti. 
Všetko, čo dnes spoločnosť robí, vychá-
dza z ľudí a je určené pre ľudí. Svet však 
nespasí jedna alebo aj viac zodpovedných 
firiem. Dokážeme ho vylepšiť len vtedy, 
keď spojíme sily. Spolu vieme chrániť 
životné prostredie, spolu vieme dosiahnuť 
lepšie výsledky v športe, spolu vieme zlep-
šiť naše vzťahy, #SpoluDokážemeVeľa.

Silvia Kadášová

Aktuálna futbalová 
kampaň Slovnaftu – 

Fandíme slušnosti. 
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prekvapila. V rekordnom čase sa počty 
takto spracovaných objednávok zvýšili 
na objem, na ktorý môžeme byť hrdí. 
Systém ISA je dnes už etablovanou 
súčasťou a kolegovia vo veľkoobcho-
de veria, že v budúcnosti pokryje ešte 
väčšie percento objednávok. „Ročne 
spracujeme vo veľkoobchode palív asi 
34 000 objednávok, čiže sa bavíme o za-
ujímavých počtoch. Za doterajší úspech 
aplikácie u zákazníkov vďačíme najmä 
kolegyniam z oddelenia Zákaznícky servis 
a predajcom, ktorí ochotne ponúkali 

Z Á K A Z N Í C I

Experti potvrdili účinok EVOTECH 
formula
VYLEPŠENÉ PALIVÁ S NOVOU ADITIVÁCIOU TANKUJÚ NAŠI ZÁKAZ-
NÍCI NA ČERPACÍCH STANICIACH UŽ OD LETA. TROJITÝ ÚČINOK 
VYNOVENEJ ADITIVÁCIE EVOTECH FORMULA POTVRDILO AJ NE-
ZÁVISLÉ TESTOVACIE CENTRUM DTC V RAKÚSKOM SCHWECHATE. 
BOLI SME SA POZRIEŤ, AKO FUNGUJE.

D lhšia životnosť motora, lepší 
výkon a nižšie emisie. To sú 
tri benefity, ktoré zákazní-
kom prináša nová aditivácia 
prémiových palív EVO Plus, 

ktoré od leta predávame v sieti čerpa-
cích staníc Slovnaft. Proces vývoja palív, 
resp. nových aditív je náročný časovo aj 
finančne a vyžaduje si detailnú prípravu 
a úzku spoluprácu expertných techno-
logických tímov skupiny. Skupina MOL 
v rámci evolúcie svojich palív investo-
vala do samotného testovania približne 
jeden milión eur a na testovanie použila 
zhruba 30 000 litrov paliva. Skupina 
podľa Miroslava Mrzulu, vedúceho 
výskumu a vývoja spoločnosti Slovnaft, 
novú aditiváciu testovala v dvoch z cel-
kovo piatich testovacích centier, ktoré 
testujú palivá podľa európskych noriem. 
V Milbrooku v Spojenom Kráľovstve 
(UK), kde je vývojové centrum dodáva-
teľa prísad, ako aj v nezávislom centre 
DTC v rakúskom Schwechate. My sme 
navštívili centrum vo Schwechate, aby 

sme sa pozreli, ako testy prebiehajú. 
„Testovacie motory v DTC centre imitujú 
reálny chod motora. Testy sú časovo 
náročné, čím sa približujú reálnym pod-
mienkam. V prípade najmodernejších 
naftových motorov testy zodpovedajú 

Vylepšené zloženie aditív – EVOTECH 
formula má aj čistiaci účinok a po istom 
čase sa aj starší a relatívne špinavý motor 
dostane do lepšej kondície, ktorá mu 
môže čiastočne prinavrátiť stratený výkon 
a zároveň bude produkovať menej emisií. 
EVOTECH receptúru obsahujú všetky palivá 
SLOVNAFT EVO. Avšak, iba prémiové palivá 
EVO Plus majú vyšší podiel týchto aditív, 
čo zvyšuje ich účinok. EVO Plus palivá sa 
tak môžu pravidelne tankovať do všetkých 
druhov vozidiel, nielen do tých nových. 
Prémiový benzín EVO 100 Plus je vhodný aj 
pre staršie benzínové motory vďaka výraz-
ne nižšiemu obsahu etanolu v porovnaní 
s benzínom označeným ako E10.

prejdeniu 10- až 30-tisíc kilometrov, 
pričom spotrebujú 800 až 1 800 litrov 
paliva. Najskôr otestujeme palivo bez 
prísad a následne s prísadami, aby bol 
zmeraný ich účinok. Správne zvolené 
aditíva v palivách výrazne predlžujú 
životnosť a zvyšujú výkon motora, čím 
znižujú emisie,“ prezradil David Weissen-
berger, výkonný riaditeľ DTC.

Testy potvrdili, že nové prémiové 
palivo má výrazne silnejšie čistiace 
účinky pre staršie aj nové typy motorov. 
Zabezpečuje tak dlhšiu životnosť moto-
ra, lepší výkon a nižšie emisie. Dozvedeli 
sme sa tiež, že prémiové palivá od Slov-
naftu radi nakupujú automobilky aj na 
testovanie v extrémne chladných pod-
mienkach. Keď v zime pôjdete napríklad 
na lyžovačku do rakúskych Álp, nájdete 
tam ratraky poháňané práve palivom 
od Skupiny MOL. „Našim zákazníkom 
chceme prinášať najvyššiu kvalitu, preto 
sme opäť vylepšili naše palivá. Vylepše-
né zloženie aditív – EVOTECH formula 
– má výrazne silnejšie čistiace účinky 
pre staršie, ako aj najmodernejšie typy 
motorov. Zákazníkom tak poskytujeme 
dlhšiu životnosť motora, lepší výkon 
a nižšie emisie,“ priblížila riaditeľka Ma-
loobchodu spoločnosti Slovnaft Timea 
Reicher.

Samuel Michalík

Systém dokáže toho oveľa viac 
a spĺňa požiadavky natoľko, že 
dnes takto prijímame približne 
80% objednávok. Takýto rýchly 
nábeh na digitálne riešenie je 

kombináciou tímového úsilia, a zároveň 
digitálne nakloneného prostredia, ktoré 
vytvorila pandémia. 

Objednávanie palív u nás donedávna 
prebiehalo iba telefonicky alebo mailom. 
Dnes je situácia iná a napriek obavám, 
že naši veľkoobchodní zákazníci nebu-
dú naklonení zmene, realita príjemne 

Z Á K A Z N Í C I

ISA nahrádza mailové  
a telefonické objednávky
DIGITÁLNE RIEŠENIE OBJEDNÁVANIA PALÍV SPUSTIL SLOVNAFT 
PRE SVOJICH VEĽKOOBCHODNÝCH ZÁKAZNÍKOV MINULÝ ROK 
V JÚNI. DNES SI CEZ TENTO SYSTÉM, KTORÝ SA PODOBÁ ONLINE 
BANKINGU, DOKÁŽU ZÁKAZNÍCI SAMI OBJEDNAŤ, ČO POTREBUJÚ. 

Čo ponúka ISA zákazníkom
`  riadenie objednávok, dodávok a faktúr
`  kontrola kreditného limitu
`  komfortné objednávanie palív pre 

vlastnú autocisternu alebo s dovozom 
na určené miesto

`  vytváranie objednávok pre zazmluvne-
né kombinácie produktov a splatnosti 
faktúr

`  prísun dôležitých informácií aj vďaka 
notifikáciám v mobile, či už o zmenách 
statusov objednávok alebo aj zmenách 
veľkoobchodných cien

Silvia Kadášová

Ako to funguje?
Do webovej aplikácie sa zákazníci prihlasujú cez svoje konto na našej stránke v časti  
Slovnaft Partner Portal, čo je zóna vyhradená pre zákazníkov. ISA ponúka rýchly prehľad 
o stave objednávok, dodávok a faktúr, zobrazuje notifikácie či informácie o disponibilnom 
kreditnom limite. Údaje sa dajú jednoducho a rýchlo vyhľadávať a filtrovať. Rozloženie 
reportov sa dá individuálne prispôsobiť zákazníckym potrebám. Nechýba priestor na zdie-
ľanie noviniek s užitočnými a praktickými informáciami. ktoré je potrebné so zákazníkmi 
zdieľať. Aplikácia ISA je dostupná v mobilnej verzii pre všetky Android a iOS zariadenia.

a vysvetľovali výhody takejto formy 
objednávania nielen digitálne zdatným 
zákazníkom,“ hovorí Juraj Knap z odde-
lenia Zákaznícky servis, zodpovedný za 
implementáciu aplikácie v Slovnafte. 

To, čo aplikácia ponúka teraz, nie 
je našou konečnou ambíciou. V pláne 
je napríklad sťahovanie faktúr a iných 
dokumentov, ktoré súvisia s dodaním 
tovaru. Systém sa bude neustále vyvíjať 
a kopírovať to, čo si budú trh a zákazníci 
vyžadovať. Už teraz je však jasné, že to 
bol dobrý ťah.

V PRÍPADE NAJMODERNEJŠÍCH 
NAFTOVÝCH MOTOROV TESTY 
ZODPOVEDAJÚ PREJDENIU 10- AŽ 30-TISÍC 
KILOMETROV, PRIČOM SPOTREBUJÚ 800 
AŽ 1 800 LITROV PALIVA.
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Kto stojí za 
Panorámou
OBĽÚBENÝ MAGAZÍN PANORÁMA ROKY SPREVÁDZA 
SLOVNAFTÁROV. PO DVOJROČNEJ PRESTÁVKE JE TU OPÄŤ 
A V ZMENENEJ PODOBE. PRINÁŠA POHĽAD DO VNÚTRA FIRMY, 
ZAUJÍMAVÉ TÉMY, ALE AJ ODDYCH A PRÍJEMNÉ ČÍTANIE. MNOHÍ SA 
V NEJ NÁJDETE A VĎAKA VÁM JU MÔŽEME TVORIŤ TAKÚ, AKÚ MÁTE 
RADI. PREDSTAVUJEME ĽUDÍ, KTORÍ ZA TÝM VŠETKÝM STOJA.

Spolupracovníci
Lucia Polcová
a útvar Rozvoj ĽZ

Naším poslaním je podporovať vzde-
lávanie a rozvoj zamestnancov, a tým 
posúvať aj seba. Pravidelne prinášame 
kolegom rozvojové aktivity v rámci Inter-
nej akadémie, podporujeme vzdelávanie 
lídrov a talentov, a mnohé z nás sú inter-
né trénerky a koučky. Strategickou je pre 
nás spolupráca so školami, kde podporu-
jeme študijné odbory potrebné pre náš 
biznis. Aj na stránkach Panorámy chceme 
inšpirovať, prinášať nové aktuálne témy, 
a tým pomáhať ľuďom celoživotne sa 
vzdelávať.

Mikuláš Bartal
projektový manažér

Stránky Panorámy som začal vnímať 
ako začínajúci učiteľ odborného vý-
cviku už v roku 2008. Vítala ma vtedy 
veľká továreň s nepredstaviteľnými 
gigantickými rozmermi výrobnej časti. 
Práve obsah uvedeného periodika mi 
poskytol ľudskú tvár areálu. Pomohol 
odhaliť nielen technickú, respektíve 
odbornú stránku spoločnosti, ale aj 
jej druhú stranu, stojacu za všetkými 
výsledkami: ľudí. Doslova čarovný bol 
moment, keď som prvýkrát dostal 
veľkú bielu obálku v škole, ktorá prišla 
zo Slovnaftu. Pravidelne obsahovala 
päť výtlačkov aktuálnej Panorámy, 

Redakčná rada: 
Miki Bartal, Erika Pírová, 
Silvia Kadášová, Natália 

Sandtnerová, Pavol Boldiš, 
Terézia Macáková, Mária 

Sulíková, Dáša Danihelová, Ida 
Šmíkalová, Barbara  

Orlická, Tomáš Beseda (zľava). 

Chýbajú: Tatiana  
Novotná, Iveta Kovalíková, 

Jana Zenkayová, Lujza 
Gajdošová, František Sztruhár  

a Hana Lešťanová.Útvar Rozvoj ĽZ: 
Mária Bielik Marettová, Katarína 
Balucha, Ľudmila Lipovská, Jaroslava 
Bernáthová a Lucia Polcová (zľava).

Sny sa plnia, potrebná je iba určitá 
dávka trpezlivosti. Rafinérska nostalgia, 
ktorá vznikla vo svete elektronických 
dimenzií a následne sa pýšila tlače-
nými občasníkmi, sa teraz presťahuje 
na honosné miesto, na stránky novej 
Panorámy. Z mnohopočetných reakcií 
kolegýň a kolegov a z vysokej sledova-
nosti spomenutej intranetovej stránky 
predpokladám, že historická výrobná 
minulosť má veľký potenciál osloviť 
ďalšiu významnú skupinu čitateľov, 
uprednostňujúcu hmatateľný výstup, 
čiže papierový formát. Vývoj Slovnaftu 
je nielen výnimočný, ale aj veľmi zau-
jímavý, pretkaný s príbehmi mesta na 
Dunaji, Bratislavy. 

Natália Sandtnerová
špecialistka na firemnú kultúru a zamest-
naneckú skúsenosť

Opäť „doma“: také boli moje pocity 
z toho, že sa Panoráma vracia a že sa zno-
va môžem podieľať na jej tvorbe. Panorá-
mu som vnímala a čítala ešte ako dieťa, 
keď ju domov nosili rodičia a starí rodičia. 
O to viac som bola pyšná, keď som sa 
ešte ako študentka mohla hrdiť tým, že 
sú to už aj moje príspevky, ktoré rodina 
číta. Som rada, že znova môžem prispieť 
svojou troškou a posunúť tak ďalej medzi 
našich kolegov takú krásnu a citlivú tému, 
akou je duševné zdravie a firemná kultúra, 
ktorým sa teraz venujem.

ktoré som využil na besedách s mojimi 
žiakmi. Najbližší vzťah som mal k ar-
chívnej časti, ktorá znovuobjavovala 
zabudnuté rafinérske témy. Môj sen 
bol jednoznačný: raz prispieť do tejto 
rubriky vlastným príspevkom.  
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Zaujímavosť z archívu
Doktor Hermann, vedúci prevádzkovania, 
dňa 31. 3. 1936 spozoroval, že niekto zo 
strechy skladov firmy Knizl – chemická 
čistiareň, na Chalúpkovej ulici č. 3 tajne 
fotografuje zariadenia krakovania. Rafi-
néria 14. 4. 1936 podala trestné oznáme-
nie na uvedenú firmu, nakoľko objektom 
fotografa boli špičkové zariadenia, jediné 
v regióne a z vojnového hľadiska ozna-
čované za tajné. Na Prezídiu Policajného 
riaditeľstva sa zistilo, že fotografova-
nie žiadali zástupcovia štyroch firiem 
s cieľom dokázať, že krakovacia stanica 
ako požiarno-nebezpečná jednotka 
sa nachádza v prílišnej blízkosti firiem 
Winterstein, Blumgrund (Neolín), Knizl 
a Neumann.  Po viac ako dvoch mesia-
coch Krajský súd sťažnosť týchto firiem 
zamietol a začiatkom júla, 4. 7. 1936, 
Apllo získala užívacie povolenie krakova-
cej stanice.
 
Miki Bartal

Tí, ktorí ju sledujete na Yamme-
ri, viete, že fotí najmä prírodu 
a zaujímavé je, že väčšinou ide 
o tie isté miesta. Tí, ktorí ju ne-
poznáte, môžete sa pokochať 

jej zábermi práve teraz.

` Kedy ste začali fotiť? 
V čase covidu, keď bolo možností športo-
vať málo, som začala prírodu vnímať viac. 
To, čo som navnímala, tú krásu, tak to sa 
vyslovene pretavilo do mojich fotografií. 

` Čím fotíte a sústredíte sa pri tom aj na 
kompozíciu, svetlo, prípadne postpro-
dukciu? 

Fotím mobilom. Keď je prirodzené svetlo, 
farby a celé to vyjde tak, že tomu jedno-
ducho nič nechýba, neupravujem. Iba by 
to tej fotke ukodilo.

` Prečo vlastne chodíte fotiť stále na tie 
isté miesta? V čom je to kúzlo?

Mám dve lokality, ktoré sú také moje stá-
lice a sú blízko môjho domu. Lebo kam 
by som cestovala po robote? Je to veľmi 
výhodné a podľa mňa sú to prekrásne 
miesta. Ak sa dá, cez víkendy chodievam 
aj do Karpát. Mám tam veľa miest, ktoré 
ma nikdy nenudia, sú pre mňa magické. 

M I M O  P R Á C E

Fotí ako profík
POVIETE SI, AKÉ OBYČAJNÉ. ZÁBERY NAŠEJ KOLEGYNE MARCELY 
PUNDŽÁKOVEJ Z PODPORNÝCH ČINNOSTÍ GBS VŠAK ČASTO PÔ-
SOBIA AKO OD PROFI FOTOGRAFA.

Máte kolegu alebo kolegyňu so zaujíma-
vým koníčkom? Dajte nám o ňom vedieť 
na redakcia@slovnaft.sk.

Vráťme sa k samotným 
koreňom. Zakladajúce valné 
zhromaždenie akcionárov 
9. apríla 1895 v Budapešti 
založilo účastinnú spoločnosť 

APOLLO rafinériu petroleja. Ako sídlo 
zapísali Andrássyho ulicu v Budapešti, 
pričom závod mal vyrásť na terajšej 
Čulenovej ulici v Bratislave. Cieľom bolo 
vybudovať rafinériu, ktorá by vyrábala 
ropné produkty, predávala ich, prípadne 
ťažila ropu. Výrobná kapacita mala dosa-
hovať 30- až 35-tisíc ton ropy ročne. 

Mestské úrady vydali povolenie na 
stavbu už 9. marca 1895. Mlynský park 
a záhradu, kde mala rafinéria vyrásť, 
tvorili lesy a lúky. V blízkosti súčasnej Ko-
šickej ulice vtedy viedlo rameno Dunaja. 
Volalo sa Brennerské, dnes Pálenisko. Z 
neho sa mal do rafinérie vybudovať kanál 
ukončený bazénom. V samotnej rafinérii 
mali vyrásť destilácie benzínu (3 men-
šie kotly), destilácia olejov (6 kotlov 
s 3 predhrievačmi), destilácia zvyškov 
(1 kotol), rafinácia petroleja a benzínu, 

R A F I N É R S K A  N O S T A L G I A

Začiatky a rozvoj 
rafinérie Apollo
RAFINÉRIU APOLLO ASI NIE JE POTREBNÉ PREDSTAVOVAŤ. 
DNES NÁM JU PRIPOMÍNA MOST APOLLO A HISTÓRIA 
SPOJENÁ S BOMBARDOVANÍM. ALE POZRIME SA, AKO JU 
VNÍMALI JEJ ZAMESTNANCI. 

rafinácia olejov (agitátor), expedícia 
výrobkov, sklady surovín, sklady poloto-
varov, sklady hotových výrobkov, dielne, 
laboratórium a vlastný prístav. 

Výrobu v rafinérii spustili v apríl 1896 
s 203 zamestnancami. V tom čase rafiné-
ria zároveň požiadala mesto o povolenie 
položenia provizórneho potrubia od 
Brennerskej hrádze po rafinériu, ktorým 
sa mala prečerpávať surovina z prístavu 
do výroby. Približne o rok a pol bola daná 
do prevádzky novopostavená parafínka 
a sviečkareň. Významným míľnikom 
bol aj 1. júl 1936, keď sa začala výroba 
v atmosféricko-vákuovej destilácii už nie 
kaskádovým, ale nepretržitým režimom, 
a takisto sa spustilo tepelné krakovanie. 
Išlo o najmodernejšie technologické 
postupy tej doby. V roku 1943 dosiahla 
rafinéria najväčší výkon počas svojej exis-
tencie, keď spracovala 160 445 ton ropy. 
Koniec prvej  úspešnej epizódy ropného 
priemyslu v Bratislave sa začal 16. júna 
1944 náletom spojeneckých síl a zbom-
bardovaním rafinérie.

 ` Plánujete publikovať svoje fotky aj 
niekde mimo Yammeru?

Zatiaľ nemám takú ambíciu. Aj to, že som 
sa vôbec dostala na Yammer, je alebo 
bola nejaká cesta. V tomto mi veľmi 
pomohol môj kolega, ktorý ma povzbudil 
a ocenil moje fotky. Samuel Michalík
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Prísady
Na cesto:

300 gramov hladkej múky
100 gramov práškového cukru
200 gramov masla 
50 gramov mandlí 
50 gramov lieskových orechov
štipka soli 
1  vanilkový cukor
2 žĺtky

Na obaľovanie:

1⁄2 hrnčeka  práškového cukru
1 vanilkový cukor

Postup
Z múky, masla, žĺtka, cukru, soli a mle-
tých orechov vymiesime cesto. Zabalíme 
do alobalu a dáme na dve hodiny do 
chladničky.
Potom z cesta odoberáme malé kúsky, 
ktoré vyšúľame na krátke valčeky (do 
7cm) a vytvarujeme ich na rožteky. 
Pečieme pri teplote 190 °C 10 až 12 
minút. Po miernom vychladnutí (nesmú 
byť úplne vychladnuté) rožky obalíme 
v zmesi práškového a vanilkového cukru.
Dobrú chuť a krásne Vianoce!

R E L A X & Z Á B A V A

Urobte si náš kvíz a pobavte sa
1. Aký veľký je Slovnaft? 
 a) najväčší
 b) ako Vrakuňa a Podunajské Biskupice dokopy
 c) dosť veľký, aby bol neprehliadnuteľný

2. Čo vypúšťame z komína Teplárne?
 a) prevažne paru
 b) nekonečnú lásku a porozumenie
 c) nikto nevie

3. Aké dlhé by boli potrubia v Slovnafte, ak by sme ich spojili?
 a) dlhšie než tvoja dovolenka
 b) po čerpaciu stanicu Zeleneč
 c) na mesiac a späť

4. Čo je na Slovnafte najlepšie?
 a) super kolegovia
 b) excelentná kuchyňa
 c) všetko

Správne odpovede: 1. b, 2. a, 3. c, 4. abc

Vianočný recept: Super jednoduchý a rýchly

Viedenské vanilkové rožky

Sebauvedomenie
Samotné uvedomenie si zmeny v pre-
žívaní je prvým krokom k tomu, aby 
sme nad úzkosťou mohli mať prevahu. 
Začnime s tým tu a teraz,  pretože naozaj 
žiť vieme len v prítomnom okamihu.  
Zamerajme sa na seba samého a naše 
bezprostredné okolie – čo cítime, čo vidí-
me, na čom práve pracujeme. Vyriešme 
teraz svoju úlohu a potom sa posuňme 
k ďalšej.  Buďme k sebe viac láskaví ako 
prísni. Strach a úzkosť nás môžu sprevá-
dzať celý život, no ide o to ako.

Liečba
V liečbe úzkostných porúch neexistuje 
univerzálna liečebná metóda. Dôležité 
je nájsť v sebe schopnosť rozoznať, čo 
reálne môžem ovplyvniť čo nie, a prijať 
tieto závery.

D U Š E V N É  Z D R A V I E

Úzkosť, ako sa k nej postaviť
OSTATNÉ OBDOBIE BOLO PRE VŠETKÝCH NÁROČNÉ, PRINIESLO 
OBAVY A STRACH O ZDRAVIE AJ O ŽIVOT. VO SVETE AJ U NÁS  
VZRÁSTOL VÝSKYT ÚZKOSTNÝCH PORÚCH.

Samotná úzkosť nemusí predsta-
vovať len ohrozenie, ale môže 
byť naším kompasom, ktorý nás 
nasmeruje a ochráni. Životom 
kráčame ďalej a svetlo nádeje aj 

napriek tomu nezhasína. Čo by sme mali 
vedieť a čo to so sebou prináša? 

Úzkosť je nepríjemný stav, ktorý vzniká 
ako dôsledok prežívania kombinácie 
negatívnych emócií, z pocitu nejasných 
obáv a strachu predovšetkým v ne-
bezpečnej situácii. Istým spôsobom je 
prospešná a upozorňuje na to, čoho sa 
máme vyvarovať. Môže sa stať, že ju už 
nedokážeme zvládať a prináša nám ne-
pokoj do života a vplýva na naše zdravie. 

Príznaky
Stav úzkosti príde nečakane. Spúšťačom 
môže byť strachom podmienené vnútor-
né napätie, podráždenosť a nervozita, 
neschopnosť sústrediť sa. Naše telo začne 
reagovať na záťaž a vnútorné napätie, dáva 
nám signál, že niečo nie je v poriadku. Za-
čína nás sprevádzať úzkosť, ktorá so sebou 
postupne prináša nemalé duševné starosti, 
obmedzenie slobody i konania. Bolí nielen 
duša, ale aj telo. Ohrozujúci stav nastane 
vtedy, keď naša nepohoda vplýva na náš 
život a  každodenné fungovanie. 

Príznaky úzkosti
Psychické:
`  pocit ohrozenia a napätia
`  strach a nadmerné obavy
`  problémy s koncentráciou
`  poruchy spánku
`  ľakavosť
`  podráždenosť
`  záchvaty panickej hrôzy

Somatické:
`  tlaky v žalúdku
`  napätie svalov
`  bolesti hlavy a chrbta 
`  tras 
`  hnačka alebo zápcha
`  zvracanie
`  sucho v ústach

Tip pre vás
Rýchla dychová relaxácia. 
Na niekoľkých miestach v byte, aute alebo 
– pokiaľ je to možné – aj v práci umiest-
nite značku. Môžu to byť farebné lepiace 
papieriky. Keď papierik uvidíte, zhlboka sa 
nadýchnite do brucha a v duchu vyslovíte 
vetu: Teraz _ sa _ musím _ upokojiť... Opa-
kujte to minimálne trikrát.

Slovnaft ponúka 
svojim zamestnancom 
bezplatné individuálne 
osobné poradenstvo, 
poradenstvo formou 

e-mailu či telefonickú konzultáciu, ktorú po-
skytuje Paed.Dr. Jana Špániková, PhD., NZZ – 
pracovisko TeraViva. Viac informácií, kontakt 
a podcast o úzkosti,  nájdete na intranete. Máte zaujímavý recept alebo sa chcete 

pochváliť svojím varením? Pošlite nám 
tipy a vaše výtvory z kuchyne na  
redakcia@slovnaft.sk.

Sandtnerová v spolupráci s pani doktor-
kou Janou Špánikovou
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A N K E T A

Aký bol pre vás rok 2022  
a čo očakávate od 2023?

Aj keď mi rok 2022 priniesol niekoľko 
príjemných vecí, asi nikoho neprekvapí, 
že ho celkovo nevnímam veľmi pozitívne 
a to z dôvodu prebiehajúcej vojny u náš-
ho východného suseda. Nestabilita môže 
v nastupujúcom roku 2023 priniesť svetu 
ešte veľa zlého, ale veľmi si želám, aby 
nasledujúci rok bol rokom upokojenia.

Rok 2022 bol po pracovnej stránke opäť 
náročný a hektický. Nadchádzajúci rok 
2023 bude pre mňa osobne jubilejný 
– v novembri bude 25 rokov, čo som 
nastúpila do skupiny SLOVNAFT, a.s. 
V osobnom živote si želám, aby sme ja 
a moja rodina boli zdraví a spokojní – to 
je predsa najdôležitejšie.

Nikto z blízkych nebol v nemocnici, 
a preto som šťastná. Ak by som omylom 
stlačila Ctrl+C pre rok 2023, bola by 
som vďačná a spokojná. Akurát ten 
dom by sme mohli už konečne v budú-
com roku zatepliť!

Rok 2022 sa niesol v znamení výrazných 
zmien v externom prostredí, ktoré 
nebolo jednoduché zvládnuť. Aj napriek 
tomu sa nám počet našich zákazníkov 
výrazne zvýšil, za čo patrí poďakovanie 
aj môjmu tímu, ktorý tieto výzvy zvládol 
excelentne a potvrdil svoje kvality.

Z roka 2022 mám zmiešané pocity, 
nakoľko úspechy, ako realizácia plánova-
ných odstávok, boli zatienené HSE a PSM 
udalosťami. No a od roku 2023 očaká-
vam a nám všetkým prajem, aby sme ho 
zvládli bez akýchkoľvek udalostí, ktoré by 
ohrozovali zdravie kohokoľvek z nás.

Rok 2022 nám pripomenul, že mier 
a demokracia nie sú samozrejmosťou. 
Verím, že v novom roku budeme všetci 
k sebe viac tolerantní, empatickí a so-
lidárni. O to ľahšie náročný rok 2023 
všetci spolu zvládneme.

Rok 2022 pre mňa znamenal viacero 
výziev. Prvá bola realizácia odstávky na 
VJ Aromáty z pozície projekt manažéra 
SMaO. Druhou výzvou bola ponuka ma-
nažmentu SMaO na novú pozíciu. Je pre 
mňa česť pokračovať v práci na útvare 
Hlavné plánovanie,ß ktorý zabezpečuje 
realizáciu prác pomocou dodávateľov.

V tomto roku som strávil veľa času za 
hranicami s kolegami z Maďarska, ale aj 
s ľuďmi a priateľmi  z programu SMART. 
Takéto veci vás veľmi obohatia, či už 
kultúrne alebo profesijne. Hrdý som aj na 
našu komunitu z IT&D GBS. Od roku 2023 
neočakávam nič. No chcel by som, aby mi 
vydržal úsmev na tvári a boli okolo mňa 
ľudia, s ktorými vieme posunúť aj našu 
firmu k tým top na trhu.

Vladimír Marônek
špecialistka, Platby Back Office 

Ivona Linková
podporné činnosti, Back Office VÚRUP, a.s.

Zdenka Babincová
podporné činnosti – špecialistka, Produktovod Kľačany

František Sztruhár
vedúci útvaru Riadenie vonkajších obchodných vzťahov

Matúš Horváth
manažér, P3 Krakovanie, Reforming a Aromáty

Roman Barta
pracovník riadenia prepravy Logistiky, preprava produktovodom 
a prečer. stanice

Michael Zvoda
vedúci, Spoľahlivosť, SMaO

Jakub Ďuriš
IT špecialista, DS IT Riešenia pre výrobu


