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PRÍHOVOR GENERÁLNEHO RIADITEĽA 

         Vážení akcionári, milí partneri, zákazníci a spolupracovníci 

 

           Pri hodnotení roku 2013 spoločnosti SLOVMAG, a.s. Lubeník môžeme konštato-

vať, že to bol azda najplodnejší rok v celej skoro 60-ročnej histórii z pohľadu rozsahu 

a významu investičnej výstavby. 

           Presne v súlade s harmonogramom bola v máji 2013 spustená do prevádzky 

nová technológia na výrobu magnézio-uhlíkatých stavív na báze carboresu. Sú to ma-

teriály určené pre žiaruvzdorné výmurovky najmodernejších agregátov čiernej metalur-

gie, ktorá absorbuje 70% produkcie spoločnosti. Už v priebehu niekoľkých mesiacov sa 

ukazuje opodstatnenosť rozhodnutia vybudovať túto špičkovú technológiu svetových 

parametrov, pretože nové produkty napĺňajú očakávania. Na tomto mieste je potrebné 

poďakovať akcionárom za ochotu investovať, zamestnancom SLOVMAG-u zabezpečujú-

cim túto náročnú akciu za profesionálny výkon, kolegom z Magnezit Group Europe Ne-

mecko a dodávateľom za špičkové výrobky a prácu ako aj korektné vzťahy. Predmetnú 

aktivitu ocenila aj Slovenská priemyselná a obchodná komora 

a udelila nám za ňu Krištáľový Merkúr 2013 ako hlavnú cenu 

kategórie „Inovácia technológie, riadenia a marketingu“. 

V roku 2013 bola do prevádzky spustená aj ďalšia významná 

investícia, briketačná linka, ktorá nám pomôže efektívnejšie 

využívať našu surovinovú základňu. 

          Minulý rok sa nám taktiež prvýkrát v histórii spoloč-

nosti podarilo predať prvé tony kalcinovanej kaustickej mag-

nézie v súlade s vybudovaným systémom FAMI-QS a HACCP 

a urobiť tak krok v diverzifikácii výrobkového portfólia spoloč-

nosti. 

           Okrem už štandardne zabehnutého systému spracovania surového magnezitu 

deponovaného na haldách sme v hodnotenom období úspešne naštartovali spracovanie 

magnezitových úletov z filtračných zariadení uskladňovaných v minulosti na skládke  

inertného odpadu. Okrem ekonomického prínosu je pridanou hodnotou tejto činnosti 

znižovanie ekologickej záťaže územia. 

           Určite by sme prijali aj priaznivejší ekonomický výsledok ako cca. 300 tis. EUR 

po zdanení. Vyššej ekonomickej efektivite zabránilo nenaplnenie predaja výrobkov, keď 

úroveň predaja stavív dosiahla len 63 % voči PZ 2013 a úroveň predaja žiaruvzdorných 

hmôt 78 %. Táto skutočnosť musí byť pre nás výzvou do budúceho obdobia byť úspeš-

nejší aj keď v tomto období pokračovania hospodárskej recesie a tvrdého konkurenč-

ného boja to nie je určite jednoduché. Verím, že tomu napomôže aktívna obchodná po-

litika podporovaná kvalitnou ľudskou prácou a modernou technológiou. 

           Za všetkým sú ľudia. Verím, že zamestnanci našej spoločnosti majú ambíciu 

rásť odborne aj morálne. 

 

                                                                              Ing. Ondrej Dojčár 

                                                                           generálny riaditeľ a.s. 
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ZÁKLADNÉ ÚDAJE 

PROFIL SPOLOČNOSTI 

 
Spoločnosť  patrí k najväčším výrobcom žiaruvzdorných stavív a hmôt na Sloven-

sku. Sme zameraní  na výrobu bázických stavív a žiaruvzdorných hmôt, ktoré sa použí-

vajú na opravy a obnovu výmuroviek oceliarenských a cementárenských pecí, v prie-

mysle farebnej metalurgie ako aj na výplne elektrických akumulačných pecí. Spoloč-

nosť i naďalej vykonáva ťažbu z vlastného ložiska prírodného magnezitu, pričom pri vý-

robe využíva vo významnej miere aj dovážané suroviny. 

 

Obchodné meno :     SLOVMAG, a.s. Lubeník  

Sídlo :                     Lubeník 236  

                               049 18 Lubeník  

IČO :                       31 686 184  

Označenie zápisu do obchodného registra : Zapísaná v obchodnom registri Okresného   

                                                               súdu Banská Bystrica, vložka c. 402/S  

                                                               oddiel Sa  

Deň  zápisu do obchodného registra :         01. 03. 1994 

Právna forma :                                         akciová spoločnosť 
 
 
PREDSTAVENSTVO SPOLOČNOSTI 

                     Ing. Ján Galovič, predseda predstavenstva a.s.  

                     Ing. Daniel Fedoriak, člen predstavenstva a.s. 

 

DOZORNÁ RADA SPOLOČNOSTI 

                     Sergey Yurievich Odegov, člen – predseda dozornej rady  

                     Vladimír Valerievich Dunaev, člen      

                     Evgeny Nikolaevich Nenashev, člen                                    

                      Ing. Július Kvetko, CSc. , člen - zástupca zamestnancov         

 

VÝKONNÉ VEDENIE SPOLOČNOSTI 

                     Ing. Ondrej Dojčár                      generálny riaditeľ 

                     Ing. Ljubomir Vaskovič, CSc.      zástupca generálneho riaditeľa 

                      Ing. Dušan Štefanko                   obchodný riaditeľ 

                      Mgr. Jana Mladšia                        ekonomický riaditeľ 

                      PhDr. Daša Benková                   personálny riaditeľ 

                      Ing. Ján Goldschmidt                  výrobný riaditeľ 

                      Ing. Jaroslav Ganaj                     technický riaditeľ 
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VYBRANÉ EKONOMICKÉ ÚDAJE graficky 
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FIRMA PREŠLA VÝZNAMNÝMI VÝVOJOVÝMI ETAPAMI ... 
 
 
... Počiatky ťažby  magnezitu siahajú už do roku 1897... 

... čo súviselo s rozvojom  železiarskeho  priemyslu. Všeobecná magnezitová účastinár-

ska  spoločnosť  Bratislava (AMAG),  začala s výstavbou lomu a postavila šesť dvojitých 

šachtových pecí  a na svoju dobu modernú elektromagnetickú separáciu páleného mag-

nezitu. Spoločnosť však  ťažila nesystematicky, nerobila geologický prieskum a snažila 

sa o dosiahnutie maximálneho zisku, bez väčších investičných nákladov. Následkom 

týchto skutočností a veľkého závalu, v roku 1923 ťažbu zastavila. Práce na tomto ložis-

ku obnovili až v roku 1962. 

... Hlbinná ťažba na bani Studená začala  v roku 1934 ... 

... pričom objavenie tejto bane bolo už výsledkom systematického prieskumu. Dobýva-

cie práce tu začali v roku 1934 bez väčšej mechanizácie.  Do roku 1960 sa dobývalo 

priečnym výstupkovým dobývaním so základkou.  

... Výstavba nového závodu začala v roku 1956 ... 

... a pokračovala až do roku 1972 – pričom projekt niesol názov Lubenícky nový závod – 

LuNZ. 

... V roku 1967 bola daná do prevádzky úpravňa v ťažkých suspenziách ... 

... pričom v tejto dobe  bol  závod organizačne začlenený pod Slovenské magnezitové 

závody, š.p. Košice.  

 

... V roku 1993 sa začala písať novodobá samostatná história spoločnosti ... 

... delimitáciou majetku štátneho podniku na desať samostatných právnych subjektov, 

vznikol i podnik Slovenské magnezitové závody, š.p. Lubeník. Tento štátny podnik sa 

pretransformoval na akciovú spoločnosť so 100 % účasťou zamestnancov na základe čo-

ho  bola dňa 1.3.1994  zapísaná do Obchodného registra akciová spoločnosť pod ná-

zvom SLOVMAG, a.s. Lubeník.  Preto je rok 2014 rokom 20. výročia založenia akcio-

vej spoločnosti SLOVMAG, a.s. Lubeník a jej obchodnej značky SLOVMAG ... 

 

... A po viacerých zmenách  vlastníkov, pre ktorých bola spoločnosť  krátkodo-

bou investíciou ... 

... sa naša spoločnosť v roku 2008 stáva súčasťou skupiny Magnezit Group, ktorá je 

strategickým investorom v našej oblasti podnikania. Magnezit Group je najväčším vý-

robcom v segmente magnezitového priemyslu na ruskom teritóriu a kľúčovým výrobcom 

v celosvetovom meradle v odvetvi produkcie magnezitu.             
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FIRMA JE V SÚČASNOSTI ... 
 
 
... jedným z najväčších výrobcov žiaruvzdorných stavív a hmôt na Slovensku. Ťažbou 

magnezitu a jeho spracovaním sa získava slinutá magnézia, ktorá je základom pre výro-

bu tvarovaných a netvarovaných bázických žiaruvzdorných výrobkov. Výrobky spoloč-

nosti sa používajú na opravy a obnovu výmuroviek oceliarenských a cementárenských 

pecí, v priemysle farebnej metalurgie, pri výrobe elektrických akumulačných pecí ako 

teplonosné jadrá na výplne, respektíve nachádzajú aj ďalšie využitie. Naše netvarové 

výrobky sa uplatňujú tiež ako zdroj horčíka v poľnohospodárstve. 

          Uspokojovanie potrieb a požiadaviek zákazníka je založené na vyše 50-ročnej 

tradícii výroby a množstve skúseností. Samozrejmosťou je flexibilita pri spĺňaní špecific-

kých požiadaviek zákazníka a kompletný technický servis. Výsledky výskumu a vývoja 

umožňujú neustále zvyšovanie životnosti výmuroviek a tým znižovanie nákladov zákaz-

níka na ich nákup. Veľký dôraz je kladený na ochranu životného a pracovného prostre-

dia v procese výroby a aj pri aplikácii výrobkov. 

          V súčasnosti je vlastníkom spoločnosti SLOVMAG, a.s. Lubeník skupina Magnezit 

Group s 99,6 % vlastníckeho podielu. Táto skupina je reprezentovaná firmou Mag Hol-

dings S.A. so sídlom v Luxemburgu. Magnezit Group je najväčším výrobcom žiaruvzdor-

ných výrobkov na ruskom teritóriu a dlhodobo si udržiava významné postavenie v celo-

svetovom meradle. Okrem spoločnosti Slovmag, a.s. Lubeník vlastní niekoľko výrobných 

závodov v Rusku, na Ukrajine, v Číne, vrátane najväčšej firmy na výrobu žiaruvzdor-

ných stavív na svete - magnezitového závodu v Satke. 

 

 

FIRMA V BUDÚCNOSTI ... 

 

... bude i naďalej využívať svoje surovinové zdroje ťažené na banskej prevádzke.  

... bude i naďalej využívať svoje tradičné výrobné zariadenia – šachtové pece, rotačnú 

pec na slinkovej prevádzke, tunelové pece, lisy a ďalšie zariadenia na tehlovej           

prevádzke. 

... budú sa využívať aj  významne zrekonštruované a novopostavené investičné celky, 

ktorými sú najmä linka na výrobu uhlíkatých stavív vrátane novej temperovacej pece 

Ľubena a briketačná linka. Tu nás stále ešte čakajú zložité procesy úplného zvládnutia 

a vylaďovania technológie a najmä proces presadzovania sa na trhoch s novými výrob-

kami, či už u našich existujúcich, ale aj u nových zákazníkov.   
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FIRMA V ROKU 2014 ... 
 
... plánuje pokračovať v investovaní do výrobných zariadení v úhrnnej hodnote cca   

676 tis. Eur, pričom v investičnom pláne na rok 2014 je napr. linka na plnenie ventilo-

vých vriec v hodnote 75 tis. Eur, manipulátor na triedenie stavív za temperovacou pe-

cou v hodnote 240 tis. Eur, píla na pílenie špeciálnych tvarov v hodnote 75 tis. Eur 

a ďalšie  investičné akcie. 

... plánuje zvýšiť úroveň tržieb na cca 34 000 tis. Eur, t.j. plánuje nárast tržieb za vlast-

né výrobky voči predchádzajúcemu obdobiu s významným podielom výrobkov z nových 

investičných celkov.     

... plánuje dosiahnuť  hospodársky výsledok pred zdanením vo výške 945 tis. Eur.  
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          Svet magnezitu sa mení.  Dopyt po jednoduchých stavivách z klasickej magnezi-

tovej suroviny sa nahrádza dopytom po stavivách so zložitým chemizmom, špecifickými 

tvarmi a špeciálnymi vlastnosťami.  

 

Banská prevádzka preto  vyťažila menej suroviny ako v predchádzajúcom roku 

a spracovala i menej koncentrátov, keďže  sortimentná skladba dopytu  je orientovaná 

stále viac na výrobky z nakupovaných surovín. To však na druhej strane umožňuje rov-

nomerné využívanie ložísk magnezitu v perspektíve na dlhšie časové obdobie ako bolo 

prognózované v minulosti. 

Slinková prevádzka  začala  v roku 2013 vyrábať brikety na novej  briketačnej linke 

a teda sa začal  aj výpal brikiet v šachtových  peciach a v rotačnej peci.  Začalo sa so 

spracovaním materiálu uskladneného na haldách, pričom v roku 2013 sa do šachtových 

pecí vsadilo 320 t a do rotačnej pece  1 111 t  z háld. A toto sú aj trendy budúceho ro-

ka – zvyšovať výrobu brikiet na novej linke a hľadať možnosti využívania potenciálnych 

suroviny z háld. Výroba neupravených sypkých hmôt kopírovala požiadavky na vsádzku 

pri výrobe bázických stavív a požiadavky odbytu na realizáciu sypkých hmôt. 

Tehlová prevádzka vyrobila o 1 438 t stavív menej ako v roku 2012, no náročnosť ich 

výroby sa z roka na rok stupňuje. Už nie je možné vyrábať sériové dodávky jednodu-

chých stavív vo vysokých sériách a množstvách. Stavivá, ktoré vyrábame, musíme do-

datočne opracovávať, aby sme vyhoveli stupňujúcim sa nárokom zákazníka. Pokiaľ ide 

o výrobu uhlíkatých stavív, neboli naplnené požiadavky podnikateľského zámeru. Ná-

beh novej uhlíkatej linky a jej skúšobná prevádzka prebiehala pomalšie ako sa očaká-

valo v zámere, no v roku 2014 sa už ráta s vyššou výrobou tejto skupiny stavív. 

Výrobné ukazovatele v číslach uvádzame v nasledujúcej tabuľke: 

 

Výrobné ukazovatele podľa jednotlivých prevádzok 

 
Skutočnosť           
v roku 2012 

Podnikateľský   
zámer 2013 

Skutočnosť            
v roku 2013 

 Banská prevádzka    
 Úžitková rúbanina 106 800 106 231 88 828 

 Koncentráty 66 011 70 243 61 032 

 Prevádzka výroby slinkov    
 Upravené sypké hmoty 35 568 30 843 30 828 

 Tehlová prevádzka    
 Bázické stavivá spolu 27 183 34 834 25 226 

            z toho:    pálené 21 849 24 796 21 399 
                          uhlíkaté 5 189 9 814 3 751 
 Žiaruvzdorné hmoty 4 080 3 668 3 017 

ROK 2013 VO VÝROBNÝCH PREVÁDZKACH 
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Opravy a údržba majetku je  vo firme, v ktorej sa začalo vyrábať už 

v sedemdesiatych rokoch minulého storočia špecifická a náročná činnosť. O to zložitej-

šie to bolo v roku 2013, keď bolo potrebné začať riešiť opravy v dôsledku požiaru 

v administratívnej budove Kohút v Revúcej.  

 

Prevádzka servisu a služieb zabezpečuje širokú škálu servisných činností –     

dopravu osobnými i nákladnými vozidlami,  rozvod energetických médií a chod 

energetických zariadení v rámci firmy a v neposlednom rade sa stará aj o opravy 

a údržbu nehnuteľného majetku, výrobných strojov a zariadení. V roku 2013 predsta-

vovali výkony za opravy a údržbu vo vlastnej réžii sumu 1 918 tis. Eur, z čoho    

604 tis. Eur predstavovali náklady na generálne opravy v ocenení vo vnútropodniko-

vých cenách. Náklady na opravy dodávateľským spôsobom boli vynaložené vo výške  

292 tis. Eur.  Servisné činnosti boli  teda v prevažnej miere zabezpečované vlastnými 

zamestnancami, pričom v roku 2013 na tejto prevádzke našlo prácu priemerne 118 za-

mestnancov. 

 

 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci nie je len záležitosťou technic-

kého úseku. Naša akciová spoločnosť sa zaoberá výrobou a spracovaním magnezitovej 

rudy resp. ťažkým priemyslom, kde miera rizika pri práci je vysoká a nedá sa úplne  

eliminovať. Bezpečnosť však je a musí byť prioritou, ktorej sa venuje mimoriadna po-

zornosť a kde sa aj vynakladajú nemalé náklady. Menovite sa jedná o náklady na     

osobné ochranné pomôcky v hodnote cca 26 tis. Eur, hygienické potreby v hodnote    

9 tis. Eur, na pitný režim sme vynaložili 5 tis. Eur, na rekondičné pobyty 5 tis. Eur, na 

pracovnú zdravotnú službu a ostatné lekárske vyšetrenia 19 tis. Eur. No ide predovšet-

kým o zaistenie skutočnej bezpečnosti a zdravia pri práci, nie o objem vynaložených 

finančných prostriedkov.  

Otázka bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa stáva čoraz dôležitejšou a ne-

oddeliteľnou súčasťou politiky spoločnosti, čoho dôkazom je aj zníženie pracovnej úra-

zovosti a priznaných chorôb z povolania. Je namieste snaha spoločnosti zavádzať     

opatrenia zvyšujúce bezpečnosť a ochranu zdravia ľudí do praxe napriek neustálej 

potrebe optimalizovať náklady spoločnosti. Odbor bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci intenzívne presadzuje aj nutnosť používania primeraných OOPP pri práci, čo je 

často zo strany zamestnancov zanedbávané a bude sa naďalej venovať aj kontrolám 

bezpečných postupov pri práci.  

 

ROK 2013 NA TECHNICKOM ÚSEKU  
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     Údaje v grafe jasne poukazujú na to ako sa počet registrovaných úrazov  rapíd-

ne znížil v roku 2013 oproti roku 2012, veríme, že nastolený trend sa nám podarí udr-

žať aj v budúcnosti.  

V roku 2013 sme nemali len najnižšiu úrazovosť, ale aj najmenej priznaných 

chorôb z povolania za posledných 5 rokov. Pričom na porovnanie sme v roku 2010 mali 

17 priznaných chorôb z povolania a v roku 2013 sme mali 3 priznané choroby 

z povolania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           V nasledujúcom období resp. v roku 2014 bude na úseku ochrany a zdravia pri 

práci maximálna snaha znížiť rizikové pracoviská, profesie zaradené do rizikovej kate-

górie 4. Veríme, že sa nám to podarí dosiahnuť prijatím organizačných. resp. technic-

kých a technologických opatrení.   
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Ochrana životného prostredia je stálou prioritou a výnimkou nie sú ani 

inovované výrobné zariadenia s pozitívnym vplyvom na ochranu životného prostredia. 

Temperovacia pec na vytvrdzovanie uhlíkatých stavív, vybavená najmodernejšou tech-

nológiou dopaľovania vznikajúcich znečisťujúcich látok zamedzuje ich možný únik do 

vonkajšieho prostredia a tým obmedzuje aj ich negatívny dopad na životné prostredie.  

Linka na výrobu uhlíkatých stavív je vybavená novo vybudovaným odprašovacím za-

riadením pre zachytávanie vznikajúcich tuhých znečisťujúcich látok, ktoré spĺňa nad-

priemerné požiadavky kvality. V rámci výstavby novej linky boli využité aj už existujú-

ce odprašovacie zariadenia, ktoré boli predmetom rekonštrukcie a spĺňajú prísne po-

žiadavky legislatívy pre množstvo zachytených znečisťujúcich látok, ako aj novo vybu-

dované odprašovacie zariadenia, ktoré spĺňajú prísne požiadavky pre produkciu znečis-

ťujúcich látok do pracovného prostredia, nakoľko nie sú vyústené do vonkajšieho pros-

tredia. 

Nová Briketačná linka je tiež v plnej miere odprášená modernými odprašovacími 

zariadeniami spĺňajúcimi prísne environmentálne kritériá, keďže ani jedno z novovybu-

dovaných odprašovacích zariadení nie je vyústené do vonkajšieho prostredia a tým sa 

zamedzuje akémukoľvek nepriaznivému vplyvu výrobnej činnosti na ekológiu. 

 

Investície boli v roku 2013 skutočne významné a  umožňujú podstatné rozší-

renie portfólia výrobkov. Prispôsobujeme sa trhu, reagujeme na požiadavky zákazní-

kov. Našou odpoveďou je aj linka na výrobu magnéziovo uhlíkatých stavív, výstavba 

ktorej bola definitívne ukončená úspešným zavŕšením funkčných a prevádzkových skú-

šok. Linka umožňuje, aby sa doterajšia výroba stavív viazaných syntetickou živicou 

rozšírila o stavivá viazané Carboresom. Stavivá viazané touto väzbou sú environmen-

tálne priaznivejšou alternatívu. Táto investícia bola reakciou na súčasné trendové po-

žiadavky trhu so žiaruvzdornými materiálmi, kde sa hlavný dôraz kladie na zvyšovanie 

úžitkových vlastností výrobkov a tým na zvyšovanie ich trvanlivosti v službe. Súčasťou 

investičnej akcie bola výstavba novej temperovacej pece (Obr. 3), ktorá je určená na 

vytvrdenie magnéziovo-uhlíkových stavív pri teplote 300 stupňov. Pri jej výstavbe  sa 

uplatnili najmodernejšie technické a technologické trendy. Zvýšené nároky na manipu-

láciu s výrobkami sa vyriešili nákupom dvoch automatizovaných manipulátorov.    
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BRIKETAČNÁ  LINKA (Obr. 1) umožňuje spracovanie vedľajších jemno       

zrnných, doteraz nevyužívaných produktov, vznikajúcich pri spracovaní magnezitovej 

suroviny. Okrem priebežne vznikajúcich produktov sa vďaka novej technológii pozor-

nosť upriami aj na spracovanie materiálu uskladneného na haldách, čím sa prispeje     

k zníženiu starých environmentálnych záťaží. Následne sa takéto materiály spracujú 

výpalom na spekanú magnéziu alebo je možné surové brikety (Obr. 2) priamo predá-

vať výrobcom ocele ako tzv. troskotvorné prísady, ktoré znižujú opotrebenie žiaru-

vzdorných materiálov.   

Obr. 3 

Obr. 1 Obr. 2 
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Súčasný celosvetový dopyt po žiaruvzdorných výrobkoch je v globálnom konku-
renčnom prostredí ovplyvňovaný cenou a zvyšujúcimi sa nárokmi na kvalitu ponúka-
ných výrobkov. Stratégia obchodu preto v tomto období bola orientovaná nielen na 
predaj doteraz vyrábaných produktov, ale aj  predaj nových výrobkov z nových liniek, 
pomocou ktorých sme schopní produkovať výrobky novej koncepcie s vyššou pridanou 
hodnotou pre zákazníka. 

Tým máme na mysli, že v roku 2013 sme realizovali aktivity za účelom predaja 
nového sortimentu magnéziovo-uhlikových stavív viazaného carboresom, predaj brike-
tovaných materiálov a samozrejme sme pokračovali v hľadaní zákazníkov s cieľom 
zvýšiť predaj kaustickej kalcinovanej magnézie pre použitie v poľnohospodárstve.  

Keďže naše výrobky sú určené pre ďalšie priemyselné použitie u našich zákazní-
kov, ktorých cieľovými trhmi sú zákazníci zo strojárskeho a stavebného priemyslu, do-
pyt po ich výrobkoch ako je oceľ, cement, vápno a farebné kovy a následne úroveň ich 
výroby, priamo úmerne ovplyvňuje našu produkciu. Negatívny dôsledok tejto korelácie 
sme v sledovanom období zaznamenali hlavne pri odbyte našich stavív do Českej re-
publiky. 

Spoločnosť SLOVMAG, a.s. Lubeník predala v roku 2013 takmer 40 tis. ton vlast-
ných žiaruvzdorných výrobkov, z toho takmer 18 tis. ton netvarovaných výrobkov 
a viac ako 21 tis. ton tvarovaných výrobkov. 

ROK 2013 NA OBCHODNOM ÚSEKU  
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Pri medziročnom porovnaní môžeme vidieť zlepšenie produkcie stavív na teritóriu Rus-

ka,  pokles zaznamenala Česká republika a Poľsko, export do ostatných krajín nevyka-

zoval výraznejšiu zmenu. Pri realizácii hmôt si dominantné postavenie i naďalej udržala 

Ukrajina, kde podiel expedovaných hmôt predstavoval približne 30 %.  

Pri analýze realizovaných tvarovaných a netvarovaných výrobkov podľa priemyslu jas-

ne vidíme, že dominantným sektorom použitia stavív a hmôt je čierna metalurgia. Ďal-

šími nosnými sektormi boli i naďalej farebná metalurgia, výroba žiaruvzdorných výrob-

kov a samozrejme cementárenský priemysel.  Neustále hľadanie nových zákazníkov 

v rôznych segmentoch a na rôznych teritóriách doma a  vo svete je v spolupráci s na-

šou materskou spoločnosťou Magnezit Group i naďalej našou prioritou. 
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 Motto:        „Ak chcete vybudovať veľký a úspešný podnik, 

                                   vybudujte najprv seba.“ 
                                                                                             Tomáš Baťa 
 
           Každá firma má tri hlavné piliere, na ktorých buduje svoj biznis. Jedným z nich 
je vízia, ciele a stratégia a ako ich napĺňať. Druhým je zariadenie, prostredie 
a systémy, ktoré podporujú samotnú produkciu. A tretím, ktorý oživuje predchádzajúce 
dva, sú ľudia – zamestnanci, jej ľudské zdroje. Výkonní a spokojní zamestnanci, ktorí 
produkujú zisk, takých každá firma hľadá.  
           Mať vysnívaný ideálny vzor zamestnanca a ten hľadať na trhu je nie vždy efek-
tívne. Odporúčame preto nájsť v ľuďoch potenciál a ten správne rozvíjať a vhodne pou-
žiť pre potreby firmy. Pre skvalitnenie procesu vyhľadávania a výberu nových zamest-
nancov sme sa rozhodli aktualizovať a formalizovať požiadavky na odborné spôsobilosti 
zamestnancov podľa profesií a prevádzok. Pri tvorbe nového katalógu sme spolupraco-
vali s viacerými manažérmi a internými školiteľmi.  
           Snažíme sa vytvárať také personálne nástroje, ktoré pomôžu zefektívniť výber 
ľudí, ich cielený rozvoj a vzdelávanie a tak podporovať zvyšovanie ich výkonnosti. Zá-
roveň vnímame ako dôležité aj načerpanie sily a energie pre zamestnancov a na to 
nám slúži sociálny program a benefity, ktoré pomáhajú uspokojovať vnútorné potreby 
zamestnancov. Dôležité je aj samotné pracovné prostredie a podmienky práce.  
           V minulom roku sme v procese kolektívneho vyjednávania dohodli a podpísali 
novú kolektívnu zmluvu, na obdobie rokov 2013 – 2017, s výnimkou mzdovej časti, 
ktorá sa dojednáva na obdobie jedného roka.  
           Pre riadenie pracovno-právnych vzťahov je nevyhnutnosťou implementácia no-
vých, zákonom určených pravidiel a jedným z nich bol aj nový zákon na ochranu osob-
ných údajov.  
           Riadenie ľudských zdrojov je záležitosťou všetkých manažérov a vedúcich      
tímov. Personalisti však majú v tomto procese osobitné poslanie a tým je, aby tento 
proces  zdokonaľovali, usmerňovali, rozvíjali, poskytovali rady, pomoc a služby.  

ROK 2013 NA PERSONÁLNOM ÚSEKU  

Vývoj priemerného po čtu zamestnancov a priemernej mzdy
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           Napriek tomu, že podnikateľský zámer na rok 2013 bol postavený pomerne   

ambiciózne, čo sa týka plánovaných tržieb a aj hodnoty plánovaného zisku pred zdane-

ním, už v prvých mesiacoch roka vývoj v predaji našich výrobkov začal za plánovanými 

hodnotami výraznejšie zaostávať. Museli sme sa vrátiť k tendencii limitovania náklado-

vých položiek v maximálnej možnej miere, aby sme napriek nízkym tržbám, ktoré sú 

za rok 2013 od nástupu hospodárskej krízy v roku 2008 druhé najhoršie, udržali pozi-

tívne hospodárenie. Napriek takýmto tržbám sme dokázali vytvoriť relatívne slušnú pri-

danú hodnotu najmä vďaka poklesu nákupných cien na trhoch našich vstupných suro-

vín. Energie, ktoré sú popri nákladoch na suroviny tiež kritické pre našu ekonomiku, 

sme dokázali nakupovať za porovnateľné ceny ako v roku 2012, ale významnejšiu    

úsporu na cene ZP, ktorú sme plánovali, sa nám nepodarilo dosiahnuť. Medzi náklady, 

ktoré sme obmedzovali s najvyšším efektom čo sa týka ušetrenej sumy, sú náklady na 

opravy najmä vo vlastnej réžii, táto skutočnosť nám však v budúcnosti môže spôsobiť 

nižšiu životnosť výrobných zariadení, resp. prestoje vo výrobe ...  

           Rok 2013 sme nakoniec predsa len uzavreli s mierne pozitívnym výsledkom 

hospodárenia vo výške 322 tis. Eur pred zdanením, mali sme však priebežný vývoj ďa-

leko lepší a posledné mesiace roka, ktoré boli charakteristické presunom objednávok 

od zákazníkov na začiatok roka 2014, nám neumožnili nastolený trend udržať.  

           Vytvoriť pozitívny HV v roku 2014 bude vysoko náročnejšie ako v predchá-

dzajúcom období, pretože v dôsledku zaradenia dvoch nových investičných celkov do 

výroby, nám vzrastú fixné náklady o odpisy uhlíkatej a briketačnej linky a tiež úrokové 

náklady na bankové financovanie týchto projektov.  Na druhej strane pozitívom pre rok 

2014 zostávajú zatiaľ nákupné ceny surovín, t.j. pokiaľ by úroveň tržieb stúpla oproti 

predchádzajúcemu roku na vyššie úrovne, mali by sme byť schopní práve vyššou pri-

danou hodnotou eliminovať zvýšené fixné náklady. Denný boj v ekonomike spoločnosti  

za každé euro nás však ani v roku 2014 pravdepodobne neminie.   

Vybrané ukazovatele personalistiky a miezd 

 
Skutočnosť         
v roku 2012 

Skutočnosť            
v roku 2013 

 Počet robotníkov 459 425 

 Počet technicko-hospodárskych pracovníkov 138 136 

 S p o l u 597 561 

 Mzdové prostriedky (Eur) 4 728 124 4 626 496 

 Priemerný zárobok  (Eur) 651,94 678,30 

 Produktivita práce z výkonov (Eur/zamestnanca/mesiac) 3 986,34 4 027,57 

ROK 2013—EKONOMIKA, UKAZOVATELE, TRENDY ... 
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FINANČNÁ  SPRÁVA 
 
SPRÁVA O AUDITE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY SPOLOČNOSTI 
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FINANČNÁ  SPRÁVA 
 
SPRÁVA O OVERENÍ SÚLADU VÝROČNEJ SPRÁVY S ÚČTOVNOU ZÁVIERKOU 
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