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1 Úvodná časť 
 

1.1 Obchodné meno a sídlo spoločnosti 
 
Názov:  FORTISCHEM a. s. 
Sídlo:  M. R. Štefánika 1, Nováky 972 71 
IČO:  46 693 874 
 
 

1.2 Predmet činnosti 
 
Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je chemická výroba. Ide najmä o výrobu elektrolýznych 
výrobkov, výrobu a spracovanie plastov, malotonážnu organickú chémiu a výrobu karbidu vápnika. 
 
Spoločnosť FORTISCHEM je členom holdingu ENERGOCHEMICA SE, ktorý je kótovaný na pražskej burze. 
Holding združuje chemické a energetické spoločnosti s cieľom využitia synergických efektov medzi nimi. 
Ambíciou spoločnosti je patriť k popredným chemickým spoločnostiam v regióne V4 v oblastiach 
efektívnosti, udržateľného rozvoja a ekologickej rovnováhy. 

 
 

1.3 Orgány spoločnosti 
 

Predstavenstvo 
 
Ing. Ondrej Macko, predseda predstavenstva 
Ing. Martin Bartoš, podpredseda predstavenstva  
Ing. Ľuboslav Pribičko, člen predstavenstva  
Ing. Andrej Šulgan, člen predstavenstva (do 23.09.2016) 
Ing. Igor Ivácek, člen predstavenstva (od 24.09.2016) 
Ing. Ľubomír Kukučka, člen predstavenstva (do 17.10.2016) 
Ing. Jana Vráblová, člen predstavenstva (od 18.10.2016) 
 
 
V zmysle stanov spoločnosti sú za spoločnosť oprávnení konať minimálne dvaja členovia predstavenstva 
spoločne. 
 
 
 
Dozorná rada 
 
Ing. Rastislav Počubay 
Pavol Hudec  
Ing. Jozef Balko  

 
 

1.4 Organizačná štruktúra 
 

Organizačná štruktúra spoločnosti odráža charakter výrobnej spoločnosti 
 
Spoločnosť nemá žiadnu organizačnú zložku v zahraničí. Spoločnosť v roku 2016 nenadobudla vlastné 
akcie. 
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Výrobný program spoločnosti zabezpečuje výrobný úsek v troch výrobných závodoch: 

 

VÝROBNÝ ÚSEK

ZÁVOD CHÉMIA ZÁVOD PLASTY ZÁVOD KARBID
ODBOR

TECHNOLÓGIE

Oddelenie riadenia

výroby

 
 

1.5 Iné dôležité informácie 
V roku 2016 nenastali. 
 

2 Správa o činnosti spoločnosti 
 

2.1 Všeobecný hospodársky vývoj 
 

Začiatku roka 2016 dominovalo spomalenie rastu v Číne, čo je skôr dlhodobý trend s dôsledkami, ktoré 
budeme pociťovať pravdepodobne aj v tomto roku. Dôležitou témou je tiež migračná kríza. 
V druhej polovici júna 2016 sa občania Veľkej Británie v referende rozhodli vystúpiť z EÚ, došlo k 
rekonštrukcii vlády a výmene na premiérskom poste. Táto „pobrexitová“ situácia zamávala aj s finančnými 
trhmi, čiže mala aj ekonomické dôsledky. 
Bezprostredne po voľbách v USA trhy reagovali poklesom, ale až do konca roka prevládal skôr optimizmus, 
hoci veľký otáznik visí nad tým, akú politiku, vrátane tej ekonomickej, budú USA realizovať. 
Neustále pretrvávajúce ekonomické problémy Grécka, ale aj opätovné problémy Talianska a viacerých 
talianskych aj španielskych bánk, žiaľ, sú a budú potenciálne „nášľapné míny“ aj v roku 2017. 
Z pohľadu slovenskej ekonomiky bol rok 2016 rokom pomerne pokojným so solídnym rastom na úrovni 
3,5 % HDP, na ktorom sa približne v rovnakej miere podieľal tak export/zahraničný dopyt, ako aj zvýšený 
vnútorný dopyt/domáca spotreba a darilo sa aj z pohľadu znižovania miery nezamestnanosti, ktorú sa 
podarilo stlačiť až pod úroveň 10 % (čo je prakticky predkrízový stav). 

  

Chart Title

ÚTVAR   TECHNICKÉHO ROZVOJA KANCELÁRIA

GENERÁLNEHO   RIADITEĽA

ÚTVAR  RIADENIA

A  KONTROLY  KVALITY

ÚTVAR  ŽIVOTNÉHO

PROSTREDIA

A  MANAŽMENTU  RIZÍK

ÚTVAR SPRÁVY MAJETKU A BROWNFIELD ÚTVAR  RIADENIA

ĽUDSKÝCH  ZDROJOV

ÚTVAR NÁKUPU ÚTVAR DOPRAVNEJ LOGISTIKY

FINANČNÝ  ÚSEK VÝROBNÝ  ÚSEK TECHNICKÝ  ÚSEK Odštepný závod Novácka Energetika

GENERÁLNY  RIADITEĽ ENERGOCHEMICA TRADING a.s.
Obchodný úsek

Skupiny predaja

*
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2.2 Vývoj na trhu  

 
Predaj v roku 2016 zaznamenal pre Fortischem, a.s. posun vpred, a to nie len na európskom, ale aj na 
svetovom trhu. Podrobná analýza a správny výber zákazníkov priniesli vyššiu pridanú hodnotu v porovnaní 
s minulým rokom. Ďalej sa prehlboval trend ponúkať  nie len produkt, ale procesné riešenie potrieb 
zákazníkov - predovšetkým na oddelení karbidu vápnika. Spoločnosť pokračovala vo vývoji nových 
produktov, ktoré umiestnila na trhy s najvyššou pridanou hodnotou.  
 
V oblasti predaja karbidu sme sa z Európskeho dodávateľa stali celosvetovým dodávateľom. Predaj na 
nové svetové trhy len potvrdzuje dôležitosť spolupráce predaja, výroby, technológie, logistiky. 
Zákazníkom predávame kompletný proces. Ponuka sa rozšírila o nové typy karbidu (upravená 
sedimentácia - obsah vápenného piesku). Nová karbidová pec získava veľké renomé u zákazníkov, je to 
pre nich signál stáleho dodávateľa. 

 
Zlepšila sa pozícia predaja karbidu na trhu v Turecku. Príležitosť je stať sa silnejším dodávateľom pre trhy 
bývalého Sovietskeho zväzu.  
Úspešne sme sa  dostali na trhy Južnej Ameriky, Blízkeho Východu. Do budúcnosti sú naplánované 
destinácie v Európe (Švédsko, Fínsko a U.K.), ale aj ďalšie zásadné destinácie (USA, Austrália, Kanada, 
Afrika).  

 
Väčšina strategických surovín a energií nezaznamenala v roku 2016 výraznejšie zmeny. Najvýznamnejším 
faktorom, ktorý má vplyv na stabilitu relatívne nízkych cien, a ktorý môže podporiť rast domácej spotreby 
a produkcie, zvýšiť zahraničný dopyt po tovaroch a službách, prispieť k ekonomickému rastu, je relatívna 
stabilita cien ropy na svetových trhoch, ktorá počas priebehu roka 2016 nezaznamenala výraznejšie 
výkyvy, ako tomu bolo v minulých rokoch. Avšak obrovské zmeny nastali v priebehu roku 2016 na 
svetových trhoch s uhlím a koksom, keď medziročne ceny niektorých druhov koksov vzrástli až o takmer 
300%. Hlavnou príčinou je skupovanie koksu čínskymi spoločnosťami a potom špekulatívne obchody na 
trhu s koksom.  
Na druhej strane globálna ekonomika musela čeliť viacerým výzvam a rizikám. Geopolitické riziká a 
vojnové konflikty, ktoré majú stále rastúcu tendenciu v mnohých regiónoch sveta, predstavujú dôležitú 
hrozbu pre oživenie svetovej ekonomiky.  

 
V oblasti nákupu surovín sme v roku 2016 výrazne obmedzili nákup surovín cez traderov a nadviazali sme 
spoluprácu prevažne s výrobcami surovín. Druhým dôležitým faktorom úspory nákladov je aj neustále 
zlepšovanie platobných podmienok. Významným faktorom úspory nákladov je optimalizácia skladových 
zásob, keď sa nám postupne podarilo udržiavať nízke zásoby surovín.   
 

2.3 Hospodárenie spoločnosti 
 

Spoločnosť v roku 2016 pokračovala v reinžinieringu svojich podnikových procesov. Zdroje vytvorené 
prevádzkovou činnosťou investovala prevažne do dlhodobého majetku. 
Spoločnosť vykázala kladný hospodársky výsledok po zdanení za rok 2016. Dôležitým faktorom 
hodnotenia vytvoreného HV je medziročná zmena jeho štruktúry, zisk roku 2016 bol vytvorený 
v rozhodujúcej miere z hlavnej výrobnej činnosti, zatiaľ čo zisk roku 2015 bol v značnej miere pozitívne 
ovplyvnený výnosmi z nevýrobnej činnosti. 
 
V roku 2017 plánuje dosiahnuť kladný hospodársky výsledok ako dôsledok reinžinieringu procesov 
a investícií do výrobných zariadení uskutočnených v predchádzajúcich rokoch a v roku 2017. 
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2.3.1 Výroba a predaj 

 
 
 

Výroba závodu chémia prekročila v roku 2016 objem výroby 270 tis. ton. V prevažnej miere išlo o základné 
produkty hydroxid sodný a chlór. Chlór bol následne spracovávaný do ďalších výrobkov ako na závode 
plasty, kde bola výroba 55 tis. ton a viac ako 1 300 tis. metrov produktov, tak aj na závode organika. Výroba 
karbidu vápnika vrátane druhotných produktov dosiahla úroveň 152 tis. ton, čo zodpovedalo požiadavkám 
predaja. Rok 2016 pokračovala optimalizácia výrobného procesu a  realizácia čiastkových rýchlych 
zlepšení.  
 

 
 

Tržby z predaja vlastných výrobkov dosiahli v roku 2016 úroveň 129,7 mil. Eur. Až 93,3 % z celkových tržieb 
sú tržby chemickej výroby. Podiel 6,2 % z tržieb dosiahli doplnkové služby ako sú fakturované prepravné 
a energetické podporné služby. Podiel 0,5 % z tržieb dosiahli tržby za predaj tovaru a elektriny. 

 

Najväčší podiel z tržieb z predaja vlastnej výroby dosiahli skupiny predaja karbidu vápnika 28%. Predaj 
organických výrobkov dosiahol úroveň 26%, PVC 26% a elektrolýzne výrobky 18%. Ostatné tržby z vlastnej 
výroby boli realizované v spracovaní PVC vo forme profilov a sidingu. Repredaj tovaru tvorí elektrina a 
doplnkový sortiment k profilom.  

 
 

2.3.2 Náklady 
 

 
 

Medzi nákladové položky s najvyšším vplyvom na výsledok hospodárenia patria najmä suroviny a priame 
energie, ktoré tvoria viac ako 94 % nákladov na materiál a energie (501, 502). Významný podiel majú tiež 
mzdy a zákonné sociálne poistenie, čo je dané charakterom výrobného podniku. Na údržbu a opravy bolo 
vynaložených 6,5 mil. EUR v podobe externých dodávok (služby a materiál). Vynakladanie prostriedkov na 
opravy a udržiavanie je nevyhnutnou podmienkou pre zlepšenie kondície výrobných zariadení ako aj 
zvýšenie bezpečnosti prevádzkovania. Štruktúra nákladov spoločnosti sa významným spôsobom 
neodlišuje od podnikov s podobným charakterom podnikania.  

 
  

Výroba ( množstvo) MJ 2016 2015

Závod chémia spolu T 272 307 290 181

Závod organika spolu T 33 090 39 438

Závod plasty spolu M 1 304 462 1 210 178

Závod plasty spolu T 55 212 43 732

Závod karbidu spolu T 152 382 127 269

tis. EUR 2016 2015

Tržby z predaja VV 129 684 136 141

Tržby z predaja služieb 8 686 8 322

Tržby z predaja tovaru 671 1 024

účet Druh nákladovej položky 2016* 2015*

501 Spotreba materiálu 66 907 75 065

502 Spotreba energie 23 947 24 871

521 Mzdové náklady 13 015 13 621

518 Ostatné služby 16 679 15 163

524 Zákonné sociálne poistenie 4 526 4 749

551 Odpisy 4 652 3 347

511 Opravy a udržiavanie 4 949 3 642

* sumy uvedené v tis. EUR
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2.3.3 Personál  

 
Spoločnosť FORTISCHEM mala k 31.12.2016 konečný stav zamestnancov v počte 1128. Priemerný vek 
zamestnanca je takmer 46 rokov. Rozdelenie v členení vekovej štruktúry je uvedené v nasledovnom grafe: 
 

 
 
V štruktúre zamestnancov prevažujú muži s podielom 82%, čo vyplýva z charakteru výroby a zamerania 
podniku.  
 
Spoločnosť v rámci starostlivosti o zamestnancov realizovala rôzne kultúrno-spoločenské a športové 
aktivity, ozdravné a rekondičné pobyty vo vlastnom rekreačnom zariadení.  
 
Vo vzdelanostnej štruktúre zamestnancov je  takmer 12% zamestnancov s VŠ vzdelaním a viac ako 57 % 
zamestnancov má dosiahnuté vzdelanie ukončené maturitnou skúškou. 

 
V oblasti firemného vzdelávania spoločnosť  úspešne splnila Plán rozvoja a vzdelávania zamestnancov na 
rok 2016. V zmysle platnej legislatívy bolo v odbornej príprave vyškolených 336 zamestnancov, 
periodických školení a preskúšaní sa zúčastnilo 4 274 zamestnancov. Aj v roku 2016 spoločnosť úspešne 
pokračovala v systéme Rozvoja manažérskych spôsobilostí a ďalších sociálnych spôsobilostí 
zamestnancov, kde sa vyškolilo 99 zamestnancov. Odborné semináre a svoj rozvoj v oblasti SIM 
a chemickej legislatívy REACH absolvovalo 131 zamestnancov. 
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Spoluprácu spoločnosť rozširuje aj so strednými a vysokými školami a to účasťou študentov na exkurziách 
a vypracovávaním diplomových prác v spoločnosti. Študenti stredných a vysokých škôl si v rámci odbornej 
praxe v spoločnosti overujú svoje teoretické vedomosti vo výrobných procesoch. Zároveň jeden študent 
vysokej školy získal podnikové štipendium a hneď po ukončení štúdia aj zamestnanie.  
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2.3.4 Finančná výkonnosť a finančné a prevádzkové výsledky  

 

 
 

Spoločnosť dosiahla v roku 2016 tržby za vlastné výrobky a služby vrátane zmeny stavu zásob na úrovni 
140,2 mil. EUR, zisk z predaja tovarov +0,1 mil. EUR, čo pri výrobnej spotrebe 112,5 mil. EUR tvorí pridanú 
hodnotu na úrovni 27,8 mil. EUR. 
 

2.4 Návrh na rozdelenie zisku alebo na úhradu straty  
 

Spoločnosť dosiahla v roku 2016 výsledok hospodárenia pred zdanením vo výške 2,986 mil. EUR. Po 
zohľadnení položiek ovplyvňujúcich základ dane, bola splatná daňová povinnosť  1,637 mil. EUR. Vplyvom 
dočasných rozdielov sa znížil odložený daňový záväzok o  0,879 mil. EUR. 
 
Predstavenstvo spoločnosti preskúmalo ročnú účtovnú závierku a navrhuje túto na valnom zhromaždení 
schváliť. Predstavenstvo predkladá valnému zhromaždeniu spoločnosti návrh na rozdelenie zisku 
nasledovne: 
z výsledku hospodárenia vo výške 2,228 mil. EUR dotvoriť rezervný fond vo výške 0,217 mil. EUR, ostatný 
zisk vo výške 2,011 mil. EUR previesť na účet nerozdeleného zisku minulých rokov.  

 
2.5 Výskum a vývoj  

 
Aktivity v oblasti výskumu a vývoja v spoločnosti sa zameriavali na vývoj receptúr a overenie možnosti 
výroby nových typov výrobkov. 
 
Dôležitou oblasťou, na ktorú spoločnosť FORTISCHEM sústredila svoje úsilie v oblasti výskumu, bolo 
riešenie environmentálnych aspektov spoločnosti, ktoré chápeme ako povinnosť voči regiónu 
a spoločnosti, ktorej sme súčasťou. 
 
Okrem rozvojových aktivít sa výskum a vývoj sústredil aj na znižovanie spotrebných noriem pre jestvujúce 
výrobky, na zvyšovanie využiteľnosti technologických zariadení, znižovanie energetickej náročnosti výroby 
a zvyšovanie kvality vyrábaných produktov, ako aj využitie vznikajúcich odpadov na výrobky. Spoločnosť 
neustále hľadá nové technológie a možnosti modernizácie výrobných liniek vo všetkých výrobných 
závodoch. 
 
Nezanedbateľnou úlohou výskumu a vývoja je aj kontinuálna ekonomizácia jestvujúcej výroby, 
spočívajúca v hľadaní a skúšaní alternatívnych ekonomickejších surovín. Všetky tieto suroviny sú skúšané 
ako v laboratóriách a poloprevádzkových zariadeniach, tak následne priamo v  prevádzke.  
Výskum a vývoj považujeme za dôležitý z hľadiska určovania strategických smerov do budúcnosti, 
z pohľadu krátkodobej, strednodobej a dlhodobej perspektívy rozvoja spoločnosti. Výsledkom vývojových 
aktivít boli podklady pre realizáciu rozvojových projektov a investície spoločnosti v oblasti organickej 
výroby – PUR systémy, výroby nových typov PVC a výrobkov z PVC (plastizoly), vývoj kompozitných 
materiálov (WPC – drevoplast)  a ekologizácia výroby spracovania chlóru. 

 



10 
 

2.6 Životné prostredie  
 
Spoločnosť v hodnotenom období prevádzkovala 17 zdrojov znečisťovania ovzdušia. Najväčší podiel tvorili 
CO, tuhé znečisťujúce látky a NOx. Pri prevádzkovaní jednotlivých zdrojov spoločnosť plnila všetky 
povinnosti vyplývajúce z predpisov platných pre oblasť ochrany ovzdušia.   

Spoločnosť FORTISCHEM a. s. ako povinný účastník schémy obchodovania s emisnými kvótami si splnila 
v roku 2016 všetky povinnosti vyplývajúce z platného zákona a  požiadaviek legislatívy EÚ v tejto oblasti.  

Kvalita vypúšťaných odpadových vôd v roku 2016 bola v súlade s povolením na vypúšťanie odpadových 
vôd, ako aj v súlade s platnou vodohospodárskou legislatívou SR.  

V oblasti odpadového hospodárstva boli zabezpečované činnosti v súlade s legislatívnymi požiadavkami. 
V roku 2016 bolo z celkovej produkcie odpadov 14% nebezpečných odpadov a 86% ostatných odpadov. 
Z celkového množstva odpadov bolo 21% zhodnotených a 21% zneškodnených. Časť odpadov bola 
odovzdaná na využitie v domácnosti. 

Z hľadiska agendy Integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia (IPKZ) boli 
v hodnotenom období činnosti v prevádzkach vykonávané v zmysle integrovaných povolení.  
 

3 Významné skutočnosti po termíne ročnej závierky 
 

Dňa 10.4.2017 boli odpredané grécke dlhopisy, evidované v dlhodobom finančnom majetku v hodnote 

205 tis. EUR. Dlhopisy boli predané za 340 tis. EUR. 

4 Výhľad spoločnosti 
 
V roku 2017 predpokladáme pokračovanie v nastúpenom trende zlepšovania ekonomiky spoločnosti, 
ktorý by mal byť umocnený realizáciou koncepčných zlepšení s cieľom zefektívnenia výroby a lepšieho 
využitia výrobných potenciálov spoločnosti vo všetkých oblastiach. 

 

V roku 2017 sa očakáva posilnenie podielu predaja karbidu vápnika a polymérov. 
V nasledovnom období spoločnosť bude pokračovať v optimalizácií firemných nákladov s cieľom 
posilnenia konkurencieschopnosti jednotlivých výrobných a predajných segmentov. 

 
V roku 2017 očakáva spoločnosť tržby z vlastnej výroby minimálne na úrovni vyrovnanej s rokom 2016     
pri dosiahnutí lepšieho hospodárskeho výsledku. Tento cieľ predpokladá spoločnosť dosiahnuť 
prostredníctvom optimálneho využitia výrobných kapacít, optimalizácie všetkých druhov firemných 
nákladov. Zároveň bude spoločnosť pokračovať v profilovaní predajných a výrobných segmentov s cieľom 
maximalizácie zisku, ale zároveň zvyšovania plného servisu pre zákazníkov.  
 
Výsledky by mali byť tiež priaznivo ovplyvnené nižšími vstupnými cenami. Očakáva sa rast produktivity 
práce ako z tržieb tak aj z pridanej hodnoty. 

 

V Bratislave, dňa 1. júna 2017 

 

 

___________________________    ___________________________ 
Ing. Ondrej Macko     Ing. Martin Bartoš  
predseda predstavenstva     podpredseda predstavenstva 
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5 Overenie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou audítorom 
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6 Účtovná závierka k 31. decembru 2016 
 
 


