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1. Úvod

O L K A epublika, 

 31 561 870, zapísaná v  73/L 

v   platnom 

znení  nasledovnú  januára 

2018 do 31. decembra 2018. 



 

4 

 

2. Správa o podnik o stave jej majetku, 

2.1  

 
 
 

2.2 Výrobné výsledky 

2.2.1 Výroba a predaj 

V roku 201 stanovený plán výroby o viac ako 30%. Tento trend bol  
zaznamenaný aj v samotnom predaji. 7 o viac ako 
13%.  predaja je vykreslený v nasledujúcich grafoch: 
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ivých frakcií  

Podobne ako v posledných rokoch bol pomer výroby v prospech jemných frakcií v granulometrii pod 
4 mm. V roku 2018 sme zaznamenali  naopak bol 
zaznamenaný pokles v rámci predaja 
technologických zariadení v cie 

 viac ako 20 tisíc ton.  

 

Podiel expedície jednotlivých frakcií bol nasledovný:  
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V roku 2018 sme sa v na stredné a  to 
 E486.  priebehu roku 2018 

vykonali spolu 34 clonových odstre  rozpojeniu 492 tisíc ton rúbaniny. 

Pri nakládke rúbaniny sme sa  hlavne hydraulické rýpadlo DH621, 
u ktorého sa  opakovala  á  porucha na prevodovke stranového pojazdu a 

o , a tak bola ahrádzaná m om 
CAT 972K.   

V roku 2018 sme pre hutnícky priemysel vyexpedovali k 
dopravy celkovo 122 ucelených vlakov s celkovým objemom 198 825 ton oboch frakcií 0/4mm 
a 8/32mm predstavovalo nárast  oproti predchádzajúcemu roku o viac ako 43 tisíc ton alebo 
percentuálne 27,7%. Hlavným dôvodom bolo  hutníckych podnikoch.  

 

Cenníkové ceny výrobkov v roku 2018 sme dlhé obdobie nemenili, no pre neustále sa dvíhajúce vstupy 
sme boli nútení ceny  

 

2.2.2 Kvalita výrobkov 

Na kvalitu výroby a kontrolu kvality hotových výrobkov kladieme stabilne vysoký dôraz. Kontrola 
  hotových výrobkov, a 

orov jednotlivých frakcií. 

Chemické analýzy sa  vieme skoro presne 
 

individuálnych potrieb zákazníkov. Výsledkom 
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Následne kontrolujeme proces výroby ako aj hotové výrobky pravidelným odoberaním vzoriek 
kameniva a vykonávaním sitových a chemických rozborov.

Výsledkom kontroly kvality je platný certifikát vnútropodnikovej kontroly 1301-CPD-0117 vydaný 
Technickým a  ústavom stavebným v Bratislave
do malty, do nestmelených a  

 pri výstavbe ciest, do bitúmenových zmesí a na nátery ciest, letísk a iných dopravných 
plôch. Na základe certifikátu sú následne vystavované vyhlásenia o 

-2 mm, 0-4 mm, 4-8 mm a 8-16 mm.  

Na základe o riadenia systému kvality a zvládnutia  sme novo obhájili  
medzinárodný certifikát kvality EN ISO 9001 : 2015.   

 

 

2.3  rozvoj výrobného procesu 

2.3.1 tav zamestnancov, mzdové prostriedky, priemerné mzdy, 

,  práca 

V priebehu roku 2018 28 
zamestnancov. Podobne ako v posledných rokoch sme sa p 8 
hlavne v dvojzmennej prevádzke  mm a 0/4 mm sme boli 

 celkovým trvaním cca. 14 . V rámci 
výroby frakcie 0/2 mm sme podobne ako v predchádzajúcom období inku 
terciálneho drvenia a triedenia v kombinovanej dvojzmennej a trojzmennej prevádzke v závislosti na 

. Výsledkom prevádzky bola produkcia viac ako 176 tisíc ton frakcie 0/2 
mm.   

V roku 2018 bolo na mzdy vyplatených spolu 468 tis. EUR 72 tis. EUR predstavovali 
zákonné sociálne náklady na mzdy.   

. V roku 2018 vzrástli platy pracovníkov v jednotlivých mzdových 
triedach o 5,0%. m v roku 2018, ako aj v minulom období, podarilo 
u úrovni.  

2.3.2  reprodukcia základných prostriedkov 

a tým plnenia potrieb zákazníkov a plynulosti výroby. Hlavným nástrojom je vykonávanie preventívnej 
  

 zmysle systému riadenia kvality. V roku 2018 sa hlavná  
venovala zariadeniam pre produkciu jemných frakcií 0/2mm a 0/4mm, a to sekundárnemu a terciálnemu 

   a 
a to hlavne samotnému horáku .   

tiam 

h rýpadiel. 

 8 
dosiahla 96 tisíc EUR, 72 tisíc EUR v porovnaní s plánom na 
rok 2018. Dôvodom bolo hlavne nerealizovanie  takej miere, ako bola 
naplánovaná z dôvodu nutnosti kontinuálnej výroby. Nezrealizované opravy a 
v roku 2019 s . 

    V dosiahla v roku 2018 hodnotu 136 bolo o 50 tisíc EUR menej ako 
v stanovenom pláne na rok 2018 v 

.  
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2.3.3 Hospodárenie s palivami, energiou a pohonnými hmotami

m hlavným energetickým zdrojom výroby je elektrická energia, ktorú 
technológiu výroby. Pre celkový proces výroby sme v roku 2018 na technologických linkách drvenia a 
triedenia spotrebovali celkovo 1 875 tisíc kWh v celkovej hodnote 197 tisíc EUR. Oproti minulému 

 
, a 

produktivity terciálnej drviarne v 
drviarne  v  zmenou organizácie práce.  Na technológii primárneho 
a  3,54 kWh/t v roku 2017 na 2,98 kWh/t 
v  
predstavovalo takmer 30 tisíc EUR.   

 Pri terciálnom spracovaní frakcie 0-4 mm sa okrem spotreby elektrickej energie významnou mierou na 
nákladoch  . V roku 2018 sme 

a recyklovaných olejov a priaznivým klimatickým pomerom (dlhé obdobie 
sucha) dokázali  spotrebu oleja na takmer polovicu. V í sa 

 technológii a priaznivým poveternostným podmienkam podarilo 
náklady na vykurovací olej 31 tisíc EUR oproti stanovenému plánu. 

Spotreba motorovej nafty pre pokrytie potrieb strojných zariadení dosiahla v roku 2018 celkom 
92 tis. EUR  takmer 20 tisíc EUR. Tento nárast bol spôsobený hlavne 
nákladmi spojenými s prípravou frakcie 40/90mm a hlavne nárastom expedície spojenej s nakládkou 
vozidiel pre prevoz materiálu na nakládku vagónov. 

   

2.3.4  

 zmysle platných 
  

 

Na p
externý pracovník. 

V priebehu roka sú pracovní  z predpisov BOZP a s nimi súvisiacich predpisov a  a zo 
zásad prvej pomoci
pracovník BOZP a .  

V sti práce sa komplexne staráme o  
ochranných pracovných pomôcok pre svojich zamestnancov. 

  aj v roku 2018. V roku 2018 
sme v názornú 
panel s úrazu. K 31. decembru 2018 sme evidovali 5 505 dní bez úrazu. 

 

2.3.5  

 
dbá na plnenie si povinností vyplývajúcich z relevantných 

právnych predpisov Slovenskej republiky a Európskej únie.  

 

2.4  

2.4.1 Výkony, náklady a zisk 

Na základe dosiahnutej výroby v roku 2018 v objeme 491 116 ton a následnom predaji 
496 014 ton  
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Skut. 2018 Plán 2018 Skut. 2017
celkové výnosy 3 164 tis. EUR 2 312 tis. EUR 2 855 tis. EUR
celkové náklady 2 420 tis. EUR 2 107  tis. EUR 2 335 tis. EUR 
pred zdanením 744 tis. EUR 205 tis. EUR  520 tis. EUR 
po zdanení 582 tis. EUR 161 tis. EUR 400 tis. EUR 

 

2.4.2 Materiálové náklady 

Náklady na náhradné diely, el. energiu, trhaviny, pohonné hmoty, opravy a prepravné vrátane odpisov 
dosiahli v roku 2018 spolu 2 113 tisíc EUR. V porovnaní s plánom na rok 2018 ako aj s výsledkami  
roku 2017   prepravy na 

, mzdy, opravy a  
 

 
 

Uvedené niektoré hodnoty dosiahnutých nákladov v tis. EUR: 

 
 SKUT. 2018 PLÁN 2018 ROK 2017 

Spotreba ND                  76              140 61 

Spotreba ostat. materiálu 32 25 29 

Trhaviny 34 37 31 

Nafta 92 72 82 

 34 65 42 

Elektrická energia 197 205 212 

Opravy 20 26 22 

Prepravné na TL 238 180 210 

Prepravné stanica 223 123 172 

4% 7%
2%

5%
2%
10%

1%

12%
11%

24%

9%
2%

7% 4%

SPOTREBA ND SPOTR.OST.MAT.

TRHAVINY NAFTA

ELEKTRIK A

OPRAVY PREPRAVNE TL

PREPRAVNE STANICA MZDY

ZÁK.SOC.NAKL. DANE A POPLATKY

ODPISY SLUZBY
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Mzdy + sociál. 640 642 616

Zákon. sociál. náklady 29 24 25 

Dane a poplatky OBU 38 32 36

Odpisy  136 186 182 

 Vápenka 70 70 98 

    

Výroba  491 116 ton 375 998 ton 443 345 ton 
 

2.4.3 Zásoby hotových výrobkov 

 decembra 2018 
stav hotových výrobkov na skládkach 26 203,13 
81 584,12 EUR. 

Na základe zistených  

 tony 

0-4  mm 4 753,02 

0-4 mm II. 0,00 

4-8 mm 6 586,09 

8-16 mm 1 250,19 

16-32 mm 2 520,76 

8-32 mm 3 167,94 

40-90mm 360,96 

0-2 mm 7 444,55 

2-4 mm 119,62 

  

spolu 26 203,13 ton 
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3.
oblasti výskumu a vývoja. 

V roku 2018 v tomto období 
  

§ 22 zákona o  

 v  

Na základe predaja a  roku 2018 ny 
hospodársky výsledok, ktorý pred zdanením predstavoval 744 526 EUR, z 163 622 EUR 

 - 1 588 . 

Predstavenstvo  v jedinú alternatívu návrhu na 
rozdelenie zisku za rok 2018  582 492 EUR. Tento návrh ráta s pridelením 
50 000 EUR do sociálneho fondu a  532 492 EUR, bude poukázaný na . 
Rozdelenie zisku priamo súvisí s 2018 a 

o zámeru a plánovaných aktivít 2019. 

ráva, 
udalosti osobitného významu

. 

 metódach riadenia rizík

p

rizikám, rizikám likvidity a  priebehu roka 2018 nemala poskytnuté 

úvery. 

 istou 

mierou stagnácie v odvetviach, v ktorých pôsobia zákazníci . Predpokladáme 

také výsledky ako v roku 2018 a budeme na u snahu 

 adekvátne k dosiahnutým výnosom.   
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4. Vyhlásenie o správe a riadení

4.1 Kódex o informácie o odchýlkach od kódexu o

Sp sa prihlásila k plneniu a Kódexu 

Slovensku, ktorý je zverejnený na webovom sídle www.dolkam.sk v 

 Informácie o odchýlkach od tohto kódexu sú predmetom Vyhlásenia o 

www.dolkam.sk 

v . 

4.2 Významné informácie o metódach riadenia, opis hlavných systémov vnútornej kontroly a riadenia 

rizík   

Informácie o Kódex . Riadenie 

 súlade s týmto kódexom.  

Informácie o met

www.dolkam.sk v  

 kvality EN ISO 9001 : 2015, ktorého sa 

 .  

riedok pre cielené uspokojovanie potrieb zákazníkov s dôrazom 

 Tento certifikát je dostupný v sídle 

s  

Výsledkom kontroly kvality je platný certifikát vnútropodnikovej kontroly 1301-CPD-0117 vydaný  

Technickým a  Bratislave, 

do malty, nestmelených a hydraulicky stmelených mate  

a pri výstavbe ciest, do bitúmenových  zmesí  a na  nátery  ciest, letísk a iných dopravných plôch. Na 

základe certifikátu sú následne vystavované vyhlásenia o 

frakcie 0  2 mm, 0  4 mm, 4  8 mm  a 8  16 mm.  

Základom hlavných systémov riadenia vnútornej kontroly a 

závierke 

vyhodnocujú úlohy vyplývajúce z uznesení z predchádzajúcich zasadnutí, prerokúvajú sa aktuálne 

problémy a prijímajú sa uznesenia k  

 nému 

  

4.3 Informácie o   

mu 

zverené Obchodným zákonníkom 

v  Riadne valné 

 lehote do 3 mesiacov od zostavenia 

V roku 2018 sa valné  jedenkrát. Akcionári 

akcionárske práva. Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy 

a Akcionár je najmä 

. dnotou jeho akcií. Hlasovacie 

práva nie sú obmedzené. 

 Akcionár 

alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, 
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hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, sú uvedené napr. v § 182 Obchodného zákonníka.

4.4 Informácie o   ich výborov 

 Informácie o 

4  

alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti valn Predstavenstvo 

V súlade s om 13.3 platných stanov 

v roku 2018 troch  síce: 

 redstavenstva  

  

  

ostredníctvom svojich zasadnutí. 

d  

O dozorná rada 

Dozorná rada mala v roku 2018  

 Ing. Ondrej Popluhár 

  

  

ala v roku 2018 výbory. 

4.5 Pravidlá upravujúce vymenovanie a tavenstva  

V súlade s § 187 ods. 1 písm. c) Obchodného zákonníka a 

odvolávaní redstavenstva 

najmä: 

a) zvoláva va  
b)  
c) 

 
d)  
e) dvoláva prokúru, 
f)   

i. návrhy na doplnenia a zmeny stanov, 
ii.  vydanie prioritných a 

dlhopisov,  
iii. riadnu individuálnu a mimoriadnu individuálnu  
iv. 

alebo návrh na úhradu straty. 
g)  správu 

o podnik  o 

  stave jej majetku. 
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v

 

 Stanovy 

  

4.6  

akcionárov a musí sa o tom  

poskytnutý na nahliadnutie v  . Ak sa 

venstvo 

 

4.7 Údaje o  

2018   827,793507 EUR a rozdelené na 

28 253 kusov kme akcií  zaknihovanej podobe, s nominálnou hodnotou jednej 

akcie 33,193919 EUR. 

nebola obmedzená. 

Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. 

  obmedzeniam hlasovacích 

práv. 

4.8  majitelia cenných papierov s osobitnými 

právami kontroly 

V roku 2018  zmysle 

§  z.: 

 JOMA, spol. s r.o. 

 .s. 

  

 

4.9  j) zákona o  

 

hrada, ak sa ich funkcia alebo pracovný 

dôsledku ponuky na prevzatie. 
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7. Správa nezávislého audítora z auditu 8
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8.
ú

 

 

k 8 

 

 
ísanej v 

  
o  Zákon o 
Sp 12.06.2019 
Rechtsanwälte GmbH, o.z., na adrese Prievozská 4/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika (v 
objekte Apollo Business Center II, blok B, na 6. poschodí) v zasadacej miestnosti, 
správu predstavenstva k 8. 

 
 

ktorá emitovala cenné papiere, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu), povinní 

 20 ods. 6 a 7 Zákona o  
 

8 obsahuje okrem iného 
a 7 Zákona o  
(a) 

informácie o odchýlkach od kódexu a dôvodoch odchýlok; 
(b)  údaj o tom, kde sú informácie 

o metódach riadenia zverejnené; 
(c) 

závierke; 
(d) 

postupu ich vykonávania; 
(e)  
(f)  
(g) obmed  
(h) údaje o  
(i) informácie o 

týchto práv; 
(j) údaje o obmedzeniach hlasovacích práv;  
(k) úd

práv; 
(l)  

 
(m) informácie o  
(n) 

ku zmeny jej 
 

(o) 
 ak sa ich funkcia alebo 

 
 

V súvislosti s 






