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Finaněné hospodárenie akciovej spoločnosti za l. polrok 2021.

Naša akciová spoločnosť sa zaoberá výrobou a predajom dolomitického
kameniva.
Za l. polrok2021 dosíahlahospodársky vysledokpred zdanením 969 fis. €,

Celkom tňby 3 129 í,s. €
Náklady 1 160 íis. € z toho :

- spotreba náhradných dielov 23 tis. €
- trhavíny 25 tis. €
- nafta 65 ťis. €
- olej na sušenie 13 tis, €
- el. energía 171 tis. €
- prepravné 830 íis. €
- mzdy 245 tis. €
- zák. soc. náklady 91 tis. €
- dane a poplatky OBU 26 tis. €
- odpisy 249 tis. €

V tomto období bolo vyrobených 372 635,00 t kameniva.
Expedovaných bolo 354 442,80 t dolomitického kameniva.

Vzhíadom na dopyt trhu, naším nosným výrobným programom zostáva
i naďalej výroba drueného dolomitického kameniva frakcie 0/4 mm a 0/2 mm.
V technologickom procese musíme neustále zabezpečovať až terciálne druenie
s následným triedením, čím sa technologická línka stáva z roka na rok
náročnejšou na energiu i ludskú prácu.



Na kvalitu výroby a kontrolu kvality hotových vyrobkov kladieme stabilne vysoký
dóraz. Kontrola kvality spočíva v kontrole chemického zloženia vstupnej
suroviny ako aj hotouých výrobkov, a tiež vo vykonávaní sitových rozborov
jednotlivých frakcií. Na dodňiavanie kvality má výrazný vplyv stabilný systém
kvality , zaužívaná metodika kontroly , skúsená obsluha a rovnako aj zaužívaný
sortiment výrobkov.

Chemické analýzy sa vykonávajú už počas realizácie vrtných prác , čím presne
monitorujeme chemické zloženie vstupného materiálu a tým umožňujeme
vykonávať a riadiť separovanú ťažbu pre pokrytie individuálnych potrieb
zákazníkov. Výsledkom týchto analýz je mapa chemického zloženia ložiska
a monitorovanými blokmi zásob v róznych kvalitách. Následne kontrolujeme
proces výroby ako aj hotové výrobky pravidelným odoberaním vzoriek
kameniva a vykonávaním chemických a sitovych rozborov.

Výsledkom kontroly je platný certifikát vnútropodnikovej kontroly 1301-CPD-
0117 vydaný Technickým a skúšobným ústavom stavebným v Bratislave ,ktorý
sa vzťahuje na kamenivo do betónu , do malty, nestmelených a hydraulicky
stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteťstve a pri výstavbe
ciest , do bitúnových zmesí a nátery ciest ,letísk a iných dopravných plóch,
Na základe certifikátu sú následne vystavované vyhlásenia o zhode podla
platných predpisov pre spomínané druhy využitia

Na základe úspešného riadenia systému kvality a zvládnutia certifikačného
auditu v navembri 2a20 sme si udžali i medzinárodný certifikát kvality EN /SO
9001 : 2015 udelený spoločnosťou TUV NORD.. Udžanie adodžanie
systému kvality slúži ako prostriedok pre cielené uspokojovanie potrieb
zákazníkov s dórazom udžiavať resp, zvyšovať kvalitu našich výrobkov
a služieb a v neposlednom rade aj k zvýšeniu povedomia firmy a ako určitý
náskok v konkurenčnom prostredí,

Podobne ako aj v uplynulom období, aj v roku 2020 sa nám podarilo i
minimalizovať doby odstávok a operatívnych opráv a prác spojených s údžbou
a tým dosiahnuť plnenie potrieb zákazníkov a plynulosť výroby. Základom je
dósledne pripravený plán ročných a mesačných cyklov údžby , ktory sa riadi
potrebami jednotlivých technologických zariadení a je v súlade so systémom
riadenia kvality lSO 9001 : 2015 ,

Váčšinu údžbárskych prác sme si však zabezpečovali svojpomocne vďaka
dlhoročným skúsenostiam našich zamestnancov a dodávateťsky sme využívali
iba odborne náročné výkony a seruisy pri údžbe kolesových nakladačov
a hydraulických rýpadiel.

Celková hodnota vyčerpaných financií na údžbu , náhradné diely a opravy
v roku 2020 dosiahla takmer 120 tisíc € , čo bol výrazný pokles v porovnaní
s plánom na rok 202 ako aj s minulými rokmi. Hlavným dóvodom bolo
prehodnotenie prioňt opráv dósledku programu šetrenia nákladov v prvých
fázach COV|D -19 a s tým spojených neistót trhu a vývoja ekonomickej situácie.



Pre našich zamestnancov už tradične zabezpečujeme dodávateísky pravidelne
v zmysle platných predpisov potrebné školenia a preskúšania , aby bola
zabezpečená osveta v zmysle dodňiavania bezpečnosti práce. Sú to hlavne
školenia obsluhy rypadiel , vodičov nakladačov , elektrikárov, zváračov,
žeriavnikov a viazačov bremien , obsluhy vrtnej súpravy za účasti odborných
lektorov. V kompetencii škotiacich pracovníkov ŽSR sti školení aj pracovníci
obsluhy nakládky vagónov.

Na požadovanej úrovni máme vybudovanú aj požiarnu ochranu , ktorú nám
vykonáva odborne spósobilý externý pracovník.

Výsledkom našej starostlivosti o bezpečnosť práce j nulová úrazovosť aj v roku
2a20 . V roku 2020 sme v rámci osvety bezpečnosti práce zaviedli aj názornú
vizualizáciu úrazovosti , ktorym je informačný panel s počtom dní bez úrazu.
K 31,decembru 2020 sme evidovali 6 235 dní bez úrazu.

Atypickým javom sa sfala pandemická situácia spósobená vírusom COV|D -19 ,

ktorá výrazne ovplyvnila celkovy priebeh roku 2020. Jednak na rešpektovanie
opatrení vlády, ako aj na vysporiadanie sa s obaya mi z tohto ochorenia
Našťasíie sa nám podarilo vo vzniknutej situácíi obstáť a aj napriek niekoťkým
pípadom ochorenia našich zamestnancov to nemalo výraznejší dopad na
fungovanie výroba s bežného života spoločnosti.

V tomto okamihu sa situácia neustále mení a nikto nevie odhadnúť negatívny
vplyv COV|D 19 na firmy ako aj na jednotlivcov.
Manažment situáciu neustále monitoruje a bude v tejto činnosti pokračovať aj
naďalej a podnikne všetky potrebné kroky na zmiernenie akýchkolvek
negatívnych účinkov COV|D 19 na spo/očnosť ajej zamestnancov aj na
zostávajúcich šesť mesiacov roka 2021.
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