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Vážení akcionári,
na nasledujúcich stránkach nájdete Ročnú správu spoločnosti NAFTA a.s., v ktorej sme zhrnuli finančné výsledky spoločnosti, ale aj podstatné informácie o jej prevádzkovej činnosti a úspešných
projektoch v roku 2016.

V porovnaní s rokom 2015 sa situácia na trhu s uhľovodíkmi stabilizovala, ceny komodít však ostali na pomerne nízkej úrovni.
Súčasná situácia je pre firmy impulzom, aby riadili svoje aktivity
efektívnejšie a zároveň prichádzali s novými projektmi, ktoré sa
zaslúžia o ich rozvoj v budúcnosti. Spoločnosť NAFTA si to plne
uvedomuje, a práve vďaka jej flexibilnej reakcii na vývoj ostala
aj v roku 2016 úspešným hráčom na energetickom trhu nielen
na Slovensku, ale aj v zahraničí.
Po dlhodobých prípravách sme v uplynulom roku dosiahli významný míľnik v plánovaných projektoch medzinárodnej spolupráce.
V roku 2016 NAFTA prostredníctvom dcérskej spoločnosti NAFTA
INTERNATIONAL B.V. začala spoluprácu so spoločnosťou Cub
Energy Inc. v oblasti prieskumu a ťažby uhľovodíkov na území
Ukrajiny. Začiatok spolupráce vnímame ako úspešný krok v našej
stratégii rozvoja aktivít na zahraničných trhoch a veríme, že naše
dlhodobé skúsenosti obstoja aj v medzinárodnej konkurencii.
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V roku 2016 progresívne napredoval aj inovatívny projekt Underground Sun Storage, v ktorom je NAFTA jedným z partnerov lídra konzorcia, spoločnosti RAG. Vtláčanie zmesi vodíka
a zemného plynu do podzemnej štruktúry prebehlo úspešne
a v súčasnosti sa realizuje ťažba. Sme si vedomí, že dôležitosť
obnoviteľných zdrojov neustále narastá, a preto je potrebné
hľadať ich synergie s plynárenstvom, ktoré by zaručili vzájomnú
podporu a úspešné fungovanie oboch zdrojov v budúcnosti. Aj
z tohto dôvodu sme v spolupráci so slovenskými vedcami začali
pracovať na príprave ďalšieho potenciálneho projektu zameraného na výskum možností uskladňovania elektrickej energie
v prírodných horninových štruktúrach.
Popri medzinárodných a inovatívnych projektoch však alfou
a omegou fungovania spoločnosti NAFTA ostáva jej prevádzková činnosť. Tá aj v roku 2016 spoľahlivo prebiehala vo všetkých divíziách. Pri prevádzke sme kládli veľký dôraz najmä
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na bezpečnosť, ktorá má v spoločnosti najvyššiu prioritu. V oblasti bezpečnosti prevádzky v uplynulom roku prebehlo niekoľko
významných investičných akcií. Tieto aktivity zahŕňali napríklad
osadenie bezpečnostných uzáverov na distribučné plynovody
a bezpečnostných systémov na sondách, ale aj generálnu opravu chráničky plynovodu v obci Láb.

jektu Záhorská Ves a tiež doťažovanie zásob uhľovodíkov vo
viacerých lokalitách na východnom i západnom Slovensku. Intenzívne sme pracovali aj na hľadaní partnerov pre ďalší rozvoj
prieskumných aktivít na území Slovenska, kde sa nám koncom
roka podarilo uzavrieť partnerstvo so spoločnosťou zo skupiny
Vermilion Energy Inc.

Podzemné zásobníky spoločnosti boli pred začiatkom zimnej
sezóny naplnené na 100 % a počas celého roka sa nám darilo
plniť požiadavky klientov bez obmedzení a naďalej im prinášať
flexibilné služby. V uplynulom roku sme sa vrátili s produktom
Opcia na skladovaciu kapacitu, ktorý opätovne zaznamenal
mimoriadny úspech.

Rok 2016 tak môžeme hodnotiť ako úspešný nielen v štandardných prevádzkových činnostiach, ale aj z pohľadu nových projektov spoločnosti. Tento úspech by sme nedosiahli bez našich
zamestnancov, ktorým by sme touto cestou chceli poďakovať
za ich kvalitnú prácu a neustály rozvoj vedomostí a zručností.
Ich vysoká kvalifikovanosť a iniciatíva je pre spoločnosť NAFTA
zárukou, že si svoju silnú pozíciu na energetickom trhu udrží aj
v budúcnosti.

Aj v oblasti prieskumu a ťažby uhľovodíkov sme v roku 2016
realizovali zaujímavé projekty. Spustili sme druhú etapu pro-

Ing. Ján Špringl
predseda Predstavenstva NAFTA a.s.
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Ing. Robert Bundil
člen Predstavenstva NAFTA a.s.

Ing. Martin Bartošovič
generálny riaditeľ NAFTA a.s.
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ŠTRUKTÚRA AKCIONÁROV A ICH
PODIEL NA ZÁKLADNOM IMANÍ
K 31. DECEMBRU 2016

EURO

%

• SPP Infrastructure, a. s.

60,216,783 €

56,15

• Czech Gas Holding Investment B.V.

43,374,750 €

40,45

• Ostatní akcionári

2,050,478 €

1,91

• Vlastné akcie

1,593,551 €

1,49

107,235,562 €

100,00

Spolu
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SPP Infrastructure, a. s.

Czech Gas Holding
Investment B.V.

Ostatní
akcionári

Vlastné akcie
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NAFTA je moderná spoločnosť s rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti skladovania a budovania podzemných zásobníkov zemného plynu na Slovensku a zároveň slovenským lídrom v prieskume
a ťažbe uhľovodíkov.

Kombinácia priaznivých geologických podmienok a výhodnej polohy podzemných zásobníkov spoločnosti NAFTA v blízkosti tranzitného systému zásobujúceho susediace krajiny Slovenska vytvára
ideálne predpoklady na vznik jedného z kľúčových uzlov európskej
plynárenskej siete.

Obchodné meno:

NAFTA a.s.
Sídlo:

Votrubova 1
821 09 Bratislava
Slovenská republika
IČO:
36 286 192
Právna forma:
Akciová spoločnosť
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Obchodný register:
Obchodný register Okresného súdu
Bratislava I, oddiel Sa,
vložka č. 4837/B
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ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA NAFTA A.S. K 31. DECEMBRU 2016

Valné zhromaždenie

Predstavenstvo

Dozorná rada

Interný audit

Generálny riaditeľ

Divízia podzemných
zásobníkov zemného
plynu

Ekonomický úsek
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Divízia prieskumu
a ťažby

Divízia podzemných
opráv sond a vrtby

Úsek obchodu a marketingu

Divízia služieb

Úsek generálneho riaditeľa
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VRCHOLOVÝ MANAŽMENT NAFTA A.S. K 31. DECEMBRU 2016

Ing. Martin Bartošovič

Ing. Ladislav Goryl

generálny riaditeľ

riaditeľ divízie podzemných
zásobníkov zemného plynu

Ing. Jozef Levoča, MBA

Ing. Michal Ševera

riaditeľ divízie prieskumu a ťažby

riaditeľ divízie služieb

Ing. Gabriel Macejka

Mgr. Peter Kučera

riaditeľ divízie podzemných

riaditeľ úseku obchodu

opráv sond a vrtby

a marketingu

Ing. Szilárd Kása
riaditeľ ekonomického úseku
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PREDSTAVENSTVO NAFTA A. S. K 31. DECEMBRU 2016

Ing. Jan Špringl

RNDr. Pavol Kaločaj, PhD.

predseda

podpredseda

Ing. Robert Bundil

Ing. Branislav Pavlakovič

člen

člen

Ing. Bohumil Kratochvíl

JUDr. Daniel Křetínský

Dušan Sajko

člen

predseda

člen

Mgr. Jan Stříteský

Mgr. Jozef Dermek

člen

člen

Mgr. Pavel Horský

Ing. Drahomír Zajíček

člen

člen

Ing. Daniel Kujan

Mgr. Marek Spurný

člen

člen

DOZORNÁ RADA NAFTA A. S.
K 31. DECEMBRU 2016
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PODZEMNÉ SKLADOVANIE ZEMNÉHO PLYNU

NAFTA je najväčším prevádzkovateľom podzemných zásobníkov
plynu na Slovensku, u ktorého sa sústreďujú jedinečné poznatky
a dáta získané počas viac ako 40-ročnej histórie. Podzemné skladovanie zemného plynu je kľúčovou činnosťou spoločnosti.
NAFTA si ako spoľahlivý operátor zásobníkov udržala svoju
silnú pozíciu na trhu aj v roku 2016. Uskladňovacia kapacita
spoločnosti NAFTA kopírovala trend rastu za posledných 10
rokov a ku koncu roka 2016 dosiahla pracovný objem takmer
2,7 mld. m 3.
NAFTA dlhodobo reaguje na významné štrukturálne zmeny
na plynárenskom trhu, ako sú stagnujúca spotreba zemného
plynu, nárast skladovacích kapacít v Európe a prebytok plynu
na svetových trhoch, ktoré sa prejavujú aj v meniacej sa úlohe
zásobníkov. Okrem štandardných úloh ako sú vykrývanie sezónnej nerovnomernosti v spotrebe zemného plynu a zaisťovanie
bezpečnosti dodávok, sa významne zvýšil podiel klientov, ktorí
využívajú zásobník na podporu svojho obchodovania so zemným plynom.
Na zmeny požiadaviek trhu reagovala NAFTA predovšetkým vytváraním takých produktov, o ktoré majú klienti záujem. Boli to
najmä produkty zamerané na väčšiu flexibilitu a tiež vyššiu mieru
customizácie. Samozrejmosťou je dnes už minimalizovanie odstávok a rôznych obmedzení pre klienta, čo si vyžaduje systematické
plánovanie a riadenie prác údržby a rekonštrukcií.
V roku 2016 sme tiež pokračovali v investíciách do bezpečnosti,
zvyšovania automatizácie a využívaní množstva zberaných informácií pre potreby ďalšej optimalizácie procesov. Veľkú pozornosť sme venovali tiež optimalizácii spotreby palivového plynu
na pohon kompresorov, čím zároveň šetríme životné prostredie.
Popri tom sme sa venovali inovatívnym projektom, v ktorých sa
snažíme naplno využiť naše rozsiahle know-how.
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NAFTA zároveň pokračovala v skúmaní možností etablovania sa
na nemeckom trhu formou možných akvizícii existujúcich zásobníkov, pričom v tomto procese bude pokračovať aj v budúcom
roku. Okrem Nemecka sa naša pozornosť v oblasti podzemného
uskladňovania zameriava aj na Turecko a Ukrajinu, kde máme
ambíciu formou partnerstiev iniciovať nové projekty na výstavbu
podzemných zásobníkov, respektíve získať a rozvíjať existujúce
zásobníky.
V roku 2016 sme pokračovali aj v jedinečnom projekte uskladňovania energie z obnoviteľných zdrojov v podzemných geologických štruktúrach – Underground Sun Storage, v ktorom bola
NAFTA partnerom rakúskej spoločnosti RAG. Cieľom bolo otestovať možnosti uskladnenia elektrickej energie vo forme zmesi
zemného plynu a vodíka v podzemných zásobníkoch. Projekt je
jedinečný v tom, že sa nerealizoval v laboratórnych podmienkach, ale priamo na ložisku. V septembri 2016 bolo ukončené
fyzické vtláčanie zmesi plynu a vodíka do ložiska a následne sa
začalo s jeho ťažbou.
Úspešné odskúšanie tejto technológie môže byť v budúcnosti jednou z možností uskladňovania nadbytočnej energie z obnoviteľných zdrojov, ktorú je možné zatiaľ skladovať len v obmedzenej
miere, a preto ostáva často nevyužitá. Je to zároveň impulz pre
ďalšie projekty v tejto oblasti, ktoré pripravujeme.
Veríme, že výsledky takýchto projektov môžu pomôcť pri postupnej premene našej spoločnosti z tradičného skladovateľa zemného plynu na skladovateľa energie a zabezpečiť tak stabilitu
a efektívne fungovanie spoločnosti NAFTA aj v budúcnosti.
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Prieskum a ťažba uhľovodíkov spoločnosti NAFTA je založená
na dlhodobej tradícii siahajúcej až do roku 1913, kedy bolo
na Záhorí objavené prvé ložisko ropy. Toto odvetvie čelí aktuálne v súvislosti s poklesom cien komodít mnohým výzvam. Trhová
situácia si vyžaduje využívanie skúseností najmä z efektívneho
riadenia ťažby, či hľadanie nových perspektívnych projektov. To
sa spoločnosti NAFTA v roku 2016 darilo nielen na území Slovenska, ale aj v zahraničí.
Významným krokom v plánovanej expanzii na zahraničné trhy
bol začiatok spolupráce na Ukrajine. NAFTA a.s. v júli 2016
prostredníctvom dcérskej spoločnosti NAFTA INTERNATIONAL
B.V. uzavrela dohodu o kúpe akcií a akcionársku dohodu so spoločnosťou Cub Energy Inc. Podľa tejto dohody NAFTA INTERNATIONAL B.V. získala 50-percentný podiel v novovytvorenej
spoločnosti CNG Holdings Netherlands B.V., ktorá ďalej vlastní
ukrajinskú spoločnosť CNG LLC. CNG LLC je 100-percentným
vlastníkom ťažobnej licencie Užhorod na západnej Ukrajine.
Užhorodská licencia je geologickým pokračovaním vysoko preskúmaných oblastí na východe Slovenska a kopíruje trend objavených ložísk na Slovensku. Zároveň z východnej strany susedí
s licenciou Rusko-Komarivske, ktorej 100-percentným držiteľom je
spoločnosť Cub Energy Inc.

V lokalite západného Slovenska sme minulý rok realizovali druhú
etapu projektu Záhorská Ves, v rámci ktorej boli do zberného plynového strediska pripojené ďalšie tri ťažobné sondy. V zbernom
plynovom stredisku Trakovice sme zrealizovali projekt zameraný
na doťažovanie ložiska kompresorom. Tiež sme zahájili práce
na projekte doťažovania ložiska na zbernom plynovom stredisku
Závod prieskum.
Na východnom Slovensku sme úspešne ukončili práce na zapojení sondy Senné 46 do ťažby a tiež sme spustili projekt druhej etapy doťažovania ložiska na Zbernom plynovom stredisku Ptrukša.
Efektívne doťaženie zásob je jedným z účinných spôsobov, ktorými sa naša spoločnosť snaží o predĺženie ťažby uhľovodíkov
na území Slovenska.
Know-how spoločnosti v oblasti geológie využívame nielen
na rozvoj vlastných aktivít na Slovensku či v zahraničí, ale významnou mierou sa podieľame aj na geologickom riadení uskladňovania v externých spoločnostiach, čo potvrdzuje expertízu našich zamestnancov a kvalitu poskytovaných služieb.

Úspešne však prebiehali aj projekty spoločnosti na Slovensku.
NAFTA uzavrela dohodu o spolupráci v oblasti prieskumu so spoločnosťou patriacou do skupiny Vermilion Energy Inc.
V roku 2016 bol v odvŕtaný jeden prieskumný vrt a pokračovalo sa
v hodnotení existujúcich geologických dát, s cieľom pripraviť nové
prieskumné projekty. Naša pozornosť sa zameriavala i na geologickú opravu sondy Gajary 77, ktorá bola po pozitívnom výsledku
uvedená do ťažby. Ďalšie plánované opravy sond boli v dôsledku
pozitívneho vývoja ich zásob presunuté na rok 2017.
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ZAMESTNANOSŤ, VZDELÁVANIE A ROZVOJ FIREMNEJ KULTÚRY

Jedným z hlavných pilierov úspechu našej spoločnosti sú naši zamestnanci. Svojím profesionálnym výkonom a hodnotovým postojom zohrávajú kľúčovú úlohu pri plnení cieľov a stratégie spoločnosti NAFTA. Významnú pozornosť sme preto aj v uplynulom roku
venovali práve aktivitám zameraným na ich odborný rast a rozvoj.
Naši zamestnanci absolvovali viacero vzdelávacích a rozvojových aktivít doma i v zahraničí, realizovali a podporovali sme viaceré zamestnanecké podujatia a aktivity smerujúce k budovaniu
a lepšiemu fungovaniu tímov. V rámci interných aktivít sme úspešne pokračovali v realizácii cyklu prednášok s názvom Naftárska
univerzita. O svoje odborné vedomosti a skúsenosti sme sa podelili aj s verejnosťou prostredníctvom aktívnej účasti našich odborníkov na rôznych konferenciách na Slovensku aj v zahraničí.
Popri zameraní na profesionálny rast našich zamestnancov
sme podporovali aj činnosti apelujúce na ľudský rozmer – naši
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kolegovia sa aktívne zapájali do charitatívnych podujatí
a zbierok. V rámci zbierky Naftári naftárom, ale nielen im...
naši zamestnanci a spoločnosť NAFTA pomohli jednotlivcom
či rodinám v riešení ich ťažkej životnej situácie. Výnimočný
pocit ľudskej spolupatričnosti mohli zažiť aj prostredníctvom
ďalšieho projektu – Naftárska kvapka krvi. V priestoroch našej
spoločnosti sa uskutočnil už tretí ročník tohto dobročinného
podujatia.
Naším hlavným cieľom v nasledujúcom období je pokračovať
v realizácii aktivít smerujúcich k rozvoju ľudského i odborného
potenciálu našich zamestnancov a napredovať v rozvíjaní a posilňovaní našej firemnej kultúry cez uplatňovanie kľúčových firemných hodnôt v každodennom živote spoločnosti NAFTA.
K 31. decembru 2016 pracovalo v spoločnosti NAFTA 649
zamestnancov.

KAPITOLA
06

ZODPOVEDNÉ
PODNIKANIE

ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE

Konáme zodpovedne voči všetkým, ktorí sa podieľajú na prevádzke spoločnosti, voči prostrediu, v ktorom pôsobíme, aj s ohľadom
na miestnu komunitu. Zvyšovanie bezpečnosti zariadení, bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov, dodávateľov a osôb žijúcich v okolí našich prevádzok a ochrana životného prostredia
sú súčasťou každodenného života spoločnosti NAFTA.
NAFTA v plnom rozsahu rešpektuje a aplikuje európske aj národné štandardy. V roku 2016 sme významne investovali do zvyšovania bezpečnosti prevádzky. Investície smerovali predovšetkým
do generálnej opravy plynovodu DN 800 pri obci Láb, osadenia
bezpečnostných uzáverov a zvýšenia ochrany stredísk.
V spolupráci s Hasičským a záchranným zborom SR a prizvanými
dobrovoľnými hasičskými zbormi sme zorganizovali cvičenie banských záchranárov, ktoré bolo zamerané na diaľkovú dopravu
vody na miesto simulovanej havárie v celkovej dĺžke 1,7 km. Išlo
o prvé cvičenie takéhoto druhu v okrese Malacky.
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Sústredili sme sa tiež na zlepšovanie životného prostredia odstraňovaním environmentálnych záťaží. Ku koncu roka 2016 sme
vrátili do pôvodného stavu viac ako 450 lokalít, na ktorých boli
vrty, sondy a strediská určené na ťažbu uhľovodíkov. Okolo
uzavretej skládky Gbely-Bašty sme za pomoci dobrovoľníkov
spomedzi našich zamestnancov a ich priateľov vysadili 300
stromov.
V roku 2016 vykonala nezávislá audítorská spoločnosť DNV
GL audit procesnej bezpečnosti podľa medzinárodnej metodiky
ISRS 8 (International Safety Rating System). Oproti roku 2011
spoločnosť NAFTA zlepšila svoje výsledky a dosiahla výrazne
nadpriemerné hodnotenie.
Aj v roku 2016 tak spoločnosť NAFTA preukázala, že zodpovednosť k okoliu a komunitám a bezpečnosť prevádzky sú pre
ňu záväzkom s veľkým významom.
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VEREJNOPROSPEŠNÉ AKTIVITY

Podporu verejnoprospešných projektov, ktorá predstavuje neoddeliteľnú súčasť zodpovedného podnikania, vnímame ako veľmi
dôležitú. Preto je NAFTA partnerom viacerých aktivít v oblasti
komunitného rozvoja a životného prostredia, vzdelávania a kultúry, zdravia, rodiny a športu. Aj v roku 2016 bolo našim cieľom
prispieť k zvyšovaniu kvality života v regiónoch, v ktorých naša
spoločnosť pôsobí.
V rámci tejto podpory sme v roku 2016 podporili rôzne obecné
ale aj medzinárodné kultúrne, spoločenské a športové podujatia. Napomohli sme vzniku zaujímavých vzdelávacích programov na školách a prispeli sme tiež k modernizácii vzdelávacích
zariadení. Naše sponzorské aktivity boli zamerané aj na výstavbu či rekonštrukciu športovísk, detských ihrísk alebo zdravotníckych zariadení.
NAFTA pravidelne sústreďuje svoju pozornosť na životné prostredie. V roku 2016 sme participovali na viacerých dobrovoľníckych aktivitách. Jednou z nich bola brigáda pri jazere Pieskovňa
pri obci Plavecký Štvrtok, ktoré je obľúbenou rekreačnou zó-
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nou pre celú oblasť. Dobrovoľnícku akciu sme podporili nielen
finančne, ale aktívne sa do nej zapojili aj naši zamestnanci.
Jednu z kľúčových oblastí v rámci aktivít spoločenskej zodpovednosti spoločnosti NAFTA predstavuje podpora vzdelávania. Po úspechu prvého ročníka sme pokračovali v projekte Detská naftárska
univerzita. Naši zamestnanci navštívili 8. a 9. ročníky vybraných
základných škôl a ich žiakov privítali aj v priestoroch centrálneho areálu v Gajaroch. Zámerom projektu je nielen informovať deti
o geologickom bohatstve regiónu, v ktorom žijú, či plynárenských
a skladovacích reáliách, ale zároveň motivovať žiakov pri výbere
ďalšieho vzdelávania a budúcej kariéry v tomto odvetví.
Sme hrdí, že v roku 2016 sme opäť mohli byť partnerom atraktívneho projektu Študentská osobnosť Slovenska. Jeho cieľom je
podporiť výnimočných študentov študujúcich rôzne vedné odbory na slovenských vysokých školách alebo doktorandov v rámci
vedeckých pracovísk SAV a dať im možnosť presadiť sa doma
i v zahraničí. Súťaž zároveň motivuje ďalších študentov k výnimočným výkonom.
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Vývoj stavu majetku a výsledkov hospodárenia NAFTA a. s. za rok končiaci sa 31. decembra 2016 a 2015 podľa individuálnych
finančných výkazov pripravených v súlade s Medzinárodnými štandardmi pre finančné výkazníctvo tak, ako boli schválené EÚ
Skrátené individuálne súvahy k 31. decembru 2016 a k 31. decembru 2015 (v tis. EUR):

2016

2015

528 133

595 647

494 405

528 700

232 089

241 948

Nehmotný majetok a iné aktíva

10 578

10 810

Investície v dcérskych spoločnostiach a v spoločnom
podniku a investície k dispozícii na predaj

18 134

18 134

Odložená daňová pohľadávka

11 535

7 808

222 069

250 000

33 728

66 947

4 526

6 649

10 682

13 446

1 208

3 567

AKTÍVA
Dlhodobé aktíva
Budovy, stavby, stroje a zariadenia

Dlhodobé úvery poskytnuté

Obežné aktíva
Zásoby
Pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky
Daňové pohľadávky
Finančné pohľadávky
Peniaze a peňažné ekvivalenty
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30 806
17 312

12 479
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2016

2015

528 133

595 647

203 336

229 422

102 490

102 490

Ostatné kapitálové fondy

21 447

21 447

Rezerva zo zabezpečovacích derivátov a ostatné

(1 986)

449

Zisk minulých rokov

1 832

1 571

Zisk bežného roka

79 553

103 465

324 797

366 225

275 471

278 605

49 326

87 620

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY
Vlastné imanie
Základné imanie a vlastné akcie

Záväzky
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
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Skrátené individuálne výkazy ziskov a strát za rok končiaci sa 31. decembra 2016 a 2015 (v tis. EUR):

2016

2015

Výnosy

160 107

198 812

Prevádzkové náklady

(58 205)

(63 710)

Zisk pred úrokmi a zdanením

101 902

135 102

Finančné výnosy/(náklady)

(3 297)

(3 007)

Zisk pred zdanením

98 605

132 095

(19 052)

(28 630)

79 553

103 465

Daň z príjmov

Čistý zisk
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PERSPEKTÍVY SPOLOČNOSTI NAFTA

Rok 2016 opätovne potvrdil, že spoločnosť NAFTA je moderným
a flexibilným účastníkom energetického trhu. Naša prevádzka
funguje spoľahlivo vo všetkých oblastiach, neustále pracujeme na modernizácii technológií, optimalizácii procesov, ale aj
príprave nových produktov. Vyhľadávame zaujímavé možnosti
spolupráce v zahraničí, ale aj inovatívne projekty v koncepte
power-to-gas. Kombináciu týchto aktivít vnímame ako kľúčovú pre
úspešné fungovanie spoločnosti NAFTA v budúcnosti, a preto budeme v nastavenom trende pokračovať.
Kľúčovou činnosťou spoločnosti ostane aj naďalej podzemné
skladovanie zemného plynu. V tejto oblasti budeme aj v nadchádzajúcom roku pracovať na zvyšovaní efektivity zásobníkov, ich
dôslednom monitorovaní a automatizácii, a to s dôrazom kladeným najmä na bezpečnosť prevádzky. V tejto oblasti sme v uplynulom roku realizovali inštaláciu bezpečnostných systémov na viacerých sondách a plynovodoch a v investíciách do bezpečnosti
plánujeme pokračovať aj v budúcnosti. Rovnako sme pripravení
naše služby prispôsobovať požiadavkám klientov vyplývajúcim
z aktuálnej situácie na trhu. V súčasnom rýchlo sa meniacom prostredí je práve schopnosť vytvárať flexibilné a inovatívne produkty
dôležitým faktorom pri výbere skladovateľa zemného plynu.

v oblasti prieskumu a ťažby uhľovodíkov, ale aj podzemného skladovania zemného plynu. Našu pozornosť sústredíme na krajiny
ako Ukrajina, Turecko či Nemecko, kde môžeme využiť skúsenosti
získané z našej dlhodobej prevádzkovej činnosti na Slovensku.
V poslednom období venujeme v spoločnosti NAFTA veľkú pozornosť konceptu power-to-gas. V projektoch, ako je napríklad
Underground Sun Storage alebo Veľkokapacitné úložisko energie, vidíme zaujímavú príležitosť budúceho využitia podzemných
zásobníkov aj na skladovanie elektrickej energie. Existencia
vhodných štruktúr spolu so skúsenosťami našich pracovníkov môžu
v budúcnosti spraviť zo spoločnosti NAFTA, tradičného skladovateľa zemného plynu, inovatívneho skladovateľa energií.
Spoločnosť NAFTA má pred sebou úspešnú budúcnosť nielen
v jej tradičných oblastiach pôsobenia na Slovensku. Veríme, že
vďaka svojmu dlhoročnému know-how sa etabluje aj na zahraničných trhoch, a zároveň bude partnerom zelenej energie v perspektívnych projektoch.

V divízii prieskumu a ťažby budeme pokračovať v aktivitách
na preskúmaných územiach s dlhodobou ťažobnou tradíciou.
Aj keď samostatné prieskumné aktivity sú v súčasnosti na nižšej
úrovni, v spolupráci s externým partnerom plánujeme prieskumné
práce v ďalších lokalitách, kde vidíme priestor na rozvoj ťažby
uhľovodíkov na Slovensku.
Našim zámerom je pokračovať aj v expanzii na zahraničné trhy.
Spomínaná spolupráca so spoločnosťou Cub Energy Inc. je len
začiatkom plánovaných medzinárodných aktivít. Aj naďalej budeme intenzívne vyhľadávať vhodné príležitosti na spoluprácu a už
v súčasnosti pracujeme na viacerých potenciálnych projektoch
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