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Vysoké ceny plynu prekazili ambiciózne plány

D

uslo, a.s., dosiahlo za uplynu
lý rok hospodársky výsledok
pred zdanením vo výške 23‚8
miliónov eur. Z porovnania s ro
kom 2015 vyplýva, že spoločnosť
ani zďaleka nedosiahla úroveň zisku
z predošlého roka, ale takú ambíciu
ani nemala, pretože rok 2016 bol ro
kom plánovanej odstávky kľúčových
výrobných zariadení.
V očakávaní pretrvávajúceho pozi
tívneho vplyvu ceny zemného plynu
a stabilnej trhovej situácie si vedenie
Dusla stanovilo na rok 2016 pomerne
ambiciózny plán zisku pred zdanením
vo výške 34‚5 milióna eur. Výsled
ky za prvý polrok naznačovali, že
plánované hodnoty sa podarí na
plniť, avšak v letnom období došlo
k výraznému poklesu predajných
cien hnojív a k postupnému nárastu
ceny zemného plynu, čo sa okamžite
prejavilo v poklese hospodárskeho
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výsledku. K tomu sa pridali technické
problémy po plánovanej odstáv
ke
výrobne Čpavok 3 a tiež posun ná
behu výroby po plánovanej výme
ne kotla. Aj keď uvedené problé
my
boli jednoznačne zavinené dodáva
teľskými spoločnosťami, spôsobili
nemalé straty nielen na ušlom zisku,
ale aj veľa problémov so zabez
pečením plynulosti dodávok hnojív
pre odberateľov. Na druhej strane,
Úsek výroby organika dosiahol v po
rovnaní s predchádzajúcim rokom
podstatne vyšší prevádzkový hos
po
dársky výsledok, aj keď do splnenia
toho plánovaného mu chýbalo viac
ako 2 milióny eur. Tržby z predaja
tovaru, vlastných výrobkov a služieb
dosiahli za vlaňajšok 359 miliónov
eur, čo je v porovnaní s rokom 2015
menej o 98 miliónov eur a v po
rovnaní s plánom menej o 79 mili
ónov. Pokles tržieb oproti plánu bol
spôsobený hlavne spomínaným po

klesom realizačných cien.

Najviac investícií do novej
výrobne čpavku
Duslo plánuje koncom tohto roka
spustiť do skúšobnej prevádzky novú
výrobňu čpavku Čpavok 4, s ktorej
výstavbou spoločnosť začala vlani
vo februári. Historicky najvyššia in
vestícia Dusla aj skupiny Agrofert,
ktorej je firma členom, predstavuje
310 miliónov eur. Do dnešného dňa
investor preinvestoval z tejto sumy
250 miliónov eur. „Je to vysoký stu
peň rozostavanosti. V súčasnosti sú
postavené všetky technologické
aparáty a prístroje, prebieha prepo
jovanie. V novembri by sme chceli
ísť do skúšobnej prevádzky na ostré
médiá, v prvom štvrťroku budúceho
roka plánujeme skúšobnú prevádz
ku a prechod na štandardnú výro

Spoločnosť AVA-stav, s.r.o.,
bola založená v roku 2008 za účelom
poskytovania komplexných služieb
v oblasti stavebníctva.
Vykonávame stavebné práce v oblasti
pozemných a inžinierskych stavieb pre
našich dlhodobých aj nových partnerov.
Sme stabilnou spoločnosťou,
ktorá využíva nové progresívne
technológie v oblasti moderného
stavebníctva s cieľom uspokojiť aj toho
najnáročnejšieho klienta.
AVA-stav, s.r.o. • Puškinova 700/90, 924 01 Galanta • Tel.: +421 917 909 710 • office@avastav.sk
www.avastav.sk

ŠPECIÁLNE ZAKLADANIE
STAVIEB

Tel.: (+421 2) 63 81 09 82
www.priemyseldnes.sk l 05 / 2017
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ROKOS s.r.o. Bratislava

Hradská 7, P. O. BOX 27, 821 07 Bratislava
Tel. č./Fax: +421-2-4552 0629 • Tel. č.: +421-2-4552 3755
E-mail: rokos@rokosba.sk • www.rokosba.sk

NEDEŠTRUKTÍVNA KONTROLA
A DIAGNOSTIKA ZVAROV A MATERIÁLOV
 skúšky prežiarením (rtg skúšky)
 skúšky ultrazvukom a meranie hrúbok
 skúšky magnetickou práškovou metódou
 skúšky kapilárnou metódou farebnou
 vizuálne skúšky
 skúšky netesnosti vákuovými komôrkami
033 3812 467 | defex@defex.sk | www.defex.sk

SILVIA, s.r.o., počas 20 ročnej
praxe v chemickom a potravinár
skom priemysle svojimi referen
ciami úspešne preukázala, že vie
spoľahlivo a včas zrealizovať
montáže a opravy strojno-techno
logických zariadení. Kvalita je náš
štandard.
bu,“ povedal generálny riaditeľ Dusla
Petr Bláha.
Čpavok 4 nahradí súčasnú výrobňu
Čpavok 3, ktorá je v prevádzke od roku
1973. Nová technológia by mala byť
podľa slov riaditeľa najmodernejšou
v Európe. Po nábehu sériovej výro
by Čpavku 4 bude výrobňa Čpavok
3 odstavená a zamestnanci prejdú
do novej prevádzky. Na výstavbu
novej výrobne dostala spoločnosť
štátnu pomoc, pričom daňové úľavy
vo výške 58 miliónov eur odobrila
Európska komisia ako regionálnu
po
moc. Spoločnosť sa zaviazala, že
10 rokov po spustení novej výrobne
neklesne počet zamestnancov Dusla
pod 1800 ľudí. V súčasnosti zamest
náva na svojich troch pracoviskách
v Šali, Bratislave a v Strážskom 2098
pracovníkov, z toho len v Šali pracuje
1700 zamestnancov. „Aj po spustení
novej výrobne zostane počet zamest
nancov zhruba rovnaký. Drobné
korekcie ale budú, či už hore alebo
dolu, závisí to od toho, ako budeme
úspešní s produkciou našej výroby
a najmä s jej distribúciou, ako bude
me úspešní v rámci globálneho eu
rópskeho trhu,“ povedal Petr Bláha.
Kapacita výroby čpavku sa v novej
prevádzke zvýši zo súčasných 1300
ton denne na 1600 ton, čo pred
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PONÚKAME REALIZAČNÚ, PROJEKČNÚ A STAVEBNÚ ČINNOSŤ V OBLASTI:
 žiaruvzdorných výmuroviek kotlov, pecí
 vysokoteplotných izolácií tepelných agregátov z vláknitých materiálov
 izolácie technologických zariadení tepelných a chladových
 zhotovenie požiarnej ochrany stavebných konštrukcií
 prehliadky a opravy továrenských komínov

Diakovská 9A, 927 01 Šaľa
tel. 031/770 69 22
silviasro@silviasro.sk

www.silviasro.sk

PONÚKAME VÁM
• DODÁVKY A MONTÁŽ UCELENÝCH
PREVÁDZKOVÝCH SÚBOROV
• REKONŠTRUKCIE, OPRAVY, REVÍZIE, ÚDRŽBU
TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENÍ
• VÝROBU A MONTÁŽ OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

stavuje takmer 20-% nárast. „Nová
výrobňa zabezpečí firme na mini
málne 20 nasledujúcich rokov kon
kurencieschopnosť na trhu, a tým
aj zamestnanosť vo fabrike,“ skonšta
toval riaditeľ. Podľa jeho slov vyvíja
Duslo aj nové typy hnojív, ktoré bu
dú šetrnejšie k životnému prostre
diu, ich základom však vždy bude
čpavok.

cestou centralizácie dnes dislokova
ných laboratórií, ktoré už neumožňujú
efektívne využitie odborného poten
ciálu pracovníkov, efektívne využitie
technického vybavenia a analytic
kých postupov. Väčšina dnešných la
boratórií tejto chemickej spoločnosti
už nespĺňa požiadavky moderného
technického štandardu. V súčasnos
ti sa mesačne vykonáva priemerne

levimontsro@gmail.com
+421 905 981 827
Hlavnou činnosťou je výroba, opravy
a montáž strojnotechnologických zariadení a montáž potrubia. V súčasnosti pôsobíme v oblasti montáže a opráv stg. zariadení so zameraním na chemický priemysel
a energetiku. Súčasťou našej produkcie je
aj výroba a montáž oceľových konštrukcií
a iných kovových výrobkov.

114-tisíc analytických operácií, pri
čom v laboratóriách sú veľakrát iden
tické prístroje, ktorých kapacita nie je
využitá. Centralizovanie a využívanie
synergických efektov je moderný
a efektívny trend, ktorého cieľom je
znižovanie nákladov na prevádzku,
zvýšenie efektívnosti a kvality posky
tovaných služieb. Nejde len o fyzic
ké sústredenie laboratórií na jedno

Modernizované laboratóriá
aj pre komerčné využitie
K chemickej výrobe neodmysliteľne
patria a sú pre ňu životne dôležité
laboratóriá. Prostredníctvom dobre
nastavených procesov, vybavenia
a kvalifikovaného personálu labora
tóriá významným spôsobom ovplyv
ňujú a podporujú kvalitu produktov
aj ekonomiku výroby. Okrem systému
vstupnej, výstupnej a medzioperačnej
kontroly zohráva činnosť laboratória
dôležitú úlohu aj v oblasti dôsled
nej kontroly pracovného prostredia,
nepretržitom monitoringu životného
prostredia a v prevencii pred havá
riami. Moderné laboratóriá s vysokým
štandardom technického vybavenia
a s vysokou úrovňou kvalifikácie per
sonálu predstavujú nevyhnutné pred
poklady pre zmeny v technológiách,
zdokonaľovanie a optimalizovanie
vý
roby, či zavádzanie nových tech
nológií vo výrobe. Tak ako v každej
sfére, aj laboratóriá musia byť schop
né flexibilne reagovať na zmeny
a nové požiadavky, zároveň vedieť
efektívne využívať odborný personál
a modernú prístrojovú základňu.
V spoločnosti Duslo sú presvedčení,
že takýto stav sa dá dosiahnuť iba
www.priemyseldnes.sk l 05 / 2017
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PRÁCE VO VÝŠKACH
S POUŽITÍM HOROLEZECKEJ
TECHNIKY
Šetríme Vaše náklady
za finančne náročné
lešenia.

Váš partner v realizácii stavieb
www
w.m
marrfil.ssk
www.marfil.sk
ŠPECIAL IZOTEX Pata s.r.o.
Výhradný dodávateľ tepelných izolácií
pre Duslo a.s. Šaľa od roku 2015
Na Záhumní 1123/6, 925 53 Pata, Slovenská republika
Kontakt: +421 31 7860 206 • Mob.: +421 903 754 965
Email: specializotex@stonline.sk

miesto, do jednej budovy. Výsledkom
má byť moderné pracovné prostre
die, ktoré spĺňa najprísnejšie bezpeč
nostné kritériá a technické štandardy
v súlade s požiadavkami zákazníkov.
V neposlednom rade má poskytovať
zamestnancom centrálnych labora
tó
rií neporovnateľne vyšší pracovný
komfort.
Takýto trend sa uplatňuje aj v rámci
Skupiny Agrofert. Projekty centrál
nych laboratórií sú už napríklad
zrealizované v spoločnostiach SKW
Piesteritz GmbH a Lovochemie,
v súčasnosti sa ukončuje projekt
v spoločnosti DEZA. Na základe roz
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Zdeněk Polívka

951 16 Svätoplukovo 428

+421 903 724 124, zdeno@polivka.sk, www.polivka.sk

Projekty pre technické,
technologické
a energetické
vybavenie stavieb
www.proplant.sk

hodnutia vedenia spoločnosti Duslo
vzniklo v máji minulého roku Oddele
nie centrálnych laboratórií, ktoré sa
začlenilo do Odboru riadenia a kon
troly kvality na Úseku nákupu a lo
gistiky. V súčasnosti toto oddelenie
organizačne spája dislokované praco
viská, ktoré fungujú v ôsmich rôznych
budovách na pracovisku v Šali a v jed
nej budove na pracovisku v Bratisla
ve. Do novej štruktúry Centrálnych
laboratórií Duslo sa tiež pripravuje
začlenenie laboratórií Odboru analy
tickej chémie a ekológie VUCHTu. Pre
umiestnenie centrálnych laboratórií
bol vybraný dispozične najvhodnejší
objekt, ktorý bol vybudovaný ešte

+421 903 915 240

v 60. rokoch minulého storočia. Bu
dova po rekonštrukcii poskytne do
statočné možnosti na vytvorenie
moderného prevádzkového objektu
laboratórií s vysokým technickým
a bezpečnostným štandardom, spĺ
ňajúcim nároky na výkon moderných
analytických postupov. Predpokla
dá sa, že do nových priestorov sa
laboratóriá presťahujú v budúcom
roku. Okrem poskytovania kvalit
ných služieb interným zákazníkom
je v pláne aj proces prípravy na ich
komerčné využitie, získanie akredi
tácie na vybrané analytické výkony
a teda aj poskytovanie služieb ex
terným zákazníkom.

