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Vážení akcionári,  
vážení obchodní partneri  
a zamestnanci!

Máme za sebou zvláštny rok, ktorý vyvrátil dogmu o neobmedzenej sile 

globalizácie. Globalizovaná spoločnosť sa stala aj v ďalšom roku jedným 

z prostriedkov šírenia pandémie. Pandémia narušila najmä globálne 

logistické väzby. Nedostatok niektorých komponentov priniesol novú 

realitu, že niektoré výrobné odvetvia boli nútené obmedzovať výrobu. Kým 

predchádzajúca kríza v roku 2008 prišla ako dôsledok zle nastaveného 

finančného systému zvnútra, pandémia predstavuje pre ekonomiku 

externý šok. Počas hodnoteného obdobia sme zaznamenali enormné 

zvyšovanie cien elektrickej energie, emisií CO2, vstupných surovín a 

materiálov. Pre Európsku úniu nie je dobré ak sa ako hlavný nástroj na 

zabezpečenie dynamiky ekonomiky používa zvyšovanie masy peňazí v 

obehu.

Už tretí rok čelí Slovenská a svetová ekonomika kríze, keď v dôsledku 

karanténnych opatrení, podnikatelia museli čeliť absencii zamestnancov, 

obmedzeniam spojeným s prijatím opatrení na zamedzenie šírenia 

pandémie či iným reštrikciám. Tieto čiastočne alebo úplne  obmedzovali 

ich podnikateľskú činnosť. Za kalendárny rok 2021 sme dosiahli kladný 

hospodársky výsledok a splnili aj ďalšie úlohy vyplývajúce z obchodného 

plánu spoločnosti. Rok 2021 môžeme z hľadiska dosiahnutým výsledkom 

zaradiť medzi tie úspešnejšie roky. Aj napriek situácii spôsobenej 

pandémiou koronavírusom, ktorá ovplyvnila úroveň obchodných 

kontaktov a spoločenských vzťahov sme dosiahli viaceré historické 

výkony.

Rok 2021 bol v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi ťažký, ale prognóza 

vývoja pre rok 2022 je pre nás veľkou výzvou. Dosiahnuť stanovené ciele 

bude úspechom pre nás všetkých. Očakáva sa vysoká inflácia, vyššia 

nezamestnanosť, výrazný rast cien a to nie len elektrickej energie, CO2, 

palív, ale aj základných potrieb pre život ľudí. Celosvetovo sa znižuje a 

postupne mizne stredná vrstva, ktorá sa prepadá dole.

"
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Čo sa týka výhľadu do budúcnosti bude vývoj v celej spoločnosti 

mimoriadne náročný. Výsledkom globálnej politickej a spoločenskej 

zraniteľnosti, zlyhania v medziľudských vzťahoch a vo vzájomnom 

rešpekte je neočakávaný vojnový konflikt v Európe. Tento má potenciál 

destabilizovať súčasný spoločensko-ekonomický systém a v neznámom 

rozsahu bude ovplyvňovať hospodárske aktivity. Aktuálna situácia, tj. 

napätie v medzinárodných vzťahoch a nárast cien hlavne energetických 

vstupov bude mať nepriaznivý dopad aj na spomalenie aktivít 

stavebného sektora.

Aj napriek týmto neistotám a nástrahám, by som chcel tento 

príhovor ukončiť optimisticky. Prognostici predpovedajú, že zhoršenie 

ekonomického vývoja by malo byť len dočasné a hospodárstvo by malo 

nabehnúť na dráhu pred pandémiou. Budúcnosť nie je to, o čom dnes 

snívame, ale čo dnes robíme a pripravujeme. Novými výzvami sú zmeny 

generačné a zmeny v intenzívnejšej komunikácii s partnermi v okruhu 

nášho podnikania a zmeny v digitalizácii.

Chcem sa poďakovať riadiacim orgánom a zamestnancom za pracovné 

nasadenie, obchodným partnerom za dôveru a akcionárom za ich 

podporu. Želám nám všetkým, aby naša spoločnosť úspešne zvládla 

prebiehajúce zmeny.

 

Pavel Kohout  MBA 

predseda predstavenstva 

"
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IČO:

DIČ:

Obchodné meno/názov:

Sídlo: 

Tel. 

E-mail

Fax

www stránka

Dátum vzniku:

Zakladateľ:

Základné imanie: 

Vydané cenné papiere:

Druh:

Forma:

Podoba:

Menovitá hodnota: 

Počet: 

K 31. decembru 2021 mala spoločnosť Považská cementáreň, a. s. Ladce  
15 akcionárov, ktorí vlastnia 338 495 akcií. Akcie sú vydané na meno  
v zaknihovanej podobe, verejne neobchodovateľné. Všetci akcionári  
sú v zmysle zákona o cenných papieroch uvedení v zoznamoch 
akcionárov vedených v Centrálnom depozitári cenných papierov,  
a. s. Bratislava. 

Základné imanie v celkovej hodnote 11 508 830 € tvorí 338 495 ks akcií  
v nominálnej hodnote 34,00 € za jednu akciu. 

Štruktúra akcionárov sa v porovnaní s bezprostredne predchádzajúcim 
obdobím nezmenila.

31615716

2020437232

Považská cementáreň, a. s.

ul. J. Kráľa, 018 63 Ladce

042/460 31 11

pcla@pcla.sk

042/462 80 18

www.pcla.sk

16. 09. 1994

FNM SR

11 508 830 Eur

SK 1120001781

akcie

na meno 

zaknihované

34,00 €  

338 495 

základné informácie

základné údaje
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 sprostredkovanie obchodu,

 oprava železničných Raj vozňov,

 výroba slinku, mletých vápencov, mletej trosky (LANOVA),  
cementov a výrobkov na báze cementov ,

 kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 
(maloobchod), alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom 
živností (veľkoobchod),

 konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu,  
prieskumu trhu a reklamy,

 vnútroštátna nákladná cestná doprava,

 vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava,

 ubytovacie služby,

 verejné stravovanie (reštaurácie, vinárne, kaviarne, občerstvenie),

 závodné stravovanie,

 oprava a údržba strojných zariadení,

 vŕtacie práce k vykonávaniu clonových odstrelov,

 činnosť účtovných poradcov,

 vedenie účtovníctva,

 činnosť organizačných a ekonomických poradcov,

 oprava a údržba stavených zariadení,

 prevádzkovanie železníc s výnimkou celoštátnych (vlečková doprava),

 oprava a údržba motorových vozidiel,

 neverejná cestná osobná doprava, 

 predaj pohonných hmôt,

 prenájom nehnuteľností,

 prenájom motorových vozidiel,

 technické testovanie, meranie a analýzy - mimo úradných meraní,

 reklamné činnosti,

 vykonávanie trhacích prác – clonové odstrely (povrchové dobývanie),

 montáž, oprava, údržba vyhradených elektrický zariadení,

 odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení,

 výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla,

 nakladanie s odpadmi (s výnimkou nebezpečných odpadov),

 podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom,

 banská činnosť,

 kovoobrábanie,

 prenájom strojov, prístrojov a zariadení.

Predmet podnikania
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Predstavenstvo 

Pavel Kohout / predseda predstavenstva 
Vzdelanie: ekonomické a obchodné  
Zamestnanie: generálny riaditeľ Považskej cementárne, a. s. Ladce

Martin Gastinger / člen predstavenstva 
Vzdelanie: obchodné 
Zamestnanie: prokurista spoločnosti Berger Holding, SE  Passau

Peter Hort  / člen  predstavenstva 
Vzdelanie: právne 
Zamestnanie: obchodný riaditeľ Považskej cementárne, a. s. Ladce

Prokúra

Mária Kebísková / prokurista  
Vzdelanie: technické  
Zamestnanie: ekonomická riaditeľka   
Považskej cementárne, a. s. Ladce

Dozorná rada 

Anton Barcík   /  predseda

Florian Eigner  /  člen

Klaus Höhenberger  /  člen

Martin Karl Kirschner  /  člen

Hans-Robert Walbröl  /  člen

Franz Wallner  /  člen

Štatutárne orgány spoločnosti
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Výkonné vedenie 

Anton Barcík  /  generálny riaditeľ   

Mária Kebísková  /  ekonomická riaditeľka  

Pavol Martauz  /  riaditeľ kvality a stratégie

Peter Hort  /  obchodný riaditeľ       

Jozef Mikušinec  /  výrobno-technický riaditeľ

Peter Šumaj  /  personálny riaditeľ

Štatutárne orgány spoločnosti

Informácia o konsolidácii

spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti 
Berger slovakia, a. s. so sídlom ul. J. kráľa, 018 63 Ladce a táto sa zahŕňa 
do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti Berger Holding, se, 
so sídlom Äussere spitalhfstr. 19, D-94036 Passau. tieto konsolidované 
účtovné  závierky je možné dostať priamo v sídle uvedených spoločností. 

Spoločnosť aplikovala výnimku z povinnosti zostaviť konsolidovanú 
účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu v súlade s § 22 ods. 
8 zákona o účtovníctve:  Účtovná jednotka je materská spoločnosť a 
vlastní 100 % podiel dcérskej spoločnosti LADCE Betón, s. r. o. Ladce.  









1888 
začiatok prieskumných prác a otvorenie kameňolomu,

prvý obchodný názov „Ledeczer Portland - Zement fabrik des Adolf von 
Schenk – Ledecz“,

1889 
25.Jún - začiatok výstavby cementárne,

1890  
9.Február  - prvý cement,  
ročná výroba 2 367 ton cementu,

1896 
ročná výroba 25 000 ton cementu,

1911 
zmena majiteľa – 8 000 kusov akcií prevzala Žilinská účastinná spoločnosť 
na výrobu cementu a vápna „Zsolnauer Zement und Kalksfabrik – 
Akciengesselschaft“,

1895 
továreň zamestnávala 500 zamestnancov,  
najmä z okolia Ladiec, vysoký podiel manuálnej práce,

1908 
pokusy s automatickou výrobou  
v Schneiderovej šachtovke,

1914 
výroba podľa nariadenie  Rakúsko - uhorských úradov aj počas vojny,

1920 
pokračovanie pokusov s automatickými šachtovými pecami, ktoré prerušila 
vojna,

1920
celoštátny generálny štrajk, nasledovali represie,

1926
inštalácia automatických šachtových pecí podľa systému Hauenschild s 
výkonom 100 – 125 ton za deň,

1928 
začiatok obdobie zvýšenej starostlivosti o kvalitu,

1930 
začiatok prestavby cementárne  
na výrob hlinitanového cementu, 
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Dôležité historické medzníky



1933 
začiatok výroby hlinitanového cementu  
pod názvom „Bauxit“,

1939 ~ 1943  
pokles výroby, majiteľ Maďarská všeobecná úverová banka,

1945 
v júli začiatok výroby po vojne,  
do prevádzky nová pec a nový mlyn,

1950 
nový názov Slovenské cementárne a vápenky,  
n. p. Cementáreň Ladce,

1951 ~ 1955 
výstavba dielne, drviarne, predlamárne, cementových síl, studne, 
trafostanice, vykladacej stanice lanovky, visutá dráha a ďalšia modernizácia,

1961 
schválenie projektu rekonštrukcie cementárne s pôvodným zámerom 
postaviť 6 šachtových pecí,

1963 
zmena koncepcie výstavby zo šachtových  
na rotačnú pec,

1969 
5. Február  – uvedenie zmodernizovaného závodu  
do prevádzky,

1971 
prekročenie hranice výroby 400 000  ton cementu,

1972 
prekročenie projektovanej kapacity  
výroba 555 000 ton cementu,

1974 
začiatok výstavby opravovne Raj – vozňov,

1977 
ďalší nárast výroby cementu – prekročenie hranice 600 tis. ton za rok,

1978 
odčlenenie závodu Vápenky Žirany a pripojenie závodu Cementáreň 
Lietavská Lúčka, 

1981 
nový názov Považské cementárne, koncernový podnik Ladce,

1982 
pokusné spaľovanie opotrebovaných pneumatík,

1985 
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významná rekonštrukcia rotačnej pece – výmena plášťa  
v dĺžke 31 metrov,

1986 
zásadné riešenie najslabšieho článku výroby – výstavba ciest v lome, 
otvorenie 12. etáže,

1988 
nová sušiareň trosky s elektroodlučovačom, plynofikácia cementárne, 
zníženie prašnosti,

1990
odčlenenie závodu Cementáreň Lietavská Lúčka  
a osamostatnenie od generálneho riaditeľstva Cementárne  
a vápenky Trenčín, začiatok modernizácie  
a novej exportnej politiky,

1994 
založenie akciovej spoločnosti Považská cementáreň, a.s. Ladce 
zakladateľom Fond národného majetku SR,

1995 
privatizácia spoločnosti, rozhodujúci vlastník Portlandcement, a. s. Ladce,

1996 
modernizácia cementovej mlynice,

1998 
zavedenie systému manažmentu kvality podľa normy EN ISO 9001,

1999
vstup zahraničného partnera do akcionárskych štruktúr spoločnosti, 
modernizácia chladiča slinku  
v linke rotačnej pece,

uvedenie nového výrobku CEMODUR  
(pre výstavbu tunelov) na trh,

2000
uvedenie nového nízkochrómového  
ekologického cementu cHromatmIn na trh,

schválenie „Investičného generelu“ – rozsiahla prestavba  
a modernizácia cementárne s cieľom rastu výkonnosti, 

2001
začiatok realizácie investičnej úlohy „Výstavba uhoľného hospodárstva“,

2002
spaľovanie MKM – trvalá prevádzka,
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2003 

zavedenie systému manažérstva kvality  
odľa normy en Iso 9001:2000, 

rekordná výroba a predaj cementu,  
prekročenie hranice 700 tis. ton za rok,

2004
rekonštrukcia cm3,

úspešné testovanie a predstavenie výrobku  
Biocement – antibakteriálny a protiplesňový cement,

2005
zvýšenie kapacity mletia cementu a baliarne, vybudovanie linky na spaľovanie 
taP,

zavedenie environmentálneho systému kvality podľa Iso 14 000:2004,

rekordná výroba a predaj cementu, prekročenie hranice 800 tis. ton  
za rok,

2006
pokračovanie modernizácie rotačnej pece  
a cementovej mlynice, 

najvyšší podiel spoluspaľovania alternatívnych  
palív v sr (34 %),

rekordná výroba a predaj cementu, prekročenie  
hranice 900 tis. ton za rok,

2007 

začiatok  realizácie investičnej úlohy  
“valcový cementový mlyn cm 2“,

zásadná rekonštrukcia administratívnej budovy,

vybudovanie športového areálu v Belušských slatinách  významný príspevok 
sociálneho programu pre zamestnancov spoločnosti,

rekordná výroby slinku, výroby a predaja cementu,

2008
rekordná výroba slinku, 

prekročenie historického rekordného míľnika 1 000 000 ton vo výrobe a 
predaji  cementu, 

uvedenie do prevádzky nového  
cementového valcového mlyna cm 2, 

významný rozvoj betonárskeho programu v dcérskej spoločnosti Ladce 
Betón – nové betonárne v Nitre, Galante a Tvrdošíne,
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2009
120. výročie výroby prvého cementu  
na slovensku a zároveň v PcLa, 

ďalší rozvoj betonárskeho programu – žiar nad Hronom, 

zníženie výroby vplyvom celosvetovej  
hospodárskej a finančnej krízy,

certifikát kvality BOZ,

2010
pokračovanie vplyvu celosvetovej  
hospodárskej a finančnej krízy,

kapitálový vstup do betonárky v Trenčíne,

2011
ďalší pokles stavebnej výroby  
a vplyv dlhovej krízy a krízy eura 

zavedenie dane z emisných kvót,

2012
stabilizácia trhovej pozície spoločnosti a vyšší predaj cementov ako v 
predchádzajúcom  roku, napriek ďalšiemu medziročnému dvojcifernému 
poklesu výkonnosti stavebníctva v sr

stabilizácia spaľovania alternatívnych  
palív nad 50 % celkového objemu,

2013
rozvoj betonárskeho programu, kúpa spoločnosti LADCE Betón Perteso s. r. 
o. Trenčín.

2014
125. výročie výroby prvého cementu  
na slovensku a zároveň v PcLa,  

opätovné  prekročenie výroby a predaja  
cementu za hranicu 900 ton za rok 

2015
začiatok výstavby slinkového sila

získanie certifikátu aaa – Hodnotenia najvyššej dôveryhodnosti v sr – 
splnenie prísnych kritérií spoľahlivosti a stability na trhu ; tento symbol 
najvyššieho ratingového hodnotenia získalo 4,5 % slovenských firiem,

výstavba betonárne v areáli cementárne a v obci Podlužany

2016
pokračovanie výstavby slinkového sila, 

certifikácia dvoch nových výrobkov  RKS – nové výrobky
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2017
získanie známky „spoľahlivý výrobný podnik 2016“  
za ekonomické zdravie a dobrú platobnú morálku (náročným kritériám 
vyhovelo len 4,1 % podnikov v sr),
certifikácia systému manažérstva kvality, systému  
environmentálneho manažérstva a systému manažérstva  
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa požiadaviek  
normy en Iso 9001:2015, en Iso 14001:2015 a oHsas 18001:2007,
stavba slinkové hospodárstvo  
získala v rámci súťaže „stavba roka“ ocenenie  
ako jedna z troch najvýznamnejších stavieb na slovensku,

druhé najvyššie objemy výroby a predaja cementov,

2018
druhé najvyššie objemy výroby a predaja cementov,
cena za 3. miesto v súťaži Inovatívny čin roka

cena Technického a skúšobného ústavu stavebného,  
u.o. za použitie progresívnych stavebných výrobkov

2019
modernizácia linky rP a kalcinátora,

certifikát AA hodnotenia vysokej dôveryhodnosti  
zaradenie do exkluzívnej skupiny firiem v SR  
s vysokým stupňom kredibility, 

2020
certifikát aaa hodnotenia najvyššej dôveryhodnosti 
zaradenie do exkluzívnej skupiny firiem v sr s vysokým stupňom kredibility  
podľa kritérií Bismode.

známka spoľahlivosti  
spoľahlivý výrobný podnik v odvetví priemyselnej výroby v sr

titul – Spoločensky zodpovedný podnik  
ako výsledok analýz ekonomických ukazovateľov spoločenskej 
zodpovednosti 

2021
zaradenie spoločnosti do Registra solventných firiem  
spoločnosťou Dun & Bradstreet International 
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Predaj
Pred rokom som na tomto mieste písal o očakávanom ochladení stavebníctva, 
dokonca o náznakoch prichádzajúcej krízy. Nikto z nás ale vtedy nevedel, ako 
sa bude pandémia ďalej vyvíjať. Pandémia, ktorá otriasla Slovenskom i zvyškom 
sveta, nemá v novodobej histórii obdobu. Niektorí komentátori jej dosahy 
porovnávajú dokonca z dôsledkami 2. svetovej vojny. Pravdepodobne ide o 
trochu prehnané tvrdenie, ale aj tak priniesla na Slovensko najväčší hospodársky 
prepad v jeho samostatnej histórii. 

 Vo všetkých sférach spoločnosti panovala silná neistota z ďalšieho 
vývoja. K analytikom ani k bežným občanom sa nedostáva uspokojivé množstvo 
spoľahlivých dát, na ktorých by mohli stavať. Predpovedí budúceho vývoja je 
snáď toľko, ako ľudí v tejto krajine. Žiaľ, ani dnes nie je možné tvrdiť, že by 
následky koronakrízy povedali posledné slovo. Veľké obavy z vývoja v tomto 
roku však naďalej pretrvávajú. Hlavne vzhľadom na nastupujúcu energetickú a 
inflačnú krízu. 

Napriek prepadu stavebníctva a výrazných obmedzeniach spôsobených 
pandémiou, stavebné spoločnosti v roku 2021 vyjadrili relatívnu spokojnosť s 
objemom  prác; avšak nie sú spokojné s cenovou úrovňou stavebných prác na 
jednej strane a nárastom nákladov na strane druhej. Stavebníctvo nielen na 
Slovensku ale aj v celom stredoeurópskom regióne zápasí s rastom nákladov 
(hlavne energetické náklady, náklady spojené so „zelenými technológiami“, 
materiálové náklady, náklady na cenu práce). Veľkým problémom sú 
infraštruktúrne stavby, ktoré boli kalkulované a zazmluvňované na základe cien 
rokov 2016 - 2018. Následne došlo k výraznému nárastu cien materiálov, čo má 
za následok, že stavebné spoločnosti nedokážu bez zmeny generálnych zmlúv 
dokončovať jednotlivé stavebné diela, pretože kalkulované ceny nepokrývajú 
náklady.

Cementári v uplynulom roku riešili výrazný nedostatok slinku v regióne spôsobený 
technickými a technologickými problémami vo výrobe. Problémy s nedostatkom 
slinku a cementu na konci roka 2020 sa preniesli aj do 1. kvartálu roku 2021. 
Tento nedostatok bol podľa dostupných informácii riešený hlavne importom zo 
zahraničia. 

Predaj a expedíciu cementu z našej produkcie neovplyvňovali len vonkajšie 
vplyvy. Hlavne v druhej polovici roka bolo potrebné riadiť predaj cementu 
vzhľadom na minimálne zásoby slinku z vlastnej produkcie, k čomu sa postupne 
pridal aj nedostatok vysokopecnej granulovanej trosky. Uvedený problém sa nám 
z časti podarilo vyriešiť zmenou dodávaného sortimentu, kedy sme zákazníkov 
viac orientovali na odber vápencových cementov (CEM II/A-LL 42,5 R a CEM II/
B-M (S-L) 42,5 N).  

SPRÁVA O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI A O 
STAVE MAJETKU, FINANČNÉ ÚDAJE
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Napriek vyššie uvedeným skutočnostiam a napriek pandémii Covid-19 sme dosiahli 
historický, rekordný predaj 1.061.444 ton cementu. Tento predaj bol dosiahnutý 
hlavne vďaka rekordnej výrobe cementu. Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch 
bolo viac ako 60 % expedovaného cementu umiestneného na domácom trhu. 
Možnosti dodávok cementu z PCLA sú z dôvodu nákladov na dopravu geograficky 
obmedzené na domáci trh a okolité štáty, hlavne česká Republika, Rakúsko, 
Poľsko a Maďarsko.

Takýto predaj cementu (len z vlastnej výroby slinku) umožnila veľmi pozitívna 
skladba predávaných sortimentov. V roku 2021 sme predali 82 % zmesových 
cementov CEM II a tým sme výrazne prispeli k znižovaniu uhlíkovej stopy našich 
cementov. Výrazne nám klesol aj slinkový faktor v nami vyrábaných cementoch, 
čim sme sa dokonca predbehli aj výrobcov cementu v Nemecku. 

Dodávky cementu na domácom trhu smerovali hlavne na veľké infraštruktúrne 
projekty výstavby diaľnic a rýchlostných ciest a na rekonštrukciu železničného 
koridoru. Najväčšia časť z toho bola realizovaná v okolí Považskej Bystrice, Žiliny, 
Ružomberka a Prešova. Veľká časť dodávok na domácom trhu smerovala na 
dokončovanie výstavby priemyselného  parku v Nitre a Galante, kde realizuje 
dodávky betónu naša dcérska spoločnosť Ladce Betón, s.r.o.. Stavebníctvo na 
Slovensku  sa však v roku 2021 naďalej borilo s hriechmi minulosti, ktoré potvrdili 
aj nezávislé agentúry a tými boli hlavne:

 viac ako 10 % zo všetkých realizovaných zákaziek v stavebníctve zostáva 
stratových. Veľké firmy v sektore potvrdili 15,5 % stratových zákaziek vo svojich 
portfóliách.

 Po splatnosti bola pätina (21%) vyfakturovaných prostriedkov. Výrazne vyšší 
podiel neuhradených faktúr po lehote splatnosti vykázali veľké spoločnosti. Ide 
takmer o tretinu (30,1 %).

 10 % objemu pohľadávok bolo podľa riaditeľov stavebných spoločností 
nedobytných.

Na zahraničný trhoch bola situácia v roku 2021 relatívne stabilná. Dodávky 
cementu našim stálym zákazníkom boli realizované v obvyklých množstvách. 
Vývoj v Poľsku a Českej republike bol ovplyvňovaný aj vývojom menových kurzov.  

 

Z preloženého vyplýva, že vyhliadky predaja cementu na rok 2022 z pohľadu PCLA 
sú veľmi opatrné. Na domácom trhu predpokladám v druhej polovici roka pokles 
v predaji cementu. Žiaľ, avizované veľké stavby, ktoré by mohli nahradiť tento 
výpadok sa rozbiehajú veľmi pomaly a vzhľadom na vývoj na Ukrajine je veľmi 
náročné predikovať akýkoľvek ďalší vývoj. Našou snahou bude zabezpečiť taký 
predaj cementu, aby výrobné kapacity PCLA boli naplno využité aj v roku 2022. 
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Výroba                       
Plnenie výrobných úloh za rok 2021

Koronavírus negatívne pôsobil hlavne počas generálnych opráv a to sa prejavilo 

vysokou práceneschopnosťou našich, ale aj pracovníkov dodávateľských 

spoločností. Výroba slinku bola obmedzená a to zapríčinilo nízky stav zásob 

počas celého roka. Napriek tomu bol plán výroby cementu  do konca roka v 

porovnaní s obchodným plánom prekročený a vyrobilo sa 1.057 tis. ton, čo je 

opätovne maximum v celej histórii cementárne. 

Plnenie výrobných úloh, porovnanie s r. 2020

Ťažba vápenca a slieňovca

Celkom bolo v r.2021 vyťažených 1 212 000 t vápenca a slieňovca.  

V oblasti ťažby sa začala realizácia nového projektu zameraného na rozšírenie 

dobývacieho priestoru, čím sa zabezpečí dostatok surovinovej základne pre 

budúce obdobia. 

Mletie surovinovej múky

Celkom bolo v roku 2021 vyrobených 1 117 500 ton surovinovej múky a v plnej 

miere postačovalo pre výrobu slinku.

Výpal slinku

V priebehu roka došlo k výpadku výmurovky a bolo potrebné zvýšiť hodinový 

výkon rotačnej pece, čo pri náhrade AP (viac ako 72 %) zvýšilo náročnosť na 

zvládnutie riadenia technológie výpalu.

Celkom bolo vyrobených 700 000 t slinku.  

Lom sur. múka sLInok cement



Prevádzka palív

Podiel uhlia na výpale slinku sa opätovne znížil, v porovnaní s predchádzajúcim 
obdobím sa výrazne zvýšil podiel alternatívnych palív.  

Mletie cementu

Celkom bolo v roku 2021 vyrobených 1 057 000 ton cementov. Mletie cementu 
bolo zabezpečované rovnomerne podľa požiadaviek trhu.  Časové využitie 
všetkých mlecích liniek bolo organizované za účelom dostatočného množstva 
zásob cementov vo všetkých požadovaných sortimentoch.

    

Expedícia a balenie cementu

Podiel spôsobu expedície:  
voľne ložený autocisternami - 78,8 %,  
vagónmi - 12,2 %,  
balený - 9,0 %.   
Časové a výkonové úlohy baliarne boli v priebehu roka zabezpečované podľa 
potrieb zákazníkov.

Energetika 
 
Trafostanica

Výroba cementu dosiahla v roku 2021 opäť nové maximum, a preto bola 
vyššia aj spotreba elektrickej energie. Avšak sledovaná veličina - merná 
spotreba klesla o 1,1 kWh/t vyrobeného cementu, takže výroba v oblasti 
spotreby elektriny bola efektívnejšia. Prudký nárast ceny elektriny na burze 
našu koncovú cenu ovplyvnil len čiastočne, pretože sme mali väčšinu už 
dopredu nakúpenú.

Distribúcia elektrickej energie pre jednotlivé strediská cementárne bola 
zabezpečená počas celého roka bez závažných porúch. Kompletnou 
rekonštrukciou rozvodne sme zabezpečili takmer bezporuchový chod 
všetkých výrobných agregátov závislých na elektrickej energii. 

    

Kompresorovňa

Po štyroch predchádzajúcich rokoch, počas ktorých sa kompresorová stanica 
výrazne zmodernizovala bol tento rok skromnejší na zmeny.

Jeden z parametrov, ktorý vplýva na bezporuchovosť zariadení kompresorovej 
stanice je kvalita chladiacej vody, ktorou sa okrem surovinových a cementových 
mlyníc chladia aj niektoré kompresory. Aby bolo zabezpečené optimálne 
PH vody pritekajúcej do chladiacej nádrže, na prítok sme v tomto roku 
nainštalovali novú chemickú úpravňu vody, ktorá minimalizuje usadzovanie 
vodného kameňa v celom systéme a tým sa znížia nároky na jeho údržbu a 
opravy.
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Kotolňa 

Distribúcia zemného plynu pre jednotlivé strediská cementárne bola 
zabezpečená počas celého roka bez závažných porúch. Spotreba bola po 
minuloročnej rekordne nízkej hodnote opäť priemerná. Prudký nárast 
ceny plynu na burze nás nezasiahol, cenu sme mali celý rok stabilnú, 
zakontrahovanú.

Koncom leta sa v objekte baliareň zrekonštruovali 2 plynové kotolne. 
Rekonštrukciou jednej sa zabezpečil tepelný komfort pre pracovníkov. 
Rekonštrukciou druhej sa zvýšil výkon celého vykurovacieho systému tak, 
aby v halách baliarne bola počas zimného obdobia dosiahnutá minimálna 
teplota na prevádzku strojných zariadení, a preto už nebude nutné používať 
dodatočné elektrické vyhrievanie strojov, čím sa zníži spotreba elektrickej 
energie a ušetria finančné prostriedky.

Problém klesajúcich podzemných vôd a ich nízka hladina v našich 
studniach nás motivovala k viacerým technickým opatreniam, ktorých 
výsledkom bolo postupné zníženie spotreby vody využívanej na 
technologické účely. Znížením spotreby studničnej vody šetríme jednak 
náklady, ale taktiež aj naše životné prostredie.

Starostlivosť o HIM  
V mesiacoch január, február a marec, november a december 2021 tradične 
prebehli generálne opravy hlavných výrobných agregátov. Dodávateľské náklady, 
náklady na materiál,  mzdy a réžie  na   GO boli oproti roku predchádzajúcemu 
vyššie, čo je spôsobené nárastom cien práce u dodávateľov a nárastom 
cien náhradných dielov. Medzi finančne najnáročnejšie už tradične patrili 
opravy mobílií v lome čo je spôsobené starnutím mobílií a potrebou väčších 
opravárenských zákrokov na nich pre udržanie ich prevádzkyschopného stavu 
– ich opravy vykonávajú značkové servisy dodávateľov tejto techniky. Ďalšie 
významné náklady sú na opravu drviča MAKRUM, tie sú spôsobené zvýšenou 
ťažbou etáží s hlinitou frakciou, ktorá spôsobuje v spojení s tvrdou frakciou 
zvýšené abrazívne opotrebenie rotora drviča a roštníc. Tradične sa ako každý 
rok vykonávali generálne opravy drvičov a ostatných zariadení Surovinovej 
mlynice. Na linke rotačnej pece sa každoročne v potrebnom rozsahu vykonáva 
oprava výmurovky v telese rotačnej pece, oprava výmurovky v cyklónoch a 
potrubiach výmenníka rotačnej pece, ktorých zhoršený stav po roku prevádzky 
je spôsobený chemickými látkami obsiahnutými v alternatívnych palivách. 

Značné náklady znamenajú aj výmeny výstupných segmentov na RP, ktoré sú 
vždy po roku prevádzky zlikvidované pôsobením chemických látok, vysokej 
teploty a abráziou materiálu.  Náročnou opravou prešli aj žeriavy a žeriavová 
dráha, ktorá je poškodená vekom, si vyžiadala finančné prostriedky v závislosti 
od opotrebovania vibráciami a poškodenými stavebnými konštrukciami. 

Dosiahnutá dostupnosť hlavných výrobných agregátov bola na všetkých 
strediská porovnateľná s predchádzajúcim rokom. A prispela k tomu hlavne 
technická diagnostika, systém bežných opráv - orientačne podľa časového 
plánu a s narastajúcim podielom realizácie opráv podľa skutočného stavu 
stroja s použitím prvkov prediktívnej údržby. Správnosť nastúpenej cesty v 
riadení údržby dokazujú aj dosiahnuté výsledky vo výrobe cementu, čo bolo 
umožnené stavom strojných zariadení. Ako veľké pozitívum považujeme 
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personálne obsadenie technikov SIM mladými, perspektívnymi a odborne 
vzdelanými pracovníkmi, čím je zabezpečená náhrada ich starších kolegov, ktorí 
v nasledujúcich rokoch dosiahnu dôchodkový vek.

Novým rizikom, ktoré priniesla súčasná doba, je zhoršenie dostupnosti 
zahraničných servisov najmä pre zložité zariadenia, v dôsledku karanténnych 
opatrení prijatými príslušnými vládami jednotlivých krajín. Súčasne sa 
zhoršil prístup k náhradným dielom, predĺžili sa dodacie termíny z dôvodov 
karanténnych opatrení v dodávateľských firmách. 

Dôležitou úlohou je doplnenie odborných pracovníkov údržby v dôsledku 
dosiahnutiu dôchodkového veku dosť veľkej skupiny odborníkov robotníckych 
profesií. Odborníkom v údržbe sa pracovník nestane zo dňa na deň, ale je 
potrebných niekoľko rokov praxe so skúsenými kolegami, ktorí mu môžu 
odovzdať pracovné skúsenosti s mnohokrát jedinečnými a zriedkakedy 
vykonávanými pracovnými postupmi opráv, ktoré sa nemá kde naučiť.

Investičnou činnosťou každoročne pribúda množstvo nových a zložitých 
zariadení, ktoré pri potrebe maximálnej možnej prevádzky s minimálnymi 
prestojmi vyžadujú dennodennú starostlivosť a údržbu.  

Rizikom je aj nedostatok vlastných ako i externých pracovníkov na výkon opráv 
a údržby strojno-technologických zariadení z dôvodu ochorenia na covid-19 
alebo karanténnych opatrení.

Investičný rozvoj  
Objem investícií pre rok 2021 bol po 2. zmene plánu rozvoja podniku  
viac ako 8 mil. EUR

Medzi najdôležitejšie investičné úlohy, patrili: 

 rozšírenie a zvýšenie výkonu dávkovacieho zariadenia taP. 

V  rámci  uvedenej   akcie bola   vykonaná reprodukcia jestvujúcich príjmových 
staníc TAP a zároveň ich rozšírenie o ďalšie  štyri  príjmové  stanice. Účelom 
realizovanej investície je zlepšenie homogenizácie a zvýšenie výkonu 
dávkovania TAP. 

 rozšírenie expedičného miesta cementu o jednu hubicu pre autocisterny.

 rekonštrukcia objektu štvorčiat síl na baliarni.

 modernizácia technologického zariadenia na linke cm 2.

 vybudovanie novej studne na zabezpečenie vody pre technologické účely.
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Koncom roka  2021 boli začaté práce na nasledovných inv. akciách: 

 modernizácia elektrosystému v lome.

 rekonštrukcia výpadového konca a plášťa rotačnej pece

 nová chladiaca veža kompresorovne

 rekonštrukcia systémov energetiky e 5 – modernizácia hlavnej trafostanice 
s novým chladiacim systémom pre hlavný transformátor.

Podstatná časť z uvedených akcií  naväzuje na generálne opravy v roku 2022.

Na modernizáciu valcového lisu HEXADUR pre linku CM 2 boli použité 
odolnejšie materiály voči opotrebovaniu a poškodeniu.

 reprodukcia automobilov a mobílií.

Nákup a zásobovanie
Rok 2021 bol rokom pretrvávajúcej expanzie v našom výrobnom odvetví aj 
napriek pandemickému stavu v krajine a nečitateľnej situácii v hospodárstve. 
Dosiahli sa opäť historické maximá, ktoré atakovali strop výrobnej kapacity. 
Predať viac cementu znamenalo aj nakúpiť viac vstupných surovín pre jeho 
výrobu. Skladové zásoby boli počas celého roka 2021 postačujúce pre plynulý 
chod výroby. Prepravné kapacity a náklady železničnej a automobilovej prepravy 
boli počas roka stabilné. Trhová situácia vytvárala priestor pre zvyšovanie 
cien tovarov a služieb, predlžovanie dodacích dôb a vyhľadávanie nových 
dodávateľov v tuzemsku aj v zahraničí. 

Z pohľadu nákupu surovín a substrátov nás ekonomicky  postihol najmä 
nárast ceny vysokopecnej trosky, ktorá tvorí nevyhnutnú súčasť výroby nášho 
produktového portfólia cementov, je zdrojovo a objemovo veľmi obmedzená a 
ťažko nahraditeľná. Historicky najvyššie ceny  a nedostatok železných prvkov, 
papiera, dreva, ropných produktov, zemného plynu a produktov z neho, prispeli 
k rastu cien v druhej polovici roka. Znížili sme nakupované množstvo uhlia kvôli 
stúpajúcej cene a nahradili ho alternatívnymi palivami. 

Vďaka viacročným kontraktom s dodávateľmi sme rok 2021 úspešne zvládli.
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 Kvalita, environmentálna politika a 
inovácie
Považská cementáreň, a. s., Ladce si na základe hodnotenia spokojnosti 
zákazníkov udržala reputáciu výrobcu najvyššej kvality, bez jedinej uznanej 
reklamácie. V správe o výsledku od inšpekcie kvality výrobkov TSUS Bratislava 
nie sú uvedené žiadne nezhody voči technickým a právnym predpisom.

Zvýšením substitúcie uhlia alternatívnymi palivami sme eliminovali dopad 
vyššej spotreby CO2 z dôvodu vyššej výroby. Merná emisia CO2/t slinku v 
porovnaní s r. 2020 sa týmto znížila.

Považská cementáreň, a. s., Ladce úspešne absolvovala audit TÜV SÜD Slovakia 
podľa noriem EN ISO 9001:2015 a 14001:2015 a ISO 45001:2018. Priebežné 
kontroly zo strany úradov inšpekcie životného prostredia nezistili žiadne 
pochybenia a podnety od týchto orgánov určite efektívne využijeme v našej 
spoločnosti. K informovanosti úradov, obce Ladce, okolitých obcí a občanov 
slúžil nový kontinuálny emisný monitorovací systém. V zmysle zvyšovania 
povedomia pracovníkov PCLA, ako aj externých pracovníkov v oblasti 
odpadového hospodárstva, došlo v roku 2021 k zvýšeniu vyseparovaného 
odpadu oproti ostatným rokom.

Pre zníženie hluku bolo vysadených 10 stromov v lome, v areáli vedľa 
laboratória a trafostanice, bolo úspešne odskúšané zachytávanie vody a prachu 
so znížením teploty sadovými úpravami. Považská cementáreň poskytovala 
ekologické služby štátnej správe ako výraz spoločenskej zodpovednosti. 
Pravidelne sa zametajú komunikácie v obci Ladce, Beluša a Košeca, napriek 
vplyvu viacerých spoločností a dopravy. 

Aj v roku 2021 si Považská cementáreň, a. s., uplatnila superodpočet pre 
realizovaný výskum a vývoj. 

V roku 2021 bol udelený 1 patent a podaná 1 patentová prihláška 

Patent č. 288899 s názvom „Spôsob výroby kameniva pre betón a maltu“ 
udeleného ÚPV SR dňa 8.9.2021. 

Prihláška patentu s názvom „Ílová zmes na výrobu pálených alebo nepálených 
stavebných výrobkov alebo materiálov“ bola prijatá rakúskym patentovým 
úradom dňa 9.11.2021 pod č. A50887/2021. 

Do registra OZ (ochranné známky) na ÚPV SR boli v roku 2021 zapísané 2 OZ 

(z toho 1 do medzinárodného registra) a podané 2 nové prihlášky OZ. 

Quanticon
Fortis
MetaceMent
Duocalcit
Všetky OZ a súvisiace technológie spĺňajú základné kritériá trvaloudržateľného 
rozvoja a cirkulačnej ekonomiky. 

32 P o v a ž s k á  c e m e n t á r e ň ,  a . s .



Personalistika
Jedným z kľúčových oblastí napredovania spoločnosti v oblasti riadenia 
ľudských zdrojov bolo pokračovanie v udržiavaní dobrých interpersonálnych 
väzieb medzi zamestnancami a zabezpečenie na základe budovania kvalitnej 
pracovnej sily dosiahnutie spoločných podnikových cieľov. Vzhľadom na 
stúpajúcu hladinu cenovej úrovne jednotlivých spotrebných tovarov v 
národnom hospodárstve, vedenie spoločnosti podpísalo Kolektívnu zmluvu 
platnú na roky 2021-2023, v ktorej cieľom bolo zabezpečiť zamestnancom 
spravodlivé mzdy. Využitím práve tohto nástroja sa vedenie snažilo udržať 
kvalitnú pracovnú silu v konkurenčnom trhovom prostredí. 

Spoločné aktivity manažmentu spoločnosti viedli k dôslednému riadeniu 
v súlade s personálnou legislatívou, etickým kódexom a dodržiavaním 
technologickej a pracovnej disciplíny, bezpečnosti pri práci ako aj kladení 
nárokov na kvalitu a ochranu životného prostredia a to v súlade s integrovaným 
manažérskym systémom SM BOZP podľa normy ISO 45 001, SMK podľa EN ISO 
9001 a SEM podľa EN ISO 14 001. Ich súčasťou je aj hodnotenie a manažment 
rizík. 

Zamestnanci mali k dispozícii štandardnú paletu sociálneho programu, v 
ktorých je množstvo peňažných aj nepeňažných plnení. Aj týmto spôsobom 
zamestnávateľ podporuje či už regeneráciu pracovnej sily alebo príspevky na 
financovanie vybraných plnení. 

Cieľom personálno-sociálnej politiky je zabezpečiť prostredníctvom odborného 
personálu plynulý chod prevádzky a vytvoriť priaznivú podnikovú atmosféru na 
dosahovanie ekonomických výsledkov spoločnosti. 

Jednou zo základných podmienok rozvoja a udržania spoločnosti v 
konkurenčnom boji na trhu či už v oblasti ekonomickej,  technologickej alebo 
eticko-morálnej,  je vlastniť kvalitné ľudské zdroje s možnosťou dokázať sa 
flexibilne prispôsobiť aj v náročných podmienkach neustále sa meniaceho 
vonkajšieho prostredia. Hodnota ľudského potenciálu a interakcie medzi 
jednotlivými organizačnými jednotkami je v konečnom dôsledku to, čo 
rozhoduje o motivácii a ďalšom napredovaní spoločnosti ako celku. 
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Financovanie 
Finančné riadenie alebo inými slovami finančný manažment zohráva v živote  
našej spoločnosti jednu z najdôležitejších úlohu. Bez dobrého finančného 
riadenia podnik v konkurenčnom prostredí prežije len veľmi ťažko. 

Finančné riadenie vychádza z niekoľkých základných princípov. Medzi ne radíme 
najmä to, že: 

 väčšie bohatstvo je lepšie ako menšie, 

 vyššie výnosy sú lepšie ako nižšie, 

 skôr je lepšie ako neskôr, 

 menšie riziko je lepšie ako väčšie, 

 je výhodné mať možnosť voľby.

Obsahom finančného riadenia spoločnosti je organizovanie pohybu kapitálu, 
peňazí, pohľadávok a záväzkov. Je to zložitá a komplexná činnosť využívajúca 
poznatky teórie podnikových financií a rad rôznych metód a postupov 
zameraných na dosahovanie podnikateľských cieľov. Predstavuje významnú 
súčasť celkového riadenia spoločnosti. Pri finančnom riadení je potrebné 
zaoberať sa základnými otázkami, ktoré je potrebné riešiť. Ide o tieto štyri 
konkrétne otázky:1. Wie viel Kapital benötigt das Unternehmen für seine 
Aktivitäten?

1. koľko kapitálu potrebuje podnik na svoju činnosť?

2. odkiaľ sa potrebný kapitál dá získať?

3. kam máme umiestniť získaný kapitál?

4. ako správne rozdeliť výsledok hospodárenia?

Finančné rozhodovanie a organizovanie finančných procesov v plnej miere 
podlieha cieľom spoločnosti, t.j. obchodnému plánu. Dôležitými aspektami 
finančného riadenia bolo:

 dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku,

 zabezpečenie peňažného toku cash flow hotovosti, pretože zisk a peňažné 
toky sa nikdy nerovnajú

Cash flow je významný finančno-účtovný ukazovateľ, ktorý hovorí, že naša 
spoločnosť je schopná uhrádzať si svoje záväzky a financovať si investície za rok 
2021 z vlastných zdrojov.

Zároveň bola spoločnosť schopná v rámci cash flow uhrádzať aj splátky predtým 
čerpaných úverov včas a zazmluvnenej výške. V hodnotenom roku sme mali 
dostatok finančných prostriedkov na krytie všetkých potrieb spoločnosti aj keď 
v rámci roku sme čerpali krátkodobé úvery na prekrytie sezónnosti vo výrobe.

Dosiahnuté hospodárske výsledky plne pokrývajú potreby spoločnosti a je 
nimi zabezpečený aj rozvoj. Dostatok prostriedkov umožňuje spoločnosti využiť 
štatút krátkodobého, ale aj dlhodobého finančného rozhodovania. Tento nástroj 
finančného riadenia bude využitý aj v roku 2022.
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Osobitné údaje
Výkon slovenskej ekonomiky v najbližšom období by mohol byť ešte o čosi 
slabší, rast cien bude pokračovať aj v roku 2022. Vyplýva to z materiálu 
„Ekonomický a menový vývoj“ – predstavený na tlačovej konferencii zástupcami 
Národnej banky Slovenska (NBS). 

V roku 2022 by mal rast ekonomiky podľa odhadov NBS dosiahnuť 5,8 %, hrubý 
domáci produkt by mal rásť o 3,1 %. Pritom na jeseň národná banka počítala 
s rastom o 6,3 % v roku 2022. Dobrá správa je, že trh práce je stabilný napriek 
rôznym prekážkam. Dokonca vidieť v niektorých segmentoch, že je nedostatok 
ľudí. Z pohľadu zamestnanosti v oblasti odbornej zdatnosti nových pracovníkov 
nevnímame vážnejšie riziká, ale je potrebné byť ostražití. Táto podmienka 
platí hlavne v kontexte na krízovú situáciu na Ukrajine. Výsledkom môžu byť 
aj nechcené zmeny v politike a ekonomike. Vzhľadom k tomu, že je to nová 
situácia, ktorá tu nebola od druhej svetovej vojny, nevieme odhadnúť, aký 
dopad to bude mať a to nie len na našu spoločnosť, ale na celú Európu.

Nový variant koronavírusu predstavuje naďalej isté riziko z pohľadu globálneho 
aj domáceho vývoja. S vývojom cien energií, vplyvom zmien inflačných 
očakávaní, ako aj s rastom produkčného potenciálu ekonomiky, je spojená 
neistota. Tá by mohla viesť skôr k rýchlejšiemu rastu cien na celom horizonte 
predikcie.

Odo dňa 31.decembra 2021 do dňa predloženia účtovnej  závierky spoločnosti 
nenastali žiadne iné udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili aktíva a 
pasíva spoločnosti, okrem tých, ktoré sú výsledkom bežnej činnosti.

Aktivované náklady na výskum a vývoj boli v roku 2021 vo výške 170 tis. eur, pre 
rok 2021 je plánovaná výška 30 tis. eur. 

Spoločnosť nenadobudla vlastné akcie a obchodné podiely materskej 
spoločnosti podľa § 22 zákona č. 431/2002 Z.z.

Návrh rozdelenia zisku za rok 2021

Názov položky Bežné účtovné obdobie  
 (rok 2021)

Účtovný zisk  1 536 441,47

Zisk k rozdeleniu 1 536 441,47

Prídel do sociálneho fondu  70 000,00

Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov 1 466 441,47

Spolu 1 536 441,47

spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Ročná správa o platbách orgánom verejnej moci podľa § 20a a 20b zákona č. 
431/2002 o účtovníctve v znení neskorších právnych predpisov
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Druh platby Prijímateľ Suma EUR

Daň z príjmov právnických osôb Finančné riaditeľstvo SR 572 316,42

Daň z nehnuteľnosti Obecný úrad Ladce 109 549,01

Daň z nehnuteľnosti Obecný úrad Beluša 7 583,47

Daň z motorových vozidiel Finančné riaditeľstvo SR 16 625,65

Daň z ubytovania Obecný úrad Ladce 1 136,00

Daň z ubytovania Obecný úrad Beluša 127,80

Poplatky za znečistenie ovzdušia
Okresný úrad Ilava, odbor starostli-
vosti o životné prostredie

99 017,02

Poplatok za dobývací priestor a za 
vydobyté nerasty Obvodný banský úrad Banská Bystrica 163 759,76

Nájomné za pozemky v dobývacom 
priestore Lesy SR, š.p. 35 743,86

Celková suma platieb poskytnutých jednotlivému orgánu verejnej moci v 
členení podľa druhu platby:

Lom Butkov – ložisko vápenca a slieňovca:

Vyhlásenie štatutárneho orgánu o platbách:

Čestne prehlasujeme, že správa o platbách poskytuje verný obraz o 
platbách Považskej cementárne, a. s. Ladce orgánom verejnej moci v 
roku 2021 v súlade s § 20a a 20b zákona č. 431/2002 o účtovníctve v znení 
neskorších právnych predpisov.

Predseda predstavenstva v.r.







NAŠA VÍZIA
Zámer, vízia, poslanie, ciele – na prvý pohľad 
skoro totožné pojmy. Ak sa však začneme danou 
problematikou zaoberať hlbšie, zistíme, že tomu 
tak nie je. Vízia načrtáva v najvšeobecnejších 
a koncepčných pojmoch predstavu o budúcom 
smerovaní a postavení podniku. Odpovedá na 
otázku: „Kam sa chceme, alebo by sme sa chceli 
dostať? Čo máme robiť, alebo by sme mali robiť? 
Akí by sme mali, alebo chceli byť?“ Vízia zachytáva 
javy, trendy a faktory, ktoré sú v súčasnosti 
nevýrazné, nepresné a hmlisté.

Chceli by sme byť najlepšou voľbou pre našich 
obchodných partnerov. Prinášať kvalitné produkty, 
na ktoré je spoľahnutie a ku ktorým sa ľudia 
radi vracajú. Poskytovať profesionálne služby 
s orientáciou na zákazníka. Pre tím skvelých 
profesionálov vytvárať prostredie, kde sa nielen 
dobre pracuje, ale aj príjemne žije.

sledujeme, zaujímame sa, inovujeme 
 Ponúkame produkty a služby s pridanou 
hodnotou a osobným prístupom. Myslíme na 
budúcnosť a vďaka úzkej spolupráci so zákazníkmi 
sa prispôsobujeme požiadavkám a trendom. Vždy 
premýšľame tak, aby zákazník dostal niečo navyše.

sme spoločensky zodpovední 
 Ctíme dobré podnikateľské mravy a vnímame 
aj širšie okolie. Podporujeme spoločenské akcie a 
dobré projekty. Správame sa šetrne k životnému 
prostrediu.

Poctivosť, dôvera a lojalita 
 Konáme vždy poctivo a budujeme vzťahy 
založené na dôvere. Voči spoločnosti sme lojálni, 
riešime veci priamo.

Chceme vytvárať ľuďom podmienky, aby mohli 
žiť dobrý pracovný aj osobný život. Vážime si 
skúseností dlhoročných zamestnancov, oceňujeme 
dobré nápady a aktívny prístup, pretože výsledky 
nie sú dielom jednotlivcov, podporujeme tímovú 
prácu a vzájomne sa rešpektujeme. Všetko riešime 
a budeme riešiť tak, aby sa na nás kolegovia mohli 
spoľahnúť. Ísť príkladom je základ našej firemnej 
kultúry. 

Prostredníctvom cieľov sa široko a všeobecne 
formulované poslanie transformuje do konkrétnych 
budúcich výsledkov. Jasne stanovené ciele sú 
tiež základňou na sledovanie postupu realizácie 
poslania. Ciele sú základom na hodnotenie 
činnosti podniku a meradlom jeho úspechu alebo 
neúspechu. Pri formulácií cieľov sme zohľadnili 
všetky potreby spoločnosti k dosiahnutiu 
plánovaného výsledku.

  cieľ je definovaný jasne, stručne, 
jednoznačne. 

  cieľ je prepojený s výsledkom a nie s 
činnosťou.

  cieľ je merateľný.

  cieľ obsahuje časový rámec svojho 
splnenia – kalendárny rok.

  Cieľ je náročný, ale splniteľný.
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Ročná účtovná závierka za rok 2021, plán na rok 2022

STRANA AKTÍV 2019 2020 2021 plán 2022

Spolu majetok 105 611 878 108 574 017 117 554 196 115 201 613

Neobežný majetok 79 640 475 79 761 670 79 448 922 76 240 478

Dlhodobý nehmotný majetok súčet  125 676 50 527 168 325 122 000

Aktivované náklady na vývoj 122 833 50 527 168 325 122 000

Softvér 2 843 0 0 0

Dlhodobý hmotný majetok súčet 71 311 526 71 855 033 71 626 596 68 262 368

Pozemky 1 212 811 1 212 811 1 212 801 1 212 811

Stavby 30 760 508 32 530 758 32 853 781 31 612 557

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 30 411 555 33 037 982 29 775 176 33 501 000

Ostatný dlhodobý hmotný majetok 79 498 69 837 511 466 458 000

Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 8 618 657 4 114 770 7 201 182 1 478 000

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 228 497 888 875 72 190 0

Dlhodobý finančný majetok súčet 8 203 273 7 856 110 7 654 001 7 856 110

Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných 
jednotkách 8 169 917 7 821 884 7 619 179 7 821 884

Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely 30 037 30 907 31 503 30 907

Ostatné pôžičky 0 0 0 0

Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok 3 319 3 319 3 319 3 319

Obežný majetok 25 836 351 28 686 287 37 898 952 38 835 135

Zásoby súčet 7 260 313 8 174 569 9 016 545 10 058 989

Materiál 5 001 945 5 630 479 6 707 015 6 583 000
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Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby  1 659 541 1 819 869 1 679 094 2 712 124

Výrobky 581 245 711 377 598 973 753 865

Tovar 17 582 12 844 31 463 10 000

Dlhodobé pohľadávky súčet 0 0 0 0

Pohľadávky z obchodného styku súčet 0 0 0 0

Krátkodobé pohľadávky súčet 6 459 147 5 891 177 6 648 199 7 256 146

Pohľadávky z obchodného styku súčet 6 031 296 5 553 222 6 276 998 7 250 821

Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným UJ 688 464 310 914 499 551 510 000

Ostatné pohľadávky z obchodného styku 5 342 832 5 242 308 5 777 447 6 740 821

Daňové pohľadávky a dotácie 332 735 331 770 362 126 0

Iné pohľadávky 95 116 6 185 9 075 5 325

Krátkodobý finančný majetok súčet 10 298 696 11 233 891 20 255 600 19 500 000

Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného 
majetku v prepojených UJ 10 298 696 11 233 891 20 255 600 19 500 000

Finančné účty 1 818 195 3 386 650 1 978 608 2 020 000

Peniaze 27 703 40 100 37 413 20 000

Účty v bankách 1 790 492 3 346 550 1 941 195 2 000 000

Časové rozlíšenie súčet 135 052 126 060 206 322 126 000

Náklady budúcich období dlhodobé 637 839 0 839

Náklady budúcich období krátkodobé 132 304 123 854 193 986 123 854

Príjmy budúcich období krátkodobé 2 111 1 367 12 336 1 307
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súvaha   

Ročná účtovná závierka za rok 2021, plán na rok 2022

STRANA PASÍV 2019 2020 2021 plán 2022

Spolu vlastné imanie a záväzky 105 611 878 108 574 017 117 554 196 115 201 613

Vlastné imanie 67 641 360 69 583 959 70 871 699 71 077 939

Základné imanie súčet 11 508 830 11 508 830 11 508 830 11 508 830

Základné imanie 11 508 830 11 508 830 11 508 830 11 508 830

Ostatné kapitálové fondy 1 113 1 113 1 113 1 113

Zákonné rezervné fondy 2 764 227 2 764 227 2 764 227 2 764 227

Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 2 764 227 2 764 227 2 764 227 2 764 227

Ostatné fondy zo zisku 45 889 806 45 889 806 45 889 806 45 889 806

Ostatné fondy 45 889 806 45 889 806 45 889 806 45 889 806

Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet 2 891 146 2 543 983 2 341 873 2 543 983

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov 2 891 146 2 543 983 2 341 873 2 543 983

Výsledok hospodárenia minulých rokov 1 945 612 4 516 238 6 806 000 8 230 000

Nerozdelený zisk minulých rokov 1 945 612 4 516 238 6 806 000 8 230 000

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 640 626 2 359 762 1 559 850 139 980

Záväzky 37 970 518 38 990 058 46 682 482 44 123 674

Dlhodobé záväzky súčet 2 961 058 3 119 093 3 050 643 3 965 000

Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet 0 0 0 0

Záväzky zo sociálneho fondu 43 858 62 240 68 558 65 000

Odložený daňový záväzok 2 917 200 3 056 853 2 982 085 3 900 000
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Dlhodobé rezervy 886 621 929 823 1 085 933 1 107 900

Zákonné rezervy 33 000 33 000 33 000 55 000

Ostatné rezervy 853 621 896 823 1 052 933 1 052 900

Dlhodobé bankové úvery 9 970 400 11 234 000 5 917 600 6 761 200

Krátkodobé záväzky súčet 8 224 248 6 771 807 7 854 193 7 406 000

Záväzky z obchodného styku súčet 6 461 417 5 371 536 6 672 943 6 080 000

Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným 
jednotkám 63 000 51 600 149 560 80 000

Ostatné záväzky z obchodného styku 6 398 417 5 319 936 6 523 383 6 000 000

Záväzky voči zamestnancom 519 185 608 059 569 312 610 000

Záväzky zo sociálneho poistenia 375 989 425 184 398 038 416 000

Daňové záväzky a dotácie 723 063 131 734 123 633 100 000

Iné záväzky 144 594 235 294 90 267 200 000

Krátkodobé rezervy 12 288 727 13 698 935 23 457 713 21 647 174

Zákonné rezervy 11 932 727 13 260 074 22 536 260 21 147 174

Ostatné rezervy 356 000 438 861 921 453 500 000

Bežné bankové úvery 3 639 464 3 236 400 5 316 400 3 236 400

Krátkodobé finančné výpomoci 0 0 0 0

Časové rozlíšenie súčet 0 0 15 0
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Ročná účtovná závierka za rok 2021, plán na rok 2022

výkaz ziskov a strát

2019 2020 2021 plán 2022

Čistý obrat 64 667 132 68 319 476 72 337 101 82 800 142

Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 76 309 268 80 356 301 92 589 441 102 648 956

Tržby z predaja tovaru 815 071 761 897 935 519 1 008 389

Tržby z predaja vlastných výrobkov 62 606 650 65 871 024 69 347 936 79 375 542

Tržby z predaja služieb 1 245 410 1 686 555 2 053 646 2 416 211

Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 355 542 290 459 -253 178 579 101

Aktivácia 84 468 17 967 197 875 17 923

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, 
dlhodobého hmotného majetku a materiálu 21 061 115 253 38 543 51 877

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 11 181 066 11 613 146 20 269 100 19 199 913

Náklady na hospodársku činnosť spolu 72 913 270 77 162 316 90 434 678 102 312 483

Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 795 456 738 833 910 026 960 370

Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných 
dodávok 26 929 953 27 556 775 28 234 754 38 972 764

Opravné položky k zásobám 217 972 177 892 -2 586 0

Služby 13 475 240 14 390 874 15 598 739 16 394 601

Osobné náklady súčet 12 753 709 13 763 243 14 849 389 15 343 468

Mzdové náklady 9 166 599 9 974 779 10 752 759 11 291 500

Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva 0 0 0 0

Náklady na sociálne poistenie 3 138 325 3 385 534 3 610 735 3 801 652

Sociálne náklady 448 785 402 930 485 895 250 316

Dane a poplatky 139 685 448 686 478 662 454 996

Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému 
majetku a dlhodobému hmotnému majetku 6 666 450 7 271 566 7 843 981 8 444 965
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Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého 
hmotného majetku 6 666 450 7 271 566 7 843 981 8 444 965

Opravné položky k pohľadávkam -204 344 -959 418 -152 139 0

"Ostatné náklady na hospodársku činnosť  
" 12 139 149 13 772 670 22 672 334 21 740 755

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 3 395 998 3 193 985 2 154 763 336 473

Pridaná hodnota 23 688 520 25 763 528 27 540 865 27 069 431

Výnosy z finančnej činnosti spolu 61 957 165 862 104 705 0

Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet 0 0 0 0

Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet 0 0 0 0

Výnosové úroky 1 249 38 39 0

Ostatné výnosové úroky 1 249 38 39 0

Kurzové zisky 60 708 165 824 104 666 0

Náklady na finančnú činnosť spolu 140 529 341 916 247 950 159 282

Nákladové úroky 58 773 71 769 119 867 153 345

Ostatné nákladové úroky 58 773 71 769 118 233 153 345

Kurzové straty 66 907 255 075 113 338 0

Ostatné náklady na finančnú činnosť 14 849 15 072 14 745 5 937

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -78 572 -176 054 -143 245 -159 282

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 3 317 426 3 017 931 2 011 518 177 191

Daň z príjmov 676 800 658 169 451 668 37 211

Daň z príjmov  splatná 617 356 518 517 526 435 37 211

Daň z príjmov odložená 59 444 139 652 -74 767 0

výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po  zdanení 2 640 626 2 359 762 1 559 850 139 980



4646



47




