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01 Predstavenie spoločnosti
ZSE Energia, a.s.

do riešení pre domácnosti spojených s výrobou energie priamo u zákazníka
a vykurovaním domácnosti. Na jeseň dostali domácnosti možnosť získať dotácie
na využitie obnoviteľných zdrojov z grantového programu Zelená domácnostiam. Naša
spoločnosť v tejto súvislosti pripravila pre zákazníkov komplexné riešenie, ktoré zahŕňa
poradenstvo pri výbere najvhodnejšieho riešenia, pomoc pri získaní dotácie, samotnú
montáž a predajný a pozáručný servis. Najväčší záujem zo strany zákazníkov bol
jednoznačne o fotovoltiku s výrobou elektriny, nasledovali solárne kolektory na ohrev
teplej vody a tepelné čerpadlá.

Juraj Krajcár
predseda predstavenstva

Úvodné slovo predsedu predstavenstva
Rok 2015 priniesol ďalšie zmeny v globálnych trendoch, ktoré sa prejavujú na každom
národnom trhu. Energetika dnes a pred desiatimi rokmi sa nedá porovnať – tento rozdiel
súvisí s vývojom globálnej ekonomiky, geopolitickou situáciou ale tiež s nástupom
nových technológií. Energetika stojí na prahu veľkej zmeny. V našom priestore ide
o zmenu od dodávateľa komodity k poskytovaniu kompletných riešení pre zákazníka.
Z hľadiska dosiahnutých výsledkov bol rok 2015 pre nás úspešný a podarilo sa nám
udržať pozíciu kľúčového dodávateľa elektriny. Aj pri našej druhej komodite, plyne,
napĺňame stanovené obchodné ciele. Vďaka dôvere, ktorú nám zákazníci prejavili, sme
sa stali tretím najväčším hráčom na trhu.
V roku 2015 dosiahla ZSE Energia čistý zisk vo výške 12,5 mil. eur pri výške tržieb
793 mil. eur. Hospodárenie ovplyvňovala legislatíva a regulačná politika, ktorá nedáva
energetickým firmám veľký priestor na rast v hlavnej oblasti podnikania. Zároveň sme
minulý rok boli svedkami zväčšujúcich sa rozdielov medzi cenami komodít v okolitých
krajinách. Cenu elektriny stále ovplyvňujú základné fundamenty. Podiel elektriny,
vyrobenej z obnoviteľných zdrojov, neustále rastie na úkor konvenčnej výroby, čo môže
mať dlhodobo nepriaznivý vplyv na samotný systém obchodovania s komoditou.
Popri tradičnom biznise založenom na dodávke energie sa preto budeme čoraz viac
zameriavať na aktivity, ktoré prinášajú zákazníkovi vyššiu pridanú hodnotu a zároveň
nové obchodné príležitosti a rast pre našich akcionárov.
Uplynulý rok bol pre našu spoločnosť prelomový z hľadiska poskytovania kompletných
riešení pre zákazníka. Prvými neenergetickými službami, ktoré sme začali zákazníkom
poskytovať už v roku 2014, sú dnes už bežne rozšírené poistné a asistenčné služby.
Ďalším krokom, na ktorý sme sa sústredili v uplynulom roku, bolo rozšírenie portfólia
4

Začiatkom tohto roka sme začali ponúkať aj nové hybridné fotovoltické riešenie
s batériami, ktoré predznamenáva úplne novú éru OZE v domácnostiach. So znižujúcimi
sa cenami batérií bude táto ponuka čoraz zaujímavejšia pre stále širší okruh zákazníkov,
ktorí majú záujem o ekologizáciu svojej spotreby. Zároveň sa už teraz pripravujeme
na integráciu našich fotovoltických riešení do smart home systémov, čo umožní
zákazníkovi okamžitý prístup k informáciám o fotovoltickom zariadení a umožní jeho
riadenie online.
Našou snahou z hľadiska vnímania zákazníkov je strategický posun od dodávateľa
komodity k poskytovateľovi odborných energetických riešení. Zákazníkom chceme
ponúkať najmodernejšie riešenia vo všetkých oblastiach. Svedčí o tom aj nová
Zákaznícka zóna – online portál, v rámci ktorej má zákazník prehľad o svojich odberných
miestach, všetkých faktúrach a preddavkových platbách, môže si napríklad upraviť výšku
preddavkov či spôsob platby. Funkcionality Zákazníckej zóny budeme neustále rozširovať,
aby napĺňali požiadavky na vysokú úroveň zákazníckej starostlivosti 24 hodín denne.
A tu vidím naše smerovanie v dlhodobom meradle – poskytovať zákazníkom energetické
poradenstvo, optimalizovať mu spotrebu, ponúkať riešenia s pridanou hodnotou, ako
napríklad riešenia pre väčšie pohodlie alebo riešenia vedúce k väčšej nezávislosti až
energetickej sebestačnosti. Našou dlhodobou víziou je byť integrovaným dodávateľom
energetických riešení, ktorý prinesie na Slovensko reálne benefity spojené s konceptom
smart home.
Rád by som sa poďakoval našim zákazníkom, obchodným partnerom a samozrejme
všetkým kolegom za spoluprácu v uplynulom roku. Verím, že zákazníci pocítia pozitívne
zmeny z realizovaných aktivít.

Juraj Krajcár
predseda predstavenstva
5
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Orgány Spoločnosti

Predmet činnosti

Zloženie štatutárnych a dozorných orgánov spoločnosti ZSE Energia, a.s. (ďalej aj ako
“Spoločnosť”) bolo počas roka 2015 nasledujúce:

Údaje o Spoločnosti a predmet činnosti
Spoločnosť ZSE Energia, a.s. bola založená dňa 18. augusta 2006 a zapísaná
do Obchodného registra SR dňa 22. septembra 2006. Spoločnosť je zaregistrovaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3978/B. Dňa
1. júla 2007 začala vykonávať svoju hlavnú činnosť, dodávku elektriny.

Štatutárny orgán
Predstavenstvo
K 31. decembru 2015
Predseda

Mgr. Juraj Krajcár (vznik funkcie 1. júla 2013)

Podpredseda

Ing. Ján Bučko (vznik funkcie 16. októbra 2012)

Členovia

Ing. Vladimír Haršányi (vznik funkcie 16. októbra 2012)

Na konci roka 2011 začala Spoločnosť vykonávať činnosť dodávky plynu ponukou
dodávky plynu veľkým priemyselným odberateľom a od apríla 2012 aj malým a stredným
podnikom a domácnostiam.

Ing. Juraj Bayer (vznik funkcie 1. júla 2013)

Spoločnosť ZSE Energia, a.s. spolu so spoločnosťami ZSE Energia CZ,
s.r.o., Západoslovenská energetika, a.s., Západoslovenská distribučná, a.s.,
ZSE Energy Solutions, s.r.o., ZSE Development s.r.o. a ZSE MVE, s.r.o., tvoria skupinu ZSE.

Ing. Pavel Moučka (vznik funkcie 1. júla 2013)

Dozorný orgán
Hlavným predmetom činnosti je dodávka elektriny a plynu.
Dozorná rada
K 31. decembru 2015 sa uskutočnila ďalšia organizačná zmena smerujúca k posilneniu
aktivít a činností súvisiacich s dodávkou elektriny a plynu v spoločnosti ZSE Energia, a.s.
ako dodávateľa elektriny a plynu, spočívajúca v prevode činností IT podpory a IT služieb
pre dodávateľa vrátane majetku a zamestnancov zo spoločnosti E.ON Business Services
Slovakia spol. s r.o. do spoločnosti ZSE Energia, a.s. predajom časti podniku.

K 31. decembru 2015
Predseda
Podpredseda
Členovia

Ing. Štefan Varga (vznik funkcie člena 16. októbra 2012,
zvolený za predsedu 14. decembra 2012)
Jochen Kley (vznik funkcie člena 1. júla 2013,
zvolený za podpredsedu 26.septembra 2013)
Ing. Andrej Ochotnický (vznik funkcie 16. októbra 2012)

Významné udalosti, ktoré nastali po konci roka 2015 a vyžadujú si zverejnenie vo
výročnej správe

Ing. Marián Vereš (vznik funkcie 16. októbra 2012)
Ing. Pavol Sloboda (vznik funkcie 16. októbra 2012)

Po 31. decembri 2015 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie vo
výročnej správe za rok 2015.

Ing. Aneta Žideková (vznik funkcie 16. októbra 2012)
Ing. Andrea Schlettová (vznik funkcie 7. októbra 2011)
Igor Paško (vznik funkcie 25. júna 2014)

Štruktúra akcionárov k 31. decembru 2015 bola nasledujúca:
Štruktúra akcionárov spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s. k 31. decembru 2015
bola nasledujúca:
Štruktúra akcionárov
K 31. decembru 2015
Západoslovenská
energetika, a.s.
6

Absolútna
hodnota v €

Výška podielu
na základnom imaní

Výška
hlasovacích práv

6 638 784

100 %

100 %
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02 Ekonomika

Kľúčové ukazovatele o spoločnosti
ZSE Energia, a.s. v roku 2015 na dosiahnutie zisku vo výške 12 471 tis. eur, pri výške tržieb
793 411tis.eur, vynaložila náklady v objeme 783 399 tis. eur.

Štruktúra zdrojov a využitia elektrickej energie a zemného plynu
Kľúčové údaje o Spoločnosti podľa medzinárodných štandardov pre finančné
výkazníctvo platných v Európskej únii:

Ukazovatele
K 31. decembru
Tržby z predaja zemného plynu (tis. €)*
Objem dodaného plynu (GWh)
Počet odberných miest

2015

2014

77 737

49 811

1 901

1 143

50 953

42 068

* na základe zmluvy o združenej dodávke plynu

Štruktúra dodávky elektrickej energie

Kľúčové údaje o spoločnosti k 31.decembru
v tis. €

2015

2014

Dlhodobý majetok

5 306

2 540

Krátkodobý majetok

124 284

118 921

Aktíva spolu

129 590

121 461

23 311

19 178

Vlastné imanie

K 31. decembru

2015

podiel (%)

2014

podiel (%)

Objem dodanej elektrickej energie vrátane
strát (GWh)
z toho dodávka pre domácnosti (GWh)

6 314

100%

6 614

100%

1 875

30%

1 912

29%

z toho dodávka mimo domácnosti (GWh)

4 439

70%

4 702

71%

Ukazovatele
K 31. decembru

648

548

Krátkodobé záväzky

Dlhodobé záväzky

105 631

101 735

Vlastné imanie a záväzky spolu

129 590

121 461

Tržby

793 411

829 439

EBIT (zisk z prevádzkovej činnosti)

16 901

12 044

EBITDA

17 499

12 134

2015

2014

714 334

779 046

Výnosy

795 870

833 297

Objem dodanej elektrickej energie vrátane strát (GWh)

6 314

6 614

Náklady

778 945

821 239

Objem nakúpenej elektrickej energie/cudzie zdroje (GWh)

6 314

6 611

Zisk pred zdanením

16 925

12 058

Objem vyrobenej elektrickej energie/vlastné zdroje (GWh)

0

3

936 326

957 415

Čistý zisk

12 471

8 921

179

147

Tržby z predaja elektrickej energie (tis. €)*

Počet odberných miest
* na základe zmluvy o združenej dodávke elektriny

Priemerný počet zamestnancov

Užitočná dodávka elektrickej energie (GWh)

Rozdelenie zisku za rok 2014

8

2015

6 314

2014

6 614

Rozhodnutím jediného akcionára spoločnosti urobeným pri výkone pôsobnosti valného
zhromaždenia zo dňa 16. júna 2015 bolo odsúhlasené rozdelenie účtovného zisku za rok
2014 vo výške 8 920 tis. € a vyplatené dividendy v objeme 8 727 tis. €.
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03 Produkty a služby

Pohľadávky a záväzky
Pohľadávky a záväzky z obchodného styku
V tis. €
Pohľadávky z obchodného styku a iné pohľadávky
z toho: po lehote splatnosti

2015

2014

83 132

85 384

24 674

27 759

105 603

101 712

30

5

ZSE Energia ponúka zákazníkom z radov domácností aj firiem dlhodobo stabilné
služby, spoľahlivý a zodpovedný zákaznícky servis. Aj napriek dynamickému vývoju
a zmenám na trhu, si spoločnosť udržala pozíciu kľúčového dodávateľa elektriny
na slovenskom trhu, v oblasti plynu predstavuje pre zákazníkov dôveryhodnú alternatívu
k dominantnému dodávateľovi.

Záväzky z obchodného styku a iné záväzky
z toho: po lehote splatnosti

Nové služby pre domácnosti
Návrh na rozdelenie zisku ZSE Energia za rok 2015

Rok 2015 bol pre zákazníkov ZSE Energia pozitívny nielen z pohľadu nižších cien za obe
komodity, ale aj z pohľadu nových služieb, ktoré pribudli do portfólia. V nadväznosti
na predchádzajúce roky, kedy sa kontinuálne znižovala cena oboch komodít, znížila
spoločnosť ceny elektriny o 11%. Rovnako poklesla aj cena za dodávku plynu, ktorá bola
nižšia oproti dominantnému dodávateľovi.

Návrh na rozdelenie zisku ZSE za rok 2015
predložený Predstavenstvu ZSE Energia dňa 23. marca 2016

V tis. €

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

12 471

Kúpa časti podniku (Zákaznícke služby)

340

Výsledok hospodárenia k rozdeleniu
Dividendy

Rozdelenie zisku spolu

Domácnosti

Plyn so zárukou

Rozumieme energiám už 90 rokov
Každý deň prinášame pocit istoty, bezpečia
a pohodlia miliónu zákazníkom.

K elektrine vám dáme aj plyn s nonstop
12 627
havarijnou službou plynára a kúrenára zadarmo,
ako aj opravu plynového kotla.

Vysoká kvalita zákazníckej starostlivosti
Široké možnosti pre našich zákazníkov – 7x ZSE Centrum
s predĺženými otváracími hodinami, profesionálna
Zákaznícka linka až do 19.00 hod., moderná online
Zákaznícka zóna.
Najširšia ponuka inovatívnych služieb
Zákazníkom ponúkame kompletné riešenia, nielen
dodávku energií. Ponuku našich služieb neustále
rozširujeme.
Expert pre úsporu energií
Sme lídrom v dodávke riešení využívajúcich obnoviteľné
zdroje (solárne kolektory, fotovoltické panely).
Poskytujeme odborné poradenstvo v úsporách
energií na www.setri.sk.
Online Zákaznícka zóna – 24 hodín denne pre vás
Sme vám k dispozícii, kedykoľvek nás potrebujete.
V online Zákazníckej zóne vybavíte takmer všetko ako
v ZSE Centre avšak z pohodlia domova.

Odporú
Nová online Zákaznícka zóna
so súťažou

čame

Výhody, ktoré získate
kompletné informácie o odberných miestach
prehľad platieb a faktúr s možnosťou online úhrad
online aktivovanie vybraných služieb
online zadávanie žiadostí na zmenu výšky preddavkových
platieb, spôsobu platby, emailu, telefónu

12 811
ZSE Balík Domov

Získate odstránenie a úhradu neobmedzeného
počtu havárií a opráv, lekára na telefóne, ako
aj pomoc pri nastavení TV, mobilu, počítača či
obnove dát.

Ako postupovať v prípade
havárie elektriny
1. Zavolajte na nonstop linku 0850 646 646.
2. Uveďte meno a priezvisko, zákaznícke číslo, adresu,
dátum narodenia, telefónne číslo.
3. Opíšte udalosť a operátor zabezpečí špecialistu
priamo pre vás.

ka nonstop

Asistenčná lin

0850 646 646
raničia +421

(číslo zo zah

Viac informácií a štatút súťaže nájdete na www.zse.sk/sutaz

Iba u ná

220 510 803)

www.zse.sk | ZSE Centrum | 0850 111 555

s

Chcete nonstop havarijnú
službu zadarmo?

Ponuku Elektrina so zárukou zabezpečuje Europ Assistance
Holding S.A. IRISH BRANCH.

Registrujte sa, aktivujte si odberné miesta a hrajte
o 9 x Apple iPhone 6S a 3x SMART TV Samsung.
Súťaž trvá od 1. 3. do 30. 11. 2016.
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Plyn | Elektrina | Služby pre domov

Tip pre vás
184

Prečo sa spoľahnúť na ZSE

Elektrina so zárukou

ZSE 4/2016

Prídel do sociálneho fondu

12 811

Súčasť vášho domova
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Spoločnosť už niekoľko rokov poskytuje okrem oboch komodít aj doplnkové služby,
ktoré sú u zákazníkov žiadané a využívané. V roku 2015 priniesla na trh novinku, nonstop
havarijnú službu Elektrina so zárukou, v rámci ktorej zadarmo zabezpečí do dvoch
hodín odstránenie havárie elektriny. Služba v sebe zahŕňa aj opravu iskriacej zásuvky,
zlomeného vypínača a zhoreného ističa. Pre plynových zákazníkov spoločnosť ponúka
podobnú službu Plyn so zárukou. Je to nonstop havarijná služba, ktorá zahŕňa aj
bezplatnú opravu plynového kotla či kvapkajúceho radiátora.
Domácnosti

Plyn | Elektrina | Služby pre domov
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Ponuka pre firmy
V roku 2015 si mohli podnikatelia v rámci novej ponuky E.Benefit uplatniť zľavu až
18 % z ceny za dodávku elektriny počas prvých 12 mesiacov. Ponuka sa po prvom roku
opakovane predlžuje každých 12 mesiacov, pričom zákazníkovi spoločnosť automaticky
garantuje zľavu 5 %. Pre živnostníkov, malé aj väčšie firmy spoločnosť pripravila
špeciálnu ponuku FirmaPlyn Atraktiv, v rámci ktorej môžu získať až o 30 % nižšie ceny
za dodávku plynu oproti dominantnému dodávateľovi.
Firmy

Plyn | Elektrina | Poradenstvo

Firmy

Plyn | Elektrina | Poradenstvo

prerušenia
ponuky.

žiadne
odpojeniu

slo, adresu,

cialistu

stop

46

Iba u ná

s

K plynu aj nonstop havarijná
služba, oprava kotla zadarmo
Plyn so zárukou

ZSE 4/2016

A. IRISH BRANCH.

So zľavou na elektrinu
až 18 % sa podniká ľahšie

Máme pre vašu firmu
až o 36 % výhodnejší plyn

Ponuka E.Benefit

Ponuka FirmaPlyn Atraktiv 2016

Súčasť vášho domova

Doplnkové služby pre domácnosti
Popri úspešných komoditných produktoch pre domácnosti priniesla spoločnosť aj
v priebehu roka 2015 zákazníkom nové služby pre lepší komfort bývania. Tieto služby
uľahčujú zákazníkom život a pomáhajú v prípade nepredvídaných udalostí.
V tomto duchu bola uvedená aj jarná komunikačná kampaň. Jej hlavným posolstvom
bolo heslo „užívajte si domov plný pohody“. Kľúčovými vizuálmi kampane boli pes,
ktorý si užíva teplý kúpeľ vo vani a mačka, čakajúca pri rúre na voňavú večeru. Výberom
obľúbených zvierat v nadlinkovej komunikácii chce spoločnosť budovať atribúty blízkosti
a priateľskosti, a zároveň posilňovať pozíciu starostlivého dodávateľa elektriny, plynu
a služieb pre domov.
12
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Doplnkové služby pre firmy

Nosnou produktovou témou jarnej kampane bolo Poistenie domácnosti, s ktorým
si môže každý jednoducho poistiť svoj domov proti krádežiam, živlom aj škodám až
do výšky 25 000 €. Služba sa vzťahuje na zariadenie domácnosti, na osobné veci, ako
aj na škody spôsobené zákazníkom, jeho blízkymi či dokonca domácim miláčikom.
Poistenie je bez spoluúčasti, bez viazanosti a výhodou je takisto aj možnosť mesačnej
platby či úhrada nákladov na náhradné ubytovanie v prípade neobývateľného bytu.

Koncom roka 2015 bola pripravená na uvedenie nová služba pre menšie firmy - ZSE
Asistuje Firma. V rámci služby získajú menšie firmy pomoc s právnym a daňovým
poradenstvom, vrátane finančného krytia v prípade zastupovania advokátom pri
sporoch či podpory pri súdnom a exekučnom konaní. Súčasťou služby je aj IT pomoc
cez vzdialený prístup, možnosť telefonickej konzultácie IT odborníkom, resp. obnova
dát z poškodených nosičov. Zákazníkom spoločnosť zabezpečí napríklad opravárov
do 2 hodín na odstránenie havárií elektriny, plynu, vody, kúrenia, ale taktiež služby
maliara, murára, obkladača, podlahára, stolára, kominára, deratizéra, atď.

Užívajte si
domov
plný pohody :)

Súčasťou služby ZSE Asistuje Firma je telefonická osobná asistencia 24 hodín denne,
v rámci ktorej zákazník získa informácie a rezervácie vstupeniek na podujatia, informácie
a rezervácie dopravných spojení, rezerváciu požičaných vozidiel, reštaurácií a hotelov,
tlmočníka alebo prekladateľa, sprievodcu či kuriérske služby. Služba ZSE Asistuje Firma je
zadarmo pre zazmluvnených firemných zákazníkov s viazanosťou.

Domácnosti

Novinka ZSE IT Pomoc

Novinka k elektrine a plynu
Poistenie domácnosti
www.zse.sk

So službou ZSE IT Pomoc vám pomôžeme nainštalovať
softvér do počítača cez vzdialený prístup, telefonicky
nastaviť mobilný telefón alebo vám obnovíme dáta
z pokazeného dátového nosiča, ktorý vyzdvihne technik
priamo u vás doma.
Pomoc cez vzdialený prístup môžete využiť pre dva
počítače alebo zariadenia, ktoré sú vaše alebo člena vašej
domácnosti.

Telefonická asistencia alebo pomoc cez
vzdialený prístup

Plyn | Elektrina | Služby pre domov

Vedeli ste, že?
so službami ZSE Asistuje Plus a ZSE Zdravie sme
doteraz zákazníkom ušetrili už 200 000 ◊
všetky služby v rámci ZSE Balíka Domov vám dáme
na 1 mesiac zadarmo
vďaka výhodnej cene 4,90 ◊ za ZSE Balík Domov
ušetríte každý mesiac 1,60 ◊

Postup v prípade využitia služieb
ZSE Asistuje Plus, ZSE Zdravie
a ZSE IT Pomoc

Súčasť vášho domova
1) Zavolajte na asistenčnú linku 0850 646 646.

Užívajte si službu ZSE IT Pomoc na 1 mesiac zadarmo
a potom len za 2,50 ◊ mesačne pri objednaní služby
samostatne.

2) Uveďte meno a priezvisko, zákaznícke číslo, adresu,
dátum narodenia, telefónne číslo.
3) Opíšte udalosť a operátor zabezpečí špecialistu
priamo pre vás.

ZSE IT Pomoc

Konzultáciaspoločnosť
s technikom
60 minút
Vzhľadom na pozitívne reakcie z radov zákazníkov rozšírila
službu ZSE
Počet konzultácií za rok
neobmedzene
Asistenčná
linka
nonstop
Asistuje, ktorá už zahŕňa aj úhradu opráv televízorov, DVD
prehrávačov
vrátane
ka nonstop
Asistenčná lin
do 30 minút
zavolá€
po na
prijatí haváriu, resp. opravu.
náhradných dielov a navýšenie limitu úhrad zo 150 € naTechnik
200
od 8.00 do 20.00 hod
požiadavky
(pracovné dni)
085zah0raničia6+4241 220651068034) 6
Podpora pri používaní ahavárie
nastavení
Okrem toho novinka ZSE Asistuje Plus zabezpečí aj odstránenie
áno elektriny, plynu,
počítača, tlačiarní, skenerov
(číslo zo
Pomoc cez vzdialený prístup
áno, pre 2 zariadenia
vody, kúrenia, ako aj opravy bielej a čiernej techniky v domácnosti.

áno

Služby ZSE Asistuje Plus, ZSE Zdravie a ZSE IT Pomoc poskytuje Europ
Assistance Holding S.A. IRISH BRANCH.

Ďalšou novinkou, ktorú spoločnosť v minulom roku uviedla, bola služba ZSE IT Pomoc.
Kedy službu využijete
V rámci tejto služby pomôže spoločnosť zákazníkom nainštalovať
softvér do počítača
pri používaní a nastavení počítača, tlačiarne, skenera
pri používaní, nastavení a inštalácii televízora,
cez vzdialený prístup, telefonicky nastaviť mobilný telefón
alebo
obnoviť
dáta
fotoaparátu,
kamery, mobilu,
tabletu, prehrávača
blu-ray/
DVD, set-top-boxu
z pokazeného dátového nosiča, ktorý vyzdvihne technik priamo doma u zákazníka. ZSE
www.zse.sk | ZSE Centrum | 0850 111 555
IT Pomoc je jednou z troch služieb, ktoré od jesene 2015 ponúka spoločnosť zákazníkom
v jednom výhodnom balíku pod názvom ZSE Balík Domov. V rámci tohto balíka môžu
zákazníci využívať súčasne všetky výhody služieb ZSE Asistuje Plus, ZSE Zdravie a ZSE IT
Pomoc, a pritom ušetriť každý mesiac až 1,6 €.
14

Využívajte výhody
troch služieb naraz

áno, 2-krát ročne

ZSE Balík Domov

ZSE 1/2016

Obnova dát z poškodených
dátových nosičov
Bezplatné poradenstvo

Iba 4,90
mesačne◊

Súčasť vášho domova
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Nové riešenia pre úsporu energi
Na jeseň 2015 uviedla spoločnosť portfólio nových kompletných riešení, ktoré využívajú
obnoviteľné zdroje energie. Medzi riešeniami od ZSE, na ktoré je možné získať aj
finančný príspevok z projektu Zelená domácnostiam, sú fotovoltické panely na výrobu
elektriny, fotovoltické panely na ohrev vody, solárne kolektory na ohrev vody a tepelné
čerpadlá. Zákazníci prejavili najväčší záujem o fotovoltické panely na výrobu elektriny
a o solárne kolektory. Pridanou hodnotou zo strany ZSE Energia je, že všetko ohľadom
finančného príspevku na vybrané zariadenie vybaví za zákazníka, zrealizuje predaj,
montáž a v prípade záujmu aj financovanie na splátky.

domácnosti. Zákaznícka zóna má pre spoločnosť aj výrazný ekologický rozmer, keďže
zákazník nebude dostávať pri zmenách, žiadostiach a objednávkach cez Zákaznícku
zónu už žiadne ďalšie papiere na podpis, všetky zmeny budú procesované automaticky
a online.
Bezpečnosť všetkých aktívnych operácií zo strany zákazníka je zaistená vďaka
autentifikácii akcie cez SMS kód na mobilnom telefóne zákazníka.

Využite aj vy
energiu slnka
Nové riešenia
pre úsporu energií.
Dotácia až 3 700 €

www.zse.sk

Online Zákaznícka zóna
Významným projektom pre spoločnosť bola online Zákaznícka zóna, ktorej vývoj finišoval
ku koncu roka. Zákaznícka zóna je súčasťou zmodernizovanej stránky www.zse.sk. Pri jej
vývoji sa dbalo najmä na jednoduchý a moderný dizajn, ktorý sa prehľadne zobrazuje
v mobile aj v tablete. Do Zákazníckej zóny sa dá prihlásiť cez Facebook, Google alebo cez
e-mail a heslo. Po aktivovaní odberného miesta v zóne získa zákazník prehľad o svojej
spotrebe, o svojich platbách a faktúrach, ktoré môže hneď aj uhrádzať cez platobnú
bránu. Taktiež si môže online aktivovať elektronickú faktúru. V zóne si môže zmeniť svoje
kontaktné údaje, výšku preddavkov alebo spôsob platby. Ďalšou novinkou je aj možnosť
online objednania služieb Elektrina so zárukou, ZSE Asistuje Plus, ZSE Zdravie a Poistenie
16
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04 Ľudské zdroje
V roku 2015 pracovalo v spoločnosti v priemere 179 zamestnancov. Počas roka 2015 sa
vzhľadom na vnútorné organizačné zmeny zvýšil podiel žien v spoločnosti o 32,9%,
počet vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov medziročne poklesol o 20 %.

Percentuálne rozloženie mužov a žien
2015

2014

Muži

42,6%

Muži

45,1%

Ženy

57,4 %

Ženy

54,9%

Odmeňovanie zamestnancov: V súlade so záväzkami z kolektívnej zmluvy, spoločnosť
zabezpečila priemerný nárast miezd, pozostávajúci zo základnej a variabilnej časti
o 2,06 %.
Zamestnanci boli odmeňovaní aj na základe výkonnosti, ktorá priamo vplývala na výšku
vyplácanej variabilnej zložky mzdy a mimoriadnych odmien.
Všetkým zamestnancom spoločnosti bol poskytnutý príspevok zo sociálneho
fondu na rekreáciu, oddych, kultúru a zábavu. Pokračovalo sa v zabezpečovaní
nadštandardných preventívnych prehliadok zamestnancov.
Aj v tomto roku zamestnávateľ prispieval na doplnkové dôchodkové sporenie. Každý
zamestnanec mal nárok na 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce.
Vzdelávanie: Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov považuje spoločnosť za prvoradý.
Vzdelávanie bolo zamerané predovšetkým na komunikačné zručnosti zamestnancov,
ktorí sú v priamom kontakte so zákazníkmi. Zrealizovaných bolo 180 vzdelávacích
aktivít, priemerné náklady na vzdelávanie jedného zamestnanca predstavovali 323 €
a jeden zamestnanec strávil na školení v priemere 3,1 dňa. Intenzívne bola využívaná
e-learningová forma vzdelávania.
Spoločnosť vytvára priestor aj pre študentov stredných a vysokých škôl. Pre
vysokoškolákov je pripravený štipendijný program, v rámci ktorého pôsobia v spoločnosti
posledné roky štúdia s perspektívnou nástupu na konkrétnu pracovnú pozíciu.
Talentovaní absolventi VŠ môžu absolvovať tzv. Trainee program, počas ktorého si
spoločnosť vychováva nástupcov na kľúčové pozície formou systematického rozvoja
a pracovných rotácií.

Rodiel vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov v spoločnosti
2015

2014

VŠ 52,5%
Stredné 1,6 %
odborné
vzdelanie
Úplné stredné 45,9%
odborné
vzdelanie

VŠ 55,6%
Stredné
odborné
vzdelanie

1,4%

Úplné stredné 43,1%
odborné
vzdelanie

Aj pre študentov stredných škôl pripravuje spoločnosť viaceré projekty. Najväčším je už
tradičné podujatie ZSE Open. V rámci neho môžu študenti a pedagógovia stredných
odborných škôl s elektrotechnickým zameraním stráviť jeden deň v priestoroch
spoločnosti. Pokračovali aj rozvojovo – súťažné projekty Najlepší EKO nápad a 4E.ON.
V rámci nich spoločnosť podporila 10 projektov zameraných na realizáciu biznis nápadov
zameraných na šetrenie prírody a energie, a 10 projektov zameraných na výrobu
interaktívnych vzdelávacích pomôcok pre stredné školy.
V oblasti vzdelávania žiakov základných škôl pokračoval vzdelávací projekt Mladý
elektroenergetik v Elektrárni Piešťany súbežne s projektom Detské mesto povolaní
v Bratislave. Už niekoľko rokov pripravuje spoločnosť pre študentov prevažne stredných
škôl súťaž Najlepší nápad. Cieľom programu je inšpirovať mladých ľudí k rozbehnutiu
vlastného biznisu.
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06 Starostlivosť o životné prostredie

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci spoločnosť venovala zvýšenú pozornosť
pracovným a sociálnym podmienkam zamestnancov. Prostredníctvom viacerých aktivít
sa darilo zvyšovať povedomie zamestnancov o ochrane zdravia pri práci, o správnej
životospráve, rozvoji kondície a pohybových schopností. Na osobné a ochranné pracovné
prostriedky a pomôcky, legislatívne školenia BOZP a preventívne lekárske prehliadky, boli
pre všetky spoločnosti skupiny ZSE vynaložené prostriedky vo výške 4 777 Eur.

Pojem energetická efektívnosť rezonoval v slovenských médiách na jeseň 2015 najmä
v súvislosti s uvedením národného projektu Zelená domácnostiam. V rámci tohto
projektu mohli domácnosti získať finančný príspevok na zariadenia využívajúce
obnoviteľné zdroje energie (OZE) až do výšky 4 575 €. ZSE Energia v tejto súvislosti
zareagovala na potreby trhu a pripravila vlastnú ponuku riešení na úsporu energií, ako
sú solárne kolektory, fotovoltické panely či tepelné čerpadlá.

V skupine ZSE sa dlhodobo samostatne vykazuje tzv. TRIF comb. – počet incidentov
vzniknutých u zamestnancov a zamestnancov dodávateľských spoločností,
na 1 mil. odpracovaných hodín za sledované obdobie. V roku 2015 dosiahol TRIF comb.
hodnotu 0,6.

Zároveň spoločnosť pripravovala novú online Zákaznícku zónu, ktorá z pohľadu ochrany
životného prostredia prinesie niekoľko pozitívnych zmien. Prihlásením sa do zóny,
zákazník automaticky využíva namiesto papierovej faktúry elektronickú faktúru, ktorá
sa k zákazníkovi dostane rýchlejšie, nezaťažuje životné prostredie a je poruke v e-maile
vždy, keď ju zákazník potrebuje. Významným environmentálnym aspektom Zákazníckej
zóny je aj možnosť online objednania služieb bez potreby zasielania papierovej
dokumentácie.

Samostatne sa vykazuje index TRIF pre zamestnancov dodávateľských firiem.
Zamestnanci dodávateľských firiem odpracovali počas celého roka 2015 na pracoviskách
alebo zariadeniach skupiny ZSE 603 936 hodín. V danom období nebol zaznamenaný
žiadny pracovný úraz zamestnancov dodávateľských firiem.

ZSE Energia je garantom poradenského portálu www.setri.sk, ktorý sa výrazne podieľa
na podpore environmentálneho povedomia vo verejnosti. V roku 2015 bol oproti
predchádzajúcemu roku zaznamenaný výrazný nárast počtu návštevníkov portálu,
počtu zobrazených stránok ako aj v stráveného čase na stránke. Dotácie, využitie
obnoviteľných zdrojov energie a možnosti šetrenia v domácnosti patrili v roku 2015
medzi najčítanejšie témy portálu www.setri.sk.
Okrem toho tu návštevníci nájdu aj množstvo trendov a inšpirácií súvisiacich s bývaním
a takisto interaktívne aplikácie, prostredníctvom ktorých sa dá jednoducho vypočítať
napríklad koľko energie na vykurovanie spotrebuje domácnosť za jeden rok.
V rámci zodpovedného prístupu k životnému prostrediu, sa v priebehu roka 2015
podarilo znížiť počet vytlačených strán poistných podmienok, ktoré sú posielané
zákazníkom, zo 16 na 4 strany. Prílohy do faktúr a obálky sú z recyklovaného papiera.
Zákazníkov neustále motivujeme k aktivácii elektronickej faktúry, ktorá je ekologickejšia
ako papierová faktúra a navyše šetrí čas. V roku 2015 si ju aktivovalo 18 028 zákazníkov.
Ako líder v oblasti inovatívnych riešení, ZSE neustále prinášame nové produkty a služby
zamerané na zvýšenie energetickej efektívnosti. Spoločnosť zákazníkom ponúka aj
riešenia v oblasti znižovania energetickej náročnosti budov. Energetický certifikát je
potrebný pri kolaudácii domu alebo pri predaji bytu. V roku 2015 si energetický certifikát
objednalo 301 zákazníkov.
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Skupina ZSE patrí na Slovensku k lídrom v otázkach zodpovedného podnikania
a jeho princípy sú súčasťou našich každodenných rozhodnutí a stratégie podnikania.
Zodpovedné podnikanie má priamy vplyv na lojalitu a spokojnosť zamestnancov. Zahŕňa
konanie Spoločnosti nielen v oblasti energetiky, ale aj voči miestnym komunitám
a okolitému prostrediu. ZSE považuje za dôležité podnecovať ľudí k aktivite a prispievať
svojím konaním k tomu, aby svet, ktorý vytvárame, bol ešte lepším miestom na život.
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a informačným servisom. Praktickú podporu pre školy znamenajú profesionálni osobní
konzultanti a výmena skúseností s inými školami. Spoločne tak tvorí sieť ľudí, ktorá
inšpiruje k zmene.
Počas 10 ročnej existencie sa do programu zapojilo takmer 450 škôl. Inšpirácie k zmene
vzdelávania sú k dispozícii tu: http://www.zelenaskola.sk/ a tu: http://www.zivica.sk/

ZSE smeruje svoje aktivity predovšetkým do oblasti vzdelávania, inovácií a životného
prostredia.

Zelené školy: Aj vďaka ZSE budú školy zelené
V roku 2015 sa stala ZSE generálnym partnerom programu Zelená škola.
Zelená škola je výchovno-vzdelávací program určený pre materské, základné a stredné
školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie. Cieľom programu je podpora školských
komunít, v ktorých si ich členovia vyskúšajú čaro i nástrahy spolupráce. Žiaci s pomocou
učiteľov a rodičov riešia reálne potreby svojej školy a okolia, čím prispievajú k pozitívnej
zmene. O problematike životného prostredia sa nestačí len učiť, ale zároveň je
nevyhnutné zmeniť aj svoje konanie. Jednoduchým príkladom je tvorba odpadov. Ak ju
učitelia v škole s deťmi preberú akokoľvek zaujímavo, ale pritom nezavedú v školských
priestoroch program na minimalizáciu tvorby odpadov, samotný výklad nebude mať
žiadny efekt. Program preto motivuje k realizácii dlhodobých a praktických aktivít, ktoré
majú reálny pozitívny dopad na životné prostredie školy a jej okolia.

ZSE dodáva energiu pre rozvoj mladých osobností v Sokratovom inštitúte
Sokratov inštitút je akreditované vzdelávanie pre vysokoškolákov. Je to jednoročné
štúdium pozostávajúce z 10 workshopov interaktívnej výučby.
Inštitút vznikol preto, aby vytváral podmienky pre rozvoj osobností, mladých ľudí, ktorí
sa neboja na sebe pracovať, niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia a ísť si za svojou
víziou. Sokratov inštitút je otvorený študentom alebo absolventom akéhokoľvek odboru,
spoločne tak študujú vedci, právnici, ekonómovia, lekári, žurnalisti i umelci.
ZSE je už niekoľko rokov partnerom Sokratovho inštitútu. Mladým ambicióznym
študentom umožňuje štúdium absolvovať bezplatne.

Hlavným koordinátorom programu je Centrum environmentálnej a etickej výchovy
Živica. V Živici veria, že škola môže deťom ponúknuť viac než len formálne vzdelanie.
Živica školy podporuje množstvom inšpiratívnych a zážitkových workshopov, materiálov
22
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Impact Hub

Návrat orlov

Inovácie pomáhajú zlepšovať kvalitu života
ľudí, uľahčujú nám život a prispievajú
k udržateľnému rozvoju. ZSE verí, že
spoločným úsilím je možné niečo v našom
okolí zmeniť. Aj preto si spoločnosť ako
kľúčového partnera v oblasti podpory
inovácií vybrala Impact Hub.

Vzhľadom na charakter pôsobenia ZSE
je prirodzené, že sa intenzívne zaujíma
o ochranu životného prostredia. Už
vyše 20 rokov sa spolu s organizáciou
Ochrana dravcov na Slovensku podieľa
na viacerých projektoch na ekologizáciu
vedení. Ekologizácia spočíva v osadzovaní
ekozábran na konštrukcie stĺpov vedenia,
v inštalácii tzv. odkloňovacích prvkov, ktoré
minimalizujú riziko nárazov do vedenia
aj v zhoršených poveternostných
podmienkach. Na ekologizáciu vedení
spoločnosť doteraz vynaložila takmer
milión eur.

Impact Hub je medzinárodná platforma
coworkingov zameraná na podporu inovatívnych a spoločensky prospešných nápadov.
Zámerom ZSE je rozvoj a podpora kľúčových tém – trvalá udržateľnosť, energetická
efektívnosť, zelené technológie. V rámci nich sa chce spoločnosť zamerať na podporu pre
začínajúcich podnikateľov a startupy, ktoré sú zamerané na inovatívne prístupy v tejto
téme.

Elektrárňa Piešťany
Bývalú obecnú elektráreň, zapísanú na zozname národných kultúrnych pamiatok, ZSE
zrekonštruovala a uviedla do prevádzky v roku 2014. Odvtedy funguje ako výchovnovzdelávacie centrum pre základné a stredné školy. Návštevníci sa tu hravou formou
dozvedia odpovede napríklad na otázky prečo elektrina kope; ako by fungovalo auto
na slnečný pohon či koľko elektriny je v kilograme uhlia. Môžu si vyskúšať praktické
pokusy z fyziky, naučiť, ako fungujú elektrické obvody či o efektívnosti domácich
spotrebičov.

Nad rámec týchto aktivít pripravila ZSE
spolupráci s mimovládnou organizáciou
Ochrana dravcov na Slovensku kampaň
Návrat orlov. Jej cieľom je prinášať
informácie o orloch a zapojiť verejnosť
do iniciatívy na zlepšenie podmienok pre vzácne dravce a ich vrátenie do krajiny.
Kampaň vznikla na základe príbehu adoptovaného orlíčaťa Karola. Po tom, ako ho
opustili vlastní rodičia, pretože priamo pod hniezdom prebiehala rozsiahla ťažba dreva,
bolo orlíča niekoľko dní kŕmené v ľudskej opatere. Následne dostalo druhý domov
u adoptívnych orlích rodičov, ktorí sa o neho vzorne starali a začiatkom augusta vyletelo
z hniezda.
V rámci kampane Návrat orlov bolo možné prispieť na ochranu tohto vzácneho druhu.
Ako darček za príspevok dostali darcovia originálne tričká s Karolom

Zamestnanci ZSE odklínajú hrady
V spolupráci so Slovenským skautingom realizuje spoločnosť už desiaty rok projekt
Odklínanie hradov, ktorý je od svojich počiatkov zameraný na pomoc hradným
zrúcaninám formou dobrovoľníckej práce. V roku 2015 sa do obnovy hradov zapojilo 103
zamestnancov, ktorí odpracovali viac ako 618 dobrovoľníckych hodín ročne.
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