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„Keby globálne otepľovanie v blízkej 
budúcnosti dosiahlo 1,5°C, nevyhnutne 
by to spôsobilo nárast viacerých 
klimatických hrozieb a predstavovalo by to 
mnohonásobné riziká pre ekosystémy aj 
pre ľudí. Približne 3,3 až 3,6 miliárd ľudí žije 
v prostredí, ktoré je vo vzťahu ku klimatickej 
zmene veľmi zraniteľné.“ 

Podľa vyjadrení Medzivládneho panelu o zmene klímy (IPCC) je už 
nejakú dobu každý rok najurgentnejšou výzvou prijať opatrenia na boj 
proti klimatickým zmenám, akú kedy ľudstvo zažilo. Je našou spoločnou 
zodpovednosťou zabezpečiť, aby teploty v nasledujúcich rokoch prestali rásť. 
Pre udržateľnejšiu budúcnosť musíme krivku otočiť nadol. Táto zmena je 
kľúčová a bude vyžadovať odhodlanie, spoluprácu a investície do prechodu na 
zelené technológie. 

V ZSE sme už začali a rozhodne nehodláme poľavovať. Naše úsilie dosiahnuť 
tento cieľ sa naopak zvýši. Som veľmi hrdý na všetkých kolegov, ktorí v týchto 
pretrvávajúcich časoch pandémie v roku 2021 boli schopní výborne sa 

o našich zákazníkov postarať, o to viac, že energetické trhy sa stali nesmierne 
volatilnými, najmä ku koncu roka. Zabezpečili sme hladkú prevádzku našich 
služieb a venovali úsilie viacerým inováciám v oblasti elektromobility, 
inteligentných sietí či digitalizácie. Navyše Nadácia ZSE naďalej poskytovala 
pomocnú ruku tam, kde to bolo potrebné: či už znevýhodneným komunitám, 
hľadaním talentov medzi študentmi, alebo podporou inšpiratívnych 
učiteľov a organizácií, ktoré sa snažia o udržateľný rozvoj. Okrem toho sme 
podpísali Memorandum o udržateľnom hospodárstve na Slovensku s 12 
ďalšími partnermi z rôznych priemyselných oblastí pod záštitou Slovensko-
nemeckej obchodnej a priemyselnej komory. Táto spolupráca rôznych odvetví 
podčiarkuje ambiciózne snahy pokročiť s prechodom na zelené technológie. 
Verím, že budúcnosť v sebe ukrýva niečo, čoho sa musíme chytiť a maximálne 
využiť jeho plný potenciál. Som si preto istý, že vďaka spoločnému úsiliu 
našich kolegov, zákazníkov a partnerov bude toto poslanie úspešné. 
(GRI 102-14) 
 
Markus Kaune,  
Predseda predstavenstva 
a generálny riaditeľ ZSE

Predslov

Markus Kaune
Predseda predstavenstva 
a generálny riaditeľ ZSE
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Skupinu ZSE tvorí materská spoločnosť Západoslovenská energetika, 
a.s. so sídlom v slovenskej Bratislave a jej dcérske spoločnosti 
Západoslovenská distribučná, a.s. (ZSD), ZSE Energia, a.s. (ZSEE), ZSE 
Elektrárne, s.r.o., ZSE Development, s.r.o., ZSE Energy Solutions, s.r.o., 
ZSE MVE, s. r. o., ZSE Business Services, s. r. o., ZSE Energetické služby, 
s.r.o., BK, a.s. a EKOTERM, s.r.o. Medzi kľúčové činnosti firmy patrí najmä 
prevádzkovanie distribučnej sústavy elektriny na západnom Slovensku, 
výroba elektriny, dodávka elektriny a plynu tiež predovšetkým v regióne 
západného Slovenska, komplexné zákaznícke riešenia zamerané 
na využite obnoviteľných zdrojov a technológie pre inteligentné 
domácnosti, budovanie nabíjacích staníc a rozvoj elektromobility 
na celom území Slovenskej republiky. Naším poslaním je stať sa 
udržateľným partnerom pre našich zákazníkov a ponúknuť im na mieru 
stavané riešenia pre zelenší, prepojenejší a digitálnejší svet energetiky. 
Na splnení tohto poslania pracuje viac ako 2000 zamestnancov.  
 
(GRI 102-1,2,3,4)

Západoslovenská energetika, a.s. 
(ZSE) patrí do najväčšej európskej 
energetickej skupiny E.ON a v roku 2021 
oslávila už 99 rokov od svojho založenia. 

Všeobecné čísla za rok 
2021 
	 2	034	zamestnancov*	
	 1,2	milióna	odberných	miest
	 Distribúcia	10,13	TWh	(bez	distribučných	strát	0,530	TWh)
	 39	444	km	distribučnej	siete
	 Dodávka	elektriny:	6,8	TWh	pre	1	002	782	zákazníkov
	 Dodávka	plynu:	3,5	TWh	pre	89	400	zákazníkov
	 Výroba	elektriny:	2	442	GWh
	 2	884	zákazníkov	ZSE	Drive
	 264	verejných	nabíjacích	bodov	pre	elektrické	vozidlá	

(GRI 102-6)

* Počet zamestnancov k 31.12.2021. Zamestnanci BK, a.s. a EKOTERM, s.r.o. nie sú 
zahrnutí v kalkulácii

O nás 
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Energetické siete 
Kľúčovou	oblasťou	činnosti	spoločnosti	
Západoslovenská	distribučná,	a.s.	(ZSD)	je	distribúcia	
elektriny.	Viac	ako	1	500	ľudí	sa	stará	o	najväčšiu	
distribučnú	sieť	elektriny	na	Slovensku,	a	z	toho	
približne	700	kolegov	pracuje	v	teréne.	ZSD	má	
ambíciu	stať	sa	lídrom	v	efektívnosti,	spoľahlivosti	
a	inováciách	siete.	Siete	sa	pretvárajú	na	inteligentné	
platformy,	ktoré	riadia	komplexné	toky	energetických	
dát.	To	bude	základom	energetickej	sústavy	zajtrajška.	
Prechod	na	nízkouhlíkovú	budúcnosť	už	na	lokálnej	
úrovni	prebieha	a	jeho	hnacou	silou	sú	zákazníci.	Naše	
siete	poskytujú	rozhranie.

Zákaznícke riešenia 
Hlavnou	oblasťou	prevádzky	spoločnosti	ZSE	
Energia,	a.s.	(ZSEE)	je	dodávka	elektriny	a	plynu	
koncovým	zákazníkom.	Spájame	sa	so	zákazníkmi,	
aby	sme	aktívne	tvarovali	energetickú	tranzíciu	
Európy.	Poskytujeme	im	produkty	a	služby,	ktoré	
zvyšujú	ich	energetickú	efektívnosť	a	nezávislosť,	
zvyšujú	ich	komfort	a	znižujú	uhlíkové	emisie.	
Navrhujeme	zákaznícke	riešenia,	ktoré	umožnia	
domácnostiam,	firmám	a	mestám	stať	sa	čistými,	
udržateľnými	a	inteligentnými.
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Výroba elektriny 
Hlavnou	oblasťou	prevádzky	spoločnosti	ZSE	Elektrárne	
s.r.o.	je	výroba	elektriny.	Od	augusta	2018	prešla	
paroplynová	elektráreň	Malženice	plne	do	vlastníctva	
spoločnosti	Západoslovenská	energetika,	a.s.	V	roku	
2021	s	inštalovaným	výkonom	436	MW	dodala	
elektráreň	do	energetickej	siete	2	442	GWh,	pričom	
spotrebovala	433	629	522	m3	plynu	a	vyprodukovala	
847	889	ton	CO

2
,	a	dosiahla	maximálnu	efektívnosť	

do	58,5	%.	Keďže	paroplynová	elektráreň	je	súčasťou	
Európskeho	systému	obchodovania	s	emisiami	(EU	
ETS),	vyprodukované	CO

2
	plne	kryjú	emisné	povolenky.	

(GRI	102-7)

(GRI	102-8)

Rozdelenie zamestnancov 
Celkový	počet	zamestnancov	(k	31.	decembru	2021)	v	skupine	
ZSE	bol	2	034,	nepočítajúc	64	kolegov	(37	mužov	a	27	žien)	s	iným	
pracovným	pomerom	(napr.	dohoda	o	zamestnaní,	dohoda	
o	výkone	práce	alebo	študentská	brigáda).*	V	tabuľke	nižšie	je	
uvedené	rozdelenie	zamestnancov	podľa	pohlavia	a	regiónu:

V	roku	2021	bol	celkový	podiel	mužov	72	%	a	celkový	podiel	žien	
28	%.	Podiel	žien	vo	výkonných	funkciách	predstavoval	27,7	%.	
V	roku	2021	bolo	v	skupine	ZSE	prijatých	151	zamestnancov.	Celková	
fluktuácia	bola	7,6	%.	(GRI	401-1)
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Pohlavie Trvalí Dočasní Spolu

Žena 494 70 564

Muž 1 363 107 1 470

Spolu 1 857 177 2 034

Región Trvalí Dočasní Spolu

Bratislavský 934 116 1 050

Nitriansky 486 33 519

Prešovský 1 1

Trenčiansky 128 9 137

Trnavský 308 19 327

Spolu 1 857 177 2 034

Pohlavie Plný úväzok Čiastočný úväzok Spolu

Žena 551 13 564

Muž 1 456 14 1 470

Spolu 2 007 27 2 034

Región Plný úväzok Čiastočný úväzok Spolu

Bratislavský 1 024 26 1 050

Nitriansky 518 1 519

Prešovský 1 1

Trenčiansky 137 137

Trnavský 327 327

Spolu 2 007 27 2 034

*	 Zamestnanci	BK,	a.s.	a	EKOTERM,	s.r.o.	nie	sú	zahrnutí	v	kalkulácii
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AMBASÁDORI 
UDRŽATEĽNOSTI

Naše každodenné úsilie sú činy, na ktorých záleží najviac. Radi by sme vám 

predstavili šesť zástancov udržateľnosti, ktorých kolektívne rozhodnutia vyzdvihujú 

udržateľnosť v každodennej práci aj v súkromnom živote. Opisujú aj odhodlanie, 

s akým musíme naďalej pracovať na dosiahnutie nulových emisií. 
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Milan Husár
špecialista inteligentných meracích 
systémov

Nikoleta Viznerová
špecialista dohľadu nad pracovným 
prostredím

Marcel Hanečák
expert rozvoja riešení obchodu DS

Rastislav Žembery
produktový manažér pre NBD 
(New Business Development)

Tomáš Balko
špecialista environmentu

Lenka Kurilová
Learning and Talent Expert



Vieme o Vás, že sa vo svojom voľnom, 
ale aj pracovnom živote venujete 
dlhodobej udržateľnosti. Ktorá z tém 
v tejto oblasti je Vám najbližšia 
a prečo?

 Milan: Dobrovoľníctvo má na Slovensku 
dlhoročnú tradíciu. Pod heslom „Pomáhať 
blížnemu v núdzi“ napríklad už od konca 19. 
storočia vznikali u nás dobrovoľné hasičské 
zbory. Ja sa tejto problematike venujem od 
mladosti – od roku 1990 pôsobím vo výbore 
dobrovoľných hasičov, v jeho riadiacom článku. 
Roky sa venujeme obnove funkčných studní, 
niekoľko ich máme aj s elektrickým čerpadlom. 
Vodu používame na technické účely, polievanie 
zelene v suchom období, cvičenia, ale hlavne 
šetríme používaním pitnej vody z verejného 
rozvodu. Bezprostredne s tým súvisí napríklad 
tiež starostlivosť o zeleň. Každý rok je potrebné 
dopĺňať výsadbu, nahrádzať prestarnuté stromy, 
ale aj vysádzať nové. O čo starostlivejšie je robená 
údržba zelene v mestskej časti, o to menej škôd 
spôsobia padnuté stromy pri silnom vetre. Preto 
ma teší, ak napríklad už dlho plánovaný projekt 
cyklochodníka prinesie okrem svojho hlavného 
využitia tiež odstránenie náletových drevín 
a vysadenie novej aleje. 

Zaujímam sa aj o elektromobilitu. V roku 2017 
som vyhral na týždeň používanie elektromobilu 
BMW i3, bolo to ako z iného sveta. Dnes už 
lepšie rozumiem technickým údajom, ako sa dá 
nabíjať, koľko spotrebuje elektriny a z času na 

čas odpovedám na podobné otázky od mojich 
známych. Masové nasadenie elektromobilov 
výrazne ovplyvní dopravu a umožní znížiť emisie 
v doprave.

 Nikoleta: Najbližšie mi je to, čo robím 
v každodennom živote a čím som obklopená, a to 
je životné prostredie. Záleží mi na tom čo jem, 
odkiaľ to pochádza, kde môžem minimalizovať 
odpad a podobne. Pred pár rokmi to v tomto 
smere bolo oveľa ťažšie. Teší ma, že dnes viem 
veľmi rýchlo zistiť, ktoré potraviny sú z lokálnych 
zdrojov, že pitie vody z vodovodu nie je konečne 
out, že nemám problém nakúpiť v bezobalovom 
obchode a v čoraz viac reštauráciách nájdem 
na jedálnom lístku aj iné bezmäsité jedlá ako je 
vyprážaný syr či zapekaná brokolica.

 Marcel: Ak sa obzriem dozadu, tak tieto témy 
neboli pre mňa kedysi tým, čím sú dnes a vnímal 
som ich skôr samostatne. Je za tým asi prirodzený 
vývoj každého z nás – postupne si nájdeme tú 
svoju cestu. Zamerať sa iba na jednu oblasť sa 
však asi ani nedá, keďže mnohé sú prepojené. 
Napríklad v roly interného audítora (aj) systému 
environmentálneho manažérstva som životné 
prostredie postupne začal vnímať cez procesy 
a ich parametre ako komplexnosť vzájomne sa 
ovplyvňujúcich faktorov. 

Každý, kto okúsil čaro auditovania sa časom 
dostane do inej polohy chápania pojmu proces 
so všetkými jeho vstupmi, výstupmi, zdrojmi 
a v neposlednom rade s podporou informačných 

systémov, ktoré sú už neoddeliteľnou súčasťou 
takmer každého procesu. Ak uvažujeme ako 
výkonnosť procesu posunúť na inú úroveň, 
nevyhnutne potrebujeme zapájať inovácie 
a digitalizovať. Postupná digitalizácia 
a zavádzanie inovácií prináša redizajn dotknutých 
procesov a  otvára priestor pre zefektívnenie 
využitia zdrojov, najmä ľudských. 

 Rastislav: V mojom prípade je to jednoznačne 
téma e-mobility, ktorej sa naplno venujem 
už piaty rok. Na tejto téme ma fascinuje to, 
že má nesmierny presah na ďalšie aktuálne 
okruhy problémov, napríklad znižovanie emisií 
CO

2
, zníženie závislosti na fosílnych zdrojoch, 

zlepšenie kvality ovzdušia v mestách atď. 
V skutočnosti sa nejedná o samostatnú tému 
ani o žiadnu módnu vlnu, ale o celosvetový 
megatrend prinášajúci revolučné zmeny 
v energetike.

 Tomáš: Už od svojho detstva som mal rád 
prírodu a všetko s ňou spojené. Tým, že som 
vyrastal na dedine a veľa času som trávil 
vonku, tak sa vo mne nejako prirodzene vyvinul 
záujem o všetko živé. Ten prehĺbilo aj štúdium 
prírodných vied na vysokej škole a v konečnom 
dôsledku i moje doterajšie pracovné skúsenosti. 
Uvedomoval som si však, že len záujem nestačí. 
Sám som sa aktívne zúčastňoval – a robím to 
doteraz – čistenia vytipovaných lokalít, či už 
ide o naplavený odpad popri rieke alebo čierne 
skládky. Zásada, že pri turistike si z prírody 
odnášam čo som si so sebou priniesol a okrem 
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toho ešte minimálne jedno vrecko odpadu 
navyše je niečo, čo už ani nevnímam. Separovanie 
odpadu je pre mňa takisto úplne prirodzené. 
Avšak tieto aktivity vnímam v rámci ochrany 
životného prostredia až ako sekundárne, ako 
„hasenie požiaru“. Najdôležitejšie je nájsť dôvod, 
prečo „požiar“ vznikol. A to je neraz nedostatok 
informácií, ale, čo je horšie, tiež nezodpovednosť, 
ľahostajnosť, nezáujem. 

Mám tú výhodu, že súčasťou mojej práce 
sú školenia, ktoré robíme či už pre našich 
zamestnancov alebo dodávateľov, vytvárame 
rôzne príručky a materiály, ktoré im pomáhajú 
zorientovať sa v danej problematike. Niekoľkokrát 
som mal možnosť prednášať o ochrane životného 
prostredia študentom stredných škôl. Mnoho 
ľudí z môjho okolia sa ma pýta na názor, resp. 
radu – veľa krát to je síce len otázka, do akého 
kontajnera čo patrí, ale i to je krok vpred. Myslím 
si totiž, že je dôležité nielen konať, ale vedieť tiež 
ako a prečo. 

 Lenka: Z vymenovaných oblastí mi je 
v pracovnom, ale aj v súkromnom živote určite 
najbližšia téma vzdelávania, rozvoja potenciálu 
človeka a sociálna inklúzia. V práci sa venujem 
vzdelávaniu zamestnancov a je pre mňa veľmi 
dôležité zameranie sa na identifikovanie silných 
stránok jednotlivca tak, aby rozvíjal a uplatňoval 
svoje prirodzené danosti a talenty. Som 
presvedčená, že ak človek identifikuje svoje silné 
stránky, potom prirodzene vyhľadáva činnosti, 
v ktorých ich môže uplatňovať a práve tie ho 

zároveň napĺňajú vnútorne. A čo môže byť viac 
ako motivovaný schopný zamestnanec? 
Ďalšou oblasťou, o ktorej dôležitosti som 
presvedčená, je podpora duševného zdravia. 
Som preto veľmi rada, že aj k tejto téme 
sa v našej spoločnosti staviame aktívne 
a zodpovedne. Od roku 2017 majú všetci 
zamestnanci a ich rodinný príslušníci možnosť 
anonymne a zadarmo konzultovať rôzne témy 
z pracovného či súkromného života s externými 
psychológmi a psychoterapeutmi. Vzhľadom 
na to, že zohnať v súčasnej dobe týchto 
odborníkov je časovo i finančne často veľmi 
náročné, to vnímam ako veľký benefit. Témy 
duševného zdravia a well-beingu sme začali 
vo vzdelávaní aktívne podporovať pred dvomi 
rokmi a dnes už máme viaceré programy, cez 
ktoré ich sprostredkovávame dovnútra firmy. 
Som veľmi rada, že sa za taký krátky čas stali 
súčasťou firemného diskurzu. Pamätám si, že prvé 
prednášky programu „Bez napätia“ mali sotva 20 
účastníkov, dnes sa nám na tieto každomesačné 
webináre hlási aj viac ako 100 zamestnancov, 
minuloročného programu týždňa duševného 
zdravia sa zúčastnilo okolo 250 ľudí. Teším sa, 
že naša firemná kultúra sa témam duševného 
zdravia čoraz viac otvára a že dokážeme spoločne 
otvorene a podporne diskutovať.
Téma duševného zdravia ma sprevádza 
i v súkromnom živote, čo je asi prirodzené, keďže 
som psychológ. V mojom blízkom okolí mám 
viacero ľudí, ktorí aktívne pracujú s osobami 
s rôznymi znevýhodneniami a snažia sa o ich 
sociálnu a pracovnú inklúziu. Dlhé roky som 

pôsobila ako dobrovoľník v občianskom združení, 
ktoré sa venuje ľuďom s mentálnym postihnutím, 
učila som angličtinu, základy počítačových 
zručností, kurzy sebaobhajovania zamerané 
na poznanie a uplatňovanie občianskych práv 
zrozumiteľným spôsobom. Tieto skúsenosti 
ma ovplyvňujú súkromne, a tiež pracovne 
a uvedomujem si, že zodpovednosťou spoločnosti 
a rovnako firmy je vytváranie prostredia, v ktorom 
má každý možnosť rozvíjať sa a uplatňovať 
naplno svoj potenciál.

Myslíte si, že jednotlivec svojou 
činnosťou vie spustiť efekt 
„snehovej gule“?

 Nikoleta: Ako vo všetkom, tak aj v tomto 
smere si myslím, že každú zmenu treba začať 
od seba. Každý svojim malým pričinením dokáže 
byť hybnou silou. V ére sociálnych sietí je efekt 
„snehovej gule“ veľmi častý. Väčšina ľudí sa nechá 
ľahko strhnúť „vzormi“ zo sociálnych médií, ale 
obávam sa, že v takomto prípade príde často 
k vyhoreniu. Dôležité je preto ako je človek 
vnútorne nastavený.

 Lenka: Verím v zmenovú silu jednotlivca, 
som presvedčená, že jednotlivec dokáže byť 
vzorom a inšpiráciou pre svoje okolie, komunitu, 
spoločenstvo. Ak si chceme osvojiť nové 
správanie a máme vo svojom okolí niekoho, koho 
môžeme imitovať, je oveľa jednoduchšie začať. 
Napodobňovanie je predsa najprirodzenejší 
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spôsob učenia sa. A ak je náš vzor ešte navyše 
vnútorne presvedčený o svojom spôsobe života, 
je navonok uveriteľný, má faktické argumenty a je 
ochotný nás navigovať a podporovať v zmene, 
potom určite dokáže byť tou „snehovou guľou“. 
Ak použijem metaforu snehovej gule, tak dôležitý 
je takisto terén po ktorom sa guľa valí. K zmene 
je teda potrebná nielen prítomnosť vzoru, ale 
tiež vlastná motivácia, vonkajšie prostredie, 
ktoré zmenu umožňuje a správne načasovanie. 
Som presvedčená, že jednotlivec môže k zmene 
inšpirovať, ale ak chceme dosiahnuť zmenu 
na úrovni spoločnosti, potrebujeme aj zmeny 
systémové.

 Rastislav: Presne tak. V mojom okolí vidím na 
vlastné oči, že najlepším príkladom je osobná 
skúsenosť. Na mojej ulici som bol zrejme prvý 
užívateľ elektromobilu, dnes sme už štyria, pričom 
sused prezradil že som ho inšpiroval práve ja. Aj 
z poslednej aktivity ZSE Going Green sme videli 
obrovskú zmenu v myslení kolegov, ktorí mali 
možnosť na pár dní si elektromobil vyskúšať. 
Jednoducho, bez konkrétneho príkladu, resp. 
osobnej skúsenosti je v podstate nemožné získať 
reálny obraz o novinkách, zvlášť pri pretrvávaní 
mnohých mýtov, s ktorými sa široká verejnosť 
stretáva. 

 Milan: Ísť príkladom a vlastným konaním 
zapojiť svoje okolie do aktivít, ktoré neprinášajú 
bezprostredný úžitok priamo sebe samému, 
je veľkým umením. Pozitívne príklady ale 
priťahujú, preto je veľmi dôležité, aby každý 
z nás prispôsobil svoje správanie v prospech 

„vyššieho dobra“, ktorým ochrana životného 
prostredia jednoznačne je. Ja osobne uvažujem 
napríklad o fotovoltaike a práve spoločnosť ZSE 
ponúka jedinečné inovácie v podobe zelených 
riešení. Pracujem v tíme operatívy merania. Dnes 
je už viac ako 20 % odberných miest meraných 
diaľkovo. Zákazník má podrobný prehľad o svojej 
spotrebe, prípadne výrobe. Pre budúci rok budú 
možné tarify so štyrmi úrovňami voči dnešnému 
VT a NT. Aj toto je konkrétny spôsob, ako sa 
správať zodpovedne a udržateľne.

 Marcel: Každý z nás už stretol aspoň 
jedného človeka, ktorý mu nadšene predstavil 
svoj nápad a nemusel to byť práve niekto, kto 
založil „jednorožca“ v startupovom svete. Ak je 
toto nadšenie dostatočne podložené faktami 
a navyše má aj „chytľavý“ príbeh, tak nás veľmi 
rýchlo pohltí a túto tému začneme rozvíjať aj my. 
Takmer všetky skvelé inovácie boli na začiatku len 
myšlienkou nadšenca, ktorá neskôr strhla ďalších 
a vytvorila spomínanú „snehovú guľu“. 

Naša spoločnosť vydáva už 
druhým rokom report svojich 
udržateľných aktivít. Aký posun 
zaznamenávate v zelených 
témach za posledné roky 

v kontexte súkromných spoločností a samotnej 
verejnosti? Čo myslíte, že je motivácia tejto 
zmeny?

 Rastislav: V prípade firiem, či už sa jedná 
o našich partnerov alebo zákazníkov, vidíme 
jednoznačný posun smerom k zeleným témam, 

a to od bankovníctva cez štátnu správu až po 
súkromné spoločnosti. Treba povedať, že často 
sú tieto témy presadzované zo zahraničných 
centrál nadnárodných spoločností. Predsa len, 
na západ od nás je aj téma e-mobility podstatne 
ďalej. Slovensko je jednou z mála krajín EÚ 
momentálne bez akejkoľvek štátnej podpory 
e-mobility. Neznamená to, že efekt „snehovej 
gule“ nenastane. Síce neskôr, ale nastane. Bude 
však o to silnejší a je otázne, či naň budeme 
dostatočne pripravení. Krajiny so štátnou 
podporou e-mobility a zelených projektov sa 
snažia o to, aby bol tento prechod plynulejší 
a postupnejší. 

Tomáš: Zelené témy sú dnes veľmi obľúbené 
vo všetkých oblastiach nášho života: v politike, 
bankovníctve, doprave, móde... Pozitívne 
hodnotím to, že otvorene pomenúvame 
problémy, že musíme niečo robiť, lebo nám hrozí 
klimatická kríza a že už včera bolo neskoro. Tu 
by som však chcel zdôrazniť, že na zmiernenie 
dopadov klimatickej krízy, resp. jej zvrátenie 
(ak je to vôbec možné) je potrebné podnikať 
reálne kroky. Mnohokrát sa však stretávame 
s greenwashingom, keď sa firmy, aj jednotlivci len 
„vezú“ na vlne ekológie a udržateľnosti, lebo je to 
trend a dobre to predáva, alebo si vyberajú také 
aktivity, ktoré vyzerajú dobre na propagačných 
materiáloch a v grafoch. Verím však, že je oveľa 
viac tých, ktorí to naozaj myslia vážne a v snahe 
dosiahnuť udržateľnosť v živote aj v podnikaní 
robia systematické kroky založené na vedeckých 
poznatkoch a faktoch.
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 Lenka: Ak odpoviem na druhú časť tejto 
otázky, tak motiváciou k zmene je určite 
nevyhnutnosť zmeny nášho fungovania na 
všetkých úrovniach – individuálnej, spoločenskej, 
hospodárskej. Myslím, že všetci si uvedomujeme, 
že sebecký prístup v podobe konzumného 
spôsobu života a podnikania zameraného len 
na neustály ekonomický rast bez zvažovania 
dopadov na naše prostredie už viac neudržíme. 
Jeho následky už všetci výrazne pociťujeme na 
vlastnej koži. Už nemáme čas na dobrovoľné 
inšpirovanie sa environmentálne zodpovednými 
jednotlivcami, potrebujeme systémové a globálne 
zmeny. 

Som hrdá, že naša spoločnosť nemusela byť do 
zelených aktivít dotlačená, ale sú dlhoročnou 
súčasťou našej práce v teréne v distribučnej 
časti a v obchodných činnostiach spoločnosti 
ZSE Energia. Ak sa pokúsim vymenovať činnosti 
našej spoločnosti, ktoré pozitívne ovplyvňujú stav 
životného prostredia, napadá mi ochrana vtáctva, 
stromov, modernizácia distribučnej sústavy, 
inovácie podporujúce využívanie obnoviteľných 
alebo čiastočne obnoviteľných zdrojov, 
zodpovedné odpadové hospodárstvo, fotovoltika, 
elektromobilita, produkt Zelená energia a určite 
by som tento zoznam dokázala ešte rozšíriť. 
Keďže tému „zeleného podnikania“ sledujem len 
bežnými očami laika, netrúfam si hodnotiť posun 
v aktivitách a procesoch podnikov. Čo však ako 
spotrebiteľ veľmi intenzívne vnímam, je posun 
vzťahu medzi komunikáciou firiem na zákazníkov 
o svojich zelených aktivitách a spotrebiteľským 

rozhodovaním. Pri výbere produktu/služby 
zvažuje zákazník aj environmentálny dopad jeho 
kúpy od konkrétneho výrobcu/poskytovateľa, 
preto je environmentálne zodpovedné podnikanie 
už aj otázkou zvyšovania konkurenčnej výhody, 
reputácie, hodnoty značky, lojality zákazníkov. 

 Marcel: Pozitívne vnímam participáciu našej 
spoločnosti na zachovaní biodiverzity, snahu 
o minimalizáciu vplyvov na ekosystémy pri našej 
podnikateľskej činnosti, podporu presadzovania 
obnoviteľných zdrojov energie pri výrobe 
elektriny a tepla a podporu spontánnej formy 
pomoci. V neposlednom rade treba pozitívne 
vnímať tiež upevňovanie prístupu, pri ktorom 
je uprednostňované zavádzanie preventívnych 
opatrení pred odstraňovaním nežiadúcich 
následkov, a to vo všetkých oblastiach. Myslím 
si, že všetci začíname viac dbať nielen o svoje 
pracovné okolie, svoju záhradu či dvor, ale aj 
o ďalšie ekosystémy. Mnohí z mojich kolegov, 
dokonca aj so svojimi rodinami, sa aktívne 
zapájajú do rôznych eko aktivít organizovaných 
našou spoločnosťou, ale rovnako mimo nej. 
Ja osobne využívam pri cestovaní do práce 
zväčša prostriedky hromadnej dopravy a som 
prekvapený, koľko známych, ktorí vymenili 
pohodlie vlastného auta za takúto formu dopravy 
stretávam. Okrem toho, že tým prispievajú 
k ochrane životného prostredia to má pozitívny 
dopad na ich peňaženku a s tým spojená 
socializácia je ďalším benefitom, ktorý nám kvôli 
protipandemickým opatreniam počas Covidu 
veľmi chýbal. Som presvedčený že ľahostajných 

ľudí ubúda a vďaka nim dochádza k spomaleniu 
negatívneho trendu znečisťovania životného 
prostredia. Každý dokáže prispieť svojim dielom. 

Cieľom Európskej zelenej 
dohody je Európa ako klimaticky 
neutrálny kontinent do roku 2050. 
Myslíte si, že je tento ambiciózny 
cieľ naplniteľný?

 Lenka: Myslím, že v súčasnej dobe rýchlych 
a zásadných zmien je akýkoľvek dlhodobý plán 
ambiciózny a  jeho naplniteľnosť je v takom 
dlhom časovom a komplexnom kontexte ťažko 
odhadnúť. Na druhej strane, dať si ambiciózne 
klimatické ciele je jedinou možnosťou ako 
naozaj vyvolať nevyhnutnú okamžitú reakciu 
všetkých európskych štátov. Prvou veľkou 
previerkou bude už rok 2030, v ktorom by 
sme mali dosiahnuť zníženie emisií o 55 % 
oproti roku 1990. Ale ani úspešnosť tohto cieľa 
nedokážem odhadnúť. Premenlivosť, neurčitosť 
a komplexnosť prostredia, v ktorom žijeme plány 
časovo aj obsahovo mení. Veď kto by si bol v čase 
vyhlásenia Európskej Zelenej dohody pomyslel, že 
Európu bude sužovať pandémia koronavírusu či 
vojenský konflikt?

 Rastislav: Určite áno. Som presvedčený, že 
Európa, ako bohatý región, by si vedela stanoviť 
aj ambicióznejší cieľ. Všetko je o vôli, prioritách 
a o tom, či sme ochotní priniesť aj nejaké obete, 
napr. v podobe dočasne vyšších transformačných 
nákladov. V kontexte súčasnej agresie Ruska už 
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niektoré krajiny dokonca zvažujú posunúť termín 
zákazu predaja spaľovacích vozidiel na skorší 
termín – z roku 2035 na rok 2030. 

 Milan: Veľké spoločnosti určujú smerovanie 
a ovplyvňujú masy. Určujú investície, podporujú 
rôzne ekologické kampane a vplývajú na 
každodenné činnosti a správanie ľudí. 
Európa má možnosti na akúkoľvek zmenu. 
Použijem jeden príklad... Môj známy staval 
nízkoenergetický dom. Montoval som mu 
podružný elektromer a spotreba na kúrenie bola 
1000 kWh za rok. Keby som to nevidel na vlastné 
oči, neverím. Používanie tepelných čerpadiel, 
solárne ohrievaná teplá úžitková voda, veľké 
okná so žalúziami, rekuperačná vzduchotechnika 
– to všetko, spolu so zmenami v energetickej 
náročnosti budov, výrazne ovplyvní dosiahnutie 
klimaticky neutrálnej Európy do roku 2050.

 Marcel: Nestabilita komoditného trhu, 
bezprecedentný nárast cien zdrojov energií 
a rizikovosť dodávok najmä fosílnych zdrojov 
energie a jadrového paliva je fenomén, ktorý tu 
s nami bude dlhšie, než by sme si priali alebo 
očakávali. Dlhodobo sa diskutuje o diverzifikácii 
zdrojov, no reálne sa v rámci Európy spoliehame 
z podstatnej časti na jeden trh, ktorý je teraz 
veľmi rizikový, ba až toxický. Ako hovorí klasik, 
„všetko zlé je na niečo dobré“ a nárast cien 
komodít a volatilita tak paradoxne otvára dvere 
novým technológiám. Začína sa viac otvorene 
hovoriť o technológiách, ktoré sme doteraz 
vnímali skôr okrajovo, a to aj pre ich investičnú 

náročnosť. Napríklad geotermálna energia nám 
môže pomôcť v oblasti výroby tepla, chladu 
a čiastočne aj elektriny. 

V kontexte udalostí za našou východnou 
hranicou dúfam, že si my všetci Európania 
uvedomujeme, aká dôležitá je diverzifikácia 
zdrojov energie, aby sme sa v budúcnosti 
nemuseli obávať náhleho „uzavretia kohútikov“ 
ak nevyjadrujeme patričnú politickú podporu 
želaným smerom. Vzhľadom na tieto nové reálie 
je podľa mňa cieľ urobiť do roku 2050 z Európy 
klimaticky neutrálny kontinent naplniteľný. 
Zrejme budú regióny a krajiny, kde sa to podarí 
ešte pred týmto termínom, no budú aj také, 
ktoré to kvôli svojmu konzervatívnemu postoju 
nestihnú a budú zaostávať. 

Človek si vraj najviac váži veci až keď ich stratí. 
Prišli sme o relatívne lacné zdroje energií, tak 
verím, že nás to všetkých privedie k ďalšiemu 
zefektívneniu ich používania. Samozrejme, 
stále bude platiť, že najlacnejšia je tá energia, 
ktorú nevyrobíme. Tým nechcem naznačiť, že je 
potrebné okamžite znížiť komfort života, ktorý 
vedieme. Stačí, ak sa na svoje potreby a spôsob 
života budeme pozerať aj z pohľadu jeho 
dopadov na naše okolie.

 Nikoleta: V momentálnej situácii je 
ťažké povedať, či je tento cieľ naplniteľný. 
Predpokladám, že vojna na Ukrajine bude mať 
dopad nielen na Európsku zelenú dohodu. 
Zostáva nám len dúfať, že sa všetky prostriedky 

a sily nebudú musieť presunúť na hasenie 
dopadu vojny na životné prostredie. 

 Tomáš: Technológie a vývoj napredujú 
míľovými krokmi. To môžeme vidieť na príklade 
mobilných telefónov spred 15-ich rokov a dnes. 
Firmy vyvíjajú nové, udržateľnejšie materiály, 
ekologizuje sa doprava, hľadajú sa riešenia ako 
sa zbaviť závislosti na neobnoviteľných zdrojoch, 
menia sa naše návyky a správanie... Môže sa 
zdať, že do roku 2050 je ešte času dosť a ambície 
Európy by mohli byť splnené. Je ale otázne, či 
to bude stačiť z globálneho hľadiska. Sú tu totiž 
oveľa väčší hráči – Čína, India, Amerika, atď. Nie 
som ani analytik ani veštec, aby som vedel dať 
relevantnú prognózu. V každom prípade si však 
myslím, že je potrebné dávať si ambiciózne ciele, 
ale ešte dôležitejšie je robiť všetko pre to, aby 
sme sa k nim približovali a v tom najlepšom 
prípade ich aj dosiahli. 

Čo predstavuje najväčšie 
výzvy na ceste za klimatickou 
spravodlivosťou a čo musíme 
urobiť pre to, aby sme ich 
prekonali? 

 Milan: Aktuálne prežívame obdobie vážnych 
zmien, ktoré sú čoraz častejšie a rýchlejšie. Dnes 
je veľkou výzvou hľadanie náhrad za ropu a plyn. 
Určite to vyžaduje medzištátne dohody a na 
národnej úrovni dobré riešenia. Budeme pri tom. 
Je to niečo, čo si dnes ťažko dokážeme predstaviť. 
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 Nikoleta: Najväčšiu výzvu asi predstavuje to, 
čo by mali ľudia na svojej „zelenej či zelenšej“ 
ceste obmedziť. Myslím si, že táto cesta sa 
nezaobíde bez obmedzenia zisku veľkých hráčov 
a bez toho, aby sa každý jednotlivec aspoň 
z časti vzdal svojho konzumného spôsobu života 
a komfortu.

 Rastislav: Z hľadiska našej európskej 
spoločnosti je podľa mňa hlavnou výzvou 
prekonať stereotypy v myslení. Napr. pri 
téme e-mobility sa nezriedka stretávame 
až s iracionálnym hate-om, kde sa dookola 
opakujú tie isté, 1000-krát vyvrátené nepravdy 
a zavádzanie. V tomto smere je spoločnosť, 
vrátane zodpovedných podnikateľských 
subjektov, priam povinná robiť osvetu 
a sprístupňovať nové technológie a postupy 
zákazníkom, zamestnancom či verejnosti. 
Z celosvetového pohľadu je určite problémom 
nerovnomerné rozdelenie všetkého – bohatstva, 
zdrojov, technológií, príležitostí, školských, 
bezpečnostných či zdravotných štandardov. 
Bohatšia časť spoločnosti by sa podľa môjho 
názoru mala viac zapojiť do aktivít pre zmenšenie 
týchto rozdielov. 

 Tomáš: Do tejto rovnice vstupuje množstvo 
faktorov. Napriek tomu, že Európa pôsobí ako 
celok a v rámci Európskej únie musia členské 
štáty preberať európsku legislatívu a plniť svoje 
záväzky, medzi jednotlivými krajinami sú veľké 
socioekonomické rozdiely. To, čo platí a funguje 
v jednej krajine relatívne bez problémov, sa 

môže v inej implementovať omnoho dlhšie 
a komplikovanejšie. Ku klimatickej kríze treba 
pristupovať globálne, a zároveň so zohľadnením 
podmienok a prístupu jednotlivých krajín. 

 Marcel: Asi najpodstatnejšie je zmeniť 
zabehnuté spôsoby realizácie procesov. Strach 
okolia a, úprimne, aj nás samotných z nových vecí, 
nových prístupov či zdrojov je prirodzený, máme 
ho zakódovaný. Často počujeme „veď to takto 
fungovalo desiatky rokov, tak načo to meniť“. Ale 
práve vtedy, keď niečo beží dlhé roky rovnako, 
je potrebné prehodnotiť, či zaužívané procesy 
vykonávame efektívne, či napĺňame ciele, pre 
ktoré vznikli, či v rámci nich dostatočne vyžívame 
podporu informačných systémov a aké k tomu 
potrebujeme zdroje. A aj tu je potrebné začať na 
najťažšom mieste – čiže u seba, v oblasti vlastnej 
zodpovednosti.

Myslíte si, že Európu téma 
klimatickej zmeny dokáže ešte 
viac zjednotiť? 

Lenka: Myslím, že na úrovni dôležitosti 
sústredenia sa na tému klimatickej zmeny 
a prijatia zodpovedajúcich opatrení bude 
Európa konštantne jednotná. Dnes už hádam 
nik nepochybuje, že je najvyšší čas nielen 
premýšľať a plánovať, ale aj konať. Každá krajina 
Európy má však inú štartovaciu ekonomickú, 
energetickú, sociálnu, environmentálnu, politickú 
pozíciu a myslím, že zvládnuť zmenu v takomto 

globálnom prostredí bude výzva a to, ako sa nám 
ju podarí zvládnuť bude rozhodovať o úspešnosti 
alebo neúspešnosti plnenia cieľov Zelenej 
dohody.

 Rastislav: Myslím, že práve téma 
klimatickej zmeny je oblasť, kde Európa udáva 
smerovanie a trendy. Je to dobrá správa 
a nádej do budúcnosti aj z pohľadu celkovej 
konkurencieschopnosti EÚ a jej schopnosti 
celosvetovo obstáť v pozícii lídra v  inovatívnosti 
v niektorých oblastiach. Po priemyselnej 
a následne informačno-komunikačnej ére nastáva 
éra ekológie. Je preto skvelé, že v nej dominuje 
práve Európa. 

 Milan: Zjednotenie Európy v otázkach 
klimatickej zmeny je nevyhnutné. Starý kontinent, 
ale ani ostatný svet nemá inú možnosť. Indikátory 
klimatických zmien sú jednoznačné: vonku 
sucho „až sa práši“, priemerné teploty stúpajú, 
intenzívne sa hľadá celoeurópske riešenie 
dodávok energetických surovín. K tomu nie je čo 
dodať, odpoveď je zrejmá...

 Marcel: Každý vnímame situáciu odlišne. Je 
to reálne postavené na potrebách jednotlivých 
záujmových skupín, či už ide o krajiny, korporácie 
alebo lokálne podniky. Neraz pritom narážame 
na krátkozrakosť, keď je cieľom iba aktuálny 
profit. Klimatická zmena tu však je, o tom netreba 
polemizovať. V rebríčku priorít európskych štátov 
však stále nie je na poprednom mieste. Práve tu 
vidím priestor pre každého jedného z nás stať 
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sa iniciátorom malých krokov a strhnúť so sebou 
ďalších, aby sa pomyslená „snehová guľa“ mohla 
prevaliť naprieč celou Európou. Som presvedčený, 
že sa tak stane a príde čas, keď náš kontinent, 
resp. členské krajiny EÚ, budú v tejto oblasti 
vystupovať jednohlasne.

 Nikoleta: Planétu nemôžeme rozkrájať. Zelená 
v rozvinutých krajinách by nemala zanechávať 
„čierne“ stopy v rozvojových krajinách. Bolo by 
skvelé, keby téma klimatickej zmeny zjednotila 
nielen Európu, ale celý svet, pretože ten by to 
urgentne potreboval.

 Tomáš: To je ťažko povedať. Raz som čítal 
takú múdru vetu: „V daždi sa formujú klobúky 
a charakter.“ Až keď bude naozaj zle, vtedy 
sa ukáže, či sa vieme skutočne zjednotiť. Za 
posledné obdobie je tých krízových situácií nejako 
priveľa: dva roky covidu, teraz vojna na Ukrajine. 

Tieto udalosti silno zatriasli nielen ekonomikami 
jednotlivých krajín, ale hlavne našou psychikou. 
Napriek tomu sa ukazuje, že vieme byť aj ľudskí, 
vieme si pomáhať a spoločnými silami bojovať. 
Teda aspoň väčšina z nás. Klimatická kríza 
a zmeny s ňou súvisiace sú globálna záležitosť. 
Týkajú sa každého. Nemôžeme si pred ňou 
zakrývať oči a tváriť sa, že „veď však čo, tak cez 
leto bude teplejšie počasie, a hurikány majú 
len v Amerike“. Že to tak nie je sme mohli vidieť 
minulý rok v lete na príklade z Čiech. Takéto 
udalosti budú pribúdať a budú radikálnejšie. 
Nič iné ako zjednotiť sa a spoločne proti tomu 
zakročiť nám neostáva. Ako som už spomínal, 
každé naše rozhodnutie môže niekoho ovplyvniť. 
V prípade klimatickej krízy naše dnešné 
rozhodnutia môžu ovplyvniť ďalšie generácie. Či 
pozitívne alebo negatívne – to je v našich rukách. 
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STRATÉGIA UDRŽATEĽNOSTI 
– NÁŠ PRÍSTUP 



Klimatická zmena spôsobená ľudskou činnosťou má značný dopad na 
prírodu ako aj na ľudí. Hoci mnohé krajiny na svete podnikli konkrétne kroky 
na ochranu klímu, koncentrácia skleníkových plynov v atmosfére naďalej 
stúpa. Zotavovanie hospodárstva po pandémii COVID-19 budú takisto 
sprevádzať vyššie emisie. Správa Medzivládneho panelu o zmene klímy (IPCC) 
zverejnená v auguste 2021 zdôraznila urgentnú potrebu globálne konať, 
prijať opatrenia, zmierniť negatívne dopady klimatických zmien. Posledný 
klimatický summit OSN (COP26), ktorý sa uskutočnil v Glasgowe v novembri 

2021 neuspel vo vytúženom cieli obmedziť globálne otepľovanie 
na 1,5 stupňa. Napriek tomu sa delegáti dohodli na ambicióznych 
cieľoch znižovania emisií do roku 2030, na lepšom financovaní 
rozvojových krajín, pomoci zraniteľným krajinám pri znášaní 
škôd spôsobených klimatickou zmenou a postupnom znižovaní 
fosílií založených na uhlí (ale nespresnili konkrétny časový plán 
znižovania). Sfinalizovali sa Pravidlá parížskej dohody, vrátane 
cezhraničnej prenosnosti uhlíkového kreditu. Navyše sa podpísali 
dohody aj mimo hlavného dokumentu o problémoch ako ochrana 
lesov, znižovanie emisií metánu a zrýchlenie prechodu k vozidlám 
s nulovými emisiami.

Uprostred roku 2021 prijala Európska komisia súbor návrhov 
na zosúladenie európskych klimatických, energetických, 
pôdnych, dopravných a zdaňovacích politík s cieľom znížiť 
emisie skleníkových plynov v porovnaní s rokom 1990 aspoň 

o 55 % do roku 2030. Tento cieľ je 
dôležitým míľnikom na európskej 
ceste k tomu, aby sa stala prvým 
klimaticky neutrálnym kontinentom 
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do roku 2050. ZSE plne podporuje ciele EÚ a plánuje zohrávať kľúčovú úlohu 
pri poháňaní pokroku v ich dosahovaní. Úspešný prechod na nízkouhlíkovú 
ekonomiku si bude vyžadovať ďalekosiahle a trvalé štrukturálne zmeny 
naprieč spoločnosťou a priemyselnými odvetviami. Naše hlavné predmety 
činnosti odrážajú kľúčové vznikajúce trendy v energetike a umožňujú nám 
pomôcť našim zákazníkom s efektívnejším využitím energie a výrobou ich 
vlastnej nízkouhlíkovej energie. Napriek tomu však výroba či poskytovanie 
všetkých tovarov a služieb, ako aj využívanie našich produktov zo 
strany zákazníkov, produkuje emisie skleníkových plynov. Musíme preto 
podniknúť kroky na zmiernenie nášho klimatického dopadu v upstreame 
aj downstreame. Stručne povedané, ochrana klímy nie je v ZSE druhoradá, 
ale postupne sa stáva integrálnou súčasťou našej obchodnej prevádzky 
a riadenia. Chceme ísť príkladom a sústrediť sa aj na zníženie našej vlastnej 
uhlíkovej stopy. V roku 2020 sme začali sprístupňovať ročné uhlíkové emisie 
z našich transparentne sledovateľných činností. Emisie vypočítavame 
pomocou svetovo uznávaného štandardu evidovania a vykazovania 
skleníkových plynov pre korporácie („GHG Protocol“), ktorý vydali Svetový 

inštitút zdrojov (WRI) a Svetová obchodná rada pre udržateľný rozvoj 
(WBCSD). Navyše výkazy vo Výročnej správe ZSE za rok 2021 už boli v súlade 
s taxonómiou EÚ. Začali sme pracovať na komplexnej stratégii ESG, ktorá 
má zosúladiť ciele s métami znižovania emisií. Tento dokument by mal byť 
dokončený do konca roku 2022 a bude sa pravidelne aktualizovať. 
(GRI 103-2/3)

Vzhľadom na vyššie uvedené, budú aspekty ESG naďalej systematicky 
zakotvované v riadiacich procesoch ZSE. Za vykazovanie ESG predstavenstvu 
zodpovedá vedúci úseku Corporate Development and Innovations. Celý 
reporting ESG spadá priamo pod generálneho riaditeľa. Predstavenstvo 
rozhoduje o zavedení politík a opatrení súvisiacich s ESG. Okrem toho je 
riadiaci tím každej firemnej oblasti zodpovedný za zlepšovanie udržateľnosti 
a plnenie cieľov udržateľnosti, ktoré spoločnosť povedú k uhlíkovej neutralite 
do roku 2050, ako bolo stanovené v Európskej zelenej dohode. V októbri 
2020 bola zavedená rola poverenca pre udržateľnosť. Jeho úlohou je posilniť 
koordináciu procesov súvisiacich s prechodom na zelené technológie a cestou 
k nulovým emisiám skupiny ZSE v súlade s metodológiou GHG Protokolu. 
Podľa správy OSN o klimatickej zmene, Zem sa od predpriemyselného 
obdobia oteplila o približne 1,1 °C. Aby sa globálne otepľovanie obmedzilo 
na 1,5 °C, ako stanovuje Parížska dohoda, musíme emisie do roku 2030 
zredukovať na polovicu. Na základe vedeckých vyjadrení si skupina ZSE 
stanovila za cieľ postupne znižovať svoje emisie CO

2
 nasledovne: 

(GRI 102-18)

Oblasti 1 a 2: -75 % do roku 2030 a -100 % do roku 2040
Oblasť 3: -50 % do roku 2030 a -100 % do roku 2050.

Prostredníctvom jednotlivých projektov vo všetkých troch oblastiach 
súvisiacich so skleníkovými plynmi sa snažíme postupne zavádzať opatrenia 
na zníženie CO

2
 a zmenu aktuálneho stavu k prechodu na zelené technológie. 

Transparentnosť a monitorovanie emisných oblastí sú kľúčové pri kontrole 
a vyhodnocovaní výsledkov nášho úsilia a následnom rozhodovaní o ďalších 
krokoch. Plán tejto cesty bude súčasťou oficiálnej ESG stratégie spoločnosti 
ZSE. (GRI 103-1/2/3; 102-16).
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V roku 2021 spoločnosť ZSE úzko spolupracovala 
s miestnou odbornou neziskovou organizáciou Inštitút 
cirkulárnej ekonomiky (INCIEN) s cieľom kvalitatívne 
a kvantitatívne analyzovať aktuálny stav udržateľnosti 
v ZSE, nastaviť budúci udržateľný prechod a zvýšiť 
povedomie zamestnancov ZSE webinármi a viacerými 
odbornými konzultáciami. INCIEN ocenil cieľ ZSE 
zabezpečiť podnikanie v energetike šetrné ku klíme 
a zároveň ekonomicky udržateľné. Všetky aktivity 
ZSE zodpovedajú cieľom udržateľného rozvoja (SDG) 
v daných oblastiach. Vzhľadom na svoje hlavné 
predmety činnosti má ZSE najväčší dopad na ciele 
SDG číslo 7 (Cenovo dostupná a čistá energia), 11 

(Trvalo udržateľné mestá a komunity) a 13 (Opatrenia 
na boj proti klimatickým zmenám). 

INCIEN rovnako ocenil aj rýchlu, zodpovednú 
a udržateľnú odpoveď ZSE voči pandémii. Podľa 
vyjadrenia audítora spoločnosť ZSE spĺňa udržateľnú 
stratégiu E.ONu a jej hlavné oblasti. Konkrétne 
ochranu klímy, bezpečnosť a ochranu zdravia pri 
práci, diverzitu a inklúziu a dobrú správu a riadenie 
spoločnosti. Kvantitatívna analýza INCIEN potvrdila 
metodológiu použitú na výpočet emisií skleníkových 
plynov skupiny ZSE. Rovnaká metodológia sa použila 
pre emisnú bilanciu skupiny ZSE v roku 2021.

DOSTUPNÁ 
A ČISTÁ 
ENERGIA7

UDRŽATEĽNÉ 
MESTÁ 
A KOMUNITY11

OCHRANA 
KLÍMY13
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Od mája 2021 je ZSE členom iniciatívy Partner for Sustainability pod záštitou 
Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory (AHK Slowakei). 
Trinásť partnerov vrátane spoločností Západoslovenská energetika, a.s. 
a Východoslovenská energetika Holding, a.s. a iných známych spoločností ako 
SPP (Slovenský plynárenský priemysel), Volkswagen, Evonik Fermas, Kaufland 
či Lidl, spojilo sily, aby dosiahli spoločný cieľ – udržateľné hospodárstvo na 
Slovensku. Tento cieľ sformalizovalo oficiálne memorandum, ktoré podpísalo 
všetkých trinásť členov iniciatívy. Prostredníctvom vyhlásení o udržateľnosti 
chcú spoločnosti tiež vyzvať Vládu Slovenskej republiky a jej inštitúcie, aby 
vytvorili podmienky, podporili investície a odstránili bariéry pri podpore 
a plnení princípov udržateľného rozvoja tak vo verejnom, ako aj v súkromnom 
sektore. Aktivity iniciatívy Partner for Sustainability pokračujú aj v roku 2022.

ZSE sa v roku 2021 navyše stala oficiálnym partnerom druhého ročníka 
Climathonu (Bratislavský hackaton). Climathon je globálna iniciatíva, do ktorej 
je zapojených viac ako 145 miest z 56 krajín. Má za cieľ zvýšiť povedomie 

o klimatických zmenách, aktívne proti nim bojovať 
a spoločne budovať udržateľný svet. Zastrešuje 
ho EIT Climate KIC, ktorý podporuje zavádzanie 
inovatívnych zelených riešení v rámci EÚ. EIT 
Climate KIC na Slovensku zastupuje konzultačná 
spoločnosť Civitta, ku ktorej sa pridali ZSE, Mesto 
Bratislava, Swiss Re, Vacuumlabs a HubHub, aby zorganizovali podujatie 
s názvom „Ako spraviť mesto Mesto Bratislava odolnejšie voči klimatickým 
zmenám“. Spolu s odbornými mentormi sa 15 tímom zloženým zo 120 
účastníkov podarilo vyvinúť projekty za menej ako 48 hodín a predstaviť ich 
odbornej porote, v ktorej mala zastúpenie aj skupina ZSE v osobe vedúceho 
úseku marketingu spoločnosti ZSE Energia. Víťazný tím predstavil riešenie 
efektívnej, udržateľnej a integrovanej verejnej dopravy a získal príležitosť svoj 
nápad zaviesť v spolupráci s mestom Bratislava.

 (GRI 102-12)
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Podporujeme inovatívne riešenia 
v boji proti klimatickým zmenám



EMISNÁ BILANCIA SKUPINY ZSE 

22

Pri emisnej bilancii dodržiava skupina ZSE štandard evidovania a vykazovania skleníkových 

plynov pre korporácie GHG Protocolu. Prvé predbežné výpočty emisnej bilancie boli zverejnené 

v roku 2020. V tabuľke nižšie sú aktualizované údaje výpočtov za rok 2020 spolu s emisnou 

bilanciou skupiny ZSE za rok 2021: 
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Emisná bilancia skupiny ZSE v tonách ekvivalentu CO
2
 (t CO

2
e) 2020 2021

Oblasť 1

Výroba elektriny (Malženice) 1 629 491 847 882

Výroba tepla 2 340 286

Vlastné vozidlá 3 1 247 1 290

Fugitívne emisie SF6 4 498 303

Oblasť 2
Nákup energií pre vlastnú spotrebu 5 1 636 1 531

Straty z prevádzky elektrickej sústavy 6 116 971 97 811

Oblasť 3

Elektrina predávaná koncovým zákazníkom 7 1 126 595 908 414

Zemný plyn predávaný koncovým zákazníkom 8 593 690 709 374

Prenajaté vozidlá 3 1 290 513

Služobné cesty zamestnancov (letecké) 9 9 2

Spolu 2 471 767 2 567 406

1 2021: Množstvo CO
2
 schválené oficiálnym schvaľovateľom emisií ARPenviro 

s.r.o. a zverejnené v Národnom registri emisných kvót http://emisie.icz.sk/
files/Stav_plnenia_podmienok_2021.pdf. Na základe zmluvy č. 62/2012-8.2 
na vykonávanie funkcie vnútroštátneho správcu emisných kvót Slovenskej 
republiky uzatvorenej medzi Ministerstvom životného prostredia Slovenskej 
republiky a spoločnosťou ICZ Slovakia a. s., ktorá nadobudla účinnosť dňa 
27. 10. 2012, spoločnosť ICZ Slovakia a. s. vykonáva funkciu vnútroštátneho 
správcu emisných kvót od 01. 01. 2013 http://emisie.icz.sk/. 

2 2020 (aktualizované): Spaľovanie paliva vo vlastných kotloch: 1 693 320 kWh. 
Emisný faktor plynu 2020 (AV): 55,714 tCO

2
/TJ, zdroj: Kvalita_ZP_emisny_

faktor_sk_2020.pdf (spp-distribucia.sk). Detailizované ročné spaľovanie. 
 2021: Spaľovanie paliva vo vlastných kotloch: 1 417 392 kWh. Emisný faktor 

plynu 2021 (AV) = 55,923 t CO
2
/TJ, zdroj: https://www.spp-distribucia.sk/wp-

content/uploads/2022/01/Kvalita_ZP_emisny_faktor_sk_2021_12.pdf
3 2020 (aktualizované): emisný faktor: Inštitút environmentálnej politiky 2020 

(nafta: 2,64 kg CO
2
e/l; benzín: 2,39 kg CO

2
e/l). Oblasť 1: spotreba nafty vo 

vlastných vozidlách = 465 707 l, spotreba benzínu vo vlastných vozidlách = 
7 248 l; Oblasť 3: spotreba nafty v prenajatých vozidlách: 721 887 l, spotreba 
benzínu v prenajatých vozidlách 198 440 l. Podrobnejšie sa opísal rozdiel 
medzi 1. a 3. oblasťou.

 2021: emisný faktor: DEFRA 2021 (nafta: 2,51233 kg CO
2
e/l; benzín: 2,19352 

kg CO
2
e/l). Oblasť 1: spotreba nafty vo vlastných vozidlách =7 052 l, spotreba 

benzínu vo vlastných vozidlách =507 067 l; Oblasť 3: spotreba nafty 
v prenajatých vozidlách:728 498 l, spotreba benzínu v prenajatých vozidlách: 
223 739. Emisné faktory sú prevzaté z DEFRA 2021, na rozdiel od emisných 
faktorov 2020 z Inštitútu environmentálnej politiky 2020, pretože Inštitút 
nezverejnil faktory na rok 2021.

4 2021: Celkové úniky SF6 = 12,9 kg (294,12 t CO
2
 podľa IPCC AR4 (GWP SF6: 22 

800); 303,15 t CO
2
 podľa IPCC AR5 (GWP SF6 = 23 500)) 

5 Metodológia založená na lokalite (Location based method) 2020 
(aktualizované): Spotreba elektriny: 3 873,97 MWh/rok, emisný faktor: 
zvyškový mix: 218,23 g CO

2
/kWh, zdroj: OKTE; spotreba tepla: 2 279 MWh/

rok, emisný faktor: 0,347 kg CO
2
e/kWh, zdroj: Bratislavská teplárenská, a.s. 

Aktualizácia vzhľadom na emisný faktor 2020 spoločnosti Bratislavská 
teplárenská, a.s a detailizovaná ročná spotreba vo vlastných budovách.
Metodológia založená na trhu (Market based method). 2020: Spotreba 
elektriny: 3,873.97 MWh/year, emisný faktor: energetický mix ZSEE: 182.12 g 
CO

2
/kWh, spotreba tepla: 2 279 MWh/rok, emisný faktor: 0,347 kg CO

2
e/kWh, 

zdroj: Bratislavská teplárenská, a.s. Total = 1 496 t CO
2
e

Metodológia založená na lokalite (Location based method) 2021: Spotreba 
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elektriny: 3 939 764 kWh, emisný faktor: zvyškový mix 184,62 g CO
2
/kWh, 

zdroj: OKTE; spotreba tepla: 2 433 087 kWh, emisný faktor: 0,33 kg/kWh, zdroj: 
Bratislavská teplárenská, a.s.
Metodológia založená na trhu (Market based method) 2021: Spotreba 
elektriny: 3,939,764 kWh , emisný faktor: energetický mix ZSEE:144,54 gCO

2
/

kWh. spotreba tepla: 2 433 087 kWh, emisný faktor: 0,33 kg/kWh, zdroj: 
Bratislavská teplárenská, a.s. Total = 1,373 t CO

2
e.

6 Metodológia založená na lokalite (Location based method) 2020 
(aktualizované): distribučné straty ZSE: 536 GWh. Zdroj: bilancia ZSE Energia. 
Emisný faktor: 218,23 g CO

2
/kWh, zdroj: OKTE; Objem strát sa vypočítal 

ako: Straty = celkové množstvo elektriny mínus spotreba typu (A) mínus 
spotreba typu (B) mínus spotreba typu (C). Spotreba A a B sa meria neustále. 
Spotreba typu „C“ sa meria nesúvisle a odhaduje sa na úrovni ročnej spotreby. 
Vzhľadom na odpočtový cyklus (vyrovnanie rozdielu) sa straty korigujú na 
základe zúčtovania. Presné číslo je známe až rok po dodávke, t.j. číslo za rok 
2020 budeme poznať na začiatku roku 2022 (na konci roku 2021). Dodatočné 
platby boli na úrovni 70 GWh, čo znamená, že straty boli reálne nižšie: 606 
mínus 70 = 536 GWh.
Metodológia založená na trhu (Market based method) 2020: distribučné 
straty ZSE: 536 GWh. Zdroj: bilancia ZSE Energia. Emisný faktor: ZSEE 
energetický mix 182.12 g CO

2
/kWh = 97,616 t CO

2
e. 

Metodológia založená na lokalite (Location based method) 2021: distribučné 
straty ZSE: 530 GWh. Zdroj: bilancia ZSE Energia. Emisný faktor: zvyškový mix 
184,62 gCO

2
/kWh, zdroj: OKTE

Metodológia založená na trhu (Market based method) 2021: distribučné 
straty ZSE: 530 GWh. Zdroj: bilancia ZSE Energia. Emisný faktor: ZSEE 
energetický mix 144,54 gCO

2
/kWh = 76,576 t CO

2
e.

7 2020 (aktualizované): Elektrina predávaná koncovým zákazníkom s výnimkou 
distribučných strát (6 722 GWh – 536 GWh = 6 186 GWh). Dodávateľský 
mix ZSE 2020 (reziduálny mix upravený o záruky pôvodu elektriny, ktoré 
ZSE nakúpila): 182,12 g CO

2
/kWh. Aktualizácia je spojená s aktualizovaným 

množstvom distribučných strát. 
2021: Elektrina predávaná koncovým zákazníkom s výnimkou distribučných 
strát (6 815 GWh – 530 GWh = 6 285 GWh). Dodávateľský mix ZSE 2021 
(reziduálny mix upravený o záruky pôvodu elektriny, ktoré ZSE nakúpila): 
144,54 g CO

2
/kWh.

8 2021: Plyn predaný koncovým zákazníkom 3 524 GWh. Emisný faktor plynu 
2021 (AV) = 55,923 t CO

2
/TJ, zdroj: https://www.spp-distribucia.sk/wp-content/

uploads/2022/01/Kvalita_ZP_emisny_faktor_sk_2021_12.pdf
9 2021: Kalkulačka leteckých míľ < Air Miles Calculator>; každá služobná cesta 

je starostlivo archivovaná a vypočítava sa jej počíta sa CO
2
. Konečná tabuľka 

ročných služobných ciest a najmä vyprodukovaného CO
2
 sa vykazuje.

(GRI 302-1; 305-1; 305-2; 305-3)

Okrem emisií CO
2
 skupina ZSE sleduje vo svojich prevádzkach parametre 

a výsledky výpočtov jednotlivých ukazovateľov znečisťovania ovzdušia. 
V tabuľke sú uvedené súhrnné hodnoty za rok 2021 v kg/rok.

Zdroj znečistenia
Kategória zdroja 
znečistenia 
ovzdušia

Pevné znečisťujúce 
látky (SP)

(kg/rok)

SO
2

(kg/rok)
NO

x

(kg/rok)
CO

(kg/rok)

Organické plyny a výpary 
vyjadrené ako celkový 
organický uhlík (TOC)

 (kg/rok)

Paroplynová elektrárne Malženice Veľké 33 000 4 000 215 000 44 000 9 000

Kotolne a dieselagregáty Stredné 4,683 0,336 57,175 21,255 3,514

Kotolne a dieselagregáty Malé 9,351 1,012 165,659 66,004 10,987
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DOSTUPNÁ 
A ČISTÁ 
ENERGIA7 PRIEMYSEL, 

INOVÁCIE 
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PARTNERSTVÁ 
ZA CIELE17
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Spoľahlivé a inteligentné siete 
Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. (ZSD) naďalej pracuje 
na dvoch projektoch spoločného záujmu – ACON a Danube InGrid 
(Projects of Common Interest, PCI). Oba projekty implementujeme 
so spolufinancovaním v rámci programu Connecting Europe Facility, 
ktorý spravuje Európska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru 
a životné prostredie (CINEA). Úlohou projektov je najmä zavedenie 
smart technológií do distribučnej sústavy ako reakcia na výzvy, 
ktoré prináša intenzívnejšie pripájanie obnoviteľných zdrojov, 
elektromobilita a potreba zvýšiť spoľahlivosť a bezpečnosť distribúcie 
elektriny. Rok 2021 bol navyše poznačený rekordnými investíciami 
v ZSD. Až 115 miliónov eur sme venovali na rozvoj našej distribučnej 
sústavy, a z toho značná časť súvisela so smart technológiami. 
Nasadzujeme ich predovšetkým v už zmienených dôležitých projektoch 
ACON a Danube InGrid, ktoré spravujeme. (GRI 102-12)
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Projekt ACON 
V rámci projektu ACON, ktorý implementujeme s českou 
spoločnosťou EG.D, a.s. sa zatiaľ do cezhraničnej 
spolupráce reinvestovalo takmer 21 miliónov eur, 
konkrétne na výstavbu rozvodne Borský Svätý Jur, 
modernizáciu trafostaníc, rozvoj optickej infraštruktúry 
a IT technológie. Výstavba rozvodne Borský Svätý Jur 
je pre Záhorie a energetické kruhy splneným snom. 
Vyrieši dlhodobý problém s dodávkou elektriny v tomto 
regióne. Bude z nej mať osoh viac ako 90 000 obyvateľov 
a podnikov. Zároveň sa vyriešia problémy veľkých porúch 
na 22 kV vedeniach spôsobené vzdialenosťou existujúcich 
rozvodní a potreba viacerých odberných miest v tejto 
lokalite. Hodnota investície ZSD v tomto projekte 
dosahuje kumulovane až 11 miliónov eur. Výstavba začala 
v apríli 2021 a v septembri 2021 ju slávnostne otvorili 
Markus Kaune, predseda predstavenstva ZSE, a minister 
hospodárstva Richard Sulík. 

„Sme radi, že prinášame významnú a hlavne strategickú 
investíciu do distribučnej sústavy na Záhorí. Rozvodňa 
Borský Svätý Jur zníži poruchovosť a značne zvýši kvalitu 
dodávok elektriny. Prispeje aj k prepojeniu energetickej 
sústavy v Európe a stane sa jedným z dôležitých 
strategických elektrických uzlov,“ povedal Markus Kaune. 

Potreba rozšíriť využívanie obnoviteľných zdrojov (OZE) 
a dosiahnuť ciele Európskej únie (EÚ) v oblasti energetiky 
urýchľuje potrebu inovovať distribučné sústavy. Rozvodňa 
Borský Svätý Jur bude vybavená najmodernejšími 
dostupnými technológiami, ktoré posilnia integráciu 
budúcich nových zdrojov, predovšetkým obnoviteľných. 
Dokončenie rozvodne Borský Svätý Jur a jej integrácia do 
distribučnej siete sa očakáva koncom roka 2022. 
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Projekt Danube InGrid 

Už v októbri 2020 získal slovensko-maďarský projekt 
spoločného záujmu Danube InGrid doposiaľ najväčšie 
spolufinancovanie v kategórii inteligentných sietí 
z európskeho finančného nástroja CEF (Connecting 
Europe Facility). Západoslovenská distribučná, a.s. (ZSD) 
projekt implementuje so spoločnosťami Slovenská 
elektrizačná prenosová sústava, a.s. (SEPS) a E.ON Észak-
dunántúli Áramhálózati Zrt. (EED). V rámci projektu 
plánuje ZSD investovať 108,5 milióna eur do roku 2025. 
Európska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru 
a životné prostredie (CINEA) podpísala grantovú 
zmluvu vo februári 2021, čím sa zavŕšil proces prípravy 
na implementáciu projektu. V roku 2021 sa okrem 
dizajnovania a získavania relevantných povolení navyše 
začalo s fyzickou implementáciou prvých optických 
liniek a IT projektov v oblasti správy aktív, informačnej 

bezpečnosti a spoločnej dátovej platformy pre výmenu 
dát s partnerskou spoločnosťou EED. Konečným cieľom 
projektu Danube InGrid je širšia integrácia obnoviteľných 
zdrojov do distribučnej sústavy s použitím smart 
technológií a ich inteligentného riadenia a zároveň 
zabezpečenie vysokej kvality a bezpečnosti dodávok 
elektriny v strednej a východnej Európe. V rámci 
projektu Danube InGrid sa ZSD zameriava primárne na 
modernizáciu technológie v 150 trafostaniciach, výstavbu 
dvoch nových rozvodní vo Vajnoroch a Mierove, rozvoj 
320 km sietí optických vlákien a zavedenie IT riešení 
pre inteligentnú sieť, vrátane systémov kybernetickej 
bezpečnosti. Implementácia projektu bude prebiehať 
v rokoch 2020 až 2025.
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Ďalšie projekty 
udržateľnosti pod hlavičkou 

energetických sietí 
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Renovácia rozvodne Čulenova 
Renovácia prebiehala v rokoch 2020 až 2021 a jej 
cieľom bolo posilniť bezpečnosť distribučnej 
sústavy výmenou dvoch transformátorov za tri 
nové.

Úpravou dvoch miestností v severovýchodnej 
časti budovy bol vytvorený priestor dosť veľký 
na to, aby sa doň zmestil nový nízkohlučný 

transformátor T103, obrovská záchytná vaňa na olej, ochranné prvky v podobe 
obmedzovačov prepätia a ostatné potrebné zariadenia. Všetko sa schovalo za 
špeciálne akustické panely, aby transformátor svojím monotónnym vrčaním 
neobťažoval kolegov v kanceláriách nad ním ani susedov vo vedľajších 
budovách. Samozrejme, s novým transformátorom sa musela dovybaviť 
aj existujúca rozvodňa na napäťovej úrovni 110 kV a 22 kV. Pre rozmerové 
požiadavky sa použilo pomerne jedinečné riešenie. Ide o zapuzdrenú 
rozvodňu, v ktorej sú najdôležitejšie časti izolované inertným plynom SF6. 
Technológia je známa ako GIS. Nové 110 kV pole číslo 07 splnilo rovnaké 
požiadavky ako existujúce polia a bolo nainštalované za plnej prevádzky  
110 kV rozvodne. Bol vyvinutý postup, ktorý zaručil bezpečnosť montérov, ako 
aj zásobovanie Bratislavy elektrinou. Prvá fáza renovácie bola dokončená 
v auguste. Nový transformátor s označením T103 a všetky novoinštalované 
zariadenia potrebné na transformáciu 110/22 kV sú plne funkčné 
a v prevádzke od augusta 2021. Ďalšia fáza pozostáva z výmeny existujúcich 
transformátorov T101 a T102 za nové transformátory s nízkou hlučnosťou. Aj 
tu sa použijú akustické panely na potlačenie hluku mimo budovy. Dokončenie 
renovácie sa očakáva v treťom štvrťroku 2022.

Renovácia 110/22 kV rozvodne Veľký Ďur 
V marci 2021 sa začala renovácia rozvodne Veľký Ďur, ktorá funguje ako 
spínacia stanica, teda bez transformácie. Stavbu realizuje externý dodávateľ 
v spolupráci s internými zdrojmi ZSD. Hlavným predmetom rekonštrukcie 
je výstavba novej montovanej budovy spoločných prevádzok (BSP) vrátane 
kompletného technologického vybavenia v súlade so štandardom ZSD. Nová 
BSP nahradí existujúcu, ktorá sa už takmer nepoužíva a po spustení novej BSP 

bude zbúraná. Významnú časť stavby tvorí dovybavenie štyroch polí R110 kV 
(polia č. 5 - 8) na vloženie dvoch nových vedení veľmi vysokého napätia (VVN 
2x 110 kV) z rozvodne Nitra - Čermáň. Kolaudácia hotovej stavby sa očakáva 
v máji 2022. Renovácia zvýši spoľahlivosť dodávky elektriny v regióne a zlepší 
distribučnú sústavu.

Ekologické riadenie koridorov 
E.ON sa zaviazal zaviesť ekologické riadenie koridorov naprieč Európou do 
roku 2026 a investovať do projektu deväťciferný rozpočet. Ambíciou ZSD je 
prispieť k naplneniu tohto cieľa. E.ON si dal za cieľ ekologicky riadiť koridory 
pozdĺž 13 000 km vedení veľmi vysokého napätia v zalesnených oblastiach, 
vytvoriť a udržiavať zdravé ekosystémy a zvýšiť biodiverzitu. Zodpovedá to 
oblasti o rozlohe približne 70 000 hektárov alebo takmer 100 000  
futbalových ihrísk. V roku 2021 prebiehala príprava projektu v spoločnosti 
Západoslovenská distribučná. Cieľ na rok 2022 je ekologicky riadiť približne  
10 hektárov (zhruba 2,5 km) siete a pokračovať v nasledujúcich rokoch.



Kvalitné vzdelávanie v oblasti energetických sietí
Jednou z hlavných povinností ZSE ako zamestnávateľa je neustála 
starostlivosť o rozvoj vedomostí a zručností vlastných zamestnancov. 
V rámci snahy o zlepšenie úrovne praktického výcviku padlo rozhodnutie 
dobudovať existujúci výcvikový areál v Nitre. Od roku 2015 máme v Nitre 
vlastný tréningový polygón pre pracovné skupiny na úrovni veľmi vysokého 
napätia. Priniesol viacero výhod: zníženie nákladov na školenia v externých 
priestoroch, rýchle a flexibilné skúšanie nových postupov, možnosť 
praktických ukážok iným úsekom a jednotkám. Rozhodli sme sa rozšíriť 
skúsenosti v tejto oblasti a aplikovať ich aj na iné oblasti výcviku, napríklad: 

• Základné a opakované školenia práce na vysokom a nízkom napätí
• Prevádzkové manipulácie (vypnutie, zabezpečenie pracoviska, vystavenie 

B-príkazu – povolenie na prácu)

• Komunikácia s prevádzkovým dispečingom
• Práca vo výškach na zariadeniach VN a VVN
• Praktické ukážky inštalácie nových materiálov a technológií
• Školenie novoprijatých zamestnancov
Objem investície do dokončenia výcvikového polygónu je 80 000 eur.

Záchranná operácia na Morave
V noci 24. júna 2021 zasiahli juhomoravské okresy Břeclav a Hodonín 
v distribučnej oblasti EG.D, a.s. (bývalá E.ON Distribuce) silné búrky 
sprevádzané v niektorých častiach územia tornádami. Spoločnosť 
Západoslovenská distribučná za zapojila do obnovy dodávky elektriny 
v postihnutej oblasti prostredníctvom takzvaného medzištátneho toku 
elektriny. Pre rozsiahle škody vyhlásila spoločnosť EG.D v okresoch Hodonín 
a Břeclav núdzový stav. Približne 50 000 odberných miest zostalo bez 
elektriny. Do väčšiny z nich sa dodávka elektriny postupne obnovila. Asi 5 000 
odberných miest v obciach priamo zasiahnutých tornádom bolo bez elektriny 
dlhší čas. 110 kV rozvodňa Tvrdonice, ktorá slúži ako kompresorová stanica 
plynu strategického významu pre plnenie zásobníkov v Českej republike, 
zostala úplne bez elektriny. Táto rozvodňa bola pripojená operatívne 
v spolupráci dispečingov EG.D, ZSD a SEPS z linky 110 kV vedenia ZSD 
číslo 8201, ktorá je zvyčajne v rozvodni Tvrdonice vypnutá. Toto riešenie sa 
nazýva medzištátny tok elektriny a je konkrétnym príkladom cezhraničnej 
spolupráce a prínosov projektu ACON. Rekonštrukcia TR Tvrdonice navyše 
umožňuje prekonfigurovať linku 110 kV vedenia číslo 8890, čo zvýši kapacitu 
a spoľahlivosť tohto prepojenia. Ďalším zlepšením bude spojenie týchto liniek 
s novou rozvodňou Borský Svätý Jur v distribučnej oblasti ZSD, ktorej výstavba 
sa už začala.

Udržateľné budovy 
Znižovanie emisií uhlíka v našich vlastných prevádzkach je v popredí nášho 
úsilia o postupné zvyšovanie energetickej účinnosti a fyzické zníženie 
uhlíkovej stopy našich budov. V rámci tejto cesty sme vypracovali analýzu na 
základe energetických certifikátov s odporúčaniami pre ďalší postup. V roku 
2021 sme v Nitre vymenili plynový kotol za účinnejší. Na strechu budovy 
plánujeme v roku 2022 nainštalovať fotovoltiku. V Partizánskom je plánovaná 
výmena elektrokotlov za tepelné čerpadlá. Podobne aj v Dunajskej Strede je 
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v pláne na rok 2022 vypracovanie štúdie a projektu 
výmeny elektrických konvektorov za tepelné 
čerpadlá. Okrem toho v našich zariadeniach 
pribudli recyklačné miesta a odstránili sme 
odpadkové koše spod stolov. Informácie o tom, 
ako správne predchádzať tvorbe odpadu 
a separovať odpad, mohli naši kolegovia získať 
prostredníctvom komunikačných kampaní, ktorých 

súčasťou boli webináre s odborníkmi z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky. 
V rámci nášho cieľa nulových emisií bol v roku 2021 vypracovaný projektový 
plán pre prvú bicyklovú miestnosť v Bratislave na Čulenovej ulici na 

podporu udržateľnej dopravy na pracovisko. Stará autoumyváreň bude 
po rekonštrukcii plniť funkciu novej bicyklovej miestnosti. Okrem stojanov 
na bicykle sa tam budú nachádzať aj šatne a sprchy pre pohodlie našich 
zamestnancov. 

Elektrifikácia vozového parku spoločnosti 
V roku 2021 prebehol komplexný interný projekt elektrifikácie vozového 
parku spoločnosti, ktorého výsledkom je nová Car Policy od 1. januára 2022. 
Na interných analýzach spolupracovalo viacero úsekov skupiny ZSE vrátane 
externých konzultantov. Mali tri hlavné ciele: prispieť k udržateľnosti 
a znižovaniu CO

2
, stimulovať elektromobilitu, a všeobecná optimalizácia 

vozidiel. Zohľadnili sa rôzne parametre: medzi inými aj obnova vozidiel, 
normy EÚ týkajúce sa CO

2
, vyhliadky na produkty elektromobilov, 

preferencie zamestnancov, používanie a počet najazdených kilometrov 
každého vozidla samostatne, obstarávanie elektromobilov a hybridných 
elektromobilov, ponuka portfólia leasingových spoločností či nabíjacia 
infraštruktúra (verejné a súkromné stimuly). Celý projekt vyústil do 
rozsiahlej a úspešnej kampane, ktorá poskytla zamestnancom jedinečnú 
možnosť vyskúšať si elektromobil, ak sa zapoja do internej súťaže. Túto 
príležitosť využilo dokopy 460 našich kolegov, ktorí sa zúčastnili súťaže. 
Oznámili sme celkom 226 víťazov, náhradníkov a ambasádorov, ktorí sa 
na pár dní stali našimi prvými „elektromobilovými pilotmi“ v ZSE. Viac 
zaujímavých informácií o kampani ZSE Going Electric nájdete v časti 
venovanej elektromobilite. Vo všeobecnosti nová automobilová politika 
optimalizovala celkový počet vozidiel a zaviedla príspevok na využívanie 
súkromného vozidla na služobné účely. Priniesla aj možnosť výberu 
elektromobilov či hybridov, a dokonca v jednej manažérskej kategórii 
vozového parku zakázala používanie fosílnych palív. Okrem toho sme 
pripravili plán budovania infraštruktúry pre nabíjanie elektromobilov vo 
vlastných nehnuteľnostiach a zaviedli sme stimuly pre súkromné nabíjanie. 

Verejné obstarávanie na leasing úžitkových vozidiel sa blíži k cieľu, preto 
veríme, že ciele v elektrifikácii vozového parku čoskoro a reálne naplníme.



Umenie pre energetické duše
Západoslovenská distribučná si v spolupráci s mestom Trnava a občianskym združením EUFORION 
nechala za 14 dní nasprejovať trafostanicu na Beethovenovej ulici v Trnave. Výsledok je dielom 
francúzskych umelcov JACE a Cart 1. Nepekný vzhľad trafostaníc bol v ZSD dlho diskutovanou témou. 
Projekt Trnava Street Art Gallery 2021 bol ďalšou dobrou príležitosťou zmeniť to. Táto aktivita nadviazala 
na pilotný projekt ZSD implementovaný v rámci podujatia Bratislava Street Art 2018, ktorý ukázal, ako 
môže vyzerať revitalizácia trafostaníc. Pozitívne ohlasy nás motivovali s premenou pokračovať.
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Digitalizácia 
energetických sietí
Digitalizácia je jednou z kľúčových tém v energetike. Dáta sa stávajú 
najdôležitejším aktívom digitálnej éry. Bez toho, aby sme sa všetci 
naučili s nimi pracovať a efektívne ich využívať, nedokážeme 
uskutočniť digitálnu transformáciu a plniť rastúce očakávania 
našich zákazníkov. Skupina E.ON má ambíciu stať sa lídrom v oblasti 
digitálnej energetiky. Preto prichádza s iniciatívou, do ktorej sa 
rozhodla zapojiť všetkých 18 distribučných dcérskych spoločností 
vrátane ZSD. 
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Táto iniciatíva sa volá GO.18. Zástupcovia všetkých 
18 distribútorov spojili svoje sily, aby využili 
potenciál veľkej distribučnej rodiny pri vytváraní 
spoločnej digitálnej budúcnosti. Po trojmesačnej 
prípravnej fáze, kedy jednotliví prevádzkovatelia 
distribučných sústav analyzovali aktuálny stav 
digitalizácie a zbierali podnety, sa v septembri 
2021 v Berlíne uskutočnil workshop ASE GO.18 
o digitálnej transformácii v skupine E.ON.

Počas troch dní 93 kolegov z 18 spoločností 
definovalo:
• digitálnu víziu pre medzinárodnú komunitu 

prevádzkovateľov distribučných sústav,
• budúce digitálne role, zodpovednosti 

a kompetencie,
• cieľ uprednostniť digitálne aktivity a vytvoriť 

spoločný trojročný plán digitalizácie,
• úlohu podporovať digitálne zmýšľanie 

a budovať jednotnú digitálnu kultúru naprieč 
skupinou.

Čo nás v nasledujúcich troch rokoch čaká? 
• Našich zamestnancov budeme digitálne 

vzdelávať a podporovať ich v nadobúdaní 
digitálnych zručností (dáta, nové technológie, 
digitálne nástroje, atď.).

• Podporíme nové nápady vznikajúce v regiónoch, 
ktoré sa dajú implementovať plošne.

• Sústredíme sa na tri konkrétne riešenia, ktoré 
zavedieme v celej skupine:

– zákaznícky trh
– monitorovanie NN siete (NN SCADA)
– spoločný dátový model

Od iniciatívy očakávame niekoľko výhod, 
predovšetkým nové obchodné modely, nové 
digitálne nástroje Operational Excellence (OE), 
podporu zamestnancov-ambasádorov pri 
nasadzovaní štandardizovaných riešení (najmä čo 
sa týka aktív, procesov a dátovej platformy, napr. 
v oblasti smartifikácie VVN a NN) a príležitosti na 
zlepšenie starostlivosti o zákazníkov.

Po veľmi úspešnom digitalizačnom roku 2020 
pokračovala ZSD v úsilí implementovať nové 
IT technológie aj v roku 2021. Vyhľadávanie 
aktuálnych porúch a plánovaných odstávok je 
jednou z najpoužívanejších aplikácií distribučného 
webu zsdis.sk. V rámci platformy Google Maps 
prišla ZSD s inováciou, kde zákazníci môžu vidieť 
aktuálne poruchy a výpadky, ako aj plánované 
odstávky: https://www.zsdis.sk/Uvod/Online-
sluzby/Mapa-odstavok-a-poruch. V čase kalamity, 
kedy vplyvom extrémneho počasia postihuje 
výpadok elektriny veľký počet zákazníkov, 
neraz dochádza k neprimeranému predĺženiu 
čakacej doby na spojenie s Poruchovou linkou. 
Od 8. decembra 2021 je dlhému čakaniu 
koniec – s našim novým „kolegom“, chatbotom 
Edom, môže komunikovať neobmedzený počet 
zákazníkov naraz. Edo je skratka pre slovné 
spojenie „Electrician Doing“ – elektrikársky 
počin, keďže ide o aplikáciu integrovanú 

s webovou stránkou distribúcie, ktorá dokáže 
zvládnuť ľudskú konverzáciu vo forme písaného 
textu. Chatbot Edo „rozumie“, čo zákazník pri 
nahlasovaní poruchy napíše, a dokáže rozhovor 
viesť tak, aby získal všetky informácie potrebné 
na nahlásenie poruchy. Pred koncom roka 
stihla ZSD priniesť aj ďalšiu novinku v oblasti 
online služieb. 12. decembra 2021 sme spustili 
portál e-Žiadosti, ktorý prináša viacero výhod 
a zjednodušené riešenia problémov zákazníkov.

ZSD umožnila svojim zákazníkom podávať 
žiadosti elektronicky prvýkrát v roku 2014. 
Odvtedy je požiadavka na pripojenie nového 
odberného miesta najčastejším typom dopytu. 
Neskôr pribudla žiadosť o pripojenie malého 
zdroja na výrobu elektriny a žiadosť o vyjadrenie 
k projektovej dokumentácii. Nakoľko ZSD 
plánuje v najbližšom období rozšíriť možnosti 
elektronických podaní o ďalšie typy dopytov, 
pristúpila k zjednoteniu ich dizajnu a ich 
integrácii do samostatného portálu s možnosťou 
registrácie. Táto novinka je dostupná na stránke 
www.zsdis.sk/eziadosti. Menu s ponukou 
požiadaviek je rozdelené podľa zákazníckych 
segmentov (Domácnosti, Podnikatelia) a osobnej 
situácie zákazníkov (Pred pripojením, Nové 
pripojenie, Zmena pripojenia a pod.).
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Všetci sa zhodneme, že energia je dôležitou zložkou nášho 
každodenného života. Bez nej by nefungovali ľudia ani biznis. 
Zapnúť počítač, televízor či naštartovať auto väčšina z nás berie ako 
samozrejmosť. Áno, sú konečnou fázou komplexného procesu. Najprv 
sa však musia z prostredia získať energetické zdroje. Primárne zdroje 
energie sa transformujú na energetické produkty určené na spotrebu. 
Napríklad ropa sa transformuje na benzín do motorov, zatiaľ čo fosílna, 
jadrová a obnoviteľná energia sa transformujú na elektrinu. Výroba 
elektriny z fosílnych zdrojov zároveň výrazne ovplyvňuje produkciu CO

2
 

na Zemi. Energetika je bezpochyby jedným z najväčších priemyselných 
znečisťovateľov. Vzniká naliehavá potreba prejsť na zvýšenú výrobu 
energie z obnoviteľných zdrojov energie, čo prispeje k vytvoreniu 
sveta, ktorý bude odolný voči klimatickým zmenám. Našťastie podiel 
obnoviteľnej energie na spotrebe energie v EÚ neustále rastie (z 9,6 % 
v roku 2004 na 19,7 % v roku 2019). Európsky cieľ 
je stanovený na 40 % do roku 2030. 
(GRI 103-1/2/3)

Inovatívne 
zákaznícke riešenia



Spoločnosť ZSE Energia, a.s. (ZSEE) ako prvý veľký 
dodávateľ na Slovensku predstavila produkt 
Zelená elektrina pre domácnosti už 1. februára 
2020. Len za prvých 6 týždňov roku 2021 sme 
zaznamenali nárast o viac ako 5 000 zákazníkov 
so Zelenou elektrinou a k 31. decembru 2021 
využívalo Zelenú elektrinu 87 230 domácností, čo 
v roku 2021 predstavovalo nárast o viac ako 
68 000 zákazníkov. Keď sa pozrieme na pomer 
uhlia a plynu v energetickom mixe ZSE, títo 
zákazníci pomohli ušetriť 25 378 ton uhlia, 
41 199 ton emisií CO

2
 a 8 082 369 m3 plynu. 

Ako vlastne zelená elektrina funguje? Zákazník 
kupuje zelenú elektrinu, čo znamená, že jeho 
spotreba energie je plne pokrytá zárukami 
pôvodu. Záruka pôvodu je certifikované 
potvrdenie, že vyhradené množstvo energie 
spotrebovanej domácnosťou zákazníka bolo 
vyrobené z obnoviteľných zdrojov energie 

(OZE), buď lokálne alebo medzinárodne. Toto 
presné množstvo spotrebovanej energie sa 
prideľuje v rámci schémy trhu so zárukami 
pôvodu a nemôže ho spotrebovať nikto iný. 
Takto zabezpečíme, že dopyt po zelenej elektrine 
bude neustále rásť a investície do obnoviteľných 
zdrojov a smartifikácie siete budú plynúť rýchlo 
a hladko, čo umožní, aby sa prechod na zelené 
technológie uskutočnil rýchlejšie. 

Udržateľné zákaznícke riešenia ZSEE navyše 
ponúkajú hardvérové inštalácie strešných 
solárnych riešení pre domácnosti a podniky. 
Ku koncu roka 2021 sme nainštalovali celkovo 
1 300 solárnych riešení pre zákazníkov z radov 
domácností (od roku 2015). V roku 2021 to bolo 
201 čistých inštalácií. V roku 2022 plánujeme 
zvládnuť viac ako 500 inštalácií pre domácnosti. 
Záujem o fotovoltické riešenia rýchlo rastie aj 
medzi podnikmi, projekty však trvajú oveľa dlhšie. 

V roku 2021 sme pre podniky zrealizovali približne 
5 fotovoltických inštalácií. V apríli 2022 sme stále 
pracovali na ich pripojení do distribučnej siete. 

Ako jeden z lídrov v oblasti energetickej 
udržateľnosti sme v roku 2021 objednali štúdiu 
značky zameranú na relevantnosť a dôležitosť 
zelených tém medzi rôznymi komunitami. 
Celkovo výsledky štúdie potvrdili, že stále 
viac zákazníkov a spotrebiteľov sa zaujíma 
o udržateľnosť a o to, ako ich správanie 
ovplyvňuje životné prostredie a spoločnosť 
v širšom meradle. Uistilo nás to, že komunikačné 
a vzdelávacie aktivity ZSE Energia majú pre 
verejnosť nesmierne dôležitý význam (GRI 
417). V roku 2021 sme pokračovali v interných 
aktivitách pre našich zamestnancov: osveta 
prostredníctvom článkov, kampaní, videí, 
a pokračovali sme aj v pridávaní obsahu na 
externý webový priestor. Okrem toho sme 
doplnili obsah portálu Zelené nápady ZSE, 
ktorý je zameraný na tipy na energetickú 
efektívnosť a praktické odporúčania týkajúce 
sa udržateľnosti. V roku 2021 sa rozšírili našu 
spoluprácu s greenfluencermi, K Michalovi 
Sabovi (aktivistovi za udržateľnosť), Natálii 
Pažickej (bezodpadovej aktivistke) a Baši 
Števulovej (zástankyni aktívneho udržateľného 
životného štýlu) pribudla séria podcastov 
so Sandrou Svitekovou (učiteľkou dejepisu 
inovatívnou metódou), Rasťom Chválom 
(odborníkom na elektromobilitu) či Zuzanou 
Dutkovou (zakladateľkou Platformy udržateľnosti, 
aktivistkou za klimatickú spravodlivosť). 
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Poď na 
Tyršák
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Naše aktivity nezostali len 
v digitálnom priestore. 
V roku 2021 sme sa spojili 
s bratislavskou mestskou 
plážou „Tyršák“, kde sme dodali 
fotovoltaické riešenie s výkonom 
5 kWp, ktoré dodáva obnoviteľnú 
energiu pre potreby pláže. Zvyšok 
energie, ktorú pláž potrebuje, 
pokryli záruky pôvodu z OZE. 

Ďalšia fotovoltická inštalácia bola pre základnú školu vo 
Svätom Jure zabezpečená priamo z výnosov ZSE za Zelenú 
elektrinu. V roku 2022 plánujeme viac takýchto inštalácií 
založených na rovnakom finančnom modeli. 
Okrem toho ZSEE v roku 2021 spolupracovala 
s Kempelenovým inštitútom inteligentných technológií 
(KInIT) na analýze spotreby elektrickej energie. ZSEE má 
vďaka smartmetrom pomerne bohatý odberový profil 
svojich zákazníkov pri vzorkovacej frekvencii 15 minút. Tieto 
údaje však vypovedajú len o celkovej spotrebe domácnosti 
zákazníka v konkrétnom čase. Cieľom spolupráce s KInIT 
je nájsť také štatistické metódy a algoritmy, ktoré na 
základe dodatočných presných meraní na danej vzorke 
a dodatočných údajov (napr. počasie) budú schopné 
s určitou mierou spoľahlivosti rozdeliť spotrebu zákazníka 
do určitých kategórií, napr. kúrenie, ohrev vody, chladenie, 
osvetlenie, elektromobil atď.

Rok 2021 bol tiež rokom úspešnej digitalizácie zákazníckeho 
portfólia spoločnosti ZSE Energia. Spolu s našimi 
zákazníkmi sa nám podarilo znížiť počet papierových 
poštových poukážok a papierových faktúr a presunúť 
sa do online sveta s veľkým počtom transakcií. Do 
konca roku 2021 dostalo iba e-faktúru viac ako 388 000 
zákazníkov; a viac ako 377 000 využíva online účet ZSE. 
Počet zákazníkov, ktorí prešli z platby poukážkou na platbu 
bankovým prevodom alebo inkasom, sme v roku 2021 
zvýšili o viac ako 45 000. Za aktívne používanie online účtu 
dostalo darček 84 000 zákazníkov. 490 000 zákazníkom 
posielame preplatky na účet. Zálohu alebo dátum splatnosti 
si online zmenilo 106 000 zákazníkov. Netreba dodávať, že 
v inováciách a digitalizácii služieb pre našich zákazníkov 
budeme proaktívne pokračovať aj v roku 2022. 
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Spolu sme znížili: 
emisie | hlučnosť | otepľovanie planéty

Míľniky ZSE Drive v roku 2021
ZSE, ako najinovatívnejší prevádzkovateľ verejnej nabíjacej siete na Slovensku, umožnila svojim zákazníkom v roku 2021 prejsť 
6,5 milióna zelených kilometrov. Ponúkame vám zhrnutie našej elektrizujúcej cesty:
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Verejnú nabíjaciu sieť ZSE 
Drive na Slovensku tvorí 
264 nabíjacích bodov.

Ďakujeme 2 884 zákazníkom, 
ktorí už prepli na zelenú 
a prostredníctvom elektrických 
kilometrov prispievajú k zdravej planéte.

Na 96 nabíjacích lokalít ZSE 
Drive na Slovensku sa vzťahujú 
záruky pôvodu z obnoviteľných 
zdrojov energie.

174 58 32
AC
nabíjacích bodov 
>22 kW

DC
nabíjacích bodov
>50 kW

ULTRA
nabíjacích bodov 
>150 kW

Verejné nabíjacie miesta ZSE



69	
lokalít

11 
	lokalít

16 
	lokalít

Západné 
Slovensko

Stredné 
Slovensko

Východné 
Slovensko

204 
nabíjacích	

bodov

30 
nabíjacích

bodov

30 
nabíjacích	

bodov

V 23 krajinách 

na 15 000 
nabíjacích staniciach
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Naviac, rok 2021 predstavoval doteraz najväčšie 
interné zameranie na elektromobilitu. Kampaň 
ZSE Going Electric priniesla možnosť zapojiť sa 
do súťaže a na 3 dni si vyskúšať elektromobil. 
Do súťaže sa zapojilo 460 kolegov. Túto možnosť 
získalo 226 z nich, pričom si zároveň mohli 
vyskúšať nabíjaciu sieť ZSE Drive a oboznámiť 
sa s tým, čo elektromobilita v rámci prechodu 
na zelené technológie ponúka. Chceli sme 
priblížiť osobnú skúsenosť a osloviť čo najviac 

kolegov s cieľom podporiť elektromobilitu 
nielen v rámci firemného vozového parku, ale aj 
v súkromných preferenciách. Medzi 18. októbrom 
a 26. novembrom si kolegovia vyskúšali spolu 
24 elektrických vozidiel v rôznych kategóriách 
(dodávka, malé osobné vozidlo, malé SUV, 
crossover, hatchback, SUV) a najazdili 74 100 
kilometrov. Spätná väzba bola mimoriadne 
pozitívna, najmä preto, že niektorí naši kolegovia 
nemali s elektromobilmi žiadne predchádzajúce 

skúsenosti. Okrem pozitívnych ohlasov zohrala 
veľmi dôležitú rolu v elektrifikácii firemného 
vozového parku aj nová automobilová politika, 
ktorá v skupine ZSE vstúpila do platnosti 1. 
januára 2022. Zároveň bol v auguste 2021 prijatý 
zákon č. 214/2021 o podpore ekologických vozidiel 
cestnej dopravy, ktorý nám ukladá povinnosť 
splniť 22 % podiel čistých vozidiel z celkového 
počtu obstaraných vozidiel na prepravu osôb 
a tovaru do 3,5 tony. Za nedodržanie hrozí okrem 
reputačného rizika aj vysoká finančná pokuta –  
až 500 000 eur. Bez ohľadu na to však chceme ísť 
príkladom. Očakávame, že vďaka stimulom pre 
našich kolegov v oblasti elektromobility, ako aj 
verejným, súkromným a pracovným nabíjacím 
stanovištiam, do roku 2025 znížime emisie 
vozového parku o viac ako 25 % v porovnaní 
s rokom 2020. 
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OCHRANA PRÍRODY 
A ZACHOVANIE BIODIVERZITY 

– ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
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OCHRANA
KLÍMY13ZODPOVEDNÁ

SPOTREBA
A VÝROBA12

Aj v roku 2021 pokračovala skupina ZSE 
v dlhodobej a dôslednej starostlivosti o životné 
prostredie, ochrane vtáctva, vody, pôdy 
a ovzdušia. Certifikačná spoločnosť 3EC vykonala 
v dňoch 21. a 22. októbra 2021 dozorný audit 
systému integrovaného manažérstva (SIM) vo 
všetkých troch spoločnostiach. Audit nezistil 
žiadne nezrovnalosti, a všetky tri spoločnosti, t.j. 
ZSE, ZSD a ZSEE opätovne potvrdili certifikáciu 
systému environmentálneho manažérstva (ISO 
14001) a certifikáciu systému riadenia BOZP (ISO 
45001). Okrem toho ZSEE potvrdila aj certifikáciu 
systému manažérstva kvality (ISO 9001). Boli 
identifikované mnohé silné stránky a zlepšenia, 
ako aj príležitosti na zlepšenie. Certifikačná 
spoločnosť dospela k záveru, že SIM je 
efektívne spravovaný a zlepšovaný a odporúča 
v certifikácii pokračovať.



Náš tím environmentu sa aj v roku 2021 zapájal do medzinárodných 
projektov spolupráce LIFE Eurokite a Life Danube Free Sky. Hlavným cieľom 
projektu Life Eurokite je pomocou telemetrickej technológie identifikovať 
priestorové využitie biotopov cieľových druhov a kvantifikovať kľúčové dôvody 
úmrtnosti druhov dravých vtákov v EÚ. V roku 2021 bola podpísaná zmluva 
s Ministerstvom životného prostredia SR o spolufinancovaní projektu zo 
štátneho rozpočtu. Okrem toho sme zabezpečili alebo technicky preinštalovali 
218 podperných bodov v Jakubove, v chránenej oblasti vtáctva Záhorské 
Pomoravie, aby sa znížila možnosť zásahu elektrickým prúdom na elektrických 
vedeniach. V roku 2022 plánujeme upraviť 241 podperných bodov. V rámci 
projektu Life Danube Free Sky bolo v chránenom vtáčom území Lehnice 
zabezpečených 220 podperných bodov. Na tento 7-ročný projekt prispela ZSD 
nákupom materiálu (71 657 eur) na zabezpečenie ekologizácie vedení – bez 
mzdových nákladov, ktoré sú vlastnými nákladmi ZSD. Na rok 2022 je v pláne 
upraviť 142 podperných bodov elektrických vedení v oblastiach pozdĺž rieky 
Dunaj. (GRI 102-12; 102-16)

Aj mimo medzinárodných projektov Life 
je ochrana vtáctva jednou z hlavných 
oblastí environmentálneho 
zamerania ZSD. Elektrické 
vedenia postupne vybavujeme 
ochrannými prvkami, 
aby sme zabránili 
úhynu vtákov, hlavne 
v chránených územiach 
so zvýšeným počtom 
hniezdnych biotopov 
vtáctva a v hlavných 
migračných koridoroch. 
V roku 2021 sme 
pokračovali v inštalácii 
hniezdnych podložiek 
pre sokoly na vedenia 
vysokého napätia. 
Na linku číslo 8896 
Smolenice – Trnava sme 
ich umiestnili 20. Inštalovali 
sme aj odkloňovače letu 
vtákov v oblastiach, kde sa zistil 
úhyn vtáctva v dôsledku nárazu 
do vedení. Výstražnými prvkami sme 
vybavili celkom 4,4 km VN vedení. Po 
zistení úhynu vtákov pri obci Komoča sme navyše 
umiestnili ekologické chráničky na 10 podperných bodov. ZSD sa už dlhodobo 
sústreďuje na prekládky bocianích hniezd. V roku 2021 sme našli vhodné 
riešenie pre umiestnenie bocianích hniezd v 6 obciach. V rámci prekládok 
hniezd na bezpečnejšie miesto vždy dbáme aj na to, aby bola pôvodná 
podložka na elektrickom vedení zabezpečená zábranami.
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V rámci skupiny ZSE externí audítori vyzdvihli 
napríklad tieto silné stránky:
• Angažovanosť a líderstvo vedenia,
• preventívny prístup a modelové aktivity 

v oblasti BOZP, ochrany pred požiarmi 
a životného prostredia,

• komunikáciu a konzultácie v čase 
pandémie COVID-19, 

• zabezpečenie zdravých a uspokojivých 
pracovných podmienok na prácu z domu,

• znižovanie uhlíkovej stopy, elektromobilitu 
a ďalšie.



.
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Popri ochrane vtáctva venuje tím environmentu osobitnú pozornosť aj rôznym 
environmentálne ohrozeným oblastiam s cieľom zabezpečiť 
efektívne riadenie rizík a predchádzanie krízam. 

Nižšie sú uvedené údaje za rok 2021:
• Monitorovanie odpadu: veľmi závislé od rekonštrukcií a typu opráv. Snažíme 

sa zhodnotiť čo najviac odpadu. Celkový objem prevádzkového odpadu je  
27 698 ton, z čoho bolo zhodnotených 45 %. 

Osobitne nakladáme s: 
– PCB, ktoré sa snažíme sťahovať 

a ekologicky likvidovať,
– azbestom – likvidácia prostredníctvom 

oprávnenej spoločnosti. Demontovaný 
azbest je rozpustený, zabalený a uložený na 
skládku, ale len v stabilizovanom stave, aby nepraskol a nezlomil sa.

• Monitorovanie vôd: kvalita vody vypúšťanej do vodných tokov, kvalita vody 
odoberanej z vlastných studní a z vodnej hladiny v súvislosti s chladiacim 
systémom elektrárne Malženice, kvalita pitnej vody v administratívnych 
budovách, vykonávanie skúšok tesnosti havarijných vaní a kamerové 
monitorovanie kanalizácie s cieľom overiť tesnosť a zabrániť úniku 
škodlivých látok do podzemnej pôdy.
– Spotreba vody v skupine ZSE (m3): pitná voda: 35 728
– Vypúšťaná voda v skupine ZSE (m3): odpadová: 24 679
– Zachytená dažďová voda v skupine ZSE (m3): 1 387
– Voda odobratá z vlastných studní (m3): 427
– Voda odobratá z vodného toku rieky pre prevádzku Malženíc (m3) – voda 

na chladenie: 2 361 867
• Kabelizácia vzdušných vedení do zeme: 58 km
• Bezpečné narábanie s olejom: Rekonštrukcia troch rozvodní s výmenou 

starého vybavenia zabezpečila zníženie negatívnych vplyvov na životné 
prostredie v súlade s Plánom systému environmentálneho manažérstva na 
rok 2021. V rozvodniach Dunajská Streda, Nové Zámky, Madunice, Križovany 
boli zariadenia nahradené inými, s nižším obsahom oleja, s cieľom 
zabezpečiť väčšiu ochranu pred únikom oleja. V rozvodniach Ostredky, 
Čulenova, Nové Mesto nad Váhom boli staré transformátory vymenené za 
nízkohlučné, aby sa znížila úroveň hluku v okolí našich zariadení.

• Monitorovanie invazívnych drevín: Odstraňovanie invazívnych drevín 
v siedmych rozvodniach. Okrem toho boli na webovej stránke spoločnosti 
zverejnené dokumenty súvisiace s orezom a výrubom stromov zasahujúcich 
do elektrického vedenia pre vlastníkov pozemkov, ako aj arboristický 
štandard starostlivosti o stromy v blízkosti verejnej technickej infraštruktúry.

• Monitorovanie SF6: Monitorujeme všetky zariadenia s obsahom SF6. 
- Celkové množstvo SF6 = 16 534,2 kg (376 979,76 ton CO

2
 podľa IPCC AR4,  

388 553,70 ton CO
2
 podľa IPCC AR5).



- Úniky predstavovali 12,9 kg (294,12 ton CO
2
 

podľa IPCC AR4, 303,15 ton CO
2
 podľa IPCC AR5).

• Fluórované skleníkové plyny, klimatizácia 
a stabilné hasiace prístroje (R410A, R407C, R22, 
HFC227)

- Celkové množstvo zodpovedalo 5 548,2 tonám 
CO

2
; neboli hlásené žiadne úniky

• Vzdelávanie a školenia zamestnancov 
a zvyšovanie povedomia: 51 školení pre 

dodávateľov o podmienkach realizácie činností 
v objektoch skupiny ZSE a školení pre nových 
zamestnancov, zverejnená videoprezentácia 
z environmentálneho školenia a havarijnej 
pripravenosti pre všetkých zamestnancov, 
s povinným preukázateľným školením pre 
zamestnancov pracujúcich v teréne.
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Naším mottom, ktoré je zakorenené do všetkých 
činností spoločností skupiny ZSE je „Safety 
F1st – Bezpečnosť na prvom mieste“. Vysoké 
BOZP štandardy sú základným pilierom, cez 
ktoré sa spoločnosť snaží zabezpečiť zdravie 
a ochranu svojich zamestnancov a dodávateľov 
v maximálnej možnej miere. Hlavné smernice 
materskej spoločnosti E.ON, ktorými sa skupina 
ZSE v oblasti BOZP riadi, sú implementované 
v interných riadiacich aktoch (FP (Function Policy) 
- 08: Sustainability and HSE; S-05 (Applicable 
Standard to FP - 08 “Sustainability & HSE”):HSE 
Risk Management Standard; PG (People 
Guideline) – 07: Health, Safety & Environment; 
Celoskupinová iniciatíva Safety F1RST, nedeliteľná 
súčasť plnenia cieľov v oblasti HSE pre riaditeľov 
a manažérov - Go, See & Talk (GTS)). V rámci 
programu GTS musí každý vedúci úseku a vyšší 
manažér ročne absolvovať 12 návštev vo svojej 
oblasti. V roku 2021 prebehlo celkovo 416 
návštev GST. 
(GRI 403-4)

Súčasťou internej riadiacej dokumentácie sú 
postupy skupiny ZSE, a to najmä: Posudzovanie 
nebezpečenstiev a hodnotenie rizík na 
pracoviskách, Poskytovanie osobných ochranných 

pracovných prostriedkov a osobných ochranných 
prostriedkov, Traumatologický plán, Kontrolná 
činnosť BOZP a OPP vykonávaná odbornými 
zamestnancami, Opatrenia na zamedzenie 
porušenia pracovnej disciplíny požívaním 

alkoholických nápojov a iných návykových 
látok na pracovisku, Výkon priebežných 
kontrol zhotoviteľa vykonávaných poverenými 
zamestnancami, Šetrenie pracovných 
úrazov, nebezpečných udalostí a chorôb 
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z povolania, Pravidlá skladovania a manipulácie 
s nebezpečnými chemickými látkami, Pokyny 
na určenie podmienok súvisiacich s prácou 
s azbestom, Pokyny na určenie podmienok 
súvisiacich s prevádzkou regálov a rebríkov, 
Minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky 
na stavenisko v spoločnosti ZSD, Zabezpečenie 
pitného režimu, Práce a pracoviská zakázané 
osobitným skupinám, Minimálne požiadavky na 

bezpečnostné značenie, Zabezpečenie ochrany 
pred požiarmi, Zásady toku informácií pri hlásení 
požiarov, Pokyny pre prácu so zobrazovacími 
jednotkami či Posúdenie prác pri manipulácii 
s bremenami. (GRI 103-1/2/3; 102-16; 403-1)

Tím BOZP a OPP navyše každý mesiac vydáva 
pre zamestnancov skupiny ZSE Informačného 
spravodajcu BOZP a na štvrťročnej báze 

spoločného spravodajcu spoločností ZSE, 
SSE (Stredoslovenská energetika) a VSE 
(Východoslovenská energetika). V roku 2021 
sa články v internom spravodajcovi venovali 
najmä Svetovému dňu bez mobilných telefónov, 
Svetovému dňu epilepsie – Purpurový deň, 
Epidémii hypertenzie, Vírusovej hepatitíde, 
Svetovému dňu prvej pomoci, Alzheimerovej 
chorobe, Úrazovosti, Požiarom, Systému 
integrovaného manažmentu (SIM). 

Tím BOZP a OPP má takisto svoju vlastnú 
miestnosť na intranete, ktorá obsahuje 
informácie o pracovných úrazoch v rámci 
spoločnosti ZSE rovnako ako v rámci skupiny 
E.ON, informácie o vykonaných Go See & Talk 
rozhovoroch, traumatologický plán, rozmiestnenie 
defibrilátorov, posledné posúdenie rizík pred 
začatím prác (LMRA), bezpečné vzdialenosti, 
postup v prípade úrazu či pri vzniku požiaru, 
ako aj články o medzinárodných dňoch (boja 
proti rakovine, zdravého spánku, BOZP, skríningu 
rakoviny krčka maternice). Tím BOZP a OPP 
tiež posiela informačné emaily jednotlivým 
regiónom o očakávaných mimoriadne teplých 
dňoch na základe predpovedí Slovenského 
hydrometeorologického ústavu, a týždenný 
Kalendár BOZP v skupine ZSE– Safety Cross. 
V decembri 2021 priniesol adventný kalendár 
BOZP pravidelné tipy, štatistiky a paralely s BOZP. 
Zamestnanci sa mohli zapojiť do súťaže o rôzne 
vecné ceny. (GRI 403-9; 403-10)

Každý nový zamestnanec musí prejsť povinným 
vstupným školením v oblastiach BOZP, OPP 
a SIM, ktoré sa každých 24 mesiacov opakuje. 



V roku 2021 boli tieto opakujúce sa školenia 
realizované online prostredníctvom aplikácie 
Teams a zabezpečované tímom BOZP a OPP 
v spolupráci s tímom vzdelávania a rozvoja ĽZ. 
Počiatočné oboznámenie sa s BOZP, požiarnou 
ochranou a SIM absolvovalo 257 nových 
zamestnancov v skupine ZSE. Pravidelné školenia 
prác vo výškach a školenia požiarnych hliadok 
absolvovali vybrané pracovné pozície od januára 
do apríla. Medzi ďalšie školenia patrili školenia 
zamestnancov bezpečnostnej služby poskytované 
ad hoc, a školenia dodávateľov o BOZP pred 
vykonaním prác, ktoré sa konali na diaľku. Bolo 
ich celkom 142. (GRI 403-5)

Starostlivosť venujeme nielen fyzickej pohode 
zamestnancov, ale zvláštnej pozornosti sa 
dostáva aj otázke mentálneho zdravia. Tím BOZP 
a OPP spolupracuje s Univerzitou Komenského 
na projekte zmien správania. Projekt sa začal 
na Ústave aplikovanej psychológie Fakulty 
sociálnych a ekonomických vied Univerzity 
Komenského. Má dva ciele: (1) lepšie pochopiť 
vnímanie nebezpečných/ kritických situácií, ich 
príčin, priebehu a dopadov a (2) vytvoriť návrhy 
preventívnych opatrení do budúcnosti. V roku 
2021 sme v spolupráci s psychológmi zbierali 
tipy na prípravu rozvojových školení (zlepšenie 
komunikačných a manažérskych zručností) pre 4. 
stupeň riadenia (koordinátori pracovných skupín). 
Realizovali sme prieskumy s cieľom zistiť spätnú 
väzbu na správanie manažérov, komunikačné 
schopnosti v pracovných skupinách (vrátane 
samotných koordinátorov pri sebahodnotení) 
a úroveň mentálnej bezpečnosti v pracovných 
skupinách a tímoch. Podstatou našich zistení bola 
potreba pozdvihnúť atmosféru psychologického 

bezpečia v pracovných skupinách a tímoch 
(napríklad ako komunikovať o chybách, aby 
to neviedlo k zhoršeniu traumy, ale podporilo 
proces učenia sa; ako správne komunikovať 
nesúhlas a riešenie problémov; ochota podeliť sa 
o informácie o tom, čo počas pracovného procesu 
funguje dobre a čo nie).
(GRI 403-3/6/7)

Naša spoločnosť bola opäť veľmi aktívna aj 
v boji proti pandémii COVID-19. Naši dobrovoľníci 
v roku 2021 pokračovali v testovaní na 
pracoviskách, a nechýbala ani možnosť očkovania 
organizovaného zamestnávateľom, aby naši 
kolegovia nemuseli stáť v dlhých radoch pred 
zdravotnými zariadeniami. Pandémia aj naďalej 
ovplyvňovala rovnováhu medzi pracovným 
a súkromným životom. Väčšina našich kolegov 

pracovala z domu. Ako kompenzáciu za veľmi 
často statický pobyt doma sme zorganizovali 
štyri online webináre s fyzioterapeutkou 
zamerané na prácu s počítačom v prostredí 
domácnosti. Hlavnou náplňou workshopov 
bolo ergonomické sedenie za počítačom, 
kompenzačné cvičenia pre dlhodobé sedenie, 
a ako si zariadiť svoje pracovisko. Zapojení 
zamestnanci mali možnosť vyhrať fit lopty alebo 
sedáky na dynamické sedenie. V januári 2021 
navyše Korporátna komunikácia predstavila sériu 
online tréningových prednášok ZSE fit meet pod 
vedením profesionálnych trénerov. Prednášky 
sme archivovali, aby sa naši zamestnanci mohli 
kedykoľvek prezliecť do športového oblečenia. 
Program bol zameraný na dobrú zdravotnú 
kondíciu vďaka pohybu a podporu pohody 
zamestnancov. 51

Naša spoločnosť bola opäť 
veľmi aktívna aj v boji proti 
pandémii COVID-19. 
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Ako zamestnávateľ deklarujeme orientáciu 
na pozitívnu skúsenosť zamestnancov, 
rovnováhu medzi pracovným a súkromným 
životom a nediskriminačný prístup vo všetkých 
politikách ľudských zdrojov. Kladieme dôraz 
na spravodlivé a rovnaké zaobchádzanie so 
všetkými uchádzačmi o voľné pracovné miesta 
(internými aj externými) pri nábore a prijímaní do 
zamestnania. Počas životného cyklu zamestnanca 
sa riadime vysokými štandardmi a pravidlami, 
ktoré boli dohodnuté v rámci Kolektívnej zmluvy 
– KZ (v roku 2021 bola 3-krát novelizovaná 
z dôvodu legislatívnych alebo organizačných 
zmien) a ďalších smerníc a zásad, ktoré sú 
spoločne prerokované a odsúhlasené zástupcami 
zamestnancov (odbory). Zameriavame sa na 
využitie ľudského a odborného potenciálu našich 
zamestnancov, ktorých považujeme za talenty. 
Investujeme preto do rozvojových aktivít, ktoré 
zvyšujú prosperitu a udržateľnosť podnikania. 
Používané štandardy sa snažíme udržiavať a ešte 
zlepšovať podľa osvedčených postupov na trhu. 
(GRI 103-1/2/3)

Sociálne benefity 
a diverzita



53

Skupina ZSE prináša množstvo benefitov 
v oblastiach sociálneho zabezpečenia, rodiny, 
zdravia, rekreácie, zábavy či športu.

Sociálna starostlivosť: Náhrada príjmu za 
prvých 10 dní práceneschopnosti nad rámec 
Zákonníka práce; príspevok na doplnkový 
dôchodkový systém do výšky 3 % mzdy, pričom 
príspevok zamestnanca a zamestnávateľa je 
v pomere 1:1; finančná pomoc v ťažkej životnej 
situácii poskytovaná počas dlhodobej choroby 
(viac ako 3 mesiace) a v prípade úmrtia 

zamestnanca; pravidelný príspevok bývalým 
kolegom (dôchodcom); poistenie proti škodám 
vzniknutým počas práce, väčšinou škody 
týkajúce sa služobných áut a PC; extra dni voľna 
v špeciálnych situáciách (napríklad svadba 
zamestnanca, narodenie dieťaťa, darovanie krvi).

Rodina: Aktivity pre deti zamestnancov: letné 
tábory, sviatok svätého Mikuláša; príspevok pri 
narodení dieťaťa; príspevok na rekreáciu pre deti 
so zdravotným postihnutím; voľno pre matky 
s deťmi (2 dni do roka na základe Kolektívnej 
zmluvy).

Zdravie: Za rok 2020 ZSE získala 3. miesto 
spomedzi 25 ďalších spoločností za „Zdravú 
firmu roka“ vyhlásenú poisťovňou Union. Súťaž 
je realizovaná v rámci projektu „Iniciatíva za 
zdravšie Slovensko“. Spomedzi zdravotných 
benefitov ZSE poskytuje svojim zamestnancom 
nadštandardné lekárske prehliadky zamerané 
na celkový skríning, ktoré pozostávajú 
z vyšetrení v 8 rôznych ambulanciách. Dni 
Zdravia zahŕňajú základné merania (napr. krvný 
tlak, BMI, spirometria, merania z kvapky krvi, 
kožné vyšetrenie dermatoskopom). Pravidelné 
antigénové testovanie na COVID -19 pre 
zamestnancov a rodinných príslušníkov, zároveň 
PCR testy pre zamestnancov vracajúcich sa zo 
zahraničia, pracovný psychológ či vitamínové 
balíčky.

Rekreácia: Ročný finančný príspevok na rekreáciu 
pracovnej sily; 5 dní dovolenky nad rámec 
Zákonníka práce; deň voľna navyše 
- Deň energetiky (1.10.)

Voľný čas a šport: Megawatt párty; rodinný 
deň ZSE; MultiSport karta poskytovaná ako 
individuálna výhoda pre nadštandardný 
výkon; firemné športové a záujmové kluby; 
teambuildingy; vstupenky do divadla (tieto 
benefity boli v roku 2021 obmedzené pre 
COVID-19).

Ostatné benefity: Stravné lístky plne hradené 
zamestnávateľom (v roku 2021 ako finančný 
príspevok podľa výberu zamestnanca 
sprevádzaný kampaňou, aby si vybrali finančný 
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príspevok a znížili papierové lístky) (na základe 
legislatívnej zmeny); bonus pri príležitosti výročia 
práce (10, 20, 30, 35 a 40 rokov); jubilejný bonus 
(50-roční zamestnanci); darčeky nakúpené 
z chránených dielní – raz ročne všetkým 
zamestnancom spravidla pred Vianocami; interné 
súťaže; 24/7 hodinová linka pre psychologické, 
právne a finančné poradenstvo; semináre 
pre všeobecné vzdelávanie zamestnancov 
(napr. finančná gramotnosť); možnosť účasti 
zamestnancov na kurzoch v rámci energetického 
sektora pre doplnenie vzdelania.

Ako energetická spoločnosť si veľmi dobre 
uvedomujeme, akú dôležitú úlohu zohráva 
v tomto odvetví diverzita. Skupina ZSE ponúka 
množstvo programov na formovanie rozmanitej 
a inkluzívnej spoločnosti. Už niekoľko rokov 
spolupracujeme s technickými strednými školami 
cez Duálne programy. V roku 2021 sa do Duálnych 
programov zapojilo 28 študentov. Študenti zo 
stredných technických škôl majú možnosť stať 
sa mladými zamestnancami prostredníctvom 
Programu Power, v rámci ktorého experti zo 
ZSE odovzdávajú cenné skúsenosti a technické 
zručnosti budúcim generáciám ZSE kolegov. V roku 
2021 absolvovalo program Power, ktorý pokračuje 
v dosadzovaní študentov na trvalé pozície ako 
nových zamestnancov, 23 študentov. ZSE podporuje 
svoje talenty aj prostredníctvom programu Talent, 
ktorý bol v roku 2021 revidovaný tak, aby lepšie 
zodpovedal potrebám biznisu. V prípade potreby 
majú zamestnanci možnosť využiť koučing na rozvoj 
svojich mäkkých a tvrdých zručností. Spoločnosť 
ZSD je partnerom Medzinárodnej ceny vojvodu 
z Edinburghu, ktorá umožňuje vzdelávania sa 

oboma smermi. Program je navrhnutý tak, aby naši 
kolegovia, ktorí učia študentov o energetike, mali 
možnosť obohatiť si svoje mentorské schopnosti. 
ZSE tiež pravidelne sleduje celkový podiel mužov 
a žien v spoločnosti, ako aj podiel mužov a žien na 
výkonných pozíciách. V roku 2021 bol celkový podiel 
mužov 72% a celkový podiel žien 28%. Podiel žien vo 
výkonných funkciách predstavoval 27,7%. (GRI 405-1)

V rámci tém personalistiky, diverzity a inklúzie 
nezabúdame ani na nevyhnutnosť neustáleho 
celoživotného vzdelávania nielen v oblasti tvrdých 
zručností, ale aj s dôrazom na všímavosť, pozitívne 
myslenie či telesnú rovnováhu. (GRI 103-1/2/3).

V roku 2021 sme znova zorganizovali sériu 
webinárov: 
• „Ako dosiahnuť work-life balance a nezblázniť sa“: 

pod vedením skúsenej koučky a psychoterapeutky, 

ktorá hovorila o zvládaní náročných situácií 
a vybalansovaní súkromia, práce, rodiny a zdravia

• „Psychosomatika – aby sme bolestivý chrbát, 
bolesti hlavy a migrény, nekvalitný spánok či 
zvýšené potenie nebrali ako náhodu“: Prednáška 
fyzioterapeutky o tom, ako predchádzať 
psychosomatickým ochoreniam, a ako dlhodobé 
sedenie ovplyvňuje nielen telo, ale aj emócie 
a myseľ

• „DE-STRESS - čo nás učí neuroveda o strese a jeho 
zvládaní“: Workshop odhalil, čo sa deje v našom 
mozgu a tele, keď prežívame rôzne druhy stresu 
a ako sa naučiť lepšie zvládať seba samého, zvýšiť 
vlastnú produktivitu a spokojnosť

• „Umenie optimizmu a vytvárania šťastných 
spomienok“: Ako podporiť zapamätávanie si 
pozitívnych myšlienok. Súčasťou prednášky bolo 
aj vysvetlenie bezplatnej rodinnej poradne pre 
zamestnancov, ktorú zamestnávateľ poskytuje
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• „Stihnúť dokážeš oveľa viac“: Webinár venovaný práci s časom 
a efektívnosti

• „Tréning očí na pracovisku a doma“: Workshop s optometristom o podpore 
zdravých očí pri práci s PC a inými zobrazovacími jednotkami

• „Emocionálna inteligencia – Ako identifikovať, zvládať a ovládať svoje 
emócie a ovplyvniť náš intelektuálny výkon“: Webinár vysvetľujúci, že bez 
emocionálnej inteligencie (EQ) nie sme schopní využívať celý potenciál 
svojho intelektu (IQ)

• „Týždeň duševného zdravia“ (4 - 8 októbra): Séria 4 webinárov (utorok – 
piatok) venovaných spánku, oddychu, regenerácii, ceste k posilňovaniu 
sebadôvery, bezpečnému rodičovstvu a digitálnemu wellbeingu

• „Komunikácia v čase sociálnych sietí a dezinformácií“: Odborník z Akadémie 
kritického myslenia preskúmal, prečo je komunikácia v 21. storočí stále 
náročnejšia. Ako funguje polarizácia spoločnosti, čím k nej prispievajú 
sociálne siete, ako zručne manévrovať v náročných rozhovoroch, ako 
upokojiť emóciami nabité debaty a kedy z diskusie radšej vystúpiť

• „Čaro Vianoc v prítomnom okamihu“: Ako sa dostať do prítomného 
okamihu, upokojiť svoje myšlienky a uvoľniť stres

Okrem webinárov zameraných na well-being každoročne pridávame sériu 
školení z oblasti nášho podnikania, väčšinou spojených s elektrotechnikou 
a financiami:
• „Základy investovania“: Ako nájsť vhodný investičný mix? Ako investovať pre 

deti? Možnosti investovania na slovenskom trhu
• „Základy elektrotechniky“: Úvod do výroby, distribúcie a používania elektriny 

zrozumiteľnou a názornou formou pre netechnických zamestnancov. (GRI 
102-16; 404-2)
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Zamestnanci skupiny ZSE dlhodobo prispievajú 
k podpore zmysluplných aktivít vo svojom okolí 
a v územnej pôsobnosti spoločnosti. V roku 
2021 pomohli získať financie pre organizácie 
a projekty, na ktorých sa priamo podieľajú a ktoré 
sú ich srdcu blízke. Nadácia ZSE vyhlásila piaty 
ročník Zamestnaneckého grantového programu 
s celkovým rozpočtom navýšeným na 80 000 eur 
a maximálnou výškou podpory na jeden projekt 
zvýšenou na 800 eur. Do programu sa mohli 
zapojiť neziskové organizácie, školy a školské 
zariadenia, obce či mestá, kultúrne inštitúcie 
a športové kluby. Do programu bolo predložených 
celkovo 134 projektov, z ktorých hodnotiaca 

Angažovanosť v komunite 
– Nadácia ZSE 



komisia odporučila na podporu  
119 projektov. V roku 2022, pri príležitosti 100. 
výročia ZSE, navýši Nadácia ZSE rozpočet 
na podporu zamestnaneckých projektov na 
100-tisíc eur. Oprávnené subjekty sa budú môcť 
s podporou zamestnanca uchádzať o finančný 
príspevok až do výšky 1 000 eur na jeden projekt. 

Po dlhom období sociálnej izolácie a absencie 
kultúrnych, komunitných či športových podujatí 
vyhlásila Nadácia ZSE aj piaty ročník grantového 
programu Rozprúdime regióny, v rámci ktorého 
s pomocou angažovaných ľudí a organizácií 
znovu štartujeme život na západnom Slovensku. 

Program mohol opäť podporiť projekty, ktoré 
rozvíjajú kultúrny, športový a komunitný život na 
západnom Slovensku. Program bol po prvýkrát 
otvorený pre projekty, ktoré sú realizované 
online. Viacčlenná hodnotiaca komisia hodnotila 
celkovo 539 predložených projektov, z ktorých 
118 odporučila na podporu Správnej rade 
Nadácie ZSE. Pre veľké množstvo zaujímavých 
projektov sa predstavenstvo rozhodlo navýšiť 
programový rozpočet o sumu 20 000 eur, 
ktorá bola prerozdelená medzi ďalších 25 
projektov, ktoré si získali sympatie fanúšikov 
na facebookovej stránke Nadácie ZSE. Celkovo 
Nadácia ZSE podporila v grantovom programe 

Rozprúdime regióny 143 projektov sumou 120 000 
eur. V roku 2022 plánuje Nadácia ZSE pokračovať 
v grantovom programe a vyhlási jeho 6. ročník. 

Uvedomujeme si, že ak chceme vytvoriť 
a zachovávať silnú, udržateľnú a odolnú 
spoločnosť, je rozvoj našich komunít mimoriadne 
dôležitý. Grantový program Búrame bariéry 
dopĺňa oblasť podpory komunitného rozvoja 
o cieľovú skupinu ľudí so zdravotným 
znevýhodnením. Nadácia ZSE v spolupráci 
s Asociáciou pomoci postihnutým APPA už 
počas štyroch ročníkov programu podporila 
organizovanie miestnych charitatívnych podujatí. 
Finančný príspevok získaný z každého grantového 
programu slúži na zlepšenie života ľudí so 
zdravotným znevýhodnením. Finančný príspevok 
Nadácie ZSE bol konkrétne určený na technickú 
podporu charitatívnych podujatí, ktorých 
cieľom je získať prostriedky prostredníctvom 
crowdfundingu a následne uhradiť rehabilitáciu, 
lekársku pomoc a lieky pre vybraných 
členov klubu APPA. Organizátorom desiatich 
podporených podujatí sa aj napriek nepriaznivým 
okolnostiam v súvislosti s opatreniami COVID-19 
podarilo vyzbierať v prospech ľudí so zdravotným 
znevýhodnením viac ako 15 600 eur. 

Školský rok 2020/2021 bol pre učiteľov, 
žiakov a rodičov opäť zaťažkávacou skúškou. 
Epidemiologické opatrenia súvisiace so šírením 
koronavírusu priniesli novú situáciu, ktorá 
mnohým deťom výrazne skomplikovala prístup 
k vzdelaniu. Viac ako 128 000 slovenských 

57



detí nemalo v čase zatvorených škôl možnosť 
vzdelávať sa cez internet. Takmer pätina 
učiteľov spojila zasielanie pracovných hárkov 
s telefonickým kontaktom, aby mali ich žiaci 
aspoň základný kontakt so školou. Nadácia ZSE sa 
preto rozhodla podporiť snahu pedagógov, ktorí 
prekonali množstvo prekážok, aby svojim žiakom 
uľahčili štúdium, a vyhlásila grantový program 
Výnimočné doučko na podporu projektov, 
ktoré umožnia vzdelávanie všetkým žiakom 
bez rozdielu. V rámci programu sme podporili 
39 vzdelávacích projektov celkovou sumou 70 
000 eur. Dúfame, že náš príspevok zanechal 
v budúcnosti podporených študentov aspoň malú, 
no výraznú stopu. 

Nadácia ZSE navyše v roku 2021 vyhlásila už 
tretí ročník grantového programu Výnimočné 
školy pre inovatívnych a inšpiratívnych učiteľov, 
ktorí nestratili vášeň a chuť učiť inak. Prvé dva 
roky programu ovplyvnili opatrenia súvisiace 
so šírením ochorenia COVID-19. Vyučovanie na 
školách a odovzdávanie vedomostí žiakom si 
vyžadovalo nový prístup, ktorý sprevádza profesiu 
učiteľa. Húževnatosť a odhodlanie slovenských 
učiteľov nezlomili ani náročné pracovné 
podmienky. Nadácia ZSE v rámci tretieho ročníka 
grantového programu opäť hľadala pedagógov, 
ktorí chcú byť inšpiráciou nielen pre svojich 
žiakov, ale aj pre ostatných kolegov. Z celkového 
počtu 283 predložených projektov bolo 23 
podporených sumou 50 000 eur. 

Ďalšiu príležitosť pre učiteľov priniesol prvý 
ročník projektu Učíme sa spolu online určeného 

pre učiteľov základných a stredných škôl, ktorí 
prejavili záujem podieľať sa na tvorbe webovej 
stránky www.vynimocneskoly.sk. Príležitosť 
rozvíjať svoje digitálne zručnosti využilo všetkých 
63 učiteľov, ktorí predložili svoje projekty. Na 
základe hodnotenia nezávislej komisie získalo 
11 autorov podporu v celkovej výške 25 000 eur. 
V školskom roku 2021/2022 podporila Nadácia ZSE 
vzdelávacie projekty súhrnne sumou 75 000 eur. 

Skupina ZSE je veľmi aktívna aj v oblasti 
životného prostredia, najmä ochrany 
vtáctva. S Ochranou dravcov na Slovensku 
spolupracujeme na programe 3DodZSE od roku 
2016, už predtým sme však rozbehli dlhodobé 
aktivity v iných projektoch. Súčasťou programu 
3DodZSE sú aktivity zamerané na praktickú 
a trvalo udržateľnú ochranu dravcov a sov. 
Aktivity projektu zahŕňajú monitoring a inštaláciu 
vtáčích búdok pre plamienku driemavú (Tyto 
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alba) a kuvika obyčajného (Athene noctua), čiže 
sovy, ktoré sú na Slovensku na pokraji vyhynutia. 
Projekt tiež monitoruje rôzne druhy dravcov 
a sov, a zbiera informácie o ich aktuálnom 
rozšírení. Cieľom aktivity „Hej, sokoly“ je podporiť 
spoluprácu medzi ochranármi a odborníkmi 
v oblasti energetiky. Jeho súčasťou je kontrola 
obsadenosti a hniezdnej úspešnosti vtáčích 
búdok, ktoré boli v spolupráci so ZSD inštalované 
na elektrické stĺpy. Významným nástrojom na 

popularizáciu tém a dosahovanie výsledkov je aj 
časopis Dravce a sovy.

Dôležitú úlohu zohráva aj Komunitné 
a vzdelávacie centrum pre verejnosť, učiteľov 
a študentov Elektrárňa Piešťany (EP). Ide 
o zrekonštruovanú industriálnu budovu z roku 
1906, od roku 1996 zaradenú medzi národné 
kultúrne pamiatky. V súčasnosti spadá pod 
Nadáciu ZSE, ktorá bezplatne poskytuje priestory 

EP vrátane existujúceho vybavenia a nákladov na 
energie Komunitnému centru Nitra. Občianske 
združenie tak môže poskytnúť priestor pre 
rozvojové a vzdelávacie aktivity. Pod strechou EP 
sa odohrávajú mnohé zaujímavé podujatia, ako sú 
komentované prehliadky, environmentálne filmy, 
interaktívne hodiny dejepisu, fyziky, životného 
prostredia, či študentské tábory a pod. Viac 
informácií nájdete na https://elektrarnapiestany.sk/.

Pokiaľ ide o súdržnosť, naši kolegovia vedia, kde 
je ich pomoc najviac potrebná. V čase pandémie 
je darcovstvo krvi obzvlášť dôležité, najmä pre 
pacientov, ktorí potrebujú urgentnú transfúziu. 
ZSE zorganizovala darovanie krvi, súčasťou 
ktorého bol aj dôležitý informačný manuál 
o darcovstve.

Počas vianočných sviatkov v roku 2021 urobili naši 
zamestnanci opäť raz radosť svojimi vianočnými 
darčekmi Centru pre deti a rodinu v Pečeňadoch 
a Domovu dôchodcov DOMUS BENE - Dom dobra 
v Senci. (GRI 102-12; 102-16)
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UDRŽATEĽNÉ RIADENIE 
PODNIKU
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Zodpovednosť a súlad s právnymi a etickými normami sú 
pre skupinu ZSE rovnako zásadné ako samotné podnikanie. 
Uvedené atribúty predstavujú v našom ponímaní základ 
kvalitného riadenia spoločností skupiny ZSE. Preto neustále 
pracujeme na prehlbovaní štandardov Compliance 
a zlepšovaní nášho Compliance programu. Primárnym cieľom 
Compliance v skupine ZSE je predchádzať porušeniam 
predpisov spoločnosťami skupiny ZSE, odhaľovať ich 
a primerane na ne reagovať. Aj s ohľadom na uvedené 
je v centre nášho záujmu, ako aj našou zodpovednosťou, 

nekonať voči našim zákazníkom, obchodným partnerom, 
investorom či iným zainteresovaným subjektom zavádzajúcim 
alebo podvodným spôsobom. Nedbanlivosť, resp. úmyselné 
porušovanie predpisov vnímame vysoko citlivo, keďže takéto 
konanie môže viesť nielen k pokutám, ale aj k naštrbeniu 
dôvery našich partnerov voči skupine ZSE alebo k poškodeniu 
našej povesti, ktorú si dlhodobo na trhu budujeme. Ďalším 
negatívnym fenoménom, ktorý Compliance program skupiny 
ZSE reflektuje, je korupcia. Tá je pre nás neprijateľná, a to 
aj z dôvodu, že kreuje situácie, kedy dochádza k prijímaniu 
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rozhodnutí z nesprávnych dôvodov. Môže tiež 
brániť pokroku, inováciám, narušiť hospodársku 
súťaž, či spôsobiť iné trvalé škody. Ktokoľvek sa 
v našich spoločnostiach skupiny ZSE dopustí 
korupčného správania, bude za svoje konanie 
niesť dôsledky, a to nevynímajúc aj v rovine 
trestnoprávnej zodpovednosti. Ak dôjde v našej 
skupine k porušeniu predpisov, tieto porušenia 
budeme bezodkladne riešiť transparentným 
spôsobom a v prípade potreby podnikneme 
disciplinárne opatrenia. V rámci skupiny ZSE sa 
snažíme zabrániť akémukoľvek korupčnému 
správaniu už v jeho zárodku. Protikorupčné 
praktiky v našej spoločnosti upravuje Etický kódex 
skupiny ZSE a jeho prílohy, ktoré rozpracovávajú 
5 základných oblastí Compliance (Dary 
a pohostenia; Konflikty záujmov; Poznaj svoju 
protistranu; Trestná zodpovednosť právnických 
osôb; Hospodárska súťaž). Matéria Etického 
kódexu je školená formou e-learningu pre nových 
zamestnancov a zároveň aj cez refresher kurzy 
pre doterajších zamestnancov. Rovnako sa 
témy Compliance dostávajú do popredia cez 
komunikačné kampane na intranete, v internom 
časopise alebo počas špeciálnych udalostí, ako je 
napríklad Medzinárodný deň boja proti korupcii či 
Medzinárodný deň whistleblowerov. Skupina ZSE 
sa usiluje inšpirovať každého zo zamestnancov 
dôkladne dodržiavať predpisy, hodnoty a Etický 
kódex skupiny ZSE. 
(GRI 103-1/2/3; GRI 102-16; 102-17; 205-2 (core))

Ďalším cieľom je aj podporovanie aktívneho 
presadzovania interných smerníc priamo 
zamestnancami, zvyšovanie povedomia 
o etických dilemách či o inštitúte 

whistleblowingu. Ak majú zamestnanci dôvodné 
podozrenie na správanie nesúladné s našimi 
internými predpismi, zákonmi či Etickým 
kódexom, podporujeme ich, aby svoje podozrenia 
okamžite nahlásili. Pokiaľ si to želajú, môžu tak 
urobiť anonymne prostredníctvom interných 
kanálov nahlasovania. Kanály ohlasovania sú 
dostupné aj pre externé subjekty, ktoré môžu 
skupinu ZSE kontaktovať ohľadom svojich zistení 
či obáv. V rámci Compliance management 
systému spoločnosti skupiny ZSE podrobujú 
svojich potenciálnych dodávateľov previerke 
ich identity a integrity, aby sa zabezpečilo, 
že dodávatelia skupiny ZSE budú spĺňať naše 

štandardy ohľadom dodržiavania predpisov 
v oblastiach ako sú korupcia, pranie špinavých 
peňazí, dane, ekonomické sankcie a financovanie 
terorizmu. Skupina ZSE si takisto zakladá aj na 
informačnej transparentnosti a bezpečnosti 
rovnako ako na ochrane osobných dát. Informácie 
ohľadom trhových výsledkov skupiny ZSE sú 
každoročne uverejňované vo výročných správach.
Skupina ZSE rešpektuje ľudské práva v súlade 
s aktualizovaným vyhlásením E.ONu o zásadách 

ľudských práv z roku 2019 (aktualizácie verzie 
z roku 2008), ktoré bolo podpísané všetkými 
členmi predstavenstva E.ONu a uverejnené na ich 
stránke. Toto vyhlásenie uznáva Medzinárodnú 
chartu ľudských práv a Deklaráciu Medzinárodnej 
organizácie práce, ktoré reflektuje aj ZSE Kódex 
správania dodávateľa. Spoločnosti skupiny ZSE 
si vyberajú svojich dodávateľov na základe 
profesionálnych a ekonomických kritérií. 
Pozorne sa však pozerajú aj na aspekt ochrany 
životného prostredia, dodržiavania ľudských práv, 
pracovných a iných všeobecne záväzných noriem 
či antidiskriminačných a protikorupčných politík. 
Spoločnosti skupiny ZSE rovnako uznávajú Desať 

zásad Globálnej výzvy OSN (UN Global Compact, 
UNGC). Tieto zásady zohrávajú vedúcu úlohu vo 
vzťahu medzi spoločnosťami skupiny ZSE a ich 
dodávateľmi a sú zapracované aj do Kódexu 
správania dodávateľa. 

IV roku 2021 v rámci kontinuálneho školenia 
a vzdelávania zorganizoval úsek právnych 
služieb ZSE už druhý e-learning o dodržiavaní 
antimonopolných pravidiel (predtým v roku 



2019). Tieto školenia sa budú aj naďalej opakovať 
každé dva roky, samozrejme s inou náplňou, 
avšak stále zamerané na atribúty práva 
hospodárskej súťaže. Cieľom školenia je zvýšiť 
povedomie a informovanosť zamestnancov 
skupiny ZSE v oblasti konkurencie, aby pri 
svojich každodenných úlohách a činnostiach 
vedeli identifikovať možné riziká porušenia 
hospodárskej súťaže, a zabezpečiť dodržiavanie 
pravidiel hospodárskej súťaže s dôrazom 
najmä na aktívne predchádzanie ich možnému 
porušeniu. Školenie je určené pre všetkých 
vybraných zamestnancov skupiny ZSE, ktorých 
pracovné činnosti indikujú, že by mohli mať 
prístup k citlivým a trhovo relevantným 
informáciám a ktorí majú rozhodovacie 
právomoci s vplyvom na konkurenciu na 
relevantných trhoch, kde sú spoločnosti 
skupiny ZSE aktívne (školenia sú poskytované 
aj zástupcom všetkých výkonných orgánov 
spoločností skupiny ZSE vrátane generálneho 
riaditeľa a členov orgánov nominovaných 
štátom). V roku 2021 školenie absolvovalo 364 
zamestnancov skupiny ZSE. Skupina ZSE realizuje 
tieto školenia v spolupráci s kolegami z E.ONu, 
ktorí tvoria e-learning (animácie, úlohy a pod.), 

a právnici zodpovední za túto oblasť následne 
prekladajú ich obsah do slovenského jazyka.

V roku 2021 prešiel úsek právnych služieb 
školením o práve hospodárskej súťaže, ktoré 
bolo konkrétne šité na mieru pre právnikov 
spoločností skupiny ZSE. Toto školenie sa 
nekoná pravidelne, ale skôr podľa potreby 
v prípade veľkých zmien práva hospodárskej 
súťaže (národného či európskeho), zavedenia 
alebo významnej zmeny právnych inštitúcií 
alebo v prípade novej významnej a relevantnej 
judikatúry. Cieľom školenia je teda prehĺbiť 
a aktualizovať znalosti interných právnikov 
skupiny ZSE v oblasti práva hospodárskej 
súťaže. Okrem toho v roku 2021 prebehlo 
cvičenie neohlásenej inšpekcie, tzv. „dawn 
raid“, v súvislosti s vydaním interného 
riadiaceho dokumentu – Kódexu správania pri 
neohlásených inšpekciách, ktorý bol prijatý 
v nasledujúcich spoločnostiach skupiny 
ZSE: Západoslovenská energetika, a.s., 
Západoslovenská distribučná, a.s., ZSE Energia, 
a.s. a ZSE Elektrárne, s.r.o.
Cieľom cvičenia bolo vysvetliť vybranej skupine 
zamestnancov vyššie uvedených spoločností 
komplexné smernice pre správanie a postupy, 
ktoré je potrebné dodržiavať v prípade kontroly 
zo strany orgánov na ochranu hospodárskej 
súťaže v priestoroch skupiny ZSE. Školenia 
sa zúčastnili najmä osoby, ktoré majú pri 
takejto kontrole priamy vplyv a kontakt 
s osobami vykonávajúcimi kontrolu. Išlo 
najmä o (i) interných právnikov skupiny ZSE, 
ktorým bola poskytnutá príručka s presnými 
pokynmi v prípade kontroly; (ii) vybraných IT 
zamestnancov skupiny ZSE, ktorí sú v prípade 

takejto kontroly povinní bezodkladne vykonať 
potrebné IT činnosti; (iii) pracovníkov 
bezpečnostnej služby a recepčných, ktorí sú 
primárnym kontaktom pre každého, kto vstúpi 
do priestorov spoločností skupiny ZSE. 
Súčasťou úseku právnych služieb je aj expert 
ochrany osobných údajov, ktorého hlavnou 
odbornou činnosťou je, samozrejme, politika 
GDPR a zabezpečenie ochrany osobných 
údajov. Komunikačné a školiace aktivity v tejto 
oblasti na rok 2021 zahŕňali orientačné školenia 
pre nových zamestnancov (233 účastníkov), 
pravidelné každoročné online školenia pre 
všetkých zamestnancov (1 488 účastníkov), 
školenia pre špecifické cieľové skupiny 
(logistika, marketing) zamerané na rozšírenie 
vnímania témy „osobné údaje“ (20 účastníkov), 
spoluprácu na príprave školenia skupiny E.ON 
„eLearning o súlade, kybernetickej bezpečnosti 
a ochrane údajov pre všetkých zamestnancov“, 
komunikačné články „Všetko najlepšie k 40. 
narodeninám“ k 40. výročiu Dňa ochrany 
osobných údajov (28. januára) či článok „Tri roky 
s GDPR“ (25. júna). (GRI 205-2 (core))

Dobré podnikové riadenie pre skupinu ZSE 
znamená vykonávať také aktivity, ktoré sú plne 
v súlade s právnymi predpismi a usmerneniami 
internej politiky a povedú k dosiahnutiu 
rozvojových cieľov. Skutočným výsledkom 
dobrého riadenia je miera, do akej plníme svoj 
záväzok týkajúci sa ľudských práv v oblastiach, 
v ktorých podnikáme. 
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GRI 102: Všeobecné vyhlásenia 
Profil Organizácie

102-1:  Názov Organizácie O nás

102-2:  Aktivity, značky, produkty a služby O nás

102-3:  Sídlo spoločnosti O nás

102-4:  Umiestnenie prevádzok O nás

102-5:  Vlastníctvo a právna forma

Západoslovenská energetika, a.s. je akciová spoločnosť založená podľa slovenského práva a jej akcie 
nie sú verejne obchodované, t.j. ide o súkromnú akciovú spoločnosť. Forma akciovej spoločnosti 
je na Slovensku bežná pre veľké kapitálové spoločnosti. Akcionármi spoločnosti Západoslovenská 
energetika, a.s. sú (i) Slovenská republika zastúpená Ministerstvom hospodárstva SR, (ii) E.ON 
Beteiligungen GmbH so sídlom v Nemecku a (iii) E.ON Slovensko, a.s. so sídlom na Slovensku.

102-6:  Pôsobenie na trhoch O nás, Všeobecné čísla za rok 2021

Tento report vychádza zo smerníc Global 
Reporting Initiative (GRI). Smernice GRI sú 
výsledkom transparentného procesu s viacerými 
zainteresovanými stranami a pozostávajú 
z ukazovateľov výkonnosti pre všetky sektory 
a všetky typy organizácií. Tento výkaz bol 
vypracovaný v súlade so štandardmi GRI 
Sustainability Reporting Standards (GRI SRS) 
2016. Obsahuje aj sektorovo špecifické vyhlásenia 
GRI Electric Utilities Sector Disclosures 2013. 

Výkaz bol vypracovaný v súlade s GRI Standards: 
Core option.
V súlade s GRI SRS je obsah tohto výkazu 
založený na analýze závažnosti. Nižšie uvedená 
tabuľka označuje časti tohto výkazu, kde možno 
nájsť informácie, ktoré spĺňajú požiadavky GRI. 
Obsahuje: 
• Všeobecné vyhlásenia reportujúce kontextové 

informácie o ZSE (GRI 102) 
• Informácie o našom manažérskom prístupe ku 

každej závažnej téme (GRI 103) 
• Specific disclosures for each material topic 

(Topic-specific GRI standards series 200, 300, 
400 as well as the Electric Utilities Sector 
Disclosures)

Ak požiadavky GRI nie sú spojené s konkrétnou 
časťou tohto výkazu, tabuľka obsahuje dodatočné 
informácie. (GRI 102-54/55)

Vykazovanie podľa GRI
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102-7:  Rozsah organizácie O nás, Energetické siete, Zákaznícke riešenia, Výroba elektriny

102-8:  Informácie o zamestnancoch  
 a iných pracovníkoch

O nás, Rozdelenie zamestnancov

102-9:  Dodávateľský reťazec

Úsek logistiky a tím environmentu v rámci dodávateľského reťazca monitorujú environmentálne 
a ľudské práva ad hoc. Plánuje sa sformalizovanie agendy pre ombudsmana pre ľudské práva. ISO 
certifikovaní dodávatelia skupiny ZSE: 91,6% (kvalifikovaných dodávateľov: 312, dodávateľov s ISO 
certifikáciou: 286).

102-10:  Významné zmeny v organizácii  
 a jej dodávateľstvom reťazci

Bez významných zmien

102-11:  Preventívna zásada alebo prístup

Skupina ZSE má havarijné plány na ochranu vody – 65 samostatných dokumentov pre elektráreň 
Malženice, rozvodne a prevádzkové zariadenia. Máme 42 havarijných plánov pre prípad nehody pri 
narábaní s nebezpečným odpadom. Zamestnanci sú školení, ako postupovať v prípade nehody. Máme 
zavedený postup pre prípad núdze a ako naň reagovať.

102-12:  Externé iniciatívy
Stratégia udržateľnosti – Náš prístup, Spoľahlivé a inteligentné siete, Ochrana prírody a zachovanie 
biodiverzity – Životné prostredie, Angažovanosť v komunite – Nadácia ZSE

102-13:  Členstvo v združeniach
Spoločnosti skupiny ZSE sú členom rôznych organizácií (napr. Business Leaders Forum – BLF, 
Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora), avšak každá spoločnosť/divízia/úsek/tím 
spravuje členstvo v združeniach samostatne. 

Stratégia
102-14:  Vyjadrenie vyššieho manažéra  
 s rozhodovacou právomocou

Predslov

Etika a integrita
102-16:  Hodnoty, zásady, štandardy,  
 a normy správania

Stratégia udržateľnosti – Náš prístup, Ochrana prírody a zachovanie biodiverzity – Životné prostredie, 
BOZP, Sociálne benefity a diverzita, Angažovanosť v komunite – Nadácia ZSE, Udržateľné 
riadenie podniku.

102-17:  Mechanizmy pre poradenstvo  
 a obavy v otázkach etiky

Udržateľné riadenie podniku
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Riadenie podniku
102-18:  Štruktúra riadenia Stratégia udržateľnosti – Náš prístup

Zapojenie zainteresovaných subjektov

102-40:  Zoznam zainteresovaných subjektov
Akcionári, zamestnanci, pracovníci, ktorí nemajú zmluvu na plný úväzok, zákazníci, spotrebitelia, 
odborové organizácie, občianska spoločnosť, lokálne komunity, dodávatelia, tvorcovia politík

102-41:  Kolektívne zmluvy
Sekcia 3 Kolektívnej zmluvy: záväzná povaha kolektívnej zmluvy uvádza, že celkovo 100 % 
zamestnancov je krytých Kolektívnou zmluvou. 

102-45:  Entity zapojené do konsolidovanej  
 účtovnej závierky

Entity kryté konsolidovanou účtovnou závierkou (konsolidovaná výročná správa za rok 2021) sú 
spoločnosti Skupiny ZSE pozostávajúce z materskej spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s., 
a jej dcérskych spoločností Západoslovenská distribučná, a.s., ZSE Energia, a.s., ZSE Elektrárne, s.r.o., 
ZSE Development, s.r.o. v likvidácii, ZSE Energy Solutions, s.r.o., ZSE MVE, s. r. o., ZSE Business Services, 
s. r. o. a ZSE Energetické služby, s.r.o. Západoslovenská energetika, a.s. je tiež jediným zakladateľom 
Nadácie ZSE. ZSE Energia, a.s. má organizačnú jednotku v Českej republike. Západoslovenská 
energetika, a.s. nemá v zahraničí žiadne organizačné jednotky.

102-46:  Definovanie obsahu výkazu a vyhradenie tém Tento výkaz sa zameriava primárne na témy udržateľnosti, ktoré sú podstatné pre nás a naše 
zainteresované subjekty. Výkaz pokrýva naše dve hlavné oblasti činnosti: energetické siete 
a zákaznícke riešenia. Obsahuje aj informácie o našej paroplynovej elektrárni v Malženiciach. Stratégia 
ESG je bližšie opísaná a každá jej oblasť je rozvedená v samostatnej sekcii. Uvedená je aj emisná 
bilancia v troch oblastiach skleníkových plynov.

102-47:  Zoznam podstatných tém

102-48:  Aktualizované informácie Aktualizovala sa tabuľka emisií skleníkových plynov z roku 2020. 

102-49:  Zmeny vo vykazovaní
Výkaz udržateľnosti za rok 2021 je založený na kritériách GRI 2016. Žiadne iné významné zmeny vo 
vykazovaní nenastali.

102-50:  Sledované obdobie Sledované obdobie pokrýva kalendárny rok 2021 (od 1.1.2021 do 31.12.2021)

102-51:  Dátum posledného výkazu Výkaz udržateľnosti za rok 2020 bola zverejnený 21. októbra 2021.

102-52:  Cyklus vykazovania Ročný

102-53:  Kontakt pre otázky  
 súvisiace s výkazom

Dominika Filinova <dominika.filinova@zse.sk>
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102-54:  Vyhlásenie o vykazovaní 
 v súlade so štandardmi GRI

Vykazovanie podľa GRI

102-55:  Obsahový index GRI Vykazovanie podľa GRI

102-56:  Externé preverenie V čase zverejnenia nebol tento výkaz externe overený.

GRI 200: Ekonomická oblasť
GRI 205: Anti-corruption (2016)

103-1/2/3:  Manažérsky prístup Udržateľné riadenie podniku

205-2 (core):  Komunikácia a školenia  
  o protikorupčných politikách  
  a postupoch

Udržateľné riadenie podniku

GRI G4 Sector Disclosures Electric Utilities: Research and development (R&D) (2013)

103-1/2/3: Manažérsky prístup Táto metrika je momentálne vo vývoji

GRI 300: Environmentálna oblasť
GRI 302: Energy (2016)

103-1/2/3: Manažérsky prístup Stratégia udržateľnosti – Náš prístup

302-1: Spotreba energie v rámci organizácie Emisná bilancia skupiny ZSE

GRI 305: Emissions (2016)

103-1/2/3: Manažérsky prístup Stratégia udržateľnosti – Náš prístup

305-1: Priame emisie skleníkových plynov (oblasť 1) Emisná bilancia skupiny ZSE

305-2:  Nepriame emisie skleníkových 
 plynov (oblasť 2)

Emisná bilancia skupiny ZSE

305-3 (core): Iné emisie skleníkových 
 plynov (oblasť 3)

Emisná bilancia skupiny ZSE
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GRI 400: Sociálna oblasť
GRI 401: Employment (2016)

103-1/2/3: Manažérsky prístup Sociálne benefity a diverzita

401-1: Noví zamestnanci a fluktuácia O nás – Rozdelenie zamestnancov

GRI 403: Occupational health and safety (2018)

103-1/2/3: Manažérsky prístup BOZP

403-1:  ISystém riadenia bezpečnosti,  
 a ochrany zdravia pri práci

BOZP

Systém riadenia bezpečnosti je založený na štandarde ISO 45001. ZSE, ZSD, ZSEE sú ISO certifikované 
of roku 2010. Recertifikácia prebieha každé 3 roky.

403-2:  Identifikácia nebezpečenstiev, hodnotenie  
 rizík a vyšetrovanie incidentov

V Skupine ZSE sa vyprodukuje iba minimálne množstvo nebezpečného odpadu (NO). Zariadenia, 
ktoré nie sú v prevádzke, ale sú stále funkčné, sa nepovažujú za odpad. NO vzniká až vtedy, keď sa 
vyradia. Výskyt NO je ovplyvnený poruchou/výmenou zariadení, prípadne rozsahom rekonštrukcie 
budov, ako aj počtom ekologických havárií, ktoré vzniknú neplánovane, preto je veľmi náročné nastaviť 
formálny program s časovým plánom, aby sa tomuto výskytu predišlo. Napriek tomu máme zavedené 
interné smernice na určenie podmienok spojených s prácou s azbestom a interné opatrenia pre 
prípad nehody (havarijný plán pre nebezpečný odpad). Údaje o nebezpečnom odpade monitorujeme, 
vytvárame z nich štatistiku a vykazujeme ročne. 

403-3:  Služby ochrany zdravia pri práci BOZP

403-4:  Účasť pracovníkov na BOZP,  
 ich konzultovanie a komunikácia  
 v oblasti BOZP

BOZP

403-5:  Školenia pracovníkov o bezpečnosti  
 a ochrane zdravia pri práci

BOZP

403-6:  Podpora zdravia pracovníkov BOZP

403-7:  Prevencia a zmierňovanie  
 dopadov BOZP priamo spojených  
 obchodnými vzťahmi

BOZP
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403-9:  Pracovné úrazy BOZP

ZSE používa nasledovné kľúčové ukazovatele výkonu na sledovanie a vykazovanie incidentov:
• “Total recordable injury frequency” (TRIF) combined – počet pracovných úrazov a ochorení vlastných 
zamestnancov aj zamestnancov dodávateľa s práceneschopnosťou i bez
• “Lost time injury frequency” (LTIF) combined – pracovné nehody vlastných zamestnancov aj 
zamestnancov dodávateľa s práceneschopnosťou 
• Serious Incident and Fatality Frequency Rate (SIF) combined meria počet skutočných (S3 a S4) 
bezpečnostných incidentov na jeden milión odpracovaných hodín. Na rozdiel od TRIF vypovedá 
ukazovateľ SIF len o závažných incidentoch
Všetky metriky sa vykazujú E.ONu zadávaním čísiel do systému PRISMA

403-10:  Choroby z povolania BOZP

GRI 404: Training and education (2016)

103-1/2/3: Manažérsky prístup Sociálne benefity a diverzita

404-2:  Programy na zvyšovanie zručností  
 zamestnancov a pomoc s odchodom

Sociálne benefity a diverzita

GRI 405: Diversity and Equal Opportunity (2016)

103-1/2/3: Manažérsky prístup Sociálne benefity a diverzita

405-1: Diverzita riadiacich orgánov a zamestnanov Sociálne benefity a diverzita

GRI 412: Human rights assessment (2016)

103-1/2/3: Manažérsky prístup

Ako líder ESG v oblasti energetiky považujeme agendu ľudských práv za kľúčový princíp našich 
hodnôt. Vedenie ZSE identifikovalo potrebu novej pozície ombudsmana pre ľudské práva 
s plánovaným nástupom v roku 2023. Pôjde o prierezovú (ĽZ, Logistika, Enviro, Compliance a ESG) 
neutrálnu úlohu s výrazným zameraním na hodnotenie ľudských práv, vykazovanie 
a nápravné opatrenia. 
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412-3 (core): Významné investičné dohody 
  a zmluvy, ktoré obsahujú klauzuly  
  o ľudských právach alebo ktoré   
 prešli ľudskoprávnou kontrolou

Ombudsman pre ľudské práva bude prvým kontaktom so zamestnancami a dodávateľmi v súvislosti 
so sťažnosťami na porušenie ľudských práv, bude podporovať kultúru otvorenej spätnej väzby: 
rozhovory o spokojnosti so zamestnancami v skúšobnej dobe, programové monitorovanie náhodne/
konkrétne vybraných zamestnancov; monitorovanie vykazovania a nápravné opatrenia týkajúce 
sa rozdielov v odmeňovaní žien a mužov, počtu odpracovaných rokov verzus fluktuácie, rodových 
štatistík (muži verzus ženy) vzhľadom na regionálne rozloženie a typ pozície, vypracovávanie cieľov 
na zníženie miery dobrovoľnej fluktuácie zamestnancov alebo zvýšenie pomeru diverzity pri nábore, 
monitorovanie dodávateľského reťazca v oblasti ľudských práv a pravidelné náhodné kontroly so 
systematickými metrikami vykazovania atď.

GRI 417: Marketing and labelling (2016)

103-1/2/3: Manažérsky prístup Innovative customer solutions

ZSE-specific:  Results of surveys measuring  
  customer satisfaction

Innovative customer solutions

GRI G4 Sector Disclosures Electric Utilities: Access (2013)

103-1/2/3: Management approach Štandardy kvality sú konkretizované vo Vyhláške ÚRSO č. 236/2016 z 27. júna 2016, ktorou sa 
ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny.
Na distribúciu elektriny sa vzťahuje sada štandardov pre pripojenie, starostlivosť o zákazníka, 
technickú podporu a plynulosť dodávky (SAIDIU, SAIFIU, ISS).

G4-EU28: Početnosť výpadkov elektriny (SAIFI) SAIFI = 1,76 (ÚRSO = SAIFIp + SAIFIu s vis maior)

G4-EU29:  Priemerné trvanie  
  customer satisfaction (SAIDI)

SAIDI = 146 min. (ÚRSO = SAIDIp + SAIDIu s vis maior)


