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Orgány Spoločnosti
Zloženie štatutárnych a dozorných orgánov spoločnosti ZSE bolo počas roka 2015
nasledujúce:

Štatutárny orgán
Profil a zloženie skupiny Západoslovenská energetika, a.s.
Skupina spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s. (ďalej len „skupina ZSE“)
je vedúcou elektroenergetickou skupinou na Slovensku, ktorej materskou spoločnosťou
je spoločnosť Západoslovenská energetika, a.s.
Skupinu ZSE tvorí materská spoločnosť, ktorou je spoločnosť Západoslovenská
energetika, a.s., a jej dcérske spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.,
ZSE Energia, a.s., ZSE Development, s.r.o., ZSE Energy Solutions, s.r.o. a ZSE MVE, s.r.o.

Predstavenstvo
K 31. decembru 2015
Predseda

Jochen Kley (vznik funkcie 5. decembra 2013)

Podpredseda

Ing. Peter Adamec, PhD. (vznik funkcie 1. júna 2012)

Členovia

Ing. Ján Rusnák (vznik funkcie 1. júna 2012)
Marian Rusko (vznik funkcie 1. júla 2013)
Mgr. Juraj Krajcár (vznik funkcie 5. decembra 2013)

Spoločnosť Západoslovenská energetika, a.s. je tiež jediným zakladateľom Nadácie ZSE.
Materská spoločnosť Západoslovenská energetika, a.s., IČO: 35 823 551, so sídlom
Čulenova 6, 816 47 Bratislava (ďalej aj „Spoločnosť“), bola založená dňa 15. októbra
2001 a zapísaná do Obchodného registra SR dňa 1. novembra 2001. Spoločnosť je
zaregistrovaná v Obchodnom registri SR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka
č.: 2852/B.
Poslaním skupiny ZSE je vykonávanie dodávky elektriny, dodávky plynu a distribúcie
elektrickej energie a poskytovanie s tým súvisiacich komplexných energetických služieb
pre všetky kategórie zákazníkov – od domácností, cez malých a stredných podnikateľov,
až po strategické podniky slovenského hospodárstva. Služby sú poskytované dlhodobo,
spoľahlivo, za prijateľné ceny, spôsobom šetrným k životnému prostrediu a v súlade
s pravidlami platnými v EÚ. Skupina ZSE poskytuje služby spojené s distribúciou elektriny
a dodávkou elektriny a plynu predovšetkým v regióne západného Slovenska. Skupina
ZSE okrem dvoch malých vodných elektrární nemá vo svojom portfóliu iné zariadenia
na výrobu elektrickej energie. Určité aspekty vzťahov medzi skupinou ZSE a jej
odberateľmi pri distribúcii elektriny, dodávke elektriny a dodávke plynu vrátane tvorby
cien za služby poskytované istým skupinám odberateľov, sú regulované Úradom pre
reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). V najväčšej miere podlieha regulácii, či už cenovej
alebo vecnej, distribúcia elektriny.

Dozorný orgán
Dozorná rada
K 31. decembru 2015
Predseda
Podpredseda

Členovia

Ing. Ľubomír Streicher
(vznik funkcie člena 1. júla 2013 a predsedu 24. septembra 2013)
Lars Lagerkvist
(vznik funkcie člena 5. decembra 2013
a podpredsedu 19. decembra 2013)
Ing. Peter Hanulík (vznik funkcie 3. augusta 2012)
Ing. Marek Hargaš (vznik funkcie 3. augusta 2012)
Ing. Boris Hradecký (vznik funkcie 3. augusta 2012)
JUDr. Libor Samec (vznik funkcie 3. augusta 2012)
Robert Polakovič (vznik funkcie 21. novembra 2012)
Silvia Šmátralová (vznik funkcie 8. novembra 2014)
Ing. Martin Mislovič (vznik funkcie 17. decembra 2014)

Výbor pre audit
Rozhodnutím valného zhromaždenia Spoločnosti zo dňa 12. decembra 2014 bol
na základe ustanovenia § 19a zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov v spojení s § 173 ods. 1 písm. f) Obchodného zákonníka zriadený Výbor pre
audit. Výbor pre audit má troch členov, ktorých volí a odvoláva valné zhromaždenie
Spoločnosti.
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Štruktúra akcionárov
Štruktúra akcionárov spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s. k 31. decembru 2015
bola nasledujúca:
Štruktúra akcionárov
K 31. decembru 2015

Slovenská republika zastúpená
Ministerstvom hospodárstva
Slovenskej republiky
E.ON Slovensko, a.s.
E.ON Beteiligungen GmbH

Absolútna
hodnota
v tisícoch €

Výška podielu
na základnom
imaní v %

Výška
hlasovacích
práv

100 454

51 %

51

76 818

39 %

39

19 697

10 %
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• vyšetruje zásadné podozrenia zo sprenevery a podvodov v rámci spoločností
patriacich do skupiny Spoločnosti,
• zodpovedá za vypracovanie a aktualizáciu dokumentácie súvisiacej s Business
Compliance Programom,
• vykonáva činnosti týkajúce sa prešetrenia porušení Etického kódexu.
Výsledky jeho činnosti sú pravidelne vyhodnocované a návrhy na zlepšenia uplatňované
v jednotlivých oblastiach riadenia Spoločnosti. Efektivita vnútornej kontroly a systémy
riadenia rizík v Spoločnosti je tiež sledovaná Výborom pre audit Spoločnosti.

Metódy riadenia a orgány Spoločnosti
Akcionári vykonávajú svoje práva prostredníctvom valného zhromaždenia Spoločnosti
v zmysle úpravy obsiahnutej v Obchodnom zákonníku a Stanovách Spoločnosti
nasledovne:

Vyhlásenie o správe a riadení
Metódy a princípy riadenia Spoločnosti sú obsiahnuté v Stanovách Spoločnosti. Stanovy
Spoločnosti sú verejne dostupné prostredníctvom Zbierky listín príslušného registrového
súdu - Okresný súd Bratislava I, ako aj na webovom sídle Spoločnosti www.skupinazse.sk
v časti Investori- Korporátne záležitosti.
Organizačný poriadok Spoločnosti určuje zásady organizácie Spoločnosti a vnútorného
riadenia Spoločnosti a je základným a najvyšším organizačným a riadiacim dokumentom
nadriadeným všetkým dokumentom v Spoločnosti s výnimkou Stanov Spoločnosti.
Súčasťou modelu riadenia Spoločnosti je aj interná riadiaca dokumentácia, ktorá
obsahuje príkazy predstavenstva, príkazy člena predstavenstva, príkazy generálneho
riaditeľa, príkazy riaditeľa divízie, smernice, príručky a postupy.

Valné zhromaždenie
1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Spoločnosti. Rozhoduje o tých otázkach
týkajúcich sa činnosti Spoločnosti, ktoré Stanovy Spoločnosti, Obchodný zákonník
alebo osobitný zákon zahŕňajú do jeho pôsobnosti.
2. Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení osobne alebo
v zastúpení na základe písomného plnomocenstva.
3. Valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo, ak Stanovy Spoločnosti alebo
Obchodný zákonník neustanovujú inak. Predstavenstvo je povinné zvolať riadne
valné zhromaždenie v lehote dvoch mesiacov odo dňa podania daňového
priznania. Predstavenstvo je povinné zvolať mimoriadne valné zhromaždenie najmä
z dôvodov podľa článku XIII bod 3 Stanov Spoločnosti.

Súčasťou organizačnej štruktúry Spoločnosti je aj úsek interného auditu, ktorý:
• hodnotí adekvátnosť a efektívnosť systému internej kontroly, finančných, operačných
a informačných systémov, procesov riadenia Spoločnosti ako aj kvalitu zverených
a vykonávaných úloh,
• identifikuje a hodnotí operačné riziká Spoločnosti použitím adekvátnej metodológie,
• zodpovedá za plánovanie a výkon auditov na preverenie IT systémov, ich
funkcionality a vybavenia, vrátane rôznorodých a komplexných prostredí
informačných technológií, operačných systémov a aplikácií,
• vykonáva audity bezpečnosti informačných systémov a IT infraštruktúry,
• zodpovedá za posúdenie rizík podvodu a vykonávanie vyšetrovaní na základe
posúdenia rizík,
6

Dozorná rada Spoločnosti zvoláva mimoriadne valné zhromaždenie z dôvodov
uvedených v článku XX bod 2 Stanov Spoločnosti.
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4. Predstavenstvo zvoláva valné zhromaždenie pozvánkou na valné zhromaždenie.
Pozvánka na valné zhromaždenie musí byť zaslaná všetkým akcionárom formou
doporučenej listovej zásielky s doručenkou na ich adresu uvedenú v zozname
akcionárov najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia. Pozvánka
na valné zhromaždenie musí obsahovať všetky náležitosti ustanovené právnymi
predpismi a informáciu o tom, že materiály, ktoré budú prerokúvané na valnom
zhromaždení, budú k dispozícii akcionárom k nahliadnutiu v sídle Spoločnosti
najneskôr 3 kalendárne dni pred konaním valného zhromaždenia. Pozvánku
na valné zhromaždenie spolu s materiálmi, ktoré budú prerokúvané na valnom
zhromaždení, zasiela predstavenstvo najmenej 30 dní pred konaním valného
zhromaždenia aj každému členovi dozornej rady na adresu ním uvedenú, inak
na adresu uvedenú ako bydlisko vo výpise z obchodného registra Spoločnosti.
5. Valné zhromaždenie sa koná spravidla v sídle Spoločnosti, môže sa však konať
aj na inom mieste. Zasadnutia valného zhromaždenia sa zúčastňujú členovia
predstavenstva a dozornej rady, prípadne ďalší prizvaní.
6. Počet hlasov akcionára sa určuje menovitou hodnotou jeho akcií. Na každých
33,19 EUR pripadá jeden hlas.
7. Valné zhromaždenie svoje rozhodnutia prijíma dvojtretinovou väčšinou hlasov
všetkých akcionárov. Na rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene práv
spojených s určitým druhom akcií sa vyžaduje aj súhlas dvojtretinovej väčšiny
hlasov akcionárov majúcich tieto akcie. Preto o návrhu na zmenu práv hlasujú
najprv tí akcionári, ktorí sú ich majiteľmi, a až potom valné zhromaždenie všetkých
akcionárov.
8. Do pôsobnosti valného zhromaždenia Spoločnosti patrí rozhodovanie
o nasledovných záležitostiach:
a) zmeny stanov;
b) rozhodnutia o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva
zvýšiť základné imanie podľa Obchodného zákonníka a vydaní dlhopisov;
c) rozhodnutia o zrušení Spoločnosti rozdelením, zlúčením, splynutím alebo
premenou na inú formu obchodnej spoločnosti alebo družstvo;
d) rozhodnutia o zrušení Spoločnosti s likvidáciou, menovanie likvidátora,
stanovenie odmeny likvidátora;
e) voľba a odvolanie členov dozornej rady Spoločnosti s výnimkou členov dozornej
rady volených a odvolávaných zamestnancami;
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f) voľba a odvolanie členov predstavenstva Spoločnosti a určenie predsedu
a podpredsedu predstavenstva;
g) schválenie riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky,
rozhodnutia o rozdelení zisku alebo úhrade strát, vrátane určenia výšky tantiém;
h) schválenie výročnej správy;
i) schválenie rokovacieho poriadku dozornej rady Spoločnosti;
j) schválenie zmluvy o výkone funkcie členov predstavenstva a ich odmeňovania
na návrh predstavenstva a schválenie zmluvy o výkone funkcie členov dozornej
rady a ich odmeňovania na návrh dozornej rady;
k) rozhodnutia o zmene práv prislúchajúcich jednotlivým druhom akcií;
l) rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku Spoločnosti alebo zmluvy
o prevode časti podniku Spoločnosti;
m) rozhodnutia o zmene formy akcií;
n) rozhodovanie o schválení prevodu aktív Spoločnosti, ktorých trhová hodnota
presahuje 20% obratu Spoločnosti v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom
období, alebo ktorých predaj sa dotýka 20% zamestnancov Spoločnosti;
o) rozhodnutia o začatí alebo ukončení obchodovania s akciami Spoločnosti
na burze;
p) rozhodnutia o vydaní akcií, opcií alebo iných cenných papierov alebo nástrojov,
z ktorých vyplývajú práva na akcie alebo iné majetkové účasti v Spoločnosti, resp.
právo na ich upísanie, a rozhodnutia o tom, že Spoločnosť udelí akékoľvek práva
na nadobudnutie akcií alebo iných majetkových účastí v Spoločnosti;
q) schvaľovanie prevodu akcií podľa stanov;
r) vymenovanie a odvolanie Rozhodujúcej osoby (napr. audítor, manažérsky
poradca);
s) schvaľovanie návrhov zamietnutých dozornou radou podľa stanov;
t) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré zákon alebo stanovy zahŕňajú
do pôsobnosti valného zhromaždenia;
u) predchádzajúci súhlas so záležitosťami týkajúcimi sa spoločností
Západoslovenská distribučná, a.s. a ZSE Energia, a.s. bližšie uvedené v stanovách
Spoločnosti.
(w) predchádzajúci súhlas s akýmikoľvek zmenami/úpravami/doplneniami Dohody
o novácii, ktorej znenie bolo schválené Valným zhromaždením dňa 30.5.2014;
(x) voľba a odvolanie členov výboru pre audit Spoločnosti, schválenie zmluvy
o výkone funkcie členov výboru pre audit a ich odmeňovania a schválenie
rokovacieho poriadku výboru pre audit Spoločnosti.
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Práva a povinnosti akcionárov
1. Akcionárom Spoločnosti môže byť slovenská alebo zahraničná právnická osoba
alebo fyzická osoba.
2. Zápisom Spoločnosti alebo zvýšenia jej základného imania do Obchodného registra
nadobúda upisovateľ akcií práva akcionára ako spoločníka akciovej spoločnosti
zodpovedajúce akciám, ktoré upísal.
3. Základnými právami akcionára je podieľať sa na riadení Spoločnosti, na zisku
a na likvidačnom zostatku po zrušení Spoločnosti s likvidáciou. Právo zúčastňovať
sa na riadení Spoločnosti si akcionár uplatňuje účasťou a hlasovaním na valnom
zhromaždení.
4. Práva a povinnosti akcionárov sú upravené bližšie v Stanovách Spoločnosti
a v Obchodnom zákonníku.
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hlasovaní. Členovia predstavenstva môžu hlasovať takouto formou komunikácie
alebo písomným vyhlásením, ak nie sú fyzicky prítomní na mieste, kde sa zhromaždí
najviac členov, pričom takéto miesto sa považuje za miesto zasadania. Okrem
zasadania predstavenstva rozhodnutie predstavenstva môže byť prijaté aj formou
rozhodnutia členov predstavenstva mimo zasadania predstavenstva („rozhodnutie
per rollam“).
5. Akcionár Spoločnosti E.ON je povinný využiť všetky svoje práva, aby zabezpečil,
že predstavenstvo Spoločnosti neprijme žiadne uznesenie, ak na príslušnom
zasadnutí nebude prítomný ani jeden člen navrhnutý Ministerstvom hospodárstva
Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo“) ako akcionárom Spoločnosti. Ak
sa dvoch po sebe idúcich riadne zvolaných zasadaní predstavenstva nezúčastní
žiadny z členov navrhnutých Ministerstvom, uvedené neplatí pre druhé z takýchto
zasadnutí.

Zloženie a činnosť predstavenstva
Predstavenstvo Spoločnosti
1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom Spoločnosti. Je oprávnené konať v mene
Spoločnosti a zastupuje Spoločnosť voči tretím osobám. Predstavenstvo riadi
činnosť Spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach Spoločnosti, pokiaľ nie sú
právnymi predpismi alebo Stanovami Spoločnosti vyhradené do pôsobnosti iných
orgánov Spoločnosti.
2. Predstavenstvo Spoločnosti má päť (5) členov. Členov predstavenstva volí
a odvoláva valné zhromaždenie, pričom určí predsedu alebo podpredsedu
predstavenstva. Funkčné obdobie členov predstavenstva je štyri (4) roky; opätovná
voľba je možná. Člen predstavenstva môže zo svojej funkcie odstúpiť. Je však
povinný oznámiť to písomne predstavenstvu a dozornej rade. Člen predstavenstva
Spoločnosti nemôže byť členom predstavenstva dcérskej spoločnosti
Západoslovenská distribučná, a.s. Výkon funkcie člena predstavenstva Spoločnosti
je nezastupiteľný.
3. Ak počet členov predstavenstva neklesol pod polovicu, predstavenstvo je
oprávnené vymenovať náhradných členov do najbližšieho zasadnutia valného
zhromaždenia Spoločnosti.
4. Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak je na jeho zasadaní prítomná nadpolovičná
väčšina jeho členov. Predstavenstvo na svojich zasadaniach prijíma rozhodnutia
nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov. Ani predseda, ani podpredseda
predstavenstva nemajú právo rozhodujúceho hlasu v prípade rovnosti hlasov pri
10

Predstavenstvo Spoločnosti pracovalo v roku 2015 v tomto zložení:
Predseda predstavenstva:
Podpredseda predstavenstva:
Členovia predstavenstva:

Jochen Kley
Ing. Peter Adamec, PhD.
Ing. Ján Rusnák
Mgr. Juraj Krajcár
Marian Rusko

Činnosť predstavenstva bola v súlade so stanovami Spoločnosti a Obchodným
zákonníkom, predstavenstvo Spoločnosti zasadalo v roku 2015 pravidelne a v súlade
so Stanovami Spoločnosti, pričom v súlade s článkom XVIII bod 7 Stanov Spoločnosti
prijalo predstavenstvo Spoločnosti v roku 2015 aj viaceré rozhodnutia mimo zasadnutia
predstavenstva („rozhodnutia per rollam“).

Dozorná rada
1. Kontrolným orgánom Spoločnosti je dozorná rada Spoločnosti, ktorá dohliada
na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti
Spoločnosti Uznesenia a úlohy uložené predstavenstvu dozornou radou boli
predstavenstvom plnené, na zasadnutiach dozornej rady pravidelne kontrolované
a vyhodnocované. Pôsobnosť dozornej rady je podrobne upravená v článku XX
Stanov Spoločnosti.
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2. Dozorná rada Spoločnosti má deväť (9) členov. Dve tretiny členov dozornej rady
Spoločnosti volí a odvoláva valné zhromaždenie Spoločnosti a jednu tretinu volia
zamestnanci Spoločnosti. Funkčné obdobie členov dozornej rady je tri (3) roky.
Opätovná voľba je možná. Predsedu a podpredsedu dozornej rady Spoločnosti
volia a odvolávajú členovia dozornej rady, pričom hlasujú aj dotknuté osoby. Výkon
funkcie predsedu a podpredsedu dozornej rady sa začína dňom ich zvolenia
a končí ich odvolaním dozornou radou. Predseda, ani podpredseda nemajú právo
rozhodujúceho hlasu v prípade rovnosti hlasov pri hlasovaní. Výkon funkcie člena
dozornej rady Spoločnosti je nezastupiteľný.
3. Zasadnutie dozornej rady Spoločnosti sa zvoláva písomnou pozvánkou zaslanou
každému členovi dozornej rady na adresu ním uvedenú, inak na adresu sídla
Spoločnosti, najneskôr 15 dní pred každým zasadaním. V pozvánke musí byť
uvedený dátum, čas, miesto a program zasadnutia.
4. Dozorná rada Spoločnosti je uznášaniaschopná, ak je na jej zasadaní prítomná
nadpolovičná väčšina jej členov. Dozorná rada Spoločnosti na svojich zasadaniach
prijíma rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov dozornej rady.
Členovia dozornej rady sa môžu zasadania dozornej rady zúčastniť prostredníctvom
akejkoľvek formy komunikácie, pri ktorej sa všetci účastníci navzájom počujú.
Členovia dozornej rady môžu hlasovať takouto formou komunikácie alebo
písomným vyhlásením, ak nie sú fyzicky prítomní na mieste, kde sa zhromaždí
najviac členov, pričom takéto miesto sa považuje za miesto zasadania. Okrem
zasadania dozornej rady rozhodnutie dozornej rady môže byť prijaté aj formou
rozhodnutia členov dozornej rady mimo zasadania dozornej rady („rozhodnutie per
rollam“).
5. Slovenská republika ako akcionár Spoločnosti je povinná využiť všetky svoje práva,
aby zabezpečila, že dozorná rada Spoločnosti neprijme žiadne uznesenie, ak
na príslušnom zasadnutí nebude prítomný člen navrhnutý akcionárom E.ON. Ak sa
dvoch po sebe idúcich riadne zvolaných zasadaniach dozornej rady Spoločnosti
nezúčastní člen dozornej rady navrhnutý akcionárom E.ON Slovensko, a.s., uvedené
neplatí pre druhé z takýchto zasadnutí.
Dozorná rada Spoločnosti zasadala v roku 2015 pravidelne v súlade so Stanovami
Spoločnosti na štyroch riadnych zasadnutiach, pričom v súlade s článkom XXII bod 8.
Stanov Spoločnosti prijala dozorná Spoločnosti v roku 2015 aj rozhodnutie mimo
zasadnutia dozornej rady („rozhodnutia per rollam“).
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Výbor pre audit
1. Výbor pre audit je orgánom Spoločnosti, ktorý bez toho, aby bola dotknutá
zodpovednosť členov predstavenstva a dozornej rady Spoločnosti, vykonáva najmä
nasledujúce činnosti:
a) sleduje zostavovanie účtovnej závierky (individuálnej aj konsolidovanej) 		
a dodržiavanie osobitných predpisov,
b) sleduje efektivitu vnútornej kontroly a systémy riadenia rizík v Spoločnosti,
c) sleduje audit individuálnej účtovnej závierky a audit konsolidovanej účtovnej
závierky,
d) preveruje a sleduje nezávislosť audítora, predovšetkým služieb poskytovaných
audítorom podľa osobitného predpisu,
e) odporúča na schválenie audítora na výkon auditu pre Spoločnosť,
f) určuje termín audítorovi na predloženie čestného vyhlásenia o nezávislosti.
2. Výbor pre audit Spoločnosti má troch (3) členov, ktorých volí a odvoláva valné
zhromaždenie Spoločnosti na návrh predstavenstva alebo akcionárov Spoločnosti.
Minimálne jeden člen výboru pre audit musí mať päť rokov odbornej praxe v oblasti
účtovníctva alebo auditu a musí byť nezávislý od Spoločnosti podľa osobitného
predpisu upravujúceho výbor pre audit. Výkon funkcie člena výboru pre audit
Spoločnosti je nezastupiteľný.

Informácie podľa ustanovenia § 20 ods. 7 zák. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov
a) Základné imanie Spoločnosti vo výške 196 969 174,86 EUR je zložené z 5 934 594
kusov kmeňových zaknihovaných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie
33,19 EUR. Akcie nie sú verejne obchodovateľné. Celá výška základného imania
Spoločnosti bola vydaná a plne splatená. Spoločnosť nevykazuje žiadne upísané
základné imanie nezapísané do Obchodného registra.
b) Dlhopisy Spoločnosti sú voľne prevoditeľné.
c) Kvalifikovanou účasťou na základnom imaní Spoločnosti (minimálne 10 % podiel)
disponujú nasledujúce subjekty:
• Slovenská republika v zastúpení Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky 51% podiel na základnom imaní Spoločnosti,
• E.ON Slovensko, a.s. - 39% podiel na základnom imaní Spoločnosti,
• E.ON Beteiligungen GmbH - 10% podiel na základnom imaní Spoločnosti.
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d) Medzi majiteľmi dlhopisov Spoločnosti nie sú osoby s osobitnými právami kontroly.
e) Stanovy Spoločnosti neobsahujú ustanovenia o obmedzení hlasovacích práv.

Predstavenstvo Spoločnosti najmä:
(i) vykonáva obchodné vedenie Spoločnosti a zabezpečuje všetky jej prevádzkové
a organizačné záležitosti;

f) Spoločnosti nie sú známe dohody medzi majiteľmi dlhopisov Spoločnosti, ktoré
by mohli viesť k obmedzeniu prevoditeľnosti dlhopisov alebo k obmedzeniu
hlasovacích práv.

(ii) vykonáva zamestnávateľské práva a povinnosti;

g) Pravidlá upravujúce vymenovanie a odvolanie členov predstavenstva ako
štatutárneho orgánu Spoločnosti a zmenu Stanov Spoločnosti:

(iv) pripravuje Strategický plán Spoločnosti a predkladá ho na schválenie dozornej
rade Spoločnosti;
(v) vykonáva uznesenia valného zhromaždenia; zabezpečuje vedenie predpísaného
účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov Spoločnosti;

Členov predstavenstva ako štatutárneho orgánu Spoločnosti volí a odvoláva valné
zhromaždenie Spoločnosti. Valné zhromaždenie je oprávnené kedykoľvek odvolať člena
predstavenstva Spoločnosti. Valné zhromaždenie tiež určí predsedu alebo podpredsedu
predstavenstva Spoločnosti. Funkčné obdobie členov predstavenstva Spoločnosti je štyri
(4) roky.
O dopĺňaní a o zmene Stanov Spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie Spoločnosti
dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých akcionárov. Úplné znenie navrhovaných
doplnení a zmien StanovSpoločnosti musí byť akcionárom k dispozícii na nahliadnutie
v sídle Spoločnosti v lehote na zvolanie valného zhromaždenia podľa Stanov.
O rozhodnutí valného zhromaždenia Spoločnosti o zmene Stanov Spoločnosti sa musí
vyhotoviť notárska zápisnica. Ak prijme valné zhromaždenie Spoločnosti rozhodnutie,
ktorého dôsledkom je zmena obsahu Stanov Spoločnosti, považuje sa toto rozhodnutie
za zmenu Stanov Spoločnosti, ak bolo prijaté spôsobom, ktorý sa podľa zákona alebo
Stanov Spoločnosti vyžaduje na prijatie rozhodnutia o zmene Stanov Spoločnosti.
Predstavenstvo je povinné po každej zmene Stanov Spoločnosti vyhotoviť bez
zbytočného odkladu úplné znenie Stanov Spoločnosti, za ktorého úplnosť a správnosť
zodpovedá.
h) Právomoci štatutárneho orgánu – predstavenstva sú uvedené v Obchodnom
zákonníku a v Stanovách Spoločnosti.
Predstavenstvo Spoločnosti je oprávnené konať v mene Spoločnosti a zastupuje
Spoločnosť voči tretím osobám. Predstavenstvo riadi činnosť Spoločnosti a rozhoduje
o všetkých záležitostiach Spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi alebo týmito
stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov Spoločnosti.
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(iii) zvoláva valné zhromaždenie;

(vi) predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie:
- návrhy na zmeny stanov;
- návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania a vydanie dlhopisov;
- riadnu, mimoriadnu a konsolidovanú ročnú účtovnú závierku, návrh na rozdelenie
vytvoreného zisku vrátane určenia výšky a spôsobu vyplatenia tantiém; v prípade
vykázania straty návrh na jej vyrovnanie;
- návrh na zrušenie Spoločnosti alebo zmenu právnej formy;
- návrhy na výšku odmeny za výkon funkcie člena predstavenstva;
- návrhy rozhodnutí týkajúce sa záležitostí Západoslovenská distribučná, a.s. a ZSE
Energia, a.s. v prípade ktorých si rozhodnutie o nich valným zhromaždením
Západoslovenská distribučná, a.s. resp. valným zhromaždením ZSE Energia, a.s.
vyžaduje podľa príslušných ustanovení platných stanov Spoločnosti predchádzajúci
súhlas valného zhromaždenia Spoločnosti.
Predstavenstvo Spoločnosti nie je oprávnené rozhodnúť o vydaní akcií alebo spätnom
odkúpení akcií.
i) Spoločnosť nemá uzatvorené žiadne dohody viažuce sa na zmenu jej kontrolných
pomerov v súvislosti s potenciálnou ponukou na prevzatie.
j) Medzi Spoločnosťou a členmi jej orgánov nie sú žiadne dohody o náhradách, ak sa
ich funkcia skončí. Náhrada Spoločnosti zamestnancom, ktorých pracovný pomer sa
končí, je upravená v kolektívnej zmluve a interných pracovno-právnych predpisoch.
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02 Strategické smerovanie a inovácie
Vývoj na trhu s energiami
Z hľadiska vývoja ceny bolo pre trhy s energiami charakteristické pokračovanie poklesu
cien energetických komodít na medzinárodných burzách. V roku 2015 sa priemerná
cena silovej elektriny na európskom trhu, podľa Power Exchange Central Europe (PXE),
pohybovala v priemere na úrovni 33,1 €/MWh*, pričom rok 2015 ukončila na hodnote
približne 31,6 €/MWh. Vývoj ceny elektriny v priebehu roka nebol homogénny. V prvom
polroku cena elektriny oscilovala okolo hodnoty 33,9 €/MWh, zatiaľ čo v druhom polroku
sa dostala cena elektriny pod úroveň 32,4 €/MWh. Tento trend sčasti reflektoval vývoj
ceny fosílnych palív, najmä ropy, ktorej cena v máji 2015 presahovala hodnotu 65 $/barel,
nasledoval však prudký pokles a rok uzatvárala s hodnotou približne 37 $/barel.
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distribúciu viac ako 9 TWh elektriny a dodávateľská spoločnosť, ZSE Energia, dodala
takmer 5,7 TWh elektriny a 1,9 TWh plynu svojím zákazníkom.
Okrem kvalitnej a dostupnej zákazníckej starostlivosti sa chce Skupina ZSE orientovať
predovšetkým na poskytovanie komplexných energetických riešení pre všetky segmenty
zákazníkov.
Na jeseň 2015 bolo uvedené portfólio nových komplexných riešení z oblasti využitia
obnoviteľných zdrojov energií ako aj z oblasti nekomoditných služieb, ktoré môžu
zákazníkom uľahčiť život a pomôcť v prípade nepredvídaných udalostí.
V roku 2016 sa chce Skupina ZSE naďalej zameriavať na postupné a udržateľné
zlepšovanie interných procesov s pozitívnym dopadom na zákaznícku spokojnosť
a úspech firmy v konkurenčnom prostredí.

Očakávaný vývoj v roku 2016
Ďalšou významnou udalosťou bola ohlásená iniciatíva EÚ vybudovať Energetickú úniu,
ktorej cieľom má byť lepšie prepojenie energetických trhov členských krajín. Energetická
únia má prispieť k zníženiu ich závislosti na energetických palivách ako aj podporiť
rast ekonomiky, konkurencieschopnosť hospodárstva a zamestnanosť. Vytvorenie
Energetickej únie by malo ďalej občanom a hospodárskym subjektom v EÚ zabezpečiť
bezpečnú, udržateľnú a cenovo dostupnú energiu.
Treťou významnou udalosťou bola klimatická konferencia OSN COP 21 v decembri
2015 v Paríži, na ktorej svetoví politici a lídri z oblasti vedy a výskumu prediskutovali
klimatické ciele, ktoré je nevyhnutné dosiahnuť pre udržanie klimatických zmien.
Výsledkom svetovej konferencie bola oficiálna dohoda na spoločnom riešení globálneho
otepľovania a zmeny klímy.
Dynamika zmien na svetových trhoch s energiami zasiahla aj európsky energetický
sektor a ovplyvnila rozhodnutia investorov a kľúčových hráčov na trhu.
V prípade spoločnosti ZSE je potrebné uviesť, že potreba uplatnenia odlišného prístupu
na energetickom trhu, hlavne v oblasti obnoviteľných zdrojov a zákazníckych riešení
oproti doteraz platnému sa pretavila do rozhodnutia jedného z akcionárov, spoločnosti
E.ON, ktorá sa rozhodla rozdeliť svoje portfólio a vytvoriť novú spoločnosť Uniper, ktorá
vznikla k 1. januáru 2016.
Skupina ZSE, napriek dynamickému vývoju vonkajšieho prostredia, naďalej maximálne
napĺňala svoje poslanie stabilného a spoľahlivého distribútora elektrickej energie
a dodávateľa elektrickej energie a plynu pre svojich zákazníkov. V roku 2015
prevádzkovateľ distribučnej sústavy, spoločnosť Západoslovenská distribučná, zabezpečil
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Rokom 2016 začalo v Rade EÚ predsedníctvo tria krajín Holandsko – Slovensko – Malta.
Strategický význam energetiky v roku 2016 umocňuje aj skutočnosť, že jednou z priorít
slovenského predsedníctva v Rade EÚ je práve oblasť energetiky.
Smerovanie energetiky EÚ v roku 2016 by malo napomôcť k plneniu jej
environmentálnych cieľov a k znižovaniu energetickej náročnosti hospodárstva. V roku
2016 sa očakávajú okrem iného aj zmeny v riešení bezpečnosti dodávok plynu a elektriny,
ako aj revízia smernice EÚ o podpore využívania obnoviteľných zdrojov energie
a smernice EÚ o energetickej efektívnosti.

Inovácie
Skupina ZSE sa aj v roku 2015 aktívne podieľala na rozvoji elektromobility na Slovensku,
najmä prostredníctvom vlastných iniciatív v rámci medzinárodných projektov, ako aj
výstavbou nabíjacej infraštruktúry pre privátnych investorov.
V roku 2015 skupina ZSE realizovala 3 projekty zamerané na rozvoj elektromobility,
projekt Central European Green Corridors (CEGC), Crossing Borders a Cotevos. Výsledkom
je vybudovanie troch rýchlonabíjacích staníc pre verejnosť, aktívna účasť spolu s viac
ako 10 partnermi na príprave štúdii na podporu e-mobility ako aj testovanie vzájomnej
komunikácie a interoperability komponentov v rámci SmartGrid architektúry.
V roku 2016 spoločnosť ZSE zahájila projekt FAST-E SK/CZ, v ktorom existuje zámer
výstavby až 14 rýchlonabíjacích staníc na hlavných ťahoch v rámci západného Slovenska
a prípravu komplexnej služby nabíjania pre vodičov elektrických vozidiel.
ZSE chce týmto spôsobom pomôcť k postupnému odbúravaniu bariér brániacich
rozšíreniu elektrických vozidiel na Slovensku a dosiahnuť, aby bola e-mobilita minimálne
rovnocennou alternatívou k tradičnému pohonu.
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Riziká a neistoty
Skupiny ZSE bude naďalej zodpovedná za rozvoj nových projektov a inovatívnych riešení,
ktoré budú reflektovať strategické smerovanie skupiny ZSE, čím bude vystavená výzvam,
ktoré vyplývajú z makroekonomických a trhových zmien.

Významné udalosti, ktoré nastali po konci roka 2015 a vyžadujú si zverejnenie
vo výročnej správe
Po 31. decembri 2015 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie
vo výročnej správe za rok 2015.
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03 Ekonomika
Výber z individuálnej účtovnej závierky
Materská spoločnosť Západoslovenská energetika v roku 2015 na dosiahnutie zisku vo
výške 57 935 tis. EUR vynaložila náklady v objeme 64 171 tis. EUR.
Kľúčové údaje o Spoločnosti podľa Medzinárodných štandardov pre finančné
výkazníctvo platných v Európskej únii:
Kľúčové údaje o spoločnosti k 31. decembru
v tis. €

2015

2014

969 974

974 707

53 415

38 285

1 023 389

1 012 992

Vlastné imanie

341 144

344 112

Dlhodobé záväzky

631 401

631 120

50 844

37 760

1 023 389

1 012 992

Tržby

44 196

58 239

EBIT (zisk z prevádzkovej činnosti)

60 457

76 843

EBITDA

64 127

83 975

Výnosy

124 132

140 464

Dlhodobý majetok
Krátkodobý majetok
Aktíva spolu

Krátkodobé záväzky

Vlastné imanie a záväzky spolu

Náklady

64 171

76 838

Zisk pred zdanením

59 961

63 626

Čistý zisk

57 935

61 361

55

123

57 990

61 484

5 453

10 004

309

367

Ostatný súhrnný zisk

Súhrnný zisk spolu
Peňažné výdavky na investície
Priemerný počet zamestnancov
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Výber z konsolidovanej účtovnej závierky

Rozdelenie zisku za rok 2014
Na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s.
bol dňa 28. októbra 2015 schválený návrh rozdelenia zisku za rok 2014 vo výške 61 361
tis. EUR. V novembri 2015 boli akcionárom Spoločnosti vyplatené dividendy zo zisku
roku 2014 v celkovej výške 60 958 tis. EUR. Zároveň zo zisku roku 2014 bolo 403 tis. EUR
určených ako prídel do sociálneho fondu zo zisku. Dividenda na jednu akciu v roku 2015
predstavuje sumu 10,27 EUR (2014: 8,80 EUR na akciu).

Rozhodnutie o rozdelení zisku za rok 2015
Na svojom zasadnutí dňa 23. marca 2016 Predstavenstvo spoločnosti Západoslovenská
energetika, a.s., vzalo na vedomie a odporučilo dozornej rade Západoslovenskej
energetiky, a.s. rokovať o nasledovnom návrhu na rozdelenie zisku Spoločnosti za rok
2015:
Návrh na rozdelenie zisku ZSE za rok 2015
Predložený predstavenstvu ZSE dňa 23. marca 2016

V tis. €

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

57 935

Prídel do sociálneho fondu

365

Dividendy

57 570

Rozdelenie zisku spolu

57 935

Štruktúra zdrojov a využitia elektrickej energie
Štruktúra distribúcie elektrickej energie
V GWh
Veľkoodber

K 31. 12 2015

Podiel (v %)

K 31. 12. 2014

Podiel (v %)

5 548

60,56

5 265

59,94

Maloodber - podnikatelia

1 367

14,92

1 314

14,96

Maloodber - domácnosti

2 247

24,52

2 205

25,10

K 31. 12 2015

Podiel (v %)

K 31. 12. 2014

Podiel (v %)

6,314

100

6 614

100

1,875

30

1 912

29

4,439

70

4 702

71

Štruktúra dodávky elektrickej energie
V GWh
Objem dodanej elektrickej
energie vrátane strát
(GWh)
z toho dodávka pre
domácnosti (GWh)
z toho dodávka mimo
domácnosti (GWh)

Užitočná dodávka elektrickej energie (GWh
Rok

Spolu

2015

6 314

2014

6 614

Distribúcia elektrickej energie (GWh)
Rok

Spolu

Z toho veľkoodber

Z toho maloodber

2015

9 162

5 548

3 614

2014

8 784

5 265

3 519

Skupina ZSE v roku 2015 na dosiahnutie zisku vo výške 87 982 tis. EUR vynaložila náklady
v objeme 918 131 tis. EUR.
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Kľúčové údaje o Skupine ZSE podľa Medzinárodných štandardov pre finančné
výkazníctvo platných v Európskej únii:

Údaje o tržbách v peňažnom vyjadrení a v GWh sú uvedené za elektrickú energiu pre
účely dodávky zákazníkom:

Kľúčové údaje o Skupine ZSE k 31. decembru
V tis. €

Ukazovatele spoločnosti ZSE Energia, a.s.
2015

2014

Dlhodobý majetok

735 785

702 814

K 31. decembru

2015

2014

Objem predanej elektrickej energie (GWh)

6 314

6 614

Krátkodobý majetok

138 851

138 415

Tržby z predaja elektrickej energie (tis. €)*

714 334

779 046

874 636

841 229

Objem nakúpenej elektrickej energie (GWh)

6 314

6 611

Vlastné imanie

-39 035

-66 554

Aktíva spolu

Objem vyrobenej elektrickej energie (GWh)
Dlhodobé záväzky

745 638

739 736

Krátkodobé záväzky

168 033

168 047

Vlastné imanie a záväzky spolu

874 636

841 229

1 009 024

1 013 018

EBIT (zisk z prevádzkovej činnosti)

139 241

137 304

EBITDA

186 272

183 088

Výnosy

1 035 346

1 041 084

Náklady

918 131

925 822

Zisk pred zdanením

117 215

115 262

Čistý zisk

87 982

84 148

495

-675

88 477

83 473

1 767

1 817

Počet odberných miest

0

3

936 326

957 415

Údaje o tržbách v peňažnom vyjadrení za Skupinu ZSE:
Ukazovatele Skupiny ZSE

Tržby

Ostatný súhrnný zisk

Súhrnný zisk spolu
Priemerný počet zamestnancov

K 31. decembru

2015

2014

Objem predanej elektrickej energie (GWh)

6 314

6 614

Objem distribuovanej elektrickej energie (GWh)

9 162

8 784

921 227

952 045

Objem nakúpenej elektrickej energie (GWh)

6 309

6 611

Objem vyrobenej elektrickej energie (GWh)

5

3

Tržby z predaja a distribúcie elektrickej energie (tis. €)*

*Tržby sú vrátane distribučných poplatkov od prevádzkovateľov distribučnej sústavy mimo Skupinu ZSE

Údaje o tržbách v peňažnom vyjadrení sú uvedené za plyn pre účely dodávky
zákazníkom:
Ukazovatele spoločnosti ZSE Energia, a.s.

Údaje o tržbách v peňažnom vyjadrení a v GWh sú uvedené za distribuovanú elektrickú
energiu:

Objem dodaného plynu (GWh)

Ukazovatele spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.
K 31. decembru

2015

2014

Objem distribúcie elektrickej energie (GWh)

9 162

8 784

447 714

426 342

1 106 517

1 093 412

Tržby za distribúciu elektrickej energie (tis. €)
Počet odberných miest
22

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

2015

2014

77 373

49 811

1 901

1 143

50 953

42 068
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04 Ľudské zdroje
V roku 2015 pracovalo v skupine ZSE v priemere 1767 zamestnancov. V uvedenom
období pracovalo v priemere v spoločnosti Západoslovenská distribučná 1247
zamestnancov, v spoločnosti ZSE Energia 179 zamestnancov, v spoločnosti ZSE Energy
Solutions 25 zamestnancov, ZSE MVE 7 zamestnancov a v materskej spoločnosti ZSE
309 zamestnancov. O prácu v energetike je záujem. Svedčí o tom aj výsledok verejného
hlasovania v súťaži Naj zamestnávateľ. V kategórii priemyselných firiem sa ZSE
umiestnila na treťom mieste.

Percentuálne rozloženie mužov a žien pracujúcich v skupine ZSE
Muži 73,5 %

Muži 86,3 %

Ženy 26,5 %

Ženy 13,7 %
Skupina ZSE

Priemerný vek zamestnancov

44,9

46,2

39,2

48,6

ZSD

Muži 42,6 %

Muži 75,0 %

Ženy 57,4 %

Ženy

42,4

100
90

25,0 %

80
70

ZSE E

ZSE ES

60
50

Muži

40

36,6%

30
20
10
Skupina
ZSE

ZSD

ZSE E

ZSE ES

ZSE
(materská
spoločnosť)

Ženy 63,4 %

ZSE (materská spoločnosť)
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Ukončené VŠ vzdelanie:
v%
30,7

22,0

52,5

45,0

50,5

100

talentov“ sa ukončil dvojročný intenzívny rozvoj talentovaných zamestnancov ZSD.
ZSE vytvára priestor aj pre študentov stredných a vysokých škôl. Pre vysokoškolákov je
pripravený štipendijný program, v rámci ktorého pôsobia v spoločnosti posledné roky
štúdia s perspektívnou nástupu na konkrétnu pracovnú pozíciu. Talentovaní absolventi
VŠ môžu absolvovať tzv. Trainee program, počas ktorého si spoločnosť vychováva
nástupcov na kľúčové pozície formou systematického rozvoja a pracovných rotácií.

90

Aj pre študentov stredných škôl pripravuje spoločnosť viaceré projekty. Najväčším je už
tradičné podujatie ZSE Open. V rámci neho môžu študenti a pedagógovia stredných
odborných škôl s elektrotechnickým zameraním stráviť jeden deň v priestoroch
spoločnosti. Pokračovali aj rozvojovo – súťažné projekty Najlepší EKO nápad a 4E.ON.
V rámci nich spoločnosť podporila 10 projektov zameraných na realizáciu biznis nápadov
zameraných na šetrenie prírody a energie, a 10 projektov zameraných na výrobu
interaktívnych vzdelávacích pomôcok pre stredné školy.

80
70
60
50
40
30
20
10
Skupina
ZSE

ZSD

ZSE E

ZSE ES

ZSE
(materská
spoločnosť)

V oblasti vzdelávania žiakov základných škôl pokračoval vzdelávací projekt Mladý
elektroenergetik v Elektrárni Piešťany súbežne s projektom Detské mesto povolaní
v Bratislave. Už niekoľko rokov pripravuje spoločnosť pre študentov prevažne stredných
škôl súťaž Najlepší nápad. Cieľom programu je inšpirovať mladých ľudí k rozbehnutiu
vlastného biznisu.

Odmeňovanie a zamestnanecké výhody: V súlade so záväzkami z kolektívnej zmluvy,
spoločnosti v rámci skupiny ZSE, zabezpečili priemerný nárast miezd, pozostávajúcej zo
základnej a variabilnej časti o 2,02 %.
Zamestnanci boli odmeňovaní aj na základe výkonnosti, ktorá priamo vplývala na výšku
vyplácanej variabilnej zložky mzdy a mimoriadnych odmien.
Všetkým zamestnancom skupiny bol poskytnutý príspevok zo sociálneho
fondu na rekreáciu, oddych, kultúru a zábavu. Pokračovalo sa v zabezpečovaní
nadštandardných preventívnych prehliadok zamestnancov.
Aj v tomto roku zamestnávateľ prispieval na doplnkové dôchodkové sporenie. Každý
zamestnanec mal nárok na 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce.
Vzdelávanie: V roku 2015 bolo v skupine ZSE zrealizovaných 1504 vzdelávacích aktivít.
Priemerné náklady na vzdelávanie jedného zamestnanca predstavovali 361 € a jeden
zamestnanec strávil na školení v priemere 4,9 dňa.
Najväčšia časť školení vyplývala z legislatívnych požiadaviek. Pri ostatnom vzdelávaní
sa väčší dôraz kládol na individuálny prístup. Koncepčne sa pristúpilo k rozvoju
komunikačných zručností špecialistov správy energetických zariadení vo všetkých
lokalitách. S cieľom uľahčiť prechod z pozícií koučov na pozície trénerov sa zameralo
na rozvoj trénerských a lektorských zručností. V nástupníckom programe „Banka
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06 Starostlivosť o životné prostredie

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa venovala zvýšená pozornosť
pracovným a sociálnym podmienkam zamestnancov. Prostredníctvom viacerých aktivít
sa darilo zvyšovať povedomie zamestnancov o ochrane zdravia pri práci, o správnej
životospráve, rozvoji kondície a pohybových schopností. Na osobné a ochranné pracovné
prostriedky a pomôcky, legislatívne školenia BOZP a preventívne lekárske prehliadky, boli
pre všetky spoločnosti skupiny ZSE vynaložené prostriedky vo výške 650 000 Eur.

Ochrana životného prostredia sa zaraďuje medzi hlavné priority ZSE. V snahe chrániť
a zlepšovať kvalitu životného prostredia realizuje preventívne opatrenia pri všetkých
vykonávaných aktivitách.

V skupine ZSE sa dlhodobo samostatne vykazuje tzv. TRIF comb. – počet incidentov
vzniknutých u zamestnancov a zamestnancov dodávateľských spoločností, na 1 mil.
odpracovaných hodín za sledované obdobie. V roku 2015 dosiahol TRIF comb. hodnotu
0,6.
Samostatne sa vykazuje index TRIF pre zamestnancov dodávateľských firiem.
Zamestnanci dodávateľských firiem odpracovali počas celého roka 2015 na pracoviskách
alebo zariadeniach skupiny ZSE 603 936 hodín. V danom období nebol zaznamenaný
žiadny pracovný úraz zamestnancov dodávateľských firiem.

Realizáciou konkrétnych ekologických projektov ZSE aktívne pristupuje
k zabezpečovaniu ochrany avifauny, predchádza znečisťovaniu pôdy a vody a vykonávaj
opatrenia na znižovanie hluku v okolí svojich objektov.
V roku 2015 vynaložili spoločnosti skupiny ZSE na ekologické stavby a opravy vyše
650 000 eur. Na ekologické prevádzkovanie, údržbu zariadení a opravy objektov
vrátane zneškodňovania odpadov bolo vyčlenených takmer 300 000 eur. Konkrétne boli
zrekonštruované kanalizačné systémy v prevádzkových objektoch, vybudovali sa nové
parkovacie plochy a vyhovujúce skladové priestory. Prevádzkovanie objektov a servis
zariadení sa realizoval s cieľom znížiť riziko znečistenia podzemných vôd a pôdy.
V snahe eliminovať riziko úhynu chránených druhov vtáctva pri ich dosadaní na stĺpy
elektrických vedení, bolo ošetrených 188 stĺpov VN vedení konzolovými chráničkami.
Zároveň počas roka prebiehali prípravné práce na projekte LIFE Energia v krajine, v rámci
ktorého sa úzko spolupracuje s organizáciou Ochrana dravcov na Slovensku.
Zavedením separovaného zberu a dôslednou separáciou odpadov bolo počas roka 2015
vyseparovaných viac ako 30 t papiera, ktorý boli odovzdaný na recykláciu. Dôslednou
separáciou odpadov produkovaných pri realizácii opráv energetických zariadení
a stavieb bolo na zhodnotenie odovzdaných 542 ton šrotov. Špeciálne sa pozornosť
venovala starostlivosti o zariadenia obsahujúce plyn SF6, ktorý je zaradený medzi
fluórované skleníkové plyny. Úniky plynu sú dôsledne sledované a evidované.
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Skupina ZSE patrí na Slovensku k lídrom v otázkach zodpovedného podnikania
a jeho princípy sú súčasťou našich každodenných rozhodnutí a stratégie podnikania.
Zodpovedné podnikanie má priamy vplyv na lojalitu a spokojnosť zamestnancov. Zahŕňa
konanie Spoločnosti nielen v oblasti energetiky, ale aj voči miestnym komunitám
a okolitému prostrediu. ZSE považuje za dôležité podnecovať ľudí k aktivite a prispievať
svojím konaním k tomu, aby svet, ktorý vytvárame, bol ešte lepším miestom na život.
ZSE smeruje svoje aktivity predovšetkým do oblasti vzdelávania, inovácií a životného
prostredia.
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konzultanti a výmena skúseností s inými školami. Spoločne tak tvorí sieť ľudí, ktorá
inšpiruje k zmene.
Počas 10 ročnej existencie sa do programu zapojilo takmer 450 škôl. Inšpirácie k zmene
vzdelávania sú k dispozícii tu: http://www.zelenaskola.sk/ a tu: http://www.zivica.sk/.

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

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

Hlavným koordinátorom programu je Centrum environmentálnej a etickej výchovy
Živica. V Živici veria, že škola môže deťom ponúknuť viac než len formálne vzdelanie.
Živica školy podporuje množstvom inšpiratívnych a zážitkových workshopov, materiálov
a informačným servisom. Praktickú podporu pre školy znamenajú profesionálni osobní
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Impact Hub

Návrat orlov

Inovácie pomáhajú zlepšovať kvalitu života
ľudí, uľahčujú nám život a prispievajú
k udržateľnému rozvoju. ZSE verí, že
spoločným úsilím je možné niečo v našom
okolí zmeniť. Aj preto si spoločnosť ako
kľúčového partnera v oblasti podpory
inovácií vybrala Impact Hub.
Impact Hub je medzinárodná platforma
coworkingov zameraná na podporu
inovatívnych a spoločensky prospešných nápadov. Zámerom ZSE je rozvoj a podpora
kľúčových tém – trvalá udržateľnosť, energetická efektívnosť, zelené technológie. V rámci
nich sa chce spoločnosť zamerať na podporu pre začínajúcich podnikateľov a startupy,
ktoré sú zamerané na inovatívne prístupy v tejto téme.

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

Elektrárňa Piešťany

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

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

V rámci kampane Návrat orlov bolo možné prispieť na ochranu tohto vzácneho druhu.
Ako darček za príspevok dostanú darcovia originálne tričká s Karolom.

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