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01 Predstavenie spoločnosti
Západoslovenská distribučná, a.s.

Andrej Juris
Predseda predstavenstva

Úvodné slovo predsedu predstavenstva
Rok 2015 by sme mohli charakterizovať ako rok zákazníckych inovácií. Pracovali sme
na viacerých projektoch, ktoré zákazníkom uľahčia komunikáciu s našou spoločnosťou.
S cieľom zabezpečiť spoľahlivú distribúciu elektriny sme aj v uplynulom roku investovali
do modernizácie distribučnej sústavy. Inštaláciou inteligentných meracích systémov sme
zákazníkom poskytli spôsob, ako mať svoju spotrebu pod kontrolou.
Hospodárske výsledky spoločnosti Západoslovenská distribučná odrážajú stabilný
regulačný rámec, pričom za rok 2015 dosiahla spoločnosť mierne zvýšenie zisku
z prevádzkovej činnosti (82,1 mil. EUR) oproti minulému roku (79,7 mil. EUR). V priebehu
roka sme preinvestovali približne 70 mil. eur, predovšetkým do rozvoja a obnovy
distribučnej sústavy. Medzi najvýznamnejšie investície patrili komplexné rekonštrukcie
elektrických staníc v Pezinku a v Zlatých Moravciach a inštalácie elektrometrov, vrátane
inteligentných meracích systémov. Spoločnosť investovala aj do tzv. smart grid prvkov,
čiže automatizovaných prvkov distribučnej sústavy vrátane diaľkovej lokalizácie porúch
a ovládania prvkov distribučnej sústavy.
Investovali sme aj do príprav viacerých on-line riešení, ktoré zákazníkom urýchlia a skvalitnia
vybavovanie požiadaviek a zjednodušia komunikáciu, napríklad v procese pripojenia.
Zákazníci túto možnosť vítajú a on-line prostredie využívajú čoraz častejšie. Preto som
veľmi rád, že sme v minulom roku sprístupnili aj aplikáciu geoportál. Zákazníkom napríklad
umožňuje stiahnuť situačný plán nového pripojenia, zistiť výskyt plánovaných prác
a porúch, resp. ich nahlásiť.
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Portfólio našich prozákazníckych služieb neustále rozširujeme. Starostovia a primátori obcí
majú možnosť dostávať sms notifikácie o aktuálne vzniknutých poruchách, na stránke
spoločnosti je zverejnený zoznam nami odporúčaných elektrikárov, ktorí poskytujú odborné
služby v oblasti elektro, napr. vybudovanie prípojky potrebnej na pripojenie odberného
miesta.
Na rok 2015 sme si naplánovali ambiciózny cieľ aj v oblasti implementácie inteligentných
meracích systémov. Nainštalovali sme vyše 16 000 smart metrov. Koncovým odberateľom
tak ponúkame systém, ktorý im poskytne jednoduchý, nepretržitý online prístup k aktuálne
nameraným hodnotám. Systém zároveň umožňuje efektívnejší monitoring distribučnej
sústavy, účinnejšie odhaľovanie nelegálnych odberov, rýchlejšiu identifikáciu porúch a ich
odstránenie. Vzhľadom na plnú automatizáciu systému príde k výraznej eliminácii fyzických
odpočtov, ktoré zaťažovali našu spoločnosť ako aj zákazníkov.
Naďalej sa nám darilo zlepšovať ukazovatele SAIDI a SAIFI, ktoré vyjadrujú priemernú dobu
prerušení dodávky elektriny za rok, resp. priemerný počet prerušení dodávky elektriny
za rok. Realizovali sme viacero interných zmien s cieľom minimalizovať dobu vypnutia pri
zabezpečení pravidelných kontrol zariadení nevyhnutných na bezpečné prevádzkovanie
distribučnej siete. Podarilo sa nám pre zákazníka „ušetriť“ hodinu až dve z celkovej potrebnej
doby vypnutia pri revíziách niektorých typov trafostaníc a úsekových vypínačov.
Aby sme mohli realizovať uvedené zmeny, kladieme dôraz na vzdelávanie zamestnancov.
Okrem školení, ktoré nám vyplývajú z legislatívnych požiadaviek, sme sa koncepčne
zamerali na rozvoj komunikačných zručností zamestnancov, ktorí prichádzajú do kontaktu
so zákazníkmi. Zamestnancom dávame možnosť trvalého vzdelávania a zlepšovania sa,
prostredníctvom programu trvalého zlepšovania. Program trvalého zlepšovania predstavuje
spôsob fungovania, ktorý sa zameriava na identifikovanie problémov, hľadanie hlavných
príčin a realizovanie riešení s dlhodobým efektom.
Rok 2015 priniesol našim zákazníkom viaceré inovácie, ktoré prijali pozitívne. V tomto trende
budeme pokračovať aj naďalej. Chcel by som sa poďakovať zamestnancom, ktorí okrem
svojej dennej práce prichádzajú s návrhmi na zlepšovanie procesov a fungovania cele
spoločnosti. Verím, že tento potenciál budeme využívať aj naďalej a neustálym zvyšovaním
kvality poskytovaných služieb budeme budovať vzájomnú dôveru s našimi zákazníkmi.

Andrej Juris
predseda predstavenstva
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Orgány Spoločnosti

Štruktúra akcionárov spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.
k 31. decembru 2015 bola nasledujúca:

Zloženie štatutárnych a dozorných orgánov spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.
bolo počas roka 2015 nasledujúce:

Štruktúra akcionárov
K 31. 12. 2015

Absolútna hodnota v €

Výška podielu na základnom imaní

Výška hlasovacích práv

33 227 119

100 %

100 %

Západoslovenská energetika, a.s.

Štatutárny orgán
Predstavenstvo
K 31. 12. 2015
predseda

Ing. Andrej Juris (vznik funkcie 20. septembra 2011)
Ing. Ľuboš Majdán (vznik funkcie 16. októbra 2012)

podpredseda
členovia

Ing. Tomáš Turek, Ph.D. (vznik funkcie 01. mája 2014)
Ing. Marian Kapec (vznik funkcie 21. marca 2012)
Ing. Peter Palmaj (vznik funkcie 16. októbra 2012)

Dozorný orgán
Dozorná rada
K 31. 12. 2015
predseda

podpredseda
členovia

Mgr. Andrej Glézl , PhD. LL.M (vznik funkcie člena dozornej rady 16. októbra 2012, za predsedu
dozornej rady bol zvolený 18. decembra 2012)
Marian Rusko (vznik funkcie člena dozornej rady 1. februára 2014, za podpredsedu dozornej rady bol
zvolený 2. apríla 2014)
MUDr. Ján Zvonár , CSc. (vznik funkcie 16. októbra 2012)
Ing. Miroslav Struž (vznik funkcie 16. októbra 2012)
Ing. Kamil Panák (vznik funkcie 16. októbra 2012)
Ing. Petr Ivánek (vznik funkcie 16. októbra 2012)
Robert Polakovič (vznik funkcie 2. júla 2014)
Silvia Šmátralová (vznik funkcie 2. júla 2014)
Milan Sobolčiak (vznik funkcie 2. júla 2014)
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Predmet činnosti
Údaje o Spoločnosti a predmet činnosti
Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. (ďalej aj ako „Spoločnosť“), IČO: 36 361 518,
so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, bola založená dňa 20. apríla 2006 a zapísaná
do Obchodného registra dňa 20. mája 2006. Spoločnosť je zaregistrovaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3879/B.
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 20. apríla 2006, spísanou formou
notárskej zápisnice N 137/2006, Nz 15077/2006 v zmysle príslušných ustanovení Zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Spoločnosť bola založená za účelom splnenia zákonnej
požiadavky na odčlenenie distribúcie od ostatných obchodných aktivít spoločností
poskytujúcich integrované služby v oblasti elektrickej energie ustanovených smernicou
Európskej únie č. 2003/54/ES o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrickou
energiou, ktorá bola transponovaná do slovenského právneho poriadku prostredníctvom
Zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov. Uvedený zákon
o energetike ustanovil dátum 1. júla 2007 ako najneskorší dátum na vykonanie oddelenia
prevádzkovania distribučnej sústavy. Spoločnosť Západoslovenská energetika, a.s. vyčlenila
časť podniku, ktorá vykonávala kľúčové distribučné činnosti a vložila ju do spoločnosti
Západoslovenská distribučná, a.s.
Hlavným predmetom činnosti Spoločnosti je distribúcia elektriny.
K 31. decembru 2015 sa uskutočnila organizačná zmena, ako ďalší krok smerujúci
k centralizovaniu aktivít a činností súvisiacich s prevádzkou distribučnej sústavy
v spoločnosti Západoslovenská distribučná. Zmena spočívala v prevode činností IT služieb
a IT podpory, vrátane majetku a zamestnancov zo spoločnosti E.ON Business Services
Slovakia spol. s r.o.. do spoločnosti Západoslovenská distribučná, predajom častí podniku.

Výročná správa 2015 - Západoslovenská distribučná, a.s.

7

8

02 Ekonomika


02 Ekonomika


02 Ekonomika

Údaje o tržbách v peňažnom vyjadrení za distribuovanú elektrickú energiu:
Ukazovatele
K 31. 12.

Západoslovenská distribučná, a.s., v roku 2015 na dosiahnutie súhrnného zisku vo výške
44 673 tis. € pri výške tržieb 454 116 tis. € vynaložila náklady v objeme 414 175 tis. €.
Kľúčové údaje o Spoločnosti podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo
platných v Európskej únii:

Objem distribúcie elektrickej energie (GWh)
Tržby za distribúciu elektrickej energie (tis. €)
Počet odberných miest

2015

2014

9 161
447 714

8 784
426 341

1 106 517

1 093 412

Kľúčové údaje o Spoločnosti k 31.decembru:
Dozorná rada
V tis. €

2015

2014

Krátkodobý majetok
Aktíva spolu

979 193
32 352
1 011 545

975 676
24 521
1 000 197

Vlastné imanie
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Vlastné imanie a záväzky spolu

135 607
794 090
81 848
1 011 545

134 267
794 418
71 512
1 000 197

454 116
82 076
155 890

432 944
79 721
153 923

Dlhodobý majetok

Tržby
EBIT (zisk z prevádzkovej činnosti)
EBITDA
Výnosy
Náklady
Zisk pred zdanením
Čistý zisk
Ostatný súhrnný zisk
Súhrnný zisk spolu

474 402
414 175
60 227
44 298
375
44 673

453 766
383 481
70 285
53 108
-931
52 177

Peňažné výdavky na investície
Priemerný počet zamestnancov (FTE)

74 367

60 983

1 247

1 271
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Úvery
Západoslovenská distribučná, a.s. v roku nečerpala bankové úvery, v roku 2014 čerpala
vnútroskupinový úver vo výške 630 000 tis. €.

Rozdelenie zisku za rok 2014
Rozhodnutím jediného akcionára Spoločnosti urobeným pri výkone pôsobnosti valného
zhromaždenia zo dňa 16. júna 2015 bolo odsúhlasené rozdelenie účtovného zisku za rok
2014 vo výške 49 538 tis. € a vyplatené dividendy v objeme 42 983 tis. €.

Peňažné výdavky na investície
Objem peňažných výdavkov na investície v roku 2015 dosiahol výšku 74 367 tis. €.
Investície v roku 2015
V tis. €
Pripájanie
Rozvoj a obnova siete VN, NN, TS, EZ
Rozvoj a obnova siete VVN (RZ, EZ, KZL)
Špeciálne projekty
Kúpy energetických zariadení
Pozemky a vecné bremená
Transformátory, tlmivky, odporníky
Elektromery
Kusový hmotný a nehmotný majetok
ostatné
IT projekty
Spolu

2015
16 368
19 227
19 806
2 047
416
2 348
2 231
6 749
2 080
286
2 809
74 367

Výročná správa 2015 - Západoslovenská distribučná, a.s.

9

10

02 Ekonomika


Objemovo najvýznamnejšie stavby spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.
V tis. €
ES Kráľová nad Váhom
Rek. ES Zlaté Moravce - rekonštrukcia
Rek ES Pezinok - rekonštrukcia
ES Veľké Kostoľany
VVN vedenie Križovany-Galanata-Nové Zámky - rekonštrukcia
Doplnenie technológie DO ÚO

03 Nové služby pre zákazníkov


03 Nové služby pre zákazníkov
2015
5 204
3 818
3 010
2 687
1 881
1 158

Spoločnosť Západoslovenská distribučná pripravila pre zákazníkov viaceré on-line služby,
ktoré urýchlia a skvalitnia vybavovanie požiadaviek a zjednodušia komunikáciu, napríklad
pri procese pripojenia. Zákazníci túto možnosť vítajú a on-line prostredie využívajú čoraz
častejšie. Napríklad od roku 2014 je možné podávať žiadosť o pripojenie prostredníctvom
webu. Už v prvom roku bolo takto prijatých a spracovaných 41% z celkového počtu
žiadostí, v minulom roku vyše 54%. Zároveň od októbra 2015 môžu zákazníci pri podaní
žiadosti o pripojenie požiadať o odoslanie zmluvy o pripojení v elektronickej podobe
na požadovanú emailovú adresu. Do webového formulára pribudla možnosť stiahnutia
situačného plánu prostredníctvom Geoportálu.

Plánované objemovo najvýznamnejšie stavby v roku 2016:
Objemovo najvýznamnejšie stavby spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.
V tis. €
ES Veľké Kostoľany
ES Kráľová nad Váhom
VVN vedenie Križovany-Galanata-Nové Zámky - rekonštrukcia
ES Ovsište - rekonštrukcia
VVN vedenie Podunajské Biskupice - Slovnaft - rekonštrukcia

Geoportál:
2016
4 000
4 000
2 000
5 000
2 700

Umožňuje zákazníkom podať elektronicky Žiadosť o vyjadrenie k existencii elektrických
sietí v správe Západoslovenskej distribučnej. Umožňuje tiež vytvoriť situačný plán nového
pripojenia a vzniknuté dielo pripojiť ako prílohu k Žiadosti o pripojenie, ktorú zákazník
podáva prostredníctvom aplikácie na www.zsdis.sk. Pomocou funkcií „Mapa porúch
a odstávok“ a „Bezprúdie na mojej ulici“ je možné zistiť výskyt plánovaných prác a porúch
v okolí bydliska. Ak nájde užívateľ zariadenie v nevyhovujúcom technickom stave, prípadne
evidované na nesprávnom mieste, môže to prostredníctvom funkcie „Podnet pre správcu
siete“ oznámiť našej spoločnosti.

Rozhodnutie o rozdelení zisku za rok 2015
Na svojom zasadnutí dňa 24. marca 2016 predstavenstvo spoločnosti Západoslovenská
distribučná, a.s., vzalo na vedomie a odporučilo dozornej rade Západoslovenskej
distribučnej, a.s. rokovať o nasledovnom návrhu na rozdelenie zisku Spoločnosti za rok 2015.

Návrh na rozdelenie zisku Západoslovenská distribučná, a.s. za rok 2015
Predložený predstavenstvu Západoslovenská distribučná, a.s. dňa 24. marca 2016
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
Kúpa časti podniku (Zákaznícke služby) vykázaná ako zníženie vlastného imania*
Výsledok hospodárenia k rozdeleniu
Prídel do rezervného fondu
Prídel do sociálneho fondu
Dividendy
Rozdelenie zisku spolu
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V tis. €
44 298
-350
43 948
4 430
1 190
38 328

Elektrina na jeden klik:
ZSD dáva možnosť bezplatného umiestnenia bannera na webové sídlo každej obce. Občan
sa prostredníctvom bannera jediným kliknutím dostane k on-line žiadosti o pripojenie
do distribučnej sústavy, bez nutnosti hľadania elektronickej žiadosti o pripojenie. Zároveň
sa automaticky vygeneruje zoznam plánovaných odstávok elektriny v obci/meste
na nasledujúcich minimálne 15 kalendárnych dní, ako aj o aktuálnych poruchách v trvaní
viac ako 15 minút. Informácia obsahuje začiatok poruchy a predpokladaný čas odstránenia.
Obe aplikácie sú dostupné aj priamo na webovej stránke spoločnosti.

SMS správa v prípade poruchy:
V prípade záujmu, zasiela spoločnosť primátorom a starostom SMS notifikáciu o vzniknutej
poruche. Správa obsahuje informáciu o vzniku poruchy v ich meste/obci, počte dotknutých
miest a predpokladanom čase odstránenia poruchy. V prípade záujmu o túto bezplatnú

43 948
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službu stačí, ak primátor alebo starosta mesta/obce požiada e-mailom na adresu
odberateľ@zsdis.sk, kde nahlási názov obce (v Bratislave názov mestskej časti) a telefónne
číslo, resp. čísla na zasielanie SMS.

Odporúčaní elektrikári:
K zvýšeniu spokojnosti zákazníka v procese pripojenia prispieva ZSD aj tým, že zákazníkovi
pomáha pri výbere elektrikára v jeho lokalite. Na stránke spoločnosti
www.zsdis.sk/sk/elektrikari sa nachádza zoznam overených elektrikárov, ktorí poskytujú
odborné služby v oblasti elektro, napr. vybudovanie prípojky potrebnej na pripojenie
odborného miesta.
Služba „odporúčaní elektrikári“ je bezplatná. Zverejnení odporúčaní elektrikári musia vlastniť
oprávnenie na vykonávanie aspoň dvoch z týchto činností: projektovanie elektrických
zariadení; elektromontážne práce (vybudovanie prípojky, montáž elektromerového
rozvádzača); elektroinštalačné práce (vybudovanie bytových rozvodov, inštalácia
elektrických spotrebičov); prehliadky, skúšky elektrických zariadení, bleskozvodov
a spotrebičov (revízna činnosť).

03 Nové služby pre zákazníkov


spoločnosti (Západoslovenská distribučná, a.s.; P.O.BOX 292; 810 00 Bratislava 1).
Písomné podanie je možné doručiť aj osobne, do podateľne spoločnosti na adrese:
Západoslovenská distribučná, a.s.; Čulenova 6; 816 47 Bratislava. Všetky informácie, ktoré
zákazníci potrebujú vedieť v súvislosti s obrátením sa na ombudsmana, sú uvedené
na http://www.zsdis.sk/sk/O-spolocnosti/Prava-zakaznika

Hodnotenie operátorov call centra:
Dôležitým kontaktom zákazníka so ZSD je telefonický kontakt s operátormi call centra.
Pre udržiavanie kvality vybavenia zákazníka k plnej spokojnosti je potrebné získavať spätnú
väzbu od samotného zákazníka. Koncom roka spoločnosť zaviedla nový spôsob zberu
hodnotení operátorov call centra – Staffino.
Zákazník po ukončení telefonického kontaktu s operátorom dostane e-mail s prosbou
o hodnotenie práve vybaveného kontaktu. Zákazník tak sám prispieva k vývoju kvality
služieb operátorov.

Skrátenie doby a počtu vypnutí zákazníka:
V rámci revízie vedenia prichádza k plánovaným odstávkam dodávok elektrickej energie.
V priebehu roku 2015 sa spoločnosť intenzívne venovala skráteniu času týchto odstávok,
ako aj zníženiu ich počtu. Vďaka viacerým opatreniam a systémovým riešeniam, sa podarilo
pre zákazníka „ušetriť“ takmer dve hodiny z celkovej potrebnej doby vypnutia pri revíziách
niektorých typov trafostaníc a úsekových vypínačov.
Zavedením nových technológií, ktoré rýchlejšie lokalizujú poruchy, sa zároveň podarilo
skrátiť čas potrebný na odstránenie neplánovaných odstávok elektrickej energie.

Ombudsman ZSD:
Spoločnosť chce poskytovať zákazníkom férové a kvalitné služby. Napriek tomu, môžu
nastať situácie, keď má zákazník dojem, že jeho podnet nebol dostatočne prešetrený,
prípadne nepovažuje za dostatočný spôsob, akým sa ku riešeniu jeho podania spoločnosť
postavila. Z tohto dôvodu bol v rámci spoločnosti 1.8.2015 zriadený inštitút ombudsmana,
na ktorého sa môže každý zákazník obrátiť so svojou žiadosťou o preverenie postupu
riešenia predošlého podania.
Ombudsmana ZSD môžu zákazníci kontaktovať elektronicky na adrese
ombudsman@ zsdis. sk, resp. písomnou formou na korešpondenčnej adrese
Výročná správa 2015 - Západoslovenská distribučná, a.s.

Výročná správa 2015 - Západoslovenská distribučná, a.s.

13

14

04 Ľudské zdroje


04 Ľudské zdroje


04 Ľudské zdroje
V roku pracovalo v spoločnosti ZSD v priemere 1247 zamestnancov. Priemerný vek
zamestnanca bol 46,2 rokov. Počas roka 2015 vzrástol počet žien o 19,7% oproti minulému
roku, počet vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov sa medziročne zvýšil o 20,8 %.

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:
Percentuálne rozloženie mužov a žien v spoločnosti
2015

2014

Muži 86,3%

Muži 88,4 %

Ženy 13,7%

Ženy 11,6 %

Podiel vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov v spoločnosti
2015
Úplné stredné odborné 45,6 %
Základné vzdelanie 0,3 %
Vysokoškolské 22,0 %

Stredné odborné 32,1 %

2014

Úplné stredné odborné 46,4%
Základné vzdelanie 0,5 %
Vysokoškolské 18,6 %

Stredné odborné 34,4%

Odmeňovanie zamestnancov:
V súlade so záväzkami z kolektívnej zmluvy, spoločnosť zabezpečila priemerný nárast miezd,
pozostávajúcej zo základnej a variabilnej časti o 2,06 %.
Zamestnanci boli odmeňovaní aj na základe výkonnosti, ktorá priamo vplývala na výšku
vyplácanej variabilnej zložky mzdy a mimoriadnych odmien.
Všetkým zamestnancom spoločnosti bol poskytnutý príspevok zo sociálneho fondu
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Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov považuje spoločnosť za prvoradé. V roku 2015 bolo
v spoločnosti zrealizovaných 1091 vzdelávacích aktivít. Priemerné náklady na vzdelávanie
jedného zamestnanca predstavovali 371 € a jeden zamestnanec strávil na školení
v priemere 5,4 dňa.
Najväčšia časť školení vyplývala z legislatívnych požiadaviek. Koncepčne sa pristúpilo
k rozvoju komunikačných zručností špecialistov správy energetických zariadení, ktorí
prichádzajú do kontaktu so zákazníkmi. V nástupníckom programe „Banka talentov“ sa
ukončil dvojročný intenzívny rozvoj talentovaných zamestnancov ZSD.
ZSD 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.
Aj pre študentov stredných škôl pripravuje spoločnosť viaceré projekty. Najväčším je už
tradičné podujatie ZSE Open. V rámci neho môžu študenti a pedagógovia stredných
odborných škôl s elektrotechnickým zameraním stráviť jeden deň v priestoroch spoločnosti.
Pokračovali aj rozvojovo – súťažné projekty Najlepší EKO nápad a 4E.ON. V rámci nich
spoločnosť podporila 10 projektov zameraných na realizáciu biznis nápadov zameraných
na šetrenie prírody a energie, a 10 projektov zameraných na výrobu interaktívnych
vzdelávacích pomôcok pre stredné školy.
V oblasti vzdelávania žiakov základných škôl pokračoval vzdelávací projekt Mladý
elektroenergetik v Elektrárni Piešťany súbežne s projektom Detské mesto povolaní
v Bratislave. Už niekoľko rokov pripravuje spoločnosť pre študentov prevažne stredných škôl
súťaž Najlepší nápad. Cieľom programu je inšpirovať mladých ľudí k rozbehnutiu vlastného
biznisu.
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V oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci venovala Spoločnosť zvýšenú pozornosť
pracovným a sociálnym podmienkam zamestnancov. Prostredníctvom viacerých aktivít
sa darilo zvyšovať povedomie zamestnancov o ochrane zdravia pri práci, o správnej
životospráve, rozvoji kondície a pohybových schopností. Na osobné a ochranné pracovné
prostriedky a pomôcky, legislatívne školenia BOZP a preventívne lekárske prehliadky, bolo
vynaložené vyše 630 000 Eur.
V roku 2015 boli v Spoločnosti zaznamenané dva registrované pracovné úrazy.
V sledovanom období nebola registrovaná žiadna choroba z povolania.
Spoločnosť Západoslovenská distribučná je súčasťou skupiny ZSE. V rámci skupiny sa
samostatne vykazuje tzv. TRIF comb. – počet incidentov vzniknutých u zamestnancov
skupiny a zamestnancov dodávateľských spoločností, ktorí vykonávajú práce na zariadení/
pracovisku v rámci skupiny ZSE, na 1 mil. odpracovaných hodín za sledované obdobie.
V roku 2015 dosiahol TRIF comb. hodnotu 0,6.
Zároveň sa samostatne 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.

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

Spoločnosť v roku 2015 preukázala v rámci 2. dozorného auditu zlepšovanie zavedeného
systému integrovaného manažérstva (SIM) a udržala si medzinárodné certifikáty ISO 14001
a OHSAS 18001. Pri audite certifikačná spoločnosť identifikovala silné stránky a zlepšenia
SIM a zhodnotila, že SIM je v zhode s požiadavkami noriem ISO 14001 a OHSAS 18001,
požiadavkami právnych predpisov a dosahuje trvalé zlepšovanie. Výsledkom auditu bolo
vydanie odporúčania certifikačnej spoločnosti naďalej pokračovať v certifikácii.
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Realizáciou konkrétnych ekologických projektov Spoločnosť aktívne pristupuje
k zabezpečovaniu ochrany avifauny, predchádza znečisťovaniu pôdy a vody a vykonávaj
opatrenia na znižovanie hluku v okolí svojich objektov.
Na ekologizáciu jednotlivých prevádzok Spoločnosti bolo v roku 2015 vynaložených
503 tis Eur. Okrem toho boli vynaložené ďalšie investičné prostriedky na ekologizácie
v rámci obnovy distribučnej siete pri stavbách, ktorých súčasťou je využívanie materiálov
a zariadení s minimálnym negatívnym vplyvom na životné prostredie. Náklady
na ekologické prevádzkovanie a údržbu objektov vrátane zneškodňovania odpadov činili
148 tis. Eur. Ekologizáciou stanovíšť transformátorov elektrických staníc sa znížilo riziko
znečistenia podzemných vôd.
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.
Dôslednou separáciou odpadov produkovaných pri realizácii opráv energetických zariadení
bolo na zhodnotenie odovzdaných 542 ton šrotov. Špeciálna pozornosť sa venovala
starostlivosti o zariadenia obsahujúce plyn SF6, ktorý je zaradený medzi fluórované
skleníkové plyny. Úniky plynu sú dôsledne sledované a evidované.

Výročná správa 2015 - Západoslovenská distribučná, a.s.
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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.

07 Spoločenská zodpovednosť


servisom. Praktickú podporu pre školy znamenajú profesionálni osobní konzultanti
a výmena skúseností s inými školami. Spoločne tak tvorí sieť ľudí, ktorá inšpiruje k zmene.
Počas 10 ročnej existencie sa do programu zapojilo takmer 450 škôl. Inšpirácie k zmene
vzdelávania sú k dispozícii tu: http://www.zelenaskola.sk/ a tu: http://www.zivica.sk/

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

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

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

Hlavným koordinátorom programu je Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica.
V Živici veria, že škola môže deťom ponúknuť viac než len formálne vzdelanie. Živica školy
podporuje množstvom inšpiratívnych a zážitkových workshopov, materiálov a informačným
Výročná správa 2015 - Západoslovenská distribučná, a.s.
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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.
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.
V rámci kampane Návrat orlov bolo možné prispieť na ochranu tohto vzácneho druhu. Ako
darček za príspevok dostanú darcovia originálne tričká s Karolom.

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

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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Kontaktné informácie :
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6
816 47 Bratislava
tel.: 0850 333 999

