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Vážení klienti, partneri a kolegovia,

ďakujem za príležitosť zhodnotiť ďalší rok našej spoluprá-
ce. Pre Slovanet opäť z viacerých stránok náročný a priná-
šajúci okrem úspechov aj viaceré zmeny.

Významným činiteľom, ktorý nás v uplynulom období 
ovplyvnil, bolo ukončenie štátnych projektov budovanie 
sietí a prístupu k širokopásmovému internetu pre menšie 
obce, financovaných z eurofondov, v ktorých bol Slovanet 
účastníkom. Okrem poklesu tržieb spôsobených ukonče-
ním týchto aktivít zo strany štátu sme boli nútení pristúpiť 
k racionalizačným opatreniam aj v personálnej oblasti, 
predtým kapacitne zvýšenej najmä kvôli týmto projek-
tom. Ďalšou oblasťou s citeľným poklesom tržieb nielen 
pre Slovanet bol veľkoobchod s hlasovými službami, ktorý 
ovplyvnila regulácia EÚ znižovaním roamingových poplat-
kov medzi operátormi.

Na druhej strane, vo všetkých ostatných dôležitých oblas-
tiach, najmä vo výnosoch z pravidelne poskytovaných slu-
žieb a dlhodobých zmlúv, sa nám v medziročnom porovna-
ní podarilo udržať alebo zvýšiť objem tržieb. Som rád, že 
nárast pravidelných výnosov sa nám uplynulý rok podaril 
v biznisovom aj rezidenčnom segmente. Verím, že k tomu 
prispeli aj viaceré interné zmeny. Napríklad vytvorenie 
samostatného úseku inovácií, stratégie a akvizícií, ktoré-
ho činnosť firme postupne prináša nielen nové príležitosti 
rozvoja, ale už aj prvé finančné výsledky. Rovnako vidím 
perspektívu v našom odvážnom prechode na neviazanosť 
väčšiny služieb pre rezidenčný segment, ako aj zvýšení 
automatizácie starostlivosti o jeho zákazníkov.

Som tiež rád, že sa nám po dvoch rokoch konsolidácií 
predchádzajúcich akvizícií a stagnácie vo vyhľadáva-
ní nových podarilo nielen úspešne realizovať odkúpenie 
ďalších spoločností alebo ich častí a získať tak siete, in-
fraštruktúru a zákazníkov vo viacerých lokalitách, ale do 
takmer konečnej podoby rozpracovať ďalšie akvizície. 
Okrem nárastu počtu zákazníkov a úspory z rozsahu to 

Dear clients, partners and colleagues,

thank you for the opportunity to review another successful 
year of cooperation. The year was challenging for Slovanet 
on many fronts, bringing success and many changes.

A major factor for us over the previous year was the end 
of the state project to build out networks and broadband 
Internet access for smaller communities financed from EU 
funds, in which Slovanet was a participant. In addition to the 
decrease in sales caused by the termination of these activi-
ties by the state, we were forced to undergo staffing ratio-
nalisation measures, making redundancies in areas where 
human resources had previously been added to cover this 
project. Wholesale voice services also recorded a tangible 
decrease in sales for Slovanet, as well as others, due to EU 
regulation designed to reduce roaming fees between ope-
rators.

However, we were successful in maintaining or increasing 
sales volumes in all other key business segments, espe-
cially revenues from regularly provided services and long-
term contracts. I am pleased that the increase in regular 
earnings continued over the past year in the business and 
residential segment. I believe that several internal changes 
contributed here as well. The creation of a new unit for in-
novation, strategy and acquisitions was one such step and 
it continues to identify new opportunities for development 
of the company and is just beginning to deliver its first fi-
nancial results. I also see potential in our bold transition to 
no commitments for most services for the residential seg-
ment and increased levels of automation in customer care.

I am also pleased that we managed to successfully close 
transactions to purchase more companies or parts thereof af-
ter two years of work to consolidate previous acquisitions and 
stagnation in the identification of suitable opportunities; this 
gave us access to networks, infrastructure and customers in 
numerous locations and the opportunity to develop further ac-
quisitions close to their final form. In addition to the growth in 

„Vo všetkých dôležitých oblastiach, najmä vo výnosoch 
z pravidelne poskytovaných služieb a dlhodobých zmlúv, 
sa nám v medziročnom porovnaní podarilo udržať alebo 
zvýšiť objem tržieb.“

P. Máčaj

“We were successful in maintaining or increasing sales 
volumes in all other key business segments, espe cially 
revenues from regularly provided services and long-term 
contracts. ”

P. Máčaj

Príhovor generálneho riaditeľa
General Director’s Address  
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vytvorí ďalšie možnosti predaja služieb rezidenčným zá-
kazníkom na vlastnej infraštruktúre. Vďaka postupnému 
rozširovaniu siete na báze modernej bezdrôtovej techno-
lógie LTE a regionálnym marketingovým a obchodným ak-
tivitám sme počas roka strojnásobili počet jej zákazníkov  
a potvrdila sa tak správnosť rozhodnutia nahrádzať star-
šiu technológiu WiMAX novšou LTE a priniesť tak exis-
tujúcim aj novým zákazníkom vyššiu rýchlosť internetu  
a kvalitu služieb celkovo.

Za perspektívne považujem aj pilotné budovanie siete in-
ternetu vecí LoRaWAN. Prostredníctvom nej sa už počas 
roka podarilo spustiť do praxe prvé partnerské projekty  
a popri tom hľadať a pripravovať aj ďalšie možnosti po-
skytovania nových IT produktov cez túto sieť klientom  
v rôznych oblastiach priemyslu a služieb. Spolu s pripra-
vovanou najmodernejšou platformou pre cloudové služby 
prinášajú obe spomenuté technológie nové príležitosti pre 
nárast poskytovania a predaja služieb na vlastnej infraš-
truktúre a s vyššou pridanou hodnotou. V najbližšom ob-
dobí bude okrem toho naším cieľom ďalší nárast stability 
rozvoja podniku znížením závislosti na jednorazových pro-
jektoch a na veľkých klientoch, ako aj zvýšené zameranie 
na SME segment oproti minulosti.

Teší ma tiež, že Slovanet za svoje aktivity v minulom roku 
opäť získal aj viacero partnerských ocenení a v rámci svo-
jich dostupných možností sa venoval aj filantropickým 
aktivitám. Podporili sme mnohých zdravotne a sociálne 
znevýhodnených ľudí, ako aj viaceré aktivity a podujatia 
zamerané na šport a kultúru.

Touto cestou sa vám všetkým - klientom, zamestnancom 
a obchodným partnerom - chcem poďakovať za dôveru 
a spoluprácu a spoločne nám zaželať úspešný nastáva-
júci rok. V Slovanete urobíme maximum pre to, aby sme 
smerovali k spoločnej spokojnosti a profitu zo vzájomnej 
spolupráce.

Peter Máčaj
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Slovanet, a. s.

Príhovor generálneho riaditeľa General Director’s Address  

the customer base and economies of scale, this creates new 
opportunities for sales of services to residential customers 
using the company’s own infrastructure. We tripled the num-
ber of customers using modern LTE-based wireless technol-
ogy thanks to the gradual expansion of the network itself and 
regional marketing and sales activities. The decision to re-
place older WiMAX technology with newer LTE technology and 
transfer existing and new customers to higher Internet speeds 
and levels of service quality overall was proven correct.

I consider the construction of the pilot LoRaWAN Internet of 
Things network to have potential as well. The first partner-
ship projects using the network were kicked off during the 
year and efforts remain under way to identify and prepare 
more opportunities to provide new IT products using the In-
ternet of Things to clients in various sectors of industry and 
services. Together with the forthcoming and latest platform 
for cloud services, both technologies provide opportunities 
for improving the provisioning and sale of services on the 
company’s own infrastructure with higher added value. Our 
goals for the near future include increasing the stability of 
the company’s development by reducing dependence on 
one-off projects and large clients and improving our focus 
on the SME segment compared to the past.

The fact that Slovanet was once again the recipient of numer-
ous partner awards and used its available resources to contin-
ue and focus on philanthropic activities means is also a point of 
satisfaction. We supported many people facing serious health 
challenges and socially disadvantaged people together with 
numerous activities and events focused on sports and culture.

I would like to take this opportunity to thank you all, clients, 
customers and business partners alike, for your trust and 
cooperation and wish you success in the coming year. At 
Slovanet, we strive to ensure our efforts lead to mutual sat-
isfaction and shared profit from our collaboration.

Peter Máčaj
Chairman of the Board of Directors and General Director
Slovanet, a. s.
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Február – rozšírenie produktového portfólia aero:LINK o vy- 
užitie zariadení Cisco Meraki a taktiež o unikátnu nadstav-
bu Wi-Fi siete, ktorá klientom ponúka nový marketingový a 
komunikačný kanál so svojimi koncovými zákazníkmi. 

Marec – prvý spoločný projekt s Východoslovenskou dis-
tribučnou. Telekomunikačná sieť v Seni vybudovaná spolu  
s elektrickými rozvodmi, zavedená až do jednotlivých ro-
dinných domov a prinášajúca služby partnerského teleko-
munikačného operátora, je prvým projektom tohto druhu 
na Slovensku.

Apríl –  Slovanet spustil prvú telekomunikačnú sieť určenú 
pre nový fenomén tzv. internetu vecí (IoT) a jej testovanie  
s vybranými partnermi.  

Máj – v spolupráci s firmou Acronis priniesol Slovanet zá-
kazníkom produkt backup:LINK pre spoľahlivé zálohovanie 
a ochranu dát. Slovanet sprístupnil možnosť živého sledo-
vania ukážkového zariadenia pripojeného v sieti IoT. 

Jún – rozšírenie dostupnosti služieb pevného LTE internetu 
o ďalších 5 rozsiahlych oblastí s pokrytím približne 120 obcí 
s 130 tisíc domácnosťami. 

Júl – uvedenie nového produktu monitor:LINK, ktorý je 
určený pre pokročilé sledovanie stavu počítačov, serverov, 
IT infraštruktúry a služieb. Nástup vrcholového manažéra 
Antona Obžeru na novovytvorenú pozíciu riaditeľa inovácií, 
stratégie a akvizícií.

August – spustenie projektu Sensoneo (Waste:IT) so 
start-upovou spoločnosťou Brain:IT na využitie IoT v praxi.  
Inteligentné senzory umiestnené v komunálnych odpado-
vých kontajneroch pripojených do siete internetu vecí šet-
ria náklady.

September – odkúpenie časti podniku  L.J. Service, s. r. 
o. - poskytovateľa internetu vo viac ako 15 obciach v okolí 
Popradu a televízie v obci Gánovce. Slovanet preberá pre-
vádzku telekomunikačnej siete, služieb, ako aj všetkých 
približne 1200 doterajších zákazníkov L.J. Service, s. r. o..

Október – zavedenie novej rezidenčnej ponuky služieb, 
prechod na poskytovanie neviazaných služieb internetu  
a televízie pre domácnosti na sieťach vlastnených Slovane-
tom pri zachovaní akciových cien služieb a dotovaných cien 
zriadenia či zariadení. 

November – uskutočnenie unikátnej konferencie s názvom 
Inovácie v retailovej analytike. Predstavenie služby bigda-
ta:LINK Pygmalios Analytics, ktoré pomáha maloobchod-
níkom v kamenných predajniach monitorovať správanie 
zákazníka v reálnom čase.

December – ďalšie využitie vlastnej telekomunikačnej sie-
te LoRaWAN pre tzv. internet vecí (IoT). Umožní meranie, 
vyhodnocovanie a riadenie mikroklímy v budovách. 

Čo priniesol rok 2016 Looking Back at 2016

February – expansion of the product portfolio to include 
aero:LINK using Cisco Meraki devices and a unique Wi-Fi 
network add-on that offers clients a new marketing and 
communication channel to engage their end customers.  

March – first joint project with electricity distributor Výcho-
doslovenská distribučná. A telecommunications network 
in Seňa was constructed together with electrical circuits 
to individual single-family homes to deliver the partnering 
telecommunications operator’s services, the first project of 
its kind in Slovakia.

April – Slovanet launched the first telecommunications 
network specifically for the new Internet of Things (IoT) and its 
testing with selected partners.  

May – cooperation with Acronis delivered Slovanet’s cus-
tomers the backup:LINK product for reliable data backup 
and protection. Slovanet launched real-time monitoring of 
demonstration devices connected to the IoT network.  

June – expansion of availability of fixed-line LTE Internet 
service to another 5 large areas covering approximately 120 
communities and 130,000 households. 

July – roll-out of the modern monitor:LINK cloud-based 
product specifically for advanced monitoring of computers, 
servers, IT infrastructure and services. Hiring of Anton Ob-
žera for the newly created executive management position 
of Director for Innovation, Strategy and Acquisitions.

August – kick-off of the Sensoneo (Waste:IT) project with the 
start-up Brain:IT to make practical use of the IoT. Intelligent 
sensors located in municipal waste containers connected to 
the Internet to deliver cost savings.

September – acquisition of a portion of L.J. Service, s. r. o., 
an Internet service provider to more than 15 towns around 
Poprad and television service in the town of Gánovce. Slova-
net took over complete operations of the telecommunications 
network, services and approximately 1200 former L.J. Service, 
s.r.o. customers, becoming their new service provider. 

October – introduction of new residential services, tran-
sition to providing Internet and television services with no 
commitment to households on Slovanet-owned networks 
while preserving promotional prices for services and sub-
sidised prices for service origination or devices. 

November – the unique Innovation in Retail Analytics con-
ference was held. The conference included presentation 
of the revolutionary bigdata:LINK Pygmalios Analytics so-
lution designed to help brick and mortar retailers monitor 
customer behaviour in real time. 

December – further use of the company’s own LoRaWAN 
telecommunications network for the IoT. Monitoring, evalu-
ation and management of micro climactic conditions in buil-
dings are now supported. 
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Slovanet je jedným z najvýznamnejších hráčov slovenského 
telekomunikačného trhu. Operátor je celoslovenským po-
skytovateľom komplexných telekomunikačných služieb pre 
všetky zákaznícke segmenty - od domácností a menších 
firiem až po veľké organizácie a korporácie. Riešenia inter-
netovej komunikácie, dátových služieb, telefonovania, bez-
pečnosti a zábavy ponúka zákazníkom samostatne alebo  
v balíkoch. Stovky významných klientov využívajú od Slo-
vanetu komplexné cloudové riešenia, taktiež služby vir-
tuálnych privátnych sietí, ktoré im poskytujú spoľahlivé  
a bezpečné dátové prepojenie pobočiek. Formou veľkoob-
chodnej spolupráce s menšími operátormi rozvíja obchod-
né aktivity aj v tejto oblasti.   

Slovanet zabezpečuje aj služby a konzultácie v oblasti bez-
pečnosti sietí, IT, projektov a budovania LAN aj WAN sie-
tí. Zároveň dodáva príslušný hardvér a softvér, poskytuje 
servisné služby, poradenstvo a školenia na všetky dodané 
riešenia.

História a súčasnosť
Slovanet patrí medzi najdlhšie pôsobiace subjekty na tele-
komunikačnom trhu. V súčasnej podobe bol síce založený 
v roku 1999, no história jeho predchodcov siaha až do roku 
1954. V období rokov 2006 až 2014  bola majoritným akci-
onárom Slovanetu významná medzinárodná IT spoločnosť 
Asseco Central Europe. Od roku 2015 je 100 %  majiteľom 
Slovanetu akciová spoločnosť SNET GROUP, vlastnená pô-
vodným vrcholovým manažmentom spoločnosti. Slovanet 
sa tým zároveň stal jedným z mála telekomunikačných 
operátorov s výlučne slovenským kapitálom. Zámerom 
súčasného akcionára je pokračovať v raste spoločnosti  
a hľadať nové možnosti jej rozvoja.

Od roku 2007 je stratégiou operátora kombinácia or-
ganického a akvizičného rastu podporeného investícia-
mi do vlastnej optickej a bezdrôtovej infraštruktúry. Od 
toho obdobia sa so Slovanetom zlúčilo už 15 lokálnych 
alebo špecializovaných telekomunikačných operátorov 
s rôznymi typmi vlastnej infraštruktúry – od interneto-
vých bezdrôtových a optických sietí až po siete káblových 
televízií. Zatiaľ poslednými akvizíciami Slovanetu z roku 
2016 sú NT COM, prevádzkovateľ telekomunikačných 
služieb vo veľkých obchodných centrách v Nitre a Prie-
vidzi a spoločnosť L. J. Service, poskytovateľ internetu  
v širšom okolí Popradu. Paralelne s integráciami získa-
ných sietí Slovanet uskutočňuje ich modernizácie spo-
lu s investíciami do ich rozširovania. Pôsobnosť firmy na 
trhu je charakteristická každoročným stabilným vývojom  
a rastom najdôležitejších ekonomických ukazovateľov.

 
 

Profil spoločnosti
Company Profile

Slovanet is one of the most important players on the Slovak tele-
communications market. Slovanet is an operator with Slovakia-
wide coverage providing comprehensive telecommunications 
services to all customer segments: from households and small 
businesses to large organizations and corporations. Solutions 
include Internet communications, data services, telephone ser-
vice, security and entertainment, all of which are offered to cus-
tomers individually and in bundles. Hundreds of major clients 
use comprehensive cloud solutions and virtual private network 
(VPN) services from Slovanet, which provide them with reliable 
and secure data connections between branch offices. Whole-
sale cooperation with smaller operators has led to the develop-
ment of business activities in this segment as well.   

Slovanet provides services and consultation covering network 
security, IT projects and building LAN and WAN networks. At 
the same time, it delivers hardware and software and provides 
maintenance services, consulting and training required for all 
delivered solutions.

History and Today
Slovanet is one of the longest operating entities on the tele-
communications market. The company was established in its 
present form in 1999, but the history of its predecessors dates 
back to 1954. Asseco Central Europe, a major international IT 
company, was the majority shareholder in Slovanet from 2006 
to 2014. The joint-stock company SNET GROUP, owned by the 
original executive management of the company, has been the 
100% owner of Slovanet since 2015. Slovanet also became one 
of the few telecommunications operators with exclusively Slo-
vak capital with this step. The current shareholder’s objective 
is to continue the company’s growth and its search for new op-
portunities for development.

The operator’s strategy since 2007 has focused on a combi-
nation of organic growth and expansion through acquisitions 
supported by investments into the company’s own fibre optic 
and wireless infrastructure. Since this change in strategy, 
Slovanet has absorbed 15 local or specialised telecommuni-
cations operators with different types of infrastructure, from 
wireless Internet and fibre optic networks to cable television 
networks. Slovanet’s most recent acquisitions from 2016 are 
NT COM, a telecommunications service provider in large 
shopping centres in Nitra and Prievidza, and L. J. Service, an 
Internet service provider in the area around Poprad. Slovanet 
conducts efforts to integrate acquired networks in parallel 
with efforts to modernise them along with investments into 
their expansion. The company’s activities on the market can 
be characterised by stable annual development and growth in 
the company’s most important financial indicators.
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Profil spoločnosti Company Profile

Konsolidovaný obrat za rok 2016:        44,524 mil. eur
Počet zamestnancov (k 31. 12. 2016):                      249
Počet zákazníkov (k 31. 12. 2016):                       66 000

Identifikačné a kontaktné údaje
Obchodné meno: Slovanet, a. s.
Sídlo: Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
IČO: 35 954 612
Internetová stránka: www.slovanet.sk
Pobočky, miesta predaja a servisné strediská: 
Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bratislava, Brezno, 
Dunajská Streda, Kežmarok, Košice, Krupina, Poprad, Pre-
šov, Šamorín, Trenčín, Veľký Meder, Žilina, Zlaté Moravce.

Spoločnosť Slovanet je zapísaná v obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 3692/B.

Spoločnosť Slovanet, a. s. nemá organizačnú zložku v za-
hraničí.

Consolidated revenues for 2016:         44.524 mil. eur
Number of employees  (at 31. 12. 2016):             249
Number of customers  (at 31. 12. 2016):       66,000

Identification and Contact Details
Business name: Slovanet, a. s.
Registered office: Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
Company ID: 35 954 612
Website: www.slovanet.sk
Branch offices, sales outlets and service centres: 
: Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bratislava, Brezno, Du-
najská Streda, Kežmarok, Košice, Krupina, Poprad, Prešov, 
Šamorín, Trenčín, Veľký Meder, Žilina, Zlaté Moravce.

Slovanet is registered in the Commercial Register at 
Bratislava I District Court, Section: Sa, File No. 3692/B.

Slovanet, a. s. has no organisational units abroad.

48 000

42 000

36 000

30 000

24 000

18 000

12 000

6 000

8 000

7 000

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

52 567

7 639

33 652

6 133 36 208

6 971

2015 20162012 2013 2014

Vývoj celkových tržieb a EBITDA spoločnosti Slovanet v tis. € / Progress of Slovanet Total Revenues and EBITDA in thous. €

Tr
žb

y 
v 

tis
. €

 / 
To

ta
l r

ev
en

ue
s 

in
 th

ou
s.

 €

EB
IT

DA
 v

 ti
s.

 €
 / 

EB
IT

D
A 

in
 th

ou
s.

 €

58 821

8 204

44 524

8 204

http://www.slovanet.sk


8ROČNÁ SPRÁVA / ANNUAL REPORT Slovanet 2016

Pôsobnosť spoločnosti Slovanet na trhu je charakteristic-
ká každoročným stabilným vývojom a rastom základných 
ekonomických ukazovateľov. Spoločnosť je v dobrej finanč-
nej kondícii a pripravená využiť príležitosti, ktoré prináša 
prebiehajúce oživenie slovenskej ekonomiky. Kontinuálne 
prichádza s technologickými a produktovými inováciami, 
nezriedka ako prvý na trhu. Nové služby s pridanou hodno-
tou, komplexne a komfortne pokrývajúce potreby klientov, 
považuje za nevyhnutné pre ďalšie napredovanie v oblasti. 
Cieľom Slovanetu je stať sa natrvalo jedným z lídrov pôso-
biacich na slovenskom trhu elektronických komunikácií a 
rovnocenným konkurentom nadnárodným spoločnostiam 
pôsobiacim v tomto segmente.

V roku 2017 sa spoločnosť zameria na ďalšie rozširovanie 
metropolitnej optickej aj bezdrôtovej infraštruktúry tak, aby 
zvýšila dostupnosť služieb korporátnym i rezidenčným zá-
kazníkom. Plánuje tiež pokračovať a prichádzať s technolo-
gickými a produktovými inováciami, taktiež v konsolidácii a 
modernizácii infraštruktúry, získanej od doteraz prevzatých 
spoločností, ako aj vyhľadávať ďalšie akvizičné príležitosti. 

Filozofia
Filozofiou Slovanetu je hodnotový systém, ktorý určuje 
východiská pre jeho firemnú stratégiu. Jej základnými 
piliermi sú:

S  spokojnosť (orientácia na uspokojenie potrieb klientov  
 a očakávania akcionárov)
L lojalita (podnikať čestne a komunikovať otvorene) 
O originalita (byť originálny a odlíšiť sa od konkurencie) 
V výnimočnosť (poskytovať jedinečné služby s pridanou hodnotou) 
A  ambicióznosť (mať tie najvyššie ambície) 
N  novátorský prístup (progresívne myslieť a inovovať) 
E  energia (pracovať dynamicky, vitálne a flexibilne) 
T  transparentnosť (byť dôveryhodným a transparentným  
 partnerom)

Poslanie
Hlavnou motivujúcou myšlienkou Slovanetu je umožňovať 
ľudom komunikovať a poskytovať prístup k informáciám.

„Informácia sprevádza svet od počiatku. Genetická vytvára ži-
vot, spoločenská dáva možnosť existencii a vývoju civilizácie. 
Informácia bez komunikácie stráca zmysel. Ponúknuť komu-
nikáciu znamená zdokonaľovať, vzbudzovať záujem a posú-
vať vpred. Slovom, písmom, obrazom.“

Vízia
Víziou Slovanetu je byť jedným z lídrov na trhu elektronic-
kých komunikačných služieb pre segmenty domácností, 
firiem a korporácií, orientovaným na zákazníka, cenovo 
atraktívnym a spoľahlivým partnerom s individuálnym, ino-
vatívnym a otvoreným prístupom..

Slovanet – filozofia, 
poslanie a vízia

Slovanet – Philosophy, 
Mission and Vision

Slovanet’s activities on the market can be characterised by 
stable annual development and growth in the company’s ba-
sic financial indicators. The company itself is in good finan-
cial condition and ready to take advantage of opportunities 
presented by the on-going recovery of the Slovak economy. It 
consistently delivers technological and product innovations, 
which are often the first on the market. Service services with 
added value that comprehensively and conveniently cover the 
needs of clients are essential for further progress in the in-
dustry. Slovanet’s primary objective is to become and remain 
one of the leaders on the Slovak electronic communications 
market and an equal competitor to the multinational compa-
nies active in this segment.

The company is focused on further expansion of its metro-
politan fibre optic and wireless infrastructure to expand ser-
vice accessibility to more corporate and residential clients in 
2017. The company is also planning to continue and delivery 
technological and product innovations and in efforts to con-
solidate and modernise infrastructure from previous acqui-
sitions while continuing to look for further opportunities to 
make additional acquisitions.

Philosophy
Slovanet’s philosophy consists of a system of values which 
define the foundation of the company’s strategy. Its main 
pillars are:

S  satisfaction (focus on meeting the needs of clients and the 
 expectations of shareholders)
L  loyalty (conducting business honestly and communicating openly) 
O  originality (being original and different from the competition) 
V  virtuosity (providing a unique service with added value) 
A  ambition (having the highest ambitions)
N  novel approach (progressive thinking combined with innovation) 
E  energy (working dynamically, with vigour and flexibility) 
T  transparency (being a trustworthy and transparent partner)

Mission
The central motivating thought at Slovanet is to free people to 
communicate and to give them access to information.
 
“Information has accompanied the world since its beginnings. 
Genetic information creates life, and social information makes 
existence possible and allows for the development of civilization. 
Information without communication loses its meaning. Offering 
communication means continuous improvement and inspiring 
interest while moving forward. In words, letters and images.” 

Vision
The vision at Slovanet is to be one of the market leaders in 
electronic communications for both the residential and com-
mercial markets, to be customer-oriented and to be a relia-
ble and fairly-priced partner with an individual, innovative and 
open approach.
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Slovanet je členom a partnerom viacerých inštitúcií a spo-
ločností, ktoré aktívne pôsobia na telekomunikačnom a IT 
trhu. Je držiteľom viacerých certifikátov a ocenení.

Slovanet je členom Asociácie telekomunikačných operá-
torov (ATO), IT Asociácie Slovenska (ITAS), Asociácie Pre-
vádzkovateľov Káblovej Televízie (APKT) a Partnerstiev 
pre prosperitu (PPP).

Za svoju stratégiu a inovatívnosť bol Slovanet v roku 2013 
ocenený titulom National Champion v kategórii Infosys 
Business of the Year Award v rámci medzinárodnej podni-
kateľskej súťaže European Business Awards.

Za unikátny projekt modernizácie a zefektívnenia IT sys-
témov pre mesto Skalica získal Slovanet prestížnu Cenu 
ITAPA 2014.

Za rok 2016 bol Slovanet vyhodnotený Národným infor-
mačným strediskom SR ako „Spoľahlivý partner vo verej-
nom obstarávaní“. Toto ocenenie potvrdzuje spoľahlivosť 
podniku v plnení obsahu, kvality a včasnosti záväzkov ply-
núcich zo zákaziek verejného obstarávania a vydávané je 
na základe kritérií Európskej komisie pre Európsky sociál-
ny fond na preverovanie a hodnotenie podnikov. 

Slovanet v programe Microsoft Partner Network spo-
ločnosti Microsoft v roku 2016 obhájil partnerský status  
v oblasti Network Services (Managed & Hosted Solutions),  
v kompetenciách Silver Application Development, Sil-
ver Devices and Deployment, Silver Midmarket Solution 
Provider, ktoré využije pri poskytovaní IT služieb na báze 
Microsoft platformy.

Slovanet je autorizovaným a certifikovaným partnerom 
spoločnosti Cisco Systems na úrovni Cisco Premier Cer-
tified Partner.

V roku 2016 získal Slovanet ako prvý na Slovensku part-
nerský status Cisco Cloud and Managed Services Advan-
ced Partner, čo Slovanetu umožňuje poskytovat certifiko-
vané Cisco Powered IaaS cloudové služby.

Slovanet v roku 2016 obhájil status Platinum partnera 
spoločnosti Fortinet, svetového výrobcu špecializovaných 
zariadení pre IT bezpečnosť. Zároveň si udržal aj extra sta-
tus Partner of Excellence, ktorý spoločnosť Fortinet ude-
ľuje technologicky najvyspelejším partnerom. Za projekt 
„Komplexné riešenie hraničných Firewallov“ pre spoloč-
nosť Generali poisťovňa bol Slovanet v roku 2015 ocenený 
spoločnosťou Fortinet ako Fortinet Partner roka 2015 – 
TOP Commercial Project.

Ako jednému z mála telekomunikačných podnikov bolo 
Slovanetu Národným bezpečnostným úradom vydané po-
tvrdenie o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa.

Slovanet má certifikovaný integrovaný systém mana-
žérstva v súlade s medzinárodnými normami ISO 9001 
(kvalita), ISO 14001 (enviroment), OHSAS 18001 (bezpeč-
nosť a ochrana zdravia pri práci).  V roku 2016 opätovne 
úspešne absolvoval recertifikačný audit uvedených mana-
žérskych systémov a bol certifikovaný podľa medzinárod-
nej normy ISO/IEC 27001 (informačná bezpečnosť).

Členstvá, partnerstvá 
a ocenenia 

Memberships, Partnerships 
and Awards 

Slovanet is a member and partner in various institutions and 
associations active on the telecommunications and IT mar-
ket. It also holds numerous certificates and awards.

Slovanet is a member of the Association of Telecommunica-
tion Operators (ATO), IIT Association of the Slovak Republic 
(ITAS), Association of Cable Television Operators (APKT) 
and Partnerships for Prosperity (PPP).

Slovanet was recognised as the National Champion in the 
Infosys Business of the Year Award in 2013 within the interna-
tional European Business Awards in recognition of its strat-
egy and innovativeness.

Slovanet received the prestigious ITAPA 2014 award for its 
unique project to modernise and increase the efficiency of IT 
systems for the City of Skalica.

Slovanet was rated by the National Information Centre of the 
Slovak Republic as a “reliable public procurement partner” 
for 2016. This award confirms the reliability of the company 
with respect to the content, quality and timeliness of delivery 
on its commitments from public procurement orders and is 
awarded using criteria issued by the European Commission 
for the European Social Fund to review and assess companies. 

Slovanet defended its partner status in 2016 in the Micro-
soft Partner Network program in the area of Network Ser-
vices (Managed & Hosted Solutions) and in the competen-
cies of Silver Application Development, Silver Devices and 
Deployment and Silver Midmarket Solution Provider, which 
are used when providing IT services based on Microsoft 
platforms.

Slovanet is an authorized and certified partner of Cisco 
Systems at the level of Cisco Premier Certified Partner.

Slovanet was the first to gain Cisco Cloud and Managed Ser-
vices Advanced Partner status in Slovakia in 2016, which al-
lows Slovanet to deliver certified Cisco-powered IaaS cloud 
services.

Slovanet defended its Platinum Partner status with Forti-
net, a global producer of specialized IT security equip-
ment, in 2016. It also retained the additional Partner of 
Excellence status awarded by Fortinet to its most techno-
logically advanced partners. Slovanet received the Forti-
net Partner of the Year 2015 – TOP Commercial Project 
award from Fortinet for its “Comprehensive Boundary 
Firewall Solution” project for insurer Generali poisťovňa.

Slovanet, as one of the few telecommunication companies, 
holds an Industrial Security Certificate awarded by the Na-
tional Security Authority.

Slovanet maintains a certified integrated management sys-
tem per the international ISO 9001 (quality), ISO 14001 (envi-
ronment) and OHSAS 18001 (occupational health and safety) 
standards.  The company once again successfully passed a 
recertification audit of these management systems in 2016 
and was certified under the international ISO/IEC 27001 stan-
dard (information security).
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Slovanet v roku 2016 získal pozíciu Platinum Partnera 
spoločnosti ESET. 

V závere roka 2015 bola značka Slovanet prvýkrát nomino-
vaná do programu Superbrands 2016 - nezávislej medzi-
národne pôsobiacej autority v oblasti hodnotenia a odme-
ňovania obchodných značiek. Do nominácie Superbrands 
sa tento rok dostalo len dve promile značiek pôsobiacich 
na Slovensku.

V roku 2016 Slovanet začal ako prvý na Slovensku postup-
ne budovať novú sieť pre tzv. internet vecí (IoT – Internet od 
Things) na báze technológie LoRaWAN. 

Slovanet je zakladajúcim členom Slovak Smart City Clu-
ster - združenia miest a partnerov, ktorí majú záujem o 
zavádzanie inteligentných riešení pre mestá, ich štandar-
dizáciu a rozširovaniu do ďalších miest (okrem pilotného 
mesta Poprad).

Slovanet v rámci svojich filantropických aktivít prostred-
níctvom Nadačného fondu Slovanet partnersky podporuje 
neziskové organizácie Plamienok v Bratislave, Svetielko 
pomoci v Košiciach, Svetielko nádeje v Banskej Bystri-
ci, OZ Integrácia svieti pre všetky deti rovnako, OZ Mici a 
Mňau a OZ Milan Štefánik. Dlhodobo spolupracuje aj so 
Spoločnosťou priateľov detí z detských domovov Úsmev 
ako dar, ktorá je najstaršou a najväčšou mimovládnou 
organizáciou pôsobiacou v oblasti náhradnej starostlivosti 
a pomoci krízovým rodinám. 

Členstvá, partnerstvá 
a ocenenia 

Memberships, Partnerships 
and Awards 

Slovanet successfully achieved ESET Platinum Partner sta-
tus in 2016. 

The Slovanet brand was nominated for the first time for the 
Superbrands 2016 program at the end of 2015; this indepen-
dent authority with an international presence focuses on the 
evaluation and remuneration of brands and trademarks. Only 
two brands operating in Slovakia per thousand were nomi-
nated for the Superbrands program this year.

As the first in Slovakia, Slovanet began the process of 
building a new Internet of things (IoT) network based on Lo-
RaWAN technology in 2016. 

Slovanet is a founding member of the Slovak Smart City 
Cluster, an association of cities and partners with interest 
in deploying intelligent solutions for cities, their standardi-
sation and dissemination to other cities (except the pilot city 
of Poprad).

Within its philanthropic activities and through the Slovanet 
Foundation Fund, Slovanet partners with Plamienok (Flame) 
in Bratislava, Svetielko pomoci (Ray of Help) in Košice, Sve-
tielko nádeje (Ray of Hope) in Banská Bystrica, and the civic 
associations OZ Integrácia svieti pre všetky deti rovnako, OZ 
Mici a Mňau and OZ Milan Štefánik. Slovanet has long cooper-
ated with the Association of friends of children from foster 
care homes Úsmev ako dar (Smile as a Gift), which is the 
oldest and largest NGO focused on foster care and helping 
families in crisis. 
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Skupina Slovanet 
Priamym akcionárom akciovej spoločnosti Slovanet, a. s. je 
od 1. 4. 2015 spoločnosť SNET GROUP, a. s., s vlastníckym 
podielom 100 %. 

Slovanet, a. s. je zároveň držiteľom 51 % akcií spoločnosti 
MadNet, a. s. a vlastní 83%-ný majetkový podiel v spoloč-
nosti AmiTel, s. r. o.

Spoločnosť Slovanet, a. s. v roku 2016 nenadobudla vlastné 
akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie, dočasné lis-
ty a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky.

SNET GROUP a. s.
Spoločnosť SNET GROUP, a. s. je priamym držiteľom akcií 
Slovanet, a. s. a vlastnená je pôvodným vrcholovým ma-
nažmentom spoločnosti Slovanet. Zámerom súčasného 
akcionára je pokračovať v raste spoločnosti a skupiny Slo-
vanet a hľadať nové možnosti jej rozvoja v oblasti teleko-
munikácií ako aj v príbuzných odvetviach, smerom k ešte 
komplexnejšej ponuke a zvyšovaniu podielu služieb s pri-
danou hodnotou.

Akcionárska štruktúra Shareholder Structure

Slovanet Group 
SNET GROUP, a. s. is the direct shareholder of Slovanet, 
a.s. as of 1 April 2015 with an ownership interest of 
100%. 

Slovanet, a. s. also holds a 51% ownership interest in 
MadNet, a. s. and an 83% ownership interest in AmiTel, 
s. r. o.

Slovanet, a. s. did not acquire any of its own shares, tem-
porary shares, ownership interests or shares, temporary 
shares or ownership interests in its parent accounting 
unit in 2016.

SNET GROUP, a.s.
SNET GROUP, a. s. is the direct shareholder of Slovanet, 
a.s. and is owned by the original top management of 
Slovanet. The current shareholder’s objective is to contin-
ue the growth of the company and the Slovanet group and 
search for new opportunities for development in the areas 
of telecommunications and in related segments leading 
to a more comprehensive range of products and services 
with an increased share of services with added value.

SNET GROUP a. s.
pôvodný manažment firmy

original executive management 

Slovanet, a. s.

Madnet, a.s.NT COM s.r.o. Amitel, s.r.o.
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Vedenie spoločnosti 
a organizačná štruktúra

Company Management 
and Organizational Structure

Predstavenstvo / Board of Directors
Ing. Peter Máčaj – predseda / Chairman
Ing. Ivan Kostelný – podpredseda   / Deputy Chairman
Ing. Juraj Kováčik – člen / Member
Ing. Peter Tomášek – člen / Member

Dozorná rada / Supervisory Board
Marek Engler – člen / Member
Ing. Erik Lehotský – člen / Member
Ing. Marta Rošteková, PhD.  – člen / Member

Manažment / Management
Ing. Peter Máčaj - generálny riaditeľ  
/ General Director
Ing. Miroslav Beňo - výkonný riaditeľ a dočasne poverený 
riaditeľ úseku podpory predaja (do 31. 12. 2016)
/ Chief Executive Officer and Temporary Director for Sales 
Support (until 31 December 2016)
Ing. Rastislav Faith - prevádzkový riaditeľ  
/ Chief Operating Officer 
Mgr. Michaela Hercegová - riaditeľka ľudských zdrojov 
/ Human Resources Director
Ing. Dušan Križan – obchodný riaditeľ pre rezidenčný predaj 
(do 30. 6. 2016) / Director for Residential Sales (until 30 Jun 
2016)
Ing. Marta Rošteková, PhD. - finančná riaditeľka
/ Chief Financial Officer
Mgr. Peter Domsitz - obchodný riaditeľ pre korporátny 
predaj / Director for Corporate Sales 
Ing. Tomáš Jaššo - riaditeľ pre business development 
/ Director for Business Development 
Ing. Anton Obžera  - riaditeľ inovácií, stratégie a akvizícií (od 
1. 7. 2016) / Director for Innovation, Strategy and Acquisi-
tions (from 1 July 2016)
Ing. Martin Magdolen - riaditeľ úseku podpory predaja (od 1. 
2. 2017) / Director for Sales Support (from 1 February 2017)

Generálny riaditeľ
General Director
Ing. Peter Máčaj

Finančný riaditeľ
Chief Financial Officer

Ing. Marta Rošteková

Riaditeľ inovácií, 
stratégie a akvizícií 
Ing. Anton Obžera

Obchodný riaditeľ 
pre korporátny predaj

Sales Director 
for Corporate Sales
Mgr. Peter Domsitz

Riaditeľ úseku 
podpory predaja

Director for Sales Support
Ing. Martin Magdolen

Prevádzkový riaditeľ
Chief Operating Officer

Ing. Rastislav Faith

Riaditeľ ľudských zdrojov
Human Resources Director

Mgr. Michaela Hercegová

Riaditeľ pre business development 
Director for Business Development

Ing. Tomáš Jaššo
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Ing. Peter Máčaj 
(generálny riaditeľ)
Absolvoval štúdium na Fakulte elektrotechniky a informa-
tiky Slovenskej technickej univerzity  v Bratislave. Začiatky 
jeho profesionálnej kariéry sa spájajú so spoločnosťou PVT 
Bratislava. Neskôr stál pri zrode spoločnosti Slovanet, a. s.,  
v ktorej aj v súčasnosti pôsobí ako generálny riaditeľ  a pred-
seda predstavenstva. Peter Máčaj je jedným z najskúsene-
jších manažérov v telco biznise  s viac ako 15-ročnými skúse-
nosťami na vrcholových pozíciách.  

Ing. Miroslav Beňo 
(výkonný riaditeľ a dočasne poverený riaditeľ úseku 
podpory predaja) 
Vyštudoval Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave a v 
priebehu svojho profesného postupu pracoval na vedúcich 
pozíciách najmä obchodného zamerania vo viacerých softvé-
rových  a telekomunikačných spoločnostiach, stál napríklad 
aj pri zrode spoločnosti EuroWeb. Neskôr pôsobil aj v oblasti 
manažérskeho vzdelávania. Po úspešnom rozbehu projektu 
zefektívňovania firemných procesov v Slovanete bol navrhnu-
tý a od februára 2013 menovaný do funkcie výkonného riadi-
teľa spoločnosti. Od roku 2015 do konca roka 2016 pôsobil aj 
ako dočasne poverený riaditeľ úseku podpory predaja.

Ing. Rastislav Faith 
(prevádzkový riaditeľ) 
Absolvoval štúdium na Fakulte elektrotechniky Žilinskej uni-
verzity, odbor Telekomunikácie. Pracovnú kapitolu svojho 
životopisu začal písať v Slovenských Telekomunikáciách ako 
technik. Následne pôsobil 9 rokov u mobilného operátora 
Orange, v ktorom na technickom úseku zodpovedal za plá-
novanie a dizajn GSM a UMTS sietí. V Slovanete je od roku 
2008, kedy nastúpil na pozíciu vedúceho oddelenia výstavby 
a údržby siete. Od marca 2011 je riaditeľom prevádzkového 
úseku a zastrešuje oblasť telekomunikačných sietí, IT, tech-
nickej podpory, logistiky a vzťahov  s prevádzkovateľmi. 

Mgr. Michaela Hercegová 
(riaditeľka ľudských zdrojov)
Vyštudovala Filozofickú fakultu Univerzity Komenského, 
odbor pracovná psychológia. Pôsobila  v personálnej a 
vzdelávacej agentúre a neskôr v Joint Venture americkej 
nadnárodnej korporácie Molex, Inc. So spoločnosťou Slo-
vanet spolupracovala najprv ako externý konzultant pri bu-
dovaní systému riadenia ľudských zdrojov, neskôr nastúpi-
la na pozíciu ich riaditeľky. 

Ing. Marta Rošteková, PhD. 
(finančná riaditeľka) 
Okrem absolvovania vysokoškolského štúdia ekonómie  
v Bratislave má za sebou viaceré kurzy manažmentu na Vie-
denskej univerzite. Diplom v oblasti biznisu a ekonómie zís-
kala na belgickej University of Antwerp a titul Master of Arts 
na Univerzite v Pittsburghu v americkej Pennsylvánii. Nie-
koľko rokov pracovala na analytických pozíciách v bankovom 
sektore. V Slovanete pôsobí ako finančná riaditeľka.

Ing. Peter Máčaj 
(Chief Executive Officer)
Mr Máčaj completed his studies at the Faculty of Electrical 
Engineering and Information Technology at Slovak Technical 
University in Bratislava. He started his professional career at 
PVT Bratislava. He later co-founded Slovanet, a.s., where he 
currently holds the position of General Director and is Chair-
man of the Board of Directors. Mr Máčaj, with more than 15 
years of experience in executive positions, is one of the most 
experienced managers in the telecommunications industry.

Ing. Miroslav Beňo 
(Chief Executive Officer and Temporary Director 
for Sales Support)
Mr Beňo studied at Slovak Technical University in Bratisla-
va and has held executive positions over the course of his 
professional career in sales oriented positions with nume-
rous software and telecommunications companies and was 
involved in the establishment of EuroWeb. He was later ac-
tive in the field of managerial education. After successfully 
implementing a project to streamline corporate processes at 
Slovanet, he was nominated and named the company‘s CEO 
in February 2013. Mr Beňo served as the temporary Director 
for Sales Support from 2015 to the end of 2016.

Ing. Rastislav Faith 
(Chief Operating Officer)
Mr Faith completed his studies at the Electrical Engineering 
Faculty at the University of Žilina specialised in telecommuni-
cations. He began his professional career at Slovenské teleko-
munikácie, a.s. as a technician. He then spent nine years at the 
mobile phone operator Orange where he was responsible for 
the design and planning of GSM and UMTS networks. Mr Faith 
began working in Slovanet in 2008 as the head of the network 
construction and maintenance department. Since March 2011 
he has been COO and manages the areas of telecommunica-
tions, IT, technical support, logistics and operator relationships. 

Mgr. Michaela Hercegová 
(Human Resource Director)
Ms Hercegová studied at the Faculty of Philosophy at Comenius 
University with a specialization in occupational psychology. She 
was active in a human resources and educational agency, later 
in a joint venture with American multinational corporation Mo-
lex, Inc. She first worked with Slovanet as an external consultant 
during the deployment of the human resources management 
system and later joined the company as its HR Director. 

Ing. Marta Rošteková, PhD.
(Financial Director)
Ms Rošteková has attended several management courses at 
Vienna University in addition to her university studies of eco-
nomics in Bratislava. She earned a diploma in business and 
economics at the Belgian University of Antwerp and a Master 
of Arts degree at the University of Pittsburgh in Pennsylvania. 
She worked for several years in the banking sector. At Slova-
net, Ms Rošteková holds the position of CFO.  
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Ing. Dušan Križan 
(obchodný riaditeľ pre rezidenčný predaj)
Vyštudoval podnikový manažment na Ekonomickej univerzi-
te v Bratislave a v telekomunikačnej brandži pôsobí od roku 
2005 v oblastiach zákazníckej starostlivosti, produktového 
manažmentu  a obchodu aj vo vedúcich pozíciách. Do Slo-
vanetu nastúpil v roku 2011 na pozíciu vedúceho oddelenia 
predaja pre rezidenčných zákazníkov. Po jeho transformácii 
na samostatný úsek začiatkom roku 2013 Dušan Križan na-
stúpil na pozíciu obchodného riaditeľa pre rezidenčný predaj, 
na ktorej pôsobil do 30. 6. 2016.

Mgr. Peter Domsitz 
(obchodný riaditeľ pre korporátny predaj)  
V telekomunikačnom sektore pôsobí od roku 2009, popri 
štúdiu na Filozofickej fakulte UKF v Nitre prešiel postupne 
viacerými obchodnými úrovňami, naposledy v bývalej spo-
ločnosti GTS Slovakia. Svoje skúsenosti sa neskôr rozhodol 
uplatniť v Slovanete, kde prijal výzvu vybudovať nové obchod-
né oddelenie nepriameho predaja. Do spoločnosti nastúpil  
v septembri 2013 na pozíciu vedúceho oddelenia. Po úspechu 
v tejto oblasti mu bola ponúknutá funkcia obchodného riadi-
teľa pre korporátny predaj, kde pôsobí od apríla 2015.  

Ing. Tomáš Jaššo  
(riaditeľ pre business development ) 
Je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave  
a takmer 13 rokov pracoval na pozícii obchodného riaditeľa  
v spoločnostiach eTel, Quadia a GTS Slovakia/Benestra. Me-
dzi najväčšie úspechy považuje vybudovanie spoločnosti eTel 
od úplných základov na významného alternatívneho operáto-
ra, ako aj spoluúčasť na rozvoji a postupnej integrácii spoloč-
ností Quadia, Telenor, Nextra, Aliatel a Dial Telecom/eTel. Od 
leta 2015 je riaditeľom pre business development v Slovanete  
a členom jeho manažmentu.  

Ing. Anton Obžera  
(riaditeľ inovácií, stratégie a akvizícií) 
Absolvoval štúdium na Fakulte elektrotechniky a informatiky 
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Titul MBA získal na 
Nottigham Trent University. Pôsobil v spoločnostiach systémových 
integrátorov Gamo a Ditec. Skúsenosti zo zákazníckeho pros-
tredia nadobudol v priebehu 14 ročného pôsobenia v pozícii CIO  
v nadnárodných spoločnostiach Trenkwalder International a WSM, 
Inc.. Taktiež pôsobil ako CEO spoločnosti Trenkwalder Solutions  
a neskôr ako manažér pre Biznis Development a Komerčný sek-
tor v spoločnosti Hewlett Packard. Od leta 2016 sa rozhodol zúročiť 
svoje skúsenosti v spoločnosti Slovanet ako riaditeľ pre inovácie, 
stratégiu a akvizície a ako člen jeho manažmentu.

Ing. Martin Magdolen 
(riaditeľ úseku podpory predaja) 
Vyštudoval Fakultu podnikového manažmentu na Ekonomickej 
Univerzite v Bratislave. Počas svojej profesionálnej kariéry pra-
coval na viacerých pozíciách v oblasti informačných technológií a 
online marketingu. V spoločnosti Slovanet sa od roku 2011 venuje 
vývoju produktového portfólia pre domácnosti a korporátny seg-
ment, od roku 2015 viedol tím produktového manažmentu. Počas 
pôsobenia v Slovanete sa podieľal na nasadení viacerých úspeš-
ných produktov a technológií pre rezidenčný aj firemný segment. 
Vo februári 2017 postúpil na funkciu riaditeľa úseku podpory pre-
daja. 
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Ing. Dušan Križan 
(Sales Director for Residential Sales)
Having studied company management at Economics Uni-
versity in Bratislava, Mr Križan began working the telecom-
munications sector in 2005 with customer care, product 
management and sales among his areas of focus while 
also holding management positions. He joined Slovanet in 
2011 as the head of the sales department for residential 
customers. After its transformation into a separate unit at 
the start of 2013, Mr Križan served as Director for Residen-
tial Sales until 30 June 2016.

Mgr. Peter Domsitz 
(Sales Director for Corporate Sales) 
Mr Domsitz has been active in the telecommunications sector 
since 2009; in addition to his studies at the Faculty of Philosophy 
at the University of Constantine the Philosopher in Nitra, he has 
held numerous positions at various levels, most recently at GTS 
Slovakia. He later made the decision to bring his experience to 
Slovanet, where he accepted the challenge to build up a new in-
direct sales department. He joined the company in 2013 as de-
partment manager. Following his success in this area, he was 
offered the position of Director for Corporate Sales, which he has 
held since 2015. 

Ing. Tomáš Jaššo 
Director for Business Development 
Mr Jaššo is a graduate of the University of Economics University 
in Bratislava and held the position of sales director at eTel, Qua-
dia and GTS Slovakia/Benestra for nearly 13 years. He considers 
building eTel into a major alternative operator from the ground 
up as well as his involvement in the development and gradual 
integration of Quadia, Telenor, Nextra, Aliatel and Dial Telecom/
eTel as his greatest successes. He has been the Director for 
Business Development at Slovanet and a member of executive 
management since the summer of 2015.

Ing. Anton Obžera
Director of innovation, strategy and acquisitions
Mr Obžera completed his studies at the Faculty of Electrical Engine-
ering and Information Technology at Slovak Technical University in 
Bratislava. He received his MBA from Nottingham Trent University. 
He was active in the systems integration companies Gamo and Ditec. 
Mr Obžera gained experience from the customer environment during 
his 14 years spent as CIO in the multinational companies Trenkwalder 
International and WSM, Inc. He also served as CEO of Trenkwalder 
Solutions and then as Manager for Business Development and the 
Commercial Sector at Hewlett Packard. He made the decision in 2016 
to capitalize on his experience at Slovanet as the Director for Innovation, 
Strategy and Acquisition and as a member of executive management.  

Ing. Martin Magdolén
Director of Sales Support
Mr Magdolen graduated from the Faculty of Business Manage-
ment at University of Economics in Bratislava. During his professi-
onal career, he has held numerous positions in information tech-
nology and online marketing. He has focused on the development 
of the product portfolio at Slovanet for the household and corpo-
rate segment since 2011 and has led the product management 
team since 2015. During his work at Slovanet, he has been invol-
ved in the roll out of numerous successful products and techno-
logies for the residential and corporate segments. Mr Magdolen 
was named the Director for Sales Support in February 2017.
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Organizačné zmeny 
Rok 2016 sa v Slovanete v oblasti ľudských zdrojov niesol 
najmä v znamení významnejších organizačných zmien.  
V súlade s pokračujúcou automatizáciou procesov obsluhy 
zákazníkov rezidenčného segmentu, vrátane vyššej sa-
moobslužnosti, pristúpil Slovanet k zoštíhleniu štruktúry 
útvarov zameraných na rezidenčnú klientelu. Spojená bola 
s úpravami organizačnej štruktúry, najmä reorganizova-
ním úseku rezidenčného predaja a tímov oddelenia služieb 
zákazníkom, ako aj zlučovaniami tímov manažérovo regio-
nálneho predaja.

Organizačné zmeny uskutočnil Slovanet aj v rámci pre-
vádzkového úseku – rozčlenením „sieťarského“ tímu na 
tímy prístupovej siete a samotnej správy existujúcej infraš-
truktúry s cieľom zlepšovania spracovania zákazníckych 
požiadaviek. Významným bolo aj vytvorenie nového úseku 
inovácií, stratégie a akvizícií, ktorý má okrem sledovania 
vývoja na trhu a konkurencie hlavnú úlohu hľadať možnosti 
a iniciovať uplatnenie nových technológií, ako aj vývoj a na-
sadenie produktov s ich využitím. Riaditeľom tohto tímu sa 
stal Anton Obžera (viac na str. 17)

Uskutočnené zmeny priniesli zefektívnenie práce zamest-
nancov naprieč celou organizačnou štruktúrou a pridanou 
hodnotou zoštíhlenia spoločnosti bol prínos vyššej efektív-
nosti.

Vyhľadávanie, vzdelávanie a podpora zamestnancov
Pokračujúcou pravidelnou účasťou na študentských veľtr-
hoch práce Slovanet nielen prezentoval samotnú spoloč-
nosť, ale získal a využil mnoho cenných kontaktov na mladé 
talenty. Spoločnosť úspešne využívala aj náborové kanály 
prostredníctvom sociálnych sietí Facebook a LinkedIn. Po-
mocou pre úsek ľudských zdrojov bola aj príprava aplikácie 
pre správu údajov o uchádzačoch o zamestnanie. Slovanet 
venoval pozornosť pokračujúcemu vzdelávaniu a certifiká-
cií zamestnancov, medzi ktoré pribudli ďalšie certifikácie 
ITIL. V súlade s plánom zaviedol aj certifikácie informačnej 
bezpečnosti ISO 27001 - Systém manažérstva bezpečnosti 
informácií. V spolupráci s ostatnými útvarmi bol revidovaný 
firemný intranet a k lepšej a pravidelnej informovanosti za-
mestnancov bol vytvorený vnútrofiremný newsletter „slová.
net“. 

V nastávajúcom roku Slovanet v rámci organizačnej štruktú-
ry plánuje zlúčenie tímu account manažérov priamo pod ve-
denie obchodného riaditeľa pre korporátny predaj, zrušenie 
úrovne výkonného riaditeľa a zoštíhlenie organizačnej štruk-
túry manažmentu zaradením jednotlivých úsekov priamo 
pod generálneho riaditeľa. Zámerom úseku ľudských zdro-
jov je aj zavedenie certifikácie ISO/IEC 20000-1:2012 - Ma-
nažment služieb pre informačné technológie, ako aj vylep-
šenie funkčnosti online formulára aplikácie na spravovanie 
internej databázy uchádzačov o zamestnanie.

Organisational Changes
Human resources at Slovanet in 2016 saw several important 
organisational changes. In accordance with the on-going au-
tomation of customer service processes for the residential 
segment, including increased levels of self-service, Slovanet 
launched a streamlining of the structure of units focused on 
residential clientele. This was combined with organisational 
structure modifications, especially reorganisation of the res-
idential sales unit and customer service department teams 
and the merger of regional sales manager teams.

Slovanet executed organisational changes in operations units 
as well, with the division of the network team into network 
access teams separate from the management of existing in-
frastructure to improve the handling of customer requests. 
The creation of a new unit for innovation, strategy and ac-
quisitions was another major step, which is responsible for 
monitoring developments on the market and the competition 
while identifying opportunities and initiating the application 
of new technologies and the development and deployment 
of products to take advantage of them. Anton Obžera was 
named director of this team (for more, see page 17)

These changes increased the efficiency of employee work 
across the entire organisational structure and the higher lev-
els of efficiency delivered by the streamlined company was 
added value.

Employee Recruitment, Education and Support 
Slovanet continued its regular attendance at student job 
fairs to present the company itself and to make and take 
advantage of many valuable contacts with young talents. 
The company made successful use of recruitment chan-
nels on Facebook and LinkedIn. The preparation of a spe-
cific application to manage the data of individual applicants 
aided the human resources department. Slovanet focused 
increased attention on the continuing education and certi-
fication of employee, with ITIL certification added among 
others. In accordance with the plan, the information se-
curity management system certification was completed 
per the ISO 27001 standard. In cooperation with other 
units, the corporate Intranet was revised and the internal 
“Slovanet.net” newsletter was created to keep employees 
informed on a regular basis. 

In the coming year, Slovanet has plans to merge the team of 
account managers directly under the sales director for cor-
porate sales, cancel the level of CEO and streamline the or-
ganisational structure of management by classifying individ-
ual sections directly beneath the general director within the 
organisational structure. The human resources department 
intends to deploy ISO/IEC 20000-1:2012 certification for the 
management of services for information technologies and to 
improve the functionality of the online form of the application 
used to manage the internal database of job applicants.

Naši ľudia Our people
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Pokračovaní akvizícií lokálnych operátorov
V rámci svojich akvizičných aktivít sa Slovanet v roku 2016 
zameral na integráciu dvoch sietí a ich zákazníkov, získa-
ných ešte koncom predchádzajúceho roka. Išlo o spoloč-
nosť NT COM s. r. o. a sieť káblovej televízie v obci Močenok, 
ku ktorým pribudla spoločnosť L.J. Service. Okrem nich  
v rámci svojej dlhodobej stratégie pokračoval s vyhľadáva-
ním ďalších akvizičných príležitostí, ktorých nové výsledky 
očakáva nasledujúci rok. 

NT COM s.r.o. 
Po prvotnom odkúpení 100 % podielu v nitrianskej ese-
ročke NT COM, prevádzkovateľa telekomunikačných slu-
žieb vo veľkých obchodných centrách Mlyny Nitra a Kor-
zo Prievidza, sa Slovanet venoval postupnej integrácii jej 
technológií a zákazníkov. Ešte v prvom polroku uskutoč-
nil revíziu a modernizáciu technologickej infraštruktúry  
v oboch centrách a priniesol zvýšenie kvality poskytova-
ných služieb. Existujúcim zákazníkom postupne aktivoval 
nové služby internetu  a telefonovania z vlastného portfólia 
radu X:Office a ponuku rozšíril aj o bezpečnostné a cloudo-
vé riešenia. Záverom roka tak mohol uskutočniť aj zlúčenie 
s NT COM-om.

Sieť káblovej TV Močenok 
Po podpise zmluvy o dlhodobom prenájme siete káblovej 
televízie v obci Močenok a prevzatí jej zákazníckej bázy 
sa Slovanet stal aj prevádzkovateľom služieb káblovky  
a uskutočnil postupnú modernizáciu jej technológií a in-
fraštruktúry vrátane digitalizácie vysielania. Spolu s tým 
prevzal aj fakturáciu a zákaznícku starostlivosť a v prie-
behu roka uskutočnil ešte jednu výmenu v rámci miestnej 
technickej infraštruktúry. 

L.J. SERVICE, s. r. o. 
Slovanet v roku 2016 odkúpil aj časť podniku L.J. SERVICE, 
s. r. o., súvisiacu s poskytovaním služieb internetu najmä 
na báze bezdrôtového a optického pripojenia vo viacerých 
obciach v okolí Popradu a káblovej televízie v obci Gánovce. 
Postupne prevzal a konsolidoval jej technológie a poskyto-
vanie služieb pre viac než 1200 zákazníkov, vrátane zákaz-
níckej starostlivosti a finančnej agendy.

Procesné riadenie a rast kvality 
Aj v uplynulom roku Slovanet pokračoval v zlepšovaní inter-
ných procesov, zvyšovaní kvality riadenia a úrovne ochrany 
životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci. Pracovníci zodpovední pre oblasti certifikovaných 
manažérskych systémov v spolupráci s ďalšími organi-
začnými úsekmi a oddeleniami zabezpečovali doplnenie 
požadovaných smerníc, procesov a pracovných postupov. 
V priebehu roku 2016 Slovanet úspešne absolvoval nový 
certifikačný audit Systému manažérstva informačnej bez-
pečnosti (SMIB) podľa normy ISO/IEC 27001:2013. Zároveň 
absolvoval aj pravidelný dozorný audit Integrovaného sys-
tému manažérstva (ISM) podľa medzinárodných noriem 
ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. Okrem toho sa za-
čal pripravovať aj na certifikáciu Systému riadenia služieb  
v oblasti IT podľa medzinárodnej normy ISO 20000-1.
 

Continued Acquisitions of Local Operators
Slovanet’s acquisition activities in 2016 focused on the in-
tegration of two networks and their customers acquired 
before the end of the previous year. NT COM s. r. o. and the 
cable television network in the town of Močenok was joined 
by L.J. Service. In addition to these efforts, the company 
continued to identify additional opportunities to make ac-
quisitions, in line with its long-term strategy and the re-
sults of which are expected to bear fruit in the coming year. 

NT COM s.r.o. 
After the initial acquisition of a 100% ownership interest in 
Nitra-based NT COM, a telecommunications service opera-
tor for the large shopping centres of Mlyny Nitra and Korzo 
Prievidza, Slovanet gradually began the integration of its 
technology and customers. In the first half of the year, tech-
nical infrastructure in both centres was audited and mod-
ernised to deliver a qualitative improvement in provided ser-
vices. New Internet and telephony services from Slovanet’s 
own X:Office portfolio were activated for existing customers, 
expanded to include security and cloud solutions. The merg-
er with NT COM could then be completed at the end of the 
year.

Močenok Cable TV Network  
After signature of a long-term lease agreement for the cable 
television network in the town of Močenok and the takeover 
of its customer base, Slovanet became the operator of cable 
TV services and completed the gradual modernisation of its 
technology and infrastructure, including digital broadcast-
ing. It also took over invoicing and customer care and com-
pleted another change within local technical infrastructure 
during the year.

L.J. SERVICE, s. r. o. 
Slovanet purchased an ownership interest in L.J. SERVICE, 
s. r. o. in 2016 to provide Internet service using wireless 
and fibre optic connections particularly in numerous towns 
around Poprad and the cable television network in the town 
of Gánovce. Slovanet gradually took over and consolidated 
its technology and provides services to more than 1,200 cus-
tomers, including customer care and the financial agenda.

Process Management and Growth in Quality 
During the previous year, Slovanet continued to improve in-
ternal processes, increase the quality of management and 
the level of environmental protection as well as occupational 
health and safety. Employees responsible for the certifica-
tion of management systems cooperated with other organ-
isational units and departments to ensure the necessary 
guidelines, processes and work procedures were added. 
Over the course of 2016, Slovanet successfully complete a 
new certification audit for its Information Security Manage-
ment System per the ISO/IEC 27001:2013 standard. It also 
completed a regular surveillance audit of the Integrated 
Management System per the ISO 9001, ISO 14001 and OH-
SAS 18001 standards. Work also began on certification of 
the IT Service Management System per the international ISO 
20000-1 standard.

Akvizície, inovácie 
a zvyšovanie kvality

Acquisitions, Innovations 
and Increasing Quality
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Slovanet v roku 2016 skoncentroval svoje aktivity z oblastí inovácií, 
stratégie a akvizícií do nového rovnomenného úseku. Jeho riadi-
teľom sa stal Anton Obžera, manažér, ktorý v minulosti pôsobil vo 
viacerých spoločnostiach aj z oblasti infokomunikačných techno-
lógií. Jeho úlohou bude podieľať sa na strategickom riadení spo-
ločnosti a nastaviť smerovanie najmä v oblasti inovácií smerom  k 
riešeniam očakávaným zákazníkmi a prinášajúcim im čo najvyš-
šiu pridanú hodnotu.

„Bol som oslovený ľuďmi z manažmentu Slovanetu a ich ponuku 
som vyhodnotil ako zaujímavú príležitosť. Úlohu pri rozhodova-
ní zohrali aj osobné vlastnosti budúcich kolegov, ktorých som z 
časti aj poznal, ale aj fakt, že majiteľská štruktúra je slovenská 
a umožňuje flexibilné rozhodovanie,“ popisuje Anton Obžera svoj 
príchod do Slovanetu. Pre Antona Obžeru je motivujúcim fakto-
rom  a zároveň prostriedkom úspechu dobrý kolektív, s ktorým je 
radosť spoločne bojovať o dobrý výsledok. Vidí v tom silnú paralelu 
so športom, ktorý si tiež vyžaduje húževnatosť, vytrvalosť  a predo-
všetkým dobrý tím.

Anton Obžera sa chce zamerať na komplexné a komfortné ICT 
riešenia maximálne spĺňajúce požiadavky zákazníkov, a to nie-
len prinášaním nových služieb, ale aj skvalitňovaním interných 
podnikových procesov smerujúcich k zvyšovaniu kvality. Uviesť 
alebo rozširovať plánuje napríklad nové cloudové riešenia na zák-
lade modernej vSAN technológie, sieť a riešenia pre nastupujúci 
fenomén internetu vecí, nové komplexné portálové riešenie pre 
kamerové systémy alebo nové služby typu SaS (Software as a 
Service). Aktivity tohto druhu vníma ako nevyhnutné pre úspešný 
posun klasického telekomunikačného operátora smerom k ob-
lasti ICT, z ktorej skúsenosti chce pritom využiť.

Úspechy business developmentu
Mnohé obchodné a rozvojové aktivity Slovanetu v uplynulom roku 
boli iniciované alebo podporené riaditeľom pre business develo-
pment – Tomášom Jaššom. Prispel k výraznému rozši rovaniu 
pokrytia optickým pripojením a službami v obchodných a admi-
nistratívnych budovách najmä v Bratislave a viacerých priemysel-
ných parkoch v rám ci Slovenska. Nové pripojenie alebo zvýšenie 
existujúcej kapacity takto počas roka získalo až 37 budov alebo 
komplexov. K prechodu na inovatívne riešenie bigdata:LINK Pyg-
malios Analytics pre analýzy správania sa zákazníkov získal klien-
tov, ako DM Drogerie Markt, Kaufland či NAY Elektrodom.

Tomáš Jaššo bude naďalej vyhľadávať možnosti vývoja  a imple-
mentácie nových produktov pre firemných zákazníkov, synergicky 
nadväzujúcich na existujúce technológie a riešenia Slovanetu, 
spolu s ich uvedením do predaja. Jeho cieľom je postupne vy-
tvárať okolo Slovanetu ekosystém šikovných a životaschopných 
firiem v oblasti vývoja inteligentných riešení a aplikácií, ktoré sa 
stanú novými významnými segmentami predaja v najbližších 10 
rokoch. Okrem toho je cieľom Tomáša Jašša podporovať iniciatívu 
a inovácie prichádzajúce od zamestnancov, smerujúce k progre-
sívnym riešeniam a k zvyšovaniu pridanej hodnoty pre klientov.

Slovanet concentrated its activities in the areas of innovation, 
strategy and acquisitions into a new eponymous unit in 2016. An-
ton Obžera, who previously held numerous management posi-
tions in telecommunications companies, was named its director. 
His role will be to share in the strategic management of the com-
pany and to align its priorities moving forward, especially in terms 
of innovation to meet the expectations of customers and to deliver 
the highest possible added value to them.

“Slovanet management reached out to me and I decided that 
their offer was an interesting opportunity. The personal charac-
teristics of my future colleagues, some of whom I knew, and the 
company’s Slovak ownership structure as well as the decision-
making freedom I would have were important factors in reaching 
by decision,” noted Mr Obžera about his arrival at Slovanet. To Mr 
Obžera, a good team worth competing with to win is a motivating 
factor and a means for ensuring success. He sees a strong paral-
lel with sports, which require tenacity, determination and, above 
all, a good team.

Mr Obžera wants to focus on comprehensive and convenient ICT 
solutions that deliver on customer specifications as much as pos-
sible by rolling out new services and improving internal company 
processes to drive increases in quality. He plans to introduce or 
expand new cloud solutions based on modern vSAN technolo-
gies, a network and solution for the future IoT phenomenon, new 
comprehensive portal solutions for CCTV systems and new SaS 
(Software as a Service) type systems. Activities of this kind are 
necessary for success in transitioning a classic telecommunica-
tions operator towards ICT while taking advantage its wealth of 
experience.

Business Development Successes
Many commercial and development activities of Slovanet in the 
past year have been initiated or supported by the Business Devel-
opment Director Tomáš Jaššo. He has contributed to the signifi-
cant expansion of fiber optic coverage and services in commercial 
and administrative buildings, particularly in Bratislava and several 
industrial parks across Slovakia. Thirty-seven buildings or build-
ing complexes have thus received a new connection or increased 
the existing capacity over the year. The arrival of the innovative 
bigdata:LINK Pygmalios Analytics solution for analysing custom-
er behaviour was key in winning new clients such as DM Drogerie 
Markt, Kaufland and NAY Elektrodom.

Tomáš Jaššo will continue to identify new opportunities for the 
development and implementation of new products for our corpo-
rate customers, build on the synergies offered by existing Slovanet 
technologies and solutions with eventual roll out for sales. His 
objective is to gradually create an ecosystem around Slovanet of 
clever and viable companies specialising the in development of 
intelligent solutions and applications that become new and major 
sales segments in the next 10 years. In addition, Mr Jaššo has the 
goal of supporting the initiative and innovation of employees to-
ward progressive solutions and increasing added value for clients.

Slovanet má nového 
riaditeľa inovácií

Slovanet has a new Director 
for Innovation
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Novou oblasťou, ktorú identifikovali inovátori Slovanetu 
ako perspektívnu, je fenomén Internetu vecí - Internet of 
Things (IoT). Na rozdiel od mnohých iných subjektov, ktoré 
sa už roky prezentujú len teóriami a víziami na konferen-
ciách o internete vecí, Slovanet naopak hľadal od začiatku 
spôsob, akým potenciál novej technológie overiť a začať  
s jej využívaním čo najskôr v praxi. Preto sa rozhodol po-
stup urýchliť proaktívnym budovaním infraštruktúry, získa-
vaním partnerov a skúseností.

Prvá sieť internetu vecí na Slovensku
Telekomunikačnú sieť určenú pre internet vecí spustil Slo-
vanet v apríli 2016 v Košiciach a Poprade ako prvý operátor. 
Využíva obojsmernú komunikačnú technológiu LoRaWAN 
medzinárodnej otvorenej aliancie LoRa. Technológiu tes-
toval najprv s vybranými partnermi, neskôr spustil aj web-
stránku www.slovanet.sk/iot s možnosťou registrácie ďal-
ších záujemcov. Slovanet sa prioritne zameral na partnerov 
a riešenia, ktoré bude možné v krátkej dobe uviesť aj do 
reálnej prevádzky.

Účelom siete pre internet vecí je priniesť nízkonákladovú 
technológiu a služby pre komunikáciu  a prevádzku veľké-
ho množstva zariadení s nízkou spotrebou a nárokmi na 
objem prenesených dát. Typickým použitím sú monitoro-
vacie a meracie senzory (priemysel, poľnohospodárstvo, 
životné prostredie, domácnosti) a sledovanie pohybu a po-
lohy osôb alebo zvierat, dopravných prostriedkov či tovaru. 
Podobne je možné niektoré zariadenia ovládať na diaľku 
alebo automaticky.

Prvé projekty využívajúce internet vecí 
Z testovaných projektov použitia IoT siete Slovanetu bol do 
praxe ako prvý uvedený systém zefektívňovania prevádzky 
odpadového hospodárstva Sensoneo, pripravený v spo-
lupráci s úspešnou domácou startupovou spoločnosťou 
Brain:IT. Inteligentné senzory umiestnené v komunálnych 
odpadových kontajneroch pravidelne vysielajú informáciu 
o stave ich zaplnenia, čo v spojení s centrálnym systémom 
a mobilnými aplikáciami zefektívňuje prevádzku odvozu 
odpadu a eliminuje preplnenie kontajnerov. Do konca roka 
2016 bolo do takejto siete zapojených takmer  300 kontaj-
nerov v Nitre a ďalších mestách a ich počet bude narastať.

Na jeseň 2016 uskutočnil Slovanet s partnerom GoSpace 
unikátny experiment – test obojsmernej komunikácie me-
dzi sieťou IoT a stratosferickým balónom vyslaným až do 
výšky 37 km, pričom sa podarilo nadviazať komunikáciu 
prostredníctvom LoRaWAN siete na vzdialenosť až 602 km. 
Ďalším z projektov IoT, rozbehnutých ešte koncom roka 
2016, je meranie, vyhodnocovanie a riadenie mikroklímy  
v budovách, ktoré prinesie najmä prevádzkovateľom hra-
dov, zámkov a múzeí zlepšenie ochrany exponátov pred ne-
žiaducimi vplyvmi teploty, vlhkosti, svetla a iných rizikových 
faktorov. V priebehu roka 2016 Slovanet postupne rozšíril 
sieť IoT až do 7 najväčších miest Slovenska a v jej rozši-
rovaní plánuje pokračovať, dopĺňať produkty pre komerčné 
využitie a v ďalšej fáze aj riešenia pre inteligentné spotrebi-
če v domácnostiach. 

Prvý s Internetom vecí First with the Internet of Things

The Internet of Things (IoT) phenomenon is the first new 
area that Slovanet’s innovators identified as having tremen-
dous potential. As opposed to many who for years have only 
presented theories and visions at conferences about the IoT, 
Slovanet has been searching from the very beginning for a 
specific way to prove the potential of this new technology and 
begin using it in practice as soon as possible. The decision 
was made to hasten the proactive construction of infrastruc-
ture and the acquisition of partners and experience.

First IoT Network in Slovakia
Slovanet launched an IoT-dedicated telecommunications 
network in April 2016 in Košice and Poprad as the first such 
operator. It uses bidirectional LoRaWAN communication 
technology from the international open LoRa alliance. The 
technology was first tested with selected partners and then 
the www.slovanet.sk/iot website followed to allow other 
interested parties to register. Slovanet’s priority is on its 
partners and solutions that can be deployed into real op-
eration in the near future.

The purpose of the IoT is to deliver low-cost technology and 
services to support the communication and operation of a 
large quantity of devices with low power demands and data 
transmission requirements. Typical uses are monitoring and 
measurement sensors (in industry, agriculture, the environ-
ment and households) and monitoring the movement and 
position of persons or animals, vehicles and merchandise. 
Likewise, certain devices can be remotely or automatically 
controlled.

First Internet of Things Projects 
From the projects tested using the Slovanet IoT network, the 
first to be rolled out was the Sensoneo system designed to im-
prove the efficiency of waste management operations, which 
was prepared in cooperation with a successful domestic start-
up, Brain:IT. Intelligent sensors located in municipal waste con-
tainers regularly send information on their remaining capacity, 
which streamlines waste pick-up operations when combined 
with a central system and mobile applications, and eliminates 
overflowing containers. Nearly 300 containers in Nitra and in 
other cities were connected to this network by the end of 2016 
and their numbers continue to increase.

In the autumn of 2016, Slovanet conducted a unique experi-
ment with its partner GoSpace involving a test of bi-directional 
communication between the IoT network and a stratospheric 
balloon at an altitude of 37 km, while communications were 
maintained via the LoRaWAN network at a distance of up to 
602 km. Another IoT project begun before the end of 2016 was 
the monitoring, evaluation and management of micro cli-
mactic conditions in buildings, which provides the operators 
of castles, chateaus and museums with improved protec-
tion for their exhibits that may be vulnerable to temperature, 
humidity, light and other risk factors. Slovanet continued to 
expand the IoT network in 2016 to Slovakia’s 7 largest cities 
and has plans to continue this expansion, adding products for 
commercial use and then solutions for smart appliances in 
households. 
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Moderné, kvalitné a spoľahlivé technológie, ich neustále 
inovácie a konkurencieschopnosť sú najdôležitejším zá-
kladom prevádzky a služieb každého telekomunikačného 
operátora. Slovanet v priebehu roka 2016 realizoval množ-
stvo technických projektov zameraných na zvyšovanie po-
krytia, výkonu a spoľahlivosti sietí, na nasadzovanie nových 
perspektívnych technológií a riešení, zlepšovanie existujú-
cich informačných systémov a aplikačnej podpory, ako aj 
na vývoj nových služieb a ich implementáciu do praxe.

Rozširovanie optických prenosových sietí
V priebehu roka Slovanet pokračoval v rozširovaní optickej 
infraštruktúry vo vybraných lokalitách, najmä v Košiciach, 
Prešove, Banskej Bystrici, Bratislave a v časti Dunajskej 
Stredy. Vlastné metropolitné siete obohatil o viac ako  
15 km nových optických liniek. Optické pripojenie vyu-
žívajú aj mnohé novo pripojené budovy či developerské 
projekty dokončené v priebehu roka, v ktorých tak Slova-
net poskytol sídliacim firmám a nájomníkom svoje rozší-
rené portfólio biznis služieb. V rámci optického pripojenia 
Slovanet pokrytie rozširoval aj v spolupráci s partnerom, 
energetickou spoločnosťou Východoslovenská distribučná 
(VSD) prostredníctvom jeho infraštruktúry, budovanej spolu  
s rekonštrukciou elektrickej distribučnej siete v niektorých 
obciach východného Slovenska.  

Rozširovanie LTE siete pre pevný internet a modernizá-
cia bezdrôtových sietí
Lepšie monitorovanie prevádzky a diaľkové či automati-
zované vybavovanie požiadaviek na zriaďovania a zmeny 
parametrov služieb prináša zákazníkom tradičných Wi-Fi 
sietí projekt ich postupnej modernizácie na automatický 
provisioning, ktorý pokračoval aj v roku 2016. V jeho zá-
vere už bolo cez ne pripojených už viac ako 2/3 všetkých 
zákazníkov. Vo vybraných oblastiach Slovanet rozširoval aj 
dostupnosť novších sietí typu WiMAX.

Najintenzívnejšie sa však operátor venoval skvalitňovaniu 
a rozširovaniu pokrytia najmodernejšími bezdrôtovými sie-
ťami, najmä na báze LTE. V priebehu roka 2016 optimali-
zoval jej vysielacie parametre na základe reálnych skúse-
ností s cieľom zvýšiť kvalitu prenosu a počet pripojiteľných 
zákazníkov. Neskôr v dvoch vlnách rozširoval aj pokrytie 
tejto siete do vybraných oblastí v okolí Popradu, Bardejo-
va, Humenného, Michaloviec, Komárna, Dunajskej Stredy, 
Galanty, Tešedíkova, Sobraniec, Trenčína a Spišskej Novej 
Vsi. Okrem výstavby nových uzlov rozširoval aj kapacity už 
existujúcich.

Slovanet taktiež rozširoval dostupnosť bezdrôtových preno-
sových technológií PTMP v pásme 10,5 GHz a 3,5 GHz, vy-
užívanými na poskytovanie služieb pre biznis segment.  
V krajských mestách  v rámci existujúcich sietí modernizoval prístu-
pové zariadenia, čo v pásme 10,5 GHz prinieslo až 4-násobné zvýše-
nie rýchlosti vďaka efektívnejšiemu využitiu frekvenčného spektra. V 
uvedenom pásme je sieť Slovanetu najväčšou na Slovensku, operá-
tor ju prevádzkuje od roku 2006, odkedy postupne získal licencie pre 
využívanie frekvencie 10,5 GHz pre územie takmer celej republiky  
a aktuálne ju využíva vo viac ako 70-tich okresoch. V pásme 3,5 
GHz, ktoré Slovanet využíva aj na poskytovanie služieb pre SME 
zákaznícky segment, rozšíril počet prístupových uzlov až o 30. 

Technológie a siete Technologies and Networks

Modern, quality and reliable technology, continuous in-
novation and competitiveness are the foundations for the 
operations and services of every telecommunications op-
erator. In 2016, Slovanet implemented several technical 
products focused on increasing network coverage, perfor-
mance and reliability, to deploy promising new technolo-
gies and solutions, to improve existing information systems 
and application support and to develop new services and 
their implementation into practice.

Expansion of Fibre Optic Transmission Networks
Slovanet continued to expand fibre optic infrastructure in se-
lected locations, such as Košice, Prešov, Banská Bystrica, 
Bratislava and in parts of Dunajská Streda during the year. Its 
own metropolitan networks were augmented by more than 15 
km of new fibre optic lines. Fibre optic connections were used 
in many of the newly connected buildings and development 
projects completed during the year and are used by Slovanet to 
provide the companies and tenants in these developments with 
its expanded portfolio of business services. Slovanet expanded 
fibre optic coverage in cooperation with its partner, the energy 
company Východoslovenská distribučná (VSD), using its infra-
structure constructed at the same time as the refurbishment 
of the electricity distribution network in certain towns in east-
ern Slovakia.  

Expansion of Fixed-Line LTE Networks and Modernisa-
tion of Wireless Networks
Improved monitoring of operations and remote or automated 
handling of service establishment and service parameter 
change requests are delivered to customers by our project for 
traditional Wi-Fi networks, which includes their modernisation 
to automatic provisioning and which continued in 2016. More 
than 2/3 of all customers had been connected by the comple-
tion of the project. Slovanet expanded the availability of its new-
est WiMAX type network in selected areas in Slovakia.

The operator focused most intensively on improving quality 
and expanding coverage with the latest wireless networks, 
especially LTE-based networks. Optimisation in 2016 in-
volved broadcasting parameters based on real experience 
to improve the quality of transmission and the number of 
connectible customers. Network coverage was then ex-
panded in two phases to selected areas around Poprad, 
Bardejov, Humenné, Michalovce, Komárno, Dunajská St-
reda, Galanta, Tešedíkovo, Sobrance, Trenčín and Spišská 
Nova Ves. New circuits were constructed and the capacity 
of existing circuits was expanded.

Slovanet also expanded the availability of PTMP wireless trans-
mission technologies in the 10.5 GHz and 3.5 GHz bands used 
to provide services for the business segment. In regional cities 
within existing networks, access devices were modernised, 
bringing up to 4-times higher speeds in the 10.5 GHz band thanks 
to more efficient use of the frequency spectrum. Slovanet’s net-
work in this band is the largest in Slovakia and it has been in op-
eration since 2006, gradually obtaining a license to use the 10.5 
GHz frequency for nearly the entire country, with current deploy-
ment in more than 70 districts countrywide. The number of ac-
cess loops increased by 30 in the 3.5 GHz band, which Slovanet 
uses to provide services to the SME customer segment. 
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Mnohé úspešne uzavreté aukcie Regulačného Úradu SR 
pre frekvenčné pásmo 3,7 GHz umožnia Slovanetu geogra-
ficky rozšíriť svoje pôsobenie, ako aj skvalitniť poskytované 
služby a pripraviť sa na očakávaný nárast počtu klientov. 
Predovšetkým však vytvorili priestor pre frekvenčné a tech-
nologické oddelenie firemných služieb s najvyššími nárok-
mi na spoľahlivosť od služieb pre rezidenčný segment.

Nová sieť pre internet vecí
Unikátnym a perspektívnym projektom Slovanetu je aj 
budovanie infraštruktúry pre IoT (Internet vecí) využi-
tím platformy LoRaWAN a frekvenčného pásma 867-869 
MHz. V apríli 2016 ohlásil ako prvý z domácich operátorov 
spustenie pilotnej prevádzky siete v prvých troch mestách.  
V úvode testoval dosah technológie v rôznych geografic-
kých podmienkach, neskôr do testov zapojil aj prvých part-
nerov. Sieť postupne rozširoval aj do ďalších lokalít a v ešte 
v priebehu roka spustil aj prvé projekty reálnej prevádzky. 
Technologickým unikátom bol test komunikácie medzi 
sieťou IoT a stratosférickým balónom partnera GoSpace, 
prostredníctvom ktorého sa z výšky 37 km podarilo nad-
viazať komunikáciu na vzdialenosť až 602 km. V rozširovaní 
siete a služieb IoT plánuje Slovanet pokračovať a vo vhod-
nom čase zaradiť prístupovú technológiu LoRaWAN aj do 
štandardného portfólia riešení a služieb najmä pre firmy  
a organizácie. Viac o projekte Internetu vecí na str. 18.

Úspešné dokončenie digitalizácie kábloviek
V priebehu roka Slovanet realizoval záverečnú fázu niekoľkoroč-
ného projektu postupnej digitalizácie miestnych koaxiálnych sietí 
káblovej televízie v Turčianskych Tepliciach, Turanoch, Krupine, 
Kežmarku, Banskej Štiavnici, Zlatých Moravciach a viacerých 
ďalších obciach. Už v lete sa tak stal prvým väčším operátorom, 
ktorý v káblových sieťach ukončil analógové šírenie televízie  
a prešiel prakticky výlučne na moderné a kvalitnejšie digitálne 
vysielanie. Umožňuje prenášať signál aj v HD kvalite a mnohé 
siete zároveň poskytujú aj prenos vysokorýchlostného internetu 
spravidla využitím technológie DOCSIS 3.0. Nasledujúci rok Slo-
vanet okrem toho plánuje implementovať aj novú OTT technoló-
giu pre príjem prémiového multimediálneho obsahu prostred-
níctvom týchto sietí.

Ďalšie technologické inovácie
V roku 2016 sa Slovanet intenzívne venoval aj rozvoju cloudových 
technológií. Začal pripravovať vybudovanie novej vlastnej plat-
formy pre portfólio cloudových služieb na báze technológie vSAN  
s využitím zariadení Cisco, ktorú plánuje spustiť už začiatkom 
roka 2017. Realizoval tiež štúdiu možných riešení na báze vir-
tualizácie desktopov pre biznis segment (služieb typu DaaS). 
Platformu pre tieto riešenia chce spustiť tiež počas roka 2017 
a priniesť tak stabilnú a flexibilnú službu pre firemných zákaz-
níkov v podobe virtuálnych desktopov, terminálových služieb 
alebo virtuálnych aplikácií. 

Slovanet počas roka rozšíril využívanie technológie Fortigate aj 
na ukončovanie zákazníckych prístupov. Stal sa zároveň jedi-
ným subjektom na Slovensku so špecialistami  certifikovanými 
pre tieto riešenia. Modernizáciou prešli aj viaceré technológie 
pre poskytovanie hlasových služieb - SPpro platforma prešla na 
novú LTS verziu, SIP provisioning získal nové API rozhranie REST, 

Technológie a siete Technologies and Networks

The successful conclusion of several auctions conducted by the 
Regulatory Authority of the Slovak Republic for the 3.7 GHz frequency 
band permitted Slovanet to geographically expand its scope of cov-
erage, improve the quality of provided services and prepare for an 
expected increase in the number of clients. It also created space for 
frequency and technologically separate corporate services with the 
highest demands on service reliability from the residential segment.

New IoT Network
Another one of Slovanet’s unique and promising projects is the con-
struction of IoT infrastructure using LoRaWAN platforms and the 
867-869 MHz frequency bands. Pilot operations of the network in 
the first three cities were launched in April 2016 as the first among 
domestic operators. During the initial phase, the range of the tech-
nology was tested in different geographical conditions, with its first 
partners then joining the testing process. The network was gradu-
ally expanded to other locations and the first projects involving real 
operations kicked off during the year. A communication test be-
tween the IoT network and the stratospheric balloon of GoSpace, 
a partner, was technologically unique and managed to initiate com-
munication at a distance of up to 602 km from an altitude of 37 km. 
Slovanet plans to continue in IoT network and service expansion and 
to add LoRaWAN access technology to its standard portfolio of so-
lutions and services, especially for companies and organisations, at 
a suitable time in the future. The Internet of Things project is covered 
in more detail on page 18.

Successful Completion of Cable Network Digitalisation
During the year, Slovanet completed the final phase of a 
multi-year project involving the gradual digitalisation of lo-
cal coaxial cable television networks in Turčianske Teplice, 
Turany, Krupina, Kežmarok, Banská Štiavnica, Zlaté Moravce 
and numerous other communities. It became the first large 
operator to terminate analogue television broadcasting over 
the summer and transition to modern and higher quality digi-
tal broadcasting almost exclusively. This permits the com-
pany to broadcast signals in HD quality and many networks 
also support broadband Internet service using DOCSIS 3.0 
technology. Slovanet is also planning to implement new OTT 
technology next year for premium multimedia content recep-
tion using these networks.

Other Technological Innovations
Slovanet intensively focused on the development of cloud tech-
nologies in 2016. It began preparations for the construction of a 
new platform for the in-house portfolio of cloud services using 
vSAN technology using Cisco equipment that it plans to launch 
at the beginning of 2017. It also conducted a study of poten-
tial desktop virtualisation solutions for the business segment 
(DaaS type services). It also wants to launch the platform for 
this solution during 2017 and deliver stable and flexible service 
for corporate customers in the form of virtual desktops, termi-
nal services or virtual applications. 

During the year, Slovanet expanded the use of Fortigate tech-
nology to include the termination of customer access. It also 
became the only entity in Slovakia with specialists certified for 
these solutions. Numerous technologies for providing voice 
services were modernised, with the SPpro platform upgraded 
to the new LTS version, SIP provisioning updated to the new 
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modernizovaná bola platforma kamerového VMS systému a v 
rámci existujúceho hlasového billingu operátor nasadzoval nové 
funkcionality, ako napríklad možnosť flexibilnejšieho vytvárania 
hlasových paušálov a balíkov telefónnych služieb.

Informačné systémy a podpora procesov
Modernizáciami a inováciami prešli aj niektoré informač-
né a produkčné systémy Slovanetu. Najzásadnejšou bola 
migrácia ekonomického a informačného systému SAP na 
najmodernejšiu verziu SAP Hana na Cisco UCS platforme. 
Systém bol prenesený na nový hardvér, operačný systém 
aj databázu Hana novej „stĺpcovej“ generácie. Slovanet bol 
vôbec prvý subjekt na Slovensku, kto prešiel na toto rie-
šenie. Popri tom operátor pokračoval aj v implementácii 
modelov ITSM a ITIL pre manažment IT služieb do tiketové-
ho systému OTRS, potrebnom pre certifikáciu podľa normy 
ISO/IEC 27001:2013. 

Budúcoročné plány rozvoja
Operátor v roku 2017 plánuje spustiť do prevádzky novú 
výrazne výkonnejšiu platformu pre cloudové služby a pre-
niesť na ňu aj všetkých existujúcich zákazníkov a s nimi 
stovky virtuálnych serverov. Implementovať chce riešenia 
na báze virtualizácie desktopov pre biznis segment. Pokra-
čovať chce v rozširovaní metropolitných optických sietí, pri-
pájaní developerských projektov a rozširovaní infraštruktú-
ry v existujúcich aj novovznikajúcich logistických a biznis 
parkoch. Rovnako zvýši dostupnosti PTMP technológií  
v pásmach 10,5 GHz a 3,5 GHz pre biznis segment a sie-
tí LTE  v pásme 3,5 GHz pre retail segment. Väčšiu mo-
dernizáciu čaká aj infraštruktúra jadra siete v Bratislave 
(prechod na 40/100 Gbit Ethernet), hlasový billing, IPTV 
platforma alebo samoobslužný zákaznícky portál moj.
slovanet. Slovanet tiež neustále monitoruje a strategicky 
vyhodnocuje nové technológie a možnosť ich využitia vrá-
tane systémovej integrácia do existujúcich sietí a služieb 
Slovanetu.

Technológie a siete Technologies and Networks

REST API interface and the VMS CCTV system platform was 
modernised; new functionalities were released within the op-
erator’s existing voice service billing such as the option to flex-
ibly create pre-paid voice and bundles of telephony services.

Information Systems and Support Processes
Some of Slovanet’s information and production systems have 
undergone innovation and modernisation. The most funda-
mental of these was migration to an SAP financial and infor-
mation system using the latest SAP Hana version on the Cisco 
UCS platform. The system was transitioned over to new hard-
ware, operating system and the Hana database, which now 
supports column-based storage. Slovanet was the first entity 
in Slovakia to transition over to this solution. The operator also 
continued the implementation of ITSM and ITIL models for the 
management of IT services in the OTRS ticket system as nec-
essary for ISO/IEC 27001:2013 standard-based certification. 

Future Development Plans
Slovanet plans on launching the operation of a new and much 
higher performance platform for cloud services in 2017 and 
transitioning all existing customers and their hundreds of virtu-
al servers. It also wants to implement a desktop virtualisation-
based solution for the business segment. The company seeks 
to expand metropolitan fibre optic networks, connect develop-
ment projects and expand infrastructure in existing and newly 
established logistics and business parks. Likewise, Slovanet 
will increase the availability of PTMP technologies in the 10.5 
GHz and 3.5 GHz bands for the business segment and LTE net-
works in the 3.5 GHz band for the retail segment. Core network 
infrastructure in Bratislava is due for large-scale modernisa-
tion (transition to 40/100 Gbit Ethernet) along with voice billing, 
an IPTV platform and the moj.slovanet self-service customer 
portal. Slovanet continues to monitor and strategically evalu-
ate new technologies and opportunities for their deployment, 
including systems integration, into existing Slovanet networks 
and services.
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Portfólio služieb Portfolio of services

POSKYTOVANÉ SLUŽBY PROVIDED SERVICES Domácnosti
Households

Firmy, 
korporácie
Companies, 

Corporations
Internet a prenosové technológie Internet and Data Transfer Technologies

optické (FTTx) Fibre optic (FTTx) • •

hybridné opticko-koaxiálne, metalické Hybrid optical-coaxial, metallic • •

FWA, bezdrôtové – v licencovanom pásme 10,5 GHz a 
vysokokapacitných pásmach 18, 23 a 38 GHz

FWA, wireless – in the licensed 10.5 GHz band and 
high capacity 18, 23 and 38 GHz bands •

FWA, LTE – 3,5 GHz, bezdrôtové WiMAX 
– 3,5 GHz, WiFi 2,4 GHz 5,4 GHz

FWA, LTE – 3.5 GHz, WiMAX wireless – 3.5 GHz, 
Wi-Fi 2.4 GHz and 5.4 GHz • •

širokopásmové xDSL Broadband xDSL • •

dial-up Dial-up •

Retransmisia (TV) Retransmission (TV)

digitálna televízia (IPTV, DVB-T, DVB-C) Digital television (IPTV, DVB-T, DVB-C) • •

káblová TV Cable TV •

online videoteka Streaming video •

Hlasové služby Voice Services

verejná telefónna služba,  priame pripojenie do VTS, 
voľba operátora

Public telephone service, direct connection to PTN, 
carrier selection

• •

IP telefónia IP telephony • •

modré a zelené čísla Blue and green call numbers •

call centrá, hlasové centrá Call and voice centres •

virtuálne hlasové siete Virtual voice networks •

Dátové služby Data Services

interné, národné a nadnárodné komunikačné siete 
(VPN, protokol IP MPLS) 

Internal, national and multinational networks (VPN, 
protocol IP MPLS) 

•

analýzy rizík, bezpečnosť Risk analysis and security •

realizácia a outsourcing správy LAN, WAN LAN & WAN implementation 
and administration outsourcing

•

projekty a audity sietí a IT systémov Projects and audits for networks and IT systems •

videokonferenčné služby Video conferencing services •

fax (cez e-mail) Fax (via e-mail) •

SMS (cez e-mail, webservice, web portál) SMS (via e-mail, web service and web portal) •

Bezpečnostné služby Security Services

antivírusová a antispamová ochrana 
elektronickej pošty

Anti-virus and anti-spam protection for email •
•

integrovaná bezpečnosť – traffic shaping, web content 
filter, intrusion protection system, firewall

Integrated security – traffic shaping, web content filter, 
intrusion protection system and firewall •

monitoring siete, detekcia bezpečnostných hrozieb 
(IDS)

Network monitoring, intrusion 
detection systems (IDS) •

blokovanie prístupu na nežiadúce web stránky Website blocking •

komplexný antivírusový softvér pre ochranu počítača Complete anti-virus software for computer protection • •

certifikát pre bežný a zaručený elektronický podpis Certificates for regular and secured electronic signature • •

kamerové a monitorovacie systémy Camera and monitoring systems •

Hostingové služby Hosting Services

Serverhousing, webhosting Server housing and web hosting • •

internetové domény, e-mailové servery Internet domains and email servers • •

Cloudové služby Cloud services

infraštruktúra a virtuálne servery (IaaS) Infrastructure and virtual servers (IaaS) •

platforma ako služba (PaaS) Platform as a service (PaaS) •

aplikačná virtualizácia (SaaS) Application virtualization (SaaS) •

virtuálne desktopy (VDI) Virtual desktops (VDI) •

Cloudové služby Cloud services • •

riešenia podnikových WiFi sietí s centrálnym manaž-
mentom

Corporate Wi-Fi network solutions 
with central management

•

Internet vecí (IoT) Internet of Things (IoT)

LPWAN LoRa infraštruktúra (IaaS) LPWAN LoRa infrastructure (IaaS) •

analytika správania zákazníkov v maloobchodnom 
predaji Analytics of customer behaviour in retail stores •
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Relatívne stabilizovaný trh rezidenčného segmentu bol v uply-
nulom roku naďalej ovplyvnený dopadmi agresívnej cenovej 
politiky niektorých operátorov. Slovanet do núkajúcej sa ce-
novej vojny nevstúpil a radšej sa zameral na skvalitňovanie 
služieb a najmä na ďalšiu fázu zmien produktovej ponuky pre 
rezidenčný segment – prechod na ojedinelú formu poskytova-
nia služieb bez viazanosti. K tomu pridal intenzívne úsilie v roz-
širovaní pokrytia a predaja služieb prostredníctvom perspek-
tívnej technológie pevného LTE internetu, úspešne uvedenej 
do prevádzky koncom predchádzajúceho roka. Zmeny doplnili 
aktualizácie a modernizácie najmä produktov internetu a káb-
lovej televízie.

Neviazanosť ako hlavná udalosť roka 
V roku 2016 Slovanet vylaďoval a optimalizoval veľké zmeny,  
s ktorými prišiel ešte koncom roka 2015 (zásad-
ne prepracovaná ponuka produktov, webstrán-
ky a e-shop). Najdôležitejšou zmenou v rezi-
denčnej ponuke však bol dlhodobo pripravovaný 
prechod na poskytovanie neviazaných služieb internetu  
a televízie pre domácnosti na sieťach vlastnených Slova-
netom pri zachovaní akciových cien služieb a dotovaných 
cien zriadenia či zariadení. Nový model sa stal dostupný 
pre všetky bežné typy pripojenia cez vlastné internetové 
a televízne siete Slovanetu. Opustil tak doterajší model 
zmlúv s viazanosťou, bežný u iných operátorov. Programy 
Slovanetu bez viazanosti získali nielen noví, ale môžu na ne 
v prípade záujmu prejsť aj doterajší zákazníci spoločnosti.

V súlade so zvyšovaním prístupovej rýchlosti národnej siete 
DSL internetu pristúpil k zmene rýchlosti príslušných produk-
tov z existujúcej ponuky aj Slovanet. Maximálna rýchlosť väč-
šiny z nich stúpla až o 50 % pri zachovaní nezmenenej ceny. 
Operátor v rámci internetovej ponuky na základe zvýšeného 
záujmu zaradil do voliteľnej ponuky aj nové výkonnejšie prípoj-
né zariadenie – Wi-Fi router. Pre zákazníkov, ktorí potrebujú 
mať dostupný internet vo viacerých miestnostiach v domác-
nosti, navyše sprístupnil voliteľné riešenie prenosu interneto-
vého signálu prostredníctvom existujúcich elektrických rozvo-
dov v byte a teda bez nutnosti zapájania alebo zabudovávania 
káblov.

Strojnásobenie počtu zákazníkov pevného LTE internetu 
Po prvenstve v spustení pevného vysokorýchlostného LTE 
internetu v závere roka 2015 sa Slovanet intenzívne pustil do 
predaja služieb na tejto novej infraštruktúre a postupne aj 
do rozširovania jej pokrytia. V priebehu roka medzi ne zara-
dil mestá a obce Poprad, Bardejov, Humenné, Michalovce, 
Komárno, Dunajská Streda, Galanta, Tešedíkovo, Sobrance, 
Trenčín, Spišská Nová Ves a ich širšie okolie, čím pokrytie 
stúplo na takmer 250 tisíc domácností. V oblastiach dostup-
nosti sa Slovanet zameral primárne na migráciu doterajších 
zákazníkov WiMAX, Wi-Fi a DSL internetu na LTE, sekundár-
ne aj na získavanie nových klientov. V priebehu roka 2016 sa 
Slovanetu podarilo počet klientov LTE internetu zvýšiť až 300 
%-tne. Ďalšie rozširovanie LTE siete v nových lokalitách bude 
predmetom prieskumov záujmu a vyhodnocovania rentability 
investícií. 

Unikátnym projektom, prvým svojho druhu na Slovensku, bolo 
tiež spustenie poskytovania internetu v partnerstve s ener-

Služby pre domácnosti

The relatively stabilised residential segment market continued 
to be affected by the aggressive pricing policies of certain oper-
ators over the previous year. Slovanet did not engage in a detri-
mental price war and instead focused on improving the quality 
of services, especially in the next phase of changes to products 
offered for the residential segment, and the transition to the 
unique provisioning of services without any commitment. This 
was accompanied by intensive efforts to expand coverage and 
sales of services over promising LTE fixed-line technology, 
which was successfully brought on-line at the end of last year. 
Changes were complemented by updates and modernisation 
involving Internet and cable television products.

No Commitment as the Main Event of the Year 
Slovanet fine-tuned and optimised several large changes in 
2016 that were first introduced at the end of 2015 (a funda-
mental re-working of its portfolio of products, websites and e-
shop). The most important change in residential services was 
the long-prepared transition to providing Internet and televi-
sion services with no commitment to households on Slovanet-
owned networks while preserving promotional prices for ser-
vices and subsidised prices for service origination or devices. 
The new model became accessible for all standard types of 
connections using Slovanet’s own Internet and television net-
works. Slovanet has now abandoned the previous model us-
ing commitments, still commonly used by other operators. 
Slovanet’s no-commitment programs attracted new custom-
ers and all existing customers were given the opportunity to 
transfer to this new program.

Speed were improved in Slovanet’s existing range of prod-
ucts thanks to the increase in access speeds to the national 
DSL Internet network. The maximum speed in most cases 
rose by up to 50% while keeping prices unchanged. Within 
its range of Internet services, the operator added options 
including a new and more powerful Wi-Fi router in re-
sponse to increasing demand. For customers who need In-
ternet access in several rooms in their household, another 
option was released to broadcast their Internet signal using 
existing electrical circuits in their household, thereby elimi-
nating the need to connect or add additional cabling.

Tripling the Number of Fixed-line LTE Customers 
Following its leadership in launching the first LTE broadband 
network at the end of 2015, Slovanet intensively engaged in 
the sales of services on this new infrastructure and gradually 
expanded its coverage. Areas with new coverage included the 
cities and towns of Poprad, Bardejov, Humenné, Michalovce, 
Komárno, Dunajská Streda, Galanta, Tešedíkovo, Sobrance, 
Trenčín, Spišská Nová Ves and their environs, increasing 
overall coverage to nearly 250,000 households. In areas of 
availability, Slovanet primarily focused on migrating former 
WiMAX, Wi-Fi and DSL Internet customers to LTE, while win-
ning new customers was a secondary focus. Slovanet man-
aged to increase the number of LTE customers by 300% during 
2016. Further expansion of the LTE network to new locations 
will be the subject of further investigation into interest and a 
review of return on investment. 

A unique project, the first of its kind in Slovakia, was the start of 
providing Internet service in partnership with the energy com-

Services for Households
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getickou spoločnosťou Východoslovenská distribučná (VSD). 
Vo východoslovenskej obci Seňa a neskôr aj v mestskej časti 
Košice-Juh súčasne s rekonštrukciou elektrickej distribučnej 
siete obyvatelia získali aj pripojenie domácností do modernej 
optickej siete a s ňou vysokorýchlostný internet a digitálnu te-
levíziu. Rozšírenie pokrytia a nárast počtu zákazníkov dosiahol 
Slovanet aj akvizičnou činnosťou. Spolu s kúpou časti podniku 
L.J. SERVICE získal viac ako 1200 zákazníkov internetu, pre-
vzatím káblovej siete v obce Močenok zas takmer 800 abonen-
tov káblovej televízie (viac na str. 19).

Dokončenie digitalizácie kábloviek a prechod ďalších kaná-
lov na HD
Televíznu ponuku v priebehu roka Slovanet rozšíril o viacero 
nových televíznych kanálov, z ktorých je stále viac dostup-
ných aj v HD kvalite. Pribudol napríklad hudobne orientovaný 
program Slušnej kanál a stanica Life TV pre divákov so záuj-
mom o náboženskú tematiku. Pre fanúšikov športu zaradil 
napríklad nový kanál Auto Motor und Sport Channel. Priazniv-
com filmovej tvorby pribudol do ponuky nový HD kanál Film-
BOX Premium HD. Stanicu Universal Channel, ktorá ukončila 
vysielanie na celom Slovensku, nahradil nový zábavný kanál E! 
Entertainment Channel. Slovanet v letných mesiacoch usku-
točnil aj záverečnú fázu digitalizácie mnohých káblových sietí, 
v ktorých väčšine navyše rozšíril aj počet kanálov v HD verzii. 
K celkovému počtu kábloviek operátora pribudli aj siete v ob-
ciach Močenok a Gánovce, získané akvizičnými aktivitami po-
čas roka (viac na str. 19).

Nová videopožičovňa HBO GO
V decembri operátor implementoval a zaradil do ponuky aj 
kvalitnú a hlavne lokalizovanú online videotéku HBO GO. Po-
núka viac než 1500 hodín kvalitného obsahu z produkcie HBO 
aj v HD kvalite. Zákazníci ju môžu využívať neobmedzene  
a kdekoľvek na území Slovenska. Pre používanie služby HBO 
GO postačuje mať dostupné širokopásmové internetové pripo-
jenie od Slovanetu, zariadenie spĺňajúce potrebnú technickú 
kompatibilitu (počítač, tablet, smartfón alebo smart TV) a re-
gistráciu v systéme HBO GO.

Plány na nastávajúci rok
Zámerom operátora je pokračovať v zjednodušovaní produk-
tového portfólia a nákupného procesu, ako aj v automatizácii 
ďalších procesov obsluhy rezidenčného segmentu. Otvorený 
je rozvoju spolupráce s novými partnermi, vlastniacimi mo-
dernú infraštruktúru pre poskytovanie služieb, ako je aj vyššie 
spomínaná spoločnosť VSD. V produktovej ponuke služieb sa 
Slovanet chce orientovať na služby s vyššou pridanou hodno-
tou a nové služby. V roku 2017 napríklad plánuje po predchá-
dzajúcom odklade spustiť služby šírenia televízneho signálu  
a multimediálneho obsahu na báze OTT (Over The top). Cieľom 
je poskytnúť zákazníkom možnosť využívať doplnkové tematic-
ké balíky TV programov, resp. aj archív programov či sieťové 
nahrávanie, čo doposiaľ napríklad cez káblovú televíziu nemali 
dostupné. 

Služby pre domácnosti

pany Východoslovenská distribučná (VSD). In the eastern Slovak 
town of Seňa and then in the borough of Košice-Juh, work on 
the refurbishment of the electricity distribution system gave 
residents the opportunity to connect to a modern fibre optic net-
work and the broadband Internet and digital television service it 
supports. Slovanet also expanded coverage and grew customer 
numbers through acquisitions. It gained more than 1,200 cus-
tomers with the acquisition of an ownership interest in L.J. SER-
VICE and nearly 800 cable television subscribers with the take-
over of the cable network in Močenok (for more, see page 19).

Completion of Cable Network Digitalisation and Transi-
tion to More HD Channels
Slovanet expanded its range of television service options to in-
clude numerous new channels, more of which are now avail-
able in HD quality. New additions included the music-focused 
Slušnej kanál and Life TV for those in the audience interested 
in religious themes. Auto Motor und Sport Channel was an-
other new channel for sports fans. Film buffs were treated to 
the new FilmBOX Premium HD channel. The Universal Chan-
nel, which stopped broadcasting in Slovakia, was replaced by 
a new entertainment channel E! Entertainment Channel. Over 
the summer, Slovanet completed the final phase of the digitali-
sation of many cable networks with most seeing an expansion 
in the number of HD channels as well. The operator added the 
cable television networks in Močenok and Gánovce to its port-
folio, the result of acquisitions made during the year (for more, 
see page 19).

New HBO GO Streaming Video
The operator implemented and added the high quality, and 
most importantly localised, HBO GO streaming video ser-
vice in December. It offers more than 1,500 hours of high 
quality, HBO-produced content in HD quality. Customers 
have unlimited streaming access from anywhere in Slova-
kia. HBO GO service users simply need a broadband Inter-
net connection from Slovanet, a compatible device (com-
puter, tablet, smartphone or smart TV) and HBO GO system 
registration.

Plans for Next Year
The operator intends to continue in simplifying its product port-
folio and the purchasing process and in the automation of oth-
er residential segment service processes. The development 
of cooperation with new partners and the owners of modern 
infrastructure for providing services, such as VSD mentioned 
above, remains open. In terms of its offered services, Slovanet 
wants to focus on services with higher added value and new 
services. Plans for 2017 include starting OTT (Over the Top) 
television signal and multimedia content broadcasting after 
previous delays. The objective is to provide customers with 
the option to use add-on thematic TV program bundles and an 
archive of programs and streaming content, which were not 
previously accessible via cable television service. 

Household Services
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Základom obchodného úspechu Slovanetu v oblasti biznis 
segmentu je komplexné, moderné  a variabilné portfólio 
dátových, internetových a hlasových služieb, poskytova-
ných prostredníctvom vlastnej optickej alebo rádiovej in-
fraštruktúry v licencovanom pásme. V roku 2016 k nemu 
pribudli aj prvé výsledky zásadného strategického rozhod-
nutia pozicionovať Slovanet v strednodobom časovom ho-
rizonte do roly technologického inovátora na slovenskom 
trhu. Vďaka spolupráci produktového tímu, úseku inovácií  
a obchodného úseku doplnil Slovanet ponuku riešení o 
ďalšie novinky, od ktorých v budúcnosti očakáva rast. 

Spolu s nárastom ponuky produktov a riešení na cloudo-
vých platformách registruje Slovanet aj pokračujúcu zme-
nu prístupu klientov. Na rozdiel od predošlých rokov už nie 
potrebné ich vzdelávať a presviedčať, ale o riešenia tohto 
typu sa sami aktívne zaujímajú. Spravidla sami už zistili, 
že im prinášajú merateľné úspory nákladov na IT infraš-
truktúru, jednoduchšie plánovanie zdrojov a v konečnom 
dôsledku konkurenčnú výhodu.

Virtuálne privátne siete sú východiskom
Významnú časť biznisu Slovanetu už dlhodobo pokrýva-
jú tradičné virtuálne privátne siete, s budovaním ktorých 
má rozsiahle skúsenosti a hodnotné referencie. Operátor 
ponúka riešenia prepojenia pracovísk nielen pre firmy  
a inštitúcie s niekoľkými pobočkami, ale zabezpečuje aj 
veľké celoslovenské sieťové projekty s vysokými nárok-
mi na spoľahlivosť a bezpečnosť prenosu informácií pre 
klientov napríklad z finančného sektora. Takéto riešenia sú 
najčastejšie žiadaným základom pre spoľahlivú prevádzku 
podnikového informačného systému, budovanie vzťahov so 
zákazníkmi či prácu zamestnancov doma alebo v teréne.

Modularita a flexibilita riešení
Pri vývoji produktov pre firemnú a korporátnu klientelu sa 
Slovanet snaží zachovať svoju významnú konkurenčnú vý-
hodu oproti iným operátorom, ktorou je schopnosť prinášať 
riešenia naozaj šité na mieru podľa požiadaviek zákazníkov, 
zohľadňujúce aktuálne dostupné technologické, cenové  
a ďalšie možnosti. V mnohých prípadoch sa naopak ukazu-
je efektívnejšie nasadzovať unifikované produkty a riešenia  
s vhodnou mierou variability. Svoje know-how operátor vidí 
práve v cite pre optimálny výber spomedzi týchto možností, 
resp. ich účelné kombinovanie.

Nové inovatívne produkty
V roku 2016 Slovanet opäť rozšíril portfólio štandardizo-
vaných produktov pre dátové, hlasové a doplnkové služby. 
Začiatkom roka Slovanet uzavrel partnerstvo so startupom 
Pygmalios Analytics, ktoré zákazníkom prinieslo jedinečné 
a inovatívne riešenie retailovej analytiky v podobe produktu 
bigdata:LINK Pygmalios Analytics. Prostredníctvom zberu 
informácií o návštevnosti predajní, správania zákazníkov 
pri nakupovaní a spracovania množstva ďalších unikátnych 
dát do prehľadných analytických online reportov umožňuje 
systém predajniam neustále optimalizovať náklady a zvyšo-
vať obrat. Prispieva tým k zvyšovaniu efektivity sledovanej 
prevádzky a zlepšovaniu pozície voči konkurencii. Produkt 
bol úspešne nasadený napríklad v maloobchodných reťaz-
coch DM Drogerie Markt, Kaufland či NAY Elektrodom. 

Služby pre firmy a korporácie 

The foundation of Slovanet’s success in the business seg-
ment is a comprehensive, modern and variable portfolio of 
data, Internet, and voice services provided using the com-
pany’s own fibre optic or radio infrastructure in a licensed 
band. The initial results of a fundamental strategic decision 
to position Slovanet as a technological innovator on the Slo-
vak market in the medium term began to appear in 2016. 
Thanks to the collaboration between the product team, the 
unit for innovation and the sales department, Slovanet add-
ed new solutions to its portfolio that are expected to drive 
growth in the future. 

Slovanet has also registered continued change in client 
behaviour with the growth in products and solutions using 
cloud platforms. As opposed to previous years, customers 
no longer need to be educated and convinced; rather they 
themselves are actively interested in these types of solu-
tions. They quickly discovered that they deliver measurable 
cost savings for IT infrastructure, simplify resource plan-
ning and ultimately deliver a competitive advantage.

Virtual Private Networks are the Foundation
A major portion of Slovanet’s business has long involved tra-
ditional and virtual private networks with which the company 
has extensive expertise and valuable references. The operator 
delivers solutions to connect individual workplaces for com-
panies with multiple branches and secures Slovakia-wide net-
working projects with high demands on reliability and secure 
data transmission for clients, for example from the financial 
sector. Such solutions are most frequently the foundation for 
reliable operation of an enterprise information system, build-
ing relationships with customers and ensuring employees can 
work at home and in the field.

Modularity and Flexible Solutions
Slovanet strives in developing products for corporate and 
business clientele to preserve as much of its competitive ad-
vantage over other operators in the form of its ability to create 
made-to-measure custom solutions that match exacting cus-
tomer specifications and the deployment of the best available 
technology, pricing and other options. In many cases, however, 
unified products and services with a high degree of variability 
have proven to be the most effective solutions. The operator 
sees its know-how in its ability to make the optimum selection 
among these options or suitable combinations thereof.

New Innovative Products
Slovanet once again expanded its portfolio of standard prod-
ucts for data, voice and complementary services in 2016. At the 
start of the year, Slovanet entered into partnership with start-
up Pygmalios Analytics to deliver customers unique and inno-
vative retail analytics solutions in the form of the bigdata:LINK 
Pygmalios Analytics product. Collecting information about 
store traffic, customer behaviour when making purchases and 
the processing of a set of other unique data into transparent 
analytical online reports, in-store systems are able to continu-
ously optimise costs and increase turnover. This contributes 
to an increase in the efficiency of the monitored stores and 
better standing vis-a-vis the competition. The product has al-
ready been successfully deployed in retail chains such as DM 
Drogerie Markt, Kaufland and NAY Elektrodom. 

Services for Companies and Corporations
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Vo februári operátor rozšíril produktové portfólio aero:-
LINK o využitie zariadení Cisco Meraki a taktiež o unikátnu 
nadstavbu Wi-Fi siete, ktorá klientom ponúka nový mar-
ketingový  a komunikačný  kanál so svojimi koncovými zá-
kazníkmi. Portfólio produktov aero:LINK využil napríklad 
zákazník Mesto Banská Bystrica, ktoré ponúka svojim 
zamestnancom a návštevníkom Wi-Fi pripojenie najvyššej 
kvality. Free Wi-Fi na Námestí slobody len za prvé 3 mesia-
ce využilo viac ako 5000 unikátnych návštevníkov.

V máji v spolupráci s firmou Acronis Slovanet priniesol zá-
kazníkom produkt backup:LINK pre spoľahlivé zálohovanie 
a ochranu dát. Ponúka rýchlu a bezproblémovú obnovu 
jednotlivých súborov, aplikačných dát alebo celého systé-
mu. Produkt je výnimočný svojou vysokou škálovateľnosťou  
a platbou modelom „pay-as-you-grow“, kedy zákazník pla-
tí len za reálne zálohované dáta. 

Ďalším z produktov uvedených na trh je riešenie pre pokro-
čilé cloudové monitorovanie IT zdrojov monitor:LINK. Mo-
nitorovanie dôležitých serverov, IT prostriedkov a služieb 
prináša klientom radikálne zvýšenie spoľahlivosti IT systé-
mov a rýchlosti potrebného zásahu. Produkt spája výhody 
technológie cloud computingu a tradičného spôsobu sle-
dovania bežných a kritických hodnôt infraštruktúry IT. Jeho 
silnou stránkou navyše je, že niektoré druhy technických 
problémov dokáže predvídať, vďaka čomu  sa im zákazník 
môže dopredu vyhnúť.

Štart unikátneho Internetu vecí
V priebehu roka sa Slovanet ako prvý z domácich operáto-
rov intenzívne venoval aj budovaniu infraštruktúry pre IoT 
(Internet vecí), prostredníctvom ktorej začal poskytovať aj 
prvé riešenia. Viac o perspektívnom projekte Internetu vecí 
na str. 18.

Vyhodnotenie a plány
Stabilizácia obchodného tímu, jeho posilnenie a nastavenie 
dlhodobých obchodných cieľov a stratégií prispeli k tomu, 
že aj v prostredí stagnujúceho až klesajúceho telekomu-
nikačného trhu sa Slovanetu podarilo dosiahnuť nárast 
pravidelných tržieb v biznis segmente. Prispela k tomu 
nepochybne aj včasná orientácia operátora na služby s pri-
danou hodnotou, ako sú napr. cloudové riešenia, nielen na 
klasické telekomunikačné služby „internet –dáta – hlas“, 
ktoré sa na trhu stávajú štandardnou komoditou. V ďalšom 
období plánuje Slovanet technologickú modernizáciu pla-
tformy pre produkt cloud:LINK, ako aj rozširovanie pokry-
tia siete IoT siete a ucelené riešenia z oblasti SmartCity, 
SmartMetering a ďalších. Okrem predaja nových produktov 
a využitia vznikajúcich investičných projektov sa zameria 
na aj na vyššie využitie potenciálu existujúcich zákazníkov 
a saturáciu sietí.

Služby pre firmy a korporácie Services for Companies and Corporations

In February, Slovanet expanded the product portfolio to include 
aero:LINK using Cisco Meraki devices and a unique Wi-Fi net-
work add-on that offers clients a new marketing and commu-
nication channel to engage their end customers. The portfolio 
of aero:LINK products has been used by customers such as 
the City of Banská Bystrica to provide its employees and visi-
tors with the highest quality Wi-Fi connection. Free Wi-Fi ser-
vice at Námestie slobody square was used by more than 5,000 
unique visitors in the first three months alone.

In May and in cooperation with Acronis, Slovanet delivered 
the backup:LINK product to customers for reliable data 
backup and protection. This service offers quick and easy 
restoration of individual files, application data or entire 
systems. The product excels thanks to its high scalability 
and use of the “pay-as-you-grow” payment model, allowing 
customers to pay for only the data they backup. 

Another product brought to market is the monitor:LINK ad-
vanced IT resource cloud-based monitoring solution. Mon-
itoring critical servers, IT resources and services brings 
customers a radical increase in the reliability of IT systems 
and improves response times. The product combines the 
advantages of cloud computing technology and traditional 
monitoring of regular and critical IT infrastructure param-
eters. Another strong point is its ability to anticipate specific 
kinds of technical problems, thereby allowing customers to 
avoid them in advance.

Launch of the Unique Internet of Things
During the year, Slovanet, as the first domestic operator, 
focused intensive attention on the construction of IoT infra-
structure that it then used to start providing its first solu-
tions. The promising Internet of Things project is covered in 
more detail on page 18.

Review and Plans
Stabilisation of the sales team, its reinforcement and the 
configuration of long-term business targets and strategies 
all contributed to Slovanet’s ability to grow regular revenues 
in the business segment despite the stagnating to declining 
telecommunications market. The operator’s timely focus 
on services with added value, such as cloud solutions, and 
not just “Internet - data - voice” services that have become 
standard commodities on the market, has clearly played a 
major role in this success. Slovanet is planning the tech-
nological modernisation of platforms for the cloud:LINK 
product and expansion of IoT network coverage as well as 
the targeted SmartCity, SmartMetering and other solutions 
in the future. In addition to sales of new products and the 
use of emerging investment projects, focus will be placed 
on using the potential that exists among current customers 
and network saturation.
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Referencie

Financie a poisťovníctvo  
/ Finance and Insurance
• Burza cenných papierov v Bratislave, a. s.
• Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s.
• Consumer Finance Holding, a. s.
• DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
• Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
• Generali Poisťovňa, a. s.
• Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z 

iného členského štátu
• Home Credit Slovakia, a. s.
• S Slovensko, spol. s r. o.
• Union poisťovňa, a. s.
• Union zdravotná poisťovňa, a. s.
• Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.

Štátna správa, samospráva a tretí sektor  
/ Public Administration and Public Sector   
• Finančné riaditeľstvo SR
• Generálna prokuratúra SR
• Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej 

stráže
• LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
• Magistrát mesta Košice (Bytový podnik mesta Košice, 

s. r. o.)
• Marianum – Pohrebníctvo mesta Bratislavy
• Mesto Banská Bystrica
• Mesto Brezno
• Mesto Dunajská Streda
• Mesto Pezinok
• Mesto Poprad
• Mesto Revúca
• Mesto Skalica
• Mesto Zlaté Moravce
• Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
• Národný bezpečnostný úrad SR
• Ozbrojené sily SR
• Tipos, národná lotériová spoločnosť, a.s.
• Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej 

republiky
• Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
• Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Zdravotníctvo a farmácia 
/ Healthcare and Pharmacy
• Falck Healthcare, a. s.
• Falck Záchranná, a. s.
• Mammacentrum Sv.Agáty ProCare, a. s.
• MEDIREX GROUP – Medirex, a. s.

• MIRAKL, a. s. – Dr. Max
• Nemocnica Malacky – Nemocničná, a. s.
• Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o.
• Phoenix Zdravotnícke zásobovanie, a. s.
• Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n. o., Veľký Krtíš

Výroba, obchod a služby 
/ Manufacturing, Trade and Services
• Asseco Central Europe, a. s.
• Asseco Solutions, a. s.
• Aquapark Poprad, s. r. o.
• COOP Jednota Brezno, s. d.
• COOP Jednota Nové Zámky, s. d.
• COOP Jednota Poprad, s. d.
• COOP Jednota Žilina, s. d.
• CORA GEO, s. r. o.
• DanubePay, a. s.
• DECODOM, spol. s r. o.
• ESA Logistika, s. r. o.
• Fpt Slovakia, s. r. o.
• Gamo, a. s.
• Konica Minolta Slovakia, spol. s r. o.
• LIND MOBLER SLOVAKIA, spol. s r. o.
• Marius Pedersen, a. s.
• Merkury Market, s. r. o.
• Renault Slovensko, spol. s r. o.
• SCP Papier, a. s.
• SHARK Computers, a. s.
• T-systems Slovakia, s. r. o.
• Východoslovenská energetika Holding, a. s.
• ŽP EKO QELET, a. s.

Masmédia / Mass Media
•      EUROPA 2
•      Rádio LUMEN, spol. s r.o

References 
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Vybrané projekty

ALFA BIO, s. r. o.
Spoločnosť ALFA BIO vznikla na myšlienke svojho za-
kladateľa Jána Luntera: „Prispieť k zmenám stra-
vovacích návykov na Slovensku so zreteľom na ľud-
ské zdravie a kvalitu vyrábaných potravín.“ S týmto 
partnerom sa spoločnosť Slovanet zamerala najmä na 
virtualizáciu serverov a zavedenie tzv. mobilného clou-
du do praxe. Cloud platforma bola navrhnutá ako All-
In-One vysoko dostupné riešenie, ktoré poskytuje pre 
užívateľa spojenie výhod prevádzkovej úspory virtualizá-
ciou viacerých služieb na jednom hardvérovom podklade  
a zároveň umožňuje zachovať vysokú bezpečnosť privátne-
ho riešenia. Služba je poskytovaná na systéme Dell VRTX, 
čo je modulárna platforma, ktorá v sebe kombinuje blade 
server, úložisko, sieťové prvky a manažment v jednom šasi. 
Služba taktiež poskytuje kompletnú vzdialenú správu cloud 
platformy po úroveň operačného systému a telefonickú 
podporu riešenia.

Aquapark Poprad
Aquapark Poprad, významná spoločnosť v oblasti hotelo-
vých, kúpeľných a iných služieb, je referenčným a zmluvným 
partnerom Slovanetu už niekoľko rokov. Okrem doteraz po-
skytovaných služieb Slovanet počas minulého roka navýšil 
pre hotelovú časť Aquaparku rýchlosť až na 100/100 Mbit/s 
cez linku na optickej infraštruktúre. Na zvýšenie bezpeč-
nosti použil technológiu Fortigate a zároveň vybudoval Wi-Fi 
pokrytie pre celú hotelovú časť a spoločné priestory hotela   
s prevádzkou Wi-Fi portálu. V rámci riešení boli dodané 
nové PoE switche.  

V rámci existujúcich služieb boli zachované IPTV služby pre 
Národné tréningové centrum (NTC) pri Aquaparku a  pre-
nájom optických vlákien pre NTC. 

Horizont Resort Stará Lesná
Pre hotel Horizont Resort v Starej Lesnej spoločnosť Slo-
vanet v rámci jeho vlastnej modernizácie pripravila kom-
pletne nové služby. Bola vybudovaná nová infraštruktúra, 
pripojená cez novovybudovaný uzol Veľká Lomnica, ktorá 
bude slúžiť na poskytovanie internetových služieb (licenco-
vané rádio NEC), IPTV (hibox)  a služieb zabezpečujúcich 
prevádzku Wi-Fi zón (prevádzka Wi-Fi portálu) pre celý 
hotel na technológii Ruckus. Pre hotel v Starej Lesnej je 
vybudované záložné pripojenie z ďalšieho uzla Slovanetu v 
rámci Popradu. Mesto Poprad a Stará Lesná sú navzájom 
prepojené do jednotného sieťového systému na vrstve L2.

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s.
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s. patrí me-
dzi dlhoročných zákazníkov Slovanetu. Spoločnosť využíva 
služby MPLS VPN s prepojením dátových centier CDCP 
a BCP, hlasové služby a službu chráneného sieťového a 
systémového prostredia pre bezpečné prevádzkovanie 
aplikácii CDCP (Private cloud:LINK). V minulom roku 2016 
Slovanet zabezpečil pre CDCP rozšírenie služby o Private 
cloud-LINK, upgrade IP telefónie a zriadenie služby safe:-
LINK.

ALFA BIO, s. r. o.
ALFA BIO was established based on an idea of its founder, 
Ján Lunter: “To contribute to a change in eating habits in 
Slovakia and to improve health and the quality of foods 
that are produced.” Slovanet primarily focused on the vir-
tualisation of servers and a mobile cloud deployment into 
practice for this customer. The cloud platform was de-
signed as an All-In-One solution with high availability to 
give the user a combination of operating savings through 
the virtualisation of multiple services on a single hard-
ware basis and preservation of the high level of security 
of this private solution. This service is delivered using a 
Dell VRTX system, which is a modular platform combin-
ing a blade server, storage, network elements and man-
agement in a single chassis. The service also provides 
complete remote administration of the cloud platforms 
down to the operating system level and a phone support 
solution.

Aquapark Poprad
Aquapark Poprad, a well-known company in the hotel, spa 
and hospitality industry, has been Slovanet’s reference and 
contracted partner for a number of years. In addition to ex-
isting services, Slovanet increased speeds for the hotel fa-
cilities at the Aquapark over the last year to 100/100 Mbit/s 
speeds using a link to fibre optic infrastructure. Fortigate 
technology was used to increase the level of security and 
Wi-Fi coverage was constructed to cover all hotel facilities 
and common areas in the hotel by operating a Wi-Fi portal. 
New PoE switches were delivered as well. 
 
IPTV services for the National Training Centre (NTC) at the 
Aquapark and rented optical fibres for the NTC were pre-
served among existing services. 

Horizont Resort Stará Lesná
Slovanet crafted completely new services for the Horiz-
ont Resort in Stará Lesná. New infrastructure was con-
structed and connected via the newly-built Veľká Lom-
nica loop, which will be used to provide Internet services 
(NEC licensed radio), IPTV (hibox) and services to secure 
Wi-Fi zone operations (Wi-Fi portal operation) for the 
entire hotel using Ruckus technology. A backup connec-
tion from another Slovanet loop in Poprad was also con-
structed for the hotel in Stará Lesná. Poprad and Stará 
Lesná are connected to a unified network system at the 
L2 level.

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s.
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s. is one of 
Slovanet’s long-term customers. The company uses MPLS 
VPN services to connect to the CDCP and BCP data cen-
tres, voice services and protected network and system 
environment services for secure operation of CDCP ap-
plications (private cloud:LINK). In 2016, Slovanet expanded 
its services to CDCP to include private cloud:LINK, an IP 
telephony upgrade and the establishment of the safe:LINK 
service.

Selected Projects
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Vybrané projekty Selected Projects

DORA Gastro Slovakia, a. s.
Spoločnosť DORA Gastro Slovakia, a. s. sa špecializuje na 
dodávku stravovacích služieb a investície do nemocnič-
ných stravovacích zariadení a ich dlhodobé prevádzkova-
nie. Vzájomná spolupráca so spol. DORA Gastro Slovakia 
sa začala pripojením jej  lokalít Banská Bystrica, Trnava, 
Trenčín a Poprad do VPN siete.  V rámci riešenia bol zá-
kazníkovi zriadený IPsec- VPN tunel. Každá z pobočiek 
má vlastné internetové pripojenie, cez internet sa pri-
pája do cloudovej infraštruktúry pomocou zabezpeče-
ného IPsec tunela. Riešenie je postavené na virtualizač-
nej platforme cloud:LINK. Súčasťou riešenia je návrh, 
ktorý zohľadňuje potreby firmy DORA Gastro Slovakia 
na využívanie interných systémov v rôznych lokalitách  
a na rôznych zariadeniach. Moderný prístup k aplikačnej  
a relačnej virtualizácii takéto požiadavky spĺňa a navyše 
dodáva riešeniu vysokú dostupnosť užívateľských aplikácií 
a ich jednoduchú distribúciu na PC, mobilné zariadenia, 
tablety či tenké klienty. Rovnako sa pri návrhu dbalo na 
bezpečnosť, ktorú Slovanet zabezpečil nasadením virtu-
álneho FortiGate FW. Zákazníkovi bol zriadený aj produkt 
monitor:LINK na monitorovanie dát.

Mesto Banská Bystrica
Mesto Banská Bystrica patrí k významným klientom 
spoločnosti Slovanet. V minulom roku bolo pre MsÚ 
vybudované redundantné pripojenie vrátane redun-
dancie aj na strane aktívnych prvkov – kostrový router 
a kostrový prepínač. Ďalšou časťou projektu bola re-
konštrukcia vnútornej infraštruktúry v rámci budovy 
MsÚ – konkrétne dobudovanie a rekonštrukcia štruk-
túrovanej kabeláže, výmena a doplnenie prepínačov. 
Do rackov bol pridaný záložný zdroj elektrickej energie   
s monitorovacou kartou. Vo viacerých pobočkách sa zme-
nilo menej kvalitné pripojenie na optickú prípojku. V budo-
ve MsÚ a na viacerých pobočkách boli inštalované Wi-Fi 
zariadenia Meraki  s jednotnou správou. Na námestí SNP 
bola vybudovaná verejná free Wi-Fi zóna slúžiaca občanom  
a návštevníkom mesta. Projekt v sebe zahŕňa okrem prvot-
nej inštalácie jednotlivých zariadení aj ich správu a údržbu. 

Priemyselný park Šebešťanová/Nova Trade
Priemyselný park je prvý súkromný priemyselný park na 
Slovensku. Nachádzajú sa tu administratívne i výrobné haly, 
v areáli je v prevádzke aj ľahká strojárska technika, predo-
všetkým potravinárske stroje a baliaca technika. Celý prie-
myselný park bol v minulosti pripojený licencovaným rádiom. 
Vzhľadom na potrebu a nutnosť zvýšenia efektivity práce  
v rámci priemyselného parku spoločnosť Slovanet pre 
park vybudovala kompletnú optickú sieť. Priemyselný park 
takto získal nielen konkurenčnú výhodu v rámci daného 
segmentu, ale môže využívať kvalitnejšie telekomunikač-
né služby pre svoj biznis. Spomínané riešenie umožnilo 
Slovanetu spolupracovať a poskytnúť telco služby aj pre 
ďalšie spoločnosti v rámci parku. Ku koncu roka 2016 bol 
Slovanet jediným operátorom poskytujúcim komplexné 
telekomunikačné služby pre všetky spoločnosti a podniky  
v celom priemyselnom parku.

DORA Gastro Slovakia, a. s.
DORA Gastro Slovakia, a. s. specialises in delivering cater-
ing services and making investments into hospital catering 
facilities and their long-term operation. Collaboration with 
DORA Gastro Slovakia first involved connecting its individu-
al locations in Banská Bystrica, Trnava, Trenčín and Poprad 
to a VPN network.  An IPsec - VPN tunnel was established 
for the customer within this solution. Every one of these 
locations has its own dedicated Internet connection with a 
connection to cloud infrastructure secured by an IPsec tun-
nel. The solution is based on the cloud:LINK virtualisation 
platform. It’s designed to cover the needs of DORA Gastro 
Slovakia and allow the use of internal systems from differ-
ent locations and different facilities. A modern approach to 
application and relational virtualisation meets these speci-
fications and delivers a solution with high availability of user 
applications and their simple distribution to PCs, mobile 
devices, tablets and thin clients. The design also focused 
on security, which Slovanet supplied with the deployment of 
the virtual FortiGate FW solution. The monitor:LINK prod-
uct was established for the customer for data monitoring 
purposes.

City of Banská Bystrica
The City of Banská Bystrica is one of Slovanet’s major 
customers. In the past, a redundant connection was es-
tablished for city hall, including redundancy on the side 
of active components, the backbone router and backbone 
switch. Another part of the project was the refurbishment of 
internal infrastructure at city hall, specifically the build-out 
and refurbishment of structured cabling and the replace-
ment and addition of switches. Backup power supplies with 
monitoring cards were added to racks. Lower quality con-
nections were switched out for fibre optic connections in 
many locations. Meraki Wi-Fi devices with unified admin-
istration were installed in the city hall building and in other 
locations. A public free Wi-Fi zone serving city residents 
and visitors was constructed at Námestie SNP square. The 
project included the initial installation of individual devices 
and their on-going administration and maintenance. 

Šebešťanová/Nova Trade Industrial Park
This industrial park is the first private industrial park in 
Slovakia. The site has office buildings and manufacturing 
facilities, with light manufacturing operations predomi-
nant, especially food machines and packaging technology. 
The entire industrial park was previously connected to li-
censed band radio service. Given the need and necessity 
to increase work efficiency in the industrial park, Slovanet 
constructed a complete fibre optic network for the park. 
This gave the industrial park a competitive advantage in 
this sector and the ability to use higher quality telecommu-
nications services for its business. This solution permits 
Slovanet to collaborate and provide telecommunications 
services to other companies in the park itself. By the end 
of 2016, Slovanet was the only operator providing compre-
hensive telecommunications services for all companies 
and enterprises in the entire industrial park.
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Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek, o. z.
Slovenský register placentárnych krvotvorných bu-
niek, o. z. prevádzkuje laboratóriá, oprávnené spracovať  
a uskladňovať kmeňové bunky z pupočníkovej krvi, tka-
niva pupočníka a kostnej drene. Je odborným garantom 
pre rodinnú banku pupočníkovej krvi Cord Blood Center. 
Register je taktiež členom medzinárodnej databázy dar-
cov kostnej drene a pupočníkovej krvi BMDW a je napo-
jený i na medzinárodnú výmennú sieť EMDIS. Okrem 
toho je členom ďalších prestížnych svetových organi-
zácií, ktoré stanovujú štandardy pre kvalitu produktov 
z pupočníkovej krvi (WMDA, NetCord). Kmeňové bunky, 
spracované v laboratóriách Slovenského registra placen-
tárnych krvotvorných buniek, sú akceptované na liečbu  
v transplantačných centrách doma a v zahraničí .

Spoločnosti Slovanet sa podarilo nadviazať úspešnú spo-
luprácu v priebehu minulého roka, keď pre Register za-
pojil služby ethernet:LINK a prepojil tak ich dve lokality. 
Momentálne Register už využíva aj ďalšie telco služby po-
skytované od Slovanetu, a to: pripojenie do siete internetu 
internet:LINK, kompletné riešenie serverov server:LINK  
a Housing, taktiež ďalšie dátové a hlasové služby voice:-
LINK  pre vlastné call centrum.

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 
Je najväčšou zdravotnou poisťovňou na Slovensku a patrí 
medzi najdôležitejších klientov spoločnosti Slovanet. Slo-
vanet pre poisťovňu zabezpečuje prepojenie do VPN MPLS 
siete, taktiež  s ňou súvisiace služby v oblasti dátových 
centier, virtualizácie, bezpečnosti, hlasových  a videokonfe-
renčných služieb. V priebehu minulého roku začal Slovanet 
s postupným upgradom hlavných komponentov centrálnej 
komunikačnej infraštruktúry, čo klientovi prinesie viacero 
výhod ako napr.: navýšenie komunikačnej rýchlosti prístu-
povej vrstvy na 10 Gbit/s, prepojenie dátových centier na 
L2 vrstve, ako aj zálohované pripojenie do siete internetu  
s automatickým failover mechanizmom. 

Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek, o. z.
Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek, o. z. 
(Cord Blood Center) operates laboratories and is certified 
to process and store cord blood stem cells, cord tissue and 
bone marrow. The Cord Blood Center is the professional 
curator of the national family cord blood bank. The Center 
is a member of the BMDW bone marrow and cord blood do-
nor database and is connected to the EMDIS international 
exchange network. It is also a member of other prestigious 
global organisations that set the standards for the quality 
of cord blood products (WMDA and NetCord). Stem cells 
processed in the register’s laboratories are accepted for 
treatment in transplantation centres at home and abroad.

Slovanet managed to engage this organisation in success-
ful cooperation over the previous year, when the Center be-
gan using the ethernet:LINK service and connected its two 
locations. Currently, the Center uses other telecommuni-
cations services provided by Slovanet: the internet:LINK 
Internet connection service, complete server:LINK and 
Housing server solutions and other voice:LINK data and 
voice services for its own call centre.

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 
This is the largest health insurer in Slovakia and is one of 
Slovanet’s most important clients. Slovanet provides con-
nections to VPN MPLS networks for the insurer and related 
services involving data centres, virtualisation, security, and 
voice and video conference services. Over the past year, 
Slovanet began the gradual upgrade of primary central 
communication infrastructure components to deliver nu-
merous benefits to the client, such as increasing access 
layer communication speeds to 10 Gbit/s, connecting data 
centres at the L2 level and providing redundant Internet 
connections with an automatic failover mechanism. 
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Prínosy viacerých produktových inovácií a marketingových 
aktivít dopĺňal Slovanet vyhľadávaním ďalších možností a 
nasadzovaní opatrení smerujúcich k zvyšovaniu orientácie 
na zákaznícke potreby a spokojnosť spolu so zlepšovaním 
komunikácie.

Zvýšené úsilie v minulom roku Slovanet venoval internej 
organizačnej optimalizácii najmä v oblasti rezidenčného 
segmentu s cieľom dosiahnuť ďalšie zlepšenie a zároveň 
zefektívnenie starostlivosti o zákazníkov. Zlúčenie úseku 
rezidenčného predaja a oddelenia služieb zákazníkom do 
jedného spoločného útvaru napomohlo aj k užšej spolu-
práci predajných kanálov (pobočky, nepriami predajcovia a 
zákaznícke centrum). 

Automatizácia prináša vyšší komfort aj efektívnosť 
Slovanet v uplynulom roku sprístupnil zákaznícky sys-
tém aj pre sieť nepriamych predajcov prostredníctvom 
prispôsobeného a zjednodušeného rozhrania. Novin-
ka priniesla zrýchlenie spracovania zákazníckych zmlúv  
a spracovania požiadaviek, ako aj zníženie počtu chýb pri 
ich zadávaní. 

K zákazníckemu komfortu prispel aj modernizovaný  
a ešte viac zautomatizovaný retenčný systém oslovovania 
zákazníkov v období končiacej viazanosti doterajších zmlúv. 
Novú ponuku dostáva zákazník e-mailom alebo spolu s 
faktúrou a je pripravená individuálne na mieru podľa sú-
časne využívaného produktu a dostupných možností prejsť 
na výkonnejší a výhodnejší akciový produkt alebo balík. 
Slovanet v priebehu roka systém doplnil aj o nový model 
automatického odmeňovania zákazníkov za vernosť pri 
prechode na nový akciový produkt, pričom navyše získava 
spravidla mesiac využívania služby zadarmo alebo za sym-
bolické euro. 

Komunikácia a zákaznícke centrá
Slovanet v rámci komunikácie s klientmi pokračoval  
v rozbehnutom modeli multikanálovej komunikácie,  
v ktorom okrem klasických telefonátov, e-mailov a osob-
ných návštev rástla aj komunikácia prostredníctvom on-
line webchat aplikácie, komunikácia cez sociálnu sieť 
Facebook a využívanie SMS notifikácií. Po pozitívnej skú-
senosti z prevádzky časti pobočiek formou franšízovej 
spolupráce Slovanet v roku 2016 otvoril druhú franšízovú 
pobočku v Prešove a na nový model zmenil aj pobočky   
v Poprade a Zlatých Moravciach. 

Prieskum spokojnosti s nárastom i poklesom
V pravidelnom jesennom prieskume spokojnosti zákaz-
níkov zaznamenal Slovanet rozličné výsledky pre retai-
lový a biznis segment. Podľa skúseností a názorov do-
mácností si Slovanet udržal vysokú (87,5 %) spokojnosť 
s vyriešením požiadavky prostredníctvom zákazníckej 
linky či návštevy kontaktného miesta alebo až 95,6 % 
spokojnosť s prácou a prístupom technika, avšak in-
dex hodnotenia atraktivity ponuky medziročne mier-
ne klesol (na 82,2 %) a index celkovej spokojnosti na  
71,9 %. Pretože produktová ponuka sa zásadne nemeni-
la, za dôvod poklesu operátor považuje najmä zvyšujúcu  

Slovanet built on the advantages offered by numerous 
product innovations and marketing activities by identify-
ing opportunities and deploying measures designed to 
improve focus on customer needs and satisfaction and on 
improving communication.

Slovanet dedicated more effort over the past year on in-
ternal organisational optimisation, especially in the resi-
dential segment, to achieve additional improvements and 
to improve customer care. The merger of residential sales 
and the customer service department into a single, com-
bined unit led to closer cooperation between sales chan-
nels (branch offices, indirect sales and the customer cen-
tre). 

Automation Delivers Improved Convenience and Efficiency 
Over the last year, Slovanet improved access to its cus-
tomer system for its indirect sales network by adapting 
and simplifying its interface. This new feature sped up the 
processing of customer contracts and requests and re-
duced the number of input errors. 

The modernised and more automated retention system for 
contacting customers at the end of their commitment pe-
riod from an existing contract led to increased customer 
convenience. Customers now receive a new offer via email 
or together with their invoice and this offer is individually 
tailored to the products they currently use and available 
options for transitioning to higher performance or pro-
motionally priced products or bundles. During the year, 
Slovanet added a new model for automatically rewarding 
customers for their loyalty when transitioning to a new 
promotional product with a month of service provided at 
no charge or for a symbolic fee of €1. 

Communications and Customer Centres
Within its communications with clients, Slovanet contin-
ued to ramp-up its model of multi-channel communica-
tions, which combines standard phone calls, emails and 
in-person visits with communication using an online web 
chat application, Facebook communication and SMS no-
tification. After the positive experience of operating some 
branch offices as franchises, Slovanet opened its second 
franchise branch in Prešov and converted the branches 
in Poprad and Zlaté Moravce over to the new model. 

Satisfaction Survey with Improvements and Declines
Slovanet recorded different results for the retail and busi-
ness segments in its regular autumn satisfaction survey. 
According to the experience and opinions of household 
customers, Slovanet managed to maintain a high level 
(87.5%) of satisfaction with the way it handles requests 
via the customer hotline or when visiting a contact point; 
95.6% were satisfied with technicians; however, the attrac-
tiveness of the products decreased slightly year-on-year 
(to 82.2%) along with the index of overall satisfaction to 
71.9%. Given that the product line-up did not change sig-
nificantly, Slovanet considers the primary reason for this 

Client Care
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sa náročnosť zákazníkov vo vysoko konkurenčnom pro-
stredí. V každom prípade sa bude Slovanet venovať aj pod-
robnejšiemu hľadaniu príčin a snahám o budúce zlepšenie 
výsledkov. 

Naopak, pozitívny nárast väčšiny atribútov spokojnosti 
Slovanet zaznamenal v biznis segmente. Napríklad po-
diel klientov spokojných s kvalitou poskytovaných služieb 
medziročne narástol až na 89,7 % (oproti 87,9 %) spolu s 
nárastom podielu veľmi spokojných klientov až o 33 %. O 
podobné čísla stúpla v tomto segmente aj spokojnosť s 
osobným key account manažérom alebo s úrovňou komu-
nikácie s monitorovacím centrom Slovanetu. Mnoho prija-
tých individuálnych spätných väzieb oboch prieskumov sa 
opäť stalo podnetmi aj pre reálnu implementáciu do praxe 
a ďalšie skvalitňovanie procesov.

Plánované zmeny
V roku 2017 chce Slovanet po doterajšej skúsenosti veno-
vať ďalšie úsilie automatizácii procesov obsluhy zákazní-
ka a rozširovania samoobslužných systémov, podporený 
potrebným rozširovaním podpory zákazníckeho systému, 
aplikácií a portálu. Plánuje tiež revízie, zmeny a vylepšova-
nia firemnej webstránky.

decrease to be increasing demands from customers in a 
highly competitive environment. In any case, Slovanet will 
continue to focus on identifying the root cause in detail and 
strive to improve on its results in the future. 

Conversely, Slovanet recorded a positive increase in most 
satisfaction attributes in the business segment. For in-
stance, clients satisfied with the quality of provided ser-
vices rose year-on-year to 89.7% (compared to 87.9%), with 
the share of very satisfied customers increasing by up to 
33%. Satisfaction with personal key account managers or 
the level of communication with the Slovanet monitoring 
centre rose by similar numbers. A good deal of individual 
feedback that was received from both surveys served to 
spur on the implementation of additional process quality 
improvements into practice.

Planned Changes
Based on its previous experience, Slovanet will focus more 
on the automation of customer service processes and the 
expansion of self-service systems, supported with the 
necessary expansion of the customer support system, 
applications and portal in 2017. Revisions, changes and 
improvements to the company’s website are also planned.

Client Care
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Rezidenčný segment
V roku 2016 mala marketingová komunikácia Slovanetu za 
cieľ pokračovať v transparentnej a zrozumiteľnej komuniká-
cii produktovo-marketingových kampaní. V rámci nich pou-
žívala jasné komunikačné odkazy, jednotlivé farby a komu-
nikačné prvky, čím firma podporila aj svoju konzistentnosť  
a rozpoznateľnosť na trhu. 

Spoločnosť Slovanet mala v uplynulom roku 2016 štyri kam-
paňové komunikácie. V novoročnej kampani „Získaj zákaz-
níka“ spoločnosť poukazovala na výnimočnú možnosť, ako 
môže získať nový aj existujúci zákazník internet úplne za-
darmo až na 6 mesiacov. V rámci jarnej kampani „Pribaľ si  
k internetu televíziu iba za 1 €“ operátor zdôraznil výhodnosť 
využívania služieb internetu a televízie v balíkoch. Marke-
tingová kampaň bola komunikovaná a propagovaná nielen 
podlinkovými komunikačnými nástrojmi, ale aj  nadlinkový-
mi – spotmi v rozhlase, TV spotmi a  ďalšou podporou pro-
stredníctvom online médií, PPC kampaní a komunikácie na 
sociálnych sieťach.  

V roku 2016 Slovanet vylaďoval a optimalizoval veľké zmeny, 
s ktorými prišiel ešte koncom roka 2015 (zásadne prepra-
covaná ponuka produktov, webstránky a e-shop). Najdôle-
žitejšou zmenou v rezidenčnej ponuke však bol dlhodobo 
pripravovaný prechod na poskytovanie neviazaných služieb 
internetu a televízie pre domácnosti na sieťach vlastnených 
Slovanetom pri zachovaní akciových cien služieb a dotova-
ných cien zriadenia či zariadení. Operátor opustil tak dote-
rajší model zmlúv s viazanosťou, bežný u iných operátorov. 
Novú marketingovú a produktovú kampaň pre domácnosti  
„Dozrel čas odviazať sa!“ Slovanet odkomunikoval pre ve-
rejnosť na jeseň 2016. V marketingovej komunikácii použil 
nové grafické prvky „hodiny“ a „hippies“, ktoré zdôrazňu-
jú hlavnú myšlienku neviazanosti, ako: slobodu, možnosť 
voľby operátora pre každého zákazníka pri využívaní telco 
služieb a kvalitu poskytovaných služieb. Túto ideu Slova-
net rozvíjal a podporil aj vianočnou kampaňou „Neviaza-
né Vianoce“. Kampaň bola podporená a komunikovaná 
prostredníctvom marketingového komunikačného mixu,  
a to: podlinkové, nadlinkové komunikačné nástroje, spoty  
v rozhlase, online komunikácia, PPC, bannerové kampane, 
komunikácie na sociálnych sieťach, tlačové správy, PR ko-
munikácia a inzercie v lokálnych médiách.   

Ďalšími výrazne komunikovanými projektami počas minulé-
ho roka boli podpora znalosti značky v rozšírenej oblasti no-
vej technológie LTE a služieb vo viacerých lokalitách. Taktiež 
do významnej časti marketingovej komunikácie Slovanetu 
patrilo spustenie prvého spoločného projektu  s Východo-
slovenskou distribučnou. Telekomunikačná sieť v obci Seňa 
vybudovaná spolu  s elektrickými rozvodmi, zavedená až do 
jednotlivých rodinných domov a prinášajúca služby partner-
ského telekomunikačného operátora, bola prvým projektom 
tohto druhu na Slovensku.

Všetky spomínané projekty boli podporené a komunikované 
formou extra webstránky, PR komunikácie, lokálnych médií, 
rozhlasu či listov existujúcim a potencionálnym zákazníkom.
V priebehu roka bola značka prezentovaná aj na lokálnych 
podujatiach zameraných na podporu predaja či v rámci 

Residential Segment
Slovanet’s marketing communication in 2016 was aimed at 
continuing to provide transparent and clear communica-
tion through product marketing campaigns. Clear commu-
nication references, uniform colours and communication 
elements that reinforced the company’s brand consistency 
and recognition were used in these campaigns. 

Slovanet had a total of 4 communication campaigns in 2016. 
The New Year’s “Get a customer” campaign was used by 
the company to highlight an opportunity for new and exist-
ing customers to get Internet service completely free for 
up to 6 months. Slovanet highlighted the advantages of In-
ternet and television service bundles in its “Add television 
to your Internet service for €1” spring campaign. This mar-
keting campaign was communicated and promoted using 
corporate communications tools and using above-the-line 
resources, including radio and TV spots and other support 
delivered by online media, PPC campaigns and social net-
work communication.  

Slovanet fine-tuned and optimised several large changes in 2016 
that were first introduced at the end of 2015 (a fundamental re-
working of its range of products, websites and e-shop). The most 
important change in residential services was the long-prepared 
transition to providing Internet and television services with 
no commitment to households on Slovanet-owned networks 
while preserving promotional prices for services and subsi-
dised prices for service origination or devices. Slovanet has now 
abandoned the previous model using commitments, still com-
monly used by other operators. The new “The time has come to 
disconnect!” marketing and product campaign for households 
was communicated to the public in autumn 2016. Marketing 
communication used new “clocks” and “hippies” graphical ele-
ments to emphasise the main concept of disconnecting as well 
as the themes of freedom, the ability of every customer to select 
a telecommunications service provider and the quality of pro-
vided services. Slovanet developed and supported this concept 
with the Christmas “Uncommitted Christmas” campaign. The 
campaign was supported and communicated using a marketing 
communication mix of below-the-line and above-the-line com-
munication tools, radio spots, online communication, PPC, ban-
ner campaigns, social network communication, press releases, 
PR communication and advertisements in local media.  

Other projects receiving strong communication support 
over the past year included support for brand awareness 
involving the expansion of new LTE technology and ser-
vices in numerous locations. A major part of Slovanet’s 
marketing communication involved the kick-off of its first 
joint project with VSD. A telecommunications network in 
the town of Seňa was constructed together with electric-
ity circuits to individual single-family homes to deliver the 
partnering telecommunications operator’s services, the 
first project of its kind in Slovakia.

These projects were supported and communicated in the 
form of dedicated websites, PR communication, local media 
and radio and in mailings to existing and potential customers. 
Throughout the year, the brand was supported at local events 
focused on sales support and in sponsorship activities, such 

Marketing Communication
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sponzoringu ako napríklad: Dni obce Seňa, Ukážky parkúro-
vého jazdectva v Seni, Dni mesta Brezna, Mikuláš na ľade  
v Brezne, Medzibodrožský kultúrny festival v Kráľovskom Chl-
mci, vianočné trhy v Bratislave – ľadová plocha, jarmoky a ple- 
sy v obciach ako Bánov, Nesvady, Turany a mnohé ďalšie.

V priebehu uplynulého roka vydal Slovanet množstvo ďalších 
komunikačných materiálov ako napríklad brožúry, návody, 
ponuky a cenníky pre zákazníkov, ktoré slúžia ako pomôc-
ka pre existujúcich a potencionálnych zákazníkov v orien-
tácii medzi jednotlivými produktmi, doplnkovými službami 
alebo benefitmi, ktoré môžu využívať. Slovanet rozširoval aj 
elektronickú komunikáciu s existujúcimi zákazníkmi, najmä 
pravidelnými newsletterami, zaviedol automatizovanú formu 
zasielania aktuálnych produktových ponúk, ale aj spotrebi-
teľskými súťažami či zákazníckymi benefitmi. Významným 
krokom pre podporu značky bolo aj to, že operátor zlepšoval 
pôsobenie a starostlivosť o zákazníkov a pokračoval aj v roku 
2016 v modernizácii a redizajne predajných miest. 

as: Village Day in Seňa, Parkur Horseback Riding in Seňa, City 
Day in Brezno, St. Nicholas on Ice in Brezno, Medzibodrožia 
Cultural Festival in Kráľovský Chlmec, the ice rink at the 
Christmas Markets in Bratislava, fairs and balls in the towns of 
Bánov, Nesvady, Turany and many others.

Slovanet published a variety of other communication ma-
terials throughout the previous year including brochures, 
guides, price quotations and price lists for customers to 
help existing and potential customers understand the in-
dividual products, accessory services or benefits they may 
enjoy. Slovanet expanded its electronic communication 
with existing customers, notably more regular newslet-
ters, and introduced an automated way to send updated 
product offers as well as consumer competitions and 
customer benefits. A major step to support the brand was 
the operator’s improvement in customer care and related 
activities, which continued in 2016 with the modernisation 
and redesign of sales outlets. 

Marketing Communication

Náhľady vybraných marketingových kampaní, realizovaných počas roka 2016. /
Overviews of selected marketing campaigns conducted during 2016. 
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Korporátny segment
V posledných rokov prešla marketingová komunikácia pre 
korporátny segment spoločnosti Slovanet mnohými zme-
nami reflektujúc na zmeny v telekomunikačnom prostredí, 
rovnako i na potrebu posúvať sa stále ďalej a poskytovať tak 
svojim zákazníkov čoraz väčší komfort. Prihliadnuc na už 
vykonané zmeny v minulých rokoch, ako je aktualizácia vi-
zuálnej identity a grafických prvkov jednotlivých komunikač-
ných materiálov, kompletná zmena a modernizácia webovej 
stránky, s výrazným odlíšením nielen od konkurencie, ale aj 
od vlastného rezidenčného segmentu, sa i v celom minulom 
roku snažila ďalej inovovať svoje portfólio a služby tak, aby 
bola nielen konkurencie schopná, ale i odlišná a inovátorská 
ako taká.

V roku 2016 Slovanet opäť rozšíril portfólio štandardizova-
ných produktov pre dátové, hlasové a doplnkové služby a tak-
tiež pokračoval v rozširovaní marketingových komunikačných 
materiálov pre korporátny segment. Pre nové a modifikova-
né produkty bigdata:LINK Pygmalios Analytics, aero:LINK, 
backup:LINK a monitor:LINK pripravil nové prezentačné 
produktové listy a webstránky. Komunikácia a propagácia 
všetkých služieb bola podporená marketingovými a produk-
tovými materiálmi, taktiež s využitím online marketingových 
a komunikačných nástrojov, ako napr.: webové bannerové 
reklamy, PPC, Google kampane, newslettrové komunikácie, 
ale aj prostredníctvom využitia marketingovej podpory cez 
tretie strany, napr. v spolupráci s Cisco Slovensko. Služby boli 
odkomunikované a podporené taktiež prostredníctvom wor-
kshopov pre priamy a nepriamy predaj pre daný segment. 

Slovanet sa pravidelne a dlhodobo prezentuje ako partner 
alebo účastník odborných konferencií. Rok 2016 bol výnimoč-
ný tým, že pripravil s spolupráci so svojimi partnermi prvú 
vlastnú konferenciu Inovácie v retailovej analytike zameranej 
na osvetu a podporu k produktu bigdata:LINK Pygmalios 
Analytics. Na konferencii sa zúčastnili zástupcovia mnohých 
významných na Slovensku pôsobiacich obchodných reťaz-
cov a prvýkrát odzneli aj reálne skúsenosti z testovacieho 
nasadenia systému. Riešenie bigdata:LINK bolo podporené  
a odkomunikované aj rôznymi marketingovými produktovými 
materiálmi, online marketingovou komunikáciou a vlastnou 
webovou stránkou www.bigdatalink.sk. Slovanet na komuni-
káciu a podporu predaja tejto služby pripravil a online zverej-
nil aj videoprezentáciu v spolupráci so spoločnosťou Mango, 
ktorá produkt začala medzi prvými využívať aj v praxi.

Okrem vyššie spomínanej konferencie sa zúčastnil Slovanet 
aj na konferenciách SecTec Security Day 2016, Metro ON 
Line, APÚMS 2016 (na jar a jeseň), konferencii Cisco, Kon-
ferencii kartografov  a geodetov a mnohých iných. Aj v roku 
2016 bolo cieľom odprezentovať tak spoločnosť, ako aj pribú-
dajúce nové služby do produktového portólia, podporiť kor-
porátny predajný segment a taktiež ukázať významnú pozíciu 
Slovanetu na telekomunikačnom trhu na Slovensku. Formou 
sponzoringu podporil viaceré prestížne podujatia zamerané 
na mienkotvorcov z biznis sféry. Zvyšovanie svojej znalosti 
na trhu rozvíjal operátor aj PR komunikáciou, poskytovaním 
odborných stanovísk novinárom, vydávaním tlačových správ 
alebo sériou článkov v ekonomickom týždenníku Trend, den-
níku Hospodárske noviny a  ďalších médiách.

Corporate Segment
Marketing communication for the corporate segment at 
Slovanet has undergone many changes in recent years 
and these changes reflect the changes in the telecom-
munications market, along with the need to keep moving 
forward and providing customers with ever-increasing 
convenience. Taking stock of the changes made in previous 
years including the update to the visual identity and graphi-
cal elements of the individual communication materials, 
the complete change and modernisation of the website 
and clear differentiation from the competition and from 
our own residential segment, efforts continued through-
out last year to continue innovating the company’s portfolio 
and services to remain competitive, distinct and innovative.

Slovanet once again expanded its portfolio of standard 
products for data, voice and accessory services in 2016 
and continued in the dissemination of marketing commu-
nication materials for the corporate segment. New and 
modified bigdata:LINK Pygmalios Analytics, aero:LINK, 
backup:LINK and monitor:LINK products were provided 
with new presentation product sheets and websites. 
Communication and promotion of all services were sup-
ported with marketing and product materials and the use of 
online marketing and communication tools including web 
banner advertising, PPC, Google campaigns, newsletter 
communications and using third-party marketing support, 
for instance in collaboration with Cisco Slovakia. Services 
were communicated and supported through workshops for 
direct and indirect sales for the specific segment. 

Slovanet has long and continues to regularly present itself as a 
partner or participant in professional conferences. 2016 was ex-
traordinary in that the company organised the Innovation in Re-
tail Analytics conference with its partners, the first of its kind and 
focused on raising awareness and supporting the bigdata:LINK 
Pygmalios Analytics product. Representatives of many major re-
tail chains active in Slovakia attended the conference and real ex-
perience from pilot deployments of the system was shared for the 
first time. bigdata:LINK solutions were supported and communi-
cated using various marketing product materials, online market-
ing communication and a dedicated website, www.bigdatalink.sk. 
Slovanet prepared and published a video presentation online to 
communicate and support the sales of this service in collaboration 
with Mango, which was one of the first companies to begin using it 
in practice.

In addition to the conference mentioned above, Slovanet attended 
the SecTec Security Day 2016, Metro ON Line and APÚMS 2016 
(spring and autumn) conferences, the Cisco Conference, the Con-
ference of Cartographers and Surveyors and many others. The 
goal in 2016 was to represent the company and the new services 
being added to the product portfolio while also supporting the cor-
porate sales segment and highlighting Slovanet’s leading position 
on the telecommunications market in Slovakia. The company also 
supported several prestigious events targeted at opinion leaders 
from the business sector in the form of sponsorship. To elevate 
its market insight, the operator developed PR communications, 
provided professional statements to journalists, and published 
press releases and a series of articles in the Trend financial weekly 
magazine, the Hospodárske noviny newspaper and other media 
outlets.

Marketing Communication
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Marketingová komunikácia Marketing Communication

Náhľady vybraných marketingových kampaní, realizovaných počas roka 2016. /
Overviews of selected marketing campaigns conducted during 2016. 
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Spoločenská zodpovednosť

Filantropia 
Spoločnosť Slovanet s cieľom rozšíriť svoje filantropic-
ké aktivity založil v marci 2015 v spolupráci s Nadáciou 
Centra pre filantropiu Nadačný fond Slovanet. Nadačný 
fond poskytuje podporu najmä pre deti a mladých ľudí 
postihnutých DMO, svalovou dystrofiou, onkologickými  
a inými nevyliečiteľnými chorobami a podporu zdravotne 
a sociálne znevýhodnených občanov,  a podporu nezis-
kových organizácií poskytujúcich pomoc nevyliečiteľne 
chorým deťom a ich rodinám v ich domácom prostredí. 
Hlavným prispievateľom fondu je spoločnosť Slovanet  
a ďalší vkladatelia. Od začiatku roka 2016 fond podporil 
až 73 verejnoprospešných subjektov v sume 32 230 €.

V roku 2016 v dvoch grantových kolách podporil Nadačný 
fond Slovanet 64 detí a mladých ľudí postihnutých DMO 
a svalovou dystrofiou v sume 20 630 €. Pomoc bola po-
skytnutá predovšetkým pri kúpe zdravotných a kompen-
začných pomôcok a úhrade liečebných rehabilitačných 
nákladov.

Nadačný fond Slovanet poskytol finančné príspevky  
v celkovej sume 11 600 € neziskovým organizáciám - 
Plamienku, pôsobiacemu v Bratislave, Svetielku pomoci 
pôsobiacemu v Prešovskom  a Košickom kraji a Svetiel-
ku nádeje pôsobiacemu v Banskej Bystrici. Plamienok 
sa venuje podpore nevyliečiteľne chorých detí a ich ro-
dín. Svetielko pomoci a Svetielko nádeje pomáhajú pre-
dovšetkým detským onkologickým pacientom. Okrem 
toho podporu pre konkrétne projekty získali občianske 
združenia Integrácia svieti pre všetky deti rovnako, OZ 
Mici a Mňau a OZ Milan Štefánik.

Spoločnosť Slovanet sa neustále snaží pomáhať i pri 
ďalších aktivitách. V roku 2016 spolupracoval so Spoloč-
nosťou priateľov detí z detských domovov Úsmev ako 
dar, ktorá je najstaršou  a najväčšou mimovládnou or-
ganizáciou pôsobiacou v oblasti náhradnej starostlivosti 
a pomoci krízovým rodinám. V roku 2016 naďalej podpo-
roval ich aktivity pravidelnými príspevkami.

Podpora športových klubov, športových 
a kultúrno-spoločenských akcií
S cieľom podpory zmysluplnejšieho trávenia voľného času mlá-
deže aj dospelých Slovanet pokračoval aj v roku 2016 v intenzív-
nej podpore športových klubov a rôznych lokálnych športových 
alebo kultúrno-spoločenských akcií. Medzi podporované špor-
tové kluby patril napríklad: Futsalový klub Poprad a Prešov, 
hokejová Extraliga, basketbalový klub Inter Incheba Bratislava, 
ale aj basketbalový klub ISKRA SVIT a ďalšie.  

Slovanet sa aj v roku 2016 zapojil do podpory pri hľadaní 
mladých športových talentov „Stars for Stars“, taktiež pod-
poril exhibičné tenisové podujatie Tennis Champions 2016, 
podujatie „Športovec roka 2016“ a ďalšie zaujímavé aktivity. 
Zároveň prebiehala spolupráca s vybranými mestami  a ob-
cami pri príprave ich lokálnych aktivít, či už formou finančnej 
podpory alebo zapojením sa do programu. Stretnutia s oby-
vateľmi zároveň poskytujú Slovanetu možnosť lepšie spoznať 
zákazníkov.

Philanthropy 
Slovanet established the Slovanet Foundation Fund in 
cooperation with the Centre for Philanthropy Foundation 
in March 2015 to expand its philanthropic activities. The 
Slovanet Foundation Fund provides support to children 
and young people with cerebral palsy, muscular dystrophy, 
cancer and other incurable diseases and supports disabled 
and socially disadvantaged citizens, and supports non-
profit organisations aiding terminally ill children and their 
parents in their home environment. Slovanet and other do-
nors are the primary contributors to the fund. The fund has 
supported 73 public-interest entities with a total of €32,230 
since the beginning of 2016.

The Slovanet Foundation Fund supported 64 children and 
young people afflicted by cerebral palsy and muscular 
dystrophy with a total of €20,630 in two rounds of grants 
in 2016. Support was primarily provided to help with the 
purchase of medical and compensatory aids and to pay for 
medical rehabilitation costs.

The Slovanet Foundation Fund provided a total of €11,600 
in donations to the non-profit organisations Plamienok 
(Flame) in Bratislava, Svetielko pomoci (Ray of Help) in the 
Košice and Prešov Regions and Svetielko pomoci (Ray of 
Hope) in Banská Bystrica. Plamienok (Flame) is dedicated 
to helping terminally ill children and their families. Svetiel-
ko pomoci (Ray of Help) and Svetielko nádeje (Ray of Hope) 
are primarily involved with paediatric cancer patients. In 
addition, the following civic associations also received sup-
port for specific projects: Integrácia svieti pre všetky deti 
rovnako, OZ Mici a Mňau and OZ Milan Štefánik.

Slovanet is constantly trying to help with other activities 
as well. Slovanet cooperated in 2016 with the Association 
of friends of children from foster care homes Úsmev ako 
dar (Smile as a Gift), which is the oldest and largest NGO 
focused on the area of substitute care and helping families 
in crisis. The company supported their activities through 
regular contributions throughout 2016.

Support for Sports Clubs, Sporting, Cultural 
and Civic Events
Slovanet continued to intensively support sports clubs and 
various local sporting, cultural and civic events in 2016 to 
support worthwhile free time activities for youth and adults. 
Sports clubs supported by the company include: Poprad 
and Prešov Futsal Club, the Extraliga (top hockey league in 
the country), the Inter Incheba Bratislava basketball club, 
the ISKRA SVIT basketball club and others.  

Slovanet engaged in support in the search for unearthing 
young sporting talents known as “Stars for Stars” and sup-
ported the Tennis Champions 2016 exhibition, the “Athlete 
of the Year 2016” event and many other interesting activi-
ties. Cooperation continued with selected cities and towns 
within the preparations for local events in the forms of 
financial support or other involvement in their respective 
programs. Meetings with residents also provide Slovanet 
the opportunity to get to know its customers better.

Social Responsibility
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Spoločenská zodpovednosť

Viaceré z týchto podujatí boli zamerané predovšetkým 
na deti a rodiny, ako napríklad oslavy MDD  v mestách 
Brezno, Kežmarok, Mikuláš na ľade v Brezne, Mikuláš-
ske podujatie pre deti v mestách Turčianske Teplice, Po-
prad, Vianočné trhy – ľadová plocha v Bratislave a ďalšie.

Dobrovoľnícka iniciatíva Naše mesto
Spoločnosť Slovanet sa už po štvrtýkrát aktívne zapojila do dob-
rovoľníckej akcie Naše mesto, ktorá sa uskutočnila v dňoch 10. - 
11. 6. 2016. Podujatie sa konalo v 28 mestách a obciach Slovenska 
a zúčastnilo sa ho približne 9500 dobrovoľníkov, ktorí pomáhali 
pri 516 dobrovoľníckych aktivitách. Pre dobrovoľníkov navrhlo 
aktivity 231 neziskových organizácií, škôl, škôlok, miest, obcí  
a mestských častí z celého Slovenska, ktoré potrebovali ich 
pomoc. 

Desiati bratislavskí zamestnanci Slovanetu spolu  
s ďalšími dobrovoľníkmi pomohli obnoviť náter kovových 
mreží a oplotenie pri budove Miestneho úradu Bratisla-
va-Devín.

Corporate Social Responsibility

Many of these events were focused on children and families 
such as the International Women’s Day celebrations in the cit-
ies of Brezno and Kežmarok, St. Nicholas on Ice in Brezno, 
the St. Nicholas Event for children in the cities of Turčianske 
Teplice and Poprad, the ice sheet at the Christmas Markets in 
Bratislava, and others.

Naše mesto (Our City) Volunteer Initiative
Slovanet actively engaged in the Our City volunteer initia-
tive for the fourth time on 10 and 11 June 2016. Events 
were held in 28 cities and towns across Slovakia and 
around 9,500 volunteers participated, giving their time to 
assist on 516 volunteering activities. A total of 231 non-
profit organisations, schools, preschools, cities, towns 
and boroughs from across Slovakia proposed activities 
they needed volunteers to complete. 

Dozens of Slovanet’s Bratislava-based employees to-
gether with other volunteers repainted metal grates and 
fencing near the building of the Bratislava-Devín borough 
office building.

Náhľady vybraných komunikácii, realizovaných počas roka 2016 
Overviews of selected communications carried out in 2016
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k / as per 
31.12.2016

k / as per 
31.12.2015

k / as per 
31.12.2014

k / as per 
31.12.2013

k / as per 
31.12.2012

Tržby z predaja výrobkov 
a služieb

Revenues from sales
 of goods and services 42 452 44 461 42 975 35 389 32 253

Tržby z predaja tovaru Revenues from sales 
of merchandise 2 072 14 360 9 592 819 1 399

Aktivácia Capitalisation

Tržby celkom Revenues, total 44 524 58 821 52 567 36 208 33 652

Pridaná hodnota Added value 15 336 16 691 14 606 12 763 11 371

Hospodársky výsledok 
pred zahrnutím finančných 
nákladov, daní, odpisov, 
amortizácie a mimoriadnych 
položiek (EBITDA)

Earnings before interest, 
taxes, depreciation, and 
amortization (EBITDA)

7 630 8 204 7 639 6 971 6 133

Hospodársky výsledok 
pred zahrnutím finančných 
nákladov, daní a mimoriadnych 
položiek (EBIT)

Earnings before interest 
and taxes (EBIT)

180 981 1 555 1 539 1 437

Hospodársky výsledok pred 
zdanením (EBT)

Earnings before taxes (EBT)
-310 349 1 155 1 207 979

Čistý zisk Net profit -217 1 724 731 823 969

z toho pre vlastníkov 
materskej spoločnosti

of which, for the owners of 
the parent company -212 1 731 800 800 1 021

Aktíva spolu Total assets 37 007 43 580 44 575 30 939 30 161

Vlastné imanie Equity 6 008 6 225 8 858 8 775 8 282

Základné imanie Share capital 3 821 3 821 3 320 3 320 3 320

Bankové úvery a výpomoci Bank loans and financial 
assistance 13 172 14 794 9 452 8 779 8 789

EBITDA marža1 EBITDA margin1 17,1% 13,9% 14,5% 19,3% 18,2%

EBIT marža2 EBIT margin2 0,4% 1,7% 3,0% 4,3% 4,3%

Marža čistého zisku3 Net profit margin3 -0,5% 2,9% 1,4% 2,3% 2,9%

ROE4 ROE4 -3,6% 27,7% 8,3% 9,4% 11,7%

ROA5 ROA5 -0,6% 4,0% 1,6% 2,7% 3,2%

Vývoj vybraných konsolidovaných 
finančných ukazovateľov

Development of Selected 
Consolidated Financial Indicators

v tisícoch Eur / in thousands Euro

Pozn. / Note:
1 EBITDA/Tržby / Sales revenues, 2 EBIT/Tržby / Sales revenues, 3 Čistý zisk/Tržby / Net profit/Sales revenues, 4 Rentabilita vlastného kapitálu (Čistý zisk/Vlastné 
imanie) / Return on equity (Net profit/Equity), 5 Rentabilita celkových aktív (Čistý zisk/Aktíva spolu) / Return on Assets (Net profit/Total assets)

Údaje nie sú auditované

Spoločnosť Slovanet dosiahla v roku 2016 konsolidované 
výnosy na úrovni 44 524 tis. €, z toho tržby z predaja 
výrobkov a služieb predstavovali hodnotu 42 452 tis. €. 
Medziročný pokles tržieb predstavuje 24,31 %. 

Celková výška konsolidovaného ukazovateľa EBITDA 
dosiahla hodnotu 7 630 tis. €, čo v pomere ku tržbám 
predstavuje 17,1 %. 

Konsolidovaný ukazovateľ EBIT medziročne klesol  
o 801 tis. €, pričom dosiahol úroveň 180 tis. €.

In 2016 Slovanet’s consolidated revenues reached €44,524 
thousand with revenues from the sales of products and 
services accounting for €42,452 thousand. 

Revenues recorded a year-on-year decrease of 24.31%. 
Consolidated EBITDA totalled €7,630 thousand and 
represented 17.1 % of total revenues. 

EBIT declined year-on-year by €801 thousand and 
totalled €180 thousand.
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AKTÍVA ASSETS k / as per 
31.12.2016

k / as per 
31.12.2015

k / as per 
31.12.2014

k / as per 
31.12.2013

k / as per 
31.12.2012

Spolu majetok Total assets 37 007 43 580 44 575 30 939 30 161

Neobežný majetok Non-current assets 30 967 32 410 24 962 24 241 24 439

Dlhodobý nehmotný majetok Non-current intangible assets 8 951 10 002 3 665 4 213 5 057

Goodwill Goodwill 178 178 178 178 178

Dlhodobý hmotný majetok Non-current tangible assets 21 838 22 230 21 119 19 755 19 079

Dlhodobý finančný majetok Non-current financial assets 0 0 0 95 125

Obežný majetok Current assets 4 797 9 704 18 225 5 806 4 776

Zásoby Stocks and inventories 61 126 173 113 166

Dlhodobé pohľadávky Long-term receivables 31 31 29 28 27

Krátkodobé pohľadávky Short-term receivables 4 202 6 529 11 920 4 764 3 347

pohľadávky z obchodného styku accounts receivable 2 895 4 881 8 303 4 389 3 290

Finančné účty Financial accounts 503 3 018 6 103 901 1 236

Časové rozlíšenie Accruals 1 243 1 466 1 388 892 946

PASÍVA LIABILITIES k / as per 
31.12.2016

k / as per 
31.12.2015

k / as per 
31.12.2014

k / as per 
31.12.2013

k / as per 
31.12.2012

Spolu vlastné imanie a záväzky Total equity and liabilities 37 007 43 580 44 575 30 939 30 161

Vlastné imanie Equity 6 008 6 225 8 858 8 775 8 282

Základné imanie Share capital 3 821 3 821 3 320 3 320 3 320

Kapitálové fondy Capital funds

Fondy zo zisku Funds created from profit 86 35 610 548 474

Výsledky hospodárenia 
minulých rokov

Retained earnings 
from previous years 2 026 345 3 829 3 592 2 975

Výsledky hospodárenia 
bežného účtovného obdobia

Earnings from the current 
accounting period -212 1 731 800 800 1 021

Podiel minoritných spoločníkov Share of minority shareholders 287 293 299 515 492

Záväzky Liabilities 30 999 37 355 35 717 22 164 21 879

Rezervy Reserves 629 933 4 270 1 801 1 646

Dlhodobé záväzky Long-term liabilities 1 350 1 878 1 269 1 560 1 714

Krátkodobé záväzky Short-term liabilities 10 076 12 271 13 998 7 804 7 845

záväzky z obchodného styku accounts payable 8 111 9 041 11 482 6 173 5 729

Bankové úvery a výpomoci Bank loans and overdrafts 13 172 14 794 9 452 8 779 8 789

dlhodobé long-term 9 930 12 092 6 688 5 779 4 214

bežné current 3 242 2 702 2 764 3 000 4 575

Časové rozlíšenie Accruals 5 772 7 479 6 728 2 220 1 885

Hlavné údaje 
z konsolidovanej súvahy

Basic Data of Consolidated  
Balance Sheet

v tisícoch Eur / in thousands Euro

v tisícoch Eur / in thousands Euro

 

 

V roku 2016 dosiahli celkové aktíva Spoločnosti 
konsolidovanú úroveň 37 007 tis. €. Rentabilita celkových 
aktív predstavovala hodnotu -0,6 %. 

Vlastné imanie Spoločnosti dosiahlo konsolidovanú 
úroveň 6 008 tis. €, pričom rentabilita vlastného imania 
predstavovala hodnotu -3,6 %.

The company’s total assets reached a consolidated total 
of €37,007 thousand. Return on assets was -0.6%. 

The company’s equity reached a consolidated total of 
€6,008 thousand with return on equity totalling -3.6%.

Údaje nie sú auditované
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k / as per 
31.12.2016

k / as per 
31.12.2015

k / as per 
31.12.2014

k / as per 
31.12.2013

k / as per 
31.12.2012

Obchodná marža Gross margin 8 1 856 1 085 -70 91

Výroba Production 42 452 44 461 42 975 35 389 32 253

tržby z predaja vlastných 
výrobkov a služieb

revenues from sales of 
goods and services 42 452 44 461 42 975 35 389 32 253

aktivácia capitalisation

Výrobná spotreba Production costs 27 124 29 626 29 454 22 556 20 973

spotreba materiálu 
a energie

materials and utilities
833 685 675 807 651

 služby services 26 291 28 941 28 779 21 749 20 322

Pridaná hodnota Added value 15 336 16 691 14 606 12 763 11 371

Osobné náklady Personnel costs 7 632 7 670 6 701 6 165 5 838

Dane a poplatky Taxes and fees 83 71 57 103 52

Odpisy dlhodobého 
nehmotného a hmotného 
majetku

Depreciation of non-current 
intangible and tangible assets

7 450 7 223 6 084 5 432 4 696

Tvorba, použitie a zrušenie 
rezerv a zúčtovanie opravných 
položiek

Creation, use and cancellation 
of provisions and settlement 
of adjustments -668 612 296 113 104

Iné výnosy z hospodárskej 
činnosti - netto

Other income from economic 
activities - net 659 134 -87 589 756

Výsledok hospodárenia  
z hospodárskej činnosti

Earnings from economic 
activities 180 981 1 555 1 539 1 437

Výnosy z finančnej činnosti Income from financial activities 198 171 170 50 10

Náklady na finančnú činnosť Costs of financial activities 688 803 570 382 468

Výsledok hospodárenia  
z finančnej činnosti

Earnings from financial 
activities -490 -632 -400 -332 -458

Daň z príjmov  (splatná, 
odložená)

Income tax (due, deferred)
-93 -1 375 424 384 10

Výsledok hospodárenia  
z bežnej činnosti

Earnings from ordinary 
activities -217 1 724 731 823 969

Výsledok hospodárenia 
z mimoriadnej činnosti

Earnings from extraordinary 
activities

Výsledok hospodárenia 
za účtovné obdobie

Earnings from the current 
accounting period -217 1 724 731 823 969

Podiel na HV prislúchajúci 
minoritným vlastníkom

Share of earnings attributable 
to minority owners -5 -7 -69 23 -52

Podiel na HV prislúchajúci 
materskej spoločnosti

Share of earnings attributable 
to parent company -212 1 731 800 800 1 021

Hlavné údaje z konsolidovaného 
výkazu ziskov a strát 

Basic Data of Consolidated Profit
and Loss Statement

v tisícoch Eur / in thousands Euro

Konsolidovaný hospodársky výsledok Spoločnosti dosiahol 
hodnotu -217 tis. €. Podiel na hospodárskom výsledku 
prislúchajúci materskej spoločnosti bol -212 tis. €.

Spoločnosť Slovanet, a. s. neeviduje za rok 2016 náklady 
na činnosť v oblasti výskumu a vývoja, všetky realizované 
inovácie podniku boli účtovne zaradené pod iné nákladové 
položky.

The company’s consolidated earnings totalled -€217 
thousand. The share of earnings attributable to the 
parent company was -€212 thousand.

Slovanet, a. s. does not record any costs for research and 
development activities in 2016 and all innovations made 
by the company were accounted as other cost items.

Údaje nie sú auditované
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Správa Dozornej rady Supervisory Board Report

Správa Dozornej rady k účtovnej závierke a činnosti 
predstavenstva spoločnosti Slovanet, a. s., za rok 2016

Dozorná rada akciovej spoločnosti Slovanet pôsobila  
v roku 2016 v nezmenenom zložení, vďaka čomu mohla 
dôkladnejšie posudzovať aktivity podniku aj z dlhodobej-
šieho hľadiska. V súčinnosti s predstavenstvom spoločnos-
ti sme sledovali vývoj obchodnej činnosti a hospodárenia 
Slovanetu formou pravidelných stretnutí a podľa potreby 
aj individuálne. Dozorná rada sa oboznamovala s vývojom 
napĺňania stratégie a obchodného plánu Slovanetu, nových 
akvizičných aktivít, technologického rozvoja, produktových 
inovácií, skvalitňovania a zefektívňovania procesov a aktivít 
zameraných na spokojnosť zákazníkov. 

Pri posudzovaní hospodárskych výsledkov zohľadňujeme 
obmedzenia, ktoré prinieslo ukončenie štátnych projek-
tov budovania prístupu k širokopásmovému internetu pre 
tzv. biele miesta na mapách pokrytia, ako aj všeobecný 
pokles veľkoobchodu v oblasti terminácie hlasových slu-
žieb. Tieto faktory a ich vplyv na pokles celkových tržieb 
spoločnosť Slovanet nemohla ovplyvniť. O to pozitívnejšie 
hodnotíme všetky tie aktivity manažmentu a zamestnancov 
spoločnosti, ktoré viedli k medziročnému nárastu tržieb  
z pravidelne poskytovaných služieb vo firemnom aj retai-
lovom zákazníckom segmente, čo považujeme za kľúčové 
pre stabilný rozvoj telekomunikačnej spoločnosti. Z tohto 
pohľadu, podľa nás rozhodujúceho, hodnotíme pôsobenie 
podniku za uplynulý rok za úspešné.

Spokojnosť vyjadrujeme aj s pokračujúcim prístupom spo-
ločnosti k inováciám a hľadaniu možností využitia nových 
technológií pre prinášanie nových typov služieb s perspek-
tívou vyššej pridanej hodnoty pre zákazníkov. Vítame preto 
tak organizačné zmeny, ako aj iniciatívu manažérov a špe-
cialistov Slovanetu v týchto oblastiach, ktoré doteraz neboli 
predmetom činnosti spoločnosti. Oceňujeme najmä dote-
rajšie výsledky v oblasti poskytovania a rozširovania služieb 
formou cloudových riešení, prechodu na modernú preno-
sovú technológiu LTE, budovanie siete pre perspektívnu 
oblasť internetu vecí, či príchod neviazaných služieb pre 
rezidenčnú klientelu. Vnímame takisto, že trhové prven-
stvá v týchto oblastiach navyše pomáhajú budovať pozitív-
nu znalosť a rešpekt voči Slovanetu v očiach verejnosti aj  
v odborných kruhoch. Túto cestu považujeme za jed-
noznačne správnu a aj do budúcnosti budeme podporovať 
rozvoj, otvorené a tvorivé myslenie a aktivity zamestnancov 
spoločnosti. 

Za dôležitý považujeme aj návrat k rastu spoločnosti for-
mou akvizícií. Získanie infraštruktúry a zákazníkov až troch 
menších operátorov počas roka 2016 sa vhodne dopĺňa 
s dostupnými možnosťami organického rastu podniku. 
Vítame tiež neustále odborné vzdelávanie a certifikácie 
za-mestnancov v oblasti nových pokrokových technológií, 
často v partnerskej spolupráci s renomovanými celosveto-
vými IT spoločnosťami. 

Uvítali by sme, aby manažment Slovanetu hľadal možnos-
ti a finančné zdroje pre investície do rozširovania vlastnej 
infraštruktúry a technologickej modernizácie existujúcej. 

Supervisory Board Report on the Fi-nancial Statements and 
Activities to the Board of Directors of Slovanet, a.s., for 2016

The Supervisory Board of the Slovanet operated throughout 
2016 with a consistent group of members, allowing it to more 
rigorously assess the company’s activities, including over the 
long-term. We monitored the development of the company‘s 
business activities and earnings in cooperation with Slova-
net‘s Board of Directors at regular meetings and individu-
ally as needed. The Supervisory Board reviewed progress in 
fulfilling Slovanet‘s strategies and business plan, on-going 
acquisitions, technical modernisation efforts, product inno-
vations, process improvements and streamlining, and activi-
ties focused on customer satisfaction. 

The restrictions accompanying the end of the state project 
to construct broadband Internet access for the “white spa-
ces” on coverage maps and the general decline in wholesa-
le business involving the termination of voice services were 
considered in our assessment of the company’s financial 
performance. These factors, and the decrease in sales they 
produced, are simply out of Slovanet‘s control. Positives in-
clude those activities conducted by company management 
and employees that led to a year-on-year increase in sales 
from regularly provided services in the corporate and retail 
customer segments, which we consider key for the stable 
development of a telecommunications company. From this, 
which we consider decisive, perspective, we consider the 
company’s activities over the past year a success.

We are also satisfied with the company’s continued appro-
ach to innovations and identifying opportunities to exploit the 
latest new technologies to deliver new types of services with 
the potential to deliver higher added value to customers. We 
therefore welcome the organisational changes and initiative 
shown by Slovanet’s managers and specialists in areas that 
have previously been outside the scope of the company‘s ac-
tivities. We appreciate results achieved in providing and ex-
panding services in the form of cloud solutions, the transition 
to modern LTE transmission technology, the construction of 
a network for the highly promising Internet of Things and the 
transition to providing services with no commitment to resi-
dential clientèle. We recognise that being the market leader 
in these specific segments help us build out positive exper-
tise and respect for Slovanet among the public and more 
specialised circles. This is the right way forward and we will 
continue to support development, open and creative thinking 
and the activities of company employees. 

A return to company growth through acquisitions is another 
important step. The acquisition of infrastructure and cus-
tomers from three smaller operators in 2016 is a suitable 
complement to the organic growth options available to the 
company. We also welcome the constant professional trai-
ning and certification efforts of employees in areas with new 
and advanced technologies, often in partnership with renow-
ned global IT companies. 

We would like Slovanet’s management to identify oppor-
tunities and funding for investments in the company’s own 
infrastructure and for the technological modernisation of 
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Vyzývame tiež k pokračovaniu opatrení pre zvýšenie auto-
matizácie jednak v oblasti komfortných samoobslužných 
riešení pre zákazníkov, zameraných viac na bezbariérový 
a instantný predaj doplnkových služieb, ako aj v oblasti 
podpory pre interné procesy a činnosti spojené s aktivá-
ciou alebo zmenami poskytovaných služieb. Aj zvýšenie 
vnútornej efektívnosti môže prispieť k žiaducemu nárastu 
stagnujúcich ukazovateľov prevádzkového zisku a pridanej 
hodnoty.

Dozorná rada preskúmala vedenie účtovných záznamov 
a hospodárenie spoločnosti, jej riadnu účtovnú závierku 
a konštatuje, že tieto úkony sa vykonávali v zmysle plat-
ných predpisov. Dozorná rada berie na vedomie výsledky 
hospodárenia spoločnosti podľa predložených materiálov 
a potvrdzuje, že spoločnosť bola predstavenstvom riad-
ne vedená v zmysle rozhodnutí jej Valného zhromaždenia  
a Dozornej rady. Dozorná rada spoločnosti aj touto cestou 
vyslovuje členom predstavenstva a manažmentu poďako-
vanie za ich zodpovedný prístup pri riadení a hospodárení 
spoločnosti a všetkým pracovníkom za ich vyvinuté úsilie a 
záslužnú prácu pre spoločnosť. 

Dozorná rada odporúča Valnému zhromaždeniu schváliť 
ročnú závierku a rozdelenie zisku za hospodársky rok 2016. 

V Bratislave, 31. mája 2017

Marek Engler
člen dozornej rady
Member of the Supervisory Board

Ing. Erik Lehotský
člen dozornej rady
Member of the Supervisory Board

Ing. Marta Rošteková, PhD.
člen dozornej rady
Member of the Supervisory Board

existing infrastructure. We call for efforts to increase au-
to-mation to continue, both in terms of convenient selfservice 
solutions for customers, focused on barrier-free and instant 
sales of complementary services, and support for internal 
processes and activities related to activation or changes to 
provided services. Internal streamlining efforts may contri-
bute to the desired increase in the stagnating indicators of 
operating profit and value added.

The Supervisory Board has examined accounting records 
and company management, including the company‘s finan-
cial statements, and has determined that these records and 
statements were prepared in accordance with relevant regu-
lations. The Supervisory Board has analysed company ear-
nings according to all the information provided and confirms 
that the company was managed according to the decisions 
of its General Meeting of Shareholders and its Supervisory 
Board. The Supervisory Board would like to take this oppor-
tunity to thank the members of the Board of Directors and 
management for their responsible approach and for the 
company‘s management and all employees for their efforts 
and dedicated work on behalf of the company. 

The Supervisory Board recommends the General Meeting of 
Shareholders approve the annual report and profit distribu-
tion for fiscal year 2016. 

Bratislava, May 31 2017
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ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

k 31. 12. 2016
podnikateľov v podvojnom učtovníctve zostavená

Daňové identifikačné číslo Účtovná závierka

(vyznačí sa        )

- riadna

- mimoriadna
- priebežná

Účtovná jednotka

- malá

- veľká

Bezprostredne
predchádzajúce 

obdobie

Za obdobie

Priložené súčasti účtovnej závierky

ÚčPOD

2 0 2 2 0 5 9 0 9 4

S l o v a n e t , a . s .

B r a t i s l a v a  2 - R u ž i n o v

Z á h r a d n í c k a  1 5 1

3 5 9 5 4 6 1 2

0 1  2 0 1 6
1 2  2 0 1 6

0 1  2 0 1 5
1 2  2 0 1 5

8 2 1 0 8

31.3.2017Zostavená dňa: Schválené dňa: Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena 
štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej 
osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

6 1 . 9 0 . 0
mesiac      rok

mesiac      rok

od
do

od
doIČO

SK NACE

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Sídlo účtovnej jednotky, ulica, číslo

O k r e s n ý  s ú d  
o d d i e l v l o ž k a 3 6 9 2 / BS a ,

B r a t i s l a v a  I

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

PSČ Obec

Telefónne číslo Faxové číslo

E-mailová adresa

Súvaha (Úč POD 1-01)
(v celých eurách)

Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)
(v celých eurách)

Poznámky  (Úč POD 3-01)
(v celých eurách alebo v eurocenotch)

m a r t a . r o s t e k o v a @ s l o v a n e t . n e t

0 2   / 2 0 8 2 8 1 1 1 0 2   / 2 0 8 2 8 2 2 2
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Označenie STRANA AKTÍV
Číslo 

riadku

Bežné
účtovné obdobie

Bezprostredne    
predchádzajúce                 

účtovné obdobie

Brutto - 
časť 1

Korekcia- 
časť 2 Netto Netto

a b c 1 2 3

Spolu majetok r. 02 + r. 33 + r. 74 01 48 482 676 11 129 397 37 353 279 43 667 250

A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 02 40 705 099 10 727 356 29 977 743 31 005 903

A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet  (r. 04 až r. 10) 03 12 443 798 3 063 669 9 380 129 10 342 749

A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 04 0 0 0 0

2. Softvér (013)-/073, 091A/ 05 423 460 242 723 180 737 192 914

3. Oceniteľné práva (014)-/074, 091A/ 06 875 433 235 600 639 833 571 093

4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 07 1 433 066 501 572 931 494 1 218 107

5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) 
- /079, 07X, 091A/ 08 9 711 839 2 083 774 7 628 065 8 360 635

6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) 
- /093/ 09 0 0 0 0

7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný ma-
jetok (051) - /095A/ 10 0 0 0 0

A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 11 26 874 578 7 325 449 19 549 129 19 444 669

A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 12 12 250 0 12 250 12 250

2. Stavby (021) - /081, 092A/ 13 8 471 891 1 619 409 6 852 482 6 771 668

3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 
(022) - /082, 092A/ 14 16 396 746 5 706 040 10 690 706 10 707 716

4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) 
- /085, 092A/ 15 0 0 0 0

5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 16 0 0 0 0

6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok 
(029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 17 6 469 0 6 469 6 469

7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 
(042) - /094/ 18 1 833 347 0 1 833 347 1 942 691

8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 
(052) - /095A/ 19 153 875 0 153 875 3 875

9. Opravná položka k nadobudnutému majetku  
(+/- 097) +/- 098 20 0 0 0 0

A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 21 1 386 723 338 238 1 048 485 1 218 485

A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených 
účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 22 1 386 723 338 238 1 048 485 1 218 485

2.
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou 
účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách  
(062A) - /096A/ 23 0 0 0 0

3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely 
(063A) - /096A/ 24 0 0 0 0

4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) 
- /096A/ 25 0 0 0 0

5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným 
účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 26 0 0 0 0

6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 27 0 0 0 0

7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný 
majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/ 28 0 0 0 0

8.
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zos-
tatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 
067A, 069A, 06XA) - /096A/ 29 0 0 0 0

9 Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden 
rok (22XA) 30 0 0 0 0

Súvaha k 31. 12. 2016
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Označenie STRANA AKTÍV
Číslo 

riadku

Bežné
účtovné obdobie

Bezprostredne    
predchádzajúce                 

účtovné obdobie

Brutto - 
časť 1

Korekcia- 
časť 2 Netto Netto

a b c 1 2 3

10 Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 
/096A/ 31 0 0 0 0

11 Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok 
(053) - /095A/ 32 0 0 0 0

B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 33 6 518 988 402 041 6 116 947 11 156 288

B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 34 66 411 6 778 59 633 119 269

B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 35 242 0 242 182

2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby  (121, 
122, 12X) - /192, 193, 19X/ 36 0 0 0 0

3. Výrobky (123) - /194/ 37 0 0 0 0

4. Zvieratá (124) - /195/ 38 0 0 0 0

5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 39 66 169 6 778 59 391 119 087

6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 40 0 0 0 0

B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 41 629 788 0 629 788 844 109

B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 42 30 629 0 30 629 30 517

1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným 
účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 
31XA) - /391A/ 43 0 0 0 0

1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej 
účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným 
jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) 44 0 0 0 0

1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 
313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 45 30 629 0 30 629 30 517

2. Čistá hodnota zákazky (316A) 46 0 0 0 0

3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednot-
kám (351A) - /391A/ 47 500 299 0 500 299 737 455

4.
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem 
pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám 
(351A) - /391A/ 48 0 0 0 0

5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 
(354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/ 49 0 0 0 0

6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 50 0 0 0 0

7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 
375A, 378A) - /391A/ 51 40 000 0 40 000 0

8 Odložená daňová pohľadávka (481A) 52 58 860 0 58 860 76 137

B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 53 5 384 869 395 263 4 989 606 7 235 618

B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 54 4 104 757 395 263 3 709 494 5 430 270

1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným 
účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 
31XA) - /391A/ 55 164 977 125 713 39 264 143 029

1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej 
účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným 
jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) 56 0 0 0 0

1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 
313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 57 3 939 780 269 550 3 670 230 5 287 241

2. Čistá hodnota zákazky (316A) 58 0 0 0 0

Súvaha k 31. 12. 2016
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Označenie STRANA AKTÍV
Číslo 

riadku

Bežné
účtovné obdobie

Bezprostredne    
predchádzajúce                 

účtovné obdobie

Brutto - 
časť 1

Korekcia- 
časť 2 Netto Netto

a b c 1 2 3

3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednot-
kám  (351A) - /391A/ 59 419 960 0 419 960 377 287

4.
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem 
pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám  
(351A) - /391A/ 60 0 0 0 0

5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 
(354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 61 0 0 0 0

6. Sociálne poistenie (336A) - /391A/ 62 0 0 0 0

7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 
347) - /391A/ 63 563 194 0 563 194 284 226

8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 64 0 0 0 0

9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A,  378A) 65 296 958 0 296 958 1 143 835

B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r . 67 až r. 70) 66 602 0 602 626

B.IV.1.
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných 
jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) 
- /291A, 29XA/ 67 0 0 0 0

2.

Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého 
finančného majetku v prepojených účtovných jednot-
kách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) 
- /291A, 29XA/ 68 602 0 602 626

3. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252) 69 0 0 0 0

4.
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok  
(259, 314A) - /291A/ 70 0 0 0 0

B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 71 437 318 0 437 318 2 956 666

B.V.1 Peniaze (211, 213, 21X) 72 6 041 0 6 041 32 458

2. Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261) 73 431 277 0 431 277 2 924 208

C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 74 1 258 589 0 1 258 589 1 505 059

C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 75 581 097 0 581 097 671 412

2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 
382A) 76 677 492 0 677 492 833 647

3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 77 0 0 0 0

4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 78 0 0 0 0

Súvaha k 31. 12. 2016
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Označenie STRANA PASÍV
Číslo 

riadku

Skutočnosť

 Bežné účtovné 
obdobie

Bezprostredne    
predchádzajúce                 

účtovné obdobie

a b c 4 5

Spolu vlastné imanie a záväzky r. 80 + r. 101 + r. 141 79 37 353 279 43 667 250

A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 
+ r. 97 + r. 100 80 6 453 598 6 765 694

A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 81 3 820 748 3 820 748

A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 82 3 820 748 3 820 748

2. Zmena základného imania +/- 419 83 0 0

3. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 84 0 0

A.II. Emisné ážio (412) 85 0 0

A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 86 0 0

A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 87 84 084 33 815

A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 88 84 084 33 815

2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 89 0 0

A.V. Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 90 0 0

A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 91 0 0

2. Ostatné fondy (427, 42X) 92 0 0

A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 93 0 0

A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 94 0 0

2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 95 0 0

3. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416) 96 0 0

A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99   97 2 860 860 2 408 431

A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 98 3 538 026 3 085 597

2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 99 -677 166 -677 166

A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/  r. 01 - (r. 81 + r. 
85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 100 -312 094 502 700

B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140" 101 25 125 302 29 422 764

B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 102 1 355 287 1 898 094

B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 103 41 140 352 353

1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 
475A, 476A) 104 0 0

1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči 
prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 105 0 0

1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 106 41 140 352 353

2. Čistá hodnota zákazky (316A) 107 0 0

3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 108 1 078 163 1 085 322

4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepo-
jeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 109 0 0

5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 110 0 0

6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 111 0 0

7. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 112 0 0

8. Vydané dlhopisy (473A/-/255A) 113 0 0

9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 114 2 854 515

10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 115 233 130 459 904

Súvaha k 31. 12. 2016
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Označenie STRANA PASÍV
Číslo 

riadku

Skutočnosť

 Bežné účtovné 
obdobie

Bezprostredne    
predchádzajúce                 

účtovné obdobie

a b c 4 5

11. Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 116 0 0

12. Odložený daňový záväzok (481A) 117 0 0

B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 118 0 160 426

B.II.1. Zákonné rezervy  (451A) 119 0 0

2. Ostatné rezervy (459A, 45XA) 120 0 160 426

B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 121 9 796 050 11 780 000

B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 122 10 132 939 12 129 177

B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r.124 až r. 126) 123 8 871 894 10 922 511

1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 
(321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 124 58 619 72 695

1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov 
voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 
32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 125 0 0

1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 
32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 126 8 813 275 10 849 816

2. Čistá hodnota zákazky (316A) 127 0 0

3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 
471A, 47XA) 128 0 0

4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepo-
jeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 129 0 0

5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 
478A, 479A) 130 0 50 000

6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 131 335 556 322 957

7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 132 215 602 218 798

8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 133 286 306 260 418

9. Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 134 0 0

10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 135 423 581 354 493

B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 136 777 683 1 080 067

B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 137 187 377 184 462

2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 138 590 306 895 605

B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 139 3 063 343 2 375 000

B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)" 140 0 0

C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 141 5 774 379 7 478 792

C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 142 0 0

2. Výdavky budúcich období krátkodobé (383A) 143 2 128 0

3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 144 3 261 240 5 047 551

4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 145 2 511 011 2 431 241

Súvaha k 31. 12. 2016
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Označenie Text
Číslo 

riadku

Skutočnosť

 Bežné účtovné 
obdobie

Bezprostredne    
predchádzajúce                 

účtovné obdobie

a b c 1 2

* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 01 44 476 160 47 444 336

** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 02 45 378 521 47 803 585

I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 03 2 068 078 13 192 059

II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 04 0 0

III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 05 42 408 082 34 252 307

IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)" 06 0 0

V. Aktivácia (účtová skupina 62) 07 0 0

VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmot-
ného majetku a materiálu (641, 642) 08 77 616 38 751

VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 09 824 745 320 468

** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 
+ r. 20 +r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10 45 294 408 46 539 323

A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11 2 060 221 11 351 623

B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 
(501, 502, 503) 12 825 810 476 474

C. Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 13 5 225 506

D. Služby (účtová skupina 51) 14 26 763 425 22 402 381

E. Osobné náklady súčet (r. 16 až r. 19) 15 7 605 786 5 888 854

E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16 5 442 048 4 320 139

2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 17 18 767 14 075

3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18 1 907 263 1 420 204

4. Sociálne náklady (527, 528) 19 237 708 134 436

F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20 82 044 59 141

G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku 
a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21 7 075 361 5 237 121

G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného 
majetku (551) 22 7 075 361 5 237 121

2. Opravné položky  k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému 
hmotnému majetku (+/-) (553) 23 0 0

H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 
(541, 542) 24 29 720 10 741

I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 25 248 671 869 365

J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť  (543, 544, 545, 546, 548, 549, 
555, 557) 26 598 145 243 117

*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27 84 113 1 264 262

* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) 
- (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28 14 821 479 13 213 382

** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 
43 + r. 44 29 207 271 201 434

VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 30 0 0

IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 31 0 30

IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných
 jednotiek (665A) 32 0 30

2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov 
prepojených účtovných jednotiek (665A) 33 0 0

3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 34 0 0

Výkaz ziskov a strát k 31. 12. 2016
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Označenie Text
Číslo 

riadku

Skutočnosť

 Bežné účtovné 
obdobie

Bezprostredne    
predchádzajúce                 

účtovné obdobie

a b c 1 2

X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 35 30 0

X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných 
jednotiek (666A) 36 0 0

2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem 
výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 37 30 0

3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 38 0 0

XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 39 41 692 36 267

XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 40 39 056 35 136

2. Ostatné výnosové úroky (662A) 41 2 636 1 131

XII. Kurzové zisky (663) 42 4 793 10 961

XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií 
(664, 667) 43 0 65

XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44 160 756 154 111

** Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 
53 + r. 54 45 647 147 628 650

K. Predané cenné papiere a podiely (561) 46 0 0

L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 47 0 0

M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 48 0 0

N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 49 552 933 563 785

N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 50 29 730 26 209

2. Ostatné nákladové úroky (562A) 51 523 203 537 576

O. Kurzové straty (563) 52 8 129 4 034

P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové 
operácie (564, 567) 53 24 0

Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 54 86 061 60 831

*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 55 -439 876 -427 216

**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-)
 (r. 27 + r. 55) 56 -355 763 837 046

R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 57 -43 669 334 346

R.1. Daň z príjmov  splatná (591, 595) 58 37 088 678 014

2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 59 -80 757 -343 668

S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60 0 0

**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po  zdanení (+/-) 
(r. 56 - r. 57 - r. 60) 61 -312 094 502 700

Výkaz ziskov a strát k 31. 12. 2016
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A. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1. Obchodné meno a sídlo spoločnosti:
Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151
821 08 Bratislava

Spoločnosť Slovanet, a.s. (ďalej len Spoločnosť) bola založená 
8. septembra 2005 a do obchodného registra bola zapísaná 
17. septembra 2005 (Obchodný register Okresného súdu 
Bratislava I v Bratislave, oddiel Sa, vložka 3692/B) pod 
obchodným menom SNET, a.s.

Na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej 
zápisnice č. N 590/2015, Nz 7916/2015, NCRls 8168/2015 
zo dňa 10. marca 2015 došlo k zlúčeniu spoločnosti SNET, 
a.s. (IČO: 35 954 612) a spoločnosti Slovanet, a.s. (ICO: 35 765 
143) k 1. aprílu 2015, pričom nástupníckou spoločnosťou je 
spoločnosť SNET, a.s. 

Na základe notárskej zápisnice - Rozhodnutie jediného ak-
cionára zo dňa 10. marca 2015 došlo k 1. aprílu 2015 k zmene 
obchodného mena zo SNET, a.s. na Slovanet, a.s. 

Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:
 • poskytovanie telekomunikačnej dátovej služby,
 • zriaďovanie a prevádzkovanie pevnej verejnej 
telekomunikačnej siete,

 • poskytovanie verejnej telefónnej služby 
prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej 
siete,

 • zriaďovanie a prevádzkovanie rádiových zariadení,
 • poskytovanie informačného servisu na základe 
automatizovaného spracovania dát.

2.  Údaje o neobmedzenom ručení 
Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v in-
ých spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka, 
ani podľa podobných ustanovení iných predpisov.

3. Dátum schválenia účtovnej závierky 
 za predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2015, za pred-
chádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhro-
maždením Spoločnosti 22. júna 2016. 

4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky
Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2016 je 
zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods.  
6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (ďalej „zákon  
o účtovníctve“) za účtovné obdobie od 1. januára 2016 do 31. 
decembra 2016.

Účtovná závierka je určená pre používateľov, ktorí majú pri-
merané znalosti o obchodných a ekonomických činnostiach 
a účtovníctve a ktorí analyzujú tieto informácie s primeranou 
pozornosťou. Účtovná závierka neposkytuje a ani nemôže 
poskytovať všetky informácie, ktoré by existujúci a poten-
cionálni investori, poskytovatelia úverov a pôžičiek a iní veri-
telia, mohli potrebovať. Títo používatelia musia relevantné 
informácie získať z iných zdrojov. 

5. Informácie o skupine 
Spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky 
spoločnosti SNET GROUP a. s., Záhradnícka 151, 821 08 
Bratislava.

Túto konsolidovanú účtovnú závierku je možné dostať priamo 
v sídle uvedenej spoločnosti (Záhradnícka 151, 821 08  Bra-
tislava).

Spoločnosť je materskou účtovnou jednotkou, pretože má 
viac ako 50 % podiel na hlasovacích právach v iných účtovných 
jednotkách (pozri časť E3).

Spoločnosť je oslobodená od povinnosti  zostaviť konsolido-
vanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa  
§ 22 ods. 8 zákona o účtovníctve: Jej materská účtovná jed-
notka SNET GROUP a. s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 
vlastní 100 % podiel v Spoločnosti a zostavuje svoju konso-
lidovanú účtovnú závierku podľa IFRS v znení prijatom Eu-
rópskou úniou. Do tejto konsolidovanej účtovnej závierky sa 
zahŕňa Spoločnosť a všetky jej dcérske účtovné jednotky.

6. Počet zamestnancov 
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov Spoločnosti v 
účtovnom období 2016 bol 249 (v účtovnom období 2015 bol 
238).

Počet zamestnancov k 31. decembru 2016 bol 249, z toho 9 
vedúcich zamestnancov (k 31. decembru 2015 to bolo 258 
zamestnancov, z toho 7 vedúcich zamestnancov).

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Predstavenstvo Ing. Peter Máčaj – predseda
   Ing. Juraj Kováčik – člen
   Ing. Ivan Kostelný – podpredseda
   Ing. Peter Tomášek – člen

Dozorná rada Ing. Erik Lehotský – člen
   Ing. Marta Rošteková, PhD. - člen
   Marek Engler – člen

C. INFORMÁCIE O AKCIONÁROCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Štruktúra akcionárov Spoločnosti k 31. decembru 2016 bola 
takáto: 

Výška podielu na základ-
nom imaní

Podiel na 
hlasovacích 

právach

 EUR % %

a b c d

SNET a.s.  3 820 748 100 100

Spolu 3 820 748 100 100

Poznámky individuálnej účtovnej 
závierky zostavenej k 31. decembru 2016
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Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2016

D. INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH 

1.  Východiská pre zostavenie účtovnej závierky 
Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že 
Spoločnosť bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti 
(going concern).

K 31. decembru 2016 krátkodobé záväzky Spoločnosti (čísla 
riadkov 123, 131, 132, 133, 135, 136, 139, 143 a 145 Súvahy) 
prevyšujú jej krátkodobý majetok (čísla riadkov 34, 54, 59, 63, 
65, 66, 71 a 76 Súvahy) o 10 322 453 EUR a vykázala výsledok 
hospodárenia po zdanení, stratu 312 094 EUR.

Spoločnosť plánuje na pokrytie krátkodobých potrieb fi-
nancovania využiť existujúce úverové linky. Spoločnosť tak-
tiež plánuje pozitívne peňažné toky z prevádzkovej činnosti 
v nasledujúcom roku. Podľa plánu na rok 2017 sú peňažné 
toky ako aj pracovný kapitál pozitívnejšie ako v roku 2016. 
Dlhodobým cieľom Spoločnosti je úvery splácať z peňažných 
tokov z prevádzkovej činnosti. Na pokrytie krátkodobých fi-
nančných potireb Spoločnosť plánuje využiť dočerpanie pred-
schválených kontokorentných úverov až do výšky 4 000 000 
EUR a investičných úverov od VÚB banky a IBM Capital Slov-
ensko, spol. s r. o.

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou 
jednotkou konzistentne aplikované. 

2.  Použitie odhadov a úsudkov 
Zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby manažment 
Spoločnosti urobil úsudky, odhady a predpoklady, ktoré 
ovplyvňujú aplikáciu účtovných metód a účtovných zásad 
a hodnotu vykazovaného majetku, záväzkov, výnosov  
a nákladov. Odhady a súvisiace predpoklady sú založené na 
minulých skúsenostiach a iných rozličných faktoroch, pov-
ažovaných za primerané okolnostiam, na základe ktorých 
sa formuje východisko pre posúdenie účtovných hodnôt 
majetku a záväzkov, ktoré nie sú zrejmé z iných zdrojov. 
Skutočné výsledky sa preto môžu líšiť od odhadov.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Odhady a súvisiace predpoklady sú neustále prehodnoco-
vané. Korekcie účtovných odhadov nie sú vykázané retros-
pektívne, ale sú vykázané  v období, v ktorom je odhad korig-
ovaný, ak korekcia ovplyvňuje iba toto obdobie, alebo v období 
korekcie a v budúcich obdobiach, ak korekcia ovplyvňuje toto 
aj budúce obdobia. 

Úsudky
V súvislosti s aplikáciou účtovných metód a účtovných zásad 
Spoločnosti nie sú potrebné také úsudky, ktoré by mali 
významný dopad na hodnoty vykázané v účtovnej závierke. 

Neistoty v odhadoch a predpokladoch
Informácie o tých  neistotách v predpokladoch a odhadoch, 
pri ktorých existuje signifikantné riziko, že by mohli viesť 
k významnej úprave v nasledujúcom účtovnom období je 
bližšie opísaný v nasledujúcom bode poznámok:

 • bod 3) - dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý 
hmotný majetok – určenie predpokladanej doby 
používania a predpokladaného priebehu opotrebenia

3.  Dlhodobý nehmotný majetok 
 a dlhodobý hmotný majetok 
Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou 
cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace  
s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.), zníženú 
o dobropisy, skontá, rabaty, zľavy z ceny, bonusy a pod. 

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého majetku nie sú úroky 
z úverov, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého 
majetku do používania. Odpisy dlhodobého nehmotného ma-
jetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho 
používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. 

Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho 
po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dl-
hodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. 
vlastné náklady) je 33 EUR a nižšia sa odpisuje jednorazovo 
pri uvedení do používania. 

Predpokladaná
doba používania

Metóda
odpisovania

Ročná odpisová
sadzba v %

Softvér 4 až 6 lineárna 16,67 až 25

Zákaznícky kmeň 10 lineárna 10

Goodwill 5 lineárna 20

Oceniteľné práva (licencia) 4 lineárna 25

Drobný dlhodobý nehmotný majetok
(od 33 EUR do 2 400 EUR) 4 lineárna 25
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Predpokladaná
doba používania

Metóda
odpisovania

Ročná odpisová
sadzba v %

Stavby 12 až 20 lineárna 5 až 8,3

Stroje, prístroje a zariadenia 4 až 12 lineárna 8,3 až 25

Dopravné prostriedky 4 až 6 lineárna 16,67 až 25

Drobný dlhodobý hmotný majetok (od 33 EUR do 1 700 EUR) 2 až 4 lineárna 25 až 50

 

Metódy odpisovania, doby použiteľnosti a zostatkové hod-
noty sa prehodnocujú ku dňu, ku ktorému sa zostavuje 
účtovná závierka, a ak je to potrebné, urobia sa úpravy. 

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vy-
chádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a pred-
pokladaného priebehu jeho opotrebenia.

Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho 
po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dl-
hodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. 
vlastné náklady) je 33 EUR a nižšia sa odpisuje jednorazovo 
pri uvedení do používania. 

Pozemky sa neodpisujú.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Metódy odpisovania, doby použiteľnosti a zostatkové hod-
noty sa prehodnocujú ku dňu, ku ktorému sa zostavuje 
účtovná závierka, a ak je to potrebné, urobia sa úpravy.  

Posúdenie zníženia hodnoty majetku

Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak 
je opodstatnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty 
majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná polož-
ka sa účtuje v sume opodstatneného predpokladu zníženia 
hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve.

Faktory, ktoré sú považované za dôležité pri  posudzovaní 
zníženia hodnoty majetku sú: 

 • technologický pokrok,
 • významne nedostatočné prevádzkové výsledky 
v porovnaní s historickými alebo plánovanými 
prevádzkovými výsledkami,

 • významné zmeny v spôsobe použitia majetku 
Spoločnosti alebo celkovej zmeny stratégie 
Spoločnosti,

 • zastaralosť produktov.

Ak Spoločnosť zistí, že na základe existencie jedného ale-
bo viacerých indikátorov zníženia hodnoty majetku možno 
predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty majetku oproti 
jeho oceneniu v účtovníctve, vypočíta zníženie hodnoty ma-
jetku na základe odhadov projektovaných čistých diskon-
tovaných peňažných tokov, ktoré sa očakávajú z daného 
majetku, vrátane jeho prípadného predaja. Odhadované 
zníženie hodnoty by sa mohlo preukázať ako nedostatočné, 
ak by analýzy nadhodnotili peňažné toky alebo ak sa zme-
nia podmienky v budúcnosti. 

4.  Dlhodobý finančný majetok 
Ako dlhodobý finančný majetok Spoločnosť vykazuje po-
dielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných 

jednotkách, podielové cenné papiere a podiely s podielovou 
účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách a ostat-
né realizovateľné cenné papiere a podiely. 

Dlhodobý finančný majetok sa pri obstaraní (prvotné 
ocenenie) oceňuje obstarávacou cenou vrátane nákladov sú-
visiacich s obstaraním (poplatky, provízie za sprostredkovanie 
a pod.). Súčasťou obstarávacej ceny cenných papierov nie sú 
úroky z úverov na obstaranie cenných papierov a podielov, 
kurzové rozdiely a náklady spojené s držbou cenného papi-
era a podielu. 

Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa dl-
hodobý finančný majetok oceňuje takto:

 • Podielové cenné papiere a podiely v dcérskych, 
poločných a pridružených účtovných jednotkách: 
obstarávacou cenou upravenou o prípadné zníženie ich 
hodnoty oproti ich oceneniu v účtovníctve. 

5.  Zásoby  
Zásoby sa oceňujú nižšou z nasledujúcich hodnôt: ob-
starávacou cenou (nakupované zásoby) alebo vlastnými 
nákladmi (zásoby vytvorené vlastnou činnosťou), alebo čistou 
realizačnou hodnotou.

Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa zásoby obstara-
li a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, 
provízie, a pod.), zníženú o dobropisy, skontá, rabaty, zľavy 
z ceny, bonusy a pod.  Úroky z úverov nie sú súčasťou ob-
starávacej ceny. 

Úbytok zásob sa účtuje v cene zistenej metódou váženého 
aritmetického priemeru. 

Čistá realizačná hodnota je predpokladaná predajná cena 
zásob znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie  
a o predpokladané náklady súvisiace s ich predajom.  
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Zníženie hodnoty zásob sa zohľadňuje vytvorením opravnej 
položky.

6.  Pohľadávky 
Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hod-
notou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté 
vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou 
cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto 
ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.

Pri dlhodobých pôžičkách a pohľadávkach, ak je zostatková 
doba splatnosti pohľadávky alebo pôžičky dlhšia ako jeden 
rok, upravuje sa hodnota tejto pohľadávky alebo pôžičky 
formou opravnej položky, ktorá predstavuje rozdiel med-
zi menovitou a súčasnou hodnotou pohľadávky. Súčasná 
hodnota pohľadávky sa počíta ak súčet súčinov budúcich 
peňažných príjmov a príslušných diskontných faktorov. 

7.  Krátkodobý finančný majetok 
Krátkodobý finančný majetok predstavujú krátkodobé cen-
né papiere majetkového alebo úverového charakteru, ktoré 
sú  v čase obstarania splatné do jedného roka, príp. určené 
na predaj do jedného roka od ich obstarania,  vlastné akcie  
a vlastné obchodné podiely a emisné kvóty.

Majetkové cenné papiere na obchodovanie sa pri ich ob-
staraní (prvotné ocenenie) a ku dňu, ktorému sa zostavuje 
účtovné závierka oceňujú reálnou hodnotou. Zmena hodnoty 
majetkových cenných papierov určených na obchodovanie sa 
účtuje s vplyvom na výsledok hospodárenia. 

8. Finančné účty
Finančné účty tvorí peňažná hotovosť, ceniny, zostatky 
na bankových účtoch a oceňujú sa menovitou hodnotou. 
Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou. 

9. Náklady budúcich období a príjmy budúcich období
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa 
vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady 
vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

10. Zníženie hodnoty majetku a opravné položky
Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak 
je opodstatnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty 
majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná polož-
ka sa účtuje v sume opodstatneného predpokladu zníže-
nia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. 
Opravné položky sa zrušia alebo zmení sa ich výška, ak 
nastane zmena predpokladu zníženia hodnoty.

Zníženie hodnoty dlhodobého majetku a zásob
Ku každému dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, 
je účtovná hodnota majetku Spoločnosti, iného ako odloženej 
daňovej pohľadávky posudzovaná s cieľom zistiť, či existujú 
indikátory, že by mohlo dôjsť k zníženiu hodnoty majetku. Ak 
takéto indikátory existujú, potom sa odhadnú predpokladané 
budúce ekonomické úžitky z daného majetku. 

Opravné položky vykázané v predchádzajúcich obdobiach 
sa prehodnocujú ku každému dňu, ku ktorému sa zostavuje 

účtovná závierka s cieľom zistiť, či existujú indikátory, ktoré 
by naznačovali, že došlo k zmene v predpoklade zníženia 
hodnoty majetku alebo tento predpoklad prestal existovať. 
Opravná položka sa zruší, ak došlo k zmene predpokladov 
použitých na určenie predpokladaných ekonomických 
úžitkov z daného majetku. Opravná položka sa zruší len 
v rozsahu, v akom účtovná hodnota majetku neprevýši tú 
účtovnú hodnotu, ktorá by bola stanovená po zohľadnení 
odpisov, ak by opravná položka nebola vykázaná. 

Zníženie hodnoty finančného majetku a pohľadávok 
Ku každému dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závi-
erka sa finančný majetok, ktorý nie je ocenený reálnou 
hodnotou posudzuje s cieľom zistiť, či existujú objektívne 
dôkazy zníženia jeho hodnoty.

Medzi objektívne dôkazy o znížení hodnoty finančného 
majetku patrí nesplácanie dlhu alebo protiprávne konanie 
dlžníka, reštrukturalizácia pohľadávok Spoločnosti za pod-
mienok, o ktorých by Spoločnosť za normálnej situácie 
neuvažovala, indikácie, že na majetok dlžníka alebo emi-
tenta bude vyhlásený konkurz, alebo skutočnosť, že pre 
cenný papier prestal existovať aktívny trh. Objektívnym dô-
kazom zníženia hodnoty investícií do majetkových cenných 
papierov je aj významné alebo dlhodobé zníženie ich reál-
nej hodnoty pod úroveň ich obstarávacej ceny. 

Predpokladané budúce ekonomické úžitky z investícií 
Spoločnosti v podielových cenných papieroch a v podieloch 
a z pohľadávok sa vypočítajú ako súčasná hodnota odha-
dovaných diskontovaných budúcich peňažných tokov. Pri 
určení návratnej hodnoty úverov a pohľadávok sa tiež berie 
do úvahy schopnosť a výkonnosť dlžníka a hodnota kolat-
erálov a záruk od tretích strán.

Opravná položka sa zruší, ak následné zvýšenie pred-
pokladaných budúcich ekonomických úžitkov možno ob-
jektívne spájať s udalosťou, ktorá nastala po vykázaní 
opravnej položky.

11. Záväzky
Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. 
Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. 
Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako 
ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve  
a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení. 

12. Rezervy
Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť 
Spoločnosti, ktorá vznikla z minulých udalostí a je pravde-
podobné, že v budúcnosti zníži jej ekonomické úžitky. 
Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením 
alebo výškou a oceňujú sa odhadom v sume potrebnej na 
splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zos-
tavuje účtovná závierka.

Tvorba rezervy sa účtuje na vecne príslušný nákladový ale-
bo majetkový účet, ku ktorému záväzok prislúcha. Použitie 
rezervy sa účtuje na ťarchu vecne príslušného účtu rezerv 
so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu 
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záväzkov. Rozpustenie nepotrebnej rezervy alebo jej čas-
ti sa účtuje opačným účtovným zápisom ako sa účtovala 
tvorba rezervy. 

Tvorba rezervy na bonusy, rabaty, skontá a vrátenie kúpnej 
ceny pri reklamácii sa účtuje ako zníženie pôvodne dosi-
ahnutých výnosov so súvzťažným zápisom v prospech účtu 
rezerv. 

13. Odložené dane
Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený 
daňový záväzok) sa vzťahujú na: 
1. dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku 

a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe  
a ich daňovou základňou,

2. možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, 
ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu 
od základu dane v budúcnosti,

3. možnosť previesť nevyužité daňové odpočty a iné 
daňové nároky do budúcich období.

Odložená daňová pohľadávka ani odložený daňový záväzok 
sa neúčtuje pri: 

 • dočasných rozdieloch pri prvotnom zaúčtovaní 
(angl. initial recognition) majetku alebo záväzku 
v účtovníctve, ak v čase prvotného zaúčtovania 
nemá tento účtovný prípad vplyv ani na výsledok 
hospodárenia ani na základ dane a zároveň nejde 
o kombináciu podnikov (t. j. nejde o účtovný prípad 
vznikajúci u kupujúceho pri kúpe podniku alebo 
časti podniku, prijímateľa vkladu podniku alebo časti 
podniku alebo u nástupníckej účtovnej jednotke pri 
zlúčení, splynutí alebo rozdelení),

 • dočasných rozdieloch súvisiacich s podielmi v 
dcérskych, spoločných a pridružených účtovných 
jednotkách, ak Spoločnosť je schopná ovplyvniť 
vyrovnanie týchto dočasných rozdielov a je 
pravdepodobné, že tieto dočasné rozdiely nebudú 
vyrovnané v blízkej budúcnosti,

 • dočasných rozdieloch pri prvotnom zaúčtovaní 
goodwillu alebo záporného goodwillu.

O odloženej daňovej pohľadávke z odpočítateľných 
dočasných rozdielov, z nevyužitých daňových strát a nevy-
užitých daňových odpočtov a iných daňových nárokov sa 
účtuje len vtedy, ak je pravdepodobné, že budúci základ 
dane, voči ktorému ich bude možné využiť,  je dosiah-
nuteľný. Odložená daňová pohľadávka sa preveruje ku 
každému dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka  
a znižuje sa vo výške, v akej je nepravdepodobné, že základ 
dane z príjmov bude dosiahnutý.

Pri výpočte odloženej dane sa použije sadzba dane z prí-
jmov, o ktorej sa predpokladá, že bude platiť v čase vy-
rovnania odloženej dane.

V súvahe sa odložená daňová pohľadávka a odložený daňový 
záväzok vykazujú samostatne. Ak sa vzťahujú na odloženú  
daň z príjmov toho istého daňovníka a ide o ten istý daňový 
úrad, môže sa vykázať len výsledný zostatok účtu 481 – Od-

ložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka. 

14. Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa 
vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady 
vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

15. Dotácie zo štátneho rozpočtu
O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu, podporu alebo 
príspevok sa účtuje, ak je takmer isté, že sa splnia všetky 
podmienky súvisiace s dotáciou a súčasne, že sa dotácia 
poskytne. 

Dotácie na obstaranie dlhodobého nehmotného majet-
ku a dlhodobého hmotného majetku sa najskôr vykazujú 
ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa 
rozpúšťajú ako výnosy z hospodárskej činnosti v časovej 
a vecnej súvislosti so zaúčtovaním odpisov z tohto dl-
hodobého majetku. 

Dotácie na úhradu nákladov, ktoré kompenzujú konkrétne 
náklady spojené s činnosťou Spoločnosti sa najskôr vyka-
zujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát 
sa rozpúšťajú ako výnosy z hospodárskej činnosti v časovej 
a vecnej súvislosti s vynaložením nákladov na príslušný 
účel.

16. Prenájom (lízing) (Spoločnosť ako nájomca)
Finančný prenájom. Finančný prenájom je obstaranie dl-
hodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy  
s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté 
platby počas dohodnutej doby nájmu. Majetok prenajatý  for-
mou finančného prenájmu vykazuje ako svoj majetok a od-
pisuje ho jeho nájomca, nie vlastník. 

Súčasťou dohodnutých platieb je aj kúpna cena, za ktorú 
na konci dohodnutej doby finančného prenájmu prechádza 
vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na 
nájomcu. 

Dohodnutá doba nájmu je najmenej 60 % doby odpisovania 
podľa daňových predpisov. V prípade nájmu pozemku je doba 
nájmu najmenej 60 % doby odpisovania hmotného majetku 
zaradeného do daňovej odpisovej skupiny 5 resp. 6 (budovy  
a stavby, doba odpisovania pre daňové účely 20 resp. 40 
rokov). 

Prijatie majetku nájomcom sa v účtovníctve nájomcu účtuje 
v deň prijatia majetku na ťarchu príslušného účtu majetku so 
súvzťažným zápisom v prospech účtu 474 – Záväzky z nájmu 
vo výške dohodnutých platieb znížených o nerealizované fi-
nančné náklady.

Platba nájomného je alokovaná medzi splátku istiny a fi-
nančné náklady, vypočítané metódou efektívnej úrokovej 
miery. Finančné náklady sa účtujú na ťarchu účtu 562 – 
Úroky.

Operatívny prenájom. Majetok prenajatý na základe op-
eratívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlast-
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ník, nie nájomca. Prenájom majetku formou operatívneho 
leasingu sa účtuje do nákladov priebežne počas doby trvania 
leasingovej zmluvy.

17. Cudzia mena
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu usku-
točnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro ref-
erenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európ-
skou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska 
v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu 
(ďalej ako referenčný kurz).

Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za euro sa 
použije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena nakúpená.

Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za inú cudziu 
menu sa použije hodnota inej cudzej meny v eurách alebo na 
ocenenie prírastku cudzej meny v eurách sa použije refer-
enčný kurz v deň uzavretia obchodu. 

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostred-
níctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítav-
ajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným  
a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národ-
nou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočne-
nia účtovného prípadu. 

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zria-
dený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa prepočítavajú 
na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené 
alebo predané.

Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už ne-
prepočítavajú. 

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých 
a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zos-
tavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro refer-
enčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európ-
skou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska 
v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa 
s vplyvom na výsledok hospodárenia. 

18. Výnosy
Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej 
hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, 
skontá, dobropisy a pod.), bez ohľadu na to, či zákazník mal 
vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.

Tržby z predaja výrobkov a tovaru sa vykazujú v deň splnenia 
dodávky podľa Obchodného zákonníka, podľa Incoterms ale-
bo iných podmienok dohodnutých v zmluve.

Ak je uzatvorená zmluva na predaj tovaru spolu s posky-
tovanou službou, z takto poskytovaného produktu je vždy z 
celej transakcie realizovaný zisk. Tržby za služby sa vykazujú 
počas obdobia, v ktorom sú poskytované. Výsledok, zisk ale-
bo strata, realizovaný z predaja tovaru je časovo rozlišovaný 
počas doby trvania zmluvy. 

Tržby z predaja služieb sa vykazujú v účtovnom období, v kto-
rom boli služby poskytnuté.

Výnosové úroky sa účtujú rovnomerne v účtovných obdo- 
biach, ktorých sa vecne a časovo týkajú.

Výnosy z dividend sa zaúčtujú v čase vzniku práva Spoločnosti 
na prijatie platby. 
 
19. Porovnateľné údaje
Ak v dôsledku zmeny účtovných metód a účtovných zásad nie 
sú hodnoty za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdo-
bie v jednotlivých súčastiach účtovnej závierky porovnateľné, 
uvádza sa vysvetlenie o neporovnateľných hodnotách  
v poznámkach.  

20. Oprava chýb minulých období
Ak Spoločnosť zistí v bežnom účtovnom období významnú 
chybu týkajúcu sa minulých účtovných období, opraví túto 
chybu na účtoch 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov  
a 429 - Neuhradená strata minulých rokov, t. j. bez vplyvu na 
výsledok hospodárenia v bežnom účtovnom období. Opravy 
nevýznamných chýb minulých účtovných období sa účtujú 
v bežnom účtovnom období na príslušný nákladový alebo 
výnosový účet. 

V roku 2016 Spoločnosť neúčtovala o oprave významných 
chýb minulých období. 
 
 
E. INFORMÁCIE K POLOŽKÁM SÚVAHY  

1. Dlhodobý hmotný majetok
Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku od 1. janu-
ára 2016 do 31. decembra 2016 a za porovnateľné obdobie od 
1. januára 2015 do 31. decembra 2015 je uvedený v tabuľkách 
na stranách 21 a 22. V položke „Prvotné ocenenie - Prírastky“ je 
zahrnutý dlhodobý hmotný majetok prevzatý na základe Zmluvy 
o zlúčení so spoločnosťou NT COM, s.r.o. (IČO: 44 691 807) k 1. 
októbru 2016. V položke „Prvotné ocenenie – Prírastky“ je za-
hrnutý dlhodobý hmotný majetok prevzatý na základe Zmluvy o 
prevode časti podniku so spoločnosťou L.J.SERVICE, s.r.o. k 29. 
septembru 2016.

V položke poskytnuté preddavky na dlhodobý majetok je zahr-
nutá záloha na dlhodobý hmotný majetok na základe Zmluvy o 
prevode časti podniku so spoločnosťou VARES, s.r.o zo dňa 19. 
decembra 2016. 

Na zabezpečenie úveru do výšky 16 000 000 EUR bolo v prospech 
banky zriadené záložné právo na hnuteľné veci. Pod hnuteľnými 
vecami sú chápané „Komponenty“, ktoré tvoria sieť.

Spoločnosť má v nájme (finančný prenájom, zmluvy boli uzatvo-
rené po 1. januári 2004) 51 osobných áut v obstarávacej cene 853 
253 EUR, ktoré vykazuje ako svoj majetok.

Vybraný dlhodobý hmotný majetok je poistený pre prípad škôd 
spôsobených živelnou udalosťou (celková poistná suma  5 023 
248 EUR), pre prípad škôd spôsobených odcudzením s preko-
naním prekážky (celková poistná suma 737 909  EUR) a pre prí-
pad lomu stroja (celková poistná suma 737 909 EUR). Dopravné 
prostriedky sú poistené do výšky obstarávacej ceny. V priebehu 
roku 2016 nedošlo k zmenám v poistení dlhodobého hmotného 
majetku v porovnaní s rokom 2015.
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Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2016

Podiel 
na ZI

Podiel 
na 

hlas. 
Mena Výsledok 

hospodárenia Vlastné imanie Účtovná hodnota 
vykázaná v súvahe

% % 2016 2015 2016 2015 2016 2015

a) Účtovné jednotky s rozhodujúcim vplyvom

Dcérske účtovné jednotky

Amitel, s.r.o., Poprad 83 83 EUR -2 871 13 925 430 102 435 547 784 023 784 023

MadNet, a.s., Veľký Meder 50,6 50,6 EUR 1 808 -422 383 907 382 100 264 462 264 462

NT COM, s.r.o., Nitra 0 0 EUR 0 7 563 0 12 813 0 170 000

Spolu 1 048 485 1 218 485

Spoločnosť Amitel, s.r.o., Poprad a MadNet, a.s., Veľký Meder nadobudla spoločnosť pri zlúčení dňa 1. apríla 2015.

2. Dlhodobý nehmotný majetok 
Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku od 1. ja-
nuára 2016 do 31. decembra 2016 a za porovnateľné obdobie 
od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015 je uvedený v tabuľ-
kách na stranách 56 a 57.

Spoločnosť neeviduje v roku 2016 dlhodobý nehmotný ma-
jetok, na ktorý je zriadené záložné právo alebo s ktorým má 
obmedzené právo nakladať (v roku 2015: žiadny).

Výška vlastného imania k 31. decembru 2016 a výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2016 a za predchádzajúce účtovné 
obdobie účtovných jednotiek je uvedená v nasledujúcom prehľade:

3. Dlhodobý finančný majetok
Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku od 1. ja-
nuára 2016 do 31. decembra 2016 a za porovnateľné obdobie 
od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015 je uvedený v tabuľ-
ke na stranách 56 a 57.

Z úbytkov dlhodobého finančného majetku v priebehu účtov-
ného obdobia pripadá 170 000 EUR zlúčenie 100% podielu v 
spoločnosti NT COM, s.r.o. na základe Zmluvy o zlúčení k 1. 
októbru 2016.
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4. Zásoby

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Zásoby
Stav 

k 1.1.2016
Tvorba 

(zvýšenie)
Zúčtovanie 

(použitie)
Zúčtovanie 
(zrušenie)

Stav 
k 31.12.2016

EUR EUR EUR EUR EUR

Materiál 0 0 0 0 0
Nedokončená výroba 
a polotovary vlastnej výroby 0 0 0 0 0

Výrobky 0 0 0 0 0

Zvieratá 0 0 0 0 0

Tovar 505 6 273 0 0 6 778

Poskytnuté preddavky na zásoby 0 0 0 0 0

spolu 505 6 273 0 0 6 778

Zníženie úžitkovej hodnoty zásob bolo zohľadnené vytvorením 
opravnej položky. Úžitková hodnota zásob sa znížila 
predovšetkým v dôsledku nadmernosti zásob a zníženia 
predajných cien. 

Zásoby sú poistené v UNION poisťovni, a.s. Minimálny limit 
poistného plnenia na jednom z miest poistenia je spolu  
4 000 000 EUR na jednu poistnú udalosť.

Miesto poistenia: Záhradnícka 153, 821 08 Bratislava. Zásoby 
sú poistené:
a)  živelné riziká (bez víchrice a krupobitia), 
 poistná suma 160 000 EUR
b)  voda z vodovodných zariadení, 
 poistná suma 160 000 EUR
c)  odcudzenie – 1. riziko, poistná suma 30 000 EUR
d)  vandalizmus – 1. riziko, poistná suma 30 000 EUR.

V priebehu roku 2016 nedošlo k zmenám v poistení zásob  
v porovnaní s rokom 2015.

Miesto poistenia: 
Generála M.R. Štefánika 19, 91101 Trenčín. 

Zásoby sú poistené:
a)  živelné riziká (bez víchrice a krupobitia), 
 poistná suma 40 000 EUR
b)  voda z vodovodných zariadení, poistná 
 suma 40 000 EUR
c)  odcudzenie – 1. riziko, poistná suma 10 000 EUR
d)  vandalizmus – 1. riziko, poistná suma 10 000 EUR.

V priebehu roku 2016 nedošlo k zmenám v poistení zásob v 
porovnaní s rokom 2015.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2016
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31. 12. 2016 31. 12. 2015

EUR EUR

Pohľadávky v lehote splatnosti 4 281 552 6 577 741

Pohľadávky po lehote splatnosti 1 674 245 2 295 214

Spolu 5 955 797 8 872 955

Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2016

5. Pohľadávky

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky
Stav k 

1.1.2016
Tvorba 

(zvýšenie)
Zúčtovanie 

(použitie)
Zúčtovanie 
(zrušenie)

Stav 
k 31.12.2016

EUR EUR EUR EUR EUR

Pohľadávky z obchodného styku voči prepo-
jeným účtovným jednotkám 3 965 0 3 965 0 0

Pohľadávky z obchodného styku v rámci po-
dielovej účasti okrem pohľadávok voči prepo-
jeným účtovným jednotkám 0 0 0 0 0

Ostatné pohľadávky z obchodného styku 1 691 673 248 671 1 545 081 0 395 263

Ostatné pohľadávky voči prepojeným 
účtovným jednotkám 0 0 0 0 0

Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti 
okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným 
jednotkám 0 0 0 0 0

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 0 0 0 0 0

Sociálne poistenie 0 0 0 0 0

Daňové pohľadávky a dotácie 0 0 0 0 0

Iné pohľadávky 0 0 0 0 0

Spolu 1 695 638 248 671 1 549 046 0 395 263

Opravné položky k pohľadávkam zohľadňujú bonitu klienta a jeho schopnosť splácať svoje záväzky.

K použitiu opravnej položky dochádza pri úhrade alebo odpísaní pohľadávky po splatnosti, ku ktorej bola v minulosti vytvorená 
opravná položka. 

K zrušeniu opravnej položky dochádza v prípadoch, kedy pominulo resp. znížilo sa riziko, že dlžník pohľadávku úplne alebo 
čiastočne nesplatí. 

Veková štruktúra pohľadávok je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Záložné právo na pohľadávky bolo zriadené v prospech banky (Zmluva o financovaní č. 36/ZF/2014)  na zabezpečenie úveru 
do výšky 16 000 000 EUR. 



70ROČNÁ SPRÁVA / ANNUAL REPORT Slovanet 2016

 31. 12. 2016  31. 12. 2015

EUR EUR

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov 
a ich daňovou základňou                                                                                                      

– odpočítateľné 933 990 1 912 262

– zdaniteľné -1 030 833 -1 566 185

Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti 377 129 0

Nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky 0 0

Sadzba dane z príjmov (v %) 21 22

Odložená daňová pohľadávka 58 860 76 137

Vykázaná odložená daňová pohľadávka 58 860 76 137

 

EUR

Stav k 31. decembru 2016 58 860

Stav k 31. decembru 2015 76 137

Zmena -17 277

z toho:

 – zaúčtované do výsledku hospodárenia 80 757

 – iné -98 034

 

6. Odložená daňová pohľadávk

Výpočet odloženej daňovej pohľadávky je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Odložená daňová pohľadávka sa vykázala vo výške, v ktorej je pravdepodobné, že sa v budúcnosti využije. 

Riadok Iné predstavuje odloženú daň zo zákazníckych kmeňov, ktoré vznikli zo zlúčenia so spoločnosťou NT COM, s.r.o. 
(IČO: 44 691 807) k 1. októbru 2016 a z prevodu časti podniku so spoločnosťou L.J.SERVICE, s.r.o. k 29. septembru 2016.

7. Krátkodobý finančný majetok

Ako krátkodobý finančný majetok sú vykázané akcie v iných spoločnostiach:

Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2016

31. 12. 2016 31. 12. 2015

EUR EUR

Akcie - Asseco Poland 602 626

Spolu 602 626
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8. Časové rozlíšenie

Ide o tieto položky:

31. 12. 2016 31. 12. 2015

EUR EUR

Náklady budúcich období dlhodobé

Projekt KPO (kamerové systémy pre vidiek) 186 458 245 957

Projekt IPV (infraštruktúra pre vidiek) 183 068 233 926

Prenájom 71 295 79 618

Telekomunikačné služby 43 077 45 424

Akciový tovar 18 678 33 462

Licenčná podpora 14 328 7 952

Úroky 2 830 25 073

Ostatné 61 363 0

Spolu náklady budúcich období - dlhodobé 581 097 671 411

Náklady budúcich období krátkodobé

Hlasové a telekomunikačné služby 295 787 234 794

Akciový tovar 58 784 127 398

Projekt IPV (infraštruktúra pre vidiek) 91 784 93 539

Licenčná podpora 84 357 120 476

Projekt KPO (kamerové systémy pre vidiek) 63 561 62 655

Úroky 22 243 38 642

Prenájom 16 690 138 108

Poistenie 13 697 3 177

Ostatné 30 589 14 858

Spolu náklady budúcich období - krátkodobé 677 492 833 647

Príjmy budúcich období dlhodobé

Ostatné 0 0

Spolu príjmy budúcich období - dlhodobé 0 0

Príjmy budúcich období krátkodobé

Ostatné 0 0

Spolu príjmy budúcich období - krátkodobé 0 0

Spolu 1 258 589 1 505 059

Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2016

9.  Vlastné imanie

Základné imanie Spoločnosti k 31. decembru 2016 je  
3 820 748 EUR (k 31. decembru 2015: 3 820 748 EUR). 

Základné imanie bolo splatené v plnom rozsahu. Akcie:
Počet: 100 
Druh: kmeňové 
Podoba: listinné 
Forma: akcie na meno 
Menovitá hodnota: 332 EUR 
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie na meno 
je možné previesť len po predchádzajúcom súhlase valné-
ho zhromaždenia spoločnosti.

Počet: 3 787 548 
Druh: kmeňové 
Podoba: listinné 
Forma: akcie na meno 
Menovitá hodnota: 1 EUR 

Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie na 
meno je možné previesť len po predchádzajúcom súhlase 
valného zhromaždenia spoločnosti.
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Účtovný zisk za rok 2015 vo výške 502 700 EUR bol rozdelený takto:

10. Rezervy

Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2016 vo výške – 312 094 EUR rozhodne valné zhromaždenie. Návrh 
štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je takýto:
– prevod na neuhradené straty minulých rokov -312 094 EUR.

Rezerva na podmienené plnenie MadNet, a.s. vznikla z titulu podmienenia vyplatenia časti kúpnej ceny hospodárskymi 
výsledkami realizovanými na telekomunikačnej infraštruktúre vo vlastníctve spoločnosti MadNet, a.s., ktorá je ako celok  
v prenájme spoločnosti Slovanet, a.s. 

Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2016

 31. 12. 2015

EUR

Výplata dividend

Prídel do sociálneho fondu 0

Prídel do štatutárnych a ostatných fondov 50 270

Úhrada straty minulých období 0

Prevod na nerozdelený zisk 452 430

Spolu 502 700

 

Stav  
k  1. 1. 2016 Tvorba

Zúčtovanie
(použitie)

Zúčtovanie
(zrušenie)

Stav  
k 31.12.2016

EUR EUR EUR EUR EUR

Dlhodobé rezervy, z toho: 160 426 0 0 160 426 0

Ostatné rezervy dlhodobé

Podmienená plnenie MadNet, a.s. 160 426 0 0 160 426 0

Ostatné rezervy dlhodobé spolu 160 426 0 0 160 426 0

Krátkodobé rezervy, z toho 1 080 067 729 954 842 472 189 866 777 683

Zákonné rezervy krátkodobé

Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia 184 462 173 563 168 578 2 070 187 377

Zákonné rezervy krátkodobé spolu 184 462 173 563 168 578 2 070 187 377

Ostatné rezervy krátkodobé

Sprostredkovateľské provízie 1 698 0 0 0 1 698

Overenie účtovnej závierky 
a zostavenie daňového priznania 23 000 11 500 21 250 1 750 11 500

Odmeny pracovníkom+poistné 558 510 210 000 537 365 21 145 210 000

Rezerva na nájom, energie a nevyfakturované služby 151 641 174 466 115 279 4 145 206 683

Podmienené plnenie MadNet, a.s. 160 756 160 425 0 160 756 160 425

895 605 556 391 673 894 187 796 590 306

Ostatné rezervy krátkodobé spolu 895 605 556 391 673 894 187 796 590 306
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11. Záväzky

Záväzky (okrem bankových úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí, záväzkov zo sociálneho fondu, odloženého 
daňového záväzku a rezerv) podľa doby splatnosti sú nasledovné:

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí, záväzkov zo sociálneho fondu, 
odloženého daňového záväzku a rezerv) podľa zostatkovej doby splatnosti k 31. decembru 2016 je uvedená v nasledujúcom 
prehľade:

31. 12. 2016 31. 12. 2015

EUR EUR

Záväzky po lehote splatnosti 1 743 147 1 614 431

Záväzky v lehote splatnosti 7 999 394 9 974 686

Spolu 9 742 541 11 589 117

Účtovná hodnota Menej ako 1 rok 1 – 5 rokov Viac ako  5 rokov

Záväzky z obchodného styku voči prepojeným 
účtovným jednotkám 58 619 58 619 0 0

Záväzky z obchodného styku v rámci  
podielovej účasti okrem záväzkov voči  
prepojeným účtovným jednotkám 0 0 0 0

Ostatné záväzky z obchodného styku 8 502 064 8 502 064 0 0

Čistá hodnota zákazky 0 0 0 0

Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným 
jednotkám 0 0 0 0

Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti 
okrem záväzkov voči prepojeným účtovným 
jednotkám 0 0 0 0

Ostatné dlhodobé záväzky 0 0 0 0

Dlhodobé prijaté preddavky 0 0 0 0

Dlhodobé zmenky na úhradu 0 0 0 0

Vydané dlhopisy 0 0 0 0

Iné dlhodobé záväzky 99 280 0 99 280 0

Záväzky voči spoločníkom a združeniu 0 0 0 0

Záväzky voči zamestnancom 335 556 335 556 0 0

Záväzky zo sociálneho poistenia 215 602 215 602 0 0

Daňové záväzky a dotácie 286 306 286 306 0 0

Záväzky z derivátových operácií 0 0 0 0

Iné záväzky 245 114 245 114 0 0

Spolu 9 742 541 9 643 261 99 280 0

Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2016
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Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2016

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí, záväzkov zo sociálneho fondu, 
odloženého daňového záväzku a rezerv) podľa zostatkovej doby splatnosti k 31. decembru 2015 je uvedená v nasledujúcom 
prehľade:

Časť sociálneho fondu sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov a časť sa môže vytvárať zo zisku. 
Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne, zdravotné, rekreačné a iné potreby zamestnancov.

Účtovná hodnota Menej ako 1 rok 1 – 5 rokov Viac ako  5 rokov

Záväzky z obchodného styku voči prepojeným 
účtovným jednotkám 72 695 72 695 0 0

Záväzky z obchodného styku v rámci  
podielovej účasti okrem záväzkov voči  
prepojeným účtovným jednotkám 0 0 0 0

Ostatné záväzky z obchodného styku 10 340 636 10 340 636 0 0

Čistá hodnota zákazky 0 0 0 0

Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným 
jednotkám 0 0 0 0

Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti 
okrem záväzkov voči prepojeným účtovným 
jednotkám 0 0 0 0

Ostatné dlhodobé záväzky 0 0 0 0

Dlhodobé prijaté preddavky 0 0 0 0

Dlhodobé zmenky na úhradu 0 0 0 0

Vydané dlhopisy 0 0 0 0

Iné dlhodobé záväzky 147 587 0 147 587 0

Záväzky voči spoločníkom a združeniu 50 000 50 000 0 0

Záväzky voči zamestnancom 322 957 322 957 0 0

Záväzky zo sociálneho poistenia 218 798 218 798 0 0

Daňové záväzky a dotácie 260 418 260 418 0 0

Záväzky z derivátových operácií 0 0 0 0

Iné záväzky 176 026 176 026 0 0

Spolu 11 589 117 11 441 530 147 587 0

12. Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcom prehľade:

31. 12. 2016 31. 12. 2015

EUR EUR

Stav k 1. januáru 515 0

Položka zo zlúčenia 0 7 473

Tvorba na ťarchu nákladov 51 181 36 374

Tvorba zo zisku 0 0

Čerpanie -48 842 -43 332

Stav k 31. decembru 2 854 515
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13. Bankové úvery

Štruktúra bankových úverov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Štruktúra bankových úverov podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Výška bankových úverov (bez povoleného prečerpania) podľa splátkového kalendára predstavuje sumu 11 780 000 EUR. Splátka 
k 31. decembru 2016 vo výške 346 250 EUR, bola z účtu odpísaná dňa 1. januára 2017.

Zabezpečenie povoleného limitu prečerpania (4 000 000 EUR):
• záložné právo na zmluvne zabezpečené pohľadávky nekryté akreditívom,
• zabezpečenie jednosubjektovou blankozmenkou, vystavenou obligačným dlžníkom,
•  záložné právo na hnuteľný majetok – iný hnuteľný majetok,
•  záložné právo na akcie.

Zabezpečenie úveru (16 000 000 EUR):
• zabezpečenie jednosubjektovou blankozmenkou, vystavenou obligačným dlžníkom,
•  záložné právo na akcie,
•  záložné právo na hnuteľný majetok – iný hnuteľný majetok, 
•  záložné právo na zmluvne zabezpečené pohľadávky nekryté akreditívom. 

Názov položky Mena Úrok p.a.   v %
Dátum 

splatnosti

Suma istiny     
v príslušnej 

mene                 
k 31.12.2016

Suma istiny     
v eurách                 

k 31.12.2016

Suma istiny  
príslušnej mene                

k 31.12.2015

Dlhodobé bankové úvery

Bankový úver č. 77761211 EUR 3M Euribor + 3,4% 30.09.2019 4 604 800 4 604 800 5 550 000

Bankový úver č. 77672411 EUR 3M Euribor + 3,25% 30.09.2019 5 191 250 5 191 250 6 230 000

9 796 050 9 796 050 11 780 000

Krátkodobé bankové úvery

Bankový úver č. 77761211 EUR 3M Euribor + 3,4% 31.12.2017 945 200 945 200 990 000

Bankový úver č. 77672411 EUR 3M Euribor + 3,25% 31.12.2017 1 385 000 1 385 000 1 385 000

VÚB kontokorent EUR 1M Euribor + 1,25% 21.10.2017 733 143 733 143 0

Kreditné platobné karty EUR 19% mesačne 0 0 0

3 063 343 3 063 343 2 375 000

Spolu
12 859 393 12 859 393 14 155 000

Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2016

31. 12. 2016 31. 12. 2015

EUR EUR

Bankové úvery po splatnosti 0 0

Bankové úvery so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka 3 063 343 2 375 000

Bankové úvery so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov 9 796 050 11 780 000

Bankové úvery so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov 0 0

Spolu 12 859 393 14 155 000
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14. Pôžičky a návratné finančné výpomoci

Spoločnosť obdržala dlhodobú úročenú pôžičku od svojej materskej účtovnej jednotky a požičku od spoločnosti IBM Capi-
tal Slovensko spol. s r.o.:

Názov položky Mena Úrok p.a.   v %
Dátum 

splatnosti

Suma istiny     
v príslušnej 

mene                 
k 31.12.2016

Suma istiny     
v eurách                 

k 31.12.2016

Suma istiny  
príslušnej mene                

k 31.12.2015

Dlhodobé pôžičky a finančné výpmoci

IBM Capital Slovensko spol. s r.o. EUR 9,44 - 9,77 01.09.2018 174 989 174 989 664 669

Pôžičky SNET GROUP a. s.  EUR 3,5 30.06.2020 1 078 163 1 078 163 1 085 322

1 253 152 1 253 152 1 749 991

Krátkodobé pôžičky a finančné 
výpomoci

IBM Capital Slovensko spol. s r.o. EUR 9,44 - 9,77 31.12.2017 489 679 489 679 687 647

Pôžičky SNET GROUP a. s.  EUR 0 0 0

489 679 489 679 687 647

Spolu 1 742 831 1 742 831 2 437 638

Štruktúra pôžičiek a návratných finančných výpomocí podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v 
nasledujúcom prehľade:

31. 12. 2016 31. 12. 2015

EUR EUR

Po splatnosti 0 0

Zostatková doba splatnosti do 1 roka 489 679 687 647

Zostatková doba splatnosti 1 až 5 rokov 1 253 152 1 749 991

Zostatková doba splatnosti dlhšia ako 5 rokov 0 0

Spolu 1 742 831 2 437 638
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14. Časové rozlíšenie

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcom prehľade:

31. 12. 2016 31. 12. 2015

EUR EUR

Výdavky budúcich období - krátkodobé

Ostatné 2 128 0

Spolu výdavky budúcich období - krátkodobé 2 128 0

Výnosy budúcich období - dlhodobé

Dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku 0 47 559

Telekomunikačné služby 3 261 240 4 999 992

Spolu výnosy budúcich období - dlhodobé 3 261 240 5 047 551

Výnosy budúcich období - krátkodobé

Dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku 47 559 57 072

Telekomunikačné služby 2 463 452 2 374 169

Spolu výnosy budúcich období - krátkodobé 2 511 011 2 431 241

Spolu 5 774 379 7 478 792

 31. 12. 2016  31. 12. 2015

istina
finančný 
náklad istina

finančný 
náklad

EUR EUR EUR EUR

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka 124 168 7 093 162 459 9 636

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov 98 889 2 623 128 067 4 472

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov 0 0 0 0

Spolu 223 057 9 716 290 526 14 108

F. INFORMÁCIE O PRENÁJMOCH

1. Finančný prenájom (Spoločnosť ako nájomca)

Spoločnosť má v nájme (finančný prenájom, zmluvy boli uzatvorené po 1. januári 2004) 51 osobných áut v obstarávacej 
cene 853 253 EUR, ktoré vykazuje ako svoj majetok. Výška budúcich platieb rozdelená na istinu a finančný náklad podľa 
doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Informácie o finančnom prenájme sú uvedené aj v časti E.1.
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G. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcom prehľade:

V riadku splatná daň je uvedená suma daňovej licencie v výške 2 880 EUR a zrážková daň. 

V riadku Dodatočná daň je uvedená daň z podaného opravného daňového priznania za rok 2015. 

Ďalšie informácie k odloženým daniam:

Sadzba dane z príjmov v Slovenskej republike je 22 % (v roku 2015: 22 %).  

V novembri 2016 Národná rada schválila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o 
dani z príjmov v znení neskorších predpisov, a ktorým sa mení sadzba dane z príjmov právnických osôb z 22 % na 
21 %. Nová sadzba dane sa prvýkrát použije na zdaňovacie obdobie, ktoré začína 1. januára 2017.

2016  2015

Základ dane Daň Daň Základ dane Daň Daň 

EUR EUR % EUR EUR %

Výsledok hospodárenia pred zdanením -355 763 837 046

z toho teoretická daň 22 %                  -78 268 22,00 % 184 150 22,00 %

Daňovo neuznané náklady 1 401 898 308 418 -86,69 % 2 431 399 534 908 63,90 %

Výnosy nepodliehajúce dani -1 433 995 -315 479 88,68 % -836 646 -184 062 -21,99 %

Využitie daňovej straty 0 0 0,00 % 0 0 0,00 %

Využitie daňových odpočtov 
a iných daňových nárokov 0 0 0,00 % 0 0 0,00 %

Daň vyberaná zrážkou 75 17 0,00 % 186 41 0,00 %

Spolu -387 785 -85 312 23,98 % 2 431 985 535 037 63,92 %

Splatná daň 2 897 23,98 % 535 037 63,92 %

Dodatočná daň 34 191 -9,61 % 142 977 17,08 %

Odložená daň -80 757 22,70 % -343 668 -41,06 %

Celková vykázaná daň -43 669 14,37 % 334 346 39,94 %

 2016 2015

Suma odloženej daňovej pohľadávky  z príjmov  účtovanej v bežnom účtovnom období ako náklad 
alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov 0 0

Suma odloženého daňového záväzku  z príjmov  účtovaného v bežnom účtovnom období ako náklad 
alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov -23 981 0

Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovaná  v bežnom účtovnom období týkajúca sa  umorenia  
daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov pred-
chádzajúcich  účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená 
daňová pohľadávka neúčtovala

0 0

Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej 
daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej  sa účtovalo v predchádzajúcich 
účtovných obdobiach

0 0

Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a 
odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým  nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka 0 0

Odložená daň z príjmov, ktorá sa vzťahuje k položkám účtovaným priamo na účty vlastného 
imania, bez účtovania na účty nákladov a výnosov 0 0

Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2016
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I. INFORMÁCIE O POLOŽKÁCH VÝKAZU ZISKOV A STRÁT

1. Tržby za vlastné výkony a tovar

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t. j. podľa typov výrobkov a služieb, sú uvedené v nasledujúcom 
prehľade:

2. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti

3. Osobné náklady

31. 12. 2016 31. 12. 2015

EUR EUR

Tovar

Tovar 2 068 078 13 192 059

Iné 0 0

2 068 078 13 192 059

Služby

Služby 41 571 257 33 739 553

Prenájom 836 825 512 754

42 408 082 34 252 307

Spolu 44 476 160 47 444 366

2016 2015

EUR EUR

Výnosy z postúpených pohľadávok 560 000 0

Cisco bonus 91 730 4 495

Dotácie na obstaranie dlhodob.majetku 57 072 49 205

Zmluvné pokuty a penále 42 142 166 745

Výnosy z úhrad pohľadávok 19 351 75 707

Výnosy z odpísaných pohľadávok 7 564 4 140

Iné 46 886 17 176

Spolu 824 745 320 468

2016 2015

EUR EUR

Mzdy 5 442 048 4 320 139

Ostatné náklady na závislú činnosť 18 767 14 075

Sociálne poistenie 1 363 850 1 009 624

Zdravotné poistenie 543 413 410 580

Sociálne zabezpečenie 237 708 134 436

Spolu 7 605 786 5 888 854

Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2016
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Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2016

5. Finančné výnosy 

Štruktúra finančných výnosov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

4. Kurzové zisky 

2016 2015

EUR EUR

Výnosové úroky 41 692 36 267

Výnos z rozdielu medzi uznanou hodnotou vkladu a účtovnou 
hodnotou vkladaného majetku 30 0

Výnosy z precenenenia derivátov určených na obchodovanie 
na reálnu hodnotu 0 65

Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej 
jednotke 0 31

Ostatné finančné výnosy 160 756 154 111

Spolu 202 478 190 474

2016 2015

EUR EUR

Kurzové zisky 3 516 10 835

Kurzové zisky účtované ku dňu, ku ktorému 
sa zostavuje účtovná závierka 1 277 126

Spolu 4 793 10 961
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6. Náklady na poskytnuté služby

2016 2015

EUR EUR

Služby IT a subdodávky 9 257 929 6 752 998

Telekomunikač.služby(dátové a internet) 6 377 405 4 814 983

Telekomunikač.služby(hlasové služby) 2 394 508 3 612 789

Náklady na inzerciu, reklamu a marketing 2 211 726 2 521 483

Nájomné a služby z nájmu 1 681 771 1 182 486

Medzinárodná konektivita 981 662 865 804

Sprostredkovanie 825 717 590 858

Poplatky za IPTV 815 373 503 288

Služby outsourcing 478 739 360 006

Nákup licencií, SW a technická podpora 439 036 304 354

Právne a ekonomické poradenstvo 422 092 251 489

Poštovné a prepravné 125 425 94 814

Oprava a údržba majetku 95 218 75 985

Reprezentačné 89 690 87 014

Audit 21 250 24 900

Cestovné 79 181 73 183

Iné 466 703 285 947

Spolu 26 763 425 22 402 381

7. Ostatné náklady na hospodársku činnosť

2016 2015

EUR EUR

Zmarené investície 311 555 10 000

Odpis pohľadávok 136 414 102 161

Pokuty a penále 58 620 65 582

Manká a škody 11 929 0

Dary 3 900 5 208

Iné 75 727 60 166

Spolu 598 145 243 117
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8. Kurzové straty

9. Finančné náklady

2016 2015

EUR EUR

Kurzové straty účtované ku dňu, ku ktorému 
sa zostavuje účtovná závierka 4 132 3 464

Kurzové straty 3 997 570

Spolu 8 129 4 034

2016 2015

EUR EUR

Nákladové úroky 552 933 563 785

Bankové poplatky 86 061 60 831

Náklady na precenenie akcií na ich reálnu hodnotu 24 0

Iné 0 0

Spolu 639 018 624 616

10. Náklady za audit a poradenstvo

Náklady za audit a poradenstvo obsahujú náklady za overenie účtovnej závierky audítorskou spoločnosťou a iné služby 
poskytnuté touto spoločnosťou v nasledujúcom členení:

2016 2015

EUR EUR

Náklady na overenie individuálnej účtovnej 
závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou 23 000 23 000

Iné uisťovacie služby 0 0

Daňové poradenstvo 0 0

Ostatné neaudítorské služby 0 0

Spolu 23 000 23 000
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11. Čistý obrat 

Členenie čistého obratu podľa § 2 ods. 15 zákona o účtovníctve podľa jednotlivých typov výrobkov, tovarov a služieb alebo 
iných činností účtovnej jednotky a hlavných geografických oblastí odbytu:

Krajina Výrobky, tovary a služby 2016 2015

EUR EUR

Slovenská republika Služby 39 847 896 30 252 905

Prenájom 812 634 502 847

Tovar 2 054 469 13 134 038

Spolu 42 714 999 43 889 790

Iné Služby 1 723 361 3 486 648

Prenájom 24 191 9 907

Tovar 13 609 58 021

Spolu 1 761 161 3 554 576

Služby 42 408 082 34 252 307

Tovar 2 068 078 13 192 059

Spolu 44 476 160 47 444 366

J. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

1. Podmienený majetok

Spoločnosť neeviduje podmienený majetok.

2. Podmienené záväzky

Spoločnosť má nasledujúce podmienené záväzky, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe:

číslo záruky dátum vystavenia platnosť mena hodnota záruky

009020158973 11.02.2016 28.02.2017 EUR 100 000 EUR

009020160256 04.04.2016 31.03.2017 EUR 300 000 EUR

– Spoločnosť mala k 31.12.2016 vystavené bankové záruky:

Vzhľadom na to, že mnohé oblasti slovenského daňového práva doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje neistota 
v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú 
k dispozícii právne precedensy, prípadne oficiálne interpretácie príslušných orgánov. Vedenie Spoločnosti si nie je vedomé 
žiadnych okolností, v dôsledku ktorých by jej vznikol významný náklad.

3. Ostatné finančné povinnosti

Spoločnosť nemá ostatné finančné povinnosti, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú v súvahe.
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2016 2015

EUR EUR

Nájom nebytových priestorov 1 600 1 200

Iné 0 0

Výnosy spolu 1 600 1 200

4. Najatý majetok

Spoločnosť má v nájme administratívne priestory s príslušenstvom v siedmich mestách SR (3 345 m2), technologické a iné 
(strechy) priestory od tretej osoby vo viacerých mestách SR. Nájomné zmluvy sú uzatvorené prevažne na dobu neurčitú s 
možnosťou okamžitej výpovede v určených prípadoch.

5. Prenajatý majetok

Spoločnosť prenajíma časť nehnuteľnosti tretej osobe. Ročné výnosy z nájomného sú približne 43 745 EUR. Spoločnosť 
prenajíma časť hnuteľného majetku tretej osobe. Ročné výnosy z nájomného sú približne 793 080 EUR.

K. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA,  
 DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Po 31. decembri 2016 nenastali udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom 
účtovníctva.

L. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Spriaznenými osobami Spoločnosti sú spriaznené účtovné jednotky v skupine, ako aj ich štatutárne orgány, riaditelia a 
výkonní riaditelia. Najvyššou kontrolujúcou účtovnou jednotkou je spoločnosť SNET GROUP a.s..

Transakcie s materskou účtovnou jednotkou

Spoločnosť uskutočnila nasledujúce transakcie s materskou účtovnou jednotkou:

2016 2015

EUR EUR

Poplatok za frekvenciu 570 0

Úroky z pôžičky 23 163 22 925

Nákupy spolu 23 733 22 925

2016 2015

EUR EUR

Poskytnutie záruky materskou účtovnou jednotkou 
na investičný úver 0 0

Prijatie dlhodobej pôžičky od materskej účtovnej jednotky 0 40 000

Splátka prijatej dlhodobej pôžičky od materskej účtovnej 
jednotky 30 322 0
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31. 12. 2016 31. 12. 2015

EUR EUR

Zásoby 0 0

Pohľadávky z obchodného styku 1 920 1 440

Majetok spolu 1 920 1 440

Prijaté pôžičky 1 078 163 1 085 322

Záväzky z obchodného styku 684 0

Záväzky spolu 1 078 847 1 085 322

2016 2015

EUR EUR

Vybudovanie siete 50 201 121 706

Poskytnutie internetu 1 147 126

Vedenie účtovníctva 8 050 6 437

Uroky z poskytnutej pôžičky 36 974 34 823

Výnosy spolu 96 372 163 092

Majetok a záväzky z transakcií s materskou účtovnou jednotkou sú uvedené v nasledujúcom prehľade: 

Transakcie s dcérskymi účtovnými jednotkami

Spoločnosť uskutočnila nasledujúce transakcie s dcérskymi účtovnými jednotkami:

2016 2015

EUR EUR

Prenájom hnuteľného majetku 517 485 423 237

Provízie 14 108 28 320

Servis siete, zriadenie na sieti 47 473 85 333

Refakturácia energií 27 376 23 928

Kúpa tovaru 444 0

Nákupy spolu 606 886 560 818
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31. 12. 2016 31. 12. 2015

EUR EUR

Pohľadávky z obchodného styku 165 280 143 029

Krátkodobá poskytnutá pôžička 920 259 1 114 722

Majetok spolu 1 085 539 1 257 751

Záväzky z obchodného styku 70 319 72 695

Záväzky spolu 70 319 72 695

Majetok a záväzky z transakcií s dcérskymi účtovnými jednotkami sú uvedené v nasledujúcom prehľade: 

2016 2015

EUR EUR

Konfiguračné a inštalačné práce 0 196 000

Poradenské služby 59 300 45 550

Nájom 7 170 5 377

Ostatné 0 11 128

Nákupy spolu 66 470 258 055

Implementačné a konfiguračné práce 0 352 000

Telefón a internet 10 523 20 181

Nájom a súvisiace služby 2 822 4 978

Ostatné 1 889 4 294

Výnosy spolu 15 234 381 453

Transakcie s ostatnými spriaznenými osobami

Spoločnosť uskutočnila nasledujúce transakcie s ostatnými spriaznenými osobami:

Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2016

Majetok a záväzky z transakcií s ostatnými spriaznenými osobami sú uvedené v nasledujúcom prehľade: 

31. 12. 2016 31. 12. 2015

EUR EUR

Pohľadávky z obchodného styku 991 5 019

Majetok spolu 991 5 019

Záväzky z obchodného styku 4 980 5 880

Záväzky spolu 4 980 5 880
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Transakcie s kľúčovým manažmentom 

Kľúčovým manažmentom sú osoby, ktoré majú právomoc a zodpovednosť za plánovanie, riadenie a kontrolu činnosti 
účtovnej jednotky, priamo alebo nepriamo, vrátane každého výkonného riaditeľa alebo iného riaditeľa účtovnej jednotky. 
Priemerný počet osôb kľúčového manažmentu v roku 2016 bol 9 a v roku 2015 bol 7. 
 
Odmeny vyplatené alebo záväzky voči osobám kľúčového manažmentu (ktoré sa vykazujú v rámci osobných nákladov vo 
výkaze ziskov a strát) sú nasledovné:

Kľúčovému manažmentu neboli poskytnuté žiadne iné významné platby alebo výhody.

M. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH  
 ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Odmeny  členov štatutárnych orgánov Spoločnosti z dôvodu výkonu ich funkcie pre Spoločnosť v sledovanom účtovnom 
období boli vo výške  204 529 EUR (v roku 2015: 14 075 EUR), odmeny dozorných orgánov Spoločnosti vo výške 
175 457 EUR (v roku 2015: 0 EUR).

Členom štatutárneho orgánu, ani členom dozorných orgánov neboli v roku 2016 poskytnuté žiadne pôžičky, záruky alebo 
iné formy zabezpečenia, ani finančné prostriedky alebo iné plnenia na súkromné účely členov, ktoré sa vyúčtovávajú (v roku 
2015: žiadne).

2016 2015

EUR EUR

Mzdy a ostatné krátkodobé zamestnanecké požitky 629 690 295 663

Doplnkové dôchodkové poistenie 974 797

Spolu 630 664 296 460

Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2016
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N. PREHĽAD O POHYBE VLASTNÉHO IMANIA

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Stav  
k  1. 1. 2016 Prírastky Úbytky Presuny

Stav  
k 31.12.2016

EUR EUR EUR EUR EUR

Základné imanie 3 820 748 0 0 0 3 820 748

Základné imanie 3 820 748 0 0 0 3 820 748

Zmena základného imania 0 0 0 0 0

Pohľadávky za upísané vlastné imanie 0 0 0 0 0

Emisné ážio 0 0 0 0 0

Ostatné kapitálové fondy 0 0 0 0 0

Zákonné rezervné fondy 33 815 0 0 50 270 84 084

Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)  33 815 0 0 50 270 84 084

Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely 0 0 0 0 0

Ostatné fondy zo zisku 0 0 0 0 0

Štatutárne fondy 0 0 0 0 0

Ostatné fondy zo zisku 0 0 0

Oceňovacie rozdiely z precenenia 0 0 0 0 0

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov 0 0 0 0 0

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín 0 0 0 0 0

Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí 
a rozdelení 0 0 0 0 0

Výsledok hospodárenia minulých rokov 2 408 431 0 0 452 430 2 860 860

Nerozdelený zisk minulých rokov 3 085 597 0 0 452 430 3 538 026

Neuhradená strata minulých rokov -677 166 0 0 0 -677 166

Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia 502 700 -312 094 0 -502 700 -312 094

Spolu 6 765 694 -312 094 0 0 6 453 598

Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2016
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Prehľad o pohybe vlastného imania za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2016

Prírastok nerozdeleného zisku vo výške 2 678 128 EUR a prírastok neuhradenej straty minulých rokov vo výške 677 166 EUR 
vznikli zo zlúčenia spoločnosti SNET, a.s. (IČO: 35 954 612) a spoločnosti Slovanet, a.s. (ICO: 35 765 143) k 1. aprílu 2015. 

Stav  
k  1. 1. 2015

Zlúčenie  
k 1.4.2015 Prírastky Úbytky Presuny

Stav  
k 31.12.2015

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Základné imanie 3 820 748 0 0 0 0 3 820 748

Základné imanie 3 820 748 0 0 0 0 3 820 748

Zmena základného imania 0 0 0 0 0 0

Pohľadávky za upísané vlastné imanie 0 0 0 0 0 0

Emisné ážio 0 0 0 0 0 0

Ostatné kapitálové fondy 0 0 0 0 0 0

Zákonné rezervné fondy 6 640 0 0 0 27 175 33 815

Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)  6 640 0 0 0 27 175 33 815

Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné 
podiely 0 0 0 0 0 0

Ostatné fondy zo zisku 0 0 0 0 0 0

Štatutárne fondy 0 0 0 0 0 0

Ostatné fondy zo zisku 0 0 0 0

Oceňovacie rozdiely z precenenia 0 0 0 0 0 0

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a 
záväzkov 0 0 0 0 0 0

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín 0 0 0 0 0 0

Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, 
splynutí a rozdelení 0 0 0 0 0 0

Výsledok hospodárenia minulých rokov 162 896 2 000 962 0 0 244 573 2 408 431

Nerozdelený zisk minulých rokov 162 896 2 678 128 0 0 244 573 3 085 597

Neuhradená strata minulých rokov 0 -677 166 0 0 0 -677 166

Výsledok hospodárenia bežného účtovného 
obdobia 271 748 0 502 700 0 -271 748 502 700

Spolu 4 262 032 2 000 962 502 700 0 0 6 765 694
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O. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31. DECEMBRU 2016

2016 2015

EUR EUR

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti

Peňažné toky z prevádzky 5 090 797 8 400 570

Zaplatené úroky -522 622 -563 785

Prijaté úroky 282 36 267

Zaplatená daň z príjmov -799 960 -1 006 269

Vyplatené dividendy 0 0

Peňažné toky pred položkami výnimočného rozsahu   alebo výskytu 3 768 497 6 866 783

Príjmy z položiek výnimočného rozsahu alebo výskytu 0 0

Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti 3 768 497 6 866 783

Peňažné toky z investičnej činnosti

Nákup dlhodobého majetku -4 160 626 -5 973 903

Príjmy z predaja dlhodobého majetku 76 743 38 573

Prijate peňažné prostriedky zo zlúčenia 22 050 7 298 091

Prijaté dividendy 0 0

Čisté peňažné toky z investičnej činnosti -4 061 833 1 362 761

Peňažné toky z finančnej činnosti

Príjmy zo zvýšenia základného imania 733 142 0

Zvýšenie dlhodobých záväzkov -30 322 4 914

Splátky prijatých úverov -2 928 832 -5 293 183

Čisté peňažné toky z finančnej činnosti -2 226 012 -5 288 269

(Úbytok) prírastok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov -2 519 348 2 941 275

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka 2 956 666 15 391

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka 437 318 2 956 666

Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2016
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Peňažné toky z prevádzky

Peňažné prostriedky

Peňažnými prostriedkami (angl. cash) sa rozumie peňažná hotovosť, ekvivalenty peňažnej hotovosti, peňažné prostriedky 
na bežných účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk, kontokorentný účet a časť zostatku účtu peniaze na 
ceste, ktorý sa viaže k prevodu medzi bežným účtom a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými účtami. 

Ekvivalenty peňažnej hotovosti

Peňažnými ekvivalentmi  (angl. cash equivalents) sa rozumie krátkodobý finančný majetok zameniteľný za vopred známu 
sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch odo dňa, 
ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, napríklad termínované vklady na bankových účtoch, ktoré sú uložené najviac 
na trojmesačnú výpovednú lehotu, likvidné cenné papiere určené na obchodovanie, prioritné akcie obstarané účtovnou 
jednotkou, ktoré sú splatné do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

2016 2015

EUR EUR

Čistý zisk (pred odpočítaním úrokových, daňových položiek  
a položiek výnimočného rozsahu alebo výskytu) 155 478 1 364 564

Úpravy o nepeňažné operácie:

Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku 7 075 361 5 237 121

Opravná položka k pohľadávkam 248 671 869 365

Opravná položka k zásobám 5 225 505

Opravná položka k dlhodobému hmotnému majetku 0 0

Opravná položka k dlhodobému finančnému majetku 0 0

Nerealizované kurzové straty 4 132 0

Nerealizované kurzové zisky -1 277 0

Rezervy -462 810 -754 293

Strata (zisk) z predaja dlhodobého majetku -47 023 -28 010

Výnosy z dlhodobého finančného majetku 0 0

Rozdiel medzi uznanou hodnotou vkladu a jeho účtovnou hodnotou 0 0

Iné nepeňažné operácie 123 439 0

Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu 7 101 196 6 689 252

Zmena pracovného kapitálu:

Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a iných pohľadávok 
(vrátane časového rozlíšenia aktív) 3 177 103 4 061 057

Úbytok (prírastok) zásob 54 411 47 263

(Úbytok) prírastok záväzkov (vrátane časového rozlíšenia pasív) -5 241 913 -2 397 002

Peňažné toky z prevádzky 5 090 797 8 400 570

Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2016
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SÍDLO SPOLOČNOSTI / REGISTERED SEAT

Slovanet, a. s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
tel.: 02/ 2082 8111
fax: 02/ 2082 8222
e-mail: info@slovanet.sk
web: www.slovanet.sk

POBOČKY A ZÁKAZNÍCKE CENTRÁ
BRANCH OFFICES AND CUSTOMER CENTERS

Banská Štiavnica
Ludvíka Svobodu 13, 969 01 Banská Štiavnica
tel.: 045/ 282 85 64

Bratislava
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
tel.: 02/ 2082 8260, fax: 02/ 2082 8222

Brezno
M. R. Štefánika 44/52, 977 01 Brezno 
tel.: 048 / 282 85 41

Dunajská Streda
Nám. Á. Vámbéryho 51, 929 01 Dunajská Streda
tel.: 031/555 1111

Kežmarok
Hviezdoslavova 7, 060 01 Kežmarok
tel.: 052 / 286 66 79 

Krupina 
Svätotrojičné námestie 7, 963 01 
tel.: 045/ 282 85 68

Poprad
L. Svobodu 73, 058 01 Poprad
tel.: 052/ 282 85 75

Prešov
Hlavná 2890/39, 080 01 Prešov
tel.: 051/ 282 87 61, fax: 051/ 282 87 62
OC Opál Sekčov - Zemplínska 1, 080 01 Prešov
te.: 051/286 5929

Zlaté Moravce
Továrenská 3, 953 01 Zlaté Moravce
tel.: 0905/714 828, 0903/714 828

Sídlo a pobočky 
/ Registered Seat and Branch Offices

Šamorín
Gazdovský rad 39, 931 01 Šamorín
tel.: 031/ 555 11 11

Veľký Meder
Nám. B. Bártoka 21/500, 932 01 Velký Meder
tel.: 031/ 555 1111

SERVISNO TECHNICKÉ PRACOVISKÁ
TECHNICAL CENTERS

Banská Bystrica
Europa Business Center,
Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica

Bratislava
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2

Brezno
M. R. Štefánika 44/52, 977 01 Brezno 

Košice
Werferova 3, 040 11 Košice 11

Poprad
L. Svobodu 73, 058 01 Poprad

Trenčín
Gen. M. R. Štefánika 19, 911 01 Trenčín

Žilina
Budova S&T Žilina, Priemyselná ulica 2, 010 01 Žilina

KONTAKTY PRE ZÁUJEMCOV O PRODUKTY A SLUŽBY
/ CONTACTS FOR PERSON INTERESTED IN PRODUCTS 
AND SERVICES

• bezplatná linka / free telephone number: 0800 608 608
• web stránka / website: www.slovanet.sk
• e-mail: info@slovanet.sk
• 12 pobočiek a sieť viac ako 200 autorizovaných  

partnerov (na www.slovanet.sk) / 12 branches and 
network of more than 200 authorized partners (at 
www.slovanet.sk)

mailto:info%40slovanet.sk?subject=
http://www.slovanet.sk
http://www.slovanet.sk/kezmarok%20
http://www.slovanet.sk/kezmarok%20
http://www.slovanet.sk/kezmarok%20
http://www.slovanet.sk/kezmarok%20
http://www.slovanet.sk
mailto:info%40slovanet.sk?subject=
http://www.slovanet.sk
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