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Vážení priatelia,

Predchádzajúci rok si dovolím hodnotiť ako rok realizácie azda 
najväčších zmien vo vnútri našej spoločnosti. Dosiahli sme 
skutočne dramatický posun vpred k cieľom, ktoré sme si 
predsavzali pri uvedení novej expanzívnej stratégie Slovanetu 
v roku 2007. Napriek tomu, že komplexný proces zmeny bol 
zložitý a náročný, v najdôležitejších ukazovateľoch a hodno-
teniach sme obstáli a postavili sme dobré základy pre budúce 
úspešné pokračovanie dlhodobého rozvoja spoločnosti.

Z najväčších projektov, ktoré sme v uplynulom roku zvládli, 
musím spomenúť niekoľko unikátnych riešení spojených 
najmä s prechodom našich najvýznamnejších klientov na in-
tegrované hlasové služby Slovanetu založené na IP telefónii. 
Taktiež sa nám podarilo implementovať nové služby v oblas-
tiach, v ktorých sme v minulosti kvôli nedostatku vlastnej 
infraštruktúry nemohli pôsobiť, ako sú napríklad priemyselné 
parky. Po ukončení celej série špecifických produktov a slu-
žieb pre menších firemných zákazníkov sa nám začiatkom 
roku podarilo výrazne zvýšiť aj ich predaj. 

Výrazný podiel dostupných interných a externých finančných 
zdrojov sme investovali do rozvoja vlastnej infraštruktúry. 
Získali sme prístup k desiatkam kilometrov optických vlákien, 
pokryli sme viac ako 30 miest vysoko kvalitnou bezdrôtovou 
technológiou, ako prvá spoločnosť na Slovensku sme nasadili 
technológiu DWDM od firmy Cisco Systems, otvorili sme nové 
serverhousingové centrum v Bratislave, zaviedli sme do 
prevádzky nový zákaznícky informačný systém. Podobných 
projektov bolo omnoho viac, na tomto mieste sa nedajú 
všetky vymenovať.

Dear Friends,

I consider the last year as the period we have implemented 
probably the most significant changes in our company's 
history. These changes represented a dramatic move towards 
the targets we  defined when launching Slovanet's new 
expansion strategy in 2007. Although the process of changes 
was complicated and demanding, we did well, according to 
the most important indicators and evaluations, and we have 
built a strong base for future success in the long term 
development of our company. 

Among the largest projects we succeeded in the last year, 
I have to mention some of the unique solutions linked  with 
the migration  of our key clients to Slovanet's integrated voice 
services based on IP telephony. We have also implemented 
our new services in areas such as industrial parks, where we 
had  been unable to operate in the past due to the lack of 
infrastructure. After completion of our entire range of 
products and services for smaller corporate clients at the 
beginning of the year, we have managed significantly to 
increase sales in this customer segment.

We have invested a significant amount of our available 
internal and external financial resources into the develop-
ment of our own infrastructure. We have gained access to the 
tens of kilometres of optical fibres and we have covered more 
than 30 towns with high quality wireless technology. As the 
first company in Slovakia launching DWDM technology from 
Cisco Systems, we have opened a new server housing centre 
in Bratislava and we have implemented into the operation 
a new customer information system. There were many more 
such projects and it would take too long to name them all.
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Together with this investment effort, we have completed the 
acquisition of five local providers, along with their own 
infrastructure and customers. In spite of all the problems and 
challenges  these acquisitions brought, we have  achieved 
results in this area that are unique in terms of Slovak 
conditions and our available resources. This would not have 
been possible without the professional team of employees 
who deserve my great appreciation for their effort.

All the investments or acquisitions are focused on improving 
the conditions for the sale of our services to the customers 
and ensuring Slovanet's long-term competitiveness. This 
effort should provide room for the increased satisfaction 
among all of our current and prosspect customers. A consis-
tent focus on sales support and improved customer care 
processes will be the most important  company's key targets 
in the upcoming year.
 
At the end , I would like to express my gratitude to all of our 
customers for their trust and loyalty over the past year, as well 
as for their patience with our imperfections and short-
comings. I also believe that we will repay the trust you have 
shown us in the future.

Súčasne sme s uvedeným investičným rozvojom realizovali 
až 5 akvizícií miestnych poskytovateľov s ich vlastnou infra-
štruktúrou a zákazníkmi. Napriek všetkým problémom 
a enormnej záťaži, ktorú akvizície priniesli, sa nám v tejto 
oblasti podarilo, aj vzhľadom na slovenské pomery a dostup-
né zdroje, dosiahnuť výborné a jedinečné výsledky. To by 
nebolo možné bez profesionálneho tímu zamestnancov, 
ktorým patrí za ich úsilie moja vďaka.

Všetky kroky spojené s investíciami alebo akvizíciami majú 
za cieľ zlepšiť podmienky predaja služieb zákazníkom a za-
bezpečiť dlhodobú konkurencieschopnosť Slovanetu. Toto 
úsilie by malo synergicky poskytnúť priestor pre zvýšenie 
spokojnosti všetkých našich existujúcich, ale aj nových 
zákazníkov. Dôsledné zameranie sa na podporu predaja 
a zlepšenie procesov starostlivosti o zákazníkov budú nosný-
mi cieľmi spoločnosti v nasledujúcom roku.

Dovoľte mi na záver vyjadriť vďaku vám, všetkým našim 
zákazníkom, za vernosť v minulom roku, ako aj za trpezlivosť 
s našimi prípadnými nedostatkami a chybami. Verím, že dôve-
ru, ktorú ste do nás vložili, nesklameme ani v budúcnosti.

„Všetko naše súčasné úsilie smeruje k zabezpečeniu 

dlhodobej konkurencieschopnosti Slovanetu a k ne-

ustálemu zlepšovaniu starostlivosti o zákazníkov.“

P. Máčaj

Príhovor / Foreword 

„All of our recent efforts have led to Slovanet's

long-term competitiveness and our constant im-

provements in client care.“

P. Máčaj

Peter Máčaj
Predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ
Slovanet, a. s.

Peter Máčaj
Chairman of he Board of Directors and Chief Executive Officer
Slovanet, a. s.
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Rok akvizícií

Optický operátor

Personálne posilnenie

Nárast počtu klientov

Neobmedzená rýchlosť

Rok 2008 bol pre Slovanet veľmi významný. Podarilo sa mu 
úspešne naplniť prvé z cieľov stanovených novou strednodo-
bou expanzívnou stratégiou. V uplynulých mesiacoch zavŕšil 
akvizície 6 lokálnych operátorov. Získal tak vlastnú optickú 
infraštruktúru v rôznych mestách Slovenska, ktorú ďalej rozši-
roval a technicky zdokonaľoval. Slovanet sa vďaka tomu vy-
profiloval na plnohodnotného poskytovateľa optického inter-
netu, jedného z hlavných hráčov na domácom trhu.

Zisk optickej infraštruktúry je významný posun v existencii 
Slovanetu. Na stovkách kilometrov optických vlákien ponúka 
pripojenie na základe najmodernejšej technológie. Vlastná 
infraštruktúra mu umožňuje dohľad nad všetkými prvkami 
siete, čo pozitívne ovplyvňuje starostlivosť o zákazníka a zá-
roveň dáva Slovanetu priestor odlíšiť sa od konkurencie a ur-
čovať vlastnú identitu jedinečným portfóliom služieb. V roku 
2009 sa Slovanet zameria najmä na konsolidáciu získaných 
aktív, posilnenie klasického aj alternatívneho predaja, 
zvýraznenie prítomnosti na trhoch, kde rozšíril svoje pôso-
benie, ale aj na zlepšovanie starostlivosti o zákazníka.

V roku 2008 Slovanet zavŕšil náročnú fázu zmeny organizačnej 
štruktúry, obmeny a stabilizácie vrcholového manažmentu. 
Do svojich radov prijal odborníkov s bohatými skúsenosťami 
a zároveň vykonal dôležité zmeny v štruktúre spoločnosti, čím 
svoju činnosť výrazne zjednodušil a zefektívnil.

Slovanet investoval v uplynulom roku 3 268 tis. € (98 448 tis. 
Sk) do vlastnej optickej a bezdrôtovej technológie, ktorá mu 
umožňuje poskytovať spoľahlivé služby pre všetky zákaznícke 
segmenty. Začal ponúkať Triple Play služby pre domácnosti
a koncom roka prekročil hranicu 30 000 klientov širokopás-
mového internetu. Významne narástol aj počet jeho SME
a korporátnych klientov (Union Poisťovňa, Spoločná zdra-
votná poisťovňa, Všeobecná zdravotná poisťovňa, priemyselný 
park Chirana a Nitra) , ktor ým poskytuje komplexné 
telekomunikačné riešenia ako dátové služby, pripojenie
k internetu, IP telefóniu či server housing.

Slovanet v novembri predstavil unikátny produkt Neobme-
dzene rýchly internet, vďaka ktorému ako jediný slovenský 
operátor priniesol domácnostiam internet bez obmedzenia 
vrchnej hranice rýchlosti pripojenia. Za trhovo bezkonku-
renčnú cenu tak ponúkol zákazníkom rýchlosti niekoľkých 
desiatok megabitov za sekundu.

Čo priniesol rok 2008
Slovanetu
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What 2008 brought 
for Slovanet

A year of acquisitions
Two thousand and eight was a very important year for Slo-
vanet, which accomplished the initial objectives in its new 
medium-term expansion strategy. Slovanet has completed 
the acquisition of six local operators over the past few 
months, thus obtaining an optical network in towns across 
Slovakia that has expanded and improved technically. Thanks 
to this, Slovanet has become one of the leading players in the 
domestic optical Internet market.

Optical operator
The acquisition of optical infrastructure represents significant 
progress in Slovanet's history. It offers connections based on 
state-of-the-art technology across hundreds of kilometres of 
optical fibres. Slovanet's own network enables all network 
components to be monitored, which has a positive effect on 
client support, differentiates Slovanet from its competitors 
and allows it to determine its own identity by means of its 
unique portfolio of services. In 2009 the company will focus 
on consolidating its gains, strengthening its standard and al-
ternative sales channels, as well as accentuating its presence 
in markets where it is expanding and developing client 
support.

Strengthening personnel
In 2008 Slovanet completed a demanding phase of changing 
its organisational structure change, and modifying and stabili-
sing its senior management. The company brought in profe-
ssionals with extensive experience and carried out some im-
portant structural changes to improve its efficiency.

Increased client base
Last year, Slovanet invested 3 268 thous. € (98 448 thous. SKK) 
into the own optical and wireless technology, providing 
reliable service to all its customer segments. It began to offer 
'triple-play' ser-vices to households and by the end of the 
year it had exceeded 30,000 broadband Internet clients. The 
number of SME and corporate clients also increased 
significantly (including Union Poisťovňa, Spoločná Zdravotná 
Poisťovňa, Všeobecná Zdravotná Poisťovňa, and the Chirana 
and Nitra industrial parks).

Unlimited speed
In November, Slovanet became the only Slovak operator to 
offer No Speed Limit Internet, which provides households 
with an Internet service that has no upper limit in its 
connection speed. This offers customers speeds up to several 
tens of megabites per second.
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Spoločnosť Slovanet patrí k najvýznamnejším predstaviteľom 
domáceho telekomunikačného trhu a je tiež najväčším alter-
natívnym poskytovateľom širokopásmového internetu na Slo-
vensku. Počas roku 2008 sa Slovanet vyprofiloval na význam-
ného operátora služieb na báze optickej infraštruktúry. Je ak-
tívny v oblasti poskytovania internetového pripojenia, obsa-
hových a hlasových služieb, virtuálnych privátnych sietí i bez-
pečnostných riešení pre široké spektrum klientov. To zname-
ná, že sa ako jeden z mála ISP (Internet Service Provider) 
orientuje na služby pre zákazníkov všetkých typov - domác-
nosti, malé a stredné firmy, korporátnych klientov. 

História Slovanetu nadväzuje na predchodcov: Podnik výpoč-
tovej techniky Bratislava (PVT Bratislava, a. s.), nástupnícku ak-
ciovú spoločnosť ViaPVT Bratislava aj na internetového posky-
tovateľa PSG, a. s., Trenčín. Majoritným akcionárom Slovanetu 
je od októbra 2006 spoločnosť Asseco Slovakia, a. s., člen 
významnej medzinárodnej skupiny ASSECO Group pôso-
biacej v oblasti info-komunikačných technológií. Rok 2008 je 
spojený najmä s napĺňaním novej strednodobej stratégie spo-
ločnosti, ktorú operátor oznámil koncom roka 2007. Tá spoloč-
nosť nasmerovala k obchodnej expanzii vo všetkých troch zá-
kazníckych segmentoch. Zároveň predstavuje posun v orien-
tácii spoločnosti od organického rastu k rastu prostredníc-
tvom výrazných zmien spojených s využitím externých zdro-
jov zameraných najmä na akvizičnú činnosť a investície do 
vlastnej optickej a bezdrôtovej infraštruktúry.

Vznik, história, súčasnosť

Identifikačné a kontaktné údaje
Obchodné meno: Slovanet, a. s.
Sídlo: Záhradnícka 151, 821 08  Bratislava
Pobočky: Bratislava, Banská Bystrica, Brezno,

Košice, Nitra, Poprad, Prešov, Trenčín,
Zlaté Moravce, Žilina

IČO: 35 765 143
Internetová stránka: www.slovanet.sk
Spoločnosť Slovanet je zapísaná v obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2103/B.

Konsolidovaný obrat za rok 2008:       24,6 mil. € (744 mil. Sk)
Počet zamestnancov (k 31.12.2008):  216
Počet zákazníkov (k 31.12.2008):         37 200

Profil
spoločnosti

Slovanet is one of the most important players in the Slovak 
telecommunications market and also the largest alternative 
provider of broadband Internet in Slovakia. In 2008 Slovanet 
became a major operator of services based on optical infra-
structure. Slovanet is active in providing Internet connections, 
content and voice services and virtual private networks, as 
well as security solutions for a wide variety of clients. As one 
of the few ISPs (Internet Service Provider), Slovanet focuses on 
services for all types of clients, including households, small 
and medium enterprises and corporate clients.

Origins, history and the present
The history of Slovanet is connected with its predecessors, 
which include Podnik Výpočtovej Techniky Bratislava (PVT 
Bratislava, a.s.) and the joint stock company that succeeded it, 
ViaPVT Bratislava, and PSG, a.s., Trenčín, an Internet provider. 
Asseco Slovakia, a.s., a member of the large international 
Asseco Group, which operates in the field of information and 
communication technologies, has been a majority sharehol-
der of Slovanet since October 2006. The 2008 year is mainly 
connected with the accomplishment of the company's new 
medium-term strategy, which was announced at the end of 
2007, and has led to expansion in all three customer 
segments. The strategy represents the company's shift from 
organic growth to growth through significant changes using 
external sources, acquisition activities and investments in the 
company's optical and wireless infrastructure.

ID Data and Contacts
Business name: Slovanet, a. s.
Registered seat: Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
Branch offices: Bratislava, Banská Bystrica, Brezno,

Košice, Nitra, Poprad, Prešov, Trenčín,
Zlaté Moravce, Žilina

ID number (IČO): 35 765 143
Website: www.slovanet.sk
Slovanet is registered in the Companies Register with the 
District Court of Bratislava I, Section: Sa, Ins. No. 2103/B.

2008 consolidated turnover:  24,6 million € (744 million SKK)
Number of employees 
(as of 31 Dec. 2008):                  216
Number of clients 
(as of 31 Dec. 2008):                  37 200

Company
profile

www.slovanet.sk
www.slovanet.sk
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Slovanet - filozofia,
poslanie, vízia

Slovanet má pred sebou fázu výrazného rastu, ku ktorému 
úspešne vykročil počas roku 2008. V najbližších rokoch chce aj 
naďalej investovať výrazný podiel vlastných a dostupných 
externých zdrojov do svojho rozvoja, vývoja nových 
produktov pre všetky zákaznícke segmenty, do ďalších 
akvizícií a ich konsolidácie a do výstavby vlastnej infra-
štruktúry. V roku 2009 chce v náročnom konkurenčnom 
prostredí aj napriek vplyvu celosvetovej finančnej krízy udržať 
dynamický rast výnosov a ziskov. Cieľom Slovanetu je stať sa 
natrvalo jedným z lídrov pôsobiacich na slovenskom trhu 
elektronických komunikácií a rovnocenným konkurentom 
nadnárodných hráčov. 

Filozofia Slovanetu je zameraná na hodnotový systém, ktorý je 
základom firemnej stratégie. Vychádzajúc z nej kladie Slovanet 
do popredia tieto hodnoty:
- orientácia na potreby a spokojnosť zákazníka,
- dôveryhodné partnerstvo,
- poskytovanie kvalitných a spoľahlivých služieb,
- otvorená a priateľská komunikácia,
- dynamická a flexibilná práca,
- inovátorstvo a snaha odlíšiť sa,
- napĺňanie očakávaní akcionárov.

Poslanie spoločnosti je jej hlavnou motivujúcou myšlienkou. 
Poslaním Slovanetu je umožniť ľuďom komunikovať, poskyto-
vať prístup k najrozličnejším informáciám.
"Informácia sprevádza svet od počiatku. Genetická vytvára život, 
spoločenská dáva možnosť existencii a vývoju civilizácie. Infor-
mácia bez komunikácie stráca zmysel. Ponúknuť komunikáciu 
znamená zdokonaľovať, vzbudzovať záujem a posúvať vpred. 
Slovom, písmom, obrazom."

Slovanet chce byť jedným z lídrov na trhu elektronických ko-
munikačných služieb pre segmenty domácností, firiem a kor-
porácií, cenovo atraktívnym a spoľahlivým partnerom s indivi-
duálnym, inovatívnym a otvoreným prístupom.

Filozofia

Poslanie

Vízia

Slovanet - Philosophy, 
Mission and Vision
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2  
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Slovanet is heading towards the significant growth that it 
started to aim towards successfully in 2008. In the following 
years it will invest both internal and external resources into 
growth, new product development for all customer seg-
ments, new acquisitions and their consolidation, and the con-
struction of its own infrastructure. In 2009 Slovanet intends to 
preserve its dynamic growth of revenues and profits in a de-
manding competitive environment, despite the impact of the 
global financial crisis. Slovanet's objective is become one of 
the leaders operating in the Slovak telecom market and to 
compete with the major international players.

Philosophy
Slovanet's philosophy is a system of values that builds the 
base for the company's strategy. According to its philosophy, 
Slovanet focuses on the following values:
- focus on customers' needs and satisfaction,
- be a trustworthy partner,
- provide high quality, reliable services,
- open and friendly communication,
- dynamic and flexible work,
- be innovative and differentiate itself,
- fulfil shareholders' expectations.

Mission
Slovanet's mission - to provide its clients with communication 
and access to a range of information - is its main motivation.. 
"Information has been a key part of the world from its very begin-
ning. Life arises from genetic information, social information 
allows civilisations to exist and develop. Information without 
communication is useless. The possibility of communication 
means improvement, awakened interest and progress, whether in 
a word or in letter or in an image."

Vision
Slovanet intends to become a leader in the electronic 
communication services market for households, enterprises 
and corporate clients, and an attractive and reliable partner 
with an individual, innovative and open approach.

Rast celkových tržieb spoločnosti 
Slovanet, v tis. € (tis. Sk)
(účtovná metodika skupiny Asseco
je založená na štandarde IFRS)
Increase of Slovanet Total Revenues,
in thous. € (thous. SKK)
(Accounting policy of Asseco group 
based on IFRS standards)
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Slovanet's memberships, partnerships and awards in 2008

Slovanet spolupracuje s mnohými inštitúciami a organizácia-
mi aktívne pôsobiacimi v oblasti telekomunikačného trhu. Je 
držiteľom viacerých certifikátov a ocenení.

- Asociácia telekomunikačných operátorov (ATO)
- IT Asociácia Slovenska (ITAS)
- Asociácia pre prenositeľnosť čísla (NPA)
- Partnerstvá pre prosperitu (PPP)
- RIPE (Réseaux IP Européens) - medzinárodná organizácia pre 

správu IP adries

- Cisco Systems, Inc. - Slovanet je autorizovaným a certifiko-
vaným partnerom tejto americkej spoločnosti v kategóriách 
Channel Customer Satisfaction Excellence, Premier Partner, 
Authorized Reseller a WLAN Specialist.

- Microsoft Corporation - Slovanet je členom programu Mi-
crosoft Certified Partner na úrovni Gold Partner (najvyššia 
možná úroveň partnerstva) v oblasti riešení optimalizácie in-
fraštruktúry a siete, ako aj v oblasti riešení pre prácu s infor-
máciami.

- Computer Associates Inc. (CA) - Slovanet dlhodobo dodáva 
slovenským zákazníkom produktové portfólio CA najmä 
z oblasti riadenia bezpečnosti.

- Asseco Slovakia, a. s. - Slovanet je významným obchodným 
partnerom aj pre samotného investora, ktorý je dodávate-
ľom komplexných IT riešení v oblasti bankovníctva, poisťov-
níctva, stavebného sporenia a zdravotného poistenia.

- Slovanet získal ocenenie TREND Top Telecom 2008, podľa 
ktorého sa stal najdynamickejšie rastúcim poskytovateľom 
veľkoobchodných služieb v telekomunikačnom segmente 
na Slovensku. Zároveň zaznamenal najviac zákazníkov širo-
kopásmového internetu spomedzi alternatívnych operá-
torov.

- V poslednom ročníku súťaže Najlepšia ročná správa, ktorú 
organizuje inštitút INEKO s odbornou 
garanciou KPMG Slovensko a Amrop 
Hever, zvíťazil Slovanet v kategórii 
Najlepšia elektronická ročná správa a zís-
kal aj tretie miesto v printovej kategórii. 
Porota ocenila nielen informačnú, finan-
čnú, ale aj komunikačnú úroveň ročnej 
správy.

Členstvá Slovanetu

Partnerstvá Slovanetu

Certifikáty a ocenenia

Slovanet holds various cer tif icates and awards, and 
cooperates with many institutions and organisations that are 
active in the telecommunication market. 

Slovanet memberships
- The Association of Telecommunication Operators (ATO)
- IT Association of Slovakia (ITAS)
- Number Portability Association (NPA)
- Partnerships for Prosperity (PPP)
- RIPE (Réseaux IP Européens) - International organisation for 

the administration of IP addresses

Slovanet Partnerships
- Cisco Systems, Inc. - Slovanet is an authorised and certified 

partner of this American Company in the categories of 
Channel Customer Satisfaction Excellence, Premier Partner, 
Authorised Reseller and WLAN Specialist.

- Microsoft Corporation - Slovanet is a member of the "Micro-
soft Certified Partner" programme at the Gold Partner level 
(the highest possible level of partnership) in the field of 
infrastructure and network optimisation, as well as in provi-
ding solutions for work with information.

- Computer Associates Inc. (CA) - Slovanet has offered Slovak 
customers the CA product portfolio for several years now, 
particularly in the field of security control.

- Asseco Slovakia, a.s. - Slovanet is an important business 
partner for this investor, a supplier of complex IT solutions 
for banks and insurance companies as well as building sa-
vings and health insurance companies.

Certificates and Awards
- Slovanet obtained the TREND Top Telecom 2008 award, 

which marks it as the wholesale services provider with the 
most dynamic growth in the Slovak telecommunications 
segment. Slovanet has also been recognised as the compa-
ny with the highest number of customers of broadband 
internet among alternative operators.

- In last year's "Best Annual Reports", a competition organised 
by INEKO institute with the professional 
guarantee of KPMG Slovensko and 
A m r o p H e v e r,  S l o v a n e t  w o n t h e  
category entitled "The Best Electronic 
Annual Report" and obtained third place 
in the print category. The jury acknow-
ledged not only financial information, 
but also the communication level of 
Slovanet's annual report.
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Social responsibility

Vzťah k životnému prostrediu

Vzťah so štátom

Vzťah k zákazníkom

Vybrané aktivity Slovanetu v roku 2008. Slovanet:

Slovanet pôsobí v oblasti služieb, ktoré sú už svojou podsta-
tou šetrné voči životnému prostrediu. Dbá na ekologický roz-
mer svojich aktivít a prispieva k trvalo udržateľnému rozvoju. 
Slovanet:
- preferuje nákup zariadení spĺňajúcich ekologické normy, 
- aktívne ponúka klientom k prostrediu šetrné elektronické 

faktúry ako alternatívu papierových,
- zabezpečuje ekologickú likvidáciu vyradených zariadení,
- znižuje spotrebu papiera v administratívnom styku (e-mailo-

vou komunikáciou s overeným elektronickým podpisom),
- realizuje vo svojich najväčších pobočkách zber papiera.

Slovanet je spoľahlivý a zodpovedný partner vo vzťahu k štá-
tu. Nemá nedoplatky zdravotného a sociálneho poistenia, 
príspevkov na starobné dôchodkové sporenie ani nedoplatky 
voči daňovému úradu, ktoré by sa vymáhali výkonom rozhod-
nutia. Voči Slovanetu sa nevedie konkurzné konanie, spoloč-
nosť nie je v konkurze ani v likvidácii, nikdy proti nej nebol 
zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok 
majetku.

Slovanet sa riadi ustanoveniami interného Etického kódexu 
a Charty oddanosti zákazníkovi, ktoré určujú najdôležitejšie 
pravidlá prispievajúce k rastu spokojnosti zákazníkov. Dlho-
dobá politika Slovanetu spočíva tiež v aktívnej komunikácii 
s médiami a verejnosťou, čo prispieva k transparentnej čin-
nosti spoločnosti.

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) pri kontrole procesov 
v rámci prechodu Slovenska na novú národnú menu našiel 
nedostatok v duálnom zobrazovaní u každého z 15 celonárod-
ných operátorov okrem Slovanetu (september 2008). 

- sa aktívne zapojil do prípravy operačného programu 
Informačná spoločnosť na podporu informatizácie Sloven-
ska v rokoch 2007 - 2013,

- poskytuje domácnostiam pripojenie k internetu zadarmo,
- cez mobilnú sieť predajní ponúka občanom bezplatné tele-

komunikačné poradenstvo a prístup na internet,
- sa chce stať „dobrým občanom" miest, kde rozširuje svoje 

pôsobenie, preto začal podporovať miestne komunity 
(sponzoring, spoluúčasť na organizovaní akcií, spolupráca so 
samosprávou a pod.),

- sa nepretržite angažuje v aktivitách na podporu liberalizácie 
trhu a rozšírenia možností výberu pre zákazníkov, presadzuje 
myšlienku regulovanej veľkoobchodnej ponuky dominant-
ného operátora u príslušných oficiálnych orgánov a v mé-
diách, sám sprístupnil vlastnú infraštruktúru pre veľkoob-
chodný predaj za rovnakých podmienok pre všetkých ope-
rátorov.

Relationship with the Environment
Slovanet operates in a sphere that is, at its core, environmen-
tally friendly. Slovanet pays attention to environmental issues 
and contributes to sustainable development. Slovanet:
- prefers to purchase equipment that satisfies environmental 

standards, 
- actively offers its customers environmentally friendly 

electronic invoices as an alternative to paper invoices,
- ensures the ecological disposal of discharged equipment,
- reduces paper consumption in administration (e.g. commu-

nication via e-mail with a certified electronic signature), 
- carries out waste paper collection at its largest branches.

Relationship with the State
Slovanet is a reliable and responsible partner of the state. It is 
not in arrears with any health or social insurance companies 
and has no outstanding contributions to old-age pension 
savings. It is not in arrears in its taxes, is not a party to ban-
kruptcy proceedings, is neither in bankruptcy nor liquidation 
and has had no bankruptcy petition brought against it for 
a lack of assets.

Relationship to Customers
Slovanet observes the provisions of its Code of Conduct and 
Loyalty to Customer Charter, which summarise the rules 
contributing to higher customer satisfaction. The long-term 
policy of Slovanet is also built on active communication with 
the media and the general public and thus contributes to the 
transparency of the company's activities.

The inspection resulting from the changeover to the new 
national currency of the Telecommunications Office of the SR 
discovered errors in dual pricing in all 15 national operators, 
except for Slovanet (September 2008).

Selected activities of Slovanet in 2008. Slovanet:
- actively participated in the preparation of the Information 

Society operation programme, which focused on support 
for Slovakia's informatisation between 2007 and 2013,

- offers free Internet connections to households,
- offers, through a mobile network of shops, free telecommu-

nications counselling and Internet access to citizens,
- intends to become a "good citizen" in towns in which it ex-

pands, that's why it begun to support local communities in 
these areas (sponsorship, participation in event organisa-
tion, cooperation with local government, etc.),

- continuously engages itself in activities to support the libe-
ralisation of the market and to widen the possibilities of 
choice for customers. It establishes the idea of regulated 
wholesale offers of the dominant operators with relevant 
official authorities and media. Slovanet made its own infra-
structure accessible to wholesale with equal conditions for 
all operators.



Organizačná štruktúra
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Organization Structure

výkonný riaditeľ
Chief Executive Officer

Peter Máčaj

riaditeľ  ľudských zdrojov
HR Director

Lucia Gröneová

obchodný riaditeľ
Chief Sales Officer

Stanislav Krátky

finančný riaditeľ
Financial Director

Marta Rošteková

prevádzkový riaditeľ
Chief Operating Officer

Martin Zamba

Predstavenstvo  /  Board of Directors

 / Chairman

 / Vice-Chairman

 / Member

 / Member

 / Member

Ing. Peter Máčaj - predseda

Ing. Michal Navrátil - podpredseda

Ing. Ivan Kostelný - člen

Ing. Juraj Kováčik - člen

Ing. Peter Tomášek - člen

Dozorná rada  /  Supervisory Board

Structure of the Supervisory Board

 / Chairman

 / Member

 / Member

 / Member

 / Member

Zloženie dozornej rady

RNDr. Jozef Klein - predseda

Ing. Erik Lehotský - člen

Ing. Peter Ličko - člen

Ing. Martin Morávek - člen

Ing. Branislav Tkáčik - člen

Zloženie manažmentu    / Management structure

/ Chief Executive Officer

/ HR Director

 / Chief Sales Officer

/ Financial Director

/ 

Ing. Peter Máčaj - výkonný riaditeľ 

Mgr. Lucia Gröneová - riaditeľ ľudských zdrojov

Ing. Stanislav Krátky - obchodný riaditeľ

Ing. Marta Rošteková, PhD. - finančný riaditeľ

Ing. Martin Zamba - prevádzkový riaditeľ

 

 

 Chief Operating Officer
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Ing. Peter Máčaj (výkonný riaditeľ) absolvoval štú-
dium na Fakulte elektrotechniky a informatiky Sloven-
skej technickej univerzity v Bratislave. Počiatky jeho 
profesionálnej kariéry sa spájajú so spoločnosťou PVT 
Bratislava. Neskôr stál pri zrode spoločnosti Slovanet, 
a. s., kde v súčasnosti pôsobí ako výkonný riaditeľ 
a predseda predstavenstva. Peter Máčaj je jedným z naj-
skúsenejších manažérov v telco biznise, na slovenskom 
trhu v ňom pôsobí na vrcholových pozíciách už 10 
rokov.

Mgr. Lucia Gröneová (riaditeľ ľudských zdrojov) vy-
študovala odbor germanistika a knižničná a informačná 
veda na Univerzite Komenského v Bratislave. V Dubline 
získala prestížny certifikát MBTI oprávňujúci vykonávať 
individuálnu a skupinovú osobnostnú typológiu. V ob-
lasti ľudských zdrojov pôsobila v nadnárodnej agentúre 
Amrop Jenewein Group a päť rokov pracovala v spoloč-
nosti Dell na viacerých personalistických a manažér-
skych postoch. V Slovanete pôsobí od januára 2008.

Ing. Stanislav Krátky (obchodný riaditeľ) absolvoval 
štúdium na Strojníckej fakulte Slovenskej vysokej školy 
technickej v Bratislave. Stál pri zrode spoločnosti 
Electrolux, jednej z najúspešnejších firiem v retailovom 
segmente na Slovensku, v ktorej pôsobil ako dlhoročný 
generálny riaditeľ. Neskôr pôsobil ako konateľ v spoloč-
nosti Franke Slovensko a Franke Česká republika. Od 
novembra 2008 je obchodným riaditeľom Slovanetu, zá-
roveň má v kompetencii aj riadenie oddelenia marketin-
gu a produktového manažmentu.

Ing. Marta Rošteková, PhD. (finančný riaditeľ) 
okrem absolvovania vysokoškolského štúdia ekonómie 
v Bratislave má za sebou viaceré kurzy manažmentu na 
Viedenskej univerzite. Diplom v oblasti biznisu a ekonó-
mie získala na belgickej University of Antwerp a titul 
Master of Arts na Univerzite v Pittsburghu v americkej 
Pennsylvánii. Niekoľko rokov pracovala na analytických 
pozíciách v bankovom sektore. Od roku 2004 pôsobí ako 
finančný riaditeľ v Slovanete.

Ing. Martin Zamba (prevádzkový riaditeľ) absolvo-
val štúdium na Fakulte elektrotechniky a informatiky 
Technickej univerzity v Košiciach a kurzy manažmentu 
na Institute Of Commercial Management vo Veľkej Britá-
nii. Zastával významné manažérske funkcie v spoločnos-
ti Dell, o. i. v oblasti projektového a programového ma-
nažmentu. Ako riaditeľ prevádzkového úseku zastrešuje 
od mája 2008 oblasť telekomunikačných sietí, informač-
ných technológií, logistiky a vzťahov s prevádzkova-
teľmi.
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Ing. Peter Máčaj (Chief Executive Officer) completed 
his studies at the Faculty of Electrotechnics and Infor-
matics of the Slovak Technical University in Bratislava. He 
started his professional career in PVT Bratislava and later 
co-founded Slovanet, a.s., where he currently holds the 
position of Chief Executive Officer and is Chairman of 
the Board of Directors. Peter Máčaj is one of the most 
experienced managers in the telecom business, in 
which he has been working in the highest positions in 
the Slovak market for over 10 years.

Mgr. Lucia Gröneová (HR Director) completed Ger-
man Studies and Library and Information Science deg-
rees at Comenius University in Bratislava. She obtained 
a prestigious MBTI certificate, which enables its holders 
to carry out individual and group personal typology in 
Dublin. In terms of human resources, she worked at the 
Amrop Jenewein Group, an international agency, and 
spent five years in various human resources and mana-
gement positions with Dell. She has been working with 
Slovanet since January 2008.

Ing. Stanislav Krátky (Chief Sales Officer) studied at 
the Faculty of Mechanical Engineering at the Slovak Uni-
versity of Technology in Bratislava. He was present at the 
birth of Electrolux, one of the most successful compa-
nies in the Slovak retail segment, where he worked as its 
long-standing general director. He later became a com-
pany executive at Franke Slovakia and Franke Czech Re-
public. Krátky has been Slovanet's CSO since November 
2008 and is also responsible for management of the 
Marketing and Product Management department.

Ing. Marta Rošteková, PhD. (Financial Director) be-
sides her university studies in economics in Bratislava, 
Ing. Rošteková also attended a number of management 
courses at Vienna University. She acquired a diploma in 
business and economics at the Belgian University of 
Antwerp and a Master of Arts degree at the University of 
Pittsburgh, Pennsylvania. She worked for several years in 
the banking sector in various analytical positions and 
since 2004 she has held the position of Financial Direc-
tor with Slovanet.

Ing. Martin Zamba (Chief Operating Officer) com-
pleted his studies at the Faculty of Electrical Engineering 
and Informatics of the Technical University in Košice and 
a management course at the Institute of Commercial 
Management in Great Britain. He held senior manage-
ment positions at Dell in areas such as project and prog-
ramme management. As Operations Manager, he has 
covered the area of telecommunication networks, infor-
mation technologies, logistics and operator relation-
ships since May 2008.



    R O Č N Á S P R ÁVA / A N N UA L R E P O R T12

Ľudia sú aktívom

Slovanet sa v roku 2008 výrazne kvalitatívne posilnil v perso-
nálnej oblasti. Pod vedením novej manažérky ľudských zdro-
jov zavŕšil náročnú etapu výmeny a stabilizácie vrcholového 
manažmentu a vykonal dôležité zmeny v štruktúre spoloč-
nosti.

Slovanet sa rozrástol o vysokokvalifikovaných lídrov. K nim 
patrí napríklad šéfka retailového predaja Melánia Baroková so 
skúsenosťami z bankového sektoru, vedúci úseku prevádzky 
Martin Zamba, ktorý zastával manažérske funkcie v spoloč-
nosti Dell, ale aj obchodný riaditeľ Stanislav Krátky, bývalý 
dlhoročný generálny riaditeľ spoločnosti Electrolux. 

Slovanetu sa podarilo významne zjednodušiť a zefektívniť or-
ganizačnú štruktúru a posilniť jednotlivé firemné oddelenia. 
Zároveň vytvoril nové útvary ako oddelenie retailového pre-
daja a viacero menších útvarov združil pod prevádzkový úsek.

Zvyšovaním produktivity práce a úpravou motivačného a od-
meňovacieho systému zamestnancov sa Slovanetu darilo udr-
žať primeraný počet a efektivitu ľudských zdrojov aj napriek 
rozsiahlemu rozrastaniu firmy. Aj po odkúpení viacerých lokál-
nych operátorov ukončil rok 2008 s počtom 216 zamestnan-
cov, čo je len o 16 ľudí viac ľudí, ako mal vlani. Slovanet pritom 
poskytol možnosť uplatniť sa a dosiahnuť kariérny postup všet-
kým kvalifikovaným zamestnancom odkúpených spoločností.

Slovanet dbá na zabezpečenie benefitov a zhodnocovanie 
platov svojich zamestnancov podľa trendov v IT/telco oblasti. 
V uplynulom roku významne zdokonalil systém hodnotenia 
pracovníkov na základe plnenia individuálnych cieľov, tzv. KPI 
(Key Performance Indicators). 

Slovanet aktívne podporuje technické, obchodnícke a komu-
nikačné zručnosti svojich ľudí. V roku 2008 viac ako zdvojná-
sobil investície do vzdelávania zamestnancov na 166 tisíc eur 
(5 miliónov korún).

Odborníci na správnom mieste

Efektivita ľudských zdrojov a vzdelávanie

People are our assets

Slovanet made significant developments in the quality of its 
personnel in 2008. Under the guidance of a new HR director it 
accomplished demanding phase of stabilisation in its senior 
management and carried out significant changes in the com-
pany's structure.

Experts in the right place
Slovanet expanded by enlisting highly qualified leaders, such 
as Retail Sales Manager Melánia Baroková, who brings expe-
rience from the banking sector, Chief Operating Officer Martin 
Zamba, who has held management positions with Dell, and 
Chief Sales Officer Stanislav Krátky, a former long-standing 
general director of Electrolux. 

Slovanet made its organisational structure more simple and 
efficient, and fortified all company departments. The compa-
ny has also opened new departments, such as the Retail Sales 
Department and the Operations Department.

HR Efficiency and Training
Slovanet succeeded in maintaining adequate staffing num-
bers and HR efficiency by increasing work productivity and 
improving employee motivation and its remuneration system, 
in spite of significant company expansion around Slovakia. 
Having bought 5 local operators, Slovanet completed 2008 
with 216 employees, a number that exceeds last year's num-
ber by only 16. Slovanet also gave the opportunity to all qua-
lified employees of these companies to assert themselves and 
to achieve promotions.

Slovanet provides benefits and salary increases to its emplo-
yees according to trends in the IT and telecommunications 
fields. Last year Slovanet significantly improved its employee 
evaluation system based on the achievement of individual 
targets, the so-called KPI (Key Performance Indicators).

Slovanet supports the technical, business and communication 
skills of its employees. In 2008 it more than doubled the invest-
ment into employee training up to 166 thous. € (5 mill. SKK).
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Vývoj počtu zamestnancov (medziročný nárast v %)
Development in headcount (Year-on-year increase in %)

2004 2005 2006 2007

122
(+13,0 %)

2008

141
(+15,6 %)

159
(+12,8 %)

(+25,8 %)
200

216
(+8,0 %)

Počet pracovníkov podľa vzdelania
Number of employees according to education

Stredoškolské
Secondary education

113
52,3 %

Bakalárske
Lower university education

6
2,8 %

Vysokoškolské
Higher university education

97
44,9 %
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Najväčšia alternatívna optická sieť

Posilňovanie kostry siete

Firemní klienti

Podpora menších miest

Slovanet počas roku 2008 sprevádzkoval optickú technológiu 
FTTx v 5 mestách na Slovensku. Akvizíciou sietí 6 lokálnych 
poskytovateľov internetu a ich začlenením do vlastnej infra-
štruktúry vybudoval najväčšiu opticko-metalickú metropolit-
nú sieť alternatívneho operátora na Slovensku s potenciálom 
pokrytia viac ako 75-tisíc domácností. Pomocou nej ponúka 
prenosové rýchlosti v desiatkach megabitov, v aktuálnych 
programoch až do 64 Mbit/s, a s technologickým potenciálom 
zvyšovania rýchlostí do stoviek Mbit/s. 

Slovanet počas uplynulého roku prepojil všetky krajské mestá 
prostredníctvom dvojito zálohovaného transportného okruhu 
s 1 Gbit linkami, čím výrazne rozšíril kapacity kostry siete. 
Začiatkom roka zakúpil aj technologickú špičku v prenose 
údajov - optické multiplexory (DWDM) na kľúčové body siete, 
ktoré napríklad v Bratislave umožňujú rýchlosť prenosu až 48 
x 10 Gbit/s.

Slovanet pomocou akvizičnej činnosti a tiež rozširovaním 
vlastnej bezdrôtovej siete získal prístup do desiatok admi-
nistratívnych budov na Slovensku. To mu umožnilo ponúkať 
služby z nového portfólia v omnoho väčšej miere aj korpo-
rátnym klientom alebo spoločnostiam zo segmentu malých 
a stredných podnikateľov. Počas roku 2008 dokázal "zmigro-
vať" až 100 významných zákazníkov na vlastnú infraštruktúru. 
Tá ponúka oproti prenajatej plnú kontrolu nad spojením 
klienta, možnosť efektívneho zvýšenia rýchlostí pripojenia bez 
rizika nekvalitnej technológie či služieb tretej strany. 

Operátor začiatkom roka implementoval do IT infraštruktúry 
nový monitorovací softvér SPECTRUM od spoločnosti 
Computer Assocciates ako primárny prostriedok pre dohľad 
nad komunikačnou infraštruktúrou a IT službami. Zároveň vy-
budoval nové, už svoje druhé serverhostingové centrum. Toto 
redundantné riešenie zaručuje ešte vyššiu stabilitu prevádzky 
služieb. Pri poskytovaní MPLS služieb na vlastnej infraštruktúre 
zaznamenal 125-percentný nárast pokrytia.

Okrem posilnenia tzv. národnej úrovne vytvoril Slovanet tran-
sportné kapacity v rozmedzí 10-100 Mbit/s aj na regionálnej 
úrovni, teda v 40 uzloch siete. V roku 2009 plánuje, podobne 
ako v roku 2008, zvýšiť kapacitu bezdrôtovej siete približne
v 60 ďalších lokalitách vrátane všetkých okresných miest. 
Slovanet je zároveň jedným z víťazov tendra TÚ SR na využí-
vanie frekvenčných blokov v licencovanom pásme 10,5 GHz
v ďalších 16 mestách na Slovensku.

Technológie a siete Technology and networks
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The largest alternative optical network
In 2008 Slovanet provided FTTx optical technology in five 
Slovak towns. The acquisition of the networks of six local 
internet providers and their integration into its own infra-
structure enabled Slovanet to build the largest optical-me-
tallic metropolitan network of any alternative operator in 
Slovakia, with coverage potential of more than 75,000 house-
holds. Thanks to this network, it offers transfer rates in the 
tens of megabites, up to 64 Mbps in current programmes and 
the technological po-tential for speed increases up to 
hundreds of Mbps.

Strengthening the network framework
During the last year, Slovanet interconnected all regional 
towns by means of a double back-up transport link connec-
tion with 1 Gbit links that significantly expanded the network 
backbone. At the beginning of the year, Slovanet purchased 
the best technology in terms of data transmission - optical 
multiplexers (DWDM) for key points of the network that, in 
Bratislava for example, allow a transmission rate of 48 x 10 
Gbps.

Corporate clients
Acquisition activities and the expansion of its own wireless 
network helped Slovanet to obtain access to dozens of admi-
nistrative buildings in Slovakia. This allowed Slovanet to provi-
de its services on a larger scale from the new portfolio to cor-
porate clients or small and medium-sized enterprises. During 
2008, Slovanet succeeded in migrating 100 important clients 
to its own infrastructure. Compared to hired infrastructure, 
this offers full control in terms of client's connections, the 
possibility of an effective increase in connection speed with-
out any risk of low-quality technology or services from a third 
party.

At the beginning of the year, the operator implemented the 
new SPECTRUM monitoring software from Computer Asso-
ciates into its IT infrastructure as the fundamental tool for 
communication infrastructure and IT services monitoring. It 
also developed a new server-hosting centre, its second, a 
solution that ensures even higher stability of service provi-
sion. When providing MPLS services with its own infrastruc-
ture, Slovanet saw a coverage increase of 125 %.

Supporting smaller towns
Besides strengthening at the national level, Slovanet created 
transport capacities between 10 to 100 Mbps at the regional 
level as well, in 40 network nodes. The company plans to 
increase the capacity of its wireless network in about 60 other 
areas in 2009, including all district towns. Slovanet is also one 
of the tender winners of the Telecommunications Office of 
the SR concerning usage of frequency blocks in a licensed 
band of 10.5 GHz in 16 other Slovak towns.
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Akcionárska štruktúra Shareholders' structure

Priamymi akcionármi akciovej spoločnosti Slovanet sú Asseco 
Slovakia, a. s., s majoritným podielom 51 % a SNET, a. s., s podie-
lom 49 %.

Asseco Slovakia, a.s., patrí k najvýznamnejším poskytovate-
ľom IT riešení, technológií a služieb na Slovensku. Ako prvá 
spoločnosť spomedzi slovenských firiem je kótovaná na Var-
šavskej burze cenných papierov priamym spôsobom. Je drži-
teľom titulu Ruban d´Honneur Recipients, ktorý získala v eu-
rópskom projekte European Business Awards 2009. Na základe 
dlhodobého rozvoja potvrdeného skokovým rastom hospo-
dárskych výsledkov, unikátnosti spôsobu financovania, realizá-
cie akvizičnej stratégie aj integračných procesov a vedúcej 
trhovej pozície v oblasti IT sa Asseco Slovakia umiestnilo 
v prvej desiatke úspešných firiem Európy.

- 51 % Slovanet
- 100 % DATALOCK
- 51 % MPI CONSULTING
- 60 % UNiQUARE Software Development
- 51 % Disig
- 100 % Asseco Czech Republic

ASSECO Group je medzinárodná skupina spoločností, ktorá 
pôsobí na trhu infokomunikačných technológií. Z hľadiska tr-
hovej kapitalizácie je jednou z desiatich najväčších kótova-
ných IT spoločností Európy. V súčasnosti pôsobí v takmer 
desiatich krajinách Európy. Spoločnosti skupiny ASSECO 
poskytujú komplexné inovatívne IT riešenia pre všetky sektory 
ekonomiky. Portfólio klientov tvoria silné nadnárodné 
bankové a f inančné spoločnost i , verejné inšt i túcie, 
medzinárodné korporácie, ako aj malé a stredné podniky.

Asseco Slovakia

Asseco Slovakia vlastní:

ASSECO Group

Asseco Slovakia, a.s., with a majority share of 51 % and SNET, 
a.s., with a 49 % share, are the direct shareholders of Slovanet, 
a joint stock company.

Asseco Slovakia
Asseco Slovakia, a.s. is one of Slovakia's major providers of IT 
solutions, technologies and services, and the first Slovak com-
pany to be directly listed on the Warsaw Stock Exchange. It is 
a Ruban d'Honneur recipient, an award that it received for 
a European project called the European Business Awards 
2009. Asseco Slovakia was placed among the top ten most 
successful European companies, on the basis of long-term 
development proved by strong economic results, a unique 
financing method and implementation of an acquisition stra-
tegy, as well as integration processes and a leading market 
position in the IT field.

Asseco Slovakia owns:
- 51 % of Slovanet
- 100 % of DATALOCK
- 51 % of MPI CONSULTING
- 60 % of UNiQUARE Software Development
- 51 % of Disig
- 100 % of Asseco Czech Republic

Asseco Group
Asseco Group is an international group of companies opera-
ting in the information and communication technologies 
market. In terms of market capitalisation, it is one of the ten 
largest quoted IT companies in Europe and it currently opera-
tes in nearly ten European countries. ASSECO group compa-
nies provide complex innovative IT solutions for all economic 
sectors. Its client portfolio includes strong multinational 
banking and finance companies, public institutions and inter-
national corporations, as well as small and medium-sized 
enterprises.

Asseco Slovakia   40 %

Asseco Czech Rep. 100 %

Asseco Germany  100 %

Asseco SEE  93 %

Asseco Poland
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Slovanet sa počas uplynulého roku vyprofiloval na renomova-
ného poskytovateľa optického internetu. Tento status dosia-
hol najmä vďaka úspešnej akvizičnej činnosti. Od ohlásenia 
expanzívnej stratégie odkúpil už 6 lokálnych operátorov v rôz-
nych mestách na Slovensku.

Koncom roka 2007 odkúpil Slovanet spoločnosť Kryha, počas 
roku 2008 dobudoval a začlenil jej optickú sieť do vlastnej 
infraštruktúry. Bola to prvá zavŕšená akvizícia Slovanetu, ktorá 
mu umožnila predstaviť svoje vlastné portfólio optických slu-
žieb, ponúkať digitálnu televíziu či internet zadarmo pre oby-
vateľov s nižšími príjmami. V Prešove dnes Slovanet pokrýva 
viac ako 16 000 domácností.

Spoločnosť CATV Tekov v Zlatých Moravciach patrí k priekop-
níkom káblovej technológie na Slovensku, jej odborníci sú 
jednými z prvých, ktorí stáli pri jej spustení na domácom trhu. 
Slovanet si vďaka akvizícii osvojil know-how v oblasti prevádz-
kovania káblovej televízie a služieb na koaxiálnom (opticko-
metalickom) spojení. V Zlatých Moravciach má 2 500 zákaz-
níkov.

Micronet na trhu pôsobil od roku 2001, bol historicky prvým 
lokálnym providerom, ktorý u nás začal poskytovať služby 
IPTV pre domácnosti. Slovanet mohol vďaka akvizícii operáto-
ra predstaviť svoje prvé vlastné Triple Play služby v hlavnom 
meste. Infraštruktúra Micronetu mu umožnila prístup do mno-
hých administratívnych budov a významne mu pomohla roz-
šíriť rady firemných klientov.

Akvízíciou lokálneho operátora získal Slovanet 1 600 klientov 
a potenciál pokrytia 4 500 domácností v Brezne. Spoločnosť 
BrNET sa od svojho vzniku stala najväčším lokálnym poskyto-
vateľom internetu v tomto meste a jeho okolí.

Akvizícia spoločnosti Robur je najvýznamnejšou akvizíciou ro-
ku 2008 na slovenskom telekomunikačnom trhu. Ide o optic-
kého lokálneho poskytovateľa s najväčším počtom klientov 
v Bratislave. Slovanet pomocou siete RoburNET rozšíril svoje 
pokrytie v hlavnom meste o 30 000 domácností a získal viac 
ako 5 000 klientov.

Akvizíciou popradského Amitelu získal Slovanet jednu z naj-
kvalitnejších a najmodernejších optických sietí na Slovensku 
s pokrytím 14 000 domácností a zároveň možnosť spolupra-
covať s partnerom s výnimočnou reputáciou medzi domácimi 
lokálnymi operátormi.

Prešov - Kryha, spol. s r. o. (november 2007)

Zlaté Moravce - CATV Tekov, spol. s r.o (apríl 2008)

Bratislava - Micronet, s. r. o. (jún 2008)

Brezno - BrNET, s. r. o. (september 2008)

Bratislava - Robur, s. r. o. (október 2008)

Poprad - Amitel, s. r. o (december 2008)

Akvizície Slovanetu Slovanet's acquisitions

Slovanet has become a major optical Internet provider over 
the past year, mainly due to successful acquisition activity. It 
has taken over six local operators in various Slovak towns 
since the announcement of its expansion strategy. 

Prešov - Kryha, spol.  s.r.o. (November 2007)
Slovanet bought up Kryha at the end of 2007, and it finished 
integrating its optical network into Slovanet's infrastructure in 
2008. This was the first of Slovanet's acquisitions, and it 
enabled Slovanet to present its own portfolio of optical ser-
vices and to offer digital television and free Internet to low-
income citizens. Today, Slovanet covers more than 16,000 
households in Prešov.

Zlaté Moravce - CATV Tekov, spol. s r.o (April 2008)
CATV Tekov, a company located in Zlaté Moravce, is one of 
the pioneers of cable technology in Slovakia and its experts 
were the first to participate when it was launched to the local 
market. Thanks to this acquisition, Slovanet adopted know-
how in the area of cable TV provision and services based on 
coaxial (optical-metallic) connections. The company has 2,500 
clients in Zlaté Moravce.

Bratislava - Micronet, s.r.o. (June 2008)
Micronet has been operating on the market since 2001 and 
was the first local provider of IPTV services for households. 
Slovanet could, thanks to the acquisition of this operator, 
present its first Triple Play services in Bratislava. Micronet's 
infrastructure enabled access to numerous administrative 
buildings and helped Slovanet widen its corporate client base 
significantly.

Brezno - BrNET, s.r.o. (September 2008)
The acquisition of this local operator enabled Slovanet to 
acquire 1,600 clients and coverage potential of 4,500 
households in Brezno. From its beginnings, BrNET gradually 
became the largest local internet provider in Brezno and its 
surroundings.

Bratislava - Robur, s.r.o. (October 2008)
The acquisition of Robur, the local optical provider with the 
highest number of clients in Bratislava, was the most impor-
tant acquisition in the Slovak telecommunications market in 
2008. Thanks to RoburNET's network, Slovanet expanded its 
coverage in Bratislava by 30,000 households and acquired 
more than 5,000 clients.

Poprad - Amitel, s.r.o (December 2008)
By acquiring Amitel from Poprad, Slovanet obtained one of 
the highest quality state-of-the-art optical networks in Slova-
kia, with coverage of 14,000 households as well as an oppor-
tunity to cooperate with a partner that has an outstanding 
reputation among local operators.
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Služby pre všetkých Services for everyone

Slovanet ponúka široké spektrum telekomunikačných služieb 
pre všetky typy klientov, ku ktorým patria: domácnosti, malé 
a stredné firmy, korporátni klienti.

Jednotlivé varianty služieb z ponúkaného portfólia sú starost-
livo nastavené podľa individuálnych potrieb a špecifík klien-
tov z uvedených trhových segmentov. Slovanet ponúka: 

- pripojenie optickými prístupovými linkami
- pripojenie metalickými a hybridnými opticko-metalickými 

linkami
- pripojenie prostredníctvom FWA a bezdrôtovej technológie 

v pásmach 10,5 GHz (licencované pásmo) a 5,4 GHz
- pripojenie formou vysokorýchlostného ADSL prístupu
- pripojenie prostredníctvom vytáčaného spojenia (dial-up)
- predaj komunikačných zariadení

- návrh a realizácia interných komunikačných sietí (budovanie 
virtuálnych privátnych sietí na báze protokolu IP MPLS)

- penetračné testy, analýzy rizík, komplexná realizácia bezpeč-
nostných riešení, projektov a auditov sietí a IT

- predaj HW, SW, IT zariadení, najmä komunikačných kompo-
nentov pre LAN a WAN siete a ich bezpečnosť

- poradenská a konzultačná činnosť v oblasti elektronických 
komunikačných služieb

- kompletný outsourcing správy sietí, bezpečnosti sietí a in-
formačných systémov, vrátane podpory a servisu

- verejná telefónna služba prostredníctvom priameho pripoje-
nia, voľby operátora (Carrier Selection) a IP telefónie

- predaj telefónnych prístrojov, komunikačných technológií
- návrhy, realizácia, poradenstvo a kompletný outsourcing rie-

šení pre hlasovú komunikáciu

- elektronická pošta, antivírusová a antispamová ochrana
- profesionálne webhostingové a serverhousingové služby
- integrované riešenia bezpečného pripojenia
- služba faxovania cez e-mail
- implementácia a outsourcing služieb call centra a kontakt-

ného centra
- registrácia a správa internetových domén 
- konfigurácia a správa firewallov, e-mailových serverov, moni-

torovania siete, systémov na detekciu bezpečnostných hro-
zieb (IDS)

- digitálna televízia (IPTV) a káblová televízia 
- videopožičovňa pre užívateľov IPTV
- integrované produkty Triple Play

Internetové služby

Dátové služby

Hlasové služby

Doplnkové služby

Domáca zábava
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Slovanet offers a wide range of telecommunication services for 
all types of clients, including: Households, Small and 
Medium Enterprises, Corporate Clients

Particular variations of services from the offered portfolio are 
carefully adjusted according to the individual needs of specific 
clients from market segments given above. Slovanet offers: 

Internet services
- Connection via optical access lines
- Connection via metallic and optical-metallic access lines
- Connection via FWA and wireless technology in 10.5 GHz (li-

censed band) and 5.4 GHz bands
- Connection via high-speed ADSL access
- Dial-up connection
- Sale of communication systems

Data services
- Design and implementation of internal communication net-

work solutions (building of virtual private networks based on 
IP MPLS protocol)

- Penetration tests, risk analyses, and complex implementation 
of network and IT security solutions, security projects and 
audits of networks

- Sales of HW, SW, IT equipment, communication components 
for LAN and WAN networks and their security in particular

- Advisory services and counselling in the field of electronic 
communication services

- Outsourcing of network and IT security, including service for 
all provided solutions

Voice services
- Public telephone service via direct connection, Carrier Selec-

tion and IP telephony
- Sale of telephone sets and communication technologies
- Design, implementation, consulting and outsourcing of solu-

tions for voice communication

Additional services
- E-mail, anti-virus and anti-spam protection
- Professional web-hosting and server-housing services
- Integrated solutions for secure connections
- Fax via e-mail service
- Implementation and outsourcing of call centre and contact 

centre services
- Registration and administration of Internet domains 
- Configuration and administration of firewalls, e-mail servers, 

network monitoring, and systems for the detection of securi-
ty threats (IDS)

Home entertainment
- Digital TV (IPTV) and cable TV 
- Video rental for IPTV users
- Integrated triple-play products

www.slovanet.sk/menu/doma__sluzby.html
www.slovanet.sk/menu/doma__sluzby.html
www.slovanet.sk/menu/podnikatel__sluzby.html
www.slovanet.sk/menu/podnikatel__sluzby.html
www.slovanet.sk/menu/firmy__sluzby.html
www.slovanet.sk/menu/firmy__sluzby.html
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Služby pre domácnosti Services for households
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Rozvoj optiky

Benefity partnerstva

Unikátne programy

Netradičný prístup

Slovanet sa vyprofiloval na najväčšieho alternatívneho posky-
tovateľa širokopásmového internetu. V súčasnosti už v jeho 
predaji dominuje optika na úkor ADSL. Ponúka najstabilnejší, 
najrýchlejší a neobmedzený spôsob pripojenia - čo sú pre 
zákazníkov najdôležitejšie faktory. Umožňuje i výhodne 
kombinovať internet s modernými hlasovými službami alebo 
digitálnou televíziou (IPTV). Potenciál optickej siete Slovanetu 
presahuje 75 tisíc domácností a ďalej narastá.

Slovanet a spoločnosť Telefónica O2 Slovakia odštartovali 
v novembri 2008 ojedinelú spoluprácu, prvú medzi mobilným 
a fixným operátorom na Slovensku. Spoločný predaj produk-
tov priniesol zákazníkom nové akciové ponuky a ucelené 
portfólio moderných telekomunikačných služieb.

Trendom na trhu domácností je internet bez časového či dá-
tového obmedzenia. Slovanet navyše ponúka ako jediný na 
Slovensku aj internet bez rýchlostného obmedzenia. V no-
vembri 2008 predstavil originálnu službu Neobmedzene 
rýchly internet. Zákazníci vďaka nej dosahujú vždy najvyššiu 
rýchlosť, akú dovoľuje kapacita siete - v priemere 30 Mbit/s za 
trhovo bezkonkurenčnú cenu 15,77 € (475 Sk) mesačne.

Nárast počtu klientov sa Slovanetu podarilo dosiahnuť vďaka 
zvýšenej aktivite klasických, ale aj alternatívnych predajných 
kanálov. Takým je napríklad Internetbox, originálny projekt 
moderne vybaveného mobilného kontajneru. Občanom po-
núka bezplatný prístup na internet, konzultácie a možnosť za-
kúpenia produktov v blízkosti ich domova. Prvé dva Internet-
boxy sa umiestnili v Prešove a Poprade.

Stratégiou regionálne cieleného predaja Slovanet svoju ponu-
ku individuálne prispôsobuje v jednotlivých mestách tak, aby 
bola na lokálnom trhu bezkonkurenčná.

Fiber Optics Development
Slovanet has grown to become Slovakia's largest alternative 
provider of broadband Internet. On its current sale, fiber 
dominates over ADSL because it offers the fastest and most 
stable, unlimited means of connection that represents the 
most important factors for customers. It allows a combination 
of internet with modern voice services or digital television 
(IPTV). Slovanet's optical network potential exceeds 75,000 
households and is still increasing. 

Partnership Benefits
Slovanet and Telefónica O2 Slovakia launched a unique form 
of cooperation in November 2008, the first between a mobile 
and fixed operator in Slovakia. Common product sales 
brought special offers and compact portfolio of modern tele-
communication services to customers.

Unique Programmes
Internet without time or data limits is a trend in the house-
hold market and Slovanet, as the only provider in Slovakia, 
now offers no-speed-limit Internet. In November 2008 Slova-
net presented the original services of a Best Effort type called 
Internet with Unlimited Speed. Customers always get the 
highest possible speed allowed by network capacity - an ave-
rage of 30 Mbps for a price that is unrivalled on the market 
15.77 € (475 SKK) per month.

Unconventional Approach
Slovanet's increased number of clients was also achieved 
thanks to increased activity of standard and alternative sales 
channels. These are represented by, for example, Internetbox, 
an original project of up-to-date equipped mobile container 
that offers clients free Internet access, counselling and 
product sales, close to their homes. Slovanet located the first 
two Internetboxes in Prešov and Poprad.

With the strategy of targeted regional sales, Slovanet prepares 
its offers individually for various towns, so it's adjusted to be 
unrivalled on the local market.
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Služby pre malé a stredné
firmy

Prostredníctvom produktov z radu LINK (internet:LINK, 
voice:LINK, safe:LINK, server:LINK, fax:LINK) ponúka Slovanet 
stovkám malých a stredných firiem moderné telekomunikač-
né služby s výraznou úsporou nákladov oproti klasickým rie-
šeniam. Mnoho spoločností na Slovensku ešte stále využíva 
neprimerane drahé fixné telefónne linky či zastarané ADSL 
pripojenie do internetu od dominantného operátora. Riešenia 
z radu LINK prinášajú klientom modernú funkcionalitu a re-
dukciu nákladov na komunikáciu v mesačnej réžii.

Slovanet poskytuje svojim zákazníkom návrh, implementáciu, 
správu telekomunikačných riešení a nepretržitý dohľad nad 
nimi prostredníctvom svojich špecialistov. Komplexnú 
starostlivosť ponúka Slovanet v oblasti bezpečnosti, dátových 
služieb, outsourcingu informačných systémov a správy firem-
nej komunikačnej infraštruktúry (internet, telefonovanie, faxo-
vanie a pod.). Zároveň zákazníkovov odbremeňuje od znač-
ných vstupných a prevádzkových investícií, ktoré by boli ne-
vyhnutné, ak by si chcel klient tieto riešenia zadovážiť sám. 

Klient si môže vybrať z viacerých štandardných modelov slu-
žieb, rovnako mu je Slovanet schopný prispôsobiť vlastné rie-
šenie na mieru. Trendom pre firemnú klientelu je zabezpeče-
nie jedného poskytovateľa pre všetky telekomunikačné slu-
žby. Vďaka tejto synergii dochádza k ďalšiemu zníženiu ná-
kladov.

Vďaka akvizíciám získal Slovanet na optickej infraštruktúre 
prístup do desiatok ďalších administratívnych budov. Zameral 
sa aj na kapacitný a kvalitatívny upgrade rádiovej siete v kraj-
ských, okresných, ale aj menších mestách na Slovensku. Tam 
ponúka tieto služby najčastejšie prostredníctvom bezdrôtové-
ho spojenia v licencovanom pásme 10,5 GHz. Poskytovaním 
služieb na vlastnej infraštruktúre na seba Slovanet zobral 
kompletnú zodpovednosť za technologický stav siete, čo 
klientovi prináša garanciu spoľahlivého, stabilného a neustále 
monitorovaného spojenia.

V nastávajúcom roku sa Slovanet zameria na rozširovanie in-
fraštruktúry, ešte aktívnejšiu propagáciu produktov, ale aj na 
up-sell a cross-sell svojich produktov pre firemnú klientelu.

Komplexná starostlivosť

Viacnásobná úspora

Väčší dosah

Services for Small and 
Medium-sized Enterprises

Slovanet offers up-to-date telecommunication services 
through its products from the LINK line (internet:LINK, 
voice:LINK, safe:LINK, server:LINK, fax:LINK) to hundreds of 
companies. Many companies still use inadequately expensive 
fixed telephone lines or outdated ADSL connections from 
dominant operator. The LINK range of solutions offers clients 
modern functionality and reduced costs in monthly pay-
ments.

Complex Outsourcing
Slovanet provides its clients with proposal, implementation, 
maintenance and continuous monitoring of these solutions. It 
provides this surveillance in the fields of security, data servi-
ces, information system outsourcing, administration of corpo-
rate communication infrastructure, such as Internet, use of te-
lephone, fax, etc. It also relieves client of the burden of signi-
ficant initial and operating investments, which would be ne-
cessary if he acquired these solutions by himself.

Synergy in Cost-Cutting
Clients can choose from several standard models of services 
as well as their customised solution from Slovanet. The trend 
among corporate clients is to ensure a single provider for all 
telecommunication services, a synergy that brings further 
cost reductions.

Higher Impact
Thanks to the acquisitions, Slovanet has gained access to 
dozens of administrative buildings for its optical infrastructu-
re. Operator focused on capacity and quality upgrade of radio 
network in regional as well as district and smaller towns. 
There, it offers its services by means of wireless connection in 
a licensed band of 10.5 GHz. By offering services through its 
own infrastructure, Slovanet takes full responsibility for the 
technological state of the network, which brings clients the 
guarantee of reliable, stable and continuously monitored 
connections.

Next year Slovanet plans to focus on infrastructure expansion, 
higher quality promotion of SME products on the telecom-
munications market, and on up-sell and cross-sell of its pro-
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Korporátni zákazníci

Komplexné riešenia

Príbytok spokojných zákazníkov

Nárast predaja telefónnych služieb

Rok 2008 priniesol Slovanetu zvýšenie tržieb zo služieb pre 
korporátnu klientelu o 60 percent, čím operátor prekročil svoj 
plán aj napriek celosvetovému ekonomickému spomaleniu
v závere roka. Korporátny segment charakterizuje predovšet-
kým dopyt po individuálnych komunikačných riešeniach, 
ktoré zabezpečujú súčasne dátovú komunikáciu, internet 
a hlasovú prevádzku. Slovanet tak desiatkam významných 
spoločností, organizácií a inštitúcií v komerčnom aj štátnom 
sektore prináša vysokú variabilitu riešení, nezávislosť od slu-
žieb bývalého monopolu na vlastnej optickej alebo rádiovej 
infraštruktúre a viditeľnú optimalizáciu nákladov na komuni-
káciu.

V uplynulom roku Slovanet opäť získal mnoho významných 
klientov a dodal komunikačné riešenia pre viacero dlhodo-
bých zákazníkov, ako sú napríklad Generálne riaditeľstvo 
Zboru väzenskej a justičnej stráže, Úrad geodézie, kartografie 
a katastra Slovenskej republiky, Union poisťovňa, a. s., Spoloč-
ná zdravotná poisťovňa, a. s. Mnohým klientom zavedením IP 
telefónie pomohol znížiť ich prevádzkové náklady za telefo-
novanie alebo marketingové náklady za call centrá, ako je to 
napríklad v prípade zdravotných poisťovní či finančných 
inštitúcií. V roku 2008 sa Slovanet zároveň etabloval v dvoch 
významných priemyselných parkoch na Slovensku - v Nitre 
a Starej Turej.

Výnosy z hlasových služieb pre korporátny segment si oproti 
minulému roku polepšili až o 110 percent. Pre stabilitu podni-
kania v oblasti hlasových služieb je mimoriadne dôležité, že 
výnosy z veľkoobchodných služieb neprevažujú nad službami 
pre koncových zákazníkov. Slovanet zabezpečuje klientom 
všetky služby súvisiace s hlasovou prevádzkou - telefonovanie, 
dodávky kompletnej infraštruktúry, ale aj zabezpečenie celých 
kontaktných centier či prenositeľnosť čísla.

4 500 

7 500 

9 000 

6 000 

3 000 

Predaj služieb virtuálnych privátnych sietí v tis. € (tis. Sk)
Sales of virtual private network services in thous. € (thous. SKK)

2004 2005 2006 2007
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(104 185)

2008
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(156 337)
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(174 049)

7 055
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Tržby z hlasových služieb vo firemnom segmente v tis. € (tis. Sk)
Sales revenues of voice services in the business seg.  in thous. € (thous. SKK)

2004 2005 2006 2007

63
(1 889)

2008

758
(22 834)

2 220
(66 877)

3 495
(105 281)

4 510
(135 840)

Corporate clients

Complex Solutions
Slovanet saw a 60-percent increase in sales from services for 
corporate clients in 2008, which helped the operator exceed 
its goals in spite of the global economic recession towards 
the end of the year. This segment is characterised in particular 
by requirements for individual communication solutions that 
simultaneously ensure data communication, Internet connec-
tion and voice operation. Because of this, Slovanet provides 
many important companies, organisations and institutions, in 
both the private and public sectors, with a variety of solu-
tions, and independence from the former monopoly services 
due to having its own optical or radio infrastructure and the 
noticeable optimisation of communication costs.

Increased Number of Satisfied Clients
Last year Slovanet again acquired several important clients 
and supplied communication solutions to a broad range of 
long-standings customers, including Generálne Riaditeľstvo 
Zboru Väzenskej a Justičnej Stráže (Prison and Judicial Guard 
Forces), Úrad Geodézie, Kartografie a Katastra Slovenskej Re-
publiky (Geodesy Cartography and Cadastral Authority of the 
Slovak Republic), Union Poisťovňa, a. s., Spoločná Zdravotná 
Poisťovňa, a. s. IP telephony helped many clients reduce their 
operating costs for using telephone or marketing costs for 
call centres, for example in the case of health insurance com-
panies or financial institutions. In 2008 Slovanet also establi-
shed itself in two important industrial parks in Slovakia - in 
Nitra and Stará Turá.

Increased Sales of Telephone Services
Compared to last year, profits from voice services in the 
corporate segment have increased by 110 percent. In the field 
of voice services, it is very important for business stability that 
the income from wholesale services do not override services 
for end clients. Slovanet provides its customers with complete 
services related to voice operations, including telephone 
services and the delivery of complex infrastructure, and it also 
provides the establishment of whole contact centers or 
number portability.
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Vybrané projekty 2008

Priemyselné parky v Starej Turej a Nitre

Spoločná zdravotná poisťovňa, a. s.

Prvý priemyselný park na Slovensku, kde je IP telefónia kom-
plexne využitá v celom areáli, je Chirana v Starej Turej. 
Telekomunikačné služby pre všetkých 23 spoločností v ňom 
(napríklad Chirana Prema Energetika, Leoni Cable Slovakia, 
Elster, Sensus) zastrešuje Slovanet. Jeho hlasové riešenie 
postavené na špičkovej technológii Cisco odstránilo 
spoločnostiam problém s obmedzeným počtom klapiek a pri-
nieslo výrazné úspory nákladov. Zároveň ponúklo množstvo 
výhod ako identifikáciu alebo automatické blokovanie 
hovorov, zasielanie hlasových odkazov priamo na e-mail, 
možnosť promptného nasadenia širokej škály ďalších funkcií 
či volanie v celej sieti Slovanetu zadarmo. Redundantné rieše-
nie sa vyznačuje mimoriadnou spoľahlivosťou - v areáli sú 
nainštalované dve IP ústredne, jedna z nich ako záložná.

Slovanet ponúka na optickej infraštruktúre svoje služby viace-
rým spoločnostiam aj v priemyselnom parku Nitra - Sever. 
Takou je napríklad firma Daidong Slovakia, s. r. o., výrobca 
plastových konštrukcií pre potreby japonského elektronické-
ho gigantu Sony. Slovanet im zabezpečuje vysokorýchlostné 
pripojenie do internetu, ktoré klienti využívajú aj na realizáciu 
videokonferencií. Dôležitým faktorom pri rozhodovaní o po-
skytovateľovi služieb bola pre zákazníka flexibilita Slovanetu, 
schopnosť urobiť riešenie na mieru. Pre klientov dokázal 
Slovanet vybudovať optickú infraštruktúru "na zelenej lúke"
v rekordne krátkom čase, približne za 4 mesiace.

Spoločná zdravotná poisťovňa, a. s., druhá najväčšia štátna 
zdravotná poisťovňa na Slovensku, je klientom Slovanetu od 
roku 2005. Od augusta 2008 jej Slovanet okrem internetového 
pripojenia zabezpečuje aj ďalšie služby ako Multi Protocol 
Label Switching WAN, Virtuálnu privátnu sieť, ktorou prepojil 
centrálu s desiatimi pobočkami a ôsmimi expozitúrami. Slova-
net klientovi zároveň poskytuje serverhousing vrátane (fault-
tolerant) záložného dátového centra prepojeného optickým 
vedením na hlavné dátové centrum umiestnené v centrále. 
Poisťovňa tak získala vyššie prenosové rýchlosti, záložné pri-
pojenie každej lokality a geograficky odčlenené záložné dáto-
vé centrum, čím sa sprehľadnila a zvýšila bezpečnosť firem-
ných údajov. Slovanet dodáva Spoločnej zdravotnej poisťovni 
služby ako partner spoločnosti Soitron, a. s., ktorá jej zabez-
pečuje komplexnú integráciu IT služieb.

Case Studies 2008
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Industrial Parks in Stará Turá and in Nitra
The first industrial park in Slovakia, where complex IP tele-
phony is used in all premises, is situated in Stará Turá. Tele-
communication services for all 23 companies in the park (in-
cluding Chirana Prema Energetika, Leoni Cable Slovakia, Elster, 
and Sensus) are covered by Slovanet. Its voice solution is 
based on Cisco top technology and has eliminated the prob-
lems caused by a limited number of extensions for compa-
nies, which has brought significant cost savings. It also offers 
many benefits, including identification or automatic call 
blocking, sending of voice messages directly to e-mails, and 
the ability to promptly launch a wide range of other functions 
or free calls across the whole Slovanet network. Redundant 
solutions are distinguished by extraordinary reliability - two IP 
exchanges, where one is a backup, installed on the premises.

In terms of optical infrastructure, Slovanet also offers its servi-
ces to several companies in the industrial park in Nitra - Sever, 
for example to Daidong Slovakia, s.r.o, manufacturer
of plastic constructions for Japanese electronic giant Sony. 
Slovanet provides them with high-speed connections to the 
Internet that are used by clients for services such as video-con-
ferences. When selecting a service provider, an important factor 
for the customer is Slovanet's flexibility and its ability
to provide a customised solution. Slovanet has mana-ged to 
build a "green-field" optical infrastructure for its clients within
a record-breaking period of only four months.

Spoločná Zdravotná Poisťovňa, a.s.
Spoločná Zdravotná Poisťovňa, a.s., the second largest state 
health insurance company in Slovakia, has been a client of 
Slovanet since 2005. Since August 2008, Slovanet has provi-
ded not only Internet connections but also other services 
such as Multi Protocol Label Switching WAN - a virtual private 
network that connects the company's headquarters with its 
ten branches and eight sub-branches. Slovanet also supplies 
its client with server-housing, including a fault-tolerant, back-
up data centre connected by optical line into the main data 
centre located in its headquarters. The insurance company 
thus gains higher transmission rates, a back-up connection to 
each location and geographically independent back-up data 
centre that provides increased clarity and security of corpo-
rate data. Slovanet provides services to Spoločná Zdravotná 
Poisťovňa as a partner of Soitron, a.s, that supplies complex 
integration of IT services.



Financie a poisťovníctvo

Verejná správa a štátny sektor

Zdravotníctvo a farmácia

Výroba, obchod a služby

- Burza cenných papierov v Bratislave, a. s.
- Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s.
- DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
- Generali Slovensko poisťovňa, a. s.
- Slovenská konsolidačná, a. s.
- Spoločná zdravotná poisťovňa, a. s.
- Tipos, národná lotériová spoločnosť, a. s.
- Union poisťovňa, a. s.
- Union zdravotná poisťovňa, a. s.
- Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.

- Colné riaditeľstvo SR
- Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
- Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
- LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
- Národný bezpečnostný úrad
- Národné centrum zdravotníckych informácií 
- Ozbrojené sily SR
- Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
- Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
- Úrad priemyselného vlastníctva SR
- Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

- Falck Záchranná, a. s.
- INFORAMA, a. s.
- Medirex, a. s.
- Phoenix Zdravotnícke zásobovanie, a. s.
- SANITAS - SR, a. s.
- Zentiva, a. s.

- Asseco Slovakia, a. s.
- Cora Geo, s. r. o.
- ESA Logistika, s. r. o.
- Home Credit Slovakia, a. s.
- CHIRANA-PREMA Energetika, s. r. o.
- Phoenix Zeppelin, spol. s r. o.
- Renault Slovensko, spol. s r. o.
- SHARK Computers, a. s.
- Slovalco, a. s.
- Soitron, a. s.
- TREND Holding, spol. s r. o.
- Vaša stravovacia, spol. s r. o.
- Vitis Pezinok, s. r. o.
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Slovanet
Referencie - 2008

Slovanet
Credentials - 2008

Finance and insurance
- Bratislava Stock Exchange, a. s.
- Central Securities Depository of the Slovak Republic, a.s.
- DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
- Generali Slovensko poisťovňa, a. s.
- Slovenská konsolidačná, a. s.
- Spoločná zdravotná poisťovňa, a. s
- Tipos, národná lotériová spoločnosť, a. s.
- Union poisťovňa, a. s.
- Union zdravotná poisťovňa, a. s.
- Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.

Public administration and public sector
- Slovak Republic Customs Directorate
- Public Prosecution of the Slovak Republic
- Headquarters of the Prison and Judicial Guard Corps 
- FORESTS of the Slovak Republic, state enterprise
- National Security Authority
- National Health Information Center
- Slovak Republic Armed Forces
- Geodesy, Cartography and Cadastre Authority of the Slovak Republic
- Healthcare Surveillance Authority
- Industrial Property Office of the Slovak Republic
- Public Healthcare Authority of the Slovak Republic 

Healthcare and pharmacy
- Falck Záchranná, a. s.
- INFORAMA, a. s.
- Medirex, a. s.
- Phoenix Zdravotnícke zásobovanie, a. s.
- SANITAS - SR, a. s.
- Zentiva, a. s.

Manufacture, trade and services
- Asseco Slovakia, a. s.
- Cora Geo, s. r. o.
- ESA Logistika, s. r. o.
- Home Credit Slovakia, a. s.
- CHIRANA-PREMA Energetika, s. r. o.
- Phoenix Zeppelin, spol. s r. o.
- Renault Slovensko, spol. s r. o.
- SHARK Computers, a. s.
- Slovalco, a. s.
- Soitron, a. s.
- TREND Holding, spol. s r. o.
- Vaša stravovacia, spol. s r. o.
- Vitis Pezinok, s. r. o.
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Starostlivosť o klientov Customer care

Narastajúci počet klientov a expanziu do viacerých sloven-
ských miest berie Slovanet ako záväzok neustále zvyšovať 
kvalitu starostlivosti o svojich zákazníkov. V roku 2008 výrazne 
investoval do zákazníckeho servisu a zároveň odborne, ale aj 
personálne posilnil príslušné tímy pracovníkov.

Prioritou Slovanetu je optimalizácia predajnej siete v lokali-
tách, kde má optickú sieť. Ide predovšetkým o vybudovanie 
kontaktných miest pre klientov prostredníctvom zákazníckych 
centier, predajných miest partnerov nepriameho predaja, 
siete obchodníkov alebo osobných poradcov, ktorí prídu za 
klientom. Slovanet za týmto účelom zriadil počas roku 2008 
viacero nových zákazníckych centier (v Bratislave, Poprade, 
Zlatých Moravciach, Brezne...) a zlúčil predajné miesta s pries-
tormi svojich partnerov. Vždy pritom volil moderné a ľahko 
prístupné priestory. Zároveň predĺžil týmto centrám prevádz-
kovú dobu, aby boli klientom dostupné aj po ich pracovnej 
dobe.

Slovanet intenzívne zefektívňoval činnosť svojich zákazníc-
kych liniek a vykonal viaceré zmeny v ich štruktúre. Pomocou 
systému mystery calls, coachingu a ďalších profesionálnych 
metód zvyšoval kvalitu technickej podpory, oddelenia služieb 
zákazníkom, ale aj dvoch externých call centier (infolinky). 

Slovanet implementoval nový informačný systém ABS, urýchlil 
procesy v databáze zákazníkov a sprehľadnil ju. Tieto výhody 
sa priamo prejavili napríklad v skrátení procesu zriaďovania 
služieb na vlastnej infraštruktúre v priemere na 5 dní. V roku 
2009 je prioritou ďalej túto dobu skracovať.

Slovanet sa snaží svojim klientom čo najviac zjednodušovať 
administratívne kroky. Preto zaviedol do pilotnej prevádzky 
službu telefonického „podpisovania" zmlúv. Nový zákazník 
môže z pohodlia domova telefonicky uzatvoriť zmluvu, ktorá 
má rovnakú právnu hodnotu ako podpísaný dokument. Slova-
net v rámci odbúravania administratívy aktívne ponúka klien-
tom elektronické faktúry ako pohodlnejšie a praktickejšie ná-
hrady papierových.

Bližšie k zákazníkovi

Nové modely starostlivosti
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Slovanet considers its increasing number of clients and ex-
pansion into several Slovak towns to be part of its commit-
ment to continuous quality increase of client care. In 2008 
Slovanet made large investments into customer service and 
into professional and personnel strengthening of appropriate 
teams of employees.

Closer to the Client
Slovanet's priority is the optimisation of its sale network in 
locations within its optical network. This includes the esta-
blishment of contact points for clients, such as via client cen-
tres, points of sale for indirect sale partners, and a network of 
dealers or personal consultants who can visit clients. In 2008, 
Slovanet, which has always sought modern and easily accessi-
ble premises, established several new client centres (in Brati-
slava, Poprad, Zlaté Moravce, Brezno etc.) and merged points 
of sale with its partners' premises. Slovanet also extended its 
business hours in these centres to make them accessible to 
clients after working hours.

Slovanet made the operation of its customer lines more effec-
tive and implemented several changes in its structure. Using 
the mystery caller system, coaching and other professional 
methods, Slovanet increased the quality of technical support, 
Customer Service department and two external call centres 
(info-lines). 

New Models of Care
Slovanet implemented a new ABS information system, accele-
rated the processes in its client database and improved its 
arrangement. These benefits were directly reflected in the 
shortening of the process of service provisioning on its own 
infrastructure within an average of five days. One priority for 
2008 is to shorten this time even more.

Slovanet endeavours to make administration procedures for 
its clients as simple as possible. Accordingly, it implemented 
the service of telephone contract "signing" in its pilot opera-
tion. New customers can comfortably conclude their contract 
via telephone, which will have the same legal value as the 
signed document. Within its aim of reducing administration, 
Slovanet actively offers electronic invoices to its clients, which 
are more comfortable and can replace paper ones.

Slovanet v novembri slávnostne otvoril novú
pobočku v Zlatých Moravciach - svoju prvú v mieste
akvizície lokálneho operátora (na snímke Melánia
Baroková, riaditeľka retailového predaja)

In November, Slovanet opened a new branch
in Zlaté Moravce - its first branch at the site of
an acquired local operator. (Photograph: Melánia
Baroková, Retail Sales Manager)
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Marketingová komunikácia

Vianočná kampaň bola historicky prvou spoločnou 
kampaňou fixného (Slovanet) a mobilného (Telefónica O2 
Slovakia) operátora na Slovensku. Propagovala unikátny 
produkt Neobmedzene rýchly internet. Zároveň išlo o prvú 
kampaň Slovanetu, ktorá bola nasadená v celom rozsahu 
vlastnej infraštruktúry operátora.

The Christmas campaign was the first combined campaign 
of a fixed (Slovanet) and mobile (Telefónica O2 Slovakia) ope-
rator in Slovakia, and it promoted a unique product - Internet 
with Unlimited Speed. It was also the first Slovanet campaign 
launched to the full extent of its own operator infrastructure.

Marketing Communication
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Prostredníctvom outdoorovej kampane cielenej na firemný 
segment predstavil Slovanet svoje nové portfólio služieb. 
Spoločnosti a organizácie oslovoval s ponukou bezpečného, 
stabilného a spoľahlivého „živého spojenia“.

Slovanet presented its new portfolio of services through an 
outdoor campaign aimed at the corporate segment. It ad-
dressed the companies and organisations with an offer of 
a secure, stable and reliable "live connection".

Try&Buy, reklamná kampaň nasadená v Prešove a Zlatých 
Moravciach, komunikovala unikátnu ponuku na domácom 
trhu. Pri rastúcej kvalite služieb pre domácnosti ich Slovanet 
umožnil klientom až na dva mesiace vyskúšať zadarmo. 
Zákazníci, ktorí doposiaľ neprišli s Triple Play službami do kon-
taktu, sa s nimi mohli oboznámiť v pohodlí domova, skúsení 
používatelia zasa mohli ich kvalitu porovnať s konkurenciou.

Try&Buy, an advertising campaign in Prešov and Zlaté 
Moravce, helped to communicate a unique offer on the local 
market. With increased quality of services for households, 
clients were allowed to try the product for free for two 
months. Customers who had not yet tried the triple-play 
services could become familiar with them within the comfort 
of their homes and experienced users could compare its 
quality with the competition.

www.slovanet.sk/menu/ts20081124a.html
www.slovanet.sk/menu/ts20080813.html
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Slovanet v médiách

Od úspešnej spoločnosti sa dnes očakáva intenzívna spolu-
práca s médiami. Informácie o firme v médiách zvyšujú dôve-
ru zákazníkov aj partnerov, pomáhajú rastu biznisu. Ukazujú 
vôľu firmy transparentne informovať o svojej činnosti. Slova-
net v komunikácii s novinármi (podobne ako v internom pros-
tredí firmy) zaujíma proaktívny prístup. Snaží sa byť prvý, kto 
oboznamuje verejnosť s technologickými novinkami či trend-
mi, pravidelne informuje o svojich aktivitách široký okruh 
žurnalistov z printových aj elektronických médií. Vďaka tejto 
dlhodobej aktivite si u nich vybudoval status partnera vždy 
ochotného spolupracovať a otvorene komunikovať. Preto sa 
na odborníkov Slovanetu pravidelne obracajú novinári so svo-
jimi otázkami ako na autority v telco a IT oblasti.

Slovanet ďalej usporadúva tlačové konferencie pri príležitosti 
významných udalostí týkajúcich sa pôsobenia firmy a vývoja 
na telekomunikačnom trhu. Prostredníctvom intranetu, 
extranetu a priameho zasielania noviniek pravidelne infor-
muje zamestnancov a partnerov o aktuálnych a významných 
udalostiach. V roku 2008 vydal Slovanet viac ako 50 tlačových 
správ a poskytol viac než 100 stanovísk novinárom z perio-
dickej tlače, internetových médií, rozhlasu, televízie a zamest-
nancom tlačových agentúr. Slovanet zároveň intenzívne 
komunikuje prostredníctvom regionálnych a lokálnych médií 
s komunitou v mestách, v ktorých disponuje vlastnou 
infraštruktúrou a kde rozširuje svoje pôsobenie.

Trend - Nechceli sme odísť z trhu (20.11.2008) - Peter 
Máčaj, predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ Slovanetu. 
Domácnosti sú na kvalitu služby často náročnejšie ako firmy, tvrdí 
šéf Slovanetu Peter Máčaj.

A successful company these days is expected to cooperate 
with the media. Information about a company in the media 
leads to increased trust from clients or partners, helps the 
growth of the business and shows the company's willingness 
to be transparent about its activities. Similar to an internal 
company environment, Slovanet takes a pro-active approach 
when communicating with the media. It tries to be the first to 
inform the public about technological innovations or trends, 
and regularly provides information about its activities to 
a wide circle of journalists from print and electronic media. 
This long-term activity has helped portray Slovanet as 
a willing partner for communication and cooperation, and 
journalists regularly seek out experts from Slovanet as autho-
rities in the telecom and IT areas.

Slovanet also organises press conferences on the occasion of 
significant events regarding company activities or develop-
ments in the telecommunications market. It also regularly 
informs its employees and partners about current and 
important events through its intranet, extranet and direct 
news mailings. In 2008 Slovanet published more than 50 
press releases and provided more than 100 opinions to 
journalists from newspapers, magazines, online media, radio, 
television and press agencies. Slovanet also communicates 
intensively, via regional and local media, with communities in 
towns where it has its own infrastructure and expands its 
activities.

Trend - We didn´t want to leave the market (20/11/08) - 
Peter Máčaj, Chairman of he Board of Directors and CEO.
With regard to the quality of service, households are often more 
demanding than companies, said Peter Máčaj, Slovanet's General 
Manager.

Slovanet in the Media

S l o v a n e t 2 0 0 8 

www.etrend.sk/technologie/telekom-a-internet/slovanet-nechceli-sme-odist-z-trhu/150201.html
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DSL.sk - Telekomunikačné služby v Troch Vežiach bude poskytovať 
Slovanet (20. 4. 2008)
Telekomunikačné služby v známom luxusnom rezidenčnom komplexe III Veže bude 
poskytovať spoločnosť Slovanet. Slovanet pripojí komplex k Internetu linkou s rýchlos-
ťou minimálne 1 Gbps a jeho obyvateľom bude poskytovať telekomunikačné a Triple 
Play služby. Okrem toho sa Slovanet podieľa na výstavbe pasívnej aj aktívnej sieťovej 
infraštruktúry objektu.

DSL.sk - Telecommunication services in Tri Veže (Three Towers) will be 
provided by Slovanet (20/04/08)
Telecommunication services in the famous luxury residential complex III Veže (III 
Towers) will be provided by Slovanet. Slovanet will connect the complex to the Internet 
by means of a link with a minimum speed of 1 Gbps and will provide its visitors with  
telecommunication and triple-play services. In addition, Slovanet participates in the 
construction of passive and active network infrastructure in the building.

Hospodárske noviny - Telefonovanie môže od januára zlacnieť - Za internet 
nebudeme platiť viac (22. 10. 2008)
Najväčší alternatívny poskytovateľ vysokorýchlostného internetu, spoločnosť Slovanet, 
neplánuje zvyšovať ceny. Cieľom je, aby sa v cenách zákazník mohol dobre orientovať... 
Slovanet chystá v budúcom roku niekoľko zmien, ktoré tiež nezávisia od príchodu nového 
platidla. Plánuje zvýšiť pokrytie internetového pripojenia a intenzívnejšie zavádzať optické 
spojenie a pridružené služby.

Hospodárske noviny - Telephone might be cheeper from January/Internet will 
cost more (22/10/08)
Slovanet, the largest alternative provider of high-speed Internet, does not intend to increase 
its prices. Its aim is to make its prices as easy as possible for customers ... Slovanet plans 
several changes for the next year which are not dependent on the arrival of the new 
currency. It plans to expand its Internet coverage and to provide optical connections and 
related services even more intensively.

STV2 - Regionálny denník - Prešov má prvý Internetbox 
(26. 11. 2008) - Stanislav Krátky, obchodný riaditeľ Slovanetu

„Internetbox poskytuje bezplatný prístup na internet a tele-
komunikačné poradenstvo. Podľa samosprávy má pomôcť najmä 
mladým ľuďom, ale vítané sú všetky generácie... Ide o unikátny 
produkt PPP projektu, v ktorom sa spojil verejný sektor so 
súkromným.“
„Internetbox je nová forma predaja telekomunikačných služieb, 
umožňuje zákazníkovi veľmi jednoduchý prístup k predajnému 
miestu a k zdroju informácií,“ povedal Stanislav Krátky, obchodný 
riaditeľ Slovanetu.

STV2 - Regional journal - Prešov has the first Internetbox 
(26/11/08) - Stanislav Krátky, Chief Sales Officer of Slovanet

"An Internetbox provides free-of-charge access to the Internet and 
communication consultancy. According to self-government, it 
should mainly help young people, but all generations are 
welcome... It is a unique product of the PPP project where public 
and private sector are brought together."
"Internetboxes are a new way of selling telecommunication 
services. It provides customers with easy access to a point of 
sale and a source of information," said Stanislav Krátky, Chief 
Sales Officer of Slovanet.

S l o v a n e t 2 0 0 8 
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stv.livetv.sk/tvarchive//video/video.html?video=38885
stv.livetv.sk/tvarchive//video/video.html?video=38885
www.dsl.sk/article.php?article=5651&title=
www.hnonline.sk/c1-26548080


Finančný rok 2008
F inancial year 2008



v tisícoch / in thousands

Tržby z predaja výrobkov a služieb / 

Tržby z predaja tovaru / 

Aktivácia / 

Tržby celkom / 

Pridaná hodnota / 

Hospodársky výsledok pred zahrnutím finančných nákladov, daní, odpisov, 

amortizácie a mimoriadnych položiek (EBITDA) / 

Hospodársky výsledok pred zahrnutím finančných nákladov, daní a mimoriadnych 

položiek (EBIT) / 

Hospodársky výsledok pred zdanením (EBT) / 

Čistý zisk / 

Z toho pre vlastníkov materskej spoločnosti / 

Aktíva spolu / 

Vlastné imanie / 

Základné imanie / 

Bankové úvery a výpomoci / 

1EBITDA marža  / 
2EBIT marža  / 

3Marža čistého zisku  / 

4ROE  / 
5ROA  / 

Revenue from the sale of products and services

Revenue from the sale of merchandise

Capitalization

Total sales revenues

Earnings before interest, 

taxes, depreciation, amortization and extraordinary items (EBITDA)

Earnings before interest, taxes and extraordinary items (EBIT)

Earnings before taxes (EBT)

Net profit

Attributable to parent company

 shareholders

Total assets

Equity

Share capital

Bank loans and financial assistance

1EBITDA margin
2EBIT margin

3Net profit margin

4ROE
5ROA

Added value

Pozn.: 

1 2 3 EBITDA/Tržby ,  EBIT/Tržby ,  Čistý zisk/Tržby , 
4 5 Rentabilita vlastného kapitálu (Čistý zisk/Vlastné imanie) ,  Rentabilita 

  celkových aktív (Čistý zisk/Aktíva spolu)

/ Note:

 / Sales revenues  / Sales revenues  / Net profit/Sales revenues

/ Return on equity (Net profit/Equity)

 / Return on Assets (Net profit/Total assets)

200620072008
SKK EUR

Vývoj vybraných konsolidovaných finančných ukazovateľov
Development of Selected Consolidated Financial Indicators

17 373

857

0

18 230

5 262

2 219

593

551

428

428

8 465

3 833

3 319

74

523 391

25 813

0

549 204

158 518

66 835

17 850

16 599

12 896

12 896

255 012

115 480

100 000

2 221

20 706

823

0

21 529

6 513

2 578

735

961

866

868

14 550

3 843

3 319

2 951

623 791

24 805

0

648 596

196 221

77 660

22 132

28 937

26 079

26 160

438 332

115 782

100 000

88 916

23 790

728

171

24 689

7 691

2 516

58

136

287

282

25 184

4 468

3 319

8 992

716 684

21 935

5 154

743 773

231 708

75 786

1 734

4 085

8 637

8 502

758 704

134 613

100 000

270 884

12,2 %

3,3 %

2,3 %

11,2 %

5,1 %

12,0 %

3,4 %

4,0 %

22,5 %

5,9 %

10,2 %

0,2 %

1,2 %

6,4 %

1,1 %

SKK EURSKK EUR
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Spoločnosť Slovanet dosiahla v roku 2008 konsolidované výnosy na 
úrovni 743 773 TSKK (24 689 tis. EUR), čo predstavuje medziročne 
nárast o 14,6 %, pričom z celkových výnosov predstavovali tržby z pre-
daja výrobkov a služieb hodnotu 716 684 TSKK (23 790 tis. EUR).

Celková výška konsolidovaného ukazovateľa EBITDA dosiahla úroveň
75 785 TSKK (2 516 tis. EUR), čo v pomere ku celkovým tržbám predsta-
vuje 10,2 %. Ukazovateľ EBIT dosiahol hodnotu 1 734 TSKK (58 tis. EUR).

In 2008 Slovanet achieved consolidated revenues of 743 773 TSKK (24 
689 thousand EUR), representing a year-to-year increase of 14,6 %. 
Revenue from product and service sales represented 716 684 TSKK (23 
790 thousand EUR) of total revenue.

The total EBITDA consolidated indicator reached 75 785 TSKK (2 516 
thousand EUR), which represents 10,2 % of total revenue. The EBIT 
indicator reached an amount of 1 734 TSKK (58 thousand EUR).



AKTÍVA / 

Spolu majetok / 

Neobežný majetok / 

Dlhodobý nehmotný majetok / 

Goodwill / 

Dlhodobý hmotný majetok / 

Dlhodobý finančný majetok / 

Obežný majetok / 

Zásoby / 

Dlhodobé pohľadávky / 

Krátkodobé pohľadávky / 

- pohľadávky z obchodného styku / 

Finančné účty / 

Časové rozlíšenie / 

PASÍVA / 

Spolu vlastné imanie a záväzky / 

Vlastné imanie / 

Základné imanie / 

Kapitálové fondy / 

Fondy zo zisku / 

Výsledky hospodárenia minulých rokov / 

Výsledky hospodárenia bežného účtovného obdobia / 

Podiel minoritných spoločníkov / 

Záväzky / 

Rezervy / 

Dlhodobé záväzky / 

Krátkodobé záväzky / 

- záväzky z obchodného styku / 

Bankové úvery a výpomoci / 

- dlhodobé / 

- bežné / 

Časové rozlíšenie / 

ASSETS

Total assets

Non-current assets

Non-current intangible assets

Goodwill

Property, plant and equipment

Non-current financial assets

Current assets

Inventory

Non-current receivables

Current receivables

trade receivables

Financial accounts

Accruals/Deferrals

LIABILITIES

Total equity and liabilities

Equity

Share capital

Capital funds

Funds created from profit

Net profit/loss of previous years

Net profit/loss for the 

accounting period

Minority interests

Liabilities

Provisions

Non-current liabilities

Current liabilities 

trade liabilities

Bank loans and financial assistance

long-term bank loans

current bank loans

Accruals/Deferrals

v tisícoch / in thousands

Hlavné údaje z konsolidovnej súvahy
Basic Data of Consolidated Balance Sheet

8 465

4 192

233

0

3 959

0

3 063

315

20

1 673

1 553

1 055

1 210

8 465

3 833

3 319

50

36

428

0

4 632

0

196

2 850

2 520

74

0

74

1 511

255 012

126 281

7 024

0

119 257

0

92 269

9 501

596

50 391

46 781

31 781

36 462

255 012

115 480

100 000

1 500

1 084

12 896

0

139 532

0

5 908

85 873

75 923

2 221

0

2 221

45 530

14 550

6 625

1 028

34

5 563

0

6 768

126

2 614

3 297

3 130

731

1 157

14 550

3 843

3 319

95

-663

866

226

10 707

417

1 475

5 214

3 890

2 951

2 361

590

649

438 332

199 583

30 979

1 024

167 580

0

203 882

3 799

78 756

99 314

94 281

22 013

34 867

438 332

115 782

100 000

2 854

-19 965

26 079

6 814

322 550

12 567

44 427

157 079

117 199

88 916

71 131

17 785

19 561

25 184

18 495

4 982

212

13 176

125

5 506

422

2 402

2 195

1 899

487

1 183

25 184

4 468

3 319

173

125

282

569

20 716

435

2 636

7 787

4 554

8 992

6 874

2 117

866

758 704

557 175

150 081

6 397

396 933

3 764

165 879

12 706

72 361

66 136

57 209

14 676

35 650

758 704

134 613

100 000

5 205

3 763

8 502

17 143

624 091

13 115

79 411

234 577

137 195

270 884

207 100

63 784

26 104

k / as per 
31.12.2008

SKK EURSKK EURSKK EUR

k / as per 
31.12.2007

k / as per 
31.12.2006
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Konsolidovaný hospodársky výsledok spoločnosti predstavoval 8 637 
TSKK (287 tis. EUR), pričom podiel na hospodárskom výsledku pri-
slúchajúci materskej spoločnosti bol 8 502 TSKK (282 tis. EUR).

V roku 2008 celkové aktíva vzrástli na úroveň 758 704 TSKK (25 184 tis. 
EUR), čo predstavuje medziročne nárast o viac ako 73 %. Spoločnosť 
využila na ich nákup interné ako aj externé zdroje financovania, čo sa 
prejavilo v náraste dlhodobých záväzkov. Rentalibilita celkových aktív 
dosiahla hodnotu 1,1 %.

The company's consolidated economic result represented an amount 
of 8 637 TSKK (287 thous. EUR), while the contribution of the parent 
company to the economic results was 8 502 TSKK (282 thous. EUR).

In 2008 the total assets grew to 758 704 TSKK (25 184 thous. EUR), 
which represents a year-to-year increase of more than 73 %. The 
company used both internal and external sources of financing for their 
purchases, which is reflected in increased long-term commitments. The 
ratio of profit to total assets reached 1,1 %.



Obchodná marža / 

Výroba / 

- tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb / 

- aktivácia / 

Výrobná spotreba / 

- spotreba materiálu a energie / 

- služby / 

Pridaná hodnota / 

Osobné náklady / 

Dane a poplatky / 

Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku / 

Tvorba, použitie a zrušenie rezerv a zúčtovanie opravných položiek / 

Iné výnosy z hospodárskej činnosti - netto / 

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti / 

Výnosy z finančnej činnosti / 

Náklady na finančnú činnosť / 

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti / 

Daň z príjmov (splatná, odložená) / 

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti / 

Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti / 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie / 

Podiel na HV prislúchajúci minoritným vlastníkom / 

Podiel na HV prislúchajúci materskej spoločnosti / 

Trade margin

Production

revenue from the sale of own 

   products and services

Capitalisation

Production - related consumption

consumed raw materials, energy

services

Added value

Personnel expenses total

Taxes and fees

Amortization of 

non-current intangible assets and depreciation of property, plant and equipment

Increase, 

release and usage of allowances

Other operating income - NET

Profit/loss from operations

Income from financial activities

Expenses related to financial activities

Profit/loss from financial 

activities

Corporate income tax (current and deffered)

Profit/loss from ordinary activities

Profit/loss from 

extraordinary activities

Profit/loss for the accounting 

period

Net profit attributable to 

minority shareholders

Net profit attributable to

 parent company shareholders

v tisícoch / in thousands

k / as per 
31.12.2008

SKK EUR

Hlavné údaje z konsolidovaného výkazu ziskov a strát
Basic Data of Consolidated Profit/Loss Statement

-11

17 373

17 373

0

12 101

225

11 875

5 262

2 908

24

1 626

111

15

607

61

117

-56

123

428

0

428

0

428

-329

523 391

523 391

0

364 544

6 787

357 757

158 518

87 598

727

48 985

3 358

440

18 290

1 847

3 538

-1 691

3 703

12 896

0

12 896

0

12 896

-92

20 706

20 706

0

14 101

331

13 769

6 513

3 932

21

1 843

153

170

735

474

248

226

95

866

0

866

-3

868

-2 773

623 791

623 791

0

424 797

9 981

414 816

196 221

118 446

641

55 528

4 597

5 123

22 132

14 287

7 482

6 805

2 858

26 079

0

26 079

-81

26 160

72

23 961

23 790

171

16 341

604

15 737

7 691

5 318

27

2 458

-74

95

58

648

570

78

-151

287

0

287

4

282

2 172

721 838

716 684

5 154

492 302

18 207

474 095

231 708

160 196

811

74 052

-2 238

2 847

1 734

19 522

17 171

2 351

-4 552

8 637

0

8 637

135

8 502

SKK EURSKK EUR

k / as per 
31.12.2007

k / as per 
31.12.2006
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Spoločnosť v roku 2008 obstarala obchodné podiely celkovo u 6 spo-
ločností, z toho 2 spoločnosti boli v priebehu roku zlúčené. 

Vlastné imanie spoločnosti dosiahlo konsolidovanú úroveň 134 613 
TSKK (4 468 tis. EUR). Rentabilita vlastného imania predstavovala hodno-
tu 6,45 %.

Celkovo spoločnosť v roku 2008 preinvestovala 463 879 TSKK (15 398 tis. 
EUR).

In 2008 the company acquired business shares in a total of six 
companies, two of which were merged in 2008. 

The company's equity reached a consolidated amount of 134 613 TSKK 
(4 468 thous. EUR). Profit to equity ratio was 6,45 %.

The total amount invested by the company in 2008 was 463 879 TSKK
(15 398 thousand EUR).



Správa
Dozornej rady

Správa Dozornej rady k účtovnej uzávierke a činnosti 
predstavenstva Slovanet, a. s. za rok 2008

Jednotliví členovia Dozornej rady a predstavenstva spoloč-
nosti Slovanet sa okrem pravidelných stretnutí počas roku 
2008 aj individuálne zaujímali o vývoj hospodárenia spoloč-
nosti. Dozorná rada monitorovala postup napĺňania novej 
stratégie Slovanetu, najmä vplyv štrukturálnych zmien v spo-
ločnosti, doposiaľ najväčšej v jej histórii. Tieto zmeny schvaľu-
je a hodnotí kladne, najmä s ohľadom na realizovaný výrazný 
rast tržieb v segmente domácností a veľkých firiem ako aj 
obrat k rastu v náročnom segmente malých a stredných pod-
nikov.

Dozorná rada počas roka pozorne vyhodnocovala akvizičnú 
činnosť Slovanetu. Investíciami do vlastnej infraštruktúry 
Slovanet úspešne znížil vplyv inkumbenta na vlastné hospo-
dárenie a vytvoril si tak pozíciu pre budúcu obchodnú spolu-
prácu v celom telekomunikačnom priestore aj príbuzných 
oblastiach. Dozorná rada oceňuje zvýšenie schopnosti 
korporátneho obchodného tímu v oblasti cross-sellu nových 
produktov najväčším klientom, čo významne prispelo k rastu 
tržieb a zároveň stabilizácii pozície spoločnosti v tomto 
segmente. Konsolidované ciele Slovanetu neboli dosiahnuté
v plnom rozsahu, najmä výsledky integrácie akvizovaných 
spoločností sa v roku 2008 prejavili len čiastočne, podobne 
ako zmeny v nastavení predaja malým a stredným podnikom. 
Dozorná rada bude v nasledujúcom období pozorne sledovať 
plnenie obchodného plánu a výsledky projektov v oblasti 
optimalizácie nákladov spoločnosti. 

Dozorná rada preskúmala vedenie účtovných záznamov
a hospodárenie spoločnosti, jej riadnu účtovnú závierku
a konštatuje, že tieto úkony sa vykonávali v zmysle platných 
predpisov. Dozorná rada berie na vedomie výsledky hospo-
dárenia spoločnosti podľa predložených materiálov a potvr-
dzuje, že spoločnosť bola predstavenstvom riadne vedená
v zmysle rozhodnutí jej Valného zhromaždenia a Dozornej 
rady. Dozorná rada spoločnosti aj touto cestou vyslovuje 
členom predstavenstva poďakovanie za ich zodpovedný 
prístup pri riadení a hospodárení spoločnosti a všetkým 
pracovníkom za ich príkladnú prácu pre spoločnosť.

Dozorná rada schválila nasledovné prerozdelenie zisku za rok 
2008 v celkovej výške 616 tis. Sk, z toho prídel do rezervného 
fondu 62 tis. Sk a prevod na nerozdelený zisk minulých rokov 
554 tis. Sk.

Report of the
Supervisory Board

Board of Trustees report on the final accounts and 
activities of the Slovanet, a.s. Board of Directors in 2008

In addition to regular meetings in 2008, the individual mem-
bers of Slovanet's Board of Trustees and Board of Directors 
took particular interest in the company's economic deve-
lopment. The Board of Trustees monitored the progress of 
Slovanet's strategy, particularly the influence of the compa-
ny's structural changes, the largest in its history. These chan-
ges have been approved and appreciated, mostly with regard 
to the significant income increases achieved in the 
households and large companies segments, as well as 
increases in the demanding small and medium enterprises 
segment. 

In 2008 the Board of Trustees evaluated the acquisition 
activities of Slovanet with great interest. Through investments 
in its own infrastructure, Slovanet successfully reduced the 
influence of incumbent on its own economic activity and thus 
created the opportunity for future business cooperation in the 
overall telecommunications environment and its adjacent 
areas. The Board of Trustees appreciates the improved skills of 
the corporate business team in the cross-selling of new 
products to the largest clients, which contributed significantly 
to increased sales as well as the stabilisation of the company's 
position in this segment. Slovanet's consolidated targets were 
not fully achieved. In particular the results of the integration of 
acquired companies were only partially displayed in 2008 as 
well as changes in the adjustment of sales to small and 
medium enterprises. The Board of Trustees will closely monitor 
the fulfilment of business plan and results of projects concer-
ning the optimisation of the company's expenses in the future. 

Having reviewed the account records and the economic 
activity of the company and its final due accounts, the Board 
of Trustees states that these activities were executed in accor-
dance with in force regulations. The Board of Trustees has 
taken into consideration the economic results of the company 
according to submitted materials and confirms that the 
company was duly managed by the Board of Directors in 
accordance with the resolutions of its General Assembly and 
its Board of Trustees. The Board of Trustees hereby expresses 
its gratitude to all members of the Board of Directors for their 
responsible approach in the administration and management 
of the company as well as to all employees for their exemplary 
work for the company.

The Board of Trustees approved the following redistribution of 
profit for 2008 in total amount of 616 thousand SKK, allocation 
to reserve fund, 62 thousand SKK and transfer to profit re-
tained from previous years 554 thousand SKK.
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RNDr. Jozef Klein 
predseda dozornej rady

Ing. Erik Lehotský
člen dozornej rady

Ing. Peter Ličko
člen dozornej rady

Ing. Martin Morávek
člen dozornej rady

Ing. Branislav Tkáčik
člen dozornej rady

Chairman of the Supervisory Board

Member of the Supervisory Board

Member of the Supervisory Board

Member of the Supervisory Board

Member of the Supervisory Board

Správa Dozornej rady / Report of the Supervisory Board

Dozorná rada odporúča Valnému zhromaždeniu schváliť 
ročnú závierku a rozdelenie zisku za hospodársky rok 2008.

V Bratislave, 25. marca 2009

The Board of Trustees recommends that the General Assembly 
approve the annual financial statements and redistribution of 
profit for the 2008 financial year.

Done at Bratislava, on 25th March 2009
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KPMG Slovensko spol. s r. o. a Slovak limited liability
company and a member firm of the KPMG network
of independent member firms affiliated with KPMG international
a Swiss cooperative.

Obchodný register Okresného
súdu Bratislava I, oddiel Sro,
vložka č. 4864/B

Commercial register of District
court Bratislava I, section Sro,
file No. 4868/B

M

IČO/ Registration number:
31 384 238

Evidenčné číslo licencie
audítora: 96

Licence number
of statutory auditor: 96

M

M

KPMG Slovensko spol. s r. o.
Mostová 2
P.O.Box 7
820 04  Bratislava 24
Slovakia

Telephone
Fax
Internet

+421 2 59984 111
+421 2 59984 222
www.kpmg.sk

Správa nezávislého audítora

Akcionárom, dozornej rade a predstavenstvu spoločnosti Slovanet, a. s.:

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti Slovanet, a. s., ktorá obsahuje 
súvahu zostavenú k 31. decembru 2008, výkaz ziskov a strát za rok končiaci 31. decembrom 
2008 a poznámky.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu spoločnosti

Štatutárny orgán spoločnosti je zodpovedný za zostavenie a objektívnu prezentáciu účtovnej 
závierky v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve. Táto zodpovednosť zahŕňa návrh, 
implementáciu a zachovávanie interných kontrol relevantných pre zostavenie a objektívnu 
prezentáciu takej účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku 
podvodu alebo chyby, ďalej výber a uplatňovanie vhodných účtovných zásad a účtovných 
metód, ako aj uskutočnenie účtovných odhadov primeraných za daných okolností.

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku, ktorý vychádza z výsledkov 
nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami. 
Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, 
aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti. 

Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách 
a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od rozhodnutia audítora, 
vrátane posúdenia rizika významných nesprávností v účtovnej závierke, či už v dôsledku 
podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly 
relevantné pre zostavenie a objektívnu prezentáciu účtovnej závierky, aby mohol navrhnúť 
audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však za účelom vyjadrenia názoru na 
účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej obsahuje zhodnotenie vhodnosti 
použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti významných účtovných odhadov 
uskutočnených štatutárnym orgánom spoločnosti, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej 
závierky ako celku.

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, sú dostatočné a vhodné ako 
východisko pre náš názor. 

Názor

Podľa nášho názoru účtovná závierka vyjadruje objektívne vo všetkých významných 
súvislostiach finančnú situáciu spoločnosti k 31. decembru 2008 a výsledok jej hospodárenia za 
rok končiaci 31. decembrom 2008 v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve. 

23. marec 2009
Bratislava, Slovenská republika

Audítorská spoločnosť:
KPMG Slovensko spol. s r. o.
Licencia SKAU  č. 96

Zodpovedný audítor:
Richard Farkaš 
Licencia SKAU  č. 406



Individual Auditors' Report
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Auditing company:
KPMG Slovensko spol. s r. o.
License SKAU No. 96

Independent Auditors' Report

To the Shareholders, Supervisory Board and Board of Directors of Slovanet a. s.:

We have audited the accompanying financial statements of Slovanet a. s. (“the Company”), which 
comprise the balance sheet as at 31 December 2008, the income statement for the year then ended, and 
the notes to the financial statements.
 
Management's Responsibility for the Financial Statements

Management as represented by the statutory body is responsible for the preparation and fair 
presentation of these financial statements in accordance with the Slovak Act on Accounting. This 
responsibility includes: designing, implementing and maintaining internal control relevant to the 
preparation and fair presentation of financial statements that are free from material misstatements, 
whether due to fraud or error; selecting and applying appropriate accounting policies; and making 
accounting estimates that are reasonable in the circumstances.

Auditor's responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We 
conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing. Those standards require 
that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable 
assurance whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in 
the financial statements. The procedures selected depend on our judgment, including the assessment of 
the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making 
those risk assessments, we consider internal control relevant to the entity's preparation and fair 
presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the 
circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's 
internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and 
the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall 
presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for 
our opinion.

Opinion

In our opinion, the financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of 
the Company as at 31 December 2008 and its financial performance for the year then ended in 
accordance with the Slovak Act on Accounting.

March 23, 2009
Bratislava, Slovak Republic

M

Responsible Auditor:
Richard Farkaš
License SKAU No. 406

KPMG Slovensko spol. s r. o. a Slovak limited liability
company and a member firm of the KPMG network
of independent member firms affiliated with KPMG international
a Swiss cooperative.

Obchodný register Okresného
súdu Bratislava I, oddiel Sro,
vložka č. 4864/B
M

Commercial register of District
court Bratislava I, section Sro,
file No. 4868/B

IČO/ Registration number:
31 384 238
M

Evidenčné číslo licencie
audítora: 96
M

Licence number
of statutory auditor: 96

KPMG Slovensko spol. s r. o.
Mostová 2
P.O.Box 7
820 04  Bratislava 24
Slovakia

Telephone
Fax
Internet

+421 2 59984 111
+421 2 59984 222
www.kpmg.sk

Translation of the statutory Auditors  Report originally prepared in Slovak language'
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Súvaha Úč POD 1-01

k 31. 12. 2008 (v tisícoch Sk)

Daňové identifikačné číslo Účtovná závierka Účtovná závierka

2 0 2 0 2 5 4 6 2 1 mesiac rok

x  - riadna x  - zostavená od 0 1 2 0 0 8
IČO  - mimoriadna  - schválená do 1 2 2 0 0 8

3 5 7 6 5 1 4 3  - priebežná

(vyznačí sa x )

mesiac rok

od 0 1 2 0 0 7
do 1 2 2 0 0 7

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

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

Právna forma účtovnej jednotky

a k c i o v á s p o l o č n o s ť

Sídlo účtovnej jednotky, ulica a číslo

Z á h r a d n í c k a 1 5 1

PSČ Obec

8 2 1 0 8 B r a t i s l a v a

Telefón Fax

0 2 / 2 0 8 2 8 2 2 7 0 2 / 2 0 8 2 8 2 2 2

E-mail

Zostavená dňa: Podpisový záznam člena Podpisový záznam osoby Podpisový záznam osoby

štatutárneho orgánu účtovnej zodpovednej za zostavenie zodpovednej za vedenie

jednotky alebo fyzickej osoby, účtovnej závierky: účtovníctva:

ktorá je účtovnou jednotkou:

Schválená dňa:

Za obdobie

Bezprostredne

predchádzajúce

obdobie

23. 3. 2009

SÚVAHA
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Spolu majetok r. 002 + r. 003 + r. 032 + r. 062

Pohľadávky za upísané vlastné imanie (353)

Neobežný majetok r. 004 + r. 013 + r. 023

Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 005 až 012)

Zriaďovacie náklady (011) - /071, 091A/

Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/

Softvér (013) - /073, 091A/

Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/

Goodwill (015) - /075, 091A/

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/

Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A

Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 014 až 022)

Pozemky (031) - 092A

Stavby (021) - /081, 092A/

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/

Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/

Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086,092A/

Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/

Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A

Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098

Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 024 až 031)

Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A

Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A

Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A

Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A

Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A

Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok(066A, 067A, 06XA) - 096A

Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A

Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A

Obežný majetok r. 033 + r. 041 + r. 048 + r. 056

Zásoby súčet (r. 034 až 040)

Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/

Nedokončená výroba a polotovary (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/

Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou 

ako jeden rok 12X - 192A

Výrobky (123) - 194

Zvieratá (124) - 195

Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

015

016

017

018

019

020

021

022

023

024

025

026

027

028

029

030

031

032

033

034

035

036

037

038

039

1 120 171

0

877 090

87 512

83

0

28 479

100

30 159

25 334

3 357

0

692 402

0

76 074

586 502

0

0

150

29 450

226

0

97 176

97 176

0

0

0

0

0

0

0

202 998

13 560

0

6 543

0

0

0

7 017

407 650

0

381 491

14 964

67

0

12 686

100

1 081

1 030

0

0

366 527

0

13 845

352 682

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 159

2 117

0

1 984

0

0

0

133

712 521

0

495 599

72 548

16

0

15 793

0

29 078

24 304

3 357

0

325 875

0

62 229

233 820

0

0

150

29 450

226

0

97 176

97 176

0

0

0

0

0

0

0

176 839

11 443

0

4 559

0

0

0

6 884

434 615

0

192 026

17 976

36

0

6 174

0

-553

6 168

6 151

0

165 297

0

9 043

120 882

0

0

150

34 946

276

0

8 753

8 753

0

0

0

0

0

0

0

203 021

3 711

1

0

0

0

0

3 710

A.

B.

B.I.

B.I.1.

B.I.2.

B.I.3.

B.I.4.

B.I.5.

B.I.6.

B.I.7.

B.I.8.

B.II.

B.II.1. 

B.II.2.

B.II.3.

B.II.4.

B.II.5.

B.II.6.

B.II.7.

B.II.8.

B.II.9.

B.III.

B.III.1.

B.III.2.

B.III.3.

B.III.4.

B.III.5.

B.III.6.

B.III.7.

B.III.8.

C.

C.I.

C.I.1.

C.I.2.

C.I.3.

C.I.4.

C.I.5.

C.I.6.
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Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A

Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 042 až 047)

Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A

Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej 

jednotke (351A) - 391A

Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A

Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A

Odložená daňová pohľadávka (481A)

Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 055)

Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A

Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej 

jednotke (351A) - 391A

Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 

(354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A

Sociálne poistenie (336) - 391A

Daňové pohľadávky (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A

Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A

Finančné účty súčet (r. 057 až r. 061)

Peniaze (211, 213, 21X)

Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)

Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA

Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X)

Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291

Časové rozlíšenie r. 063 a r. 064

Náklady budúcich období (381, 382)

Príjmy budúcich období (385)

040

041

042

043

044

045

046

047

048

049

050

051

052

053

054

055

056

057

058

059

060

061

062

063

064

0

85 979

410

17 711

64 094

0

3 764

0

94 678

60 446

3 418

22 435

0

0

8 313

66

8 781

857

7 924

0

0

0

40 083

39 801

282

0

9 854

0

1 908

7 946

0

0

0

14 188

14 188

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76 125

410

15 803

56 148

0

3 764

0

80 490

46 258

3 418

22 435

0

0

8 313

66

8 781

857

7 924

0

0

0

40 083

39 801

282

0

78 756

409

17 719

60 628

0

0

0

98 938

79 908

4 273

10 009

0

0

4 602

146

21 616

788

20 828

0

0

0

39 568

39 330

238

C.I.7.

C.II.

C.II.1.

C.II.2.

C.II.3.

C.II.4.

C.II.5.

C.II.6.

C.III.

C.III.1.

C.III.2.

C.III.3.

C.III.4.

C.III.5.

C.III.6.

C.III.7.

C.IV.

C.IV.1.

C.IV.2.

C.IV.3.

C.IV.4.

C.IV.5.

D.

D.1.

D.2.
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Spolu vlastné imanie a záväzky r. 066 + r. 086 + r. 116

Vlastné imanie r. 067 + r. 071 + r. 078 + r. 082 + r. 085

Základné imanie súčet (r. 068 až 070)

Základné imanie (411 alebo +/- 491)

Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/ 252)

Zmena základného imania +/- 419

Kapitálové fondy súčet (r. 072 až 077)

Emisné ážio (412)

Ostatné kapitálové fondy (413)

Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)

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

Fondy zo zisku súčet (r. 079 až r. 081)

Zákonný rezervný fond (421)

Nedeliteľný fond (422)

Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)

Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 083 + r. 084

Nerozdelený zisk minulých rokov (428)

Neuhradená strata minulých rokov (/-/ 429)

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 

/+/-/ r. 001 - (r. 067 + r. 071 + r. 078 + r. 082 + r. 086 + r. 116)

Záväzky r. 87 + r. 91 + r. 102 + r. 112

Rezervy súčet (r. 088 až r. 090)

Rezervy zákonné (451A)

Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)

Krátkodobé rezervy (323, 32X, 451A, 459A, 45XA)

Dlhodobé záväzky súčet (r. 092 až r. 101)

Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A)

Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)

Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)

Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)

Dlhodobé prijaté preddavky (475A)

Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)

Vydané dlhopisy (473A /-/ 255A)

Záväzky zo sociálneho fondu (472)

Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)

Odložený daňový záväzok (481A)

Krátkodobé záväzky súčet (r. 103 až r. 111)

Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)

065

066

067

068

069

070

071

072

073

074

075

076

077

078

079

080

081

082

083

084

085

086

087

088

089

090

091

092

093

094

095

096

097

098

099

100

101

102

103

712 521

112 812

100 000

100 000

0

0

3 049

0

0

0

3 049

0

0

5 205

5 205

0

0

3 942

24 048

-20 106

616

574 774

11 936

0

0

11 936

72 793

38 137

0

0

0

0

0

0

160

30 417

4 079

224 735

135 212

434 615

109 147

100 000

100 000

0

0

321

321

0

0

0

0

0

2 533

2 533

0

0

-20 427

0

-20 427

26 720

305 907

12 567

0

0

12 567

17 147

0

0

0

0

0

0

0

0

13 053

4 094

187 277

153 500

A.

A.I.

A.I.1.

A.I.2.

A.I.3.

A.II.

A.II.1. 

A.II.2.

A.II.3.

A.II.4.

A.II.5.

A.II.6.

A.III.

A.III.1.

A.III.2.

A.III.3.

A.IV.

A.IV.1.

A.IV.2.

A.V.

B.

B.I.

B.I.1.

B.I.2.

B.I.3.

B.II.

B.II.1.

B.II.2.

B.II.3.

B.II.4.

B.II.5.

B.II.6.

B.II.7.

B.II.8.

B.II.9.

B.II.10.

B.III.

B.III.1.
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Nevyfakturované dodávky (326, 476A)

Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)

Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)

Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)

Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)

Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)

Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)

Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)

Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 113 až r. 115)

Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)

Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)

Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)

Časové rozlíšenie súčet (r. 117 a r. 118)

Výdavky budúcich období (383)

Výnosy budúcich období (384)

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

7 672

0

0

0

8 390

3 873

1 323

68 265

265 310

203 034

62 276

0

24 935

35

24 900

7 420

0

0

6 500

5 644

3 285

3 161

7 767

88 916

71 131

17 785

0

19 561

0

19 561

B.III.2.

B.III.3.

B.III.4.

B.III.5.

B.III.6.

B.III.7.

B.III.8.

B.III.9.

B.IV.

B.IV.1.

B.IV.2.

B.IV.3.

C.

C.1.

C.2.

Strana pasívč. riadku 2008 2007



Výkaz ziskov a strát k 31.12.2008

    R O Č N Á S P R ÁVA / A N N UA L R E P O R T 39

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01

k 31. 12. 2008 (v tisícoch Sk)

Daňové identifikačné číslo Účtovná závierka Účtovná závierka

2 0 2 0 2 5 4 6 2 1 mesiac rok

x  - riadna x  - zostavená od 0 1 2 0 0 8
IČO  - mimoriadna  - schválená do 1 2 2 0 0 8

3 5 7 6 5 1 4 3  - priebežná

(vyznačí sa x )

mesiac rok

od 0 1 2 0 0 7
do 1 2 2 0 0 7

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

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

Právna forma účtovnej jednotky

a k c i o v á s p o l o č n o s ť

Sídlo účtovnej jednotky, ulica a číslo

Z á h r a d n í c k a 1 5 1

PSČ Obec

8 2 1 0 8 B r a t i s l a v a

Telefón Fax

0 2 / 2 0 8 2 8 2 2 7 0 2 / 2 0 8 2 8 2 2 2

E-mail

Zostavená dňa: Podpisový záznam člena Podpisový záznam osoby Podpisový záznam osoby

štatutárneho orgánu účtovnej zodpovednej za zostavenie zodpovednej za vedenie

jednotky alebo fyzickej osoby, účtovnej závierky: účtovníctva:

ktorá je účtovnou jednotkou:

Schválená dňa:

Za obdobie

Bezprostredne

predchádzajúce

obdobie

23. 3. 2009

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

S l o v a n e t 2 0 0 8 
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Tržby z predaja tovaru (604)

Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A)

Obchodná marža r. 01 - r. 02

Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07

Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb (601, 602)

Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)

Aktivácia (účtová skupina 62)

Výrobná spotreba r. 09 + r. 10

Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)

Služby (účtová skupina 51)

Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08

Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)

Mzdové náklady (521, 522)

Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)

Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)

Sociálne náklady (527, 528)

Dane a poplatky (účtová skupina 53)

Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému 

hmotnému majetku (551, 553)

Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)

Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)

Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545 546, 547, 548, 549, 555, 557)

Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-) (697)

Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-) (597)

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 

r. 11- r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 + r. 21 - r. 22 + (-r. 23) - (-r. 24)

Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)

Predané cenné papiere a podiely (561)

Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 29 + r. 30 + r. 31

Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke 

a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)

Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)

Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)

Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)

Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)

Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)

Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)

Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565

Výnosové úroky (662)

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

21 867

21 654

213

701 828

697 269

4 559

0

483 768

16 152

467 616

218 273

155 051

115 593

1 013

34 533

3 912

745

64 559

16 568

15 996

6 818

277

0

0

5 031

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

888

24 805

27 578

-2 773

624 031

624 031

0

0

424 935

9 942

414 993

196 323

120 937

91 168

420

26 634

2 715

639

55 005

41 003

36 631

4 050

-5 614

0

0

33 778

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

379

I.

A.

+

II. 

II.1.

II.2.

II.3.

B.

B.1.

B.2.

+

C.

C.1.

C.2.

C.3.

C.4.

D.

E.

III.

F.

IV.

G.

V.

H.

*

VI.

I.

VII.

VII.1.

VII.2.

VII.3.

VIII.

J.

IX.

K.

L.

X.
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Nákladové úroky (562)

Kurzové zisky (663)

Kurzové straty (563)

Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)

Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)

Prevod finančných výnosov (-) (698)

Prevod finančných nákladov (-) (598)

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti  r. 26 - r. 27 + r. 28 + r. 32 - r. 33 + r. 34 - r.35 - r. 36 

+ r. 37 - r. 38 + r. 39 - r. 40 + r. 41 - r. 42 + (- r. 43) - (- r. 44)

Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 47 + r. 48

 - splatná (591, 595)

 - odložená (+/- 592)

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti r. 25 + r. 45 - r. 46

Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)

Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)

Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 53 + r. 54

 - splatná (593)

 - odložená (+/- 594)

Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti r. 50 - r. 51 - r. 52

Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) [r. 49 + r. 55 - r. 56]

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

14 381

10 611

2 366

0

2 007

0

0

-7 255

-2 840

-263

-2 577

616

0

0

0

0

0

0

0

616

6 340

5 453

2 324

0

1 141

0

0

-3 973

3 085

3 545

-460

26 720

0

0

0

0

0

0

0

26 720

M.

XI.

N.

XII.

O.

XIII.

P.

*

R.

R.1

R.2.

**

XIV.

S.

T.

T.1.

T.2.

*

U.

***

Textč. riadku 2008 2007
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A.Informácie o účtovnej jednotke

1. Obchodné meno a sídlo spoločnosti:

Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151
821 08 Bratislava

Spoločnosť Slovanet, a.s. (ďalej len Spoločnosť) bola založená 16. marca 1999 a do obchodného registra bola zapísaná 5. mája 1999 (Obchodný 
register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel Sa, vložka 2103/B). 

2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:
- prenájom strojov a zariadení,
- 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,
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti,
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti,
- poradenská činnosť v oblasti hardware a komunikačných technológií.

3. Priemerný počet zamestnancov 
Priemerný počet zamestnancov Spoločnosti v roku 2008 bol 209, z toho 6 vedúcich zamestnancov (v roku 2007 bolo 177, z toho 8 vedúcich 
zamestnancov).

4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky
Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2008 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1. januára 2008 do 31. decembra 2008.

5. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2007, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená rozhodnutím akcionára Spoločnosti dňa 
26. marca 2008.

6. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2007 spolu s výročnou správou a správou audítora o overení účtovnej závierky k 31. decembru 2007 
bola uložená do zbierky listín obchodného registra 9. apríla 2008. Súvaha a výkaz ziskov a strát za predchádzajúce účtovné obdobie boli 
zverejnené v Obchodnom vestníku 9. apríla 2008.

7. Schválenie audítora
Valné zhromaždenie 25.júna 2008 schválilo spoločnosť KPMG Slovensko spol. s r.o. ako audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie 
od 1. januára 2008 do 31. decembra 2008.

B. Informácie o orgánoch účtovnej jednotky

Predstavenstvo Ing. Peter Máčaj - predseda
Ing. Michal Navrátil - podpredseda
Ing. Juraj Kováčik - člen
Ing. Ivan Kostelný - člen
Ing. Peter Tomášek - člen

Dozorná rada RNDr. Jozef Klein - predseda
Ing. Martin Morávek - člen
Ing. Erik Lehotský - člen
Jacek Duch - člen do 11.4.2008
Branislav Tkáčik - člen od 12.4.2008
Ing. Peter Ličko - člen

S l o v a n e t 2 0 0 8 
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C.  Informácie o spoločníkoch účtovnej jednotky

51

49

100

Štruktúra spoločníkov Spoločnosti k 31. decembru 2008 bola nasledovná:

Podiel na základom imaní
%

Hlasovacie práva
%

51

49

100

TSKK

51 000

49 000

100 000

Asseco Slovakia, a. s.

SNET, a.s .

Spolu

D.Informácie o konsolidovanom celku jetok a záväzky vyjadrené v eurách (okrem prijatých a poskytnu-
tých preddavkov) ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závier-

Spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky ka a ktorý bezprostredne predchádza dňu zavedenia meny euro 
spoločnosti Asseco Slovakia, a.s., Trenčianska 56/A, (t.j. k 31. decembru 2008) prepočítajú na slovenskú menu konverz-
821 09 Bratislava a táto sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej ným kurzom (30,1260), a nie kurzom Národnej banky Slovenska, 
závierky spoločnosti Asseco Poland SA, Al. Armii Krajowej 80, 35-307 a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia (viď bod E.o).
Rzeszów, Poland. Tieto konsolidované účtovné závierky je možné 
dostať priamo v sídle uvedených spoločností. (b)Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, 
ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, 

E. Informácie o účtovných zásadách prepravu, montáž, poistné a pod.). Súčasťou obstarávacej ceny od 
a účtovných metódach 1. januára 2003 nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzo-

vé rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majet-
(a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky ku do používania.

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trva-
nia Spoločnosti (going concern). Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastný-

mi nákladmi. Vlastnými nákladmi sú všetky priame náklady vynalo-
Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednot- žené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa 
kou konzistentne aplikované okrem: vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.

• prepočtu prijatých a poskytnutých preddavkov v cudzej mene na Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádza-
slovenskú menu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. júc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného 
Táto povinnosť bola novelou zákona o účtovníctve od 1. januára priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína v mesiaci uvedenia 
2008 zrušená (viď bod E.o), dlhodobého majetku do používania. Dlhodobý nehmotný majetok, 

ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 5 000 SKK a niž-
• v súvislosti s prechodom na menu euro od 1. januára 2009, sa ma- šia sa odpisuje jednorázovo pri uvedení do používania.

20

16,67 až 25

10

20

25

50

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

Metóda
odpisovania

Predpokladaná
doba používania

Ročná odpisová
sadzba v %

lineárna

lineárna

lineárna

lineárna

lineárna

lineárna

5

4 až 6

10

5

4

2

Zriaďovacie náklady

Softvér

Zákaznícky kmeň

Záporný goodwill/goodwill

Oceniteľné práva (licencia)

Drobný dlhodobý nehmotný majetok (od 5 000 do 50 000 SKK)

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc dobého majetku do používania. Dlhodobý hmotný majetok, ktorého 
z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebe- obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 5 000 SKK a nižšia, sa od-
hu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína v mesiaci zaradenia dlho- pisuje jednorazovo pri uvedení do používania.



Poznámky k účtovnej závierke k 31. decembru 2008

    R O Č N Á S P R ÁVA / A N N UA L R E P O R T 45

5 až 8,3

8,3 až 25

16,67 až 25

8,3 až 50

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

Metóda
odpisovania

Predpokladaná
doba používania

Ročná odpisová
sadzba v %

lineárna

lineárna 

lineárna

lineárna

12 až 20

4 až 12

4 až 6

2 až 12

Stavby

Stroje, prístroje a zariadenia

Dopravné prostriedky

Drobný dlhodobý hmotný majetok (od 5 000 do 30 000 SKK)

(c) Cenné papiere a podiely (k) Odložené dane
Cenné papiere a podiely sa oceňujú obstarávacími cenami, vrátane Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový zá-
nákladov súvisiacich s obstaraním. Od obstarávacej ceny je odpočíta- väzok) sa vzťahujú na:
né zníženie hodnoty cenných papierov a podielov. a) dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou 

hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
(d)Zásoby b) možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie 

Zásoby sa oceňujú nižšou z nasledovných hodnôt: obstarávacou ce- možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
nou (nakupované zásoby) alebo čistou realizačnou hodnotou. c) možnosť previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky 

do budúcich období.
Obstarávacia cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstara-
ním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.). Úroky z cudzích (l) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období
zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny. Nakupované zásoby sa Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo 
oceňujú váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien. výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvi-

slosti s účtovným obdobím.
Čistá realizačná hodnota je predpokladaná predajná cena znížená 
o predpokladané náklady na ich dokončenie a o predpokladané ná- (m)Prenájom
klady súvisiace s ich predajom.  Finančný prenájom (s kúpnou opciou; bez kúpnej opcie je považova-

ný za operatívny prenájom). Majetok prenajatý na základe zmluvy 
Zníženie hodnoty zásob sa upravuje vytvorením opravnej položky. uzatvorenej do 31. decembra 2003 vykazuje ako svoj majetok jeho 

vlastník, nie nájomca. Majetok prenajatý na základe zmluvy uzatvore-
(e)Zákazková výroba nej 1. januára 2004 a neskôr vykazuje ako svoj majetok jeho nájomca, 

Zákazková výroba sa vykazuje použitím metódy stupňa dokončenia nie vlastník.
zákazky (angl. percentage-of-completion-method).

(n)Deriváty
(f ) Pohľadávky Deriváty sa oceňujú reálnou hodnotou.

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; po-
stúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základ- Zmeny reálnych hodnôt derivátov určených na obchodovanie na 
ného imania sa oceňujú obstarávacou cenou, vrátane nákladov súvi- neverejnom trhu sa účtujú bez vplyvu na výsledok hospodárenia, 
siacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevy- priamo do vlastného imania.
možiteľné pohľadávky.

(o)Cudzia mena
(g)Peňažné prostriedky a ceniny Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia 

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. účtovného prípadu prepočítavajú na slovenskú menu kurzom urče-
Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou. ným v kurzovom lístku Národnej banky Slovenska platným v deň 

uskutočnenia účtovného prípadu.
(h)Náklady budúcich období a príjmy budúcich období Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem majetku a záväz-

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo kov vyjadrených v eurách a okrem prijatých a poskytnutých preddav-
výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvi- kov) sa ku dňu, ku ktorému zostavuje účtovná závierka prepočítavajú 
slosti s účtovným obdobím. na slovenskú menu kurzom určeným v kurzovom lístku Národnej 

banky Slovenska platným ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná 
(i) Rezervy závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia. 

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; 
tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa V súvislosti s prechodom na menu euro od 1. januára 2009, sa maje-
v očakávanej výške záväzku. tok a záväzky vyjadrené v eurách (okrem prijatých a poskytnutých 

preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 
(j) Záväzky a ktorý bezprostredne predchádza dňu zavedenia meny euro (t.j. 

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri k 31. decembru 2008) prepočítavajú na slovenskú menu konverzným 
ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii kurzom (30,1260), a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia 
zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa (viď bod E.a).
záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom oce-
není. 

S l o v a n e t 2 0 0 8 
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Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene sa prepočítavajú na (p)Výnosy
slovenskú menu kurzom určeným v kurzovom lístku Národnej banky Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. 
Slovenska platným ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu, ku Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy 
ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa na slovenskú menu a pod.) bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, 
neprepočítavajú (viď bod E.a). alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.

F. Informácie o údajoch na strane aktív súvahy ho registra v celom rozsahu dňa 30. novembra 2008. Rozdiel medzi 
hodnotou finančnej investície a hodnotou vlastného imania spoloč-

1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok nosti Micronet, a.s. ku dňu zlúčenia vo výške 24 359 TSKK je vykázaný 
ako goodwill.

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmot-
ného majetku od 1. januára 2008 do 31. decembra 2008 je uvedený Dňa 4. decembra 2008 Spoločnosť na základe Zmluvy o prevode čas-
v tabuľke na strane 42. ti podniku uzatvorenej so spoločnosťou AmiTel, s.r.o. obstarala časť 

podniku Amitel Retail. Rozdiel medzi kúpnou cenou a hodnotou 
Dňa 1. augusta 2008 sa Spoločnosť zlúčila so spoločnosťou CATV obstaraného majetku a záväzkov vo výške 4 226 TSKK je vykázaný ako 
Tekov, s.r.o. so sídlom Hviezdoslavova 86, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: záporný goodwill.
36 523 828, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Obchodná spoločnosť 
Slovanet, a.s. ako nástupnícka spoločnosť prebrala všetky práva, po- Spoločnosť má v nájme (finančný prenájom, zmluvy boli uzatvorené 
vinnosti, majetok a záväzky zanikajúcej spoločnosti CATV Tekov, s.r.o. po 1. januári 2004) 31 osobných áut v obstarávacej cene  17 099 TSKK 
Na základe uvedeného bola spoločnosť CATV Tekov, s.r.o. vymazaná 
z obchodného registra v celom rozsahu dňa 31. júla 2008. Rozdiel a výpočtovú techniku v obstarávacej cene 43 547 TSKK, ktoré vykazu-
medzi hodnotou finančnej investície a hodnotou vlastného imania je ako svoj majetok. 
spoločnosti CATV Tekov, s.r.o. ku dňu zlúčenia  vo výške 10 579 TSKK 
je vykázaný ako goodwill. Vybraný dlhodobý hmotný majetok je poistený pre prípad škôd spô-

sobených živelnou udalosťou (celková poistná suma 100 000 TSKK), 
Dňa 1. decembra 2008 sa Spoločnosť zlúčila so spoločnosťou Micro- pre prípad škôd spôsobených odcudzením s prekonaním prekáž-
net, a.s. so sídlom Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava, IČO: 35 801 ky (celková poistná suma 15 000 TSKK) a pre prípad poškodenia 
972, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Obchodná spoločnosť Slova- alebo zničenia elektronického zariadenia (celková poistná suma 
net, a.s. ako nástupnícka spoločnosť prebrala všetky práva, povinnos- 15 000 TSKK). Dopravné prostriedky sú poistené do výšky obstará-
ti, majetok a záväzky zanikajúcej spoločnosti Micronet, a.s.. Na zákla- vacej ceny.
de uvedeného bola spoločnosť Micronet, a.s. vymazaná z obchodné-

2. Dlhodobý finančný majetok

8 753

0

0

0

8 753

Výška vlastného imania k 31. decembru 2008 a výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2008 podnikov spolu s porovnaním týchto údajov 
s predchádzajúcim účtovným obdobím:

Vlastné imanie
(v tis.)

2008      2007

Výsledok
hospodárenia

(v tis.)
2008    2007

MenaPodiel na 
hlasovacích

právach
%

Podiel
na ZI

%

Účtovná hodnota
vykázaná v súvahe

(tis.)
2008          2007

1 736

-

-

-

1 004

-

-

-

TSKK

TSKK

TSKK

TSKK

51

100

100

51

51

100

100

51

2 036

2 095

8 334

9 084

300

1 430

8 099

8 809

Kryha, spol. s r.o.

Brnet, spol. s r.o.

Robur, spol. s r.o.

Amitel, spol. s r.o.

Spolu

8 753

11 715

58 807

17 901

97 176

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku od 1. januára stala jediným spoločníkom.
2008 do 31. decembra 2008 je uvedený v tabuľke na strane 42.

Spoločnosť obstarala 51 % podiel v spoločnosti Amitel, spol. s r.o. dňa 
Spoločnosť obstarala dcérsky podnik Brnet, spol. s r.o. dňa 11. sep- 12. decembra 2008 na základe Zmluvy o prevode časti obchodných 
tembra 2008 na základe Zmluvy o prevode obchodných podielov, podielov, čím sa stala majoritným spoločníkom.
čím sa stala jediným spoločníkom.

Na podiel v dcérskom podniku Kryha, spol. s r.o. bolo v prospech 
Spoločnosť obstarala dcérsky podnik Robur, spol. s r.o. dňa 16. októ- banky  zriadené záložné právo.
bra 2008 na základe Zmluvy o prevode obchodných podielov, čím sa 
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1 984

133

2 117

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

Zrušenie
(rozpustenie)

TSKK

Zníženie
(použitie)

TSKK

Tvorba
(zvýšenie)

TSKK

Stav
k 31. 12. 2007

TSKK

Stav
k 31. 12. 2008

TSKK

0

0

0

0

355

355

1 984

0

1 984

0

488

488

Nedokončená výroba

Tovar

Spolu

Zníženie úžitkovej hodnoty zásob bolo zohľadnené vytvorením Údaje o zákazkovej výrobe
opravnej položky. Úžitková hodnota zásob sa znížila predovšetkým v Stupeň dokončenia zákazky sa určuje pomerom skutočne vynalože-
dôsledku zmeny výrobného sortimentu, nadmernosti zásob, zníženia ných nákladov k celkovým nákladom na zákazku podľa rozpočtu. 
obstarávacích cien materiálu v porovnaní s jeho doterajšou účtov- Očakávaná strata zo zákazkovej výroby bola zohľadnená v účtovnom 
nou hodnotou. období za rok 2008, v ktorom sa zákazka začala uskutočňovať, a to 

vytvorením opravnej položky.

609

7 152

1 984

6 794

8 778

4 559

Dodatočné informácie o zákazkovej výrobe sú zobrazené v nasledujúcej tabuľke:

TSKK

Výnosy zo zákazkovej výroby v bežnom účtovnom období

Celková suma vynaložených nákladov k 31. decembru 2008

Strata vykázaná k 31. decembru 2008

Suma celkových plánovaných výnosov zákazky

Suma celkových plánovaných nákladov zákazky

Saldo zákazkovej výroby (vykázané v súvahe)

4. Pohľadávky

1 908

7 946

14 188

24 042

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

(rozpustenie)
TSKK

(použitie)
TSKK

(zvýšenie)
TSKK

k 31. 12. 2007
TSKK

k 31. 12. 2008
TSKK

1 502

5 530

280

7 312

0

0

2 401

2 401

0

0

7 014

7 014

3 410

13 476

9 855

26 741

Pohľadávky voči materskej účtovnej jednotke

Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku 

Pohľadávky z obchodného styku

Spolu

172 076

32 359

204 435

Veková štruktúra pohľadávok je uvedená v nasledujúcom prehľade:

k 31. 12. 2008
TSKK

k 31. 12. 2007
TSKK

143 027

37 630

180 657

Pohľadávky v lehote splatnosti

Pohľadávky po lehote splatnosti

Spolu

3. Zásoby

S l o v a n e t 2 0 0 8 
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G.Informácie o údajoch na strane pasív súvahy

1. Vlastné imanie
Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti C a P.

2. Rezervy

3 633

108

5 800

902

1 493

11 936

Prehľad o rezervách je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Zrušenie

TSKK

Použitie

TSKK

Tvorba

TSKK

Stav
k 31. 12. 2007

TSKK

Stav
k 31. 12. 2008

TSKK

0

0

0

232

0

232

3 160

183

6 000

121

2 177

11 641

3 633

108

5 800

208

1 493

11 242

3 160

183

6 000

1 047

2 177

12 567

Mzdy za dovolenku, vrátane sociálneho zabezpečenia

Sprostredkovateľské provízie

Odmeny pracovníkom

Nájom a služby z nájmu

Ostatné

3. Záväzky

34 060

153 217

187 277

17 147

17 147

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

31. 12. 2008
TSKK

31. 12. 2007
TSKK

35 477

189 258

224 735

72 793

72 793

Záväzky po lehote splatnosti

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka

Spolu krátkodobé záväzky

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov

Spolu dlhodobé záväzky

Súčasťou pohľadávok v lehote splatnosti je pohľadávka vo výške 5. Finančné účty
95 224 TSKK, ktorá prešla na spoločnosť pri zlúčení so spoločnosťou Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, účty v bankách 
SLNT a.s. k 1. januáru 2007. a cenné papiere. Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne dispo-

novať okrem termínovaného vkladu vo výške 2 499 TSKK, ktorým 
Na pohľadávky vo výške 49 200 TSKK bolo v prospech banky zriadené bude môcť disponovať až po 5. januári 2009.
záložné právo.

6. Časové rozlíšenie

14 244

6 208

11 056

3 252

4 808

39 568

Ide o tieto položky:

31. 12. 2008
TSKK

31. 12. 2007
TSKK

17 672

4 481

10 045

7 603

282

40 083

Subdodávky-licencie

Akciový tovar

Hlasové služby

Ostatne náklady budúcich období

Príjmy budúcich období

Spolu
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V rámci krátkodobých a dlhodobých záväzkov Spoločnosť eviduje aj 
záväzky z finančného prenájmu 31 osobných áut (zmluvy boli uza-
vreté po 1. januári 2004) a výpočtovej techniky.

2 750

3 854

6 604

Suma budúcich platieb je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

31. 12. 2008
istina
TSKK

31. 12. 2008
finančný náklad

TSKK

14 481

27 588

42 069

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov

Spolu

4. Odložený daňový záväzok

-20 695

42 244

19

4 094

4 079

1 847

4 094

1 862

2 577

-715

Výpočet odloženého daňového záväzku je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Zmena odloženého daňového záväzku je uvedená v nasledujúcom prehľade:

31. 12. 2008
TSKK

31. 12. 2007
TSKK

TSKK

-52 461

73 932

19

4 079

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

- odpočítateľné

- zdaniteľné

Sadzba dane z príjmov (v %)

Odložený daňový záväzok

Stav k 31. decembru 2008

Zaúčtované pri zlúčení CATV Tekov, s.r.o. a Micronet, a.s.

Stav k 31. decembru 2007

Zmena

z toho:

 - zaúčtované ako výnos

 - zaúčtované do vlastného imania na oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov

5. Sociálny fond

26

573

-599

0

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcom prehľade:

31. 12. 2008
TSKK

31. 12. 2007
TSKK

0

1 080

-920

160

Stav k 1. januáru

Tvorba na ťarchu nákladov

Čerpanie

Stav k 31. decembru

Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťar-
chu nákladov a čerpá sa na sociálne, zdravotné, rekreačné a iné potreby 
zamestnancov.

S l o v a n e t 2 0 0 8 
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6. Bankové úvery

17 785

0

0

0

0

0

0

0

17 785

71 131

0

0

0

0

0

0

71 131

88 916

Štruktúra bankových úverov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

31. 12. 2008
TSKK

Splatnosťúrok
%

Mena 31. 12. 2007
TSKK

0

16 750

6 536

8 818

12 180

2 142

9 876

5 974

62 276

0

50 404

24 509

28 707

42 620

10 707

46 087

203 034

265 310

2008

31.12.2009

30.11.2009

31.12.2009

31.12.2009

31.12.2009

30.11.2009

31.12.2009

2009-2012

31.12.2012

28.6.2013

28.6.2013

28.6.2013

28.6.2013

28.6.2013

EURIBOR+1.5 %

3M EURIBOR+1.25 %

1M BRIBOR + 1,10

1M BRIBOR + 1,10

1M BRIBOR + 1,10

1M BRIBOR + 1,10

1M BRIBOR + 1,70

1M BRIBOR + 1,10

EURIBOR+1.5 %

3M EURIBOR+1.25 %

1M BRIBOR + 1,10

1M BRIBOR + 1,10

1M BRIBOR + 1,10

1M BRIBOR + 1,10

1M BRIBOR + 1,70

EUR

EUR

SKK

SKK

SKK

SKK

SKK

SKK

EUR

EUR

SKK

SKK

SKK

SKK

SKK

Bankový úver - ČSOB

Bankový úver - Tatrabanka

Bankový úver - TB - tranža 1

Bankový úver - TB - tranža 2

Bankový úver - TB - tranža 3

Bankový úver - TB - tranža 4

Bankový úver - TB - tranža 5

Tatrabanka kontokorent

Krátkodobé úvery spolu

Bankový úver - ČSOB

Bankový úver - Tatrabanka

Bankový úver - TB - tranža 1

Bankový úver - TB - tranža 2

Bankový úver - TB - tranža 3

Bankový úver - TB - tranža 4

Bankový úver - TB - tranža 5

Dlhodobé úvery spolu

Spolu

Pôvodný bankový úver v ČSOB v EUR bol splatený a nahradený úve- Záruku za  bankový úver v Tatrabanke - tranža 1 až 5 v celkovej výške 
rom v Tatrabanke v EUR (2 229 tis.  EUR). 192 182 TSKK a na kontokorentný úver do výšky 51 000 TSKK poskytla 

materská spoločnosť.
Na zabezpečenie bankového úveru v Tatrabanke, a.s. bolo v prospech 
banky zriadené záložné právo na akcie spoločnosti. 

0

16 329

3 232

19 561

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcom prehľade:

31. 12. 2008
TSKK

31. 12. 2007
TSKK

35

20 177

4 723

24 935

Výdavky budúcich období 

Služby IT

Ostatné výnosy budúcich období-telekom. služby

Spolu

7. Časové rozlíšenie
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H.Informácie o výnosoch

1. Tržby za vlastné výkony a tovar

580 831

68 005

648 836

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa hlavných teritórií sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Spolu
31. 12. 2008

TSKK

Vlastné služby
31. 12. 2007

TSKK

Vlastné služby
31. 12. 2008

TSKK

Tovar
31. 12. 2007

TSKK

Tovar
31. 12. 2008

TSKK

Spolu
31. 12. 2007

TSKK

651 335

67 801

719 136

556 026

68 005

624 031

629 468

67 801

697 269

24 805

0

24 805

21 867

0

21 867

Slovenská republika

Zahraničie

Spolu

0

0

0

Zmena stavu
2008
TSKK

Stav
k 31. 12. 2006

TSKK

Stav
k 31. 12. 2007

TSKK

Stav
k 31. 12. 2008

TSKK

Zmena stavu
2007
TSKK

4 559

4 559

4559

0

0

0

0

4 559

4 559

Nedokončená výroba

Spolu

Zmena stavu vo výkaze ziskov a strát

2. Nedokončená výroba

3. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti

3 384

29

0

493

144

4 050

31. 12. 2008
TSKK

31. 12. 2007
TSKK

4 631

771

503

793

120

6 818

Zmluvné pokuty a penále

Výnosy z odpísaných a postúpených pohľadávok

Výnosy z odpísaných záväzkov

Nárok na náhradu od poisťovne

Iné

Spolu

4. Kurzové zisky

5 154

299

5 453

Prehľad o kurzových ziskoch:

31. 12. 2008
TSKK

31. 12. 2007
TSKK

3 798

6 813

10 611

Realizované kurzové zisky

Nerealizované kurzové zisky

Spolu

V hodnote nerealizovaných kurzových ziskov sú zahrnuté aj kurzové 
straty z prepočtu majetku a záväzkov vyjadrených v eurách v celkovej 
hodnote 53 TSKK.

S l o v a n e t 2 0 0 8 
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I. Informácie o nákladoch

1. Náklady na poskytnuté služby

813

813

135 131

102 391

16 877

0

20 052

5 257

17 681

12 260

89 828

15 516

414 993

Náklady za audit a poradenstvo obsahujú náklady za overenie účtovnej závierky audítorskou spoločnosťou 
a iné služby poskytnuté touto spoločnosťou v nasledujúcom členení:

Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby:

2008
TSKK

31. 12. 2008
TSKK

2007
TSKK

31. 12. 2007
TSKK

1 420

1 420

145 885

114 053

15 181

44

22 972

4 893

18 793

13 468

108 141

24 186

467 616

Overenie účtovnej závierky 

Spolu

Telekomunikačné služby (dátové služby a Internet)

Telekomunikačné služby (hlasové služby)

Medzinárodná konektivita

Prenájom

Nájomné

Právne, ekonomické, marketingové a iné poradenstvo

Náklady na inzerciu, reklamu

Sprostredkovanie

Služby IT, servis, profylaktika

Ostatné

Spolu

2. Kurzové straty

2 254

70

2 324

Prehľad o kurzových stratách:

31. 12. 2008
TSKK

31. 12. 2007
TSKK

2 344

22

2 366

Realizované kurzové straty

Nerealizované kurzové straty

Spolu

V hodnote nerealizovaných kurzových strát sú zahrnuté aj kurzové 
straty z prepočtu majetku a záväzkov vyjadrených v eurách v celkovej 
hodnote 8 TSKK.
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680

809

-8 816

1 071

4

638

-5 614

Ostatné náklady na hospodársku činnosť sú uvedené v priloženej tabuľke:

2008
TSKK

2007
TSKK

950

899

-3 722

1 379

319

452

277

Pokuty a penále

Odpis pohľadávky a postúpenie pohľadávky

Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam

Poistné

Manká a škody

Iné

Spolu

3. Ostatné náklady na hospodársku činnosť

J. Informácie o daniach z príjmov

100,00

19,00

4,41

-11,52

0,00

11,89

0,00

11,89

-1,54

10,35

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcom prehľade:

31. 12. 2007
Daň

TSKK

31. 12. 2007
Základ dane

TSKK

31. 12. 2008
Daň

%

31. 12. 2008
Daň

TSKK

31. 12. 2008
Základ dane

TSKK

31. 12. 2007
Daň

%

5 663

1 314

-3 432

0

3 545

0

3 545

-460

3 085

29 805

6 916

-18 064

0

18 657

100,00

19,00

-159,44

254,71

0,00

0,00

11,83

11,83

115,87

127,70

-423

3 546

-5 665

0

0

-263

-263

-2 577

-2 840

-2 224

18 663

-29 814

0

-13 375

Výsledok hospodárenia pred zdanením

Z toho teoretická daň 19 %

Daňovo neuznané náklady

Výnosy nepodliehajúce dani

Umorenie daňovej straty

Dodatočná daň z príjmov

Splatná daň

Odložená daň

Celková vykázaná daň

K. Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné 
kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne pre-

1. Najatý majetok cedensy, prípadne oficiálne interpretácie príslušných orgánov.
Spoločnosť má v nájme administratívne priestory s príslušenstvom 

2v siedmich mestách SR (3 345 m ), technologické a iné (strechy) prie- 2. Ostatné finančné povinnosti
story od tretej osoby vo viacerých mestách SR. Nájomné zmluvy sú Ostatné finančné povinnosti, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníc-
uzatvorené prevažne na dobu neurčitú s možnosťou okamžitej výpo- tve a neuvádzajú v súvahe, sú tieto:

2vede v určených prípadoch. - Spoločnosť má v nájme administratívne (3 345 m ), technologické 
a iné (strechy) priestory od tretej osoby. Ročné nájomné predstavu-

2. Iné je 18 483 TSKK.
V súvislosti so zákazkovou výrobou poskytla Tatra banka bankovú zá-
ruku spoločnosti Chemkostav, a.s. vo výške 450 TSKK platnú do 20. fe- M.Informácie o príjmoch a výhodách členov štatu-
bruára 2009. tárných orgánov, dozorných orgánov a iných or-

gánov účtovnej jednotky
L. Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Hrubé príjmy členov štatutárnych a dozorných orgánov Spoločnosti 
1. Prípadné ďalšie záväzky za ich činnosť v Spoločnosti v sledovanom účtovnom období boli vo 

Vzhľadom na to, že mnohé oblasti slovenského daňového práva do- výške  13 469 TSKK (v predchádzajúcom roku 11 470 TSKK).
teraz neboli dostatočne overené praxou, existuje neistota v tom, ako 

S l o v a n e t 2 0 0 8 
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N.Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

234

3 306

212

675

411

4 057

125

49

0

12

11

23

10 926

92

1 741

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Spoločnosť uskutočnila v priebehu účtovného obdobia nasledujúce transakcie so spriaznenými osobami:

2008
TSKK

2007
TSKK

216

2 475

1 072

14

0

4 338

0

49

0

24

14

76

14 053

806

14 659

11

10235

633

52

178

2

28

740

31

45

751

636

Ing. Peter Máčaj - nákup služieb (nájom, poistka)

Asseco Slovakia a.s. - nákup služieb (IT, konzultácie a subdodávky)

Asseco Slovakia a.s. - nákup služieb (nájom)

Asseco Slovakia a.s. - nákup ostatné

Asseco Slovakia a.s. - predaj tovaru

Asseco Slovakia a.s. - predaj služieb (telekomunikačné)

Asseco Slovakia a.s. - predaj služieb (inštalácia, konfigurácia)

Snet - predaj služieb (nájom)

SLNT - predaj služieb (nájom)

Ing. Peter Máčaj - predaj služieb (telekomunikačné)

Ing. Juraj Kováčik - predaj tovaru a telekomunikačných služieb

Disig, a.s. - nákup tovaru

Disig, a.s. - nákup služieb (subdodávky, CA)

Disig, a,s. - predaj tovaru a služieb 

Kryha, s.r.o. - nákup služieb

Kryha, s.r.o. - predaj služieb

Amitel, s.r.o. - nákup tovaru a služieb

Amitel, s.r.o   - predaj pohľadávok

Datalock, s.r.o. - nákup ostatné

Datalock, s.r.o. - predaj služieb

Crystal consulting, s.r.o. - predaj služieb

CATV Tekov - nákup tovaru

Micronet, a.s. - nákup služieb

Micronet, a.s. - predaj služieb

SNETAP , s.r.o. - nákup tovaru

SNETAP, s..r.o. - predaj služieb

MPI Slovakia, s.r.o. - predaj služieb

transakcie s materským podnikom, sesterskými a dcérskymi podnikmi:

25 402

84 113

-16 886

178

92 807

11 514

11 514

Vybrané aktíva a pasíva vyplývajúce z transakcií so spriaznenými osobami sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

31. 12. 2008
TSKK

31. 12. 2007
TSKK

21 129

86 529

-9 854

5 498

103 302

4 983

4 983

Pohľadávky voči  materskej účtovnej jednotke

Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku 

Opravná položka k dlhodobej pohľadávke

Pohľadávky z obchodného styku

Spolu aktíva

Záväzky z obchodného styku

Spolu pasíva



Poznámky k účtovnej závierke k 31. decembru 2008

    R O Č N Á S P R ÁVA / A N N UA L R E P O R T 55

O.Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, do dňa 
zostavenia účtovnej závierky

100 000

0

5 205

3 049

24 048

-20 106

616

112 812

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Presuny

TSKK

Úbytky

TSKK

Prírastky

TSKK

Stav
31. 12. 2007

TSKK

Stav
31. 12. 2008

TSKK

0

-321

2 672

0

24 048

321

-26 720

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 049

0

0

616

3 665

100 000

321

2 533

0

0

-20 427

26 720

109 147

Základné imanie

   Základné imanie

Kapitálové fondy

   Emisné ážio

Fondy zo zisku

   Zakonný rezervný fond

   Oceň. rozdiely z precenenia majetku a záväzkov

Výsledok hospodárenia minulých rokov

   Nerozdelený zisk minulých rokov

   Neuhradená strata minulých rokov

Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie

Spolu

2 672

24 048

26 720

Účtovný zisk za rok 2007 vo výške 26 720 TSKK bol rozdelený nasledovne:

TSKK

Prídel do zákonného rezervného fondu

Nerozdelený zisk minulých rokov

Spolu

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2008 vo 
výške 616 TSKK rozhodne valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho 
orgánu valnému zhromaždeniu je takýto:
- prídel do rezervného fondu 62 TSKK,
- prevod na nerozdelený zisk minulých rokov 554 TSKK.

P. Informácie o vlastnom imaní

Od 1. januára 2009 vstúpila Slovenská republika do Eurozóny a slo- svoje účtovníctvo na EUR a takisto účtovné závierky v 2009 a nasle-
venská koruna (SKK) bola nahradená novou platnou menou eurom dujúcich rokoch budú zostavované v EUR. Porovnateľné údaje budú 
(EUR). Ako dôsledok spoločnosť prekonvertovala od tohto dátumu prepočítané konverzným kurzom 30,1260 SKK/EUR.

V položke oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov je obstaraní podielu v spoločnosti AmiTel, s.r.o. S tým súvisiaca odlože-
vykázaná hodnota opcie na nákup dodatočných akcií spoločnosti ná daň predstavuje 715 TSKK.
AmiTel, s.r.o. vyplyvajúci zo Zmluvy o budúcej zmluve podpísanej pri 
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R. Prehľad peňažných tokov k 31. decembru 2008

29 839

-6 340

379

-2 437

-20 427

1 014

-129 467

40 954

-8 753

-97 266

-12 189

-2 995

14 576

86 695

86 087

-10 165

31 781

21 616

31. 12. 2008
TSKK

31. 12. 2007
TSKK

49 858

-14 381

888

-5 162

0

31 203

-217 104

16 483

-44 524

-245 145

0

-22 261

40 324

183 044

201 107

-12 835

21 616

8 781

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti

Peňažné toky z prevádzky

Zaplatené úroky

Prijaté úroky

Zaplatená daň z príjmov

Vyplatené dividendy

Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti

Peňažné toky z investičnej činnosti

Nákup dlhodobého majetku

Príjmy z predaja dlhodobého majetku

Obstaranie investícií

Čisté peňažné toky z investičnej činnosti

Peňažné toky z finančnej činnosti

Vyplatené dividendy

Splátky finančného lízingu

Príjmy z dlhodobých záväzkov

Príjmy z prijatých úverov

Čisté peňažné toky z finančnej činnosti

(Úbytok) prírastok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka
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35 766

55 005

18 674

488

0

0

1 627

-4 335

107 225

-167 425

5 302

84 737

29 839

31. 12. 2008
TSKK

31. 12. 2007
TSKK

11 269

68 429

-2 699

1 629

22

-6 813

-505

-488

319

71 163

36 935

-7 963

-50 277

49 858

Čistý zisk (pred odpočítaním úrokových, daňových a mimoriadnych položiek)

Úpravy o nepeňažné operácie:

Odpisy stálych aktív a opravná položka k stálym aktívam

Opravná položka k pohľadávkam

Opravná položka k zásobám

Nerealizované kurzové straty

Nerealizované kurzové zisky

Ostatné rezervy

Zisk z predaja dlhodobého majetku

Dlhodobý majetok vyradený kvôli škode

Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu

Zmena pracovného kapitálu:

Úbytok / (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a iných pohľadávok (vrátane časového rozlíšenia aktív)

(Prírastok) / úbytok zásob

(Úbytok) / prírastok záväzkov (vrátane časového rozlíšenia pasív)

Peňažné toky z prevádzky

Peňažné toky z prevádzky

Peňažné prostriedky
Peňažnými prostriedkami (angl. cash) sa rozumejú peňažné hotovos- dobý finančný majetok zameniteľný za vopred známu sumu peňaž-
ti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných ných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hod-
účtoch v bankách, kontokorentný účet a časť zostatku účtu Peniaze noty v najbližších troch mesiacoch odo dňa, ku ktorému sa zostavuje 
na ceste, ktorý sa viaže na prevod medzi bežným účtom a pokladni- účtovná závierka, napríklad termínované vklady na bankových úč-
cou alebo medzi dvoma bankovými účtami. toch, ktoré sú uložené najviac na trojmesačnú výpovednú lehotu, 

likvidné cenné papiere určené na obchodovanie, prioritné akcie ob-
Peňažné ekvivalenty starané účtovnou jednotkou, ktoré sú splatné do troch mesiacov odo 

Peňažnými ekvivalentmi (angl. cash equivalents) sa rozumie krátko- dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

..................................
dátum

..................................................................
podpis štatutárneho orgánu

23. marec 2009
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Bratislava (sídlo / )
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

Banská Bystrica
Slovanet, a. s.
Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica
tel.: 048/ 282 87 11, fax: 048/ 282 87 12
e-mail: bb@slovanet.net

Brezno
Slovanet, a. s.
Boženy Němcovej 29, 977 01 Brezno
tel.: 048 / 282 85 41, fax: 048/ 282 85 49
e-mail: br@slovanet.net

Košice
Slovanet, a. s.
Werferova 3, 040 11 Košice 11
tel.: 055/ 282 87 51, fax: 055/ 282 87 52
e-mail: ke@slovanet.net

Nitra
Slovanet, a. s.
Farská 9, 949 01 Nitra
tel.: 037/ 282 87 31, fax: 037/ 282 87 32
e-mail: nr@slovanet.net

Registered seat

Sídlo a pobočky spoločnosti Slovanet
Slovanet Registered Seat and Branch Offices 
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www.slovanet.sk
bezplatné tel. číslo: 0800 608 600
e-mail: info@slovanet.sk
osobne v pobočke Slovanetu (okrem pobočiek Banská
Bystrica a Žilina)
v sieti viac ako 120 autorizovaných partnerov
na www.slovanet.sk

Poprad
Slovanet, a. s.
L. Svobodu 73, 058 01 Poprad 
tel.: 052/ 282 85 71, fax: 052/ 282 85 79
e-mail: pp@slovanet.net

Prešov
Slovanet, a. s.
Plzenská 2, 080 01 Prešov
tel.: 051/ 282 87 61, fax: 051/ 282 87 62
e-mail: po@slovanet.net

Trenčín
Slovanet, a. s.
Štefánikova 19, 911 01 Trenčín
tel.: 032/ 282 86 11, fax: 032/ 282 86 22
e-mail: tn@slovanet.net

Žilina
Slovanet, a. s.
Závodská cesta 10, 010 01 Žilina
tel.: 041/ 282 87 41 fax: 041/ 282 87 42
e-mail: za@slovanet.net

Zlaté Moravce
Slovanet, a. s.
Nám. Andreja Hlinku 2149, 953 01 Zlaté Moravce 
tel.: 037/ 282 85 35, fax: 032/ 282 85 39
e-mail: zm@slovanet.net 

. . . .   . 
Informácie a kontakty pre záujemcov o produkty
a služby

Information and contacts for person interested
in products and services

www.slovanet.sk
Free telephone number: 0800 608 600
e-mail: info@slovanet.sk
In person at any Slovanet Branch (exclude Banská 
Bystrica and Žilina) 
Network of more than 120 authorized partners at 
www.slovanet.sk

. . . .   . 
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