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Obchodné meno: SWAN, a. s.
Sídlo: Landererova 12, 811 09 Bratislava
IČO: 47 258 314
Deň vzniku: 7. 8. 2015
Právna forma: akciová spoločnosť
Hlavný predmet činnosti:
• poskytovanie elektronických komunikačných služieb (sprostredkovanie prístupu k sieti
internet, prenos dát, prenájom okruhov, prenos hlasu cez IP, verejná telefónna služba,
retransmisia, iné elektronické komunikačné služby) prostredníctvom pevných
a bezdrôtových elektronických komunikačných sietí a káblového distribučného systému,
• zriaďovanie a prevádzkovanie pevnej verejnej bezdrôtovej telekomunikačnej siete
prostredníctvom technológie FWA (Fidex Wireless Access) v stanovenom úseku pásma
26 GHz a poskytovanie verejných telekomunikačných služieb prostredníctvom tejto siete,
• poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete a verejnej elektronickej
komunikačnej služby v rozsahu pridelených frekvencií od 3 490 do 3 510 MHz,
• poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete a verejnej elektronickej
komunikačnej služby v rozsahu pridelených frekvencií od 3 640 do 3 680 MHz,
• prevádzkovanie retransmisie podľa oprávnenia na retransmisiu č. TKR 353/2015
vydaného Radou pre vysielanie a retransmisiu v zmysle zákona č. 308/2000 Z. z. o
vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách, v znení
neskorších právnych predpisov,
• kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod).
Počet zamestnancov:
Počet zamestnancov: počet zamestnancov spoločnosti na konci roku 2019 bol 378,
z toho 38 vedúcich zamestnancov a 11 vo vrcholovom manažmente.
Informácie o orgánoch spoločnosti:
Predstavenstvo:
Ing. Juraj Ondriš, predseda
Ing. Michal Rybovič, podpredseda
Ing. Miroslav Strečanský

Základné údaje o spoločnosti

Dozorná rada:
Ing. Vladimír Hašík
Ľubomír Geľo
Lukáš Koller
Ing. Ivan Leščák
Ing. Peter Galbavý
Vojtech Nagy
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Charakteristika
spoločnosti
SWAN, a.s., je prevádzkovateľom
slovenskej národnej telekomunikačnej
siete a poskytovateľom dátových,
hlasových a internetových služieb. Za
spoločnosťou stojí kapitál ovládaný
slovenskými investormi, spoločnosťou
DanubiaTel a investičným fondom
spravovaným spoločnosťou Sandberg
Capital.
SWAN je pokračovateľom rozvojových
aktivít mnohých úspešných operátorov
na slovenskom trhu a výsledkom
ich systematického konsolidovania v
období pôsobenia SWANu od roku
2001. Spoločnosť čerpá z bohatého
dedičstva, úspechov a know-how
na Slovensku pôsobiacich značiek
ako napríklad Euroweb, Telenor
Networks, Nextra a GTS, respektíve
neskôr BENESTRA, ktoré viedli
proces liberalizácie slovenského
telekomunikačného trhu. Spoločnosť
od 1. 1. 2019 podniká ako jeden subjekt
po právnom zlúčení spoločností
BENESTRA, s.r.o., a SWAN, a.s.

SWAN je štvrtým najväčším
poskytovateľom Internetového
pripojenia na Slovensku. Poskytuje
služby už vyše 80 000 domácnostiam
a je trhovou dvojkou v poskytovaní
telekomunikačných služieb na pevnej
sieti podnikovým zákazníkom.
SWAN prevádzkuje rozsiahlu LTE
sieť, buduje nové FTTH projekty.
Posilňuje svoje trhové postavenie aj
spoluprácou s úspešnými regionálnymi
operátormi, do ktorých majetkovo
vstupuje. Patrí medzi lídrov v oblasti
manažovaných služieb s pridanou
hodnotou, predovšetkým čo sa týka
riešení sieťovej bezpečnosti a ochrany
proti hrozbám a útokom z internetu.
Prevádzkuje vlastné špičkové Tier III
dátové centrum.
Vysoká dostupnosť, bezpečnosť a
spoľahlivosť služieb a tiež spoločenská
zodpovednosť SWANu v oblasti
ekológie je riadená certifikovanými
normami ISO 9001, ISO 14001, ISO
20001 a ISO 27001.
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Roman Vavrík
Generálny riaditeľ
Generálny riaditeľ Roman Vavrík vyštudoval strategický
manažment na Fakulte managementu Univerzity Komenského v
Bratislave a obchod na Webster University vo Viedni. V roku 2007
nastúpil ako konzultant stratégie do spoločnosti Slovak Telekom,
a. s. O tri roky neskôr sa stal vedúcim tímu korporátnej stratégie,
kde ako poradca výkonného manažmentu pracoval na kľúčových
celofiremných projektoch vrátane akvizícií firiem. Od roku 2012
bol menovaný za vedúceho marketingového oddelenia pre B2B
segment, kde zodpovedal za riadenie marketingových aktivít
pre korporátnych zákazníkov. Zároveň zodpovedal za vývoj
nových produktov pre celý B2B segment, rozvoj nového biznisu
a riadenie kľúčových projektov v oblasti ICT, Cloud a M2M služieb.
V roku 2014 nastúpil na pozíciu riaditeľa marketingu a predaja v
dcérskej spoločnosti DIGI Slovakia, v ktorej ako člen výkonného
manažmentu zodpovedal za obchodné výsledky, definovanie
a implementáciu obchodnej stratégie v oblasti rezidenčných
služieb (televízie a internetu pre domácnosti). V SWANe pôsobil
do vymenovania za generálneho riaditeľa vo februári 2019 ako
poradca predstavenstva.

Michal Kemeník
Finančný riaditeľ
Finančný riaditeľ Michal Kemeník absolvoval Fakultu hospodárskej
informatiky na Ekonomickej univerzite v Bratislave, špecializácia IT,
v roku 2002. Svoje pôsobenie v Telco sektore začal v spoločnosti
eTel Slovensko vybudovaním oddelenia služieb zákazníkom
a vedením technického úseku pre DSL a niektoré hlasové
služby. Neskôr ako Customer Service Director prevzal ďalšie
zodpovednosti za návrh, implementáciu a prevádzku CRM
a fakturačného systému. V Dial Telecome sa od roku 2008
podieľal na integrácii akvirovanej spoločnosti eTel Slovensko
a od roku 2009 v pozícii Chief Operations Officer zastrešoval
plnenie úloh technického oddelenia a zákazníckeho hotline.
Po akvizícii Dial Telecomu spoločnosťou GTS Slovakia v roku
2010 nastúpil na pozíciu IT Director. V tejto role skonsolidoval
architektúru aplikácií pre podporu obchodných a prevádzkových
aktivít a so svojím tímom transformoval oddelenie na modernú
IT organizáciu orientovanú na poskytovanie interných IT služieb
zameraných na dodávanie hodnoty pre biznis. Od roku 2018
sa ako zástupca akcionára Sandberg Capital vo vrcholovom
manažmente SWANu v role Chief Finance & Information Officer
podieľa na riadení programu fúzie a integrácie pôvodných
spoločností SWAN a BENESTRA, najmä v oblastiach obstarávacích
a finančných procesov a konsolidácie informačných systémov.
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Lukáš Koller
Riaditeľ Divízie korporátneho predaja
Riaditeľ Divízie korporátneho predaja Lukáš Koller pred nástupom
do spoločnosti GTS Slovakia v roku 2001 pôsobil v rokoch 1999
až 2001 ako broker pre holandského obchodníka s cennými
papiermi na Slovensku a v zahraničí. V spoločnosti GTS Slovakia
začal pôsobenie na pozícii Key Account Manager v čase, keď
spoločnosť začínala s predajom služieb korporátnym zákazníkom.
Od roku 2009 viedol oddelenie korporátneho predaja a od roku
2013 aj ďalšie oddelenia priameho predaja. Vo februári 2015 sa
stal obchodným riaditeľom spoločnosti BENESTRA a vo SWANe
je zodpovedný za B2B a Wholesale obchodné aktivity spoločnosti.
Súčasne je od mája 2018 členom dozornej rady SWAN, a.s.

Jaroslav Ferianec
Riaditeľ Divízie verejnej správy
a regionálneho predaja
Riaditeľ Divízie verejnej správy a regionálneho predaja Jaroslav
Ferianec absolvoval v roku 1994 Prírodovedeckú fakultu UK
v Bratislave, odbor matematika a biológia. Svoju kariéru v oblasti
telekomunikácií začal v spoločnosti EuroTel Bratislava, kde
pracoval v rokoch 1998 až 2004 na útvare predaja dátových
služieb. Do spoločnosti SWAN, a.s., prišiel v septembri 2004.
Po úspešných akvizíciách spoločností PosTel, a.s., Bentel, a.s.,
GlobalTel, a.s., a Euroweb, a.s., sa stal v roku 2007 obchodným
a marketingovým riaditeľom spoločnosti SWAN. Od 1. 1. 2019
prevzal po úspešnom zlúčení telekomunikačných operátorov
SWAN a Benestra zodpovednosť za riadenie obchodnej Divízie
verejnej správy a regionálneho predaja spoločnosti SWAN, a.s.

Ján Mrva
Riaditeľ Divízie rezidenčného predaja
Riaditeľ Divízie rezidenčného predaja Ján Mrva pôsobil po štúdiu
na Univerzite Komenského v Bratislave v oblasti obchodu. V roku
2005 nastúpil na pozíciu Key Account Manager v spoločnosti
Euroweb a odvtedy sa venuje oblasti telekomunikácií. Po akvizícii
spoločnosti Euroweb začal pracovať v spoločnosti SWAN na pozícii
obchodníka rezidenčného predaja. Neskôr sa stal vedúcim oddelenia
rezidenčného predaja a od roku 2017 pôsobí ako obchodný riaditeľ
spoločnosti SWAN, kde je jeho primárnou úlohou rozvoj predajných
kanálov pre fixné a mobilné rezidenčné služby.
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Stanislav Verešvársky
Riaditeľ Technickej divízie
Riaditeľ Technickej divízie Stanislav Verešvársky pôsobil
na riadiacich a štatutárnych pozíciách v spoločnostiach Siemens
Enterprise Communications, a.s., (SEN), Business Global
Communications, a.s., (BGS) a EuroTel Bratislava, a.s. V roku
2008 nastúpil do holdingu DanubiaTel, kde postupne pôsobil ako
výkonný riaditeľ v akciových spoločnostiach SWAN (2008 – 2015),
DanubiaTel (od 2009), CNC (od 2015) a tiež GlobalTel (od 2017).
Jeho podpis je v týchto firmách na mnohých rastových
a rozvojových projektoch vrátane prípravy a štartu SWAN Mobile,
technologických inováciách či posilňovaní procesného riadenia.

Augustín Revák
Riaditeľ Divízie stratégie a rozvoja
Riaditeľ Divízie stratégie a rozvoja Augustín Revák začal pôsobiť
v Telco sektore v spoločnosti eTel Slovensko už počas štúdia
na Technickej univerzite v Košiciach, špecializácia elektronika
a telekomunikačné systémy. Po absolvovaní univerzity v roku
2003 nastúpil do spoločnosti GTS Slovakia na pozíciu Project
Manager. Od roku 2006 viedol projektové oddelenie, ktoré
sa zaoberalo návrhom a realizáciou zákazníckych pripojení
a zastrešovalo konsolidáciu sietí jednotlivých akvirovaných
spoločností. V roku 2009 sa záber oddelenia rozšíril aj
na starostlivosť o komunikáciu s dodávateľmi, návrh chrbticovej
siete a zákazníckych riešení. Vo februári 2015 sa stal technickým
riaditeľom spoločnosti BENESTRA. V minulom roku po ukončení
integrácie spoločnosti SWAN a Benestra prevzal zodpovednosť
za Divíziu stratégie a rozvoja.

Vedenie spoločnosti

Výročná správa 2019

9

Roland Kyška
Riaditeľ Divízie marketingu a komunikácie
Riaditeľ Divízie marketingu a komunikácie Roland Kyška absolvoval
po štúdiu manažmentu na Filozofickej fakulte PU a rigoróznom
konaní na Fakulte masmédií PVŠ doktorandské štúdium na Vysokej
škole ekonomickej v Prahe. Pracoval ako novinár na redaktorských
pozíciách v rôznych printových a audiovizuálnych médiách. V rokoch
2005 – 2006 bol šéfredaktorom hlavnej redakcie spravodajstva,
športu a publicistiky STV, následne v rokoch 2007 – 2011 zástupcom
šéfredaktora týždenníka Plus 7 dní. V skupine DanubiaTel pôsobí
od roku 2011, riadil spoločnosť internet.sk, ktorá združuje viacero
webových médií a on-line projektov. Od roku 2015 je zodpovedný
za korporátnu komunikáciu skupiny a marketing spoločnosti SWAN.
Pôsobí tiež ako riaditeľ neziskovej organizácie ĽUDIA ĽUĎOM, ktorá
prevádzkuje darcovský portál ĽudiaĽuďom.sk.

Robert Plonka
Riaditeľ Divízie zákazníckej starostlivosti
Riaditeľ Divízie zákazníckej starostlivosti Robert Plonka začal
kariéru v oblasti zákazníckeho servisu v roku 2000 na oddelení call
centra a technickej podpory v spoločnosti Nextra, s.r.o. Podieľal sa
na realizácii a vedení časti projektu centralizácie medzinárodných
call centier Nextry do Bratislavy s cieľom poskytovania
multijazyčnej podpory zákazníkom. V rokoch 2006 až 2013
pôsobil na pozícii Customer Service Manager, keď participoval
na projekte implementácie nového CRM systému a tiež
vybudoval oddelenie na spracovanie reklamácií a riadenie retencie
zákazníkov. Popri práci si doplnil vzdelanie absolvovaním štúdia
na Fakulte manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave,
ktoré ukončil v roku 2012. Od roku 2013 pôsobí na pozícii riaditeľa
zákazníckeho servisu, kde sa jeho zodpovednosť rozšírila
o oddelenie dohľadového centra a oddelenie podpory obchodnej
administratívy.

Vedenie spoločnosti
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Andrea Gubová
Riaditeľka Divízie Human Resources
Riaditeľka Divízie Human Resources Andrea Gubová má pracovné
skúsenosti s budovaním spoločnosti od prvého zamestnanca (tzv.
greenfield projekty) a transformačnými projektami už zabehnutých
procesov, ako aj nastavovaním divízie ľudských zdrojov
od úplných začiatkov v rôznych oblastiach podnikania (výroba, telco,
finančný sektor). Posledných 13 rokov pôsobila ako HR riaditeľka
v spoločnostiach Union poisťovňa, a.s., a Union zdravotná poisťovňa,
a.s., kde viedla všetky hlavné rozvojové i zmenové projekty v oblasti
ľudských zdrojov. Spolupodieľala sa na definovaní transformačných
projektov a následne spolupracovala pri implementácii celofiremnej
biznisovej stratégie pre tri rôzne značky, dve krajiny a dve rôzne
legislatívy v jednom čase. Od októbra 2019 pôsobí ako riaditeľka
Human Resources v spoločnosti SWAN a jej hlavnou úlohou je
premieňať biznisovú stratégiu na HR iniciatívy a pomáhať spoločnosti
rásť.

Vojtech Nagy
Riaditeľ Divízie pre reguláciu
a právne služby
Riaditeľ Divízie pre reguláciu a právne služby Vojtech Nagy
nastúpil po štúdiu na STU na pozíciu produktového manažéra
pre oblasť dátových služieb do spoločnosti EuroTel Bratislava,
a.s. V roku 2002 nastúpil do spoločnosti SWAN na pozíciu
marketingového manažéra. Od roku 2007 sa venoval rozvoju
produktového portfólia a integrácii akvirovaných menších
providerov na pozícii vedúci produktového oddelenia. V tomto
čase sa zameral aj na rozvoj televíznych, internetových
a hlasových služieb pre domácnosti riešených na FTTx sieťach.
Aktívne sa spolupodieľal na získaní nových frekvenčných prídeloch
v pásmach 1,8 GHz, 3,5 GHz, 3,7 GHz, 26 GHz. Od roku 2015
zabezpečuje súlad s legislatívnymi normami a zákonmi na pozícii
riaditeľ pre reguláciu a externé vzťahy.

Vedenie spoločnosti
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Príhovor
generálneho
riaditeľa
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Vážení zákazníci, zamestnanci
a obchodní partneri,
rok 2019 bol vo svojej podstate pre
našu firmu náročným integračným
rokom, v ktorom spojili svoje sily dvaja
dovtedy samostatní hráči slovenského
telekomunikačného biznisu. Tento
príhovor píšem už z nášho nového sídla
v Bratislave, v nových priestoroch,
v ktorých pôsobí spojená firma – jeden
nový, silný, fialový SWAN, a.s.
Ešte koncom roka 2018 fungovali dve
samostatné entity, právne subjekty
SWAN, a.s., a BENESTRA, s.r.o. Na
začiatku roka 2019 sa nám definitívne
podarilo spojiť týchto dvoch rovesníkov
do jednej firmy. Predchádzalo tomu
získanie súhlasu Protimonopolného
úradu SR a podpis transakčných
dokumentov oboch akcionárov.
Od toho momentu začali obe vtedajšie
firmy fungovať pod novým spoločným
manažmentom a so zjednotenou
organizačnou štruktúrou.

odlišné kmene zákazníkov a zjednotili
viaceré, dovtedy značne rozdielne
interné procesy.
Integračné aktivity ďalej pokračovali
počas celého roka 2019. V oblasti
technických zložiek sme pokračovali
smerom k zjednocovaniu našej
celoslovenskej chrbticovej siete
a rozširovaniu pokrytia našich
bezdrôtových prístupových sietí
na báze LTE. Okrem toho sme pripojili
niekoľko 10-tisíc nových domácnosti
na optiku, vďaka čomu môžu
naši zákazníci využívať doma
najmodernejšie digitálne služby.

Výsledkom všetkých spomínaných
zmien a aktivít je nová spoločnosť
vystupujúca od začiatku roka 2019
pod novou identitou. Kombináciou
výhod vyplývajúcich zo spojenia dvoch
predošlých firiem sme okrem iného
získali nezanedbateľný ľudský kapitál.
Nový SWAN už nie je malá firma,
ale veľký národný TelCo operátor.
Po zlúčení s BENESTROU vznikol
Začali sme s integráciou a dnes môžem na trhu štvrtý najsilnejší poskytovateľ
s radosťou povedať, že za dvadsať
telekomunikačných služieb s ambíciou
mesiacov sme úspešne implementovali ďalšieho rastu v segmente firemných
celistvú organizačnú štruktúru, zjednotili zákazníkov i domácností. Očakávania
produktové portfólio vo všetkých
sú teda naozaj veľké, a to nielen
zákazníckych segmentoch, usporiadali
zo strany zákazníkov, ale aj akcionárov.
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K naplneniu týchto očakávaní
pristupujem s veľkým rešpektom,
citlivo a zároveň s odhodlaním.
Pri svojom nástupe do pozície CEO
som avizoval ako jeden z hlavných
cieľov previesť firmu cez hranicu sto
miliónov eur ročného obratu. Tento
cieľ chcem dosiahnuť v priebehu troch
rokov od integrácie, pričom ho nie je
možné realizovať bez toho, aby sme
robili aktívny rozvoj biznisu, naďalej
vyhľadávali nové príležitosti a sústredili
sa na rozvoj nových produktov
a inovatívnych služieb.
SWAN je veľmi silný najmä v
poskytovaní služieb firemným
zákazníkom, kde si chceme udržať
pozíciu dvojky na trhu a naďalej rásť
v oblasti info-komunikačných „ICT“
služieb spojených s internetom vecí,
tzv. „IoT“. Veľký potenciál vidím v
konvergentnej ponuke fixných a
mobilných služieb, ktorú môžeme
vytvoriť v spolupráci so sesterskou
spoločnosťou SWAN Mobile, a.s.
V oblasti rezidenčných služieb sa
chceme do troch rokov stať trojkou
na trhu a zvýšiť počet zákazníkov
z aktuálnych 90- na 150-tisíc.
Podobne ako v B2B segmente, aj
v rezidenčnom svete je trendom fixnomobilná konvergencia a poskytovanie
širšieho portfólia služieb jednotlivým
domácnostiam.
Mimoriadne dôležitou prioritou je mať
naozaj motivovaný tím ľudí, ktorých
práca baví a napĺňa. Zo SWANu
postupne budujeme firmu, kde
ľudia môžu rásť, spoločne i zvlášť
dosahovať vytýčené ciele. Bez ľudí sa
takéto ambiciózne ciele nedajú plniť.
Napomáhať tomu musí aj ideálna
firemná kultúra, ktorá je v každej
firme integrálnou súčasťou spokojnosti

Príhovor generálneho riaditeľa

zamestnancov, a preto sa na jej
implementáciu spolu s celým
manažment tímom patrične
sústredíme.
Našu DNA reprezentujú kľúčové
hodnoty spoločnosti, ktorými sú:
dôvera, otvorenosť, ľudskosť, akčnosť,
spoľahlivosť a efektivita. Napriek
doterajšiemu zlučovaniu a dočasnému
spomaleniu vnútornej agility
pokračujeme bez narušenia kontinuity
v úsilí zlepšovať sa ďalej. Iba
na solídnych základoch môžeme
budovať dlhodobú nadstavbu a tou
pre nás vždy bola, je aj bude spokojnosť
našich zákazníkov.
Rok 2019 znamenal pre SWAN nielen
posun na pozíciu jednoznačného
vyzývateľa veľkej trojky operátorov,
ale aj jednu z najväčších fúzií na
novodobom telekomunikačnom trhu.
Bol to náročný, ale zároveň úspešný
rok, v ktorom sa podarilo medziročne
zvýšiť prevádzkový zisk EBITDA
o 20 % pri zachovaní stabilného vývoja
výnosov oproti minulému roku.
Pred nami stoja nové výzvy, ktoré si
vyžadujú ďalšie kroky a spoločné úsilie.
V novej, zjednotenej firme cítim silný
záväzok jednotlivcov i tímov postaviť
sa týmto výzvam čelom a vybudovať
zo SWANu stabilného a ešte silnejšieho
slovenského poskytovateľa služieb.
Verím, že sa nám to spoločnými silami
podarí dosiahnuť.

Roman Vavrík
generálny riaditeľ
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Správa
o podnikateľskej
činnosti
Výročná správa 2019
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Inovácie
nás bavia
V roku 2019 spoločnosť SWAN, a.s.,
opäť potvrdila pozíciu novátora. Už 20
rokov si spoločnosť úspešne buduje
meno poskytovateľa kvalitných služieb
a profesionálnych riešení v oblasti
sieťových technológií, internetových,
hlasových a televíznych služieb
s vyššou pridanou hodnotou.
Po harmonickej fúzii spoločností SWAN
a Benestra v roku 2018 sa nasledujúci
rok 2019 zapísal ako rok dosiahnutia
prvých synergií a zaradenia vyššej
rýchlosti. SWAN, a.s., dlhodobo
predstavuje plnohodnotného partnera
pre celé spektrum zákazníkov
v segmentoch B2C, B2B, B2G, ako
aj veľkých nadnárodných operátorov,
pričom si napriek svojej súčasnej
veľkosti zachoval maximálnu možnú
flexibilitu pri návrhu a realizovaní
zákazníckych riešení a zákaznícky
orientovaný prístup.

Výročná správa 2019

Rok 2019 bol aj o veľkých investíciách
do rozširovania a zahusťovania
optických a rádiových sietí. Prvé fázy
ukončené v roku 2019 znamenajú
rozšírenie pokrytia domácností
optickými sieťami (FTTH, FTTB) o viac
ako 3 % a LTE sieťou o takmer 10 %.
Ďalšie fázy budovania rezidenčných
sietí plynulo pokračujú v roku 2020.
Okrem organického rastu SWAN
aktívne vyhľadával príležitosti na kúpu
silných regionálnych hráčov a v roku
2019 ukončil akvizície spoločností
IMAFEX (regióny Banská Bystrica,
Ružomberok a Liptovský Mikuláš)
a SBD Lučenec a Kabel Telekom (obe
aktívne v regióne Lučenec).

Ponuka televíznych služieb pre
rezidenčného zákazníka prešla
viacerými zmenami. Zjednodušenie
ponuky, zvýšenie počtu kanálov
v jednotlivých balíkoch alebo včlenenie
prídavných tematických balíkov
do základných balíkov boli kroky,
ktoré viedli k stabilizácii bázy a slúžili
ako predpríprava na ešte
významnejšie zmeny. V roku 2019
bol naštartovaný projekt, ktorého
výsledkom má byť úplne nová,
moderná TV platforma, ktorá naplní
očakávania aj toho najnáročnejšieho
zákazníka.
15

V prípade biznisových zákazníkov
SWAN tiež stavil na rozširovanie
pokrytia fyzickej siete, ktorú využíva
na poskytovanie služieb. Medziročný
nárast v dĺžke optických trás bol vyše
24 % a v počte postavených bodbod rádií takmer 20 %. Dostatočne
nadimenzovaná sieť je kľúčová
na poskytovanie kvalitných služieb
stále rastúcemu počtu zákazníkov
so zvyšujúcimi sa požiadavkami
na dátovo náročné aplikácie.
Stále rozsiahlejšiu a hustejšiu národnú
sieť je potrebné prepojiť a dostatočne
nadimenzovať s vonkajším svetom.
Medziročný nárast (2018 – 2019)
medzinárodnej prevádzky vo výške 60
% bolo potrebné reflektovať zvýšením
kapacít hlavných prepojení (peeringov)
vo Frankfurte a Viedni.

Inovácie nás bavia

Ako sa za posledné roky stalo tradíciou,
nový rozvoj služieb sa sústredil na ICT
služby, ktorých podiel na výnosoch
rastie z roka na rok. Virtuálny server
alebo manažovaná bezpečnosť sa
stávajú štandardom. Rôznorodé M2M
a IoT riešenia sa nasadzovali
u zákazníkov ako projektové riešenia,
ale ich početnosť spôsobila, že prišla
potreba produktifikovať ich v čo
najväčšej možnej miere. Inováciami
prechádzali a naďalej prechádzajú aj
služby ako videokonferencia alebo
telekonferencia, po ktorých rastie dopyt
aj v roku 2020.
Dlhodobý cieľ spoločnosti je budovanie
imidžu spoľahlivého zamestnávateľa,
tak aby práca vo SWANe bola vnímaná
ako prestíž. Rok 2020 bude pre
spoločnosť SWAN, a.s., dôležitý v
mnohých ohľadoch. Zákazníci dostanú
možnosť presedlať na modernú
televíznu službu (IP TV), ktorá prinesie
so sebou viaceré inovácie ako SmartTV
aplikácie alebo možnosť sledovať
televíziu cez internet (OTT TV). Počas
celého roka 2020 je rozprestretých
viacero fáz rozširovania a zahusťovania
LTE a FTTx sietí. V rámci služieb
s pridanou hodnotou plánuje operátor
ďalší rozvoj a modernizáciu služieb
bezpečnosti, videokonferencie,
internetu vecí (IoT).

Výročná správa 2019
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Nová tvár
SWANu
Rok 2019 sa niesol hlavne v rozširovaní
a skvalitňovaní nášho optického
a pevného LTE internetu. Rozširovaním
optickej siete s európskymi
parametrami si naši zákazníci mohli
vychutnať dátovanie doma. Zároveň
výrazne narástol počet miest a obcí,
v ktorých poskytujeme
vysokorýchlostné pripojenie vzduchom
postavené na technológii LTE. Naša
komunikácia bola preto zameraná na
šírenie tohto povedomia a upozornenie
na to, že sme výrazne zrýchlili. V
prípade pevného LTE internetu
poskytujeme najvyššie prenosové

rýchlosti až 150 Mbit/s zo všetkých
medzinárodných hráčov.
Novým kreatívnym konceptom,
ktorý sme predstavili na jeseň, sme
chceli vyslať našim zákazníkom
jasnú informáciu, že zrýchľujeme na
oboch technológiách. Nový koncept
je rozvíjateľný aj na iné produktové
portfólio a zároveň posilňuje
imidž SWANu a znalosť značky v
rezidenčnom segmente. Za rýchlosťou
je kopa práce a úsilia, ale aj snaha
neustále sa zlepšovať, aby sme
do domovov našich zákazníkov priniesli
rýchly internet.

Výročná správa 2019
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Aj preto sa stal hlavným hrdinom
našich kampaní a tvárou
slovenského telekomunikačného
operátora SWAN Ján Volko.
Najrýchlejší Slovák. Spojili sa v
ňom viaceré atribúty našej značky.
Je rýchly, usilovný a tvrdo na sebe
pracuje, aby mohol byť najlepší. Ani
v športe nie je ľahké stať sa rýchlym.
Za športovými výsledkami stojí veľa
námahy, rovnako ako za každou
inováciou. V tomto roku halový
majster Európy v behu
na 60 metrov, majster Európy
do 23 rokov na 200 metrov
z roku 2017 a slovenský rekordér
v šprintoch na 60, 100 aj 200
metrov s časmi svetovej úrovne.
Ján Volko patrí medzi najväčšie
talenty slovenskej atletiky
a je známy svojou tvrdou prácou
a profesionálnym prístupom k
tréningu. Preto sme hrdí, že práve
on sa stal tvárou našich kampaní
a odštartoval kampaň s imidžovým
posolstvom pre náš internet
„Každý deň rýchlejší“. Koncept
bol komunikačne prispôsobený
jednotlivým produktovým výhodám
a vylepšeniam. S posolstvom
„Pridaj“ sme komunikovali optický
internet s rýchlosťou až 1 Gbit/s;
naša novinka LTE internet TO.doma
XL sa zasa odprezentoval ako
„Najrýchlejší na Slovensku“ a pre
nové lokality sme použili slogan
„Rýchly aj u vás“.
Spoluprácu s najrýchlejším
Slovákom podporujeme a tešíme
sa, že Volko sa stáva tvárou našich
kampaní aj pre ďalšie obdobie.

Nová tvár SWANu
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Náš zamestnanec
= základ úspechu
spoločnosti
V roku 2019 spoločnosť SWAN
zamestnávala 378 zamestnancov,
z toho približne 62 % mužov a 38
% žien. Z údajov k poslednému dňu
roka 2019 vyplýva, že priemerný
vek zamestnanca SWAN bol 37
rokov. Viac ako 31 % zamestnancov
SWANu má vysokoškolské vzdelanie,
zamestnancov so stredoškolským
vzdelaním je 69 %.
Divízia ľudských zdrojov naďalej v roku
2019 výraznou mierou participovala
na pokračujúcej transformácii
spoločnosti SWAN. Spolu so senior
manažmentom sa ľudské zdroje
spolupodieľali na ceste vytvárania
firemnej kultúry nového fialového
SWANu na slovenskom trhu.
SWAN svojimi hodnotami ľudskosť,
dôvera, akčnosť, spoľahlivosť,
efektivita a otvorenosť žije nielen
smerom k svojim zákazníkom.
Firemné hodnoty sú navigáciou pri
práci aj v internom prostredí, smerom
k našim zamestnancom.
Benefitný a motivačný systém sa
inšpiroval výsledkami z prieskumu
atraktívnosti benefitov, ktorý sme
medzi zamestnancami uskutočnili
koncom predchádzajúceho roka.
Naša benefitná stratégia je založená
na podpore zdravia a rovnováhy
v živote a zároveň silne podporuje

spolupatričnosť k tímu a firme.
Zdravie a rovnováhu medzi
pracovným a súkromným životom
podporujeme cez benefitnú
dovolenku, celoročnú zdravotnú
starostlivosť, flexibilný pracovný
čas, systém MultiSport, príspevky
na doplnkové dôchodkové sporenie
a iné benefity. Tímového ducha a
spolupatričnosť rozvíjame
a podnecujeme cez mnoho menších
a väčších eventov v priebehu celého
roka.
Spustili sme kvartálnu internú súťaž
Náš hrdina/Naša hrdinka,
v ktorej oceňujeme mimoriadne
úsilie či úspechy zamestnancov.
Našou snahou bolo a je, aby
zamestnanci aktívne vnímali svojich
kolegov, ich inovatívnosť, schopnosť
nájsť netradičné riešenia a vedeli
sa navzájom oceniť a vzájomne
inšpirovať.
Každý rok sa snažíme pripraviť pre
zamestnancov rôznorodé aktivity,
ktoré sú zamerané na podporu
pohybu, prevenciu, zdravú výživu
a psychohygienu. Okrem toho,
samozrejme, aj iné udalosti, pri
ktorých si iba oddýchneme alebo
upevníme vzájomné vzťahy.
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Keďže nám záleží na zdraví
zamestnancov, počas celého roka
sme mávali zdravé stredy. Okrem
toho sme ako novinku zaviedli
športové obedňajšie prestávky, ktoré
sa konali v priebehu celého roka.
Naša spoločnosť sa okrem
starostlivosti o zamestnancov
zameriava aj na aktivity, ktoré
zaraďujeme medzi spoločenskú
a sociálnu zodpovednosť. Zapojili
sme sa do verejno-prospešnej zbierky
„Deň narcisov“, prebiehala u nás
výzva na darovanie krvi pod názvom
„Kvapka pre život“, v rámci ktorej sa
každý rok snažíme o čo najväčší počet
kolegov, ktorí pôjdu darovať krv.

V neposlednom rade sme aj
v tomto roku pokračovali v našom
ekologickom programe, v rámci
ktorého sme sa snažili znížiť spotrebu
plastov v našej spoločnosti.
Firma sa koncom roka zapojila
do Prieskumu spokojnosti
a motivovanosti, kde návratnosť bola
nad štandardným priemerom SR.
Otvorenosť našich ľudí a ich zapojenie
sa do hľadania nových nastavení
a riešení je skvelým východiskom
pre rok 2020.

Začiatkom decembra sme oživili našu
tradíciu pod názvom „Upečme si
Vianoce“. Je to interný charitatívny
projekt, vďaka ktorému vždy
pomáhame tým, ktorí to potrebujú
najviac.

Náš zamestnanec = základ úspechu spoločnosti
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Finančná
časť
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Finančná situácia
spoločnosti
Spoločnosť SWAN, a.s. podobne ako v predošlom roku zaznamenala významný
zisk pred započítaním daní, úrokov, odpisov a amortizácie (EBITDA)
a prevádzkový cashflow.
Spoločnosť zostavuje aj konsolidovanú účtovnú závierku, ktorá zahŕňa SWAN, a.s.
a jej dcérske podniky a podiely v pridružených podnikoch.
Od 1. januára 2019 boli spoločnosť SWAN, a.s. a BENESTRA, s.r.o. zlúčené.
SWAN, a.s. je nástupnickou spoločnosťou. BENESTRA, s.r.o. a SWAN, a.s.
sú konsolidované v konsolidovanej účtovnej závierke spoločnosti SWAN, a.s.
a konsolidovaná účtovná závierka je k dispozícii priamo v sidle spoločnosti
SWAN, a.s..
• Tržby vo výške 87,9 milióna EUR (86,7 milióna EUR podľa konsolidovanej
účtovnej závierky), čo predstavuje nárast o takmer 23% oproti
predchádzajúcemu roku pri porovnaní konsolidovaných výsledkov
• Výsledok hospodárenia vo výške 7,6 milióna EUR (11,8 milióna EUR podľa
konsolidovanej účtovnej závierky) oproti prevádzkovému hospodárskemu
výsledku za predchádzajúci rok vo výške mínus 5,6 milióna EUR
• Výsledok hospodárenia pred zdanením vo výške 4,5 milióna EUR (6,8 milióna
EUR podľa konsolidovanej účtovnej závierky) oproti výsledku hospodárenia pred
zdanením za predchádzajúci rok vo výške mínus 7,9 milióna EUR pri porovnaní
individuálnych výsledkov za SWAN, a.s.
Prostredníctvom investícií vo výške 21,1 milióna EUR (vrátane investícií v projekte
EDUNET) v roku 2019 spoločnosť SWAN a.s. pokračovala v inovácii svojich služieb
a rozširovaní svojej komunikačnej siete.
Hlavné ukazovatele hospodárskych výsledkov za rok 2019 podľa výkazov
individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky poskytuje
prehľad uvedený nižšie.
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25
22

Vybrané ukazovatele z Účtovnej závierky k 31.12.2019 a 2018
*zdroj: Individuálna účtovná závierka SWAN, a.s.
2019

2018

Čistý obrat

87,9

54,3

Tržby z predaja služieb

87,3

54,0

Výsledok hospodárenia z prevádzkovej činnosti

7,6

-5,6

Výsledok hospodárenia pred zdanením

4,5

-7,9

18,6

23,0

21,1

6,8

v mEUR

2019

2018

Prevádzkové výnosy celkom

86,7

70,7

Tržby z predaja služieb

85,9

69,9

Hospodársky výsledok z prevádzky

11,8

0,6

Výsledok hospodárenia pred zdanením

6,8

-2,2

Prevádzkový Cash Flow

17,5

5,3

Investičný Cash Flow

20,5

15,0

v mEUR

Prevádzkový Cash Flow
Investičný Cash Flow
*zdroj: Konsolidovaná účtovná závierka SWAN, a.s.

Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení
účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa:
S ohľadom na zámer neustáleho rastu a rozširovania pôsobnosti v lokálnom
telekomunikačnom priestore a tiež zahusťovanie optických a rádiových sietí
spoločnosť SWAN, a.s. vrámci svojich M&A aktivít (Mergers & Acquisitions)
v treťom štvrťroku úspešne realizovala ďalšiu transakciu kúpy časti obchodného
podielu v spoločnosti IMAFEX, s.r.o..
Po 31.12.2019 nenastali ďalšie také udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné
zobrazenie skutočností uvádzaných v tejto výročnej správe.
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Prehodnotili sme všetky informácie súvisiace s COVID 19, ktoré sme mali k dispozícii
ku dnešnému dňu. Nakoľko sa situácia neustále vyvíja, vedenie našej spoločnosti
nedokáže poskytnúť kvantitatívne odhady potenciálneho vplyvu súčasnej situácie na
našu účtovnú jednotku. Sme presvedčení, že z dlhodobej perspektívy je Spoločnosť
schopná naďalej nepretržite pokračovať v činnosti počas roku 2020. Akýkoľvek
negatívny vplyv resp. straty v dôsledku aktuálnej situácie zahrnie účtovná jednotka
do účtovníctva a účtovnej závierky v roku 2020.
Vysporiadanie výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2019
O vysporiadaní výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2019
– zisk vo výške 975 797 EUR rozhodli spoločníci nasledovne:
Zisk bude prevedený do nerozdeleného zisku minulých období
vo výške 975 797 EUR.
Organizačné zložky v zahraničí
Spoločnosť nemá organizačné zložky v zahraničí.
Výdavky na činnosť v oblasti výskumu a vývoja
Spoločnosť nemala významnejšie aktivity v oblasti výskumu a vývoja.
Riziká a neistoty
Spoločnosť nie je vystavená významnejším rizikám a neistotám.
Vplyv na životné prostredie
Spoločnosť SWAN, a.s. si uvedomuje svoju zodpovednosť voči spoločnosti a
životnému prostrediu. Dopad na životné prostredie zohľadňuje aj pri budovaní
pevných a mobilných sietí, kde sa snaží minimalizovať prípadný negatívny dopad
na životné prostredie, čo je jedným z dôležitých faktorov pri rozhodovaní o ďalšom
budovaní sietí. Pri výbere dodávateľa základňových staníc vždy zohľadňuje aj
potenciálnu záťaž na životné prostredie vrátane spotreby elektrickej energie.
Spoločnosť SWAN, a.s. dlhodobo podporuje chod darcovského portálu
ĽudiaĽuďom.sk, ktorý je efektívnym spôsobom fundraisingu viacerých organizácií
venujúcich sa ochrane životného prostredia a podpore lokálnych komunít.

Finančná situácia spoločnosti
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Základné prevádzkové ukazovatele
2019

2018

%

378

395

-4,3%

80 056

74 795

7,0%

380 000

350 000

8,6%

158 827

156 760

1,3%

1 745

1 403

24,4%

642

633

1,4%

Rádiá (bod - bod)

2 589

2 193

18,1%

Počet korporátnych zákazníkov

5 153

4 945

4,2%

80

50

60,0%

434 646

499 042

-12,9%

96349

102976

6,4%

230

250

8,0%

Počet zamestnancov
Počet pripojených domácností
Pokrytie LTE sieťou
Pokrytie optickou sieťou
Počet km optickej siete
Bezdrôtové základňové stanice

Medzinárodná prevádzka
Počet minút
Počet B2C služieb
Počet základňových staníc

Finančná situácia spoločnosti
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