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Vážení zákazníci, zamestnanci
a obchodní partneri,

Jedným z najväčších zákazníckych
projektov je v histórii celej firmy
rok 2020 bol veľmi špecifický
nepochybne projekt EDUNET, ktorého
a netradičný vo viacerých aspektoch.
cieľom bolo pripojiť vyše 2 200 škôl
Pre našu firmu bol tento rok náročný,
na bezpečný vysokorýchlostný internet
keďže sme popri manažovaní dopadov
a umožniť tak učiteľom a žiakom
pandémie na ekonomiku a trh
vysokých, stredných a základných škôl
dokončovali projekty súvisiace s fúziou
prístup k digitálnemu učivu. Realizácia
pôvodných spoločností BENESTRA
projektu takéhoto rozsahu si v priebehu
a SWAN započatou v roku 2018.
10-tich mesiacov prirodzene vyžiadala
Nový, dvojnásobne väčší, SWAN
úpravu viacerých procesov aj systémov.
sa vďaka tomu dnes prezentuje ako
Primárne by to však nebolo možné
silný hráč z TOP 4 na slovenskom
dosiahnuť bez nadštandardného
telekomunikačnom trhu. Za špecifický
nasadenia kolegov z firmy, ktorým
a netradičný rok ho okrem iného môžem za realizáciu tohto projektu úprimne
označiť aj preto, lebo tento príhovor
ďakujeme.
píšem z mojej domácej pracovne,
keďže kancelárie našej spoločnosti
V oblasti interných informačných
sú pre pandémiu zatvorené.
technológií môžem potvrdiť, že boli plne
pripravené podporiť masový prechod
V roku 2020 sme pokračovali
našich tímov na prácu z domu. Úspešne
v dokončovaní viacerých projektov,
sme dokončili náročnú konsolidáciu CRM
ktoré boli rozpracované ešte
a fakturačných systémov pre segment
od predchádzajúceho roku. Išlo najmä
podnikových zákazníkov.
o doladenie integračných zámerov
To nám umožňuje dokonale
v oblasti zjednocovania chrbticovej siete, sa zameriavať na zákaznícky zážitok.
posilnenie sieťových uzlov
Zásadné vylepšenia sme priniesli
a konsolidáciu technologických
v oblasti riadenia komunikácie
platforiem, ktoré zabezpečujú stabilné
s partnermi pre predaj, inštalácie
a kvalitné poskytovanie služieb našim
a servisovania poskytovaných služieb.
zákazníkom. V minulom roku sme
Ako technologická spoločnosť
investovali vyše 6,1 milióna EUR
si uvedomujeme, že interné informačné
do pripojenia nových zákazníkov alebo
systémy sú kľúčom na dosahovanie
do upgradu existujúcich pripojení na
vysokej spoľahlivosti služieb SWANu
najmodernejšie dostupné technológie.
a na poskytnutie vysokej úrovne
Sem spadá aj viac než 4.600 nových
zákazníckej skúsenosti. Pritom
domácností pripojených na optiku
nezabúdame na to, že zákazníci, naši
a bezdrôtový LTE Internet, vďaka čomu
partneri a aj my sami vo SWANe sme
dnes môžu využívať najmodernejšie
ľudia, a ľudskosť, ako jedna z našich
služby vysokorýchlostného Internetu
hodnôt, je a vždy bude nadradená
a digitálnej televízie v pohodlí domova.
všetkým systémom a procesom, ktoré
ju podporujú.

Príhovor CEO
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Výsledkom všetkých spomínaných
aktivít bol pre nový SWAN
hospodársky rast, ktorý je sám
o sebe najkrajším zhodnotením
celoročnej práce a zároveň
aj poďakovaním všetkým kolegom
za vynaložené úsilie.
Nový SWAN aj so svojou jedinečnou
identitou potvrdzuje, že kombináciou
výhod vyplývajúcich zo spojenia dvoch
predošlých firiem získal výnimočný
ľudský kapitál. SWAN je tak naozaj
veľkou firmou, ktorá v roku 2020
prekročila pomyselnú métu obratu 100
miliónov EUR a právom sa tak stala
štvrtým najsilnejším poskytovateľom
telekomunikačných služieb s ambíciou
ďalšieho rastu v segmente firemných
zákazníkov i domácností. Očakávania
sú teda naozaj veľké, a to nielen
zo strany zákazníkov, ale aj akcionárov.

V oblasti rezidenčných služieb sa
v najbližších 3 rokoch chceme na trhu
dostať na tretiu priečku a zvýšiť počet
zákazníkov z aktuálnych 90-tisíc
na 150-tisíc. Podobne ako v B2B
segmente, aj v rezidenčnom svete je
trendom fixno-mobilná konvergencia
a poskytovanie kombinovaného portfólia
služieb jednotlivým domácnostiam. Ďalší
rast v tomto segmente je taktiež možný
prostredníctvom akvizícií menších
operátorov, ktorým sme sa venovali
aj počas uplynulých rokov.

Mimoriadne dôležitou prioritou je mať
naozaj motivovaný tím ľudí, ktorých
práca baví a napĺňa. Zo SWANu
postupne budujeme firmu, v ktorej ľudia
môžu rásť, a spoločne aj individuálne
dosahovať vytýčené ciele. Bez ľudí
sa tieto ambiciózne ciele napĺňať nedajú.
A napomáhať tomu musí aj ideálna
firemná kultúra. Senior manažment
K naplneniu týchto očakávaní
spoločnosti i napriek „virtuálnemu
pristupujem rozhodne, poctivo
fungovaniu“ v online režime bol počas
a s rešpektom zároveň. Ako to už
celého roka v neustálom kontakte
býva, vždy sa nájde priestor niečo
so zamestnancami na všetkých
zlepšovať, a s týmto odhodlaním chcem úrovniach. A ja považujem za to
firmu nasmerovať k dlhodobému
najpodstatnejšie práve komunikáciu
poskytovaniu kvalitných služieb a servisu a vzájomné počúvanie sa.
našim zákazníkom. Na tejto stabilite
plánujem stavať prostredníctvom
Kľúčovými hodnotami našej spoločnosti
vyhľadávania nových obchodných
sú: dôvera, otvorenosť, ľudskosť,
príležitostí a sústreďovania sa na rozvoj
akčnosť, spoľahlivosť a efektivita.
nových produktov a inovatívnych
Bez vyznávania týchto hodnôt
služieb.
a princípov by sme neboli schopní
sebareflexie a neustáleho zlepšovania
SWAN je naďalej veľmi silným najmä
sa. Zlepšovania sa v oblasti kvality,
v poskytovaní služieb firemným
vnútornej efektivity, ale zároveň
zákazníkom, kde si chceme udržať druhú i ľudskosti a empatie. Iba na solídnych
pozíciu na trhu a naďalej rásť v oblasti
základoch môžeme budovať dlhodobú
informačno-komunikačných služieb
nadstavbu a tou pre nás vždy bola,
(ICT) spojených s internetom vecí, tzv.
je a aj bude spokojnosť našich
„IoT“ a taktiež v poskytovaní unikátnych zákazníkov.
zákazníckych riešení šitých na mieru
pre našich zákazníkov.

Príhovor CEO
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Rok 2020 neznamenal pre SWAN len
potvrdenie pozície jednoznačného
vyzývateľa veľkej trojky operátorov,
ale zároveň sa spájal aj so stigmou
pandémie a súvisiacimi opatreniami,
ktoré minimalizovali stretávanie sa ľudí.
Mne osobne sociálny kontakt s kolegami
a zákazníkmi veľmi chýbal. Napriek
všetkému sa nám však podarilo zvýšiť
medziročný prevádzkový zisk EBITDA
o +18 % a celkové výnosy spoločnosti
sa navýšili o takmer 11 %.
Stoja pred nami nové výzvy, ktoré si
vyžadujú podniknutie ďalších krokov
a vynaloženie spoločného úsilia. V tomto
roku cítim silný záväzok jednotlivcov
i tímov postaviť sa k týmto výzvam
čelom. Pri svojom nástupe do funkcie
CEO som okrem dosiahnutia obratu

Príhovor CEO

100 miliónov eur avizoval, ako jeden
z hlavných cieľov, spustenie ponuky
konvergentných fixno-mobilných
služieb. Tento cieľ sa v roku 2021
stáva našou jednoznačnou prioritou.
V budúcnosti nám umožní ďalší rast,
diferenciáciu oproti konkurentom
a upevní ďalšiu, ešte užšiu spoluprácu
s našou sesterskou spoločnosťou
SWAN Mobile, a. s. Verím, že spoločnými
silami sa nám to podarí dosiahnuť.

Roman Vavrík
Generálny riaditeľ
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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:
Koncom roka 2020 bol počet zamestnancov spoločnosti 360, z toho 44 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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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.

Manažment spoločnosti

Výročná správa 2020 12

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.

Manažment 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.
* V. Nagy ukončil pôsobenie v spoločnosti SWAN, a.s.
k 31. marcu 2021.

Manažment spoločnosti
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Moderné
technológie
pre zákazníkov
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„Keď hodnotím uplynulý rok 2020, natíska sa mi prívlastok VÝNIMOČNÝ.
Rok, ktorý skrýval nielen mágiu dvoch dvadsiatok, ale najmä to bol rok,
ktorý sa niesol v duchu celosvetovej pandémie korona vírusu, ktorá
dramaticky zasiahla naše životy, a teda aj život a fungovanie spoločnosti
SWAN, a.s.“

Stanislav Verešvársky
Riaditeľ technickej divízie

Technológie a služby
Život telekomunikačnej spoločnosti
sa v roku 2020 ani napriek mimoriadnej
situácii vyvolanej pandémiou
COVID-19 nezastavil. Práve naopak.
Na základe faktov bolo treba okamžite
a zodpovedne riešiť fungovanie
telekomunikačných sietí a poskytovanie
služieb v novovzniknutej situácii.
Reagovať tak, aby bol vplyv pandémie
na prevádzkované siete a služby
minimálny. Našťastie vírus nepostihol
technológie a v režime práce
na diaľku, dištančného vzdelávania,
práce z domu a nárastu online operácií
boli pre používateľov kľúčové práve

Moderné technológie pre zákazníkov

telekomunikačné služby. Spoločnosti
riešili mnohé nové úlohy, režimové a
procesné opatrenia a zmeny
a telekomunikačné a hlasové služby
a internet boli v tých okamihoch
základom ich komunikácie.
Ako sa hovorí: Bez spojenia niet velenia
ani riadenia. V takej situácii viazne
komunikácia a ľudia, už aj tak značne
obmedzovaní prísnymi hygienickými
opatreniami a obmedzeniami, by boli
izolovaní vo svojich domovoch
na pracoviskách.
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Nepretržitá prevádzka
Našťastie práve telekomunikačné siete
a systémy umožňujú ako v dobrých,
tak aj v tých horších obdobiach
prevádzku v režime 365/24/7, teda
nepretržite, iba s krátkymi servisnými
a vopred ohlásenými oknami určenými
na údržbu a modernizáciu. Áno, táto
nepretržitá prevádzka vyžaduje,
aby časť prevádzkových odborníkov
prišla za každých okolností do práce
a vykonávala spomínané servisné
úkony, údržbu a technické zásahy.
Najmä v prvých dňoch neistoty sme
zažívali ťažké chvíle, vypäté situácie,
ale prepracované prevádzkové postupy
nám umožnili rýchlo pokračovať
vo fungovaní tak, aby sme dokázali
pružne reagovať na potreby zákazníkov
a zabezpečili služby s vysokou
dostupnosťou a kvalitou.
Aký bol teda rok 2020 z hľadiska
technológií a prevádzky sietí? Určite
výnimočný. Preveril nás po všetkých
stránkach. Bol plný obetavosti
a skutočnej poctivej zodpovednosti
v snahe poskytnúť služby zákazníkom.
Svedčia o tom aj výsledky spoločnosti:
napriek mnohým zavretým
prevádzkam a podnikom, zastaveným
výrobným linkám, hotelom

Moderné technológie pre zákazníkov

a reštauráciám v núdzových režimoch,
úradom a školám fungujúcim často
len na diaľku sme dokázali vyriešiť
požiadavky našich zákazníkov.

Navyšovali sme kapacitu liniek,
konfigurovali sme nové bezpečnostné
služby – kryptovanie, VPN siete, nové
posilnené firewally, bezpečné riešenia
pre hlasové služby, videokonferenčné
a telekonferenčné riešenia – jednoducho
všetko, čo si mimoriadna situácia
vyžadovala. Nárast prevádzky
v sieťach prudko vzrástol, a to 		
v prípade špecifických typov služieb
doslova v stovkách percent. A preto
sme navyšovali aj kapacitu liniek
v prenosovej sieti, kapacitu
internetových prepojení na národnej
aj medzinárodnej úrovni, a popri tom
sme pomáhali riešiť bezpečnostné
hrozby a útoky, ktoré rástli tiež
v stovkách percent.
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Prevádzka na úkor
modernizácie?
Tak to ani náhodou! Bezporuchová
a nepretržitá prevádzka je
pre telekomunikačného poskytovateľa
samozrejmou nevyhnutnosťou, ale
investície do modernizácie
a nových technológií pre poskytovanie
moderných služieb sú lístkom
do úspešnej budúcnosti. Pretože
zákazník očakáva vždy viac: vyššie
rýchlosti, lepšiu dostupnosť služieb,
vyššie kapacity systémov, nové služby,
inovatívne riešenia a interaktívne
platformy a služby.

v hlasovej sieti a prepojeniach s inými
telekomunikačnými operátormi,
v prenosovej sieti, optických sieťach,
dátovom centre, technológiách
pre cloudové služby, FTTx, DOCSIS
a DSLAM sieťach, v LTE sieti aj
ostatných bezdrôtových sieťach.
Investovali sme však nemalé
prostriedky aj do modernizácie
a konsolidácie prevádzkovaných sietí
a bodov pre poskytovanie služieb (POP
= Point of Presence) tak, aby naše
služby boli čo najbližšie zákazníkom.

Preto sme počas celého roka 2020
popri prevádzkových činnostiach
plánovali a implementovali moderné
technológie a zariadenia novej
generácie. A žiadna z technologických
oblastí nebola výnimkou. Modernizácia
prebiehala v IP sieti, vrátane
medzinárodných prepojení,

Nemenej dôležité boli pre nás novinky v
ponúkaných službách – či už išlo o novú
platformu IP televízie (IPTV
a OTT TV) s modernými interaktívnymi
prvkami, riešenie pre videokonferencie,
VPN služby, antivírusové, antispamové
a anti-DDoS riešenia, nové firewally
a bezpečnostné prvky v sieti.
V LTE sieti sme navyšovali kapacitu
a implementovali nové technologické
komponenty, v spolupráci s partnermi
sme realizovali riešenia pre Internet vecí
(IoT) a okrem spomenutého
aj množstvo ďalších inštalovaných
a sprevádzkovaných zákazníckych
riešení a služieb.

Moderné technológie pre zákazníkov
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Zákazník
na prvom mieste
Áno, mimoriadny rok 2020 ukázal, že najdôležitejší boli v každom okamihu naši
zákazníci. Služby sme prevádzkovali len a len pre nich, pre ich podnikanie, úspech
a požiadavky. Všetky nové inštalácie sme realizovali najmä preto, že v danom čase
boli mimoriadne dôležité pre zákazníka.
A o tom, že práce nebolo málo, svedčí aj dvetisíc pripojených škôl v rámci projektu
Edunet, desaťtisíce služieb pre podnikových zákazníkov a pripojených domácností
na celom Slovensku. Práve s ohľadom na tieto požiadavky sme modernizovali
vlastné informačné systémy aj obslužné systémy pre služby zákazníkom. Všetko
s jedným zámerom, aby hlas zákazníka bolo v SWANe vždy počuť a aby sme
rozumeli všetkým jeho požiadavkám a očakávaniam.

Moderné technológie pre zákazníkov
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Ľudský prístup
prevážil

5
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„Azda každý mal iné plány na rok 2020, či už súkromné alebo pracovné.
Už prvý kvartál priniesol úplne novú situáciu, ktorá mala globálne rozmery,
ale lokálne dopady. Popri mnohých zmenách (organizačných, komunikačných
či rozpočtových) bolo azda najdôležitejšie, aby si firma zachovala svoju
proklientskú orientáciu a ľudskú tvár.“

Roland Kyška
Riaditeľ divízie marketingu a komunikácie

Už druhý rok
s Jánom Volkom
Zrýchľovanie, neustále zlepšovanie
sa a agilný, ale zároveň priateľský
prístup. To sú vlastnosti, ktoré spájajú
telekomunikačného operátora
a aktuálne najrýchlejšieho Slováka,
atléta Jána Volka. SWAN podporuje
kariéru mladého športovca a Volko
je zároveň už druhý rok tvárou
operátora. Synergia, ktorú toto
spojenectvo prináša, je jasne viditeľná
v silnej kampani, ktoré prospieva
budovaniu brand awarenessu SWANu.
Ján Volko bol tradične kľúčovou tvárou
ako jarnej, tak i jesennej kampane
SWANu. V oboch prípadoch boli využité
ako tak formáty ATL, tak ako aj BTL.
V jesennej kampani zvýraznilo
prepojenie technológie a šprintéra Volka
zvýraznilo využitie najmodernejších
animovaných grafických high-tech
prvkov. Osobitná lokálna kampaň
v tomto duchu vo vybraných lokalitách
zvýraznila výhody novej IPTV
platformy.

Ľudský prístup prevážil

Faceliftingom prešla na jar 2020
aj korporátna B2B identita spoločnosti
s cieľom odľahčiť existujúcu
komunikáciu v modernom, graficky
odľahčenom štýle.
Pandémia COVID-19 priniesla do biznisu
mnohé dovtedy nečakané fenomény.
SWAN pri spustení novej IPTV
platformy po prvý raz zorganizoval
prezentáciu produktu pre novinárov
online. Výhodou živého prenosu,
počas ktorého mohli žurnalisti aj klásť
otázky, bolo, že takýto formát umožnil
prístup k obsahu aj pre zamestnancov
spoločnosti.
Kľúčovou zmenou, ktorú priniesol rok
2020, bol presun viacerých sociálnych
činností, vrátane obchodovania, do
online prostredia. To v praxi znamenalo
silnejší akcent aj na komunikáciu v online
prostredí a posilňovanie digitálneho
marketingu. Online komunikácia sa
ukázala nielen najrýchlejšia, mimoriadne
efektívna, ale v pandemických časoch
aj ako najbezpečnejšia.
Výročná správa 2020 22

Kľúčová tvár
SWANu

Spoločensky
zodpovedná firma
Spoločnosť SWAN už od spustenia
podporuje a spolufinancuje chod
darcovského portálu ĽudiaĽuďom.
sk. ĽudiaĽuďom.sk je unikátny
online nástroj, ktorý za desať rokov
sprostredkoval finančnú pomoc
vo výške viac ako 12,6 milióna eur (údaj
k 31. 12. 2020).
Spolu až 186-tisíc darcov pomohlo
chorým deťom, rodinám vo finančnej
tiesni, mimovládnym organizáciám,
školám, ale aj samosprávam. Celý
finančný príspevok, ktorý sa darca
rozhodne venovať v prospech výzvy,
putuje konkrétnemu príjemcovi.
V súčasnosti je na portáli ĽudiaĽuďom.
sk zaregistrovaných viac ako tisíc
aktívnych výziev.
V roku 2020 sprostredkoval darcovský
portál pomoc v sume spolu 3,7
milióna, čo znamená 96 % medziročný
nárast, a je to o 122 % viac ako v roku
2018. V uplynulom roku sa portál
stal aj technologickým partnerom
pre prerozdeľovanie pomoci obetiam
pandémie COVID-19 z Fondu vzájomnej
pomoci, ktorý vznikol pri Úrade vlády
SR. Na pomoc ženám a matkám,
samoživiteľkám, smeroval aj celý
výťažok vo výške 19 422 eur
z charitatívnej elektronickej aukcie

Moderné technológie pre zákazníkov

nazvanej Ženy ženám, v ktorej sa
vydražilo 10 originálnych brošní
vytvorených slovenskou umelkyňou
Janou Brisudovou. Možnosť
organizovať charitatívne elektronické
aukcie je jednou z mnohých funkcionalít
darcovského portálu ĽudiaĽuďom.sk.

Na novú situáciu, ktorú priniesla prvá
vlna pandémie COVID-19, zareagoval
SWAN vo vzťahu k svojim zákazníkom
tak, že ako prvý slovenský operátor im
poskytol zadarmo detské
a dokumentárne stanice v programovej
ponuke zadarmo. Chcel tak motivovať
ľudí, aby znížili svoju mobilitu, ostali
doma a zároveň im bezplatne ponúkol
jednu z možností ako nielen zabaviť,
ale aj vzdelávať deti, ktoré sa nemohli
zúčastňovať prezenčnej výučby ani
tráviť voľný čas s priateľmi
či na krúžkoch.
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Ľudia tvoria
firmu
a jej kultúru
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„Rok 2020 bol tak pre nás, ako aj pre zvyšok sveta úplne iný a zároveň
unikátny v mnohých smeroch – či už pre jednotlivca, tímy, manažérov,
alebo biznis ako taký.“

Andrea Gubová
Riaditeľka divízie ľudských zdrojov
V úvode roka sa HR stalo
permanentnou súčasťou krízového
štábu spoločnosti. Dokázali sme zaviesť
rýchle a efektívne opatrenia na ochranu
zdravia našich zamestnancov a klientov
pred šírením ochorenia COVID-19.
Monitorovať a nastavovať podmienky
na prácu v súlade s aktuálnou situáciou.
Rok 2020 bol našťastie aj rokom
štandardných oblastí starostlivosti
o ľudí – recruitment, onboarding,
performance manažment, personálne
poradenstvo manažérom, rozvoj
a manažovanie benefitov, ktoré akurát
prebiehali v novom online prostredí
s väčšou dávkou dôkladnej offline
prípravy pred online spustením.

Moderné technológie pre zákazníkov

Patrili sme k spoločnostiam,
ktoré nezastavili nábor nových
zamestnancov, pokračovali sme
vo svojich naplánovaných aktivitách
a snažili sa robiť všetko preto, aby sme
zachovali zamestnanosť a plnili svoje
ambiciózne ciele.
360 zamestnancov spoločnosti SWAN,
z toho približne 64 % mužov
a 36 % žien a s priemerným vekom
37 rokov, ukázalo a svojím správaním
aj v praxi opäť potvrdilo naše firemné
hodnoty: Ľudskosť, Dôvera, Akčnosť,
Spoľahlivosť, Efektivita a Otvorenosť.
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Na čo sme najviac hrdí v súvislosti
s našimi zamestnancami:
• ako spoľahlivo, efektívne a
akčne prešli na home office bez
akýchkoľvek problémov			
• ako sme sa ľudsky zomkli
a navzájom si pomáhali pri
zabezpečovaní ochranných
pracovných prostriedkov počas
prvých mesiacov;				
• ako všetky profesie, ktoré na
pozadí udržiavali naše internetové
pripojenie a bezpečnosť siete
v plnej prevádzke, a zamestnanci
kontaktných miest pre klientov 		
s odvahou a nasadením riešili všetky
prípadné otázky, problémy našich
klientov, a to ľudsky a nebojácne
v prvej línii bez možnosti HO počas
celej pandémie;				

A za čo cítim vďačnosť ja osobne?
Za to, že sme si tento čas roku 2020
zobrali v určitom zmysle ako dar. Rok
2020 preveril nás aj našu schopnosť
spoločne ťahať za jeden koniec a túto
skúšku sme zvládli ako jeden tím bez
ohľadu na to, ako dlho v spoločnosti
pracujeme či odkiaľ sme do nej prišli
pracovať.
Je to dar, kde sa ukázala naša kreativita
v dobrom zmysle slova. Ukázali sme,
ako si vieme byť nápomocní, deliť sa
a mať otvorenú myseľ aj srdce.
Toto obdobie ukázalo, že v spoločnosti
máme viac aktivistov – čiže tých, ktorí
hľadajú riešenia. Ukázalo sa, že pasivita
išla bokom a naši ľudia neboli tí, ktorí sa
pýtali, čo majú robiť, a neposudzovali
z tepla domova, čo sa malo a mohlo...
Ale sami konali.

• ako náš nový program Change
ambasádorov našiel svojich
zástupcov a ambasádori
z rôznych oddelení dokázali aj
napriek pandémii efektívne začať
nové zmenové iniciatívy 		
v oblasti procesov, práce s dátami,
komunikácie;					
• ako sme s dôverou a otvorenosťou
spustili nové interné komunikačné
formáty: virtuálne manažérske
raňajky, pravidelné stretnutia
manažmentu so zamestnancami,
virtuálne spoznávanie sa tímov,
kľúčových projektov a produktov
celou spoločnosťou vďaka online
formátu Bližšie k sebe, písanie
menej formálneho blogu HR pre
zamestnancov...

Moderné technológie pre zákazníkov
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Pripravení
kedykoľvek
pomôcť
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„Boli sme si plne vedomí toho, že po príchode pandémie nás budú naši
zákazníci potrebovať ešte viac. Zmenil sa charakter požiadaviek zákazníkov,
zmenili sa priority a postupne sme upravovali systém práce a zabehnuté
procesy tak, aby sme dokázali vyhovieť našim zákazníkom s ohľadom
na zmenu ich priorít, potrieb, požiadaviek a samozrejme očakávaní.“

Róbert Plonka
Riaditeľ divízie zákazníckej starostlivosti

Zákaznícka
starostlivosť
V oblasti starostlivosti o našich
rezidenčných a firemných zákazníkov
bolo veľkou výzvou etablovať naše tímy
a preniesť starostlivosť do domáceho
prostredia, čo sa nám podarilo bez
straty kvality a dostupnosti našich
zákazníckych liniek. V roku 2020 sme
sa zameriavali najmä na zvyšovanie
miery riešenia zákazníckych požiadaviek
„na prvú”, teda na riešenia už pri prvom
kontakte so zákazníkom. Neustále
sme pracovali na zvyšovaní kvality
komunikácie nášho tímu operátorov,
zefektívňovaní administratívnych
postupov a procesov za účelom
zlepšovania zákazníckej skúsenosti.

Pripravení kedykoľvek pomôcť

Tieto kontinuálne aktivity, ako
aj postupné zlepšovanie kvality
poskytovaných služieb v roku 2020
ukázali, že miera spokojnosti našich
rezidenčných zákazníkov s kvalitou
služieb sa podľa interného nástroja
na meranie spokojnosti zlepšila.
Optimalizáciou rôznych kontrolných
a eskalačných mechanizmov sme dbali
nato, aby sme kontinuálne dodržiavali
striktné zmluvné parametre s našimi
firemnými zákazníkmi. V neposlednom
rade sme v roku 2020 etablovali
technickú podporu a starostlivosť
zameranú na žiakov a pedagógov
v súvislosti s projektom
najmodernejšieho systému školského
internetu a online vzdelávania EDUNET
od našej spoločnosti.
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Základné
prevádzkové
údaje
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Reality

2018

2019

2020

%

395

378

360

-4,8%

74 795

80 056

78 127

-2,4%

350 000

380 000

400 000

5,3%

156 760

158 827

160 467

1,0%

1 403

1 745

1 763

1,0%

633

642

654

1,8%

1

Počet zamestnancov

2

Počet prip. domácností

3

Pokrytie LTE sieťou

4

Pokrytie optickou sieťou

5

Počet km optickej siete

6

Bezdrôtové zákl. stanice

7

Rádiá (bod - bod)

2 193

2 589

3 155

21,9%

8

Počet B2B zákazníkov

4 945

5 153

5 045

-2,1%

9

Medzinárodná prevádzka

50

80

212

165,0%

499 042 321

434 646 441

313 589 886

-27,9%

10

Počet minút

Základné prevádzkové údaje
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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. V roku 2020 celkový obrat z hospodárskej činnosti
Spoločnosti presiahol úroveň 100 miliónov EUR.
Spoločnosť zostavuje aj konsolidovanú účtovnú závierku, ktorá zahŕňa SWAN, a.s.
a jej dcérske podniky a podiely v pridružených podnikoch. Konsolidovaná účtovná
závierka je k dispozícii priamo v sidle spoločnosti SWAN, a.s.
• Výnosy z hospodárskej činnosti celkom vo výške 100,5 milióna EUR (93,9
milióna EUR podľa konsolidovanej účtovnej závierky), čo predstavuje nárast
o takmer 11 % oproti predchádzajúcemu roku pri porovnaní individuálnych
výsledkov
• Tržby z predaja služieb vo výške takmer 90,5 milióna EUR (90,2 milióna EUR
podľa konsolidovanej účtovnej závierky), čo predstavuje nárast vo výške 5 %
oproti predchádzajúcemu roku pri porovnaní konsolidovaných výsledkov
• Účtovná EBITDA vo výške 9 miliónov EUR (13,1 milióna EUR podľa
konsolidovanej účtovnej závierky) oproti účtovnej EBITDA za predchádzajúci
rok vo výške 7,6 milióna EUR a teda nárast vyšší ako 18 %
• Výsledok hospodárenia pred zdanením vo výške 5,5 milióna EUR (7,8 milióna
EUR podľa konsolidovanej účtovnej závierky) oproti výsledku hospodárenia
pred zdanením za predchádzajúci rok vo výške 4,5 milióna EUR pri porovnaní
individuálnych výsledkov za SWAN, a.s.
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Prostredníctvom investícií vo výške 23,3 milióna EUR (vrátane investícií v projekte
EDUNET) v roku 2020 spoločnosť SWAN a.s. pokračovala v inovácii svojich
služieb a rozširovaní svojej komunikačnej siete. Investičné výdavky v roku 2020
predstavovali nárast o viac ako 10 % oproti predchádzajúcemu roku 2019
pri porovnaní individuálnych výsledkov.
Hlavné ukazovatele hospodárskych výsledkov za rok 2020 podľa výkazov
individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky poskytuje
prehľad uvedený nižšie.
Vybrané ukazovatele z Účtovnej závierky k 31. 12. 2020 a 2019
*zdroj: Individuálna účtovná závierka SWAN, a.s.
v mEUR

2020

2019

Výnosy z hospodárskej činnosti celkom

100,5

90,6

90,4

87,3

Výsledok hospodárenia z hosp. činnosti (EBITDA)

9,0

7,6

Výsledok hospodárenia pred zdanením

5,5

4,5

Prevádzkový Cash Flow

27,2

18,6

Investičný Cash Flow

23,3

21,1

2020

2019

Prevádzkové výnosy celkom

93,9

86,7

Tržby z predaja služieb

90,2

85,9

Hospodársky výsledok z prevádzky (EBITDA)

13,1

11,8

Výsledok hospodárenia pred zdanením

7,8

6,8

Prevádzkový Cash Flow

39,9

17,5

Investičný Cash Flow

26,9

20,5

Tržby z predaja služieb

*zdroj: konsolidovaná účtovná závierka SWAN, a.s.
v mEUR
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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 roka
2020 úspešne realizovala ďalšiu
transakciu a to konkrétne kúpu časti
obchodného podielu v spoločnosti
HMZ RÁDIOKOMUNIKÁCIE, spol. s r.o.
(aktívna v Žilinskom kraji a v regióne
Kysúc).

Prebiehajúca pandémia COVID 19
sa rozvinula do globálnej ekonomickej
krízy. S ohľadom na zvýšený dopyt
po telekomunikačných službách
nemala významný negatívny vplyv
na odvetvie a tým ani na fungovanie
Spoločnosti v roku 2020. Spoločnosť
niektorým svojim zákazníkom predĺžila
splatnosť vystavených faktúr a
poskytla výraznejšie zľavy. Sme naďalej
presvedčení, že z dlhodobej perspektívy
je Spoločnosť schopná nepretržite
pokračovať v činnosti aj počas roku
2021. Akýkoľvek negatívny vplyv resp.
straty v dôsledku aktuálnej situácie
zahrnie účtovná jednotka
do účtovníctva a účtovnej závierky
v roku 2021.

Spoločnosť SWAN, a.s. v poslednom
štvrťroku 2020 realizovala zlúčenie so
svojou 100 % dcérskou spoločnosťou
ELECTRIS spol. s r.o.

Vysporiadanie výsledku
hospodárenia za účtovné obdobie
2020

Spoločnosť počas finančného
roka 2020 nenadobudla vlastné
akcie, dočasné listy, ani ďalšie
obchodné podiely a akcie okrem
obchodného podielu uvedeného
vyššie. Spoločnosť v tomto roku
taktiež nenadobudla dočasné listy
ani obchodné podiely materských
účtovných jednotiek.

O vysporiadaní výsledku hospodárenia
za účtovné obdobie 2020 – zisk
vo výške 3 557 563 EUR rozhodli
spoločníci nasledovne:
Zisk bude prevedený do nerozdeleného
zisku minulých období vo výške 3 557
563 EUR.

Po 31. 12. 2020 nenastali ďalšie také
udalosti, ktoré majú významný vplyv
na verné zobrazenie skutočností
uvádzaných v tejto výročnej správe.
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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.

Michal Kemeník
Finančný riaditeľ
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Výročná správa SWAN, a.s. za rok 2020

