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Vízia spoločnosti
Pružnou personálnou politikou a efektívnym hos-
podárením spoločnosti si chceme udržať domi-
nantné postavenie dodávateľa montážnych prác 
a služieb v regióne stredného Slovenska, najmä 
pre materskú spoločnosť SSE, a.s. a taktiež rozvíjať 
dobré partnerské a zmluvné vzťahy s ostatnými a 
novými zákazníkmi a tým zabezpečiť trvalý rast 
hodnoty spoločnosti. 

“
”

Najdôležitejším ukazovateľom 
nášho úspechu je dlhodobá 
spokojnosť našich zákazníkov, 
akcionára, partnerov a 
zamestnancov.
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Príhovor predsedu predstavenstva 
a generálneho riaditeľa

Dámy a páni,

kým rok 2005 sa niesol v znamení reorganizácie vnútornej štruktúry našej 
spoločnosti a procesov v nej prebiehajúcich, počas roku 2006 sme mohli 
oceniť pozitívne výsledky týchto zmien a využiť synergické efekty, ktoré 
nám priniesli. 

V súlade s axiómou „jediná konštanta je zmena“ prešla spoločnosť od roku 
2003, kedy bola založená, veľkým vývojom a zmenami, ktoré nás postupne 
smerovali tam, kde sa nachádzame dnes. Usilujeme sa byť profesionálni 
vo svojej činnosti, v riadení zdrojov, interných procesov ako aj v kontakte s 
našimi zákazníkmi a ich podpore.

Z tohto dôvodu sme aj po získaní certifikátu ISO 9001:2000 naďalej pracovali na zdoko-
naľovaní systému riadenia kvality a vylepšovali sme jednotlivé nadefinované procesy v 
súlade s našou stratégiou tak, aby všetky činnosti a komunikačné toky v našej organi-
zácií boli zamerané na zefektívnenie a optimalizovanie našich procesov s dôrazom na 
zákaznícku orientáciu.

V tomto smere sme naše aktivity zúročili vo forme naplnenia cieľa, ktorý bol v roku 2006 
pre nás základným kritériom našej práce, a to úsilia v maximálnej miere aktívne zabez-
pečovať bezpečnosť našich procesov a s tým spojenú bezpečnosť a ochranu zdravia na-
šich vlastných zamestnancov, našich zmluvných partnerov, ostatných zainteresovaných 
strán, ako aj ochranu životného prostredia. Ďalším z významných dosiahnutých úspe-
chov bolo udržanie si existujúcich kľúčových zákazníkov, najmä priazne našej materskej 
spoločnosti SSE, a.s., ktorá je naším najväčším obchodným partnerom a taktiež schop-
nosť spoločnosti nadviazať na realizované projekty prostredníctvom nových kontraktov, 
čo svedčí o kvalite práce, ktorú naši zamestnanci odvádzajú, za čo im patrí uznanie a 
vďaka.

V tejto súvislosti považujem za významný úspech spoločnosti EEM, a.s. získanie projektu 
rekonštrukcie jestvujúcej rozvodne Zvolen-Union 22/6,3 kV na rozvodňu 110/22 kV.  Ve-
rím v schopnosti našich zamestnancov, ktorí dielo realizujú a očakávam, že po úspešnom 
dokončení projektu, bude rozvodňa moderným zariadením slúžiacim občanom mesta 
Zvolen, vybavená diaľkovým ovládaním s moderným riadiacim systémom a väzbou na 
ASDR. Projekty ako tento, nám okrem nezanedbateľného finančného efektu a význam-
ných referencií prinášajú aj mnoho skúseností, kontaktov a radosti z dobre vykonanej 
práce.

Vážení zákazníci, akcionári, partneri a zamestnanci, vďaka Vám môžeme rok 2006 ozna-
čiť za úspešný pre našu spoločnosť a preto všetkým ďakujem za efektívnu spoluprácu. 
Pevne verím, že naša spoločnosť bude naďalej úspešne sekundovať SSE, a.s. v prenose 
„Energie pre váš život“ až ku Vám koncovým zákazníkom, bude prinášať primeranú 
pridanú hodnotu akcionárom, zachová si povesť dôveryhodného obchodného partnera 
a pre svojich zamestnancov bude predstavovať atraktívne miesto ich pracovnej sebarea-
lizácie. 

Poďme a spoločne využime svoj optimizmus a elán pri realizácií našich cieľov aj v roku 
2007, ja sa na túto vzájomnú spoluprácu už teším.

Ing. Peter Jedinák
predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ
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I. Charakteristika a štruktúra spoločnosti

Identifikačné a kontaktné údaje
Elektroenergetické montáže, a.s.
Sídlo	spoločnosti: Pri Rajčanke 6, Žilina
PSČ: 010 04  
IČO: 36 412 767
IČ	DPH: SK 2020100511

Akciová spoločnosť je zaregistrovaná v Obchodnom 
registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, 
vložka číslo: 10387/L, deň zápisu 12. 8. 2003.

Bankové	spojenie: VÚB, a.s. Žilina
č.	účtu: 1737359055 / 0200

Telefón:	 041/ 519 2721
Fax:	 041/ 519 2726
E-mail: eem@eem.sk
Internet: www.eem.sk

Tradícia a súčasnosť 
Spoločnosť EEM, a.s. preukázala počas svojej doterajšej existencie, že je životaschopnou firmou, ktorá vie efektívne realizovať 
projekty s dôrazom na kvalitu a dodržanie časového harmonogramu. To sú najpodstatnejšie argumenty, ktoré poukazujú 
na správnosť rozhodnutia nášho 100% akcionára SSE, a.s. odčleniť divíziu SMČ do samostatnej akciovej spoločnosti Elekt-
roenergetické montáže, a.s. v roku 2003 a na skutočnosť, že spoločnosť je verná odkazu našich predchádzajúcich kolegov a 
desaťročia budovanej tradícií stavebnomontážnych závodov. 

Všetky sekcie a odbory EEM, a.s. disponujú kvalifikovaným personálom pripraveným plniť požiadavky zákazníkov a akcioná-
ra. Toto umožnilo spoločnosti v roku 2006 rozšíriť paletu poskytovaných služieb napríklad aj o ponuku realizácie „prác pod 
napätím“, s cieľom dosiahnuť vyšší podiel dodávok stavieb na kľúč pre svojich zákazníkov.

Spoločnosť neustále prechádza reštrukturalizačným procesom a prispôsobuje svoju organizačnú štruktúru požiadavkám 
smerujúcim k zlepšeniu efektivity jej fungovania a prínosu vyššej pridanej hodnoty akcionárovi. V súlade s týmito cieľmi bola 
realizovaná aj obnova dopravno-mechanizačných prostriedkov. Ide najmä o zakúpenie multifunkčných technologických 
vozidiel s hydraulickou rukou. 

Korektný prístup a udržiavanie veľmi dobrých formálnych aj neformálnych vzťahov s našou materskou spoločnosťou SSE, a.s. 
významne prispieva k dosahovaniu vyššie uvedených cieľov. Výsledkom sú pozitíva vzájomnej synergie oboch spoločností, čo 
napomáha rozvoju celej skupiny EDF.
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Predmet činnosti
Predmet činnosti EEM, a.s. pozostáva z nasledujúcich hlavných činností: 

Majetková účasť
Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE, a.s.) so sídlom Ulica 
republiky 5, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008, zapísaná v 
obchodnom registri Obchodného súdu Žilina I, oddiel: Sa, 
vložka č.: 10328/L, jediný akcionár vlastniaci 141 kusov 
akcií Spoločnosti EEM, a.s., každá s menovitou hodnotou 
1 mil. Sk. 

Materská spoločnosť
Materskou spoločnosťou akciovej spoločnosti Elektro-
energetické montáže je spoločnosť SSE, a.s. ktorá bola 
založená 1. januára 2002 Fondom národného majetku 
(FNM SR) Slovenskej republiky ako jediným  zakladateľom 
na základe zakladateľskej listiny zo dňa 17. decembra 
2001. V súlade s Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 
583 zo dňa 22. mája 2002 bolo vydané rozhodnutie o pri-
vatizácii 49% podielu FNM SR na podnikaní SSE priamym 
predajom spoločnosti Electricité de France International 
(E.D.F. INTERNATIONAL). Valné zhromaždenie SSE, a.s. 
odsúhlasilo vstup strategického partnera do SSE, a.s. dňa 
31.októbra 2002.

• Výroba, montáž, rekonštrukcie, opravy a údržba vyhradených elektrických 
 zariadení a ich častí
• Vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení
• Demolácia a zemné práce, prípravné práce pre stavbu
• Uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
• Oprava a údržba motorových vozidiel a mechanizmov
• Prenájom motorových vozidiel a mechanizmov
• Kovoobrábanie
• Zámočníctvo
• Výroba kovových konštrukcií a ich častí
• Projektovanie alebo konštruovanie vyhradených elektrických zariadení
• Inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo
• Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
• Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ 
 v rozsahu voľných živností
• Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ 
 v rozsahu voľných živností
• Prenájom parkovacích plôch
• Reprografické práce
• Prenájom nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb 
 spojených s prenájmom
• Vnútroštátna nákladná cestná doprava
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Štatutárne orgány 
Stav k 31. 12. 2006 

Dozorná	rada	
Predseda:	 Ing. Pavol Faktor  
Členovia:	 Dr. Peter Weis
  Milan Foltín (volený z radov zamestnancov)
Tajomník: Mgr. Erik Štefák – bez hlasovacieho práva

Predstavenstvo		
Predseda:	 Ing. Peter Jedinák 
Členovia:	 Didier Dur
 Ing. Marián Beniač

Chronológia	zmien	v	štatutárnych	orgánoch	v	priebehu	roku	2006
Predstavenstvo
25. 10. 2006 – Ing. Vladimíra Valacha nahradil vo funkcii člena predstavenstva pán Didier Dur.
 (zapísané do OR dňa 14.12.2006).

Výkonné vedenie 
Stav k 31. 12. 2006

 

Generálny riaditeľ
Ing.	Peter	Jedinák	

Riaditeľ sekcie Výroba Žilina
Ing.	Dušan	Petrík

zástupca GR

Riaditeľ sekcie Výroba B. Bystrica
Ing.	Alexander	Tuček

Riaditeľ sekcie Služby
Ing.	Jozef	Kuruc
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NS 831 211
NS 831 212
NS 831 213
NS 831 214
NS 831 215
NS 831 216

Organizačná štruktúra
Stav k 31. 12. 2006 

 

NS – nákladové stredisko (tvoria ho montéri, vedúci montéri a stavbyvedúci)

Doprava Žilina Dielne Žilina Príprava výroby 
a MTZ

Doprava 
Banská Bystrica

Dielne 
Banská Bystrica

Inžinierské a pro-
jekčné činnosti

Valné zhromaždenie

Predstavenstvo

Dozorná rada

100 Generálny riaditeľ

Kancelária GR

300 sekcia Výroba Banská Bystrica 400 sekcia Služby200 sekcia Výroba Žilina

Odbor Controling 
zákazkovej výroby

Účtovníctvo

Odbor Ľudské zdroje

odbor Výroba Žilina odbor Výroba Banská Bystrica

Správa majetku, IT

odbor Doprava odbor Dielne a 
opravy odbor Obchod

NS 832 209
NS 832 210
NS 832 211
NS 832 212
NS 832 214
NS 832 215
NS 832 221
NS 832 222

Marketing

Obchodné 
zmluvné vzťahy

Obchodné 
vedenie stavieb
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II. Správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti 
a o stave jej majetku

Podnikateľská Činnosť
V roku 2006 bola podnikateľská činnosť spoločnosti 
zameraná na výkon hlavnej stavebno-montážnej 
činnosti. Prvoradým cieľom EEM, a.s. bolo uspokojiť 
včas a kvalitne potreby a požiadavky materskej 
spoločnosti SSE, a.s. 

Tržby z predaja za vlastné výrobky a služby, vrátane 
odpočtov pre materskú spoločnosť SSE, a.s. a tretie 
strany dosiahli v roku 2006 objem 658 279 tis. SK.

V spoločnosti bola odsúhlasená výsledná forma 
agendy súvisiacej s výkazníctvom a reportingom 
v EEM, a.s. Spoločnosť predkladá mesačne presne 
špecifikované výkazy o svojom hospodárení, stavu 
majetku a záväzkov s vysvetlením významných eko-
nomických aktivít za sledované obdobie.

Spoločnosť pokračovala v spolupráci s poradenskou 
firmou Slovenská poradenská spoločnosť a.s. (ďalej  
len SPS, a.s.),  kde došlo k prehĺbeniu poznatkov 
vybraných zamestnancov EEM, a.s. predovšetkým v 
oblasti zákazkovej výroby, kalkulácií a daní. 

Ročný obchodný plán EEM, a.s. na rok 2007 bol 
schválený Dozornou radou EEM, a.s. dňa 30.01.2007.
V priebehu roka 2006 nastalo niekoľko organizač-
ných zmien v spoločnosti EEM, a.s. Tieto sú uvedené i 
v prehľadoch významných udalostí roka 2006. 

Informačné	technológie
V roku 2006 bola pre potreby EEM, a.s. obstaraná 
výpočtová technika - hardware v objeme 417  tis. Sk. 
Nákup počítačov radu PC a tlačiarní sa uskutočnil z 
dôvodu technologického zastarania,  rozšírenia okru-
hu zamestnancov pracujúcich v systéme SAP/R3 a 
tiež z dôvodu zabezpečenia ochrany osobných úda-
jov a efektívneho fungovania spoločnosti EEM, a.s. 
Jednotlivé nákupy boli realizované zamestnancami 
zodpovednými za správu siete v EEM, a.s., nákup bol 
zabezpečený centrálne a účelovo, pod ich dohľadom. 
Služby od SSE, a.s., útvaru Informačných technológií 
boli obstarané vo výške 7 373 tis. Sk v zmysle zmluvne 
dohodnutých cien.  

Úverové	zaťaženie
Spoločnosť EEM, a.s. účtovne vykázala k 31.12.2006 úver v hodnote 25 000 tis. Sk, ktorý poskytlo SSE, a.s. ako pracovný kapi-
tál v roku 2004. Podľa podmienok úverovej zmluvy EEM, a.s. splatí úver do 31.08.2009. K 31.12. 2006 spoločnosť EEM, a.s. nie 
je zaťažená iným úverom a ani žiaden neposkytla. 
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Stav	základného	imania
Dňom účinnosti Zmluvy o predaji časti podniku  došlo k navýšeniu základného imania spoločnosti na hodnotu 141 000 tis. 
Sk. Pôvodne bola spoločnosť založená s minimálnym základným imaním v zmysle Obchodného zákonníka  1 000 tis. Sk a k 
1.9.2004 došlo k navýšeniu o 140 000 tis. Sk. 
30. decembra 2004 došlo k podpisu záverečného protokolu medzi právnymi zástupcami SSE, a.s. a  EEM, a.s. o prevzatí majet-
ku, záväzkov a pohľadávok v zmysle Zmluvy o predaji časti podniku a jej príloh.

Za obdobie od 1. januára do  31. decembra 2006 sa základné imanie spoločnosti nezmenilo.

Plnenie	investičného	plánu
Investičný plán pre rok 2006 predstavuje hodnotu 30 000 tis. Sk. Skutočnosť za obdobie  1-12/2006 predstavuje 24 976 tis. Sk. 
V oblasti  IT sa spoločnosť zamerala na nákup pracovných staníc – PC. 
V oblasti nákupov pracovných a výrobných prostriedkov boli tieto obstarané v hodnote 117 tis. Sk. 

 V oblasti dopravno-mechanizačnej techniky boli obstarania realizované podľa schváleného plánu v hodnote 20 648  tis. Sk  
 
Stavebné investície boli obstarané v hodnote 3 794 tis. Sk a to rekonštrukcia umývacích rámp v Banskej Bystrici v hodnote 140  
tis. Sk a prestavba garáži v Žiline v hodnote 3 654 tis. Sk. 

Zdroje na zabezpečenie obstarania investícií tvorili: 
 • Odpisy – Odpisy DLHM tvorili celkom v r. 2006 20 284 tis. Sk, z toho odpisy ktoré tvoria zdroje
  na financovanie osobných automobilov zabezpečených formou leasingu v r. 2004, 853 tis. Sk.
 • Výnosy z predaja majetku v r. 2006 vo výške 4 364 tis. Sk.

Najvýznamnejší	klient	a	obchodný	partner	EEM,	a.s.
Najvýznamnejším klientom spoločnosti EEM, a.s. je Stredoslovenská energetika, a.s.

V	rámci	vzájomných	obchodov	medzi	obidvomi	spoločnosťami	boli	zrealizované	nasledovné	obraty:	

2005 2006

Predaj 606	822 618	804

 Predaj služieb 179 244 144 542

 Investičná výstavba 427 578 474 262

Nákup 243	019 252	546

Nákup materiálu 228 132 239 138

Nákup tovaru a služieb 12 046 11 571

Nákup elektrickej energie od SSE 2 841 1 837
(v tis. Sk)
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Prehľad významných udalostí roku 2006
Január							                         
• podpis Podnikovej kolektívnej zmluvy (PKZ) na rok 2006
• schválenie zmeny Organizačného a Podpisového
 poriadku spoločnosti (dodatkov č. 1) a s tým spojené
 zmeny v organizačnej štruktúre
• schválenie Informácie o zásadných zámeroch
 obchodného vedenia spoločnosti, ako aj
 o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií
 a výnosov spoločnosti

Marec
• schválenie zmeny Organizačného a Podpisového
 poriadku spoločnosti (dodatkov č. 2) a s tým spojené
 zmeny v organizačnej štruktúre

Apríl
• podpis Charty bezpečnosti práce 

Máj
• schválenie zmluvy o poskytovaní služby CASH
 POOLING medzi SSE, a.s. a EEM, a.s.

Jún
• zasadanie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti
 Elektroenergetické montáže, a.s., ktoré schválilo riadnu
 účtovnú závierku za rok 2005, rozdelenie zisku EEM, a.s.
 za rok 2005 a Výročnú správu EEM, a.s. za rok 2005
 vrátane Správy o stave podnikateľskej činnosti a o majet- 
 ku spoločnosti v porovnaní s predpokladaným vývojom
• schválenie projektu Naša firma

Júl
• schválenie dodatku č. 1 k PKZ na rok 2006

August
• schválenie Charty zamestnanca EEM, a.s.

September
• schválenie zmeny Organizačného a Podpisového
 poriadku spoločnosti (dodatkov č. 3) a s tým spojené
 zmeny v organizačnej štruktúre

Október
• schválenie harmonogramu implementácie NSO
• nového systému odmeňovania v nadväznosti na jeho
 zavedenie v SSE, a.s.
• dňa 25. otóbra 2006 Ing. Vladimíra Valacha nahradil
 vo funkcii člena predstavenstva pán Didier Dur

December
• schválenie projektu – Obnova pracovnej sily v EEM, a.s.
• riešenie kalamitných situácií - spoločnosť
 Elektroenergetické montáže, a.s. obnovila dodávky
 elektrickej energie v lokalitách Kysuce, Ľubietová,
 Liptovská Lúžna, Tisovec

TR 110/22kV Zvolen Union
Spoločnosť EEM, a.s. začala formou dodávateľských prác pre materskú spoločnosť SSE, a. s. v roku 2006 realizovať projekt 
rekonštrukcie jestvujúcej rozvodne Zvolen-Union 22/6,3 kV, ktorá bude rekonštruovaná na rozvodňu 110/22 kV. V budove 
spoločných prevádzok bude postavená nová rozvodňa 22 kV, v priestore nádvoria rozvodne bude postavená nová vonkajšia 
kompaktná rozvodňa 110 kV a kryté stanovište dvoch transformátorov 110/22 kV.

Projekt	rieši:
 •  výstavbu nového vedenia 2 x 110 kV v dĺžke 294 m
 •  výmenu kombinovaného zemniaceho lana a jeho zaústenie do Tr 110/22 kV Zvolen Union. Dĺžka úseku vedenia,
  na ktorom bude nové KZL je 5970 m
 •  transformáciu elektrickej energie z hladiny 110 kV v západnej časti Zvolena (Zvolen – UNION) s prepojením
  na jestvujúce rozvody 22 kV a 6,3 kV
 •  okrem vybudovania spomínanej transformácie je predmetom technického návrhu aj 22 kV napojenie,
  rekonštrukcia R 22 kV, diaľkové ovládanie, riadiaci systém, väzba na ASDR.
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Sekcia Výroba Žilina
Hlavnou úlohou a činnosťou sekcie je výkon stavebnomon-
tážnych činností v regióne stredného Slovenska. Tieto činnosti 
predstavujú najmä montáž, rekonštrukcie, opravy a údržbu 
vyhradených elektrických zariadení.
Sekciu tvoril jeden odbor a osem stredísk výroby, kde pracovalo 
17 stavebno-montážnych skupín. 

Z množstva úspešne zrealizovaných projektov v roku 2006 je 
vhodné spomenúť nasledovné: 

 • diaľnica D3 - Hričovské Podhradie – Kys. Nové
  Mesto: prekládky vedení NN,VN,VVN   
 • Klubina - Oščadnica - V. Rača: posilnenie výkonu
  v lyžiarskom stredisku novou TS 
 • Čavoj Chvojnica: oprava VN vedenia č. 259 
 • Šučany –Lisková: oprava 2 x 110 kV 
 • Ružomberok: oprava VN kábla 
 • Žilina, štadión MŠK: oprava VN káblov 
 • Žilina, športhotel Panoráma: nová TS a VN prípojka 
 • Prievidza – Priemyselný park: nová prípojka VN
 • Prievidza – Bojnice: nová VN linka č. 1334 
 • Kysuce: odstraňovanie následkov
  kalamít na VN a NN rozvodoch 

Hore uvedené stavby a ďalšie obchodné prípady boli zhotovené 
v plánovanom režime. 

Tržby z predaja za vlastné výrobky spolu s odpočtami (služby) 
pre materskú spoločnosť SSE, a.s. a tretie strany dosiahli v sekcii 

Výroba	Žilina	nasledovné	objemy	(v	tis.	Sk):	

Investície pre SSE, a.s. 238 164

Opravy pre SSE, a.s. 55 163

Montážne práce pre tretie strany 38 502

Odpočty pre SSE, a.s. 2 419

Rok 2006 bol taktiež rokom výskytu kalamitných situácií na 
elektrických rozvodných zariadeniach. V mesiaci január zamest-
nanci spoločnosti EEM, a.s. pracovali pri odstraňovaní škôd   na 
vzdušných elektrických zariadeniach spôsobených snehovou 
kalamitou v oblasti Kysúc. Práca, ktorú zamestnanci vykoná-
vajú a nielen na kalamitách je práca fyzicky vysoko náročná a 
zodpovedná. 

Všetkým zamestnancom sekcie Výroba Žilina v EEM, a.s. za ich 
vynikajúce pracovné výkony právom patrí poďakovanie.
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Sekcia Výroba Banská Bystrica
Hlavnou činnosťou sekcie je výkon stavebnomontážnych prác. Tieto činnosti predstavujú  najmä montáže, rekonštrukcie, 
opravy a údržbu vyhradených elektrických zariadení pre potreby našich zákazníkov.
Sekcia v súčasnosti disponuje vyzretým kolektívom zamestnancov s rozsiahlymi praktickými skúsenosťami v tomto špeciál-
nom odbore podnikania, ako aj inovovaným a nadštandardným prístupom k jednotlivým obchodným prípadom, prostred-
níctvom ktorých sa jej podarilo získať dôveru aj tých najnáročnejších a najvýznamnejších klientov, medzi ktorých materská 
organizácia SSE, a.s. určite patrí. 
V roku 2066 sekciu tvorilo 8 stredísk výroby, kde pracovalo 16 stavebno-montážnych skupín.

Našim zamestnancom sa aj v roku 2006 podarilo zrealizovať niekoľko desiatok menších i väčších energetických diel. Z množ-
stva profesionálne zhotovených energetických diel je vhodné zmieniť sa o niektorých z nich:

 • Zvolen UNION, rozvodňa 110/22 kV
 • ŽSR, Zvolen – Banská Bystrica: elektrifikácia trate,110kV vedenie
 • Zvolen - Banská Bystrica, ŽSR: TNS, KIOSK SSE, a.s.
 • Banská Bystrica - Pršianska Terasa: základná technická vybavenosť
 • Demänovská dolina, TS Repiská -TS Ostredok: VN prepoj
 • Medzibrod – Vlkanová – Zvolen: preizolácia 110kV  7859/7860
 • Poprad – Matejovce: priemyselný park, VN vzduch
 • Tále, Hotel Golf a TS pod Brezinami: zahustenie TS
 • Pukanec: VN,TS,NN 
 • Banská Bystrica, Krížna, Lazovná, Katová, Fortnička: rekonštrukcia TS a VN,NN, 6/22kV

Tržby z predaja za vlastné výrobky spolu s odpočtami (služby) pre materskú spoločnosť SSE, a.s. a tretie strany dosiahli v sekcii 

Výroba	Banská	Bystrica	nasledovné	objemy	(v	tis.	Sk):

Investície pre SSE, a.s. 236 098

Opravy pre SSE, a.s. 68 209   

Montážne práce pre tretie strany 9 986

Odpočty pre SSE, a.s. 1 541

Okrem uvedených plánovaných diel, naša spoločnosť pracovala pre materskú spoločnosť SSE, a.s. na odstraňovaní škôd, 
ktoré spôsobila zimná kalamita v závere roku. Jej rozsah však nedosahoval úrovne predchádzajúcich rokov. Pomáhali pri od-
straňovaní škôd spôsobených snehovou kalamitou v nasledovných lokalitách: Banská Bystrica – Ľubietová, Liptovská Lúžna, 
Tisovec.

Všetkým zamestnancom sekcie Výroba Banská Bystrica patrí poďakovanieza profesionalitu, zručnosť, obetavosť a lojálnosť 
pri výkone svojho zamestnania.
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Sekcia Služby
V roku 2006 v spoločnosti EEM, a.s. úspešne pokračoval proces reštrukturalizácie a reinžinieringu procesov, ktorý sa začal v 
roku 2005. Sekčné usporiadanie, založené na projektovom riadení viedlo k oddeleniu hlavnej činnosti stavebno-montážnej 
od obslužných činností. Obchodná činnosť bola zabezpečovaná sekciou Služby samostatne s cieľom riadiť obchodné prípady 
od prípravy cez realizáciu až po uvedenie do prevádzky.

Implementácia systému riadenia s orientáciou na procesné a projektové riadenie, komplexnosť, efektivita a flexibilita služieb 
s cieľom uspokojiť potreby a požiadavky zákazníka, boli základnými predpokladmi, aby spoločnosť obstála v silnom konku-
renčnom prostredí na trhoch SR  a mimo nej.
 
Referencie o realizovaných zákazkách doma i v zahraničí, ktorými EEM, a.s. disponuje, ako aj investormi pozitívne hodnote-
ná kvalita práce, dokazujú vysokú profesionalitu a odbornosť pracovníkov, opierajúc sa pritom o bohatú tradíciu a časom 
nadobudnuté skúsenosti. 

Úlohou sekcie Služby  bolo splnenie obchodného plánu spoločnosti, čoho predpokladom bolo zabezpečenie dostatočného 
množstva zákazkovej náplne. Aj napriek negatívnym vplyvom sa podarilo zabezpečiť dostatočný objem projektov a vo vlast-
ných výkonoch splniť podnikateľský zámer.  Celkový objem získaných zákaziek vo finančnom vyjadrení v r. 2006 bol 573 mil. 
Sk, čo znamenalo prekročenie obchodného plánu.

Služby sú vykonávané  troma odbormi, ktoré významným spôsobom ovplyvňujú chod spoločnosti EEM, a.s.: 
 • odbor Obchod
 • odbor Doprava
 • odbor Dielne a opravy
 
V súvislosti s rozvojom spoločnosti a neustále sa meniacimi podmienkami trhu sa postupne vyvíja aj obchodná politika spo-
ločnosti. Naším prvoradým cieľom je spokojný zákazník. Jeho vysoké nároky ako i neúprosná konkurencia nás núti investovať 
nemalé prostriedky do zvyšovania odbornosti ľudí i do obstarania najvyspelejších zariadení pre potreby projektantov,  a 
odborných  pracovníkov. Hlavný dôraz sa kládol na zvýšenie pridanej hodnoty na zamestnanca a taktiež na optimalizovanie 
vplyvov  sezónnosti. 

V rámci obnovy a pre potreby zabezpečenia plánovaných úloh bolo zakúpených 9 ks nových vozidiel a mechanizačnej tech-
niky z investičných prostriedkov.
Maximálna pozornosť bola venovaná zákazníkom, s cieľom udržať si dobré postavenie na trhu. Spolupráca s materskou spo-
ločnosťou SSE, a.s., ktorá je zároveň naším najväčším zákazníkom sa v roku 2006 sa odvíjala v zložitých trhových podmien-
kach a v znamení reštrukturalizačných procesov, ktoré v nej prebiehali. Výsledkom tejto spolupráce je aj podpísanie Rámcovej 
zmluvy na dodávku tovarov a služieb na rok 2007.
V budúcnosti plánujeme túto veľmi dobrú spoluprácu naďalej prehlbovať a dosiahnuť splnenie stanovených cieľov, plánova-
ných HV a optimalizovaným využívaním synergických efektov tejto spolupráce dosiahnuť aj spokojnosť akcionára.
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Odbor Controlling zákazkovej výroby
V roku 2006 nastali v našej spoločnosti viaceré orga-
nizačné zmeny. Jednou z nich bolo aj zrušenie sekcie 
Ekonomika k 1.10.2006 a zároveň došlo k premenova-
niu odboru Ekonomika na odbor Controlling zákazkovej 
výroby, ktorý bol organizačne pričlenený do útvarov GR.

Úlohou odboru Controlling zákazkovej výroby je za-
bezpečovanie činností a procesov v oblasti ekonomiky, 
plánovania, účtovníctva, daní, efektívneho hospodáre-
nia a finančnej politiky spoločnosti. Odbor zabezpečuje 
chod spoločnosti svojimi internými aktivitami, ako aj 
v rámci styku s externým prostredím a úradmi štátnej 
správy. Vzťahy vo vnútri spoločnosti sú riadené prijatý-
mi riadiacimi aktmi, vypracovanými pre čo najefektív-
nejšie fungovanie spoločnosti. Tieto činnosti predsta-
vujú zaisťovanie prípravy finančných a vecných plánov 
spoločnosti, kalkulácie nákladov, vedenia účtovníctva, 
správu daní, sledovanie plnenia plánovaných paramet-
rov, zaisťovanie finančných zdrojov a ich hospodárne 
využívanie. 

V oblasti controllingu sú vytvárané reporty a prehľady o 
hospodárení, vývoji plnenia plánovaných ukazovateľov 
spoločnosti na podporu riadiacich a rozhodovacích 
procesov pre výkonné vedenie a predstavenstvo spoloč-
nosti. 

V rámci odboru je vytvorený pracovný tím Účtovníctvo, 
ktorý zahŕňa fakturáciu prác a služieb, správu daní,  
likvidáciu faktúr, vedenie pokladní, účtovanie inves-
tícií, správu odpisov majetku a iné činnosti v súlade s 
legislatívou a vnútornými organizačnými normami 
spoločnosti.   

Politika	ekonomiky	a	financovania	
V súvislosti s rozvojom spoločnosti a neustále sa meniacimi podmienkami trhu sa postupne vyvíja aj ekonomika spoločnosti. 
Narastajúca konkurencia a vývoj cien na trhu určujú parametre  v stanovovaní cieľov na udržanie sa na trhu s poskytovanými 
výrobkami a službami. Na súčasnom trhu je hlavným ukazovateľom ponuky cena výrobku, alebo služby na ktorej je závislá 
úspešnosť spoločnosti pri získavaní zákaziek. Pre dosiahnutie spokojnosti zákazníka je nevyhnutné dosiahnuť  čo najefektív-
nejšie využitie zdrojov a materiálu pri stanovenej kvalite a dodržaní termínov ukončenia zmluvne dohodnutých plnení. Uspo-
kojovanie týchto požiadaviek v prostredí elektroenergetického trhu je hlavným cieľom našej spoločnosti. Rozbory hospodáre-
nia na všetkých úrovniach a vnútropodniková ekonomika nám významne pomáhajú nájsť optimálny smer ďalšieho vývoja. 

Činnosti a služby vykonávané odborom Controlling zákazkovej výroby v hodnotenom roku smerovali k zlepšovaniu procesov 
plánovania, sledovania vývoja plnenia vytýčených trendov a cieľov a poskytovanie čo najkvalitnejších podkladov nevyhnut-
ných pre riadenie efektívneho chodu našej spoločnosti. 
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Ľudské zdroje 
V roku 2006 sa spoločnosť v oblasti Ľudských zdrojov zamerala hlavne na prípravu a zmenu organizačnej štruktúry, prípravu 
nového systému odmeňovania a formou projektov zefektívnením, či zmenou interných procesov a zlepšením komunikácie. 
Úvodom roka zamestnávateľ zabezpečil povinné vzdelávanie zamestnancov a v priebehu roka odborné vzdelávanie so za-
čatím manažérskej akadémie pre stredný manažment spoločnosti. Rok 2006 bol dôležitý aj v oblasti odmeňovania, kde bolo 
dohodnuté vyplatenie jednotlivých mzdových druhov v priebehu roku a dodržanie nárastu dohodnutého v PKZ. V súlade s 
projektom Obnova pracovnej sily sme v nadviazali na užšiu spoluprácu s SOU-Energetickým v Žiline. 

Vedenie spoločnosti sa v oblasti ľudských zdrojov zameralo hlavne na:
 • splnenie úloh vyplývajúcich z legislatívy a platnej PKZ
 • prípravu na zmenu systému odmeňovania zamestnancov od 01.01.2007
 • kolektívne vyjednávanie k PKZ EEM, a.s. na rok 2007

Vývoj	počtu	zamestnancov	v	priebehu	roku	2006

31. marec 30. jún 30. september 31. december

Plán 320 320 320 320

Skutočnosť 310 308 308 309

Priemerný prepočítaný stav zamestnancov v období 1. 1. 2006  až  31. 12. 2006 bol 311 zamestnancov.

Štruktúra	a	priemerný	vek	zamestnancov	k	31.12.2006

počet priem.	vek

TOP manažment 4 47,46

Stredný manažment 8 45,92

Ostatní THP zamestnanci 54 45,77

Majstri 16 48,27

Robotníci 227 41,81

309 43,02

Vzdelanostná	štruktúra	a	priemerný	vek	zamestnancov	k	31.12.2006

počet priem.	vek

Vysokoškolské vzdelanie 28 44,19

Bakalárske vzdelanie 2 43,52

Úplné stredné vzdel. s maturitou 108 41,74

Stredné odborné vzdelanie 158 42,34

Základné vzdelanie 13 50,91

309 43,02

Iné	dosiahnuté	výsledky	v	oblasti	Ľudských	zdrojov	za	rok	2006

Priemerná mzda 27 357 Sk

Jubilejné odmeny 399 750 Sk

Náklady na vzdelávanie 923 007 Sk

Príspevky na DDP 2 679 526 Sk

Percento zamestnancov poistených v DDP 90%

V oblasti starostlivosti o zamestnancov sme dodržali 
dohodnutý dohodnutý rozsah sociálneho fondu z 
Podnikovej kolektívnej zmluvy a podporili následovné 
oblasti:
 • stravovanie zamestnancov
 • liečebno - rehabilitačné pobyty
 • kultúrno - spoločenské a športové akcie 
 • podpora rodiny - príspevok pri narodení dieťaťa
 • vyplatenie sociálnej výpomoci nenávratnej 
  v hmotnej núdzi
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Riadenie kvality 
Záujmom spoločnosti Elektroenergetické montáže, a.s. bolo udržiavanie systému riadenia kvality. Audity boli vykonávané 
podľa schváleného Plánu auditov a kontrolnej činnosti na rok 2006.

V mesiacoch november až  december 2006  v spoločnosti Elektroenergetické montáže, a.s. prebiehal audit BOZP. Audit 
vykonávala oprávnená externá organizácia Elduko, s.r.o. Rimavská Sobota, držiteľ oprávnenia 06/2006 na preverenie kritérií 
programu „Bezpečný podnik“ vydanej Národným inšpektorátom práce v Košiciach dňa 6.novembra 2006. Cieľom auditu bolo 
posúdenie zhody podľa programu na získanie certifikátu „BEZPEČNÝ PODNIK“, ktorá korešponduje s medzinárodnou normou 
OHSAS 18 001, pre certifikáciu firiem v oblasti BOZP, ako aj podľa „Príručky bezpečných pravidiel pre zamestnancov “.

Ochrana životného prostredia
Spoločnosť EEM, a.s., je otvorená zmenám, ktoré sú vyvolané v dôsledku sprísňujúcej sa  európskej legislatívy. Tie sa následne 
premietajú do zákonov a legislatívy Slovenskej republiky a v konečnom dôsledku ovplyvňujú správanie a počínanie každého 
z nás v tejto oblasti.
Svojou činnosťou je spoločnosť zameraná na práce súvisiace s výstavbou, opravou a rekonštrukciou energetických diel, pri 
ktorej sa realizuje množstvo činností. Práve ich súhrn je environmentálny aspekt, ktorý vplýva na životné prostredie. Elekt-
roenergetické montáže, a.s., v procese realizovania predmetu podnikania rešpektujú a dodržujú príslušné zákony o ochrane 
životného prostredia. Cieľom EEM, a.s., v tejto oblasti je v maximálnej možnej miere predchádzať nepriaznivému environmen-
tálnemu vplyvu na životné a pracovné prostredie.
V spoločnosti EEM, a.s. sa v priebehu roka nakladá s odpadmi, ktorých sme buď pôvodcom (odpad vlastný – z areálov), alebo 
dočasným držiteľom (odpad zo stavieb, kde EEM, a.s. je zhotoviteľom).
Vlastnosti a množstvá, týchto odpadov si vyžadujú správny postup pri nakladaní, triedení, zhromažďovaní a evidencii. Všetky 
nakladania s odpadmi podliehajú určeným pravidlám a zákonnou formou je nariadený presný postup, ktorý eliminuje 
predchádzanie nežiaducich aspektov pre životné prostredie. Monitoruje sa stavebnomontážna činnosť na stavbách,  výrobný 
proces a udržiavacie práce v areáloch, ako aj činnosť v administratívnych priestoroch. 
V roku 2006 boli dané do prevádzky vodné stavby, ktoré zabezpečujú priamy pozitívny environmentálny aspekt. Jedná sa o 
umývacie rampy vozidiel a mechanizmov a ich častí v areáloch Banská Bystrica a Žilina. Realizáciou týchto stavieb sa v ma-
ximálnej možnej miere znížila škodlivosť vypúšťaných vôd. Stavby sú pravidelne kontrolované vodohospodárom spoločnosti 
a určenými pracovníkmi na obsluhu. Monitoruje sa aj nakladanie s kvapalnými látkami škodiacimi vodám vo všetkých are-
áloch EEM, a.s. a ekológ zabezpečuje aj ich likvidáciu oprávnenými organizáciami. Pre každý areál sú vypracované opatrenia 
pre prípad havárie v zmysle zákona, ktoré zabezpečujú správny postup pri nežiaducich únikoch škodlivín.

Cielenou činnosťou manažmentu a ekológom spoločnosti je vytvárať pozitívny environmentálny imidž spoločnosti.

Prehľad	nákladov	použitých	v	oblasti	ekológie	r.	2006
Likvidácia odpadov EEM, a.s. cez zmluvných partnerov v objeme:  116 599 Sk 
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Stav BOZP a PO
Ochrana zdravia pri práci a požiarna ochrana je v spoločnosti EEM, a.s. zabezpečovaná podobe dvoma technikmi BOZP a 
PO. V roku 2006 bola taktiež menovaná komisia BOZP a rozšírený bol počet zástupcov zamestnancov pre oblasť BOZP do 
každého strediska.

Spoločnosť EEM, a.s. v mesiaci január vykonala všetky opakované školenia zamestnancov v oblasti BOZP vyplývajúce so 
zákona a to:
 • Zákon 330/96 Z.z. - o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov
 • Zákon 314/01 Z.z. - o ochrane pred požiarmi
 • Vyhl. č. 374/90 Zb. - o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach
 • Vyhl. č. 121/02 Z.z. - o požiarnej prevencii
 • priemyselné lezectvo technikou „Komet“, prvá pomoc pri úrazoch, viazanie bremien,
 • preškolenie vodičov mechanizácie a vodičov referentských vozidiel

Ďalej v januári naša materská spoločnosť SSE, a.s. v spolupráci s dcérskymi spoločnosťami iniciovala realizáciu  dlhodobého 
projektu na zlepšenie systému BOZP s názvom „Safety first“.
V rámci projektu „Safety first“ bola v mesiaci jún 2006 prijatá Charta bezpečnosti práce z ktorá bola v našej spoločnosti s 
veľkou vážnosťou prezentovaná a distribuovaná.
Ďalej v mesiaci júl nastala v oblasti BOZP dosť výrazná zmena v podobe prijatia nového Zákona 124/06 Z.z. Naši technici 
BOZP na základe zmeny legislatívy absolvovali aktualizačnú prípravu a zvýšili si kvalifikáciu v podobe získania 
osvedčenia - autorizovaný bezpečnostný technik.
Zamerali sme sa aj na technickú bezpečnosť a v druhej polovici roku 2006 spoločnosť EEM, a.s. zabezpečila vyškolenie 13. 
zamestnancov na evakuáciu osôb z výšky alebo z hĺbky a zakúpila sa aj špeciálna technika na evakuáciu osôb, ktorá bude 
využívaná aj na vyťahovanie a spúšťanie bremien z výšky nad 15m. 
Spoločnosť Elektroenergetické montáže, a.s. sa prihlásila do programu „Bezpečný podnik“, ktorý vyhlásil Národný inšpektorát 
práce. Boli sme preverovaný Inšpektorátom práce, ktorý vydal doporučenie, že naša spoločnosť po vykonaní auditu akredito-
vanou organizáciou sa môže uchádzať o získanie certifikátu „Bezpečný podnik“.
V spolupráci so Žilinskou univerzitou bolo dokončených a odovzdaných desať bezpečných pracovných postupov, z ktorých 
bolo vykonané aj preukázateľné poučenie zamestnancov EEM, a.s. 
Zvýšila sa aj kontrolná činnosť v podobe návštev na pracovisku. Celkovo bolo v našej spoločnosť vykonaných 435 návštev 
pracovísk, kde sa vykonala skúška na prítomnosť alkoholu na pracovisku u 434 zamestnancov. Vykonané skúšky nepreukáza-
li prítomnosť alkoholu ani u jedného zamestnanca.

Finančné	prostriedky	vynaložené	v	oblasti	BOZP

01	–	12/2006

OOPP 4 567

OCHR. NÁPOJE 109

ŠKOLENIA BOZP 867

ČIST. PROSTRIED 369

SPOLU 5	912
(sumy v tis. Sk)

Elektroenergetické montáže, a.s. zabezpečujú starostlivosť 
o zamestnancov nielen formou vynaložených prostriedkov 
na kvalitné OOPP, hygienické a čistiace prostriedky ale aj v 
podobe ozdravných a rekondičných pobytov.

Cieľom našej spoločnosti je zabezpečiť bezpečnú prácu a 
minimalizovať úrazovosť. Jednou z možností je zlepšiť komu-
nikáciu v podobe častejších návštev manažérov v teréne, zin-
tenzívniť prácu zástupcov zamestnancov a inovovať OOPP.
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Vývoj hospodárenia a finančnej situácie
Vývoj	účtovnej	jednotky	–	súčasný	stav,	významné	riziká	a	neistoty,	ako	aj	prognóza	vývoja,	finančné	a	nefinančné	
ukazovatele.

Spriaznené	osoby
Spoločnosť EEM, a.s. je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s., ktorá má 100 % podiel na jej zá-
kladnom imaní. Spoločnosť Stredoslovenská energetika, a.s. zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku. Spoločnosť Stredo-
slovenská energetika, a.s. je bezprostredne konsolidujúcou spoločnosťou.
Spoločnosť Stredoslovenská energetika, a.s. je členom skupiny E.D.F. INTERNATIONAL (EDFI), so sídlom v Paríži, 20 Place de la 
Défense Tour EDF, ktorá má 49 % podiel na jej základnom imaní a Fondu národného majetku Slovenskej republiky, so sídlom 
v Bratislave, Drieňová 27, ktorý má 51% podiel na jej základnom imaní. Spoločnosť E.D.F. INTERNATIONAL je dcérskou spoloč-
nosťou spoločnosti Eletricité de France, so sídlom v Paríži, 22-30 avenue de Wagram, a táto spoločnosť má 100 % podiel na 
jej základnom imaní. Spoločnosť Eletricité de France zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny podnikov 
konsolidovaného celku. 

Organizačné	zložky	účtovnej	jednotky	v	zahraničí
Spoločnosť EEM, a.s. nemá žiadne organizačné zložky v zahraničí.

Udalosti	osobitného	významu,	ktoré	nastali	po	skončení	účtovného	
obdobia,	za	ktoré	sa	vyhotovuje	výročná	správa
Po 31. decembri 2006 nenastali žiadne udalosti, ktoré by osobitným spôsobom zasahovali do riadnej činnosti spoločnosti ako 
účtovnej jednotky.

Predpokladaný	budúci	vývoj	činnosti	účtovnej	jednotky
Zámery Elektroenergetických montáží, a.s. na rok 2007 sú premietnuté do Ročného obchodného plánu spoločnosti EEM, a.s. 
2007.  V roku 2007 spoločnosť plánuje výnosy na úrovni 764 335 tis. Sk. Zisk po zdanení za rok 2007 je v súlade so schváleným 
Ročným obchodným plánom na rok 2007 v objeme 56 712 tis. Sk. Hospodársky výsledok bude rozdelený v súlade s  Obchod-
ným zákonníkom a Stanovami spoločnosti. Z hospodárskeho výsledku sa po splnení si daňovej povinnosti dopĺňa rezervný 
fond vo výške 10 % z čistého zisku, až do dosiahnutia 20 % základného imania.

Zásadné	zámery	na	rok	2007	sú	stanovené	nasledovne:
 •  zabezpečenie bezpečnosti práce
 •  zvyšovanie kvality a efektívnosti SMČ
 •  konsolidovanie a posilnenie hlavných činností spoločnosti - Core Business
 •  presadzovanie značky EEM, a.s. na domácom trhu
 •  poskytovanie komplexných služieb pri zachovaní vysokej kvality - dodávky na kľúč
 •  zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov

Podpísanie rámcových zmlúv na dodávku diel a poskytovaní služieb na rok 2007.

Vzhľadom na skutočnosť, že SMČ predstavuje hlavnú oblasť podnikania spoločnosti, ako aj najvýraznejšiu oblasť príjmov, pre 
rok 2007 je zámerom naďalej vytvárať podmienky na priebežné zvyšovanie kvality a efektívnosti SMČ a tým konsolidovať a 
posilniť hlavné činnosti spoločnosti - Core Business. Najdôležitejším prvkom, ktorý umožní naplniť uvedený zámer v tejto čin-
nosti je pokračovanie v modernizácii technológií a výrobno-technickej základne spoločnosti.  V roku 2007 očakávame nárast 
objemu tak SMČ ako aj  inžinierskych činností (IČ) pre nášho najväčšieho odberateľa – SSE, a.s. V našom prípade sa jedná o 
rozšírenie inžinierskych  a projekčných činností, t.j. komplexné dodávky na kľúč v oblasti stavebno-montážnych činností.  
Plán vývoja zamestnanosti na rok 2007 nepredpokladá redukciu zamestnanosti. Predpokladáme, že k 31.12.2007 bude mať 
spoločnosť 309 zamestnancov. Zámerom spoločnosti EEM, a.s. v personálnej oblasti je zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov. 

Najvýznamnejším a kľúčovým zákazníkom pre EEM, a.s. je materská spoločnosť SSE, a.s. Na rok 2007 má s ňou EEM, a.s. 
uzavretú rámcovú zmluvu na dodávku diel v objeme 577 135 tis. Sk a rámcovú zmluvu o poskytovaní služieb v objeme 87 000 
tis. Sk, odpočty v sume 6 400 tis. Sk.
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Náklady	na	činnosť	v	oblasti	výskumu	a	vývoja
Spoločnosť EEM, a.s. sa v roku 2006 nepodieľala na žiadnej výskumnej a vývojovej činnosti.
Nadobúdanie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov mater-
skej účtovnej jednotky.
Spoločnosť v roku 2006 nenadobudla vlastné akcie, dočasné listiny, obchodné podiely  a akcie, dočasné listiny a obchodné 
podiely materskej účtovnej jednotky.

Hospodársky	výsledok
Výsledok hospodárenia – výsledok hospodárenia za rok 2006 dosiahol hodnotu po zdanení        44 464 tis. Sk. Výnosy a nákla-
dy sumárne za rok 2006 sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Vývoj	hospodárskeho	výsledku	v	tis.	Sk

2003 2004 2005 2006

Výnosy 3 275 329 725 537 657 466

Náklady vrátane dane z príjmov 958 249 117 652 255 613 002

Výsledok hospodárenia po zdanení -955 26 212 73 282 44 464
(v tis. Sk)

Výnosy	z	hospodárskej	činnosti (bez finančných výnosov) – dosiahli v celkovom vyjadrení hodnotu 653 048 tis. Sk, z čoho 
tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb predstavovali sumu 658 279 tis. Sk (spolu s časovým rozlíšením výnosov). V dô-
sledku zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (v súlade s princípmi účtovania zákazkovej výroby) došlo k poklesu celkovo 
vykazovaných výnosov o -24 432 tis. Sk. Prevažná časť z tržieb z predaja vlastných výrobkov a služieb predstavovali najmä 
tržby za stavebno-montážnu činnosť. Do výnosov z hospodárskej činnosti sú zaradené výnosy z použitia rezerv vo výške 8 
121 tis. Sk, tržieb z predaja dlhodobého hmotného majetku v sume 4 478 tis. Sk, zúčtovanie opravných položiek v sume 5 869 
tis. Sk a ostatné výnosy z hospodárskej činnosti za rok 2006 v sume 733  tis. Sk.

Náklady	z	hospodárskej	činnosti (bez finančných nákladov a bez dani z príjmov z bežnej činnosti) – za rok 2006 sú v celko-
vej sume   599 669 tis. Sk. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok predstavovala sumu 281 331 
tis. Sk, služby sumu 106 859 tis. Sk. Ďalšie náklady z hospodárskej činnosti sa skladajú predovšetkým z osobných nákladov, a 
to v sume 161 201 tis. Sk a z tvorby rezerv na hospodársku činnosť v celkovej sume 12 404 tis. Sk. Suma odpisov a opravných 
položiek dosiahla hodnotu 27 700 tis. Sk, dane a poplatky 3 414 tis. Sk, zostatková cena predaného majetku v hodnote 4 283 
tis. Sk.  Ostatné náklady na hospodársku činnosť predstavovali sumu 2 477 tis. Sk.  

Výsledok	hospodárenia	z	finančnej	činnosti – je suma 2 405 tis. Sk (zisk). Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti 
ovplyvnili predovšetkým kurzové straty v celkovej sume 449 tis. Sk a účtované nákladové úroky v sume 1 216 tis. Sk. Ostatné 
náklady na finančnú činnosť predstavovali k 31.12.2006 sumu 348 tis. Sk. Finančné výnosy sú tvorené najmä výnosovými 
úrokmi v sume 4 412 tis. Sk.

Výsledok	hospodárenia	z	mimoriadnej	činnosti – predstavoval ku dňu účtovnej závierky za rok 2006 nulovú hodnotu.

Členenie	výnosov	v	tis.	Sk

2003 2004 2005 2006

Výnosy celkom 3 275 329 725 537 657 466

z toho: aktivácia DHM 0 0 13 0

Výnosy za vlastné výrobky 0 265 942 634 997 649 021

Výnosy z predaja služieb 0 6 150 30 384 9 258

Rozpracovanosť 0 -2 718 42 952 -24 432

Zúčtované rezervy a opravné položky výnosov z 
hospodárskej činnosti

0 5 123 10 937 13 990

Finančné výnosy 3 589 2 158 4 412

Ostatné výnosy 0 243 4 096 5 217
(v tis. Sk)
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Členenie	nákladov	bez	dane	z	príjmov	v	tis.	Sk

2003 2004 2005 2006

Náklady bez dane z príjmov 1 145 242 888 634 781 601 682

Spotrebované nákupy 10 12 832 283 464 281 331

Osobné náklady 785 56 416 152 359 161 201

Odpisy 0 3 798 15 208 20 284

Tvorba rezerv a opravných položiek 58 27 937 12 408 19 820

Ostatné náklady z hospodárskej činnosti 7 260 4 933 6 760

Finančné náklady 7 2 009 3 421 2 013

Služby 272 39 187 160 529 106 859

Dane a poplatky 6 449 2 459 3 414

Mimoriadne náklady 0 0 0 0
(v tis. Sk)

Pohľadávky	a	záväzky
Vývoj	pohľadávok	v	tis.	Sk

2003 2004 2005 2006

Dlhodobé pohľadávky 187 1 407 278 0

Krátkodobé pohľadávky 16 97 337 54 643 76 430

Krátkodobé pohľadávky z Cash Pooling-u 0 0 0 160 444

Ostatné 0 0 0 0
(v tis. Sk)

Vývoj	záväzkov	v	tis.	Sk

2003 2004 2005 2006

Dlhodobé záväzky 4 28 849 26 481 26 732

z toho: záväzky voči ovládanej osobe 0 25 000 25 000 25 000

Krátkodobé záväzky 318 64 040 101 541 89 234

z toho: záväzky voči ovládanej osobe 0 10 576 0 20 554

Ostatné 0 0 0 0
(v tis. Sk)
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Štruktúra	majetku	a	jeho	krytia

2003 2004 2005 2006

Spolu majetok 586 290 363 370 459 418 299

Pohľadávky za upísané vlastné imanie 100 100 0 0

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok 0 143 847 153 963 154 343

Zásoby, pohľadávky a finančné investície 203 101 582 99 883 258 808

Peniaze a peňažné ekvivalenty 283 44 318 111 962 176

Časové rozlíšenie a dohadné účty 0 516 4 651 4 972

Spolu vlastné imanie a záväzky 586 290 363 370 459 418 299

Vlastné imanie 145 166 357 217 003 258 657

Rezervy 58 24 338 21 039 25 322

Záväzky 322 92 889 128 022 115 966

Bankové úvery 0 0 0 0

Časové rozlíšenie a dohadné účty 61 6 779 4 395 18 354
(v tis. Sk)
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III. Súvaha

Ozna-
čenie

a
Strana	aktív

b

Číslo	
riadku

c

Bežné	účtovné	obdobie Bezprostredne	
predchádzajúce	
účtovné	obdobie

Netto
4

Brutto
1

Korekcia
2

Netto
3

         Spolu majetok r 002 +r 003 +r 032 +r 062 1 463 175 44 876 418 299 370 459

A      Pohľadávky za upísané vlastné imanie (353) 2         

B      Neobežný majetok r 004 +r 013 +r 023 3 191 804 37 461 154 343 153 963

BI    Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r 005 
až r 012)

4 33 19 14 22

BI1  Zriaďovacie náklady (011) -/071, 091A/ 5         

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

6         

3 Softvér (013) -/073, 091A/ 7 33 19 14 22

4 Oceniteľné práva (014) -/074, 091A/ 8         

5 Goodwill (015) -/075, 091A/ 9         

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

10         

7 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok 
(041) -093

11         

8 Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmot-
ný majetok (051) -095A

12         

BII   Dlhodobý hmotný majetok súčet (r 014 až 
r 022)

13 191 771 37 442 154 329 153 941

BII1 Pozemky (031) -092A 14 24 178   24 178 25 067

2 Stavby (021) -/081, 092A/ 15 59 737 3 338 56 399 54 887

3 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľ-
ných vecí (022) -/082, 092A/

16 107 856 34 104 73 752 72 505

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

17         

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

18         

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

19         

7 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 
(042) -094

20       1 482

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

21         

9 Opravná položka k nadobudnutiu majetku 
(+/-097) +/-098

22         

BIII  Dlhodobý finančný majetok súčet (r024 až 
r 031)

23         

BIII1 Podielové cenné papiere a podiely v ovláda-
nej osobe (061) –096A

24         

2 Podielové cenné papiere a vklady v spoloč-
nostiach s podstatným vplyvom (062) -096A

25         

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

26         

4 Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidova-
nom celku (066A) -096A

27         

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

28         

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

29         

7 Obstarávaný dlhodobý finančný majetok 
(043) -096A

30         

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

31         

C Obežný majetok r 033 +r 041 +r 048 +r 056 32 266 399 7 415 258 984 211 845

CI    Zásoby súčet (r 034 až r 040) 33 21 934   21 934 44 962

CI1  Materiál (112, 119, 11x) -/191, 19x/ 34         

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

35 21 924   21 924 44 952

3 Zákazková výroba s predpokladanou dobou 
ukončenia dlhšou ako jeden rok 12X-192A

36         
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Ozna-
čenie

a
Strana	aktív

b

Číslo	
riadku

c

Bežné	účtovné	obdobie Bezprostredne	
predchádzajúce	
účtovné	obdobie

Netto
4

Brutto
1

Korekcia
2

Netto
3

4 Výrobky (123) –194 37         

5 Zvieratá (124) –195 38 10   10 10

6 Tovar (132, 13X, 139) – /196, 19X/ 39         

7 Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) 
-391A

40         

 CII   Dlhodobé pohľadávky súčet (r 042 až r 047) 41       278

CII1 Pohľadávky z obchodného styku (311A, 
312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) –391A

42         

2 Pohľadávky voči ovládanej osobe a ovláda-
júcej osobe (351A) –391A

43         

3 Ostané pohľadávky v rámci konsolidované-
ho celku (351A) -391A

44         

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

45         

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

46         

6 Odložená daňová pohľadávka (481A) 47       278

CIII   Krátkodobé pohľadávky súčet (r 049 až r 
055)

48 244 289 7 415 236 874 54 643

CIII1 Pohľadávky z obchodného styku (311A, 
312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) -391A

49 77 196 7 415 69 781 53 460

2 Pohľadávky voči ovládanej osobe a ovláda-
júcej osobe (351A) -391A

50 160 444   160 444   

3 Ostané pohľadávky v rámci konsolidované-
ho celku (351A) -391A

51         

4 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a 
združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) 
-391A

52         

5 Sociálne zabezpečenie (336) -391A 53         

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

54 6 316   6 316 807

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

55 333   333 376

CIV   Finančné účty súčet (r 057 až r 061) 56 176   176 111 962

CIV1 Peniaze (211, 213, 21X) 57 176   176 224

2 Účty v bankách (221A, 22X, +/-261) 58       111 738

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

59         

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

60         

5 Obstarávaný krátkodobý finančný majetok 
(259) -291

61         

D   Časové rozlíšenie r 063 a r 064 62 4 972   4 972 4 651

D1  Náklady budúcich období (381, 382) 63 1 338   1 338 145

2 Príjmy budúcich období (385) 64 3 634   3 634 4 506

        Kontrolné číslo súčet (r 001 až r 064) 888 1 847 728 179 504 1 668 224 1 477 185

Ozna-
čenie

a
Strana	pasív

b

Číslo	
riadku

c

Bežné	
účtovné	
obdobie

5

Bezprostredne	
predchádzajúce	
účtovné	obdobie

6
        Spolu vlastné imanie a záväzky r 066 +r 086 +r 116 65 418 299 370 459

A       Vlastné imanie r 067 +r 071 +r 078 +r 082 +r 085 66 258 657 217 003

AI     Základné imanie súčet (r 068 až r 070) 67 141 000 141 000

AI1  Základné imanie (411 alebo +/-491) 68 141 000 141 000

2 Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252) 69     

3 Zmena základného imania +/-419 70     

AII   Kapitálové fondy súčet (r 072 až r 077) 71 100 100

AII1 Emisné ážio (412) 72     

2 Ostatné kapitálové fondy (413) 73     



��

Ozna-
čenie

a
Strana	pasív

b

Číslo	
riadku

c

Bežné	
účtovné	
obdobie

5

Bezprostredne	
predchádzajúce	
účtovné	obdobie

6
3 Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418) 74 100 100

4 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov(+/-414) 75     

5 Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/-415) 76     

6 Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splynutí a rozdelení (+/-416) 77     

AIII  Fondy zo zisku súčet (r 079 až r 081) 78 9 949 2 621

AIII1 Zákonný rezervný fond (421) 79 9 949 2 621

2 Nedeliteľný fond (422) 80     

3 Štatutárne a ostatné fondy (423, 427, 42X) 81     

AIV   Výsledok hospodárenia minulých rokov r 083 + r 084 82 63 144   

AIV1  Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 83 63 144   

2 Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 84     

AV    Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie /+-/ r 001-(r 067 +r 071 +r 078 +r 
082 +r 086 +r 116)

85 44 464 73 282

B      Záväzky r 87 +r 91 +r 102 +r 112 86 141 288 149 061

BI    Rezervy súčet (r 088 až r 090) 87 25 322 21 039

BI1  Rezervy zákonné (451A) 88     

2 Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA) 89 18 358 14 500

3 Krátkodobé rezervy (323, 32X, 451A, 459A, 45XA) 90 6 964 6 539

BII   Dlhodobé záväzky súčet (r 092 až r 101) 91 26 732 26 481

BII1 Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A) 92     

2 Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A) 93     

3 Dlhodobé záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe (471A) 94 25 000 25 000

4 Ostané dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A) 95     

5 Dlhodobo prijaté preddavky (475A) 96     

6 Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 97     

7 Vydané dlhopisy (473A/ -/255A) 98     

8 Záväzky zo sociálneho fondu (472) 99 571 336

9 Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A) 100   1 145

10 Odložený daňový záväzok (481A) 101 1 161   

BIII Krátkodobé záväzky súčet (r 103 až r 111) 102 89 234 101 541

BIII1 Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA) 103 50 819 55 802

2 Nevyfakturované dodávky (326, 476A) 104 10 1 428

3 Záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe (361A, 471A) 105     

4 Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA) 106     

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

107 20 554 20 554

6 Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 108 7 942 7 897

7 Záväzky zo sociálneho zabezpečenia (336, 479A) 109 4 947 4 629

8 Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 110 3 684 9 918

9 Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X) 111 1 278 1 313

BIV   Bankové úvery a výpomoci súčet (r 113 až r 115) 112     

BIV1 Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA) 113     

2 Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 114     

3 Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 115     

C  Časové rozlíšenie súčet (r 117 a r 118) 116 18 354 4 395

C 1  Výdavky budúcich období (383) 117 523 315

2 Výnosy budúcich období (384) 118 17 831 4 080

        Kontrolné číslo súčet (r 065 až r 118) 999 1 610 378 1 404 159
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I      Tržby z predaja tovaru (604)                    1     

A      Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504)            2     

+      Obchodná marža r 01 -r 02       3     

II     Výroba r 05 +r 06 +r 07          4 633 847 708 346

II1   Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602)   5 658 279 665 381

2 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob ( +/- účtová skupina 61)   6 -24 432 42 952

3 Aktivácia (účtová skupina 62)           7   13

B      Výrobná spotreba r 09 +r 10          8 388 190 443 993

B1    Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných 
dodávok (501, 502, 503)

9 281 331 283 464

2 Služby (účtová skupina 51)           10 106 859 160 529

+     Pridaná hodnota r 03 +r 04 -r 08     11 245 657 264 353

C      Osobné náklady súčet (r 13 až r 16) 12 161 201 152 359

C1    Mzdové náklady (521, 522)          13 110 672 105 698

2 Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)       14 2 220 1 985

3 Náklady na sociálne zabezpečenie (524, 525, 526)         15 38 946 36 608

4 Sociálne náklady (527, 528)                   16 9 363 8 068

D      Dane a poplatky (účtová skupina 53)                  17 3 414 2 459

E      Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmot-
ného majetku (551)     

18 20 284 15 208

III    Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)   19 4 478 3 437

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

20 4 283 4 098

IV     Použitie a zrušenie rezerv do výnosov z hospodárskej činnosti a 
účtovanie vzniku komplexných nákladov budúcich období (652, 
654, 655)

21 8 121 9 838

G      Tvorba rezerv na hospodársku činnosť a zúčtovanie komplexných 
nákladov budúcich období (552, 554, 555)

22 12 404 6 539

V      Zúčtovanie a zrušenie opravných položiek do výnosov z hospo-
dárskej činnosti (657, 658, 659)  

23 5 869 1 099

H      Tvorba opravných položiek do nákladov na hospodársku činnosť 
(557, 558, 559)  

24 7 416 5 869

VI     Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648)          25 733 659

I      Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543 až 546, 548, 549)          26 2 477 835

VII    Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-) (697)             27     

J      Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-) (597)             28     

* 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 +r 25 -r 26 +(-r 27) -(-r 28) 

29 53 379 92 019

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

K      Predané cenné papiere a podiely (561)               31     

IX     Výnosy z dlhodobého finančného majetku r 33 +r 34 +r 35          32     

IX1   Výnosy z cenných papierov a podielov v ovládanej osobe a v 
spoločnosti s podstatným vplyvom (665A) 

33     

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

34     

3 Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)         35     

X      Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)          36     

L      Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)           37     

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

38     

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

39     

XII   Výnosové úroky (662)                       40 4 412 2 117

N      Nákladové úroky (562)                      41 1 216 1 223

XIII    Kurzové zisky (663) 42   41

O      Kurzové straty (563) 43 449 409

XIV     Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)                44 6   

IV. Výkaz ziskov a strát
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P      Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)                45 348 1 789

XV     Použitie a zrušenie rezerv do výnosov z finančnej činnosti (674) 46     

Q     Tvorba rezerv na finančnú činnosť (574) 47     

XVI     Zúčtovanie a zrušenie opravných položiek do výnosov z finančnej 
činnosti (679)

48     

R      Tvorba opravných položiek do nákladov na finančnú činnosť 
(579)   

49     

XVII     Prevod finančných výnosov (-) (698)             50     

S      Prevod finančných nákladov (-) (598)             51     

*       Výsledok hospodárenia z finačnej činnosti r 30 -r 31 +r 32 +r 36 -r 
37 +r 38 -r 39 +r 40 -r 41 +r 42 -r 43 +r 44 -r 45 +r 46 -r 47 +r 48 -r 
49 +(-r 50) -(-r 51) 

52 2 405 -1 263

T      Daň z príjmov z bežnej činnosti r 54 +r 55           53 11 320 17 474

T1    - splatná (591, 595)                       54   9 880   16 345 

2 - odložená ( +/-592)                         55   1 440   1 129 

**      Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti r 29 +r 52 -r 53       56   44 464   73 282 

XVIII    Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)                 57     

U      Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)                58     

V      Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r 60 +r 61          59     

V1    - splatná (593)                         60     

2 - odložená ( +/-594)                         61     

*       Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti r 57 -r 58 -r 59 62     

Z      Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom ( +/-596)    63     

***     Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie ( +/-) r 56 +r 62 -r 63      64 44 464 73 282

        Kontrolné číslo súčet (r 01 až r 64)                99 2 855 395   3 201 637 

V. Stratégia, ciele  a predpokladaný
vývoj spoločnosti
Stratégiu	spoločnosti	určuje	Strategický	plán	spoločnosti	na	roky		2005	–	2007	
založený	na	nasledujúcich	úlohách	a	cieľoch:
 • zameranie sa EEM, a.s. na hlavný predmet činnosti
 • zvyšovanie efektivity podnikania
 • udržanie a zvyšovanie kvality služieb pre  zákazníkov
 • systematické zlepšovanie procesov 
 • zvýšenie hodnoty spoločnosti

Strategický	plán	spočíva	na	štyroch	hlavných	pilieroch:	
 • starostlivosť o zákazníka a jeho spokojnosť
 • zlepšovanie efektivity a rentability
 • riadenie zamerané na dosiahnutie stanovených cieľov
 • maximálna starostlivosť o zamestnancov

Hlavné	ciele,	zámery	a	oblasti	rozvoja	spoločnosti	sú:	

BOZP:	 bezúrazová práca s vysokými nárokmi na úroveň technologických a pracovných postupov, bezpečnosti 
zamestnancov, pracovného a životného prostredia, bezpečnosti a spoľahlivosti technických zariadení

ZÁKAZNÍK:	 orientácia na zákazníka, v rámci ktorej je snahou spoločnosti čo najužšie spolupracovať s obchodnými 
partnermi, vedúce postavenie spoločnosti v oblasti realizácie dodávok montážnych prác a služieb za 
konkurenčné ceny na domácom trhu

CORE	BUSINESS: orientácia sa na hlavný predmet podnikania, racionalizácia ostatných podporných činností, efektivita 
podnikania s dôrazom na rast pridanej hodnoty

AKCIONÁR: trvalý rast a prosperita spoločnosti, zvyšovanie jej hodnoty

ZAMESTNANCI: vytváranie pracovných podmienok na zvyšovanie kultúry práce a pracovného prostredia, ktoré umož-
ňujú, aby výkon práce bol kvalitný, hospodárny a bezpečný
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