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Akcionári spoloãnosti
Orange Slovensko, a.s.

Podiel akcionára na upísanom imaní
Meno akcionára Poãet akcií %

Wirefree Services Belgium S.A. (Orange group) 21 567 429 63,88

EEIF 1 International B.V. 3 369 912 9,98

BERAKFORD HOLDINGS LIMITED 1 988 247 5,89

POLISH ENTERPRISE FUND IV, L.P. 1 684 955 4,99

European Bank for Reconstruction and Development 1 347 964 3,99

VERBENA SERVICOS E INVESTIMENTOS S.A. 808 779 2,39

PART’COM S.A. 673 982 2,00

Metropolitan Life Insurance Company 673 982 2,00

INNOVA/98 GTL HOLDING, LLC 556 035 1,65

INNOVA GTL HOLDING, LLC 556 035 1,65

TAQUISEN-PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ECONÓMICA S.A. 202 195 0,60

Technologieholding Central & Eastern European Fund B.V. 173 310 0,51

Technologieholding Central & East European Parallel Fund B.V. 96 283 0,28

Ing. Ladislav Rehák 65 333 0,19

Údaje sú platné k 31. 12. 2003.

Orgány spoloãnosti
Orange Slovensko, a.s.

Dozorná rada

Chantal Crave
predseda

prof. Ing. Milan Dado, CSc.
podpredseda

doc. Ing. Peter Mihók, CSc.
podpredseda

Jerome Sebastien Berger
ãlen

Christophe Boivineau
ãlen

Ing. ªubo‰ Brozman
ãlen

Frédéric Pierre Maurice Debord
ãlen

Dominique Garnier
ãlen

Mgr. Iveta Jurigová
ãlen

Ing. ªubor Lanco‰
ãlen

Daniel Lynch
ãlen

Ing. Zuzana Popluhárová
ãlen

Predstavenstvo

Ing. Ladislav Rehák
predseda

JUDr. Erika Csekes
podpredseda

Ing. Pavol Lanãariã, CSc.
ãlen a generálny riaditeº

Bruno Marie Edmond Duthoit
ãlen

Pierre Mellinger
ãlen

Thierry Baudon
ãlen

Sídlo spoloãnosti

Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava

Dátum vzniku

3. septembra 1996

Právna forma

akciová spoloãnosÈ
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1 |  Ing. Pavol Lanãariã, CSc.
generálny riaditeº

Narodil sa v roku 1963. Titul kandidáta vied získal na Ekonomickej univerzite 
v Bratislave. Po skonãení ‰túdia pôsobil najskôr v akademickej sfére a bol tieÏ
zodpovedn˘ za viaceré v˘skumné projekty na Protimonopolnom úrade SR. Od
roku 1990 bol ãlenom poradného v˘boru predsedu vlády SR na Úrade vlády SR.
Riadiace funkcie zastáva od roku 1993. V spoloãnosti Orange Slovensko pôsobí
od roku 1997, najskôr v pozícii obchodného riaditeºa spoloãnosti Globtel GSM, a.s.,
neskôr Globtel, a.s., a Orange Slovensko, a.s. Od roku 1999 je jej generálnym
riaditeºom.

2 |  Frédéric Pierre Maurice Debord, MBA
zástupca generálneho riaditeºa, riaditeº finanãného úseku

Narodil sa v roku 1964. Absolvoval ‰túdium na Univerzite Orleáns vo Francúzsku,
kde v roku 1986 získal titul Master of Finance and Management. Titul MBA získal
v roku 1994 na Institut d'Etudes Politiques v ParíÏi. V oblasti financií pôsobí od
roku 1987. V spoloãnosti France telecom zastával od roku 1994 viaceré
manaÏérske funkcie v oblasti finanãného manaÏmentu a od roku 2000 pôsobil
ako Chargé d’affaires pre riadenie medzinárodn˘ch financií skupiny France 
telecom. Bol zodpovedn˘ za finanãné operácie zahraniãn˘ch poboãiek skupiny 
a ako ãlen predstavenstva skupiny zastupoval spoloãnosÈ France telecom 
v zahraniãn˘ch poboãkách. Od roku 2001 pôsobí v pozícii riaditeºa finanãného
úseku a zástupcu generálneho riaditeºa spoloãnosti Orange Slovensko.

3 |  Ing. Ivan Golian, CSc.
riaditeº úseku informaãn˘ch technológií a operácií

Narodil sa v roku 1964. Vy‰tudoval Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave,
titul kandidáta vied získal na Katedre aplikovanej informatiky a automatizácie 
STU v Bratislave v roku 1993. Po skonãení vysoko‰kolského ‰túdia pôsobil 
v Závodoch ÈaÏkého strojárstva v Detve, odkiaº v roku 1988 odi‰iel na Katedru
aplikovanej informatiky a automatizácie Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave. V rokoch 1993 aÏ 1995 pôsobil v belgickom Gente na Katedre 
elektroniky a automatizácie KIHO. V rokoch 1995-1997 pracoval v slovenskom
zastúpení americkej poãítaãovej firmy Digital Equipment Corporation. Od roku 1997
je ãlenom najvy‰‰ieho vedenia spoloãnosti Globtel, neskôr Orange Slovensko,
kde pôsobí ako riaditeº pre informaãné technológie a operácie.

4 |  Ing. Andrea Kopná
riaditeºka úseku ºudsk˘ch zdrojov

Narodila sa v roku 1967. Je absolventkou Ekonomickej univerzity v Bratislave. 
V oblasti riadenia ºudsk˘ch zdrojov pôsobí od roku 1991. Od roku 1996 zastávala
pozíciu zástupkyne riaditeºa úseku ºudsk˘ch zdrojov v spoloãnosti Globtel GSM,
neskôr Globtel, a.s., a Orange Slovensko, a.s. Od roku 2003 pôsobí ako riaditeºka
úseku ºudsk˘ch zdrojov spoloãnosti Orange Slovensko. 

5 |  Ing. Dana Prekopová, MBA
riaditeºka technického úseku

Narodila sa v roku 1967. Je absolventkou Vysokej ‰koly dopravy a spojov 
v Îiline. Titul MBA získala v roku 1993 na Ecole Nationale Supérieure des Postes
et Télécommunications v ParíÏi. Od roku 1994 pôsobila v spoloãnosti France
Telecom ako ãlenka tímu zodpovedného za rozvoj projektu GSM v Slovenskej
republike. Od roku 1996 bola zodpovedná za koordináciu v˘stavby siete GSM
spoloãnosti Globtel GSM, a.s., a od roku 1998 za riadenie systému kvality 
a údrÏby siete a sluÏieb. Od roku 2001 pôsobí v pozícii riaditeºky technického
úseku spoloãnosti Orange Slovensko, a.s.

6 |  Ing. Ivan Marták
riaditeº úseku stratégie a regulaãn˘ch vzÈahov

Narodil sa v roku 1964. Absolvoval ‰túdium Ïurnalistiky na Filozofickej fakulte
Univerzity Komenského v Bratislave. Technické vzdelanie v oblasti telekomunikácií
získal na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Od roku 1992 pôsobil
v Medzinárodnej telekomunikaãnej únii, kde okrem iného absolvoval stáÏ v oblasti
efektívneho riadenia telekomunikácií a v roku 1995 v Kanadskom in‰titúte
manaÏmentu telekomunikácií v Montreale. Oblasti telekomunikácií sa venuje
od roku 1987. Od roku 1993 zastával viaceré riadiace funkcie v spoloãnosti
Slovenské telekomunikácie, ‰.p., postupne ako riaditeº divíze technologického
rozvoja, riaditeº pre marketing a predaj, riaditeº divízie technického plánovania
a riaditeº divízie strategického plánovania. V spoloãnosti Orange Slovensko
pôsobí od roku 2001 ako riaditeº úseku stratégie a regulaãn˘ch vzÈahov.

7 |  Ing. Zuzana Nemeãková
riaditeºka obchodného úseku

Narodila sa v roku 1970. Ukonãila ‰túdium na Obchodnej fakulte Ekonomickej
univerzity. V roku 1993 zaãala pracovaÈ ako asistentka riaditeºa, neskôr ako
marketingová manaÏérka v spoloãnosti Tchibo Slovensko, s.r.o. V roku 1996 sa
stala vedúcou úseku predaja, marketingu a komunikácie v spoloãnosti Rajo, a.s.
Od roku 2001 pracuje v spoloãnosti Orange Slovensko (predt˘m Globtel) na
pozícii riaditeºky obchodného úseku.

8 |  Ing. Libor Malota
riaditeº úseku sluÏieb zákazníkom

Narodil sa v roku 1960. V oblasti riadenia kvality sluÏieb zákazníkom pôsobí 
od roku 1983, kedy pracoval v oblasti cestovného ruchu, kde zastával rôzne
pozície od referenta aÏ po riadiace funkcie. Od roku 1993 podnikal v oblasti
cestovného ruchu a sluÏieb. V spoloãnosti Orange Slovensko, a.s. pracuje
od roku 1996, keì bol najskôr zodpovedn˘ za vybudovanie oddelenia sluÏieb
zákazníkom spoloãnosti Globtel GSM, a.s. Od roku 1997 pôsobí ako riaditeº
úseku sluÏieb zákazníkom spoloãnosti Orange Slovensko (predt˘m Globtel).

ManaÏment spoloãnosti
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V‰etky tieto údaje v historickom kontexte minul˘ch rokov naznaãujú, Ïe nastolen˘ trend je udrÏateºn˘ a hodnota

spoloãnosti sa bude naìalej zvy‰ovaÈ. Pri posudzovaní hospodárenia spoloãnosti netreba zabúdaÈ na fakt, Ïe

spoloãnosÈ dokazuje vynikajúce v˘sledky v prostredí, kde sú ceny za poskytované sluÏby niekoºkonásobne

niÏ‰ie ako v krajinách západnej Európy, priãom technológie, ktor˘ch odpisy tvoria podstatnú ãasÈ nákladov

firmy, sa nakupujú za svetové ceny.  

Nároãné investiãné zámery nás ãakajú aj v nadchádzajúcom období. VyÏiada si ich nástup mobiln˘ch sietí tretej

generácie. Som presvedãen ,̆ Ïe manaÏment spoloãnosti dokáÏe svoje investiãné zámery obhájiÈ a aj naìalej

zabezpeãovaÈ trval˘ rast a rozvoj firmy. 

Pri dosahovaní tohto cieºa moÏno naplno vyuÏiÈ príslu‰nosÈ firmy ku globálnej telekomunikaãnej skupine Orange.

Skúsenosti a v˘skumy z partnersk˘ch krajín pomáhajú slovenskému manaÏmentu a zamestnancom efektívnej‰ie

priná‰aÈ novinky aj na ná‰ telekomunikaãn˘ trh. 

Celosvetová skupina Orange je priekopníkom niekoºk˘ch technológií, ktoré ãoskoro budú môcÈ vyuÏívaÈ 

aj zákazníci na Slovensku. Vìaka programu Top Sourcing moÏno úãinnej‰ie komunikovaÈ s dodávateºmi 

a pri veºk˘ch objednávkach pre celú skupinu zabezpeãiÈ v˘razné zºavy, prejavujúce sa aj na cenách mobiln˘ch

telefónov pre na‰ich zákazníkov. 

Skupina Orange je v súãasnosti v ‰tádiu príprav na vytvorenie medzinárodnej aliancie mobiln˘ch operátorov

FreeMove, do ktorej by okrem ãlenov skupiny Orange mali patriÈ aj operátori T-Mobile, Telecom Italia Mobile 

a Telefonica Móviles. Vytvorenie tzv. „domáceho prostredia“ (Virtual Home Enviroment) bude znamenaÈ ìal‰ie

v˘hody a viac pohodlia aj pre slovensk˘ch zákazníkov: kaÏd˘ z ãlenov aliancie im poskytne rovnaké sluÏby ako

v domácej krajine, teda napríklad aj hlasovú po‰tu alebo uÏívateºsk˘ servis.

Podãiarkujeme minuloroãn˘ úãet a s optimizmom hºadíme do budúcnosti. Orange Slovensko je zdravá, 

perspektívna firma, ktorá spolu s nami bez obáv vstupuje do Európy. Preto na‰a vìaka patrí manaÏmentu

spoloãnosti a v‰etk˘m jej zamestnancom, ktorí svojim pracovn˘m nasadením a odhodlaním prispievajú 

k rozvoju firmy a k upevÀovaniu jej vedúceho postavenia.

Ing. Ladislav Rehák

predseda predstavenstva

Orange Slovensko, a.s.
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Clara pacta, boni amici

Rok 2003 potvrdil, Ïe trendy, ktoré boli stanovené v predchádzajúcich obdobiach v˘voja spoloãnosti, sú správne

a perspektívne. Uplynulé obdobie ukázalo, Ïe spoloãnosÈ i naìalej dokáÏe zvy‰ovaÈ svoj náskok pred konkurenciou

a zároveÀ si upevÀuje vedúce postavenie na trhu.

Z hºadiska v˘voja spoloãnosti Orange Slovensko bolo veºmi dôleÏit˘m momentom v histórii firmy rozhodnutie

akcionárov o vyplatení dividend. Stalo sa to prv˘krát v dejinách spoloãnosti a toto rozhodnutie potvrdzuje 

skutoãnosÈ, Ïe finanãná pozícia firmy je v súãasnosti lep‰ia ako kedykoºvek predt˘m.

Pozitívny trend v˘voja dokazuje aj úãtovná uzávierka roku 2003. Celkov˘ obrat sa medziroãne zv˘‰il o viac ako

pätinu, zisk spoloãnosti pred zdanením, odpismi a úrokmi (EBITDA) v porovnaní s predchádzajúcim rokom

vzrástol o ‰tvrtinu a ãist˘ zisk spoloãnosti narástol aÏ o 37%. 

SpoloãnosÈ neustále investuje do nového technologického zabezpeãenia, cieºom ktorého je zlep‰ovanie siete,

kvality sluÏieb a roz‰irovanie ich ponuky. Celkové investície v kumulatívnej v˘‰ke viac ako 21 miliárd korún 

stavajú Orange Slovensko na popredné miesto medzi najväã‰ími privátnymi investormi na Slovensku, priãom

trhová hodnota tejto investície sa poãas pôsobenia firmy niekoºkokrát zv˘‰ila. Treba podotknúÈ, Ïe v súãasnosti

takmer desatinu v˘nosov generujú dátové sluÏby. T̆ mto parametrom sa pribliÏujeme k tak˘m vyspel˘m trhom,

ako je, napríklad, Francúzsko.

Dobré úãty robia dobr˘ch priateºov – táto stará 
pravda platí nielen v súkromnom Ïivote, ale urãite aj 
v podnikaní. Som veºmi rád a som hrd ,̆ Ïe vo chvíli,
keì podãiarkujeme „závereãn˘ úãet“ spoloãnosti
Orange Slovensko za rok 2003, môÏeme k nemu
pripísaÈ slovo úspech – úspech finanãn ,̆ úspech
morálny. A to je iste príjemné kon‰tatovanie pre
akcionárov spoloãnosti, pre manaÏment, pre 
zamestnancov a i pre celú globálnu skupinu Orange.
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Sme si vedomí, Ïe úspe‰nosÈ ná‰ho podnikania úzko súvisí so spokojnosÈou na‰ich zákazníkov. Preto investujeme nemalé

prostriedky do roz‰irovania a zvy‰ovania kvality na‰ej siete a do nákupu nov˘ch technológií, ktoré podporujú 

inovatívne sluÏby. V minulom roku sme preinvestovali takmer 3,4 miliardy korún. Tieto financie sú prísºubom a zároveÀ

zárukou, Ïe Orange Slovensko ani v budúcnosti „nestratí dych“. V súãasnosti signál na‰ej siete pokr˘va 98,6% populácie

Slovenskej republiky a 85,6% jej územia. Pripravujeme uvedenie nov˘ch produktov, zvlá‰È v segmente dátov˘ch sluÏieb 

a pri príprave niektor˘ch tesne spolupracujeme s kolegami z in˘ch krajín, ktoré patria do na‰ej globálnej skupiny. 

Veºk˘ dôraz kladieme na komunikáciu s na‰imi zákazníkmi. Pravidelne ich oslovujeme rozliãn˘mi tradiãn˘mi i netradiãn˘mi

spôsobmi – od televíznej reklamy aÏ po osobné listy. O tom, Ïe na‰a komunikácia je skutoãne úspe‰ná, svedãí stále 

stúpajúca znalosÈ na‰ej znaãky, ako i to, Ïe v mysliach väã‰iny obyvateºov Slovenska je v segmente telekomunikaãn˘ch

sluÏieb na prvom mieste Orange Slovensko.

Te‰í nás, Ïe aj pomerne krátky ãas, poãas ktorého sme ãlenmi globálnej skupiny Orange, nám staãil na to, aby sme sa 

stali jej veºmi aktívnym a uznávan˘m ãlenom. Toto kon‰tatovanie potvrdzuje aj vyjadrenie najvy‰‰ieho v˘konného orgánu

na zasadnutí V˘konného v˘boru skupiny na Slovensku: „V súãasnosti je Orange Slovensko jedn˘m z najúspe‰nej‰ích

operátorov v skupine. Zasadnutie V˘konného v˘boru sa prv˘krát konalo na Slovensku, ão dokazuje strategickú úlohu

slovenskej poboãky v skupine Orange.“

Ako kºúãov˘ hráã na trhu si uvedomujeme, Ïe na‰ou ãinnosÈou ovplyvÀujeme nielen na‰ich zákazníkov, ale i ‰irokú ‰kálu

partnerov, dodávateºov, na‰ich zamestnancov, akcionárov a v neposlednom rade komunitu, v ktorej pôsobíme. Vieme, 

Ïe na‰ou povinnosÈou je správaÈ sa zodpovedne ku v‰etk˘m partnerom, s ktor˘mi spolupracujeme. Stále hºadáme cesty,

ako uspokojovaÈ ich potreby a kultivovaÈ vzájomné vzÈahy. Jednou z nich je iniciatíva globálnej skupiny Orange pod názvom

Korporátny program spoloãenskej zodpovednosti, ku ktorej sme sa v tomto roku pripojili aj my. Popri mnoh˘ch in˘ch

úlohách, ktoré na trhu plníme, je tento program pre nás ìal‰ou v˘zvou. V uplynulom roku sme pripravili uÏ niekoºko

projektov a stanovili viacero úloh v súlade so stratégiou Korporátneho programu spoloãenskej zodpovednosti, ktoré

budeme plniÈ aj v roku 2004.

Úspechy, ktoré sme v uplynulom roku dosiahli, sú v˘sledkom schopností, obetavosti a nad‰enia na‰ich zamestnancov. Ich

prácu si mimoriadne váÏime a sme hrdí na to, Ïe môÏeme spolupracovaÈ s jedn˘m z najtalentovanej‰ích tímov na Slovensku,

ktor˘ dokáÏe plniÈ nároãné úlohy súãasnosti a zároveÀ vytváraÈ predpoklady pre ìal‰í úspe‰n˘ rozvoj spoloãnosti Orange

Slovensko.

Ing. Pavol Lanãariã, CSc.

generálny riaditeº

Orange Slovensko, a.s.
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Rok 2003, ktor˘ bilancujeme, sa zapísal do histórie
pôsobenia spoloãnosti Orange Slovensko dôleÏit˘mi
udalosÈami a pozitívnymi v˘sledkami v rôznych
oblastiach na‰ej ãinnosti. S hrdosÈou kon‰tatujem,
Ïe na‰a firma opäÈ urãovala trendy na slovenskom
telekomunikaãnom trhu a Ïe stále kráãame o krok
vpredu pred konkurenciou.

Zvy‰ujeme náskok
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V roku 2003 sme vstúpili do ‰iesteho roka ná‰ho komerãného pôsobenia na trhu. Hospodárske v˘sledky spoloãnosti za toto

obdobie sú skutoãne veºmi pozitívne a opäÈ potvrdili trend zvy‰ovania náskoku pred konkurenciou v takmer v‰etk˘ch 

ukazovateºoch. Celkov˘ poãet zákazníkov na‰ej spoloãnosti vzrástol medziroãne o viac ako pätinu a ku koncu roka na‰e

sluÏby vyuÏívalo viac ako 2 060 000 zákazníkov. Znamená to, Ïe sme v tomto roku dosiahli ìal‰iu dôleÏitú métu – na‰e sluÏby

vyuÏíva viac ako 2 milióny klientov. VyuÏili sme v‰etky cesty, ako získavaÈ nov˘ch zákazníkov. Príkladom efektívnosti na‰ej

práce je nov˘ uÏívateºsk˘ program Pau‰ál 30 mini, ktor˘ sa stal najúspe‰nej‰ou komerãnou ponukou v na‰ej histórii.

V uplynulom roku si ho aktivovalo 163 tisíc uÏívateºov z radov nov˘ch zákazníkov, ako aj spomedzi uÏívateºov predplatenej

sluÏby Prima. 

Mimoriadnym úspechom je v˘voj ‰truktúry zákazníckej bázy v prospech faktúrovan˘ch uÏívateºov, ktorí v súãasnosti tvoria

aÏ 45% celkového poãtu aktívnych zákazníkov. V roku 2003 pre‰lo z predplaten˘ch sluÏieb na niektor˘ z uÏívateºsk˘ch 

programov spolu takmer 130 tisíc uÏívateºov a zároveÀ sme získali viac ako 230 000 faktúrovan˘ch zákazníkov, ktorí zaãali

na‰e sluÏby vyuÏívaÈ prv˘krát alebo predæÏili svoj kontrakt. 

Celkov˘ obrat spoloãnosti Orange Slovensko vzrástol v minulom roku medziroãne na takmer 16,3 miliardy korún (o 21%)

a vygenerovali sme zisk pred zdanením, odpismi a úrokmi (EBITDA) vo v˘‰ke viac ako 6,9 miliardy korún. 

Zlatou peãaÈou, ktorá potvrdila na‰e úspechy na trhu, bolo ocenenie Firma roka 2003. Úspech je o to slad‰í, Ïe sme tento

prestíÏny titul získali ako prvá firma zo sektora sluÏieb.
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Orange Slovensko 
v roku 2003

január 2003 
- uvedenie novej informaãnej sluÏby Dopravné správy rádia Expres

- spustili sme novú Gigabit Ethernet sieÈ na báze optick˘ch vlákien

- spoloãnosÈ Orange Slovensko sa stala finalistom prestíÏneho medzinárodného festivalu

reklamy New York Fests International Television & Cinema Advertising s reklamn˘mi 

televíznymi spotmi Echo a SMS

február 2003 
- Orange sprístupnil dátov˘ roaming s prenosom dát technológiou GPRS v sieti ãeského

operátora Eurotel Praha a rakúskej siete One operátora Connect Austria

- Orange Slovensko ako jeden z prv˘ch operátorov na svete umoÏnil posielanie obrazov˘ch

správ (MMS) aj do zahraniãia a v roamingu

marec 2003
- na‰a spoloãnosÈ darovala svojim vern˘m klientom 25 bezplatn˘ch SMS správ

- Orange Slovensko pripravil jedineãnú akciu - dva nové mobilné telefóny pri podpise jednej

novej zmluvy

- na konferencii Mobility forum sme predstavili Dátové pau‰ály - prvú konsolidovanú ponuku

na Slovensku pre dátové prenosy

- v súÈaÏi Zlat˘ klinec sme získali bronzov˘ klinec za TV spot "Vietor" a TV spot "Toaleta",

strieborn˘ klinec za TV spot "Prehováranie"



september 2003
- nov˘ mesaãn˘ program Pau‰ál 80 my pre v˘hodné volania v rámci siete Orange Slovensko

- v spolupráci s rádiom Twist uvedenie ìal‰ej informaãnej sluÏby Spravodajstvo 9994

- predstavenie novej, prehºadnej‰ej a atraktívnej‰ej internetovej stránky www.orange.sk

- zriadenie ‰peciálneho informaãného servisu pri príleÏitosti náv‰tevy pápeÏa Jána Pavla II.

- Orange Slovensko oznámil, Ïe prispeje na projekty, ktoré posilÀujú pozitívne trendy vo
vzdelávacom systéme základného ‰kolstva, sumou 3 000 000 korún

- na‰a spoloãnosÈ spolu s partnermi iniciuje filantropick˘ projekt Kluby darcov 

október 2003
- náv‰teva najvy‰‰ích predstaviteºov spoloãnosti Orange S.A. na ãele s generálnym riaditeºom

skupiny pánom Solomonom Trujillom, prv˘krát v histórii skupiny Orange sa stretnutie
najvy‰‰ieho v˘konného v˘boru konalo v SR

- Orange Slovensko ako prv˘ operátor ponúka v˘hodnej‰ie volania medzi poboãkami 
nadnárodn˘ch firiem, pôsobiacich na Slovensku prostredníctvom sluÏby Medzinárodná
hlasová privátna sieÈ

- poãet zákazníkov na‰ej siete dosiahol hranicu 2 000 000

- vyhlásili sme najväã‰iu SMS hru v histórii slovenského telekomunikaãného trhu o ceny 
v hodnote 10 000 000 Sk, úãastníci sa pokúsili odhadnúÈ poãet na‰ich zákazníkov 
k 19. decembru 2003

november 2003
- uvedenie novej sluÏby Pohºadnica

- vyhlásenie v˘sledkov fotografickej súÈaÏe pre klientov

- t˘Ïdenník Trend udelil spoloãnosti Orange Slovensko prestíÏne ocenenie Firma roka 2003

december 2003
- na‰a spoloãnosÈ v rámci charitatívneho projektu Darujte Vianoce uÏ druh˘krát venovala 

1 000 000 korún na realizáciu nápadov, ktoré pomohli sociálne slab‰ej skupine
spoluobãanov preÏiÈ príjemné vianoãné sviatky 

- získali sme certifikát softvérovej ãistoty

- zákazníkom sme ponúkli moÏnosÈ lacnej‰ích volaní do zahraniãia poãas sviatkov

- mobilná sieÈ Orange Slovensko spracovala poãas ·tedrého veãera a vianoãn˘ch sviatkov
rekordn˘ poãet 81,9 milióna SMS správ a 26,7 milióna hovorov

- ako prv˘ mobiln˘ operátor na Slovensku sme od nového roka umoÏnili prístup na internet
takmer bez hraníc prostredníctvom sluÏby Internet cez mobil (GPRS) 1000

- ukonãenie roãného projektu v˘stavby nov˘ch BTS pre pokrytie GSM. Ich poãet vzrástol 
o 171 nov˘ch BTS, ão je najviac od zaãiatku spustenia komerãnej prevádzky v roku 1997
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apríl 2003
- uvedenie novej sluÏby Doplnkové minúty

- v˘razné zníÏenie cien za volania zo siete Orange Slovensko do zahraniãia

- poãas MS v hokeji vo Fínsku mohli zákazníci získavaÈ aktuálne informácie prostredníctvom

obrazov˘ch a SMS správ 

máj 2003
- nov˘ spôsob nav˘‰enia kreditu na Prima karte – sluÏba Prenos kreditu

- uvedenie dvoch nov˘ch lokalizaãn˘ch sluÏieb – Nájdi mesto a ulicu, Nájdi moju polohu

- spoloãnosÈ Orange Slovensko oznámila, Ïe poãet jej zákazníkov v prvom ‰tvrÈroku vzrástol

medziroãne takmer o ‰tvrtinu

- uvedenie nového Pau‰álu 30 mini pre lacnej‰ie telefonovanie v sieti Orange aj na pevné

linky ST

- uvedenie novej vysokokapacitnej ústredne v Bratislave

- akcionári spoloãnosti Orange Slovensko prv˘krát od jej zaloÏenia rozhodli o vyplatení 

dividend v celkovej v˘‰ke 1 miliardy korún

- uvedenie sluÏby Register zme‰kan˘ch hovorov cez SMS

jún 2003
- v rámci pomoci regiónom spoloãnosÈ ponúkla moÏnosÈ podpory nápadov na realizáciu

voºnoãasov˘ch aktivít mlad˘ch ºudí v hodnote 3 000 000 korún

- spoloãnosÈ oznámila, Ïe uzavrela kontrakt na dodávku mobiln˘ch hlasov˘ch sluÏieb 

a sluÏieb pevnej dátovej siete so Sociálnou poisÈovÀou

júl 2003
- na‰a spoloãnosÈ v spolupráci so systémov˘m integrátorom, spoloãnosÈou X-net, spol. s r.o.,

ako prv˘ telekomunikaãn˘ operátor na Slovensku oznámila úspe‰né ukonãenie testovacej

prevádzky komunikaãného rie‰enia zaloÏeného na technológii GPRS pre autorizáciu 

platobn˘ch transakcií prostredníctvom platobn˘ch terminálov Tatra banky, a.s.

august 2003
- predstavenie najpruÏnej‰ieho profilu Prima variant – Prima variant dnes
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Telekomunikaãn˘ trh na
Slovensku v roku 2003

Mobilná komunikácia na Slovensku, podobne ako v ostatn˘ch
krajinách celého sveta, v priebehu ‰iestich rokov dokázala to, 
ão sa nepodarilo Ïiadnej inej novej technológii: stala sa beÏnou
a neoddeliteºnou súãasÈou pracovného i rodinného Ïivota pre takmer
65% populácie. A Orange Slovensko je aktívne „pri tom“.

Ako líder na slovenskom telekomunikaãnom trhu sme sa prepracovali do pozície, ktorá je nielen dôvodom

k spokojnosti, ale aj v˘zvou udrÏaÈ si ju. Stratégia rozvoja spoloãnosti, ktorú uplatÀujeme, sa v minul˘ch

obdobiach ukázala ako správna, a potvrdili sme aj skutoãnosÈ, Ïe dokáÏeme flexibilne reagovaÈ na aktuálnu

situáciu na trhu.

V uplynulom roku sme sa v súvislosti s upevÀovaním na‰ej pozície zamerali na niekoºko kºúãov˘ch bodov. 

Prv˘m z nich bolo získavanie nov˘ch klientov z radov t˘ch obyvateºov, ktorí e‰te mobilnú komunikáciu

nevyuÏívajú. Vzhºadom na nas˘tenosÈ trhu sa ich poãet postupne zniÏuje, no my sme v tejto oblasti boli opäÈ

úspe‰nej‰í ako konkurencia: z celkového poãtu 1 381 296 nov˘ch aktivácií patrí spoloãnosti Orange Slovensko

794 393, z toho 361 549 bolo zmluvn˘ch zákazníkov – uÏívateºov niektorého z predplaten˘ch programov Pau‰ál

a 432 844 sa rozhodlo pre vyuÏívanie predplatenej Prima karty. Poãet na‰ich aktívnych zákazníkov sa tak 

oproti roku 2002 zv˘‰il o 20%. V októbri 2003 sme úspe‰ne prekroãili ìal‰iu métu – poãet klientov, vyuÏívajúcich

na‰e sluÏby, prekroãil hranicu dvoch miliónov a do konca roka dosiahol hodnotu 2 065 298. Na slovenskom trhu

s aktuálnou penetráciou asi 65% sme dosiahli podiel 59% a v uplynulom roku sme dosiahli najr˘chlej‰ie tempo

rastu podielu zákazníkov s mesaãn˘m programom.
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v˘voj podielu Orange 
Slovensko na trÏbách 
telekomunikaãného sektoru 
v SR v rokoch 1998-2003

SpoloãnosÈ Orange Slovensko v priebehu svojej existencie

kaÏd˘ rok zaznamenáva nárast podielu z trÏieb na 

slovenskom telekomunikaãnom trhu. DôleÏité je spomenúÈ

vyváÏenosÈ a kontinuitu tohto nárastu, ão je zárukou

upevÀovania vynikajúcej pozície spoloãnosti.

podiel Orange Slovensko na
trhu mobilnej komunikácie

penetrácia mobiln˘ch 
telefónov v SR
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v˘voj penetrácie mobiln˘ch
telefónov a podielu na trhu
mobilnej komunikácie podºa
poãtu aktívnych zákazníkov 
v SR v rokoch 1997-2003

V roku 2003 sa penetrácia slovenského trhu opäÈ zv˘‰ila, 

a to o 12,5%, takÏe dosiahla hodnotu 65%. Nárast poãtu

uÏívateºov mobilnej komunikácie sa oproti predchádzajúcim

rokom opäÈ spomalil, no Orange Slovensko si dokázal

udrÏaÈ svoje vedúce postavenie na trhu mobilnej

komunikácie.
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Pri získavaní nov˘ch zákazníkov sme „stavili“ na osvedãenú kartu: pripraviÈ im v˘hodné ponuky, ktoré 

predbiehajú konkurenciu, správne ich naãasovaÈ a komunikovaÈ. Popri uÏ tradiãn˘ch akviziãn˘ch ponukách

(mobilné telefóny za v˘razne niÏ‰ie ceny, bezplatné telefonovanie a SMS správy na urãité obdobie, zv˘hodnené

hovory v ãase sviatkov a pod.) sme priniesli aj novinky: noví zákazníci získali na jedno fakturaãné obdobie toºko

predplaten˘ch minút, koºko ponúkame v o stupeÀ vy‰‰om Pau‰áli. Veºk˘ úspech u na‰ich klientov zaznamenala

aj najväã‰ia SMS hra v dejinách slovenského telekomunikaãného trhu o ceny v hodnote takmer 10 000 000 Sk,

v ktorej úãastníci tipovali, koºko aktívnych zákazníkov bude maÈ Orange Slovensko k urãenému dátumu.

Aj v oblasti predplatenej sluÏby Prima sme tradiãné akviziãné akcie (Prima balík s cenovo v˘hodn˘m telefónom

a darãekom) dopæÀali nov˘mi, originálnymi sluÏbami, najmä v oblasti ponuky Prima variantov. 

Pre rast na‰ej spoloãnosti je dôleÏité nielen roz‰irovaÈ poãet aktívnych zákazníkov, ale aj udrÏaÈ si lojalitu exis-

tujúcich klientov a budovaÈ si s nimi vzájomne v˘hodn˘ partnersk˘ vzÈah. Okrem ‰peciálnych programov sme

stálych zákazníkov pravidelne oslovovali na konci platnosti Dodatku k zmluve a priná‰ali im aj ìal‰ie moÏnosti.

Veºk˘ ohlas zaznamenala komerãná ponuka Dva telefóny na jednu zmluvu. Verní zákazníci pri podpise jednej

novej zmluvy dostali aÏ dva mobilné telefóny. 

Po dôkladnej anal˘ze trendov mobilnej komunikácie na Slovenskom trhu sme si urãili za cieº ponúknuÈ na‰im

zákazníkom s predplatenou sluÏbou Prima také produkty a podmienky, ktoré by ich presvedãili prejsÈ na niektor˘

z uÏívateºsk˘ch programov. DôleÏitú úlohu tu zohral nov˘ úãastnícky program Pau‰ál 30 mini, ktor˘ sme v máji

a v septembri 2003 na obmedzen˘ ãas zaradili do na‰ej ponuky. Ponúkli sme tak zákazníkom s men‰ími

komunikaãn˘mi nárokmi nielen moÏnosÈ cenovo v˘hodnej‰ích hlasov˘ch sluÏieb v sieti Orange Slovensko, ale

aj veºmi v˘hodn˘ch volaní do pevnej siete Slovensk˘ch telekomunikácií. Z celkového poãtu 129 450 zákazníkov,

ktorí v roku 2003 pre‰li z prepaidov˘ch sluÏieb na postpaidové, si Pau‰ál 30 mini aktivovalo aÏ 44%. Aj vìaka

tomu je ‰truktúra na‰ich úãastníkov v porovnaní s konkurenciou vyváÏenej‰ia a zodpovedá predstavám

spoloãnosti Orange Slovensko o ìal‰om rozvoji slovenského telekomunikaãného trhu.

ëal‰í potenciál rastu, ktor˘ sme na zaãiatku roku identifikovali, má oblasÈ firemn˘ch zákazníkov. Preto sme aj

túto ãasÈ na‰ej klientely oslovovali nov˘mi sluÏbami a v˘hodn˘mi podmienkami pouÏívania na‰ich sluÏieb.

A v˘sledky sa dostavili: aÏ 70% firiem, ktoré na Slovensku vyuÏívajú mobilnú komunikáciu, sú zákazníkmi

spoloãnosti Orange Slovensko. 



Pri hºadaní ìal‰ích moÏností rozvoja na‰ej spoloãnosti sme nezabudli ani na najperspektívnej‰iu ãasÈ na‰ich

sluÏieb: na dátové sluÏby pre ‰irokú verejnosÈ i pre firemn˘ch zákazníkov. Vìaka skvalitÀovaniu technológií sme 

v priebehu roku zaznamenávali postupn˘ nárast objemu dát prenesen˘ch prostredníctvom GPRS. Na‰imi

dátov˘mi klientmi sú aj také v˘znamné subjekty ako Sociálna poisÈovÀa, Národná banka Slovenska, Zentiva,

Neusiedler/SCP a ìal‰ie.

Veºmi nás te‰í, Ïe podºa v˘sledkov syndikovaného prieskumu agentúry NFO AISA, ktor˘ vznikol na základe

spoloãného zadania troch najväã‰ích telekomunikaãn˘ch spoloãností na Slovensku, takmer 70% firiem na

Slovensku vyuÏíva hlasové a dátové sluÏby na‰ej spoloãnosti. Na‰ou ostatnou akvizíciou v tejto oblasti bola

spoloãnosÈ PSA Peugeut Citroen, ktorá si Orange Slovensko vybrala vo v˘berovom konaní koncom roku 2003.

Na slovenskom telekomunikaãnom trhu sme siedmy rok. Za tento ãas sme dosiahli v˘znamné úspechy, získali

skúsenosti a vedúce postavenie. Toto v‰etko spolu s odhodlaním kaÏdého z nás byÈ vo svojej práci najlep‰í je

zárukou toho, Ïe Orange Slovensko bude i v ìal‰ích rokoch jednotkou na trhu i jednotkou v mysliach zákazníkov. 
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69%

47%

Orange EuroTel

trhov˘ podiel 
na korporátnom
segmente

DôleÏit˘m ukazovateºom v oblasti portfólia klientov mobilnej

komunikácie je poãet korporátnych klientov. V roku 2003

vyuÏívalo sluÏby spoloãnosti Orange Slovensko takmer 70%

slovensk˘ch firiem. Na‰ou v˘hodou pri poskytovaní tohto

druhu sluÏieb je vyuÏívanie vlastnej infra‰truktúry, 

ão na‰im klientom zaruãuje v˘hodné ceny a stabilne vysokú

kvalitu sluÏieb.

KeìÏe viaceré firmy vyuÏívajú sluÏby oboch operátorov,

súãet podielov je viac ako 100%.

migrácie - prechod z pred-
platenej sluÏby Prima na
niektor˘ z úãastníckych 
programov

nové aktivácie predplatenej
sluÏby Prima

nové aktivácie úãastníckych
programov
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skvalitÀovanie 
‰truktúry zákazníkov
v roku 2003
Aj keì je v oblasti mobilnej komunikácie celosvetov˘m 

trendom prevaha uÏívateºov predplaten˘ch kariet,

spoloãnosÈ Orange Slovensko sa usiluje o neustále

zvy‰ovanie podielu klientov s uÏívateºsk˘mi programami. 

V roku 2003 toto úsilie, podporené ‰peciálne pripraven˘mi

produktmi ako Pau‰ál 30 mini a pod., prinieslo svoje 

ovocie v podobe nárastu poãtu uÏívateºov, ktorí migrovali 

z predplatenej sluÏby Prima na úãastnícky program. Tieto

migrácie kladne vpl˘vajú na skvalitÀovanie ‰truktúry na‰ich

zákazníkov i na samotn˘ hospodársky v˘sledok.
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Sme ãlenmi globálnej
skupiny Orange

Pri vstupe do celosvetovej skupiny Orange sme v‰etci oãakávali,
ão nám i na‰im zákazníkom tento krok prinesie. ZároveÀ sme si
uvedomovali, Ïe ak chceme byÈ skutoãne platn˘mi ãlenmi, musíme
nielen prijímaÈ, ale aj dávaÈ: deliÈ sa o skúsenosti, nápady, in‰pirovaÈ
ostatn˘ch ãlenov skupiny. Sme veºmi radi, Ïe sa nám v krátkom
ãase podarilo zaradiÈ sa medzi uznávan˘ch ãlenov skupiny a Ïe
Orange Slovensko, podºa vyjadrení najvy‰‰ích predstaviteºov
Orange S.A., zohráva v˘znamnú strategickú úlohu.

Znaãka Orange vznikla v roku 1994 vo Veºkej Británii s ambíciou vstúpiÈ do novovznikajúceho, no zároveÀ veºmi

dynamického odvetvia, ak˘m mobilná komunikácia je, s hodnotami, ktoré zodpovedajú poÏiadavkám

zákazníkov na konci jedného a zaãiatku ìal‰ieho milénia. Znaãka sa ujala a zaãala rásÈ. Dnes sa Orange

nachádza v tzv. tretej etape svojho v˘voja. I naìalej túto znaãku celosvetovo sprevádza pozitívne myslenie, viera

v budúcnosÈ. No v tejto perióde rozvoja sa e‰te väã‰í dôraz kladie na zákazníka, ktor˘ je v centre úsilia celej

spoloãnosti. Preto je úlohou kaÏdej národnej poboãky Orange dokonalé poznanie svojho klienta z hºadiska jeho

komunikaãn˘ch potrieb. Len tak budeme i naìalej schopní vytváraÈ sluÏby, ktoré zodpovedajú jeho aktuálnym

potrebám. 
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top of mind (prvá na mysli)
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znalosÈ znaãky

ZnalosÈ znaãky Orange v priebehu rokov postupne rastie.

Vìaãíme za to nielen správne zvolenej stratégii a spôsobu

komunikácie, ale aj precíznej v˘stavbe medzinárodnej

znaãky Orange na Slovensku. Dnes moÏno tvrdiÈ, Ïe 

v oblasti komunikácie s na‰imi klientmi Orange vytvoril

nezameniteºn ,̆ jedineãn˘ ‰t˘l a Ïe si na‰iel na slovenskom

trhu pevné miesto. Znaãka Orange dosiahla pozoruhodné

vysledky uÏ rok po svojom uvedení na slovensk˘ trh.

Potvrdzujú to aj pravidelné prieskumy, v ktor˘ch ukazovateº 

Top of Mind (prvá na mysli v rámci spontánnej znalosti

znaãky) dosahoval v priemere 40%, zatiaº ão konkurencia

dosahovala v priemere o 10% menej.

Zdroj: 

Marketingov˘ prieskum 01/2004, vzorka 1 000 obyvatelov SR.
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ëal‰ou úlohou v‰etk˘ch ãlenov skupiny je kontinuálne zvy‰ovanie kvality technick˘ch kapacít, dôkladné 

poznanie trhu, vylep‰ovanie portfólia produktov a v neposlednom rade pozitívne ekonomické v˘sledky. 

A, samozrejme, na prvom mieste zostáva budovanie osobného prístupu ku kaÏdému zákazníkovi.

Orange Slovensko dôsledne dodrÏiava strategické zámery celosvetovej skupiny v kaÏdej oblasti, no zároveÀ

vyuÏíva otvoren˘ priestor pre vlastnú tvorivosÈ. Skupina Orange totiÏ re‰pektuje lokálne zvlá‰tnosti trhov 

a ‰pecifické potreby a zvyklosti zákazníkov v jednotliv˘ch krajinách, ktoré najlep‰ie poznajú lokálne poboãky. 

Aktívne sa zapájame do globálnych projektov. V minulom roku sme spoluvytvárali novú sluÏbu Orange World,

ktorá bude fungovaÈ vo v‰etk˘ch krajinách skupiny. Pravidelne sme predstavovali na‰e originálne projekty 

a delili sme sa o know-how s ostatn˘mi ãlenmi. Na druhej strane, vìaka spolupráci s ostatn˘mi ãlenmi skupiny,

si v krátkom ãase budú môcÈ na‰i zákazníci vyskú‰aÈ mnohé z noviniek, ktoré Orange predstaví na globálnej

úrovni.

Skupina Orange poãas svojej existencie vytvorila jedineãnú, vizuálne nezameniteºnú komunikáciu so svojimi

klientmi. Orange Slovensko nielenÏe dokázal úspe‰ne aplikovaÈ tento ‰t˘l v slovenskom prostredí, ale posunul

ho e‰te ìalej. Na‰a nadlinková komunikácia (televízna reklama, inzercia, billboardy a pod.) si získala nielen 

ocenenie skupiny, ale aj na medzinárodn˘ch a národn˘ch festivaloch reklamy. 

Vieme, kto sme, a vieme, kam smerujeme. DokáÏeme braÈ i dávaÈ. Orientujeme sa vo svete a dokonale poznáme

svoj lokálny trh. Máme dostatok chuti pracovaÈ a veríme v budúcnosÈ. Jednoducho – sme platn˘mi ãlenmi

globálnej skupiny Orange.
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V období, ktoré hodnotíme, sme v súlade s globálnou stratégiou
skupiny Orange pripravili a uviedli do Ïivota bohatú ponuku nov˘ch
hlasov˘ch sluÏieb i dátov˘ch rie‰ení, a to nielen pre postpaidov˘ch 
a prepaidov˘ch zákazníkov, ale aj pre korporátnych klientov.
Uvedeniu t˘chto noviniek predchádza dôsledná príprava ich
technického zabezpeãenia.

SpoloãnosÈ Orange Slovensko pozorne sleduje potreby klientov a priná‰a im rie‰enia, ktoré zodpovedajú ich

meniacim sa potrebám. Zákazníkom, ktorí nemajú vysoké komunikaãné nároky, no chcú pouÏívaÈ úãastnícky

program, sme v obmedzenom ãase ponúkli moÏnosÈ aktivácie Pau‰álu 30 mini s predplaten˘mi 30 minútami na

v˘hodné volania do v‰etk˘ch sietí vrátane pevnej siete ST. Program si získal veºkú obºubu, preto sme túto

ponuku v priebehu roka zopakovali. Pre t˘ch klientov, ktorí najviac telefonujú v na‰ej sieti, sme pripravil Pau‰ál 80 my.

Ak zákazník potrebuje navy‰e len niekoºko predplaten˘ch minút, no kvôli nim sa mu neoplatí prechádzaÈ na vy‰‰í

program, môÏe vyuÏiÈ sluÏbu Doplnkové minúty.

V uplynulom roku sme roz‰írili moÏnosti bohato vyuÏívan˘ch lokalizaãn˘ch sluÏieb. Do ponuky pribudli sluÏby

Nájdi mesto a ulicu a Nájdi moju polohu a od mája môÏu úãastníci prijímaÈ v˘sledky lokalizácie aj vo forme 

obrazov˘ch správ. 

Nové sluÏby - vy‰‰ia kvalita
pre na‰ich zákazníkov
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‘97 ‘98 ‘99 ‘00 ‘01 ‘02 ‘03

111 617

213 221
188 342

287 520

835 221

756 045

794 393

poãet nov˘ch
aktivácií 
v jednotliv˘ch
rokoch

Rok 2003 potvrdil na‰e predpoklady v oblasti nas˘tenosti

slovenského trhu s mobilnou komunikáciou. Napriek tomu si

Orange Slovensko udrÏal svoje vedúce postavenie. 

hlasové sluÏby

dátové sluÏby

iné

1,5 m
ld. Sk (9%

)

‰truktúra v˘nosov 
v roku 2003

Údaje spracované podºa ‰tandardov US GAAP.

13,8 mld. Sk (85%)

0,9 m
ld

. S
k (6%

)
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Mobiln˘ telefón v sieti Orange Slovensko sa postupne stáva skutoãne univerzálnym komunikaãn˘m nástrojom.

V priebehu roka si totiÏ sluÏbu Obrazové správy (MMS správy) aktivovalo aÏ 120 000 zákazníkov, ktorí spolu

odoslali takmer 1 000 000 obrazov˘ch správ. Na podporu tejto atraktívnej sluÏby sme na‰im zákazníkom

umoÏnili ich odosielanie bezplatne, a to takmer tri mesiace. Do ponuky mobiln˘ch telefónov sme postupne

zaraìovali ãoraz viac modelov s podporou tejto sluÏby. Postupne sme roz‰írili jej moÏnosti: obrazové správy

moÏno odosielaÈ aj do a zo zahraniãia. 

Na komunikáciu so zahraniãím môÏu na‰i klienti vyuÏívaÈ cenovo veºmi v˘hodné Medzinárodné hovory. Táto

sluÏba úplne nahradila dovtedaj‰iu Medzinárodnú linku G 1.

Obohatili sme aj ponuku informaãn˘ch sluÏieb. Priniesli sme sluÏbu Dopravné správy (informácie o doprave na

celom území Slovenska), Spravodajstvo 9994 (moÏnosÈ vypoãuÈ si aktuálne spravodajstvo). Na‰im zákazníkom

sme bezplatne aktivovali sluÏbu Register zme‰kan˘ch hovorov. Ak majú vypnut˘ mobiln˘ telefón alebo sú mimo

dosahu siete, vo chvíli, keì sa znovu zapoja do siete Orange Slovensko, SMS správou im doruãíme zoznam

hovorov, ktoré k nim smerovali v ãase nedostupnosti.  

Zaujímavou moÏnosÈou, ktorá pribudla k zábavn˘m sluÏbám, je poslanie pohºadnice na Slovensko alebo do

zahraniãia. Zákazník za‰le vlastnú obrazovú správu spolu s adresou prijímateºa na urãené ãíslo a v urãenom

tvare a správa bude „pretransformovaná“ na klasickú pohºadnicu aj s textom. Vìaka roz‰íreniu moÏností 

technológie GPRS aj na roaming moÏno pohºadnice posielaÈ aj zo zahraniãia.

Na‰i zákazníci vysoko oceÀovali flexibilitu, s ktorou sme reagovali na v˘znamné udalosti, ão h˘bali na‰ou 

krajinou. Príkladom je náv‰teva pápeÏa, pre ktorú sme pripravili ‰peciálny informaãn˘ servis, alebo i MS v hokeji,

keì na‰i zákazníci mohli získavaÈ aktuálne informácie aj prostredníctvom SMS správ, aj obrazov˘ch správ.

Klientom s predplatenou kartou Prima sme ponúkli ìal‰í spôsob nav˘‰enia alebo obnovy kreditu prenosom 

z jednej karty na druhú, ako aj moÏnosÈ dobíjaÈ si kredit v sieti bankomatov VÚB. Roz‰írili sme i ponuku 

profilov o najflexibilnej‰í profil Prima variant dnes pre cenovo v˘hodné telefonovanie a posielanie SMS správ 

v priebehu jedného dÀa.

V minulom roku sa potvrdila skutoãnosÈ, Ïe na‰i klienti v ãoraz vy‰‰ej miere vyuÏívajú mobiln˘ telefón v sieti

Orange aj ako zdroj zábavy. Preto sme v˘razne obohatili ponuku hier, a to nielen t˘ch, ktoré sa hrajú prostred-

níctvom SMS správ, ale aj Java a wapov˘ch hier. Zaujímavé ceny sú iste lákadlom pre v‰etky vekové kategórie.

V oblasti dátov˘ch sluÏieb sme v spolupráci so zmluvn˘mi zahraniãn˘mi partnersk˘mi sieÈami priniesli moÏnosÈ

vyuÏívania sluÏieb na báze technológie GPRS aj v zahraniãí, a to za rovnaké ceny ako v na‰ej sieti.
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V uplynulom roku sme ako prv˘ slovensk˘ operátor uviedli na trh konsolidovanú ponuku dátov˘ch pau‰álov,

urãenú pre dátové prenosy zákazníkov s vy‰‰ími telekomunikaãn˘mi potrebami. Balíky predplaten˘ch sluÏieb

umoÏÀujú dátovú komunikáciu prostredníctvom viacer˘ch technológií dostupn˘ch v sieti GSM. V˘hodou na‰ich

dátov˘ch pau‰álov je zriadenie prístupového miesta na internet.

Pri ponuke nov˘ch sluÏieb sme nezabúdali ani na firemn˘ch zákazníkov. Medzi lokalizaãné sluÏby sme zaradili

sluÏbu ManaÏment zdrojov na monitorovanie pohybu zásielok ãi sluÏobn˘ch vozidiel prostredníctvom mobiln˘ch

telefónov v na‰ej sieti a internetu. V priebehu roka sa roz‰írili aj moÏnosti tejto sluÏby o lokalizáciu prostred-

níctvom satelitného navigaãného systému GPS.

Orange Slovensko ako prvá spoloãnosÈ na Slovensku ponúkla nadnárodn˘m spoloãnostiam, pôsobiacim aj na

území Slovenska, unikátne rie‰enie - Medzinárodnú hlasovú privátnu sieÈ. Táto sluÏba dáva priestor na vytvore-

nie vlastnej uzavretej skupiny mobiln˘ch telefónov a pevn˘ch liniek pripojen˘ch na poboãkovú ústredÀu

a stanoviÈ si presné pravidlá komunikácie vrátane v˘hodnej‰ích cien za volania v rámci tejto skupiny. SluÏba je

urãená najmä veºk˘m spoloãnostiam s v˘znamn˘m podielom volaní do zahraniãia. 

V súvislosti s uvedením Pau‰álu 30 mini sme firemn˘m zákazníkom a podnikateºom, vyuÏívajúcim viac ako 3 SIM

karty, dali moÏnosÈ aktivovaÈ si ìal‰iu SIM kartu a za kaÏdú z nich získaÈ samostatnú SIM kartu s aktivovan˘m

Pau‰álom 30 mini a nov˘m mobiln˘m telefónom zadarmo.

V júni 2003 sme zaznamenali v˘znamn˘ úspech, keì sme zvíÈazili vo v˘berovom konaní na dodávku hlasov˘ch

sluÏieb a sluÏieb pevnej dátovej siete, ktoré vypísala Sociálna poisÈovÀa. Tento dôleÏit˘ moment potvrdil fakt, 

Ïe na‰e sluÏby sú ‰piãkou na slovenskom trhu.

Na konci júla sme ako prv˘ slovensk˘ telekomunikaãn˘ operátor oznámili úspe‰né ukonãenie testovacej 

prevádzky komunikaãného rie‰enia zaloÏeného na technológii GPRS pre autorizáciu platobn˘ch transakcií

prostredníctvom platobn˘ch terminálov Tatra banky. Ich uÏívatelia tak dosiahnu v˘znamné, aÏ 95% úspory na

mesaãn˘ch nákladoch za pripojenie, a to pri zachovaní kvality, spoºahlivosti a r˘chlosti pripojenia.

Na‰im zákazníkom sme vy‰li v ústrety aj re‰trukturalizáciou na‰ej internetovej stránky, ktorá je úzko prepojená

s niektor˘mi sluÏbami. Bola sprehºadnená a zároveÀ sme zjednotili korporátnu stránku www.orange.sk 

s portálom www.orangeportal.sk. Dnes na nej okrem podrobn˘ch informácií o na‰ej spoloãnosti, v‰etk˘ch

ponukách a sluÏbách ponúkame SMS bránu, sluÏbu Kontrola spotreby pre klientov s úãastníckymi programami,

zasielanie a ukladanie obrazov˘ch správ, moÏnosÈ notifikácie nov˘ch e-mailov a mnoho ìal‰ích informácií 

a moÏností. V sekcii pre firemn˘ch zákazníkov je prístup k aplikáciám sluÏby ManaÏment zdrojov, Kontrola 

firemnej spotreby, Správa firemnej komunikácie a ìal‰ie sluÏby. 

Aj tento rok potvrdil skutoãnosÈ, Ïe budúcnosÈ ná‰ho biznisu je v roz‰irovaní sluÏieb a moÏností, ktoré klientom

ponúkneme, a, samozrejme, v ich kvalite a bezproblémovom fungovaní. Vieme, Ïe aj keì v‰etci zákazníci nie sú

expertmi v oblasti nov˘ch, modern˘ch technológií, prirodzene oãakávajú, Ïe im ich prudk˘ rozvoj prinesie

novinky na skvalitnenie a spríjemnenie Ïivota. A ich dôvera a lojalita dokazuje, Ïe Orange Slovensko tieto ich 

predstavy plní uÏ dnes. 
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StarostlivosÈ 
o zákazníkov

Sme telekomunikaãná spoloãnosÈ, ktorá je jednotkou na na‰om trhu
a ktorá poskytuje sluÏby viac ako dvom miliónom klientov – uÏ tieto
kon‰tatovania naznaãujú, Ïe stratégia vzÈahov ku klientom, ktorú sme 
si stanovili v predchádzajúcich rokoch, priná‰a ovocie v podobe
lojálnosti na‰ich zákazníkov.

Od zaãiatku ná‰ho pôsobenia na telekomunikaãnom trhu sa usilujeme vytváraÈ si s na‰imi klientmi vzÈahy

zaloÏené na vzájomnej dôvere, otvorenosti a ústretovosti. V tomto duchu na‰i pracovníci na predajn˘ch 

miestach alebo na informaãn˘ch linkách pristupujú k poÏiadavkám a problémom zákazníkov. Prieskumy ukazujú,

Ïe klienti oceÀujú na‰e úsilie, sú spokojní s príjemn˘m, ochotn˘m prístupom zamestnancov spoloãnosti 

a zároveÀ od nich oãakávajú, Ïe v‰etky problémy ãi otázky vyrie‰ia r˘chlo a na jedinom mieste ãi jedin˘m 

telefonátom. Je veºmi pozitívne, Ïe klienti svoju spokojnosÈ „‰íria ìalej“, to znamená, po dobr˘ch skúsenostiach

odporúãajú svojim známym a príbuzn˘m pouÏívanie na‰ich sluÏieb.

Logick˘m dôsledkom ná‰ho úsilia je pozitívny imidÏ firmy a aj vysoká vernosÈ klientov spoloãnosti Orange, a to

uÏívateºov programov Pau‰ál, aj uÏívateºov predplatenej sluÏby Prima. V tomto parametri ìaleko predbiehame

krajiny západnej Európy s vyspelej‰ím trhom a v dôsledku toho moÏno ãiastoãne aj nároãnej‰ími zákazníkmi. 
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v˘voj poãtu
aktívnych zákazníkov
(kumulatívne)

Celkov˘ poãet aktívnych zákazníkov spoloãnosti Orange

Slovensko v minulom roku prekroãil hranicu 2 miliónov.

Oproti predchádzajúcemu roku poãet aktívnych zákazníkov 

vzrástol o 351 928 klientov. 

Podºa medzinárodne uznávanej metodológie sa za aktívneho

zákazníka povaÏuje ten, ktor˘ v ostatn˘ch troch mesiacoch

vykonal ‰tyri aktívne operácie (uskutoãnil hovor, odoslal

SMS správu alebo sa pripojil na WAP).

produktivita práce
úseku sluÏieb
zákazníkom

V priebehu roka 2003 sa produktivita práce postupne

zvy‰ovala vìaka vysokému nasadeniu na‰ich pracovníkov,

optimalizovan˘m pracovn˘m metódam a aj vìaka zvy‰ujúcej

sa kvalite na‰ich sluÏieb.

‘97 ‘98 ‘99 ‘00 ‘01 ‘02 ‘03

108 118

278 938

396 703

616 856

1 204 716

1 713 370

2 065 298

2003
poãet zákazníkov na 1 prvolíniového
agenta úseku sluÏieb zákazníkom

poãet zákazníkov na 1 zamestnanca
úseku sluÏieb zákazníkom (vrátane
manaÏérov, ‰pecialistov a podporn˘ch
zamestnancov)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3 946

3 985

3 909

3 965

3 921

4 034

4 139

4 222

4 274

4 303
4 385

4 298

4 747

4 793

4 662

4 733

4 647

4 785
4 913

5 001

5 075

5 079

5 091

5 189
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DôleÏit˘m aspektom pri uspokojovaní potrieb na‰ich zákazníkov je obchodná literatúra, teda v‰etky materiály,

ktoré im pomáhajú pri orientácii v na‰ej ponuke. V duchu hodnôt znaãky Orange pripravujeme jasné, prehºadné

a ão najzrozumiteºnej‰ie informaãné nosiãe rôznych typov, ktoré sú pohodlne dostupné na predajn˘ch miestach,

na internete alebo ich dokonca zákazníkovi priamo doruãíme. 

ëal‰ím spôsobom budovania lojality na‰ich zmluvn˘ch klientov je Orange karta, ktorú zákazník bezplatne obdrÏí

po pol roku v na‰ej sieti. Kartu moÏno vyuÏiÈ na zºavnené nákupy tovarov a sluÏieb u na‰ich zmluvn˘ch partnerov

po celom Slovensku. 

Na‰i klienti si uÏ zvykli, Ïe informácie o nov˘ch ponukách, o dianí v spoloãnosti alebo o novinkách na trhu mobilnej

komunikácie získajú pohodlne a bez hºadania v zákazníckom ãasopise My, ktor˘ im bezplatne zasielame kaÏd˘

mesiac. V tomto ‰peciálnom komunikaãnom médiu uverejÀujeme aj zákaznícke súÈaÏe a dotazníky, ktoré nám

pomáhajú orientovaÈ sa v prianiach a problémoch zákazníkov.

V rámci sluÏieb zákazníkom ponúkame garanciu, Ïe klient sa do 15 sekúnd dovolá na Zákaznícku linku 905,  kde

sa dozvie akékoºvek informácie o sluÏbach, ktoré poskytujeme. Väã‰inu hovorov v‰ak operátori preberajú uÏ do

10 sekúnd. Prostredníctvom sluÏby Orange infocentrum sa zasa zákazníci môÏu obrátiÈ na vy‰koleného operátora

s otázkami z in˘ch oblastí a získajú rôzne informácie zo ‰portu, kultúry alebo o cestovn˘ch poriadkoch, tele-

fonick˘ch kontaktoch a pod.

V intenciách programu „Orange záruka kvality“, ktor˘ sme spustili zaãiatkom roka, pracuje vysokokvalifikovan˘

podporn˘ tím na úseku sluÏieb zákazníkom. Komunikácia s klientom trvá 24 hodín 7 dní v t˘Ïdni a jedineãné

know-how preberajú aj iné renomované firmy na Slovensku, ktoré majú záujem vybudovaÈ call centrum na

podobnej profesionálnej úrovni. Poãas roku 2003 sme prostredníctvom na‰ich informaãn˘ch liniek podali

4 144 476 informácií. Efektivita na‰ej práce v priebehu roka rástla aj vìaka zdokonaleniu technického fungovania

sluÏieb a dobrej informovanosti na‰ich zákazníkov. Na zaãiatku roka na jedného prvolíniového agenta úseku

sluÏieb zákazníkom pripadlo 4 747 klientov, na konci tohto obdobia to bolo aÏ 5 189 zákazníkov.

Radi kon‰tatujeme, Ïe spoloãnosÈ Orange Slovensko v starostlivosti o zákazníkov predstavuje ‰piãku nielen 

v rámci celej skupiny Orange, ale aj v rámci firiem na Slovensku. PremyslenosÈ na‰ich krokov v tejto oblasti 

a aj vysoké nasadenie v‰etk˘ch pracovníkov sú dobr˘m predpokladom na to, aby sme si túto pozíciu udrÏali 

a upevnili.
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lojalita zákazníkov

Zákazníci slovensk˘ch operátorov sú vo v‰eobecnosti 

lojálnej‰í k operátorovi, ktorého si zvolili a len zriedkakedy

menia svoju voºbu. Toto platí nielen pri porovnaní situácie

Slovenska s Európou, ale aj na Slovensku. Klienti sú 

lojálnej‰í nielen v prípade znaãky, ale aj konkrétneho 

produktu Orange Prima v porovnaní s podobn˘mi 

produktmi in˘ch mobiln˘ch operátorov. Táto situácia 

je nielen pozitívna, ale zároveÀ vytvára nároãnej‰ie 

podmienky pri vytváraní nov˘ch ponúk. 

Zdroj: 

Marketingov˘ prieskum 01/2004, vzorka 1 000 obyvateºov SR.

imidÏové 
chrakteristiky

Orange Slovensko je vníman˘ na trhu ako líder s najlep‰ím

pokrytím. Vìaka pozitívne vnímanej komunikácii a jej

v˘razne optimistickej filozofii, atraktívnym marketingov˘m

akciám a ústretovej cenovej politike sa pozícia znaãky

Orange na slovenskom trhu v˘razne upevnila. Pozitívne 

je vnímaná najmä komunikácia so zamestnancami Orange

Slovensko na Zákazníckej linke 905, aj na predajn˘ch 

miestach. O vysokej kvalite tejto komunikácie najlep‰ie

svedãí jej popredné umiestnenie v hodnotení zákazníkov.

Zdroj: 

Marketingov˘ prieskum 01/2004, vzorka 1 000 obyvateºov SR.

líder na trhu 67%

najlep‰ie pokrytie 60%

má zamestnancov, ktorí vÏdy dokáÏu poradiÈ a pomôcÈ 56%

ponúka kvalitné produkty a sluÏby 55%

spoºahliv˘ 55%

tvoriv˘ 54%

dynamick˘ 53%

v˘hodné ceny 53%

zaujíma sa o potreby klientov 53%

priateºsk˘ 53%

hodnota za peniaze 51%

pouÏíva najmodernej‰iu technológiu 51%

úprimn˘ 50%

94%
92%

Orange Orange Prima

Európsky 
priemer 
69%
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Kvalita siete 
– najlep‰ia investícia

Takmer 20% minuloroãn˘ch investiãn˘ch prostriedkov bolo urãen˘ch len na zvy‰ovanie kvality na‰ej GSM siete

a poskytovan˘ch sluÏieb. Táto investiãná politika sa zúroãuje v podobe zvy‰ujúcej sa kapacity rozsahu 

a spoºahlivosti na‰ej GSM siete. Miera jej dostupnosti na konci roku 2003 dosiahla 99,975% a miera preru‰en˘ch

hovorov z technick˘ch dôvodov v závere roka klesla na 0,69%. Tieto vylep‰enia a dosiahnuté v˘sledky oceÀujú

nielen zákazníci na Slovensku, ale aj na‰i kolegovia v skupine Orange.

Investície do technológií a do siete GSM v minul˘ch obdobiach nám umoÏnili, aby sme v ‰piãke dokázali 

spracovaÈ hlasovú prevádzku s nárastom o 25%, o 20% viac odoslan˘ch SMS správ, a o 28% viac prijat˘ch SMS

správ v porovnaní s minul˘m rokom.

V oblasti rozvoja na‰ej siete pracujeme na základe dlhodobej stratégie:
roz‰irovaÈ technické moÏnosti na‰ej mobilnej a pevnej dátovej siete
a poskytovaÈ na‰im zákazníkom mobilné a fixné sluÏby s najvy‰‰ím
‰tandardom kvality. Veºká ãasÈ investícií spoloãnosti kaÏdoroãne
smeruje do skvalitnenia sietí tak, aby sa zvy‰ovala ich spoºahlivosÈ
a mnoÏstvo poskytovan˘ch sluÏieb.
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dostupnosÈ siete
GSM v priebehu
roku 2003

Ukazovateº dostupnosti siete GSM vykazoval vyrovnané

hodnoty poãas celého roka. V˘kyv v septembri a v októbri

bol spôsoben˘ technick˘mi zmenami z dôvodov

vylep‰ovania GSM siete.

Zdroj: 

Interné merania.

miera hovorov 
preru‰en˘ch 
z technick˘ch
dôvodov

Zdroj: 
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Okrem otvorenia prevádzky novej ústredne v Bratislave sa v roku 2003 rozrástol aj poãet základÀov˘ch staníc

(BTS) o 171, takÏe na konci roka ich v na‰ej sieti pracovalo 1 220. Pokraãovalo aj dualizovanie siete, 

ão umoÏÀuje roz‰irovanie a skvalitÀovanie sluÏieb. V súãasnosti je v sieti viac ako 400 dualizovan˘ch

základÀov˘ch staníc. V priebehu roka sme zvy‰ovali kvalitu pokrytia signálom GSM v budovách s vysokou 

mobilnou prevádzkou t˘m, Ïe sme vystavali niekoºko nov˘ch “indoor” rie‰ení.

Pokraãovalo i roz‰irovanie optickej siete. Vybudovali sme ìal‰ie kilometre siete optick˘ch káblov, úlohou

ktor˘ch je zálohovanie hlavn˘ch prenosov˘ch trás, a teda aj zv˘‰enie dostupnosti a kapacity prístupovej

prenosovej siete. V˘znamne sme pokroãili v projekte zálohovania siete pod názvom „Disaster“. Po jeho

dokonãení bude zabezpeãená prevádzka v porovnateºnej kvalite aj v krízov˘ch situáciách, napr. pri v˘padku 

jednej ústredne. 

V súvislosti s programom roz‰irovania ponuky sluÏieb s pridanou hodnotou pre ‰irokú verejnosÈ a pre korporát-

nych klientov sme ako prví na Slovensku i v rámci skupiny Orange pri‰li s niekoºk˘mi inovatívnymi rie‰eniami. 

Orange Slovensko okrem siete GSM prevádzkuje aj vlastnú IP dátovú sieÈ, a aj sluÏby s Àou spojené. Na‰a IP

dátová sieÈ má 30 prístupov˘ch bodov (POP – Point of Presence) a aj ìal‰ích 15 men‰ích prístupov˘ch bodov.

Je prepojená s ostatn˘mi slovensk˘mi prevádzkovateºmi internetu a má aj zálohované prepojenie do svetového

internetu. 

V oblasti dátového pripojenia sme v minulom období zrealizovali plo‰né nasadenie technológie Gigabit Ethernet.

Jeho úãelom je vysokor˘chlostné prepojenie uzlov a prístupov˘ch bodov na‰ej siete. Zákazníkom táto techno-

lógia priniesla v˘razné skvalitnenie dátov˘ch sluÏieb.

Na‰i korporátni zákazníci ocenili prístup k obºúbenej sluÏbe Mobilná virtuálna privátna sieÈ aj cez IP dátovú sieÈ,

ão zv˘‰ilo aj penetráciu tejto sluÏby. Rok 2003 priniesol aj v˘znamn˘ rast prevádzky mobilnej dátovej siete

GPRS. V porovnaní s rokom 2002 vzrástol objem dát stiahnut˘ch cez GPRS sedemnásobne.

Zabezpeãovanie kvalitnej a spoºahlivej prevádzky siete Orange Slovensko a aj v‰etk˘ch sluÏieb vyÏaduje mimo-

riadne úsilie v‰etk˘ch zainteresovan˘ch pracovníkov. No nielen to – nároãné úlohy moÏno zvládaÈ aj vìaka

zlep‰ovaniu technického informaãného systému a neustálemu zefektívÀovaniu pracovn˘ch postupov a metód. 



42

v˘voj poãtu BTS 
- základÀov˘ch
staníc (kumulatívne)

V roku 2003 bolo sprevádzkovan˘ch 171 nov˘ch 

základÀov˘ch staníc (BTS). Z celkového poãtu 1220 BTS 

je aÏ 400 duálnych - t.j. s frekvenciou 900 aj 1800 MHz.
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Hospodárske v˘sledky 
za rok 2003

V roku 2003 sa situácia na slovenskom telekomunikaãnom trhu
zaãala stabilizovaÈ a nadobúdaÈ podobn˘ charakter ako v krajinách
západnej Európy. Radi kon‰tatujeme, Ïe spoloãnosÈ Orange Slovensko
si v tejto situácii upevnila svoje vedúce postavenie na trhu nielen podºa
poãtu zákazníkov, ale aj z hºadiska hospodárskych v˘sledkov. Priazniv˘
v˘voj finanãn˘ch ukazovateºov je pre nás signálom správne zvolenej
stratégie spoloãnosti.

Podiel spoloãnosti Orange Slovensko na celkov˘ch v˘nosoch slovenského trhu telekomunikaãn˘ch sluÏieb 

bol 59,2%. V uplynulom roku sme podºa ‰tandardov US GAAP dosiahli celkové v˘nosy vo v˘‰ke 16 071 miliónov

korún. Znamená to, Ïe v porovnaní s rokom 2002 vzrástli o 19,8%. Zisk spoloãnosti pred zdanením, odpismi,

úrokmi a amortizáciou (EBITDA) k 31. decembru 2003 dosiahol hodnotu 6 634 miliónov korún. I tento ukazovateº

sa oproti predchádzajúcemu roku v˘razne zv˘‰il – medziroãn˘ nárast bol aÏ 24%. 

SpoloãnosÈ Orange Slovensko poãas svojej existencie dokázala rok ão rok zvy‰ovaÈ v‰etky hospodárske 

ukazovatele a v rámci na‰ej dlhodobej stratégie v tejto oblasti sme si stanovili úlohu vzostupn˘ trend kontinuálne

udrÏiavaÈ. Dôkazom toho, Ïe sa nám darí napæÀaÈ stanovené ciele, je i hodnota ãistého zisku, ktorá v roku 2003

podºa ‰tandardov US GAAP dosiahla 3 075 miliónov korún a oproti predchádzajúcemu roku narástla aÏ o 42%.

V‰etk˘ch nás veºmi te‰í, Ïe sme opäÈ dokázali vo v‰etk˘ch meran˘ch hodnotách konkurenciu v˘razne predbehnúÈ.



Pri prognózach pre rok 2003 sme predpokladali rast v˘nosov zo sluÏieb, zvlá‰È z dátov˘ch sluÏieb. Tento 

predpoklad sa potvrdil, keì táto zloÏka skutoãne rástla najr˘chlej‰ie. Z v˘nosov z poskytovan˘ch sluÏieb podºa

‰tandardov US GAAP v celkovej v˘‰ke 15 458 miliónov korún tvorili v˘nosy z dátov˘ch sluÏieb spolu s v˘nosmi

z prevádzky SMS správ uÏ takmer 10%.

Veºmi dobré hospodárske v˘sledky hovoria aj o tom, Ïe ponukou sluÏieb, ich úrovÀou, kvalitou a inovatívnosÈou

dokáÏeme neustále vychádzaÈ v ústrety potrebám na‰ich zákazníkov. A to je jeden z najdôleÏitej‰ích aspektov

ná‰ho podnikania.
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(v mil. Sk)

(v tis. Sk)

‘01 ‘02 ‘03

10 215

13 415

16 071

‘01 ‘02 ‘03

2 167 332

1 820 246

3 075 465

celkové v˘nosy
2001-2003

Orange Slovensko kontinuálne rastie aj v oblasti celkov˘ch

príjmov. Aj v t˘chto ukazovateºoch je dôleÏit˘m momentom

rovnomernosÈ nárastu, udrÏanie ktorej nie je v tejto 

dynamickej oblasti jednoduché. Na‰a spoloãnosÈ v‰ak

dokazuje, Ïe dobre pozná cestu, akou sa v priebehu rokov

treba uberaÈ.

Hodnoty zodpovedajú úãtovn˘m v˘kazom zostaven˘m

podºa ‰tandardov US GAAP.

ãist˘ zisk 
2001-2003

Cesta a stratégia, ktorú spoloãnosÈ Orange Slovensko

nastúpila, sa aj v roku 2003 ukázala ako správna. Napriek

tomu, Ïe sme predpokladali spomalenie rastu poãtu

zákazníkov, ão sa potvrdilo, dokázali sme zv˘‰iÈ ãist˘ zisk

spoloãnosti. Zásluhu na tom majú nielen nové aktivácie, ale

aj skvalitÀovanie a roz‰irovanie poãtu sluÏieb, ktoré sú pre

na‰ich zákazníkov zaujímavé. 

Hodnoty zodpovedajú úãtovn˘m v˘kazom zostaven˘m

podºa ‰tandardov US GAAP.
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Orange v znamení
filantropie

My v spoloãnosti Orange Slovensko si veºmi dobre uvedomujeme, 
Ïe na‰e podnikanie ovplyvÀuje komunitu a prostredie, v ktorom
pôsobíme, a zároveÀ naopak: nás ako jednu z najväã‰ích firiem na
Slovensku do veºkej miery determinuje situácia v na‰ej spoloãnosti, 
a to nielen ekonomická, ale aj sociálna a kultúrna. PociÈujeme spolu-
zodpovednosÈ za jej ìal‰í v˘voj, a preto vytvárame a podporujeme
charitatívne ãi iné filantropické projekty a podporujeme kultúrne 
a ‰portové dianie.

Charitatívna ãinnosÈ

SpoloãnosÈ Orange Slovensko uÏ niekoºko rokov úspe‰ne spolupracuje s Obãianskym zdruÏením Návrat.

Hlavn˘m cieºom tejto aktivity je podpora náhradnej rodiãovskej starostlivosti. Vynakladáme veºké úsilie na to,

aby ão najviac detí z detsk˘ch domov dostalo ‰ancu ÏiÈ v náhradnej rodine beÏn ,̆ spokojn˘ rodinn˘ Ïivot.

ëal‰ou, uÏ tradiãnou aktivitou na‰ej spoloãnosti je projekt Darujte Vianoce. Ponúka vnímav˘m a ochotn˘m 

ºuìom, jednotlivcom ãi kolektívom finanãné prostriedky na to, aby mohli realizovaÈ zaujímavé nápady, ktoré 

by priniesli radostnú a nezabudnuteºnú vianoãnú atmosféru opusten˘m, chor˘m, sociálne slab˘m ãi inak

hendikepovan˘m ºuìom. V roku 2003 sme na tieto zásluÏné aktivity venovali sumu 1 000 000 Sk.



Sponzoring kultúry a ‰portu

SpoloãnosÈ Orange Slovensko je iniciátorom niekoºk˘ch kaÏdoroãn˘ch kultúrnych podujatí, ktoré si poãas 

svojej existencie získali veºk˘ ohlas a dobré meno. Takouto nev‰ednou akciou je ples v opere, ktor˘ uÏ tradiãne

otvára spoloãenskú sezónu. Aj tento roãník poctili svojou úãasÈou mnohé v˘znamné osobnosti politického,

spoloãenského a kultúrneho Ïivota.

Jedineãné veºkoformátové kino Orange IMAX Bratislava láka divákov z celého Slovenska. Priná‰a im nev‰ednú

moÏnosÈ nechaÈ sa vtiahnuÈ do trojrozmernej filmovej fantázie, ktorá sa stáva realitou. Sme veºmi radi, Ïe v roku

2003 sa podarilo roz‰íriÈ kultúrny záber tohto kina: stalo sa miestom konania ãasti Medzinárodného filmového

festivalu Bratislava.

Veríme, Ïe „olympijsk˘ duch“ je v kaÏdom z nás, no len niekoºko v˘nimoãn˘ch ‰portov˘ch talentov môÏe dostaÈ

príleÏitosÈ reprezentovaÈ na‰u krajinu na najv˘znamnej‰ích ‰portov˘ch súÈaÏiach, ak˘mi urãite sú olympijské hry.

Orange Slovensko sa ako generálny partner Slovenského olympijského v˘boru usiluje prispievaÈ k tomu, aby

sme po úspechu na‰ich ‰portovcov v‰etci mohli precítiÈ chvíºu, keì slovenská vlajka pomaly stúpa na stoÏiar.

Pocit nesmierneho obdivu, úcty a chuÈ pomôcÈ na správnom mieste nás motivovali staÈ sa generálnym 

partnerom slovenského paralympijského v˘boru. Sme hrdí na na‰ich paralympikov a veríme, Ïe aj vìaka na‰ej

pomoci na paralympijsk˘ch hrách v Aténach e‰te roz‰íria bohatú zbierku medailí.

Najlep‰í patria k najlep‰ím – aj tak moÏno charakterizovaÈ partnerstvo spoloãnosti Orange Slovensko 

so Slovensk˘m zväzom r˘chlostnej kanoistiky a Slovensk˘m zväzom kanoistiky na divokej vode. Na‰i reprezen-

tanti v tomto ‰portovom odvetví dosahujú mimoriadne v˘kony a patria k absolútnej svetovej ‰piãke. A Orange

kráãa hore spolu s nimi.

Sme úspe‰ná firma, ktorá vie, ão od nej spoloãnosÈ oãakáva. Tak sú filantropia i sponzorstvo prirodzen˘m

roz‰írením na‰ej podnikateºskej filozofie, znaãky a hodnôt, ktoré v‰etci uznávame.
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To, Ïe budúcnosÈ majú v rukách mladí ºudia, skutoãne nie je fráza. Preto sme iniciovali projekt ·koly pre budúc-

nosÈ, ktor˘ sa zameriava na vytvorenie a implementáciu progresívnych spôsobov vzdelávania do vyuãovacieho

procesu na základn˘ch ‰kolách. Projekt podporuje iniciatívu uãiteºov, prichádzajúcich s nov˘mi nápadmi, ktorí 

do vzdelávania vná‰ajú tvorivé, invenãné postupy. V ‰kolskom roku 2003/2004 tento projekt podporíme sumou

3 000 000 Sk. 

ëal‰ím projektom, zameran˘m na povzbudenie iniciatívy mlad˘ch ºudí, je grantov˘ program, podporujúci

zaujímavé, originálne nápady na voºnoãasové aktivity dospievajúcej generácie. Financie v hodnote 3 000 000 Sk

pomohli realizovaÈ 50 najzaujímavej‰ích nápadov vo v‰etk˘ch regiónoch Slovenska.

Pre dobrú vec spájame svoje sily s ìal‰ími úspe‰n˘mi slovensk˘mi firmami. V minulom roku sme v spolupráci

so Slovenskou sporiteºÀou a Asociáciou komunitn˘ch nadácií uviedli do Ïivota projekt Kluby darcov. Za cieº si

kladie rozvoj komunít a podporu individuálneho darcovstva na Slovensku. Na‰a spoloãnosÈ zdvojnásobí kaÏd˘

finanãn˘ dar jednotlivca komunálnym nadáciám v regiónoch do v˘‰ky 50 000 Sk roãne na jednu komunitnú

nadáciu. Osobitn˘ dôraz kladieme na to, aby sa informácie o projekte dostávali k obãanom. Premyslenou 

komunikáciou pomáhame zviditeºÀovaÈ komunitné nadácie v regiónoch a budovaÈ záujem verejnosti o túto

formu darcovstva.

V uplynulom roku sme dokázali, Ïe vieme promptne zareagovaÈ na aktuálne udalosti v spoloãnosti. Po 

páde obvodového múru Trenãianskeho hradu, ktor˘ ohrozil jeho ìal‰iu existenciu, sme sumou 1 000 000 Sk

prostredníctvom Konta Orange prispeli na jeho obnovenie. ëal‰ím prínosom k obnove tejto v˘znamnej kultúrnej

pamiatky bol v˘ÈaÏok z mobilnej zbierky v hodnote 170 000 Sk. Tento obnos vytvorili finanãné príspevky na‰ich

klientov, ktor˘m nebol ºahostajn˘ osud jedného z na‰ich najnav‰tevovanej‰ích hradov.  

Na‰e úsilie v oblasti filantropie nezostalo nepov‰imnuté. V júni 2003 nadácia Pontis na‰ej spoloãnosti udelila

âestné uznanie za dlhodobé partnerstvo v rámci filantropickej ceny Via Bona Slovakia, ktorá sa realizuje pod

zá‰titou p. Michala Kováãa, veºvyslanca USA Ronalda Weisera a Ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR

ªudovíta Kaníka. Bola ocenená na‰a dlhodobá spolupráca s Obãianskym zdruÏením Návrat, profilácia v téme

zmeny systému starostlivosti o opustené deti v detsk˘ch domovoch a spolupráca s Centrom pre filantropiu

– ETP – na programoch regionálneho rozvoja. Pri posudzovaní aktivít nebola najdôleÏitej‰ím kritériom v˘‰ka

príspevku, ale miera prospe‰nosti pre konkrétnu komunitu.
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Je to stará známa vec: najväã‰ím „pokladom“ kaÏdej firmy sú 
jej zamestnanci. Úspech podnikania je do veºkej miery dôkazom ich
pracovného nasadenia, zápalu a v neposlednom rade aj lojality.
Orange Slovensko je príkladom, Ïe za prepracovan˘ sociálny
program, moÏnosÈ vzdelanostného rastu a pocit stability aj istoty
sa zamestnanci odvìaãujú mimoriadnymi pracovn˘mi v˘konmi.

O tom, Ïe Orange Slovensko patrí nielen medzi najväã‰ích, ale aj najlep‰ích zamestnávateºov na Slovensku
svedãí nízke percento fluktuácie zamestnancov (len 7%) a aj mnoÏstvo spontánnych uchádzaãov o zamestnanie:
v minulom roku záujem o prácu v na‰ej spoloãnosti prejavilo takmer 10 000 ºudí. V priebehu roka sa poãet na‰ich
zamestnancov zv˘‰il o 160, takÏe koncom roka sme ich zamestnávali 1 211, z toho bolo 739 muÏov 
a 472 Ïien. Vekov˘ priemer muÏov je 30 rokov, vekov˘ priemer Ïien je 28. Z tejto ‰tatistiky je jasné, Ïe v na‰ej
spoloãnosti má naozaj mladosÈ „zelenú“.

Z hºadiska vzdelanostnej ‰truktúry u nás pracuje 44% vysoko‰kolsky vzdelan˘ch zamestnancov, ostatní 
majú ukonãené stredo‰kolské vzdelanie. Usilujeme sa v‰ak o to, aby na‰i ºudia mohli svoje schopnosti neustále
rozvíjaÈ a zvy‰ovaÈ svoju profesionálnu zdatnosÈ, zvolili sme pri napæÀaní vzdelávacích potrieb kaÏdého zamest-
nanca individuálny prístup: pre kaÏdého pracovníka vytvárame individuálny plán osobného rozvoja. V rámci
tohto systému organizujeme externé a interné tréningové programy a workshopy, na ktoré sme v predchádza-
júcich rokoch vyãlenili aÏ 54 000 000 korún.

Zamestnanci sú hlavn˘m
faktorom úspechu
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muÏi

Ïeny
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rast poãtu 
zamestnancov

Zamestnanci sú dôleÏit˘m faktorom úspechu kaÏdej

spoloãnosti. V predchádzajúcom roku sa opäÈ zv˘‰il nielen

poãet na‰ich zamestnancov, ale aj ich kvalifikovanosÈ. 

Sme mladá spoloãnosÈ a vìaka kvalitn˘m pracovn˘m 

podmienkam a sociálnemu programu zamestnanecká 

fluktuácia dosahuje len 7%.
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Sociálny program pre zamestnancov na‰ej spoloãnosti patrí na Slovensku k najlep‰ím a najprepracovanej‰ím.
Sme si vedomí skutoãnosti, Ïe vzhºadom na nároãnosÈ práce potrebujú na‰i ºudia dostatok priestoru 
a príleÏitostí pre relax a obnovu síl. Pravidelne organizujeme ‰portové podujatia (hokejové turnaje, jednodÀové
v˘lety po Slovensku a pod.), spoloãenské stretnutia (oslavy v˘roãia zaloÏenia firmy, v˘roãia rebrandingu) 
a zábavné popoludnia aj pre rodiny na‰ich zamestnancov (oslavy MDD, Mikulá‰a, Vianoc). Veºkú obºubu medzi
pracovníkmi si získal ãasopis pre internú komunikáciu O nás, ktor˘ pravidelne priná‰a informácie zo skupiny
Orange, z diania v na‰ej firme, reportáÏe z podujatí a podobné zaujímavé témy. Tento komunikaãn˘ kanál
vyuÏívame aj na podporu lojality na‰ich zamestnancov a vyhlasujeme v Àom rôzne súÈaÏe (napr. súÈaÏ fotografií
na‰ich zamestnancov), ale aj napr. casting na nové tváre pre marketingovú komunikáciu na‰ej znaãky
z „intern˘ch zdrojov“. Pracovníkom ponúkame moÏnosÈ nakupovaÈ v na‰om elektronickom butiku moderné
brandované obleãenie, a tak sa zamestnanci stávajú nositeºmi znaãky aj vo svojom voºnom ãase.

DôleÏitou súãasÈou sociálneho programu je príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie 600 Sk mesaãne,
ktoré môÏe byÈ zriadené v dvoch zmluvn˘ch DDP. Na‰im zamestnancom umoÏÀujeme zmluvnú lekársku starostlivosÈ
a zabezpeãujeme rekondiãné pobyty na atraktívnych miestach po celom Slovensku.

Skupina Orange má záujem na tom, aby sa u na‰ich ºudí budoval a utuÏoval vzÈah k firme, aby kaÏd˘ z nich 
mal pocit, Ïe s ním ako s jednotlivcom firma „poãíta“. V minulom roku sa uskutoãnili prvé konferenãné hovory
pracovníkov s najvy‰‰ím vedením skupiny Orange, na ktor˘ch dostali obe strany moÏnosÈ klásÈ otázky, t˘kajúce
sa na‰ej práce, a odpovedaÈ na ne. KaÏd˘ z takmer 30 000 zamestnancov skupiny Orange získal prístup na
Orange group intranet, ãím sa e‰te zvy‰uje informovanosÈ a aj pocit spolupatriãnosti. 

V‰etky tieto moÏnosti a v˘hody spolu s nad‰tandardn˘m finanãn˘m ohodnotením prispievajú k spokojnosti
na‰ich zamestnancov a motivujú ich k vy‰‰ím pracovn˘m v˘konom. Aj preto sa o budúcnosÈ spoloãnosti Orange
Slovensko netreba obávaÈ. 


