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V  roku 2019 sa spoločnosť exe, a.s., sústredila na 
zvyšovanie kvality riešení pre existujúcich i nových 
zákazníkov. Tomu prispôsobila aj portfólio svojich 
služieb. Vďaka šiestim produktovým pilierom mo-
mentálne dokáže exe, a.s., uspokojiť požiadavky zá-
kazníkov od digitálnej transformácie, licencovania, 
služieb informačných technológií až po inovatívne 
riešenia napríklad dátovej analytiky. Exe, a.s., pri-
tom stavia na dlhoročnom partnerstve so spoloč-
nosťou Microsoft, ktorej produkty a riešenia ponúka 
a  spravuje u  zákazníkov ako partner s  najvyšším 
statusom LSP (Licensing Solution Partner).

Svoje pôsobenie posilnila spoločnosť aj na českom 
a  maďarskom trhu, na ktorých vďaka stabilného 
tímu a  prevádzkovaniu zdieľaných služieb dokáže 
efektívnejšie napĺňať svoje obchodné ciele.

Spoločnosť sa úspešne zameriava na vývoj a imple-
mentáciu riešení, ktoré pomôžu zefektívniť podnika-
nie a dodajú firmám vysokú pridanú hodnotu v po-
dobe najnovších technológií a inteligentných riešení. 
Potvrdením tejto profilácie je aj prestížne ocenenie 
Microsoft Country Partner of the Year 2019, ktoré si 
exe, a.s., prevzalo v júni 2019 v Las Vegas.

Richard Hrabovský
generálny riaditeľ spoločnosti exe, a.s.

Úvodné slovo
generálneho riaditeľa



Na slovenskom a  českom IT trhu pôsobí hlavne v  oblasti poskytovania infraštruktúrnych 
služieb, vývoja a predaja softvéru. Exe, a.s., ako etablovaná spoločnosť na trhu a autorizo-
vaný partner spoločnosti Microsoft poskytuje svojim klientom prekladateľské služby a  lo-
kalizácie softvéru. Svojím pôsobením sa vyprofilovala ako systémový integrátor s vlastným 
vývojovým centrom. S krédom „Innovating your world“ a pri ustavičnom rozvoji schopností 
sa spoločnosti darí sústavne zlepšovať biznis svojich klientov, pre ktorých je kľúčovým dodá-
vateľom v oblasti IT riešení a lokalizačných služieb. V procese komplikovaných globalizačných 
a internacionalizačných procesov poskytuje svojim klientom efektívnu pomoc pri umiestňo-
vaní ich produktov na globálny trh. 

Spoločnosť exe, a.s., predstavuje významného integrátora podnikových softvérových rieše-
ní s viac než dvadsaťpäťročnou tradíciou. Zaisťuje komplexné služby vrátane návrhov a im-
plementácie softvéru na zvýšenie produktivity firiem postavených hlavne na platformách 
Microsoft Sharepoint, Microsoft Dynamics CRM a ABBYY. Na slovenskom a českom trhu 
je spoločnosť jedným z prvých a najväčších držiteľov štatútu Microsoft Licensing Solution 
Partner. Témy hybridnej infraštruktúry, Machine Learning a riešenia na platforme Microsoft 
Azure tvoria hlavnú doménu poskytovaných riešení. Aj GDRP predstavuje jednu z aktuálnych 
tém, ktorým sa exe, a.s., ako autorita na trhu IT venuje. Spoločnosť je popredným poskyto-
vateľom prekladateľských a lokalizačných služieb a v rešpektovaných prieskumoch trhu (CSA) 
sa dlhodobo radí medzi TOP 20 poskytovateľov jazykových služieb v strednej a východnej Eu-
rópe. Je i členom medzinárodných odborných asociácií The Globalization and Localization 
Association (GALA),  European Language Industry Association (ELIA) a Asociácie preklada-
teľských spoločností Slovenska (ATCSK). Na Slovensku pôsobí exe, a.s., vo funkcii národné-
ho koordinátora pre Slovensko v medzinárodnom programe ELIA Exchange program, ktorý 
zabezpečuje odbornú prax študentov na špičkových pracoviskách v prekladateľskom odvetví. 

Zároveň je certifikovaným poskytovateľom služieb podľa noriem ISO 9001:2008 a  ISO 
17100:2015 (nahrádza EN15038). Svojich zamestnancov považuje spoločnosť za najcennej-
šie aktívum. Vďaka ich kontinuálnemu profesijnému rastu môže klientom pomáhať zvyšovať 
konkurencieschopnosť v zložitom ekonomickom prostredí. 

Svoje dlhoročné skúsenosti z 25 rokov budovania silnej značky využíva na maximálne uspoko-
jenie potrieb zákazníkov. Dobré vzťahy s klientmi umožňujú exe, a.s., detailne spoznávať ich 
požiadavky a ponúkať tak efektívne a nadčasové riešenia.

Profil spoločnosti
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Exe, a.s., bolo založené v roku 1990 ako spoločnosť slovenských podnikateľov. Krátko po svo-
jom vzniku sa firma stala jedným z prvých oficiálnych partnerov spoločnosti Microsoft v bý-
valom Československu. 

Ako prvá slovenská firma získala spoločnosť exe, a.s., certifikát EN15038 
od Rakúskeho normalizačného inštitútu. Implementuje systém na správu 
dokumentov (DMS) v jednom z najväčších podnikov na Slovensku.

Spoločnosť vyvíja vlastné riešenie na riadenie procesov – exeCUTE. Predstavuje 
svoju otvorenosť , flexibilitu a intuitívnosť podporenú jednoduchou a rýchlou 
implementáciou s nízkymi nákladmi na prevádzku. 

V súťaži MS Industry Awards 2010 získava spoločnosť exe, a.s., cenu za najlepšie 
riešenie, ktoré pomáha zvyšovať produktivitu zákazníka. Klientom je spoločnosť 
Slovnaft, a.s.

Spoločnosť exe, a.s., zaznamenáva rekordný zisk. Pracuje na prekladoch 
a lokalizácii produktov spoločnosti Apple a takmer na všetkých produktoch 
spoločnosti Microsoft.

Exe, a.s., je finalistom súťaže MS Industry Awards 2015 vo dvoch kategóriách – 
Naj lepšie cloudové Office 365 riešenie pre podnik (Dong Jin Precision Slovakia, 
s. r. o.) a Najlepšie aplikačné riešenie pre komerčný sektor (UniCredit Leasing 
Slovakia). 

Začlenením do programu CSP uznáva Microsoft spoločnosť exe, a.s., za odborníka 
v poskytovaní IT služieb a umožňuje nám ponúkať mesačnú fakturáciu cloudových 
služieb, ich technickú podporu a garanciu ceny na dvanásť mesiacov.  

Exe, a.s., sa stáva platinovým partnerom spoločnosti ESET a uzatvára 
strategické partnerstvá so spoločnosťami Binary Tree a Safetica. Spoločnosť 
Binary Tree je dodávateľom softvéru na migráciu z Notes do Office 365, ktorý 
predstavuje v tejto oblasti absolútnu špičku. Spoločnosť Safetica ponúka riešenia 
na ochranu kľúčových firemných dát.

Exe, a.s., dostalo ocenenie za úspešne realizovaný projekt „Využitie Power BI 
na analýzu produktivity nákladných vozňov v Železničnej spoločnosti Cargo 
Slovakia“.

Medzi 2 900 účastníkmi zo 115 krajín získalo exe, a.s., prestížne ocenenie Microsoft 
Country Partner of the Year 2019, a to za poskytovanie prvotriednych riešení 
a služieb, ako aj za excelentné zastúpenie na Slovensku.

Exe, a.s., urobilo niečo aj pre budúcnosť IT na Slovensku. V minulom roku sa spojilo 
s organizáciou Aj ty v IT a zúčastnilo sa na celosvetovom dni „Girl ś Day 2019“. 
Zamestnanci exe, a.s., privítali vo firme niekoľko študentiek, pre ktoré si pripravili 
prezentácie na rôzne zaujímavé témy, praktické ukážky či návody zo sveta IT.

História spoločnosti

2008 Certifikácia EN15038

2009  Vývoj riešenia exeCUTE

2010  Líder vo zvyšovaní  
produktivity

2011  Preklad produktov 
Apple 

2015  MS Industry Awards

2016  Stali sme sa členom 
programu Microsoft  
Cloud Solution Provider 

2017  Platinový partner 
spoločnosti ESET 

2018 Ocenenie Power BI 

2019  Microsoft Country 
Partner of the Year 
2019
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Vízia 
Víziou spoločnosti exe, a.s., je zastávať dlhodobo stabilnú pozíciu 
na trhu informačných a komunikačných technológií a vytvárať 
integrálny celok s novými cieľmi.

Poslanie 
Prioritou poslania spoločnosti exe, a.s., je spokojnosť zákazníka 
a splnenie jeho náročných požiadaviek vo svete, kde sa informačné 
technológie posúvajú vpred nenávratnou rýchlosťou. Spoločnosť 
ustavične hľadá možnosti na rast efektívnosti a účinnosti procesov, 
pričom prístup k zlepšovaniu stavia na transparentnom a etickom 
správaní a súlade s príslušnou legislatívou. 

Hodnoty
Hodnoty spoločnosti exe, a.s., sú začlenené do celej činnosti 
firmy a ich dodržiavanie prispieva k trvalo udržateľnému rozvoju. 
Hodnoty spoločnosti predstavujú jej správanie k verejnosti 
a zainteresovaným subjektom a ich definícia je obsiahnutá v troch 
bodoch:

1. Zákazník je vždy na prvom mieste. 

2. Poskytované riešenia sú kvalitné a maximálne spoľahlivé.  

3. Vývoj spoločnosti stojí na inováciách. 

Vízia, poslanie, hodnoty
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Vedenie spoločnosti 

Predstavenstvo

Dozorná rada

Richard Hrabovský
generálny riaditeľ

Michal Uriča
obchodný riaditeľ

Juraj Šitina
technický riaditeľ

Róbert Weber
prevádzkový riaditeľ 

Richard Hrabovský
predseda predstavenstva

Jozef Klein
predseda dozornej rady 

Branislav Tkáčik
člen dozornej rady 

Paula Kozubíková Okániková
člen dozornej rady 

Štatutárny orgán
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Organizačná štruktúra
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Spoločnosť exe, a.s., je tradičným partnerom spoločnosti Microsoft so štatútmi LSP (Li-
censing Solution Partner),  SPLAR (Services Provider License Agreement Reseller) a CSP 
(Cloud Solution Provider). Aj z tohto dôvodu trhové správanie a obchodná politika spoločnos-
ti Microsoft do veľkej miery ovplyvňujú obchodnú politiku spoločnosti exe, a.s. Okrem spoloč-
nosi Microsoft aktívne spolupracujeme aj s ďalšími partnermi, ako napríklad ESET, ABBYY, 
Safetica či Veeam. 

Portfólio služieb
Historicky primárnym obchodným zámerom spoločnosti exe, a.s., je predaj licencií a súvisia-
cich služieb pre stredných a veľkých zákazníkov. Prirodzeným vývojom trhu vznikli v spoloč-
nosti oddelenia komplementárnych služieb v oblasti infraštruktúry a vlastného vývoja na 
platformách Microsoft Dynamics CRM a Microsoft SharePoint. Táto štruktúra určuje port-
fólio ponúkaných služieb a produktov, medzi ktoré patria:

 kompletná ponuka produktov spoločnosti Microsoft 
 vo všetkých dostupných licenčných programoch,

 konzultačné a optimalizačné služby v oblasti licenčnej stratégie, 
 Software Asset Management, 

 služby správy IT infraštruktúry, najmä v týchto oblastiach: 
 správa identít,
 komplexné riešenia bezpečnosti,
 optimalizácia inštalácií prostredí Microsoft,
 riešenia kompletných komunikačných a kolaboračných prostredí,
 riešenia sietí, 
 monitorovanie a nasadenie v rámci veľkých prostredí, 
 ďalšie infraštruktúrne služby, 

 komplexné zabezpečenie IT infraštruktúry (outsourcing) vrátane desktopových,
 serverových a sieťových systémov, ako aj celého softvérového pokrytia a vybavenia,

 kompletné prevzatie správy IT zákazníka, ktorého cieľom je štandardizácia 
 IT procesov, životného cyklu IT prostredia, kontinuálna implementácia inovácií tak, 
 aby sa zákazník mohol plne sústrediť na jadro svojho podnikania,

 dynamický reporting v ktorejkoľvek časti spoločnosti, ktorého prínosom je aktuálnosť 
 informácií, možnosť rýchlo a presne riadiť spoločnosť či proces alebo odhaliť 
 neefektivitu či fraudulentné správanie,

 návrh, nasledujúci vývoj a nasadzovanie softvéru podľa potrieb zákazníka 
 na platformách Microsoft Dynamics CRM a Microsoft SharePoint, 

Obchodná politika
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 digitalizácia a hromadné vyťažovanie na nasledujúce spracovanie požadovaných údajov 
 z dokumentov, 

 komplexné služby v oblasti prekladov a lokalizácie, ktoré zahŕňajú: 
 úpravu strojového prekladu, tzv. MT post-editing, 
 kontrolu kvality prekladu, automatizovanú aj humánnu, 
 DTP, 
 tvorbu a spracovanie terminológie, 
 lingvistické testovanie produktov, 
 poradenstvo pri jazykovej príprave produktov pre medzinárodný/globálny trh.

 
Cloudové platformy
Okrem spomenutých služieb spoločnosť vníma aj silný trhový trend smerujúci k využívaniu 
cloudu, a to tak v oblasti IaaS (Infraštruktúra ako služba), ako aj v oblasti SaaS (Softvér ako 
služba) a PaaS (Platforma ako služba). Preto sa jej kompetencie a obchodná ponuka rozšírili 
o služby súvisiace najmä s využívaním cloudových platforiem Office 365 a Azure od spoloč-
nosti Microsoft. 

V rámci nich pre klientov zabezpečuje: 

 implementáciu kompletnej kancelárie Office 365 vrátane zložitých 
 nadnárodných hybridných scenárov a adopčných kampaní,

 podporu čiastočnej alebo úplnej migrácie infraštruktúry 
 do cloudovej platformy Microsoft Azure, 

 poradenstvo týkajúce sa vhodnosti využitia cloudovej platformy
  pre konkrétne IT systémy, 

 zálohovanie a ochranu dát vo verejnom cloude.
 
Cieľom spoločnosti je ponúkať zákazníkom vysoko profesionálne služby hlavne v oblasti pro-
stredí Microsoft, a to tak v súlade s ich dynamicky sa meniacimi potrebami, ako aj aktuálnymi 
trendmi na trhu informačných technológií. Svoje pôsobenie nelimituje na konkrétny segment 
a venuje sa prakticky všetkým oblastiam, vďaka čomu zúročuje svoje dvadsaťosemročné pô-
sobenie na trhu informačných technológií. 
 
Inovačný integrátor
Rozhodujúcim predmetom činnosti spoločnosti je poskytovanie nových inovatívnych služieb 
v oblasti IT orientovaných na digitálnu transformáciu firiem. Cieľom spoločnosti exe, a.s., je 
rozumieť potrebám a výzvam zákazníkov a prinášať inovatívne riešenia. V rámci inovácií in-
vestuje exe, a.s., predovšetkým do oblasti virtuálnej a rozšírenej reality, umelej inteligencie 
(AI), strojového učenia či hybridnej infraštruktúry, pri ktorej sa usiluje o vytvorenie konceptu 
plynulého prechodu do cloudu prostredníctvom vysokej kvality služieb a širokého portfólia 
riešení.
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Náš úspech tvoria správni ľudia 
na správnom mieste!
Personálna politika spoločnosti exe, a.s., sa zameriava na budovanie tímu profesionálov.  
Preto je jej základom a hlavným cieľom zabezpečenie odborne kvalifikovaných zamestnancov, 
pričom ľudský faktor predstavuje pre spoločnosť jednu z najvýznamnejších hodnôt.

Politika ľudských zdrojov 
Hodnota ľudskej práce má pre spoločnosť dôležitý význam. Najväčšiu konkurenčnú  
výhodu v dnešnej dobe predstavuje postoj zamestnancov k spoločnosti a k práci. Zamest-
nanci v exe, a.s., predstavujú základ pre spoľahlivú a kvalitatívne vysokohodnotnú realizáciu 
projektov. Vďaka ich vysokému nasadeniu a angažovanosti, ako aj kompetenciám môžeme 
svoj vývoj hodnotiť pozitívne. V personálnej politike spoločnosti uplatňujeme všeobecné prin-
cípy stability, rovnosti, rešpektu, zodpovednosti a dôvery vo vzťahu ku každému členovi tímu.

Budovanie ľudského kapitálu schopného orientovať sa na trhu IT a ochotného uplatniť sa 
na trhu, a tým vhodne zastupovať spoločnosť na oficiálnych i neoficiálnych úrovniach, je 
pritom nevyhnutné nielen preto, lebo kvalitné ľudské zdroje sú základom úspechu v každej 
oblasti, ale aj preto, lebo môže poslúžiť ako komplexný a mimoriadne účinný nástroj na 
vytvorenie pozitívneho imidžu spoločnosti. V exe, a.s., zamestnávame všetky vekové sku-
piny, pričom sa zameriavame na stabilizovanie tímu. V roku 2019 prešla spoločnosť orga-
nizačnou zmenou, vznikli viaceré nové pozície, ktorých obsadenie prispelo k zefektívneniu 
procesov v spoločnosti. 

Starostlivosť o zamestnancov a sociálny program 
Jednou z  ďalších dôležitých kapitol personálnej politiky spoločnosti je starostlivosť  
a  spokojnosť zamestnanca. Popri rozvoji a  vzdelávaní zamestnancov spoločnosť udržu-
je aktívne zamestnanecké benefity, ktorými motivuje zamestnancov. Medzi obľúbené 
patrí napr. príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové poistenie, 3 „sick days“ 
za kalendárny rok, home office či flexibilný pracovný čas. V  rámci stabilizačného progra-
mu exe, a.s., každoročne individuálne hodnotí zamestnancov spoločnosti a  vyhodnocu-
je ich vernosť. Na vianočnom večierku sa udeľujú ocenenia a  dary pri príležitosti pracov-
ných jubileí. Tímovosť a vytváranie súdržnej atmosféry podporujú aj teambuildingové 
aktivity a manažérske offsity. V  minulom roku exe, a.s., pridalo do svojho benefitného  
programu pre zamestnancov aj možnosť zriadenia karty MultiSport. 

Personálna politika
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Teambuilding 2019!
Aj v roku 2019 sme usporiadali pre zamestnancov zaujímavý teambuilding, ktorý sa konal 
v  septembri v  krásnom prostredí Lazov pod Makytou, v  hoteli Čertov. Zamestnanci mali 
k dispozícii niekoľko interných i externých aktivít, ako napríklad streľbu z pušiek či lukov s po-
mocou profesionála, virtuálnu realitu, volejbalové ihrisko, bowling alebo možnosť prechádzky 
v prírode. Každý si mohol vyskúšať program podľa svojho želania. Náladu spríjemňovalo vý-
borné občerstvenie počas celého pobytu. 

Do práce na bicykli 2019
Stav životného prostredia nám nie je ľahostajný a okrem toho sú zamestnanci exe, a.s., špor-
tovci telom aj dušou. O tom svedčí aj to, že sme sa v roku 2019 opäť zapojili do kampane Do 
práce na bicykli. Zamestnanci najazdili spolu viac ako 2 000 km na bicykli a ušetrili tak až viac 
ako 500 kg CO2, teda oxidu uhličitého. V roku 2019 sa nás zapojilo 10, čo je takmer trojnáso-
bok oproti roku 2018 a polepšili sme si takmer o 2 000 km. Veríme, že týmito malými krokmi 
môžeme spoločne mať veľký vplyv na životné prostredie. 

Rozvoj, odborný rast a vzdelávanie  
Rozvoj, odborný rast a vzdelávanie zamestnancov sú pre spoločnosť jedny z hlavných a kľúčo-
vých oblastí. Systematické profesijné vzdelávanie a výchovu zamestnancov považujeme za tr-
valú konkurenčnú výhodu. V našom záujme je vytvárať pre svojich zákazníkov vysokú pridanú 
hodnotu, dosahovať atraktívne výnosy, byť pre svojich zamestnancov najlepším zamestná-
vateľom. Na dosiahnutie týchto cieľov sú potrebné čo najvyššie stupne integrity, profesiona-
lity, výkonnosti a kompetentnosti našich zamestnancov. Odbornou prípravou a ďalším vzde-
lávaním podporujeme zvyšovanie vedomostnej úrovne a osobnostný rozvoj pracovníkov.

Štandardne najviac školení absolvovali v roku 2019 zamestnanci divízie IT, čo, pochopiteľne, 
vyplýva nielen z povahy ich práce, ale aj z nárokov, ktoré sa kladú na sústavný rozvoj a aktu-
alizáciu ich schopností a zručností. Vysoká odborná kvalifikovanosť predstavuje konkurenč-
nú výhodu v prostredí celého slovenského IT trhu. Okrem zabezpečovania povinných odbor-
ných školení a certifikácií venujeme veľkú pozornosť aj rozvoju interpersonálnych zručností. 
So svojimi pracovníkmi vedieme pravidelné pohovory, podporujeme otvorenú komunikáciu, 
dbáme na rýchly a presný prenos informácií i na vhodné pracovné podmienky. Prehlbovanie 
znalostí svojich zamestnancov podporujeme aj formou rôznych školení, kurzov, seminárov 
a konferencií. 
 
Získavanie pracovnej sily 
Spoločnosť v roku 2019 opäť minimalizovala služby personálnych agentúr. Namiesto toho 
realizovala efektívny a interne riadený spôsob výberu nových zamestnancov. Spoločnosť vy-
užívala inzerciu na online portáloch aj na webe spoločnosti, kde v sekcii KARIÉRA uverejňuje 
otvorené pozície. Okrem overených zdrojov inzerovania pozícií sa využíval i program „Odpo-
ruč nám TOP kandidáta“. Spoločnosť rovnako podporovala stáž či brigádu študentov, ktorí 
zväčša v exe, a.s., ostávajú na trvalý pracovný pomer aj po absolvovaní štúdia. 
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Štruktúra zamestnancov
podľa pohlavia

 Ženy – 38 
 Muži – 53

Štruktúra zamestnancov
podľa veku

 < 30 44 
 31 – 40 29 
 41 – 50 9 
 51 – 60 8
 61 >  1

 Priemerný vek je: 37 rokov. 
 K 31. 12. 2019 mala spoločnosť 91 zamestnancov.

Štruktúra zamestnancov
podľa pracovných pozícií

 Delivery – 37
 Obchod – 8
 Manažment – 9
 Lokalizácia – 16
 Financie & administratíva – 21

 Vzhľadom na zameranie spoločnosti majú najväčšie 
 zastúpenie pracovníci delivery oddelenia.

Zamestnanecká štruktúra

9



Vplyv podnikania na okolité prostredie považuje spoločnosť exe, a.s., za veľmi dôležitý. Bez 
spoločensky prospešných aktivít totiž nemôže byť žiadna organizácia dlhodobo úspešná. 
Preto sa aj exe, a.s., zapája do rozmanitých projektov a podpory občianskych združení.

Poskytovanie informácií
Spoločnosť exe, a.s., zostáva v nepretržitom kontakte so svojimi zákazníkmi, partnermi a ši-
rokou verejnosťou prostredníctvom vlastnej webovej stránky, sociálnych sietí a médií. Na so-
ciálnej sieti LinkedIn uverejňuje najmä zaujímavé informácie a novinky zo sveta informačných 
technológií, prezentuje svoje úspešne implementované riešenia, prípadové štúdie, strategické 
partnerstvá a zmeny v produktovom portfóliu. Prostredníctvom sociálnej siete Facebook in-
formuje o svojich CSR aktivitách a zaujímavostiach z každodenného života firmy. 

Hlavným komunikačným kanálom spoločnosti je aktívna webová stránka. Práve prostred-
níctvom nej spoločnosť exe, a.s., publikuje postrehy zo sveta informačných technológií, vzde-
láva používateľov a ponúka vlastné riešenia pre existujúcich i potenciálnych klientov.

Interná komunikácia
Vnútrofiremnú komunikáciu zamestnancov zabezpečuje spoločnosť primárne prostredníc-
tvom intranetu. Informácie o dianí v spoločnosti, aktuálne smernice i šablóny dokumentov 
v korporátnych farbách sú dostupné na HR portáli. Najnovšie sme však v rámci internej ko-
munikácie začali využívať Teams, kde sú zriadené jednotlivé potrebné tímy.
 
Účasť na odovzdávaní cien IT GALA
Spoločnosť exe, a.s., sa každoročne zúčastňuje na odovzdávaní cien IT GALA, najprestížnej-
šom podujatí Slovenskej komunity informačných technológií a  komunikácií, ktoré od roku 
2001 organizuje spoločnosť Digital Visions, spol. s r. o. Na podujatí sa odovzdávajú prestížne 
ocenenia Najziskovejšia IT firma, IT osobnosť, IT produkt a IT projekt roka. Cieľom podujatia 
je zhodnotiť odborné a manažérske úsilie osobností a firiem pôsobiacich v oblasti informač-
ných technológií a telekomunikácií, oceniť najvýznamnejšie projekty a produkty realizované 
v danom roku.

Podpora občianskeho združenia Cesta von (vianočný večierok)
Ako už býva v spoločnosti exe a.s., zvykom, počas vianočného večierka sme pre zamestnan-
cov spoločnosti zorganizovali aukciu handmade výrobkov a netradičných služieb ako lekcie 
jazdy na koni, obedy do práce, ručne vyrábané šperky, torty, zákusky,  kváskový chlieb či osob-
ného sprievodcu slovenskými jaskyňami. Touto aktivitou sa nám podarilo vyzbierať vysokú 
sumu, viac ako 2 000 €, ktorú sme po novom roku odovzdali predstaviteľom občianskeho 
združenia Cesta von, ktoré pomáha ľuďom v chudobe postaviť sa na vlastné nohy, získať 
prácu a dôstojný život.

Vzťahy s verejnosťou
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Exe, a.s., ako spoločnosť uvedomujúca si vysokú dôležitosť kvality v konkurenčnom podnika-
teľskom prostredí v súlade s podnikateľskou stratégiou stojí za nasledujúcou politikou kvality.  

Striktné dodržiavanie a vytváranie podmienok na realizáciu 
tejto politiky u  seba i  svojich zamestnancov sú predmetom 
sústavnej kontroly a práce vedenia spoločnosti. Spoločnosť sa 
ďalej zaväzuje ustavične zlepšovať systém manažérstva kva-
lity a poskytovať všetky potrebné zdroje na jej udržiavanie. 

Základný pilier úspechu v  spoločnosti exe, a.s., predstavu-
je odborná kvalifikácia zamestnancov. Ich profesionalita sa 
zvyšuje pomocou odborných školení zameraných na kariérny 
aj osobnostný rast. Pre spoločnosť je dôležitý jej princíp sa-
mostatnosti, prostredníctvom ktorého sú všetci zamestnan-
ci priamo zodpovední za kvalitu vlastnej práce. Spoločnosť 
sa aktívne podieľa na zvyšovaní povedomia zamestnancov 
o kvalite našich produktov a služieb a zároveň podporuje ich 
vlastné iniciatívy smerujúce ku skvalitňovaniu práce. 

Neprestajné zvyšovanie efektívnosti pri riadení činností 
a zdrojov umožňuje procesne orientovaný prístup spoločnosti. 
V súlade so systémom manažérstva kvality sú špecifikované 
aj náležitosti týkajúce sa typu a rozsahu riadenia externe ob-
jednaných procesov. Spoločnosť pracuje na trvalom zlepšení 
systému manažérstva kvality a svojich produktov prostred-
níctvom sústavného monitorovania spokojnosti zákazníkov, 
merania procesov, analýzy získaných údajov a prijímania pre-
ventívnych či nápravných opatrení.

Integrálnou podstatou fungovania spoločnosti exe, a.s., je 
vzhľadom na vysoké nároky zmluvného partnera Microsoft 
norma ISO 9001:2015. V budúcnosti zvažujeme rozšírenie 
svojho ISO portfólia, keďže je našou snahou a  smerovaním 
dosiahnuť Compliance so spoločnosťou Microsoft.  

Veľký dôraz sa v spoločnosti kladie aj na spoluprácu s dodáva-
teľmi. Dodávatelia spoločnosti sa pri nákupe produktov sta-
rostlivo vyberajú a hodnotia v súlade s prísnymi požiadavkami 
na kvalitu. 

Spoločnosť exe, a.s., vyhlasuje, že v plnej miere nesie zodpo-
vednosť za vplyv svojich aktivít na spoločnosť a životné pro-
stredie a dbá na ich ochranu. Etické správanie zamestnancov 
i vedenia, ktorým je spoločnosť známa, prispieva k jej rozvoju, 
je v súlade s príslušnou legislatívou a zároveň spĺňa medziná-
rodné normy správania. Spoločenská zodpovednosť sa im-
plementuje do všetkých aspektov činností firmy. Aplikuje sa 
vo vzťahoch a zohľadňuje sa pri záujmoch zainteresovaných 
subjektov.

Neoddeliteľnou súčasťou systému kvality je aj bezpečnosť 
práce a starostlivosť o zdravie zamestnancov. Pri vykonávaní 
všetkých pracovných činností sú zamestnanci povinní dodr-
žiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia. Exe, a.s., má zá-
ujem o dodržiavanie environmentálnych právnych predpisov 
a  znižovanie produkcie odpadu s cieľom ochrany životného 
prostredia. 

Zmienená politika kvality sa vzťahuje na nasledujúce činnosti: 

 komplexné a integrované riešenia – predaj výpočtovej techniky a softvéru; 
 softvérová a hardvérová podpora; poradenstvo a servis informačných 
 a komunikačných systémov; návrh a vývoj softvéru,

 lokalizačné a prekladateľské služby.
 
Politika kvality určuje rámec na definovanie cieľov kvality spoločnosti.  
V exe, a.s., bola politika kvality zverejnená a jej aktuálnosť sa pravidelne kontroluje. 

Politika kvality
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Štruktúra základného imania

624 300 eur
Výška základného imania
 
624 300
Počet akcií
 
Kmeňové
Druh akcií
 
Zaknihované
Podoba
 

Akcie na meno
Forma
 
1 EUR
Menovitá hodnota
 
Asseco Central Europe, a. s.
Akcionár
 
35 760 419
IČO

Dňa 28. 1. 2017 spoločnosť exe, a.s., založila dcérsku spoločnosť v Maďarsku EXE Magyar-
ország Zrt. so sídlom: Váci út 144-150, 1138 Budapest, Cg. 01-10-049176, IČ DPH: HU25857294
 
Dňa 2. 6. 2016 spoločnosť exe, a.s., založila organizačnú zložku v Českej republike so sídlom: 
Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4, IČO: 05099994, IČ DPH: CZ05099994

Výročná správa bola spracovaná podľa § 20 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Údaje 
v tejto výročnej správe vychádzajú z účtovnej závierky za roky 2016, 2017, 2018 a 2019. Súčas-
ťou výročnej správy je úplná účtovná závierka zostavená k 31. 12. 2019. 

Audit priloženej účtovnej závierky za rok 2019 vykonala audítorská spoločnosť Ernst & Young 
Slovakia, spol. s r. o., Žižkova 9, 811 02 Bratislava, IČO: 35 840 463. Správa nezávislého audí-
tora s pripojenou účtovnou závierkou za rok 2019 je súčasťou výročnej správy.

Za rok 2019 celkové tržby spoločnosti medziročne vzrástli o 26 %, pričom ich hlavným zdrojom 
sú poskytované služby, a to najmä predaj licencií tretích strán, infraštruktúrne služby a loka-
lizačné služby. Nárast tržieb súvisí so správnym rozhodnutím vstupu na český trh a s efektív-
nym rozbehnutím obchodných aktivít. S tým súvisí zvýšený podiel tržieb z predaja licencií 
českým zákazníkom. Nárast tržieb bol takisto zaznamenaný v rámci oddelenia lokalizačných 
služieb. 

Spoločnosť vykázala za rok 2019 zisk pred zdanením vo výške 571 654 €. Po úprave základu 
dane o pripočítateľné a odpočítateľné položky a po výpočte dane z príjmov spoločnosť vyká-
zala čistý zisk po zdanení vo výške 434 381 €. 

Finančné výsledky
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Aktíva v EUR 2019 2018

Spolu majetok 10 926 190 11 550 595

Neobežný majetok 321 100 289 214

Obežný majetok 6 276 779 8 622 936

Zásoby 3 721 1 386

Dlhodobé pohľadávky 802 832 258 767

Krátkodobé pohľadávky 3 653 311 4 137 190

Finančné účty 1 816 915 4 225 593

Časové rozlíšenie aktív 4 328 311 2 638 445

Pasíva v EUR 2019 2018

Spolu vlastné imanie a záväzky 10 926 190 11 550 595

Vlastné imanie 1 151 478 1 237 869

Záväzky 7 544 155 7 880 935

Rezervy 104 545 515 392

Dlhodobé záväzky 4 496 4 133

Krátkodobé záväzky 5 938 650 3 365 024

Bankové úvery a výpomoci 1 496 464 3 996 386

Časové rozlíšenie pasív 2 230 557 2 431 791

Výkaz ziskov a strát v EUR 2019 2018

Tržby z predaja služieb 28 174 186 22 261 865

Tržby z predaja tovaru 240 764 128 395

Pridaná hodnota 3 075 679 3 014 747

Osobné náklady 2 381 937 2 378 960

Výsledok hospodárenia  
z hospodárskej činnosti 610 186 663 109

Výsledok hospodárenia 
z finančnej činnosti –38 532 36 552

Výsledok hospodárenia za účtovné 
obdobie pred zdanením 571 654 699 661

Splatná daň 681 337 73 824

Odložená daň –544 064 72 556

Výsledok hospodárenia za účtovné 
obdobie po zdanení 434 381 553 271

V EUR 2019 2018

Náklady 28 248 875 22 073 180

Výnosy 28 683 256 22 626 451

Hospodársky výsledok po zdanení 434 381 553 271

Spoločnosť v roku 2019 nevynaložila nákla-
dy na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

V prvých mesiacoch roka 2020 sa ochorenie 
COVID-19 (vyvolané koronavírusom) rozšíri-
lo po celom svete a jeho negatívny vplyv na-
dobúda čoraz väčšie rozmery. V čase zverej-
nenia tejto výročnej správy vedenie účtovnej 
jednotky nezaznamenalo významný vplyv 
na svoje aktivity, no keďže situácia sa usta-
vične mení, nemožno predvídať jej budúce 
dôsledky. Akýkoľvek negatívny vplyv, resp. 
straty zahrnie účtovná jednotka do účtov-
níctva a účtovnej závierky v roku 2020.

Po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa 
vyhotovuje výročná správa, spoločnosť ne-
zaznamenala žiadne ďalšie udalosti osobit-
ného významu okrem spomenutej.

Na zasadnutí dozornej rady a valného zhro-
maždenia 4. 6. 2019 sa rozhodlo o  použití 
hospodárskeho výsledku za účtovné obdobie 
2018 formou výplaty dividend akcionárom.
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Správa dozornej rady

Dozorná rada je najvyšší kontrolný orgán spoločnosti. Zvoláva sa minimálne raz za polrok. 
Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a  uskutočňovanie podnikateľskej činnosti. 
V prípade zistenia závažného porušenia povinností členov predstavenstva alebo závažných 
nedostatkov v hospodárení spoločnosti zvoláva mimoriadne valné zhromaždenie. 

Dozorná rada overuje postupy predstavenstva vo veciach spoločnosti a je oprávnená kedy-
koľvek nahliadnuť do účtovných dokladov, spisov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoloč-
nosti, čím zisťuje jej skutočný stav. Kontroluje a valnému zhromaždeniu predkladá závery 
i odporúčania týkajúce sa najmä:

 plnenia úloh pridelených predstavenstvu valným zhromaždením, 
 

 dodržiavania stanov spoločnosti a právnych predpisov v činnosti spoločnosti,  
 

 hospodárskej a finančnej činnosti spoločnosti.

Zasadnutie dozornej rady zo dňa 10. 12. 2019
Rozhodnutia:

 berie na vedomie výsledky za prvý polrok a tretí kvartál roka 2019,

 berie na vedomie prognózu hospodárskych výsledkov do konca roka 2019,

 schvaľuje návrh rozpočtu spoločnosti na rok 2020. 

Zasadnutie dozornej rady zo dňa 31. 3. 2020
Rozhodnutia:

 berie na vedomie účtovnú závierku spoločnosti za obdobie roka 2019 a návrh na 
 rozdelenie zisku a odporúča ich na schválenie valnému zhromaždeniu spoločnosti,

 berie na vedomie výsledky spoločnosti za prvý kvartál roka 2020 a prognózu 
 plnenia rozpočtu na rok 2020. 
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Správa nezávislého 
audítora
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Kontakt

Plynárenská 1
821 09 Bratislava

+421 2 67 296 111

info@exe.sk

www.exe.sk
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