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Vážení akcionári, dámy a páni

Predkladám Vám Výročnú správu akciovej spoločnosti ŽOS Zvolen, a.s. sumarizujúcu informácie
o spoločnosti a výsledky činnosti za rok 2012.
Rok 2012 bol okrem iného výnimočný tým, že negatívne dopady krízy sa v podmienkach nášho podnikania
prejavili doposiaľ najintenzívnejšie. Rozhodujúci obchodní partneri ZSSK Slovensko a.s., ZSSK Cargo a.s.
a ŽSR výrazne obmedzili svoje výdavky v oblasti modernizácií a opráv ŽKV, čo malo bezprostredný dopad
do činnosti a hospodárenia našej spoločnosti. Tradiční obchodní partneri zvyšujú svoje nároky na kvalitu
a spoľahlivosť našej produkcie a zároveň majú limitované možnosti za kvalitné služby a dodávky
akceptovať adekvátne ceny. Rok 2012 priniesol aj významné obmedzenia v oblasti modernizácií ŽKV
z titulu platnosti noriem TSI. Pokles v oblasti modernizácií sa čiastočne podaril nahradiť zvýšeným
objemom opráv ŽKV. S ohľadom na uvedené skutočnosti bol rok 2012 charakteristický najmä úspornými
opatreniami a snahou o vyťaženie výrobných kapacít. V oblasti modernizácií boli ťažiskové projekty
757, inovovaná verzia 813 – 913 a modernizácia MVTV. V týchto projektoch bude spoločnosť pokračovať
aj v nasledujúcom období. Iné modernizácie považujeme v súčasne dobe na trhoch členských štátov EÚ za
nereálne. Uplynulé obdobie bolo silne poznačené úsilím o prienik na trh Ukrajiny a Ruska, kde sa vytvorili
nové možnosti dosiahnutia úspechu v projektoch modernizácie ČME – 3. Do budúcna má spoločnosť
vážne ambície v oblasti výroby novej motorovej jednotky. Na rozdiel od predchádzajúcich období bol
hospodársky úspešnejší a stabilnejší prvý polrok ako druhý. Aj napriek tomuto krízovému obdobiu sa
spoločnosti podarilo dosiahnuť kladný hospodársky výsledok.
O nevyhnutnosti zvyšovať kvalitu našich dodávok a služieb a znižovať ceny sa prestalo v spoločnosti len
hovoriť. Boli prijaté opatrenia na dosiahnutie skutočného progresu v tejto oblasti. Nemôžeme očakávať, že
v nasledujúcich rokoch domáce trhové prostredie vytvorí dostatočné možnosti na vyťaženie výrobných
kapacít spoločnosti, na jej stabilizáciu a tvorbu zisku. Popri plnom využití domáceho trhového potenciálu,
je zámerom spoločnosti rozvíjať spoluprácu s relevantnými obchodnými partnermi z oblasti železničného
strojárstva. Okrem toho je nevyhnutnou podmienkou hospodárskeho rastu a rozvoja spoločnosti úspech
v orientácii na zahraničné trhy.
K úspechu v našich zámeroch by mali prispieť i to, že sme obhájili audit systému manažérstva a kvality
podľa normy ISO 9001:2008 a environmentálneho manažérstva systému podľa ISO 14001:2004
spoločnosti TUV Rheinland InterCert Kft a nachádzame vlastné cesty zvyšovania technickej úrovne, kvality
a spoľahlivosti našej produkcie. Investujeme do zvyšovania kvalifikácie pracovnej sily a zlepšujeme úroveň
riadenia ľudí i procesov.
Vážení akcionári, obchodní partneri, zamestnanci, pokles výkonnosti našej spoločnosti v uplynulom roku
považujeme za prechodný. Aj naďalej ostáva našim cieľom byť úspešnou spoločnosťou, spoľahlivým
obchodným partnerom a stabilným zamestnávateľom. Sme odhodlaní tieto ciele dosiahnuť pri rozumnom
hospodárení so zvereným majetkom a pri riadení spoločnosti na princípe rozvoja a rastu.
Ďakujem akcionárom spoločnosti, členom orgánov spoločnosti a všetkým zamestnancom spoločnosti za
spoluprácu.

Ing. Ladislav Poór
Generálny riaditeľ

PRÍHOVOR GENERÁLNEHO RIADITEĽA



Vízia spoločnosti

ŽOS Zvolen, a.s. je poprednou stredoeurópskou spoločnosťou, ktorej core

business tvoria opravy a modernizácie ŽKV, s podporou špecializovanej

strojárskej výroby. Spoločnosť komplexne plní požiadavky zákazníkov v

oblasti opráv v rámci domáceho trhu, náročné požiadavky zahraničných

zákazníkov železničného segmentu v oblasti modernizácií lokomotív a

promptne odpovedá na vysoké nároky zákazníkov strojárskej výroby

prevažne západoeurópskych spoločností.

VÍZIA



Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s. (ďalej ŽOS Zvolen, a.s. ) sú
modernou slovenskou spoločnosťou na opravy a modernizácie motorových a elektrických
rušňov. Oprava železničných koľajových vozidiel má viac ako 140 ročnú tradíciu, ktorá sa
datuje od vzniku železničných dielní vo Zvolene v roku 1872 ako predchodcu dnešných
ŽOS Zvolen. Spoločnosť počas tohto obdobia prispôsobovala svoje výrobné činnosti a
obchodné aktivity aktuálnemu vybaveniu parku železničných koľajových vozidiel v SR,
resp. ČSR. Významným historickým medzníkom je október 1994, kedy spoločnosť
prestáva byť súčasťou ŽSR a vzniká akciová spoločnosť ŽOS Zvolen, čo súviselo s
transformáciou vzhľadom na štátoprávne usporiadanie. Po ukončení privatizácie sa
majoritným akcionárom ŽOS Zvolen, a. s. stáva Zvolenský opravárenský závod, a.s. a v
roku 2008 sa ŽOS Zvolen, a.s. začlenila do skupiny ŽOS Trnava Group.

Súčasný výrobný program v oblasti opráv železničných koľajových vozidiel
predstavuje široký sortiment motorových rušňov a motorových jednotiek, podľa
zadefinovaných požiadaviek zákazníka, železničné podvozky a ďalšie komponenty, či iné
činnosti súvisiace so zvyšovaním kvality vozidiel. Sortiment opravovaných ŽKV sa mení
podľa požiadaviek prevádzkovateľov železničnej dopravy, či už v oblasti osobnej alebo
nákladnej prepravy. Technologické vybavenie vždy zodpovedalo úrovni technologického
parku železničných koľajových vozidiel.

PROFIL SPOLOČNOSTI



P r e d s t a v e n s t v o                                                                          

Predseda: Mgr. Vladimír  Poór
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ORGÁNY SPOLOČNOSTI



V súčasnosti ŽOS Zvolen, a. s. vyvíja obchodné aktivity nielen na
domácom trhu, ale vo významnej miere aj na zahraničných trhoch. Spoločnosť
zabezpečuje vysokokvalifikované certifikované výrobno- obchodné činnosti v
nasledovných oblastiach:

• modernizácie koľajových vozidiel

• opravy ŽKV a ich agregátov

• vykonávanie pravidelných technických prehliadok, revízií lokomotív a
agregátov podľa platných legislatívnych noriem

• servis ŽKV

• prenájom ŽKV

• komponenty pre zahraničných zákazníkov na výrobu a opravy
koľajových, cestných a iných vozidiel

• zvárané konštrukcie

• renovácie komponentov pre koľajové vozidlá

OBCHODNÁ A VÝROBNÁ ČINNOSŤ
˯



PREVÁDZKA LOKO

V roku 2012 prevádzka LOKO dosiahla tržby v hodnote 34 175 tis. € v
nasledujúcom rozdelení na jednotlivé segmenty: modernizácie s hodnotou tržieb 10
192 tis. €, opravy ŽKV s hodnotou 8 761 tis. €, opravy sóloagregátov s ostatnou
nešpecifikovanou výrobou v hodnote 14 059 tis. € a na predaj dlhodobého hmotného
majetku, materiálu a nepotrebných zásob v hodnote 1 163 tis. €.

Štruktúra tržieb podľa  rozhodujúcich zákazníkov: 

• ZSSK Slovensko s ročným obratom 12 417 tis. €. V skupine modernizácií
rozhodujúca váha pripadá na sériovú výrobu radu 757, v skupine opráv ŽKV je to
najmä rad 754 a ostatné opravy na radu 750, 811 a 812 s celkovým podielom 36 %
na celkových tržbách prevádzky.

• Škoda Vagónka, pre ktorú spoločnosť modernizuje rad 263 a zo sólo- agregátov sú
to podvozky 671 a 951 s celkovým obratom v hodnote 10 458 tis. € (31 % podiel).

• ZSSK CARGO s obratom 5 172 tis. € (15 % podiel) s realizáciami opráv na rad 736,
751 a 731, meranie spotreby nafty a ostatných sólo- agregátov.

• Ostatných 18 % z celkového obratu prevádzky pripadá na opravy ŽKV a opravy
sólo- agregátov pre ostatných tuzemských a zahraničných zákazníkov, ktorými sú
ZOS Zvolen s podielom 4 %, Železnice SR s 2 % podielom, GW Train Regio podiel
1 %, Prvá slovenská železničná s podielom 1 % a ostatní odberatelia (3 611 tis. €,
podiel 10 %).

V nasledujúcom období nosným výrobným sortimentom ostáva modernizácia radu
757 a sólo opráv rad 183. Vedenie spoločnosti podniká rozhodujúce kroky na prienik
trhu s modernizáciou radu ČME3.
.

ZSSK Slovensko

Škoda Vagónka

ZS Cargo

ostatní



PREVÁDZKA SV

Prevádzka Strojná výroba v hodnotenom období zrealizovala tržby
v hodnote 1 780 tis. €. V rámci prevádzky SV došlo k zvýšeniu vnútornej kooperácie
na zákazky LOKO, najmä pri projektoch radu 757, 813/913 a podvozkoch 671 a 951.
Obrat výnosov z výroby má hodnotu 2 820 tis. €, kde tržby tvoria 63 % podiel.

Majoritným zákazníkom ostáva firma Rocla OYJ (obrat 1 413 tis. €, podiel 79 %,
smerovanie výroby na rámy, sety, vozíky). Do popredia sa dostáva spolupráca s
firmou Stadler- Stadler Bussnang AG (obrat 139 tis. €, podiel 8 %). Z pohľadu
prevádzky sú významní zákazníci – Goss Contiweb B.V. (obrat 81 tis. €, podiel 5 %)
a Škoda Transportation (obrat 55 tis. €, podiel 3 %). Ostatní zahraniční zákazníci z
krajín EÚ a v menšej miere tuzemskí zákazníci tvoria zvyšný podiel na tržbách
odbytovej výroby (obrat 92 tis. €, podiel 5 %, zvarence, traverzy). Produkcia
prevádzky SV je zameraná na zvárané konštrukcie s opracovaním a povrchovou
úpravou.

V nasledujúcom období ostáva Rocla OYJ rozhodujúcim partnerom.
Spoločnosť má kontrahované ďalšie zákazky pre Škoda Transportation, Stadler,
Tatravagónku Poprad, Goss Contiweb a Arcelor Mital v hodnote 1 441 tis. €. Okrem
náročného plnenia externých zákaziek, prioritným cieľom prevádzky ostáva
naplnenie vlastnej výroby orientovanej na zákazky v prevádzke LOKO.

Rocla OYJ

Stadler

GOSS

Škoda Transportation

ostatní



VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012/2011

Zisk pripadajúci na akciu 0,16 € 2,94 €
Podiel zisku na vlastnom imaní 0,39 % 6,69 %

Tržby z predaja tovaru 296 911 238 942
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 293 405 220 447

18494
Obchodná marža 3 506 18 495
Výroba 40 122 379 43 733 774
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 35 188 098 40 955 124

Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 1 801 204 -620 273

Aktivácia 3 133 077 3 398 923
Výrobná spotreba 25 937 792 28 950 998
Spotreba mat., energie a ostatných neskladovateľných  dodávok 22 645 860 25 605 599

Služby 3 291 932 3 345 399
Pridaná hodnota 14 188 093 14 801 270
Osobné náklady 10 176 012 9 749 115
Dane a poplatky 138 514 122 035
Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku 2 526 739 2 529 063

Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 832 559 1 563 415
ZC predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 1 858 515 1 520 344

Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam -8 155 232 596

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 24 353 974 22 197 355
Ostatné náklady na hospodársku činnosť 24 548 755 22 318 564
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 134 246 2 090 323
Náklady na precenenie CP a náklady na derivátové operácie 14 433
Tvorba a zúčtovanie OP k finančnému majetku 1 000
Výnosové úroky 121 699 167 718
Nákladové úroky 939 699 847 375
Kurzové zisky 18 507 48 403
Kurzové straty 32 455 49 211
Ostatné náklady na finančnú činnosť 75 068 93 171

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -922 449 -773 637
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením 211 797 1 316 687

Daň z príjmov z bežnej činnosti 153 533 263 558
- splatná 21 285 809
- odložená 153 512 -22 251
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti  po zdanení 58 264 1 053 129
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 211 797 1 316 687
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 58 264 1 053 129

EBIT (VH pred odpočítaním úrokov a daní) 1 151 495 €
EBITDA (VH pred odpočítaním úrokov, daní a odpisov) 3 678 234 €



SPOLU MAJETOK 48 388 015 56 220 179

NEOBEŽNÝ MAJETOK 23 345 538 23 842 774
Dlhodobý nehmotný majetok súčet 5 965 465 5 985 371

Aktivované náklady na vývoj 
Softvér 65 465 84 937
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok 5 900 000 5 900 434
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok súčet 17 380 073 17 856 403
Pozemky 2 451 990 2 451 990
Stavby  6 464 973 6 854 057
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 8 288 731 7 751 647
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 9 427 9 427
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 164 952 789 282
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý finančný majetok súčet 1 000
Podielové CP a podiely v dcérskej účtovnej jednotke 
Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom 1 000
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
Ostatný dlhodobý finančný majetok
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
Poskytnuté preddavky na dlhodobý FM

OBEŽNÝ MAJETOK 24 988 088 32 299 336
Zásoby súčet 13 513 720 12 550 906

Materiál 7 466 553 8 306 022
Nedokončená výroba a polotovary 6 004 974 4 204 519
Výrobky 35 395 34 646
Zvieratá 
Tovar 6 798 5 719
Poskytnuté preddavky na zásoby 

Dlhodobé pohľadávky súčet 3 686 892
Krátkodobé pohľadávky súčet 11 101 712 14 825 018

Pohľadávky z obchodného styku 7 579 826 10 878 036
Pohľadávky voči dcérskej  účtovnej  jednotke a materskej ú. j 
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku 1 808 570 2 779 607
Daňové pohľadávky 285 357 866
Iné pohľadávky 1 427 959 1 166 509

Finančné účty súčet 372 656 1 236 520
Peniaze 50 405 356 174
Účty v bankách 322 251 880 346

Časové rozlíšenie 54 389 78 069
Náklady budúcich období krátkodobé 54 389 35 246
Príjmy budúcich období krátkodobé 42 823

SÚVAHA AKTÍVA 2012/2011



SPOLU  VLASTNÉ  IMANIE  A  ZÁVAZKY 48 388 015 56 220 179
VLASTNÉ  IMANIE 14 827 509 15 739 420
Základné imanie súčet 11 899 777 11 899 777

Základné imanie 11 899 777 11 899 777
Kapitálové fondy súčet -3 206 19 153

Ostatné kapitálové fondy 19 153 19 153
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov 

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov -22 359

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
Fondy zo zisku 1 010 059 904 746

Zákonný rezervný fond 1 010 059 904 746
Štatutárne fondy a ostatné fondy

Výsledok hospodárenia z minulých rokov 1 862 615 1 862 615

Nerozdelený zisk minulých rokov
1 862 

615 1 862 615

Neuhradená strata minulých rokov
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 58 264 1 053 129

ZÁVAZKY 
32 646 971 

9712 39 629 662

Rezervy súčet 322 302 326 134
Rezervy zákonné krátkodobé 310 702 315 134
Ostatné dlhodobé rezervy 
Ostatné krátkodobé rezervy 11 600 11 000

Dlhodobé záväzky súčet 2 631 865 2 123 669
Dlhodobé záväzky z obchodného styku 
Dlhodobé prijaté preddavky 103 504
Dlhodobé zmenky na úhradu 
Záväzky zo sociálneho fondu 73 267 60 752
Ostatné dlhodobé záväzky 1 979 958 1 534 285
Odložený daňový záväzok 578 640 425 128

Krátkodobé záväzky súčet 12 857 880 15 059 598
Záväzky z obchodného styku 10 113 794 11 344 669
Nevyfakturované dodávky 537 945 988 706
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej 

jednotke
30 000

Záväzky voči zamestnancom 460 664 521 028
Záväzky zo sociálneho poistenia 284 441 297 577
Daňové záväzky a dotácie 271 647 540 243
Ostatné záväzky 1 159 389 1 367 375

Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery  16 834 924 22 120 261

Bankové úvery dlhodobé 1 700 276 6 062 726
Bežné bankové úvery 15 134 648 16 057 535

ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SÚČET 913 535 851 097
Výdavky budúcich období dlhodobé
Výdavky budúcich období krátkodobé 1 373 24 440
Výnosy budúcich období dlhodobé 733 814 535 785
Výnosy budúcich období krátkodobé 178 348 290 872

PASÍVA 2012/2011 SÚVAHA



SÚVAHA- štruktúra

Aktíva
2012 2011

v € % v € %

Neobežný majetok

Spolu 23 345 538 48,2 23 842 774 42,4
Dlhodobý nehmotný 
majetok 5 965 465 25,6 5 985 371 25,1

Dlhodobý hmotný majetok 17 380 073 74,4 17 856 403 74,9

Dlhodobý finančný 
majetok 1 000 0,0

Obežný majetok

Spolu 24 988 088 51,6 32 299 336 57,5
Zásoby 13 513 720 54,1 12 550 906 38,9
Dlhodobé pohľadávky 3 686 892 11,4
Krátkodobé pohľadávky 11 101 712 44,4 14 825 018 45,9
Finančné účty 372 656 1,5 1 236 520 3,8

Časové rozlíšenie 54 389 0,1 78 069 0,1
M a j e t o k  s p o l u 48 388 015 100 56 220 179 100

Pasíva 2012 2011
v € % v € %

Vlastné imanie

Spolu 14 827 509 30,6 15 739 420 28,0
Základné imanie 11 899 777 80,3 11 899 777 75,6
Kapitálové fondy -3 206 19 153 0,1
Fondy  zo zisku 1 010 059 6,8 904 746 5,7
Nerozdelený zisk 

minulých rokov 1 862 615 12,6 1 862 615 11,8

Výsledok hospodárenia za 
ú. o. po zdanení 58 264 0,4 1 053 129 6,7

Záväzky

Spolu 32 646 971 67,5 39 629 662 70,5
Rezervy 322 302 1,0 326 134 0,8
Dlhodobé záväzky 2 631 865 8,1 2 123 669 5,4
Krátkodobé záväzky 12 857 880 39,4 15 059 598 38,0
Bankové úvery 
a výpomoci 16 834 924 51,6 22 120 261 55,8

Časové rozlíšenie 913 535 1,9 851 097 1,5
V l a s t n é  i m a n i e  a z á v ä z k y  s p o l u 48 388 015 100 56 220 179 100

J&T

Unicredit Bank

ČSOB

Tatrabanka

VÚB

ŠTRUKTÚRA MAJETKU

Podiel bánk na financovaní spoločnosti



SPRÁVA AUDITORA



Rozvoj, funkčnosť, zlepšovanie vybudovaného integrovaného manažérskeho
systému riadenia kvality a environmentu podľa normy ISO 9001:2000, ISO
14001:2004 potvrdila spoločnosť úspešným absolvovaním kontrolných auditov certifikačnou
firmou TÜV Rheinland InterCert Kft.

Postupne sa v praxi implementujú prvky systému bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci podľa normy OHSAS 18 001. Každodenným úsilím dbáme na ochranu životného
prostredia v našej spoločnosti a zdokonaľovaním našej výrobnej činnosti minimalizujeme
negatívne vplyvy našej prevádzky na životné prostredie aj u našich zákazníkov. Cieľom
spoločnosti v environmentálnej oblasti je neustále zvyšovanie informovanosti u zamestnancov,
znižovanie energetickej náročnosti strojného vybavenia, neustále monitorovanie vplyvov na
životné prostredie, hospodárne nakladanie s vodou, energiami, eliminácia negatívnych vplyvov
na životné prostredie a ďalšie ciele, ktoré sú podrobené pravidelnej analýze.

Zodpovedné podnikanie sa týka rovnako aj bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci. Spoločnosť má vypracovanú integrovanú Politiku kvality, environmentu a bezpečnosti a
ochrany zdravia pri práci. Vedenie spoločnosti považuje za prioritu dodržiavanie a
zabezpečovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov, zamestnancov
dodávateľských firiem a návštevníkov. Úlohy v oblasti starostlivosti o bezpečnosť a ochranu
zdravia pri práci sú povinní zabezpečovať vedúci zamestnanci na všetkých stupňoch riadenia v
rozsahu zodpovednosti vyplývajúcich z ich funkcií. Spoločnosť má z radov svojich zamestnancov
zriadenú komisiu BOZP a menovaných zástupcov zamestnancov pre BOZP, ktorí prinášajú
návrhy a podnety na riešenie otázok v oblasti BOZP. Zamestnanci na všetkých stupňoch riadenia
sa zúčastňujú na riešení problematiky BOZP. Vedenie spoločnosti v oblasti BOZP úzko
spolupracuje s odborovou organizáciou, nakoľko má vypracovanú kolektívnu zmluvu, v ktorej sú
zapracované aj požiadavky z oblasti BOZP. Tieto záväzky sú plnené a ich plnenie je pravidelne
kontrolované.

Spoločnosť zamestnáva približne 600 zamestnancov, z toho 16% vysokoškolsky
vzdelaných, len 2% zamestnancov má najvyššie ukončené vzdelanie základné. V spoločnosti,
existujúcej viac ako 140 rokov, sa vzťahy medzi podnikom a zamestnancami vyprofilovali do
úrovne, kedy sa zamestnanci stotožňujú s podnikom. Cítia hrdosť na to, že tu pracujú. Často ide
už o druhú, prípadne tretiu generáciu v rodine, ktorá pracuje v tejto spoločnosti. Z toho vyplýva
aj záujem zamestnancov o podnik a vzájomná otvorená komunikácia. V rámci sociálnej
starostlivosti o zamestnancov podnik poskytuje v rámci benefitov o 1 týždeň dovolenky nad
rámec zákonníka práce, rôzne príspevky (detské tábory, cestovné, podpora štúdia) i
nadštandardnú zdravotnú starostlivosť.

SPOLOČENSKY ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE



PREVÁDZKA LOKO
Prevádzka LOKO predstavuje ťažiskovú jednotku ŽOS Zvolen, ktorá

zabezpečuje modernizácie, revízie, údržby a opravy železničných koľajových vozidiel
dieselovej a elektrickej trakcie, výrobu a opravu náhradných dielov potrebných pre
prevádzku a s tým spojenú obchodnú činnosť. Ďalej výrobu komponentov pre železničné
koľajové vozidlá ako aj výrobu strojových súčiastok a zostáv pre ostatných domácich a
zahraničných klientov. V prevádzke LOKO pracujú vyškolení odborníci s dlhoročnými
skúsenosťami v odbore údržby, opráv, rekonštrukcií a modernizácií železničných
koľajových vozidiel, opráv a rekonštrukcií agregátov, výroby a repasácie náhradných
dielov a strojových súčiastok.

P r e v á d z k a  L O K O  v y k o n á v a  t i e t o  č i n n o s t i :

• opravy motorových rušňov s dieselelektrickým prenosom výkonu
• opravy elektrických rušňov
• opravy motorových a prívesných vozňov
• opravy nasledovných agregátov železničných koľajových vozidiel:
• opravy spaľovacích motorov (SM) typu: ŠKODA (ČKD), LIAZ, CATERPILLAR, MAN
• opravy trakčných motorov (TM) typu: TM 004, 005, 015, 006, 028, AL 4542 

FIR, AD4636 gT
• oprava vstrekovacích, vodných, olejových čerpadiel
• oprava nápravových prevodoviek
• opravy dvojkolesí a podvozkov 
• oprava turbodúchadiel
• oprava elektrickej inštalácie a funkčné skúšky 
• oprava meracích prístrojov
• oprava rôznych typov elektrických točivých strojov
• motorové rušne 736, 712, 711, 724, 744, 756, 746, 757, 773, 774
• motorové a prívesné vozne 812, 813-913, 012, MVTV
• električky
• elektrické rušne 263 (úprava PUSH-PULL)



Činnosť prevádzky SV sa vyčlenila ako podpora prevádzky LOKO.
Zabezpečuje hlavne výrobu a renováciu náhradných dielov pre opravy a modernizácie
železničných koľajových vozidiel a v súčasnosti tvorí približne 60% celkovej produkcie
prevádzky SV. Externá výroba zaznamenáva značnú expanziu najmä vo vzťahu k
významným obcohdným partnerom jako Stadler, Rocla a Bombardier.

Strojový park bol zmodernizovaný o CNC obrábacie stroje a ďalšie
zariadenia. Investície do technológií umožnili realizovať presné opracovanie strojných
súčiatok a zvarencov. Strojový park je neustále dopĺňaný o technologické zariadenia
ktoré umožňujú spoločnosti byť konkurencieschopný na trhu.

Doplnením strojového parku o veľkorozmerné horizontálne obrábacie
centrum je zaistená možnosť výroby veľkých detailov a taktiež opracovanie zváraných
konštrukcií. Implementovaný ISO štandard pre oblasť zvárania a opracovania zaručuje
vysokú kvalitu výroby, ktorá neustále podlieha pravidelným certifikáciám.

S t r o j o v á  v ý r o b a   v y k o n á v a č i n n o s t i :

• výroba komponentov a náhradných dielov pre železničné koľajové vozidlá
• zváranie konštrukcií pre dopravnú a manipulačnú techniku
• renovácie dielov koľajových vozidiel
• zváranie tenkostenných konštrukcií
• výroba súčiastok obrábaním

STROJOVÁ VÝROBA



ŠTRUKTÚRA AKCIONÁROV

ZOZ Zvolen

ŽOS Trnava

Expres Slovakia



NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU 2012

Rok 2012

Účtovný HV - zisk pred rozdelením                    58 263,81 €

Prídel do zákonného rezervného fondu  /10%/ 5 826,38 €

Prídel do sociálneho fondu  /2%/ 1 165,28 €
Nerozdelený zisk 51 272,15 €

Informácie o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali 
po skončení účtovného obdobia

- Po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje
výročná správa, nenastali udalosti osobitného významu.



Ž e l e z n i č n é  o p r a v o v n e  a s t r o j á r n e  Z v o l e n ,  
a . s .

M ô ť o v s k á c e s t a  2 5 9 / 1 1
9 6 0  0 3  Z v o l e n

Tel.: +421-(0)-45-5302-111
Fax: +421-(0)-45-5320-526

Mail:  zoszv@zoszv.sk

Generálny riaditeľ:
Tel.: +421-(0)-45-5302-101

poor@zoszv.sk

Ekonomický riaditeľ:
Tel.: +421-(0)-45-5302-501

wallnerova@zoszv.sk

Výrobný riaditeľ:
Tel.: +421-(0)-45-5302-333

suja@zoszv.sk

Obchodný riaditeľ:
Tel.: +421-(0)-45-5302-280

kacenuk@zoszv.sk

Technický riaditeľ:
Tel.: +421-(0)-45-5302-507

hanak@zoszv.sk

KONTAKTY




