Medzinárodná privátna akciová spoločnosť pôsobiaca prevažne v oblasti energetiky

Skupina A.EN. Group je medzinárodná privátna akciová spoločnosť pôsobiaca
prevažne v oblasti energetiky. Už takmer 15 rokov je stabilným výrobcom a dodávateľom elektrickej energie. Dnes patrí do A.EN. Group viac ako 11 spoločností aktívnych prevažne v segmentoch výroby elektrickej energie, obchodu
s elektrickou energiou, plynárenstve a teplárenstve.

Viac ako 11 spoločností aktívnych prevažne
v segmentoch výroby elektrickej energie,
obchodu s elektrickou energiou, plynárenstve
a teplárenstve.
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A.EN. Invent AG

Sídlo spoločnosti

Müllerstrasse 32
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+49-89-17958200
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Príhovor predsedu
predstavenstva

Wolfgang Herrmann

Vážení obchodní partneri, milí zamestnanci,
ako predseda predstavenstva spoločnosti A.EN.
Group, vám chcem srdečne poďakovať za spoluprácu.
V posledných rokoch sa nám podarilo úspešne dokončiť viacero projektov, ktoré by bez tímového výkonu neboli uskutočniteľné. Posilnili sme svoje pevné
miesto na trhu s elektrickou energiou, začali sme s výstavbou projektu Mestská Elektráreň Nitra, rozbehli
sme segment výroby ekologických palív Ecoen, a čo
ma nesmierne teší a považujem to za jeden z míľnikov
historického vývoja skupiny A.EN. Group, dotiahli
sme do úspešného konca akvizíciu spoločnosti Probugas a.s., čím sme sa stali jednotkou na Slovenskom
trhu s baleným plynom ako aj silným hráčom na trhu
s alternatívnymi palivami ako LPG a CNG.
Chcem vás ubezpečiť, že podobne ako doteraz,
bude A.EN. Group klásť dôraz na korektné vzťahy
so zamestnancami a partnermi, ako aj so samotnými zákazníkmi - pretože práve dobrá firemná kultúra a plnenie si záväzkov je jedným z hlavných pilierov nášho úspechu.
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Obraty spoločnosti
A.EN. Group za rok 2014

A.EN. Slovensko
19 691 000

Probugas
14 375 000

A.EN. CZ
11 952 000

A.EN. Gas
2 529 000

OPM 2 SR
2 413 000
Teplico
580 000

A.EN. Invent AG
575 000

Mestská elektráreň Nitra
A.EN. RU OOO
Zvolenská ekologická
spoločnosť
ECOEN Slovakia
421 000
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Rozhovor
s generálnym
riaditeľom

Ing. Marián Smik

V rokoch 1992–1997 absolvoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Počas svojho pôsobenia na obchodných a riadiacich pozíciách získal dlhoročné skúsenosti v oblasti obchodu a riadenia projektov. Mal na starosti vývoz a obchodný styk v oblasti
náhradných dielov v strojárskom priemysle na čínskom trhu.
Následne pôsobil ako konateľ a obchodník na burze s elektrickou energiou a uhlím vo Varšave. Od roku 2001 pôsobí
v skupine A.EN. Group, kde uplatňuje svoje nadobudnuté
skúsenosti v oblasti energetiky. Bol zodpovedný za založenie
a riadenie veľkoobchodu s elektrickou energiou na nemeckej
energetickej burze a v súčasnosti pôsobí ako generálny riaditeľ
celej skupiny A.EN. Group.

Rozhovor

Rozhovor

Ing. Marián Smik

Ing. Marián Smik

Historicky to vyplýva zo skutočnosti, že človek
vždy začína s vecami, ktoré už niekedy robil. Sme
skupinou ľudí, ktorí už predtým v energetike
spolupracovali, nielen na Slovensku, ale aj na
iných trhoch ako Poľsko, Nemecko, prípadne vo
východnej Európe. Preto sme na základe týchto
skúseností a na základe pozitívnej chémie, ktorá
medzi nami fungovala, založili spoločnosť A.EN.
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Čiže najskôr to bol len obchod s elektrickou energiou?

V podstate áno. Legislatíva na Slovensku neumožňovala nejaký rýchly rozvoj obchodu s elektrickou
energiou, no napriek tomu sa nám podarilo vstúpiť na trh na Slovensku, v Poľsku a v Nemecku.
Vždy je to tak, že kto je na trhu prvý, tak má možnosti vytvárania vzťahov a dobrého mena mierne
uľahčené, z čoho dodnes ťažíme. Už od začiatku
bolo však našou prioritou plnenie záväzkov - či už
po finančnej alebo obchodnej stránke – a hlavne
snaha pomôcť klientom vyriešiť ich problém.

Ing. Marián Smik
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Takže firemná kultúra a vzťah k zákazníkovi zohrávajú v skupine A.EN významnú
úlohu.

Určite áno. Jednou z našich zásad je práve orientácia na ľudí, či už sú to zákazníci, zamestnanci
alebo naši obchodní partneri.
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Koľko vás stálo na začiatku príbehu spoločnosti a koľko ludí zamestnáva skupina
A.EN. dnes?

Jednoduchý fakt - človek ide tam, kde sú najlepšie podmienky, respektíve tam, kde je najviac
rozvinutý trh. Ako som už spomínal, na Slovensku
trh rozvinutý nebol, či už po legislatívnej alebo
obchodnej stránke. Už vtedy, v rokoch 2000, 2001,
bol však nemecký trh liberalizovaný a umožňoval
vstup na trh novým hráčom. Dôvodom založenia
spoločnosti v Nemecku, bolo však vytvorenie
tamojšej burzy s elektrickou energiou, čo však
neznamená, že sme sa chceli orientovať len na nemecký trh. Vďaka znalostiam z prostredia strednej
Európy, sme totiž disponovali cennými kontaktmi
a partnermi, ktorí nám dokázali poskytnúť elektrickú energiu, ktorú sme dovážali do Nemecka zo
Slovenska cez Česko, resp. priamo z Poľska. Našou
výhodou bol práve fakt, že sme sa neorientovali
na jeden trh a vedeli sme využiť synergické efekty
medzi Nemeckom a východnou Európou.
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Určite áno, mali sme v tom roku nejaké obchodné
prípady, ktoré nevyšli a výsledné spoločnosti utrpeli. No práve nasledujúci rok 2009 bol z hľadiska
obratu najsilnejší. Na druhej strane nás práve táto
kríza donútila rozmýšlať, čo by sme ešte mohli
urobiť inak. Rozhodne sme chceli ísť do vecí viac
hmatateľných, nepôsobiť len na strane obchodu,
ale preraziť aj vo výrobe. Strategicky sme sa preto
rozhodli rozvíjať vlastné výrobné zdroje či už tepla
alebo elektrickej energie, jednoducho nevenovať
sa len obchodu a rozšíriť portfólio produktov.
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Aktivity spoločnosti sú zamerané prevažne ekologicky. Súvisí to aj s tým, že A.EN.
Group pôsobí v Nemecku?
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To, že pôsobíme v Nemecku nám dáva priestor
a hlavne rozhľad pri používaní ekologických zdrojov. V tamojšom prostredí sme svedkami toho, že sa
to dá a preto sa podobný prístup snažíme aplikovať
aj na Slovensku – či už je to malá vodná elektráreň
Lisková alebo ekoturbína Katarína vo Zvolene.
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05

Čo vás viedlo k tomu, že ste odišli práve
do Nemecka?

V roku 2014 ste kúpili jednotku na
Slovenskom trhu s baleným plynom,
spoločnosť Probugas. Prečo?

väčśích akvizícii a treba nastaviť procesy tak, aby
spoločnosti navzájom efektívne komunikovali
a fungovali. Ďalej by som bol veľmi rád, ak by sa
A.EN. Group v budúcnosti venovala aj oblasti dopravy. V alternatívnych palivách pre automobiliy
poháňané LPG, CNG a elektrickú energiu vidíme
veľký potenciál a bol by som veľmi rád, ak by
v budúcnosti bola A.EN. Group aj v tejto oblasti
aktívnym hráčom. Zároveň by sme sa radi pustili
do ďalších obnoviteľnych energetických zdrojov,
hlavne do výstavby, prípadne akvizícii malých
vodných elektrárni.

Je skupina A.EN aktívna aj v iných oblastiach ako len teplárenstvo, plynárenstvo
a výroba a predaj elektrickej energie?

Jednak treba spomenúť, že dnes už kupuje klient
aj iné komodity ako len elektrickú energiu a teplo
a my máme ambíciu ponúknuť konečnému spotrebitelovi tú výhodu, že od jedneho partnera dostane širšiu ponuku produktov. Z tohoto dôvodu sme
sa rozhodli ísť aj do maloobchodu, kde ponúkame
nielen elektrickú energiu, zemný plyn a dnes už
pomocou firmy Ecoen aj ekologické palivá - drevné pelety a brikety.
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Pelety a brikety? Ako ste sa dostali do
obchodu s drevom?

Zapadá to dokonale do nášho sortimentu. Nielen
na Slovensku, ale aj v zahraničí je mnoho domácností a podnikov, ktoré použivaju ako palivo práve
pelety a brikety. Z tohto dôvodu a z dôvodu že
Probugas má mimoriadne hustú predajnú sieť,
sme sa rozhodli vybudovať v Martine špičkovú
peletovaciu linku pod záštitou firmy Ecoen, ktorá
produkuje výrobky najvyšej kvality.
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Na začiatku, keď sme sa rozhodli odísť do Nemecka a založiť A.EN., sme boli traja. Všetci sme tým
pádom boli riaditeľmi (smiech). Jeden generálnym,
jeden obchodným a jeden finančným. Ja osobne
som bol na čele obchodu. Postupom času sa z A.EN.
invent stala skupina, do ktorej dnes patrí 11 spoločností a zamestnáva viac ako 100 zamestnancov.
Rozhovor

V roku 2008 zasiahla svet finančná kríza,
ktorá postihla aj energetický sektor.
Postihla aj spoločnosť A.EN.?

Ako som už spomínal, cieľom skupiny A.EN.
Group je poskytnúť kompletný servis, ktorý sa
týka dodávky energií, a jedna, aj keď minimálna
časť obyvateľov Slovenska, používa propán-bután, ktorý väčšina z nás už ani nepozná. Dnes sa
totiž propán-bután používa v menšej miere ako
kedysi, no svojho zákazníka si nájde a nám takýto
produkt ideálne zapadal do portfólia. Nehovoriac o tom, že Probugas disponuje zhruba 2400
predajnými miestami, čo bolo pre nás samozrejme
veľmi zaujímavé a pomocou tejto siete by sme
radi ponúkali aj iné produkty.

Ing. Marián Smik

Pri skupine A.EN ste od samotného
začiatku. Prečo ste sa rozhodli ísť do
obchodu s elektrickou energiou?

Kde vidíte spoločnosť A.EN Group o 5 až
10 rokov a kam by sa mala posunúť oproti
dnešku?
Dnes je spoločnosť Probugas aktívna vo výrobe a predaji elektrickej energie, teplárenstve,
plynárenstve a v obchode s drevnými palivami, čo
ju robí na Slovenskom trhu absolútne jedinečnou.
Potešilo by ma však, ak by sa do budúcna stabilizovala. V poslednom čase sme absolvovali viacero

Rozhovor
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S postupným vývojom
a meniacim sa podnikateľským prostredím je naším
cieľom rozšíriť aktivity
A.EN. Group zamerané
na obchodovanie s elektrinou aj o jej výrobu. Pri
vybudovaní zdrojov výroby elektriny dokáže naše
obchodné oddelenie optimalizovať výrobu elektriny a jej následný predaj.
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Uvedenie peletovacej
linky Ecoen v Martine
do prevádzky

Založenie spoločnosti
Zvolenská ekologická
spoločnosť, a.s.

Založenie spoločnosti
Teplico a.s.

Akvizícia teplárne
OPM 2 SR, s.r.o.
Založenie
spoločnosti
ECOEN
Slovakia a.s.

Inštalácia kogeneračnej
jednotky ČOV Nitra

Založenie dcérskej
spolčnosti
A.En. RU OOO

Akvizícia spoločnosti
Probugas a.s.

Založenie spoločnosti
A.En. CZ, s.r.o.
Dodávka energií pre
domácosti v celkovom
objeme 1,2 TWh.
Založenie
dcérskej spoločnosti
A.En. Gas a.s.
Založenie dcérskej
spoločnosti
A.En. Polska Sp. z o. o.

História

Založenie materskej
spoločnosti A.En. Invent
AG v Mníchove

História
História

Založenie
spoločnosti
Mestská elektráreň
Nitra, a.s.
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A.EN. Group

Skupina A.EN Group je medzinárodná privátna akciová spoločnosť pôsobiaca prevažne
v oblasti energetiky. Už takmer 15 rokov je stabilným výrobcom a dodávateľom elektrickej
energie. Dnes patrí do A.EN. Group viac ako 11
spoločností aktívnych prevažne v segmentoch
výroby elektrickej energie, obchodu s elektrickou
energiou, plynárenstve a teplárenstve.
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Plynárentvo

Teplárenstvo

Elektrická
energia

Biopalivá
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A.EN. Slovensko

Ecoen

OPM 2 SR
Teplico

ČOV Nitra
MEN
Liskova projekt
Zvolen projekt

Probugas
A.EN. Gas

Ecoen

Štruktúra

Dodávka

Výroba

Obchod

Štruktúra

A.EN. CZ
A.EN. Slovensko
A.EN. Invent AG

Vízia spoločnosti

Naša stratégia

Naším USP je hlavne:

Zelená Doprava

Aktívna participácia v energetickom sektore v Európe. V oblasti obchodu s elektrinou a plynom je
skupina A.EN. Group aktívna na energetickom
trhu v strednej a západnej Európe, kde s novovznikajúcimi zákazníkmi neustále pribúdajú nové
obchodné príležitosti.
Ponuka, ktorá konečnému spotrebiteľovi zabezpečí výber zo širokého energetického portfólia
- elektrina, zemný plyn, propán-bután, pelety,
brikety.
Výstavba a prevádzka projektov založených na
obnoviteľných zdrojoch energie a kogenerácii.

Chceme rozvíjať našu sieť LPG, no
obrovský potenciál vidíme aj v sektore palív CNG,
v ktorom máme záujem stať sa aktívnym hráčom
na trhu.
Akvizície

Chceme naďalej rozširovať svoje portfólio s cieľom zlepšenia služieb zákazníkom a partnerom.
Internacionalizácia

Chceme zvýšiť svoju aktivitu na zahraničných trhoch, nielen v obchode s elektrickou energiou, ale
aj pri rozširovaní portfólia vlastných produktov.
Zelená Energia

Chceme pokračovať v presadzovaní zelenej energie a biologických palív, ktoré sú neodmysliteľnou
súčasťou stratégie A.EN. Group.
Inovácie

Vízia spoločnosti

Chceme pokračovať vo využívaní inovatívnych riešení v každej oblasti energetiky tak ako doteraz.
Čerstvými dôkazmi sú technologické riešenie projektu MEN alebo peletovacia linka Ecoen - obdive
patria v danom segmente medzi absolútnu špičku.

AE n
Vízia spoločnosti

Ambíciou spoločnosti
A.EN Group je stať sa
lídrom inovácii v oblasti
energetiky na Slovensku.
Chceme rozvíjať rôzne
druhy obnoviteľných
zdrojov elektrickej energie
ako aj alternatívnych palív
ako sú LPG a CNG.
Vízia spoločnosti
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Česko

Poľsko

←
Ecoen Slovakia

↑
MVE Lisková

↑
Čerpacia stanica
Martin

↑
Probugas

←
1222 Výmenných miest
na plynové fľaše

Rakúsko

←
Čerpacia stanica
Handlova
↓
Čistička odpadových vôd

Ukrajina

↑
Teplico

↑
Probugas
Haniska pri Košiciach

↑
Zvolenská ekologická
spoločnosť
↑
Prečerpávacia stanica
Čierna nad Tisou
↑
OPM 2 SR

↑
A.EN. Bratislava
Probugas

←
Čerpacia stanica
Bratislava

↑
Mestská elektráreň Nitra

↖
Plynovod z Ruska

↑
Zásoby zemného plynu
Golianovo

Maďarsko
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Elektrická energia

01

A.EN. Slovensko 39—40
A.EN. CZ
39—40
MEN Nitra
41—42
ČOV Nitra
41—42
Projekt Liskova
45
Projekt Ekoturbína
46

Plynárenstvo

02

A.EN. Gas
Probugas

53—54
55—56

Teplárenstvo

03

OPM 2 SR
Teplico

63—64
65—66

Biopalivá

04

Ecoen

73—74

Divízia

Divízia

AE n

31
32

Elektrická energia
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Spoločnosti

A.En. Invent AG
A.En. Ru OOO s.r.o.
A.En. Slovensko s.r.o.
A.En. CZ s.r.o.
Mestská elektráreň Nitra a.s.
Čistička odpadových vôd Nitra
Jadro činnosti spoločnosti A.EN. Group súvisí prevažne s elektrickou energiou. Či už ide o obchod s elektrickou energiou, alebo výstavbu a následnú prevádzku elektrární. Dôležitú súčasť tvorí
zelená energia, čoho dôkazom je projekt Malej
vodnej elektrárne v Liskovej a projekt Ekoturbíny
Katarína vo Zvolene. V roku 2015 bola uvedená
do prevádzky kogeneračná jednotka s kombinovanou výrobou elektrickej energie a tepla v Nitre.

Elektrická energia

Elektrická energia

Divízie

AE n
Elektrická energia
Divízie

Obchod,
distribúcia
a výroba
elektrickej
energie
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↑
Čistička odpadových
vôd Nitra
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Spoločnosť A.En. Slovensko s.r.o. sa po dlhoročných skúsenostiach v oblasti veľkoobchodu
s elektrickou energiou a v dôsledku liberalizácie
na energetickom trhu rozhodla pôsobiť ako
dodávateľ elektriny pre koncových odberateľov
elektriny. Zamerali sme sa najmä na zákazníkov
z oblasti malých a stredných podnikov podnikajúcich v oblasti výroby a služieb.
Na základe odborných znalostí na strane nákupu elektriny ako aj znalostí v oblasti legislatívy
a energetického poradenstva sme sa stali silným
a stabilným partnerom pre našich odberateľov
elektriny, ktorým vieme ponúknuť nie len konkurencieschopnú cenu ale aj odborné poradenstvo,
čo v konečnom dôsledku prináša našim partnerov
výraznú optimalizáciu nákladov na energie.
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Nákup a predaj energie na spotovom trhu (štandardné produkty a diagramy na dennej, víkendovej a týždennej báze)
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Nákup a predaj dlhodobých štandardných produktov (mesiac, kvartál, rok)

Fixnú cenovú ponuku alebo cenu viazanú na krátkodobý zúčtovací trh s elektrinou (ISOT, OTE)

Budovanie dlhoročných vzťahov s obchodnými
partnermi zabezpečuje na trhu s elektrickou energiou silné postavenie spoločnosti a dôslednosť
pri plnení obchodných záväzkov ako aj včasné
plnenie si finančných povinností po dobu viac ako
desať rokov, robí z našej spoločnosti dôveryhodného obchodného partnera. Počet obchodných
prípadov, ktoré dokladujú našu flexibilitu, presahuje 4 000 kontraktov ročne. Individuálny prístup
k obchodným partnerom ako aj nastavenie finančnej politiky pre jednotlivé spoločnosti z nás robí
flexibilného obchodného partnera s prístupnými
podmienkami pre každú spoločnosť.

Cezhraničné obchody realizované prostredníctvom získaných prenosových kapacít

Elektrická energia

03

04

A.EN. Slovensko
A.EN. CZ
Divízie

V rámci obchodu s elektrickou energiou
v sieti SK / CZ poskytujeme:

05

Poskytovanie odborných konzultácií v oblasti
dodávky elektriny
06

Zabezpečujeme nákup a predaj elektriny v rámci
intraday obchodovania (24 hod. denne)
Divízie

Elektrická energia

Cieľom spoločnosti je aj do budúcnosti poskytovať svojim zákazníkom komplexné služby v oblasti
dodávky energií. Svoje poslanie na energetickom
trhu A.EN. napĺňa poskytovaním kvalitných
služieb a prístupom k zákazníkovi a tým uspokojuje jeho potreby a požiadavky. Zabezpečovaním
spoľahlivých a bezpečných dodávok energií
prináša A.EN. svojim obchodným partnerom
moderné riešenia smerujúce k úsporám energií.
Cieľom A.EN. je byť konkurencieschopným dodávateľom elektriny so stabilným podielom na trhu
s energiami. Zároveň prostredníctvom budovania
stabilného a výkonného tímu pracovníkov so
spoločným záujmom o trvalý rast spoločnosti sa
stáva zodpovedným a uznávaným partnerom na
dodávku energií.

AE n

AE n
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MEN a ČOV Nitra

Kogeneračná elektráreň Nitra
BPS ČOV Nitra

Elektrická energia

Nitrianska projektová spoločnosť Mestská elektráreň Nitra, a.s., so 100% majetkovou účasťou
spoločnosti A.En.Slovensko s.r.o., bola založená
v roku 2008 s jasným cieľom - vybudovať a následne prevádzkovať zdroje kombinovanej vysokoúčinnej výroby elektriny a tepla (KVET).
Proces realizácie výstavby veľkého projektu –
Kogeneračná elektráreň Nitra začal v auguste
2014. Navrhovaná lokalita nového zdroja energií
je situovaná v zastavanom území mesta Nitra na
juhozápadnom okraji mestskej časti Chrenová,
v existujúcom areáli CTZ Nitra. Cieľom výstavby
nového zdroja bola podpora elektrizačnej sústavy
SR a súčasne vzniknutým odpadovým teplom zo
zariadení ohrievať vykurovaciu a teplú úžitkovú
vodu pre obytné domy a objekty občianskej vybavenosti na pripojených sídliskách v meste Nitra.

Mestská elektráreň Nitra, a.s. ako hlavný investor
projektov verí, že prevádzkou svojich elektrární
dosiahne zníženie a stabilizáciu výrobných cien
tepla pre obyvateľstvo mesta Nitry, podporí
stabilitu elektrizačnej sústavy v meste a jeho
okolí a zároveň inštaláciou najlepších dostupných
technológií vo svojej kategórii prispeje k zníženiu
emisií a v konečnom dôsledku k ochrane životného prostredia.

Inštalovaný výkon tepelných zariadení podľa palivovej základne v MWt

Inštalovaný elektrický výkon Kogeneračných jednotiek v MWe
Palivo

Divízie

Elektrická energia

→
→

Okrem hlavného projektu realizovala spoločnosť
Mestská elektráreň Nitra, a.s. v roku 2013 aj projekt Rekonštrukcie energetického hospodárstva
ČOV Nitra – inštaláciu kogeneračnej jednotky
s využitím bioplynu ako paliva pre výrobu tepla
a elektriny. Zámer tohto projektu spočíva v efektívnom energetickom zhodnotení celého objemu
bioplynu, ktorý sa tvorí ako vedľajší produkt pri
procese čistenia odpadových vôd. Bioplyn sa
následne spaľuje v novej kogeneračnej jednotke,
ktorá vyrobí elektrinu a teplo a tým využije v maximálnej miere energetický potenciál bioplynu.
Vyrobená elektrina a teplo sa zužitkuje priamo
v mieste výroby, t.j. v areáli čističky odpadových
vôd čím zníži náklady jej prevádzkovateľa.

Palivo

Prevádzka

Rok uvedenia

Lokálny ZP + štandardný ZP

Bioplyn

Prevádzka

Rok uvedenia

Lokálny ZP + ruský ZP

Bioplyn

Kogeneračná elektráreň Nitra

2015

2 x 1,615

—

Kogeneračná elektráreň Nitra

2015

2 x 1,560

—

BPS ČOV Nitra

2013

—

0,255

BPS ČOV Nitra

2013

—

1 x 0,211

Divízie

Mestská elektráreň Nitra, a.s. v súčasnosti prevádzkuje nezávisle dve elektrárne:
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←
Čistička odpadových
vôd Nitra

Divízie

V rámci naplnenia cieľov a stratégie A.EN. Group
vo výstavbe obnoviteľných zdrojov energie je našim dlhodobým zámerom výstavba malej vodnej
elektrárne MVE Lisková. Zvýšenie využívania
hydroenergetického potenciálu, ako najvýznamnejšieho obnoviteľného zdroja energie je jednou
zo stratégie Európskej únie. Podľa smernice
Európskej únie o podpore elektrickej energie vyrábanej z obnoviteľných zdrojov by mali členské
štáty dosiahnuť 22,1-percentný indikatívny podiel
energie vyrábanej z obnoviteľných zdrojov na
celkovej výrobe elektrickej energie.
Podľa Koncepcie využívania obnoviteľných
zdrojov energie schválenej vládou SR v roku 2003,
je rozvoj obnoviteľných zdrojov jednou z priorít
vlády SR. Návrh energetickej politiky Slovenskej
republiky, ktorý Vláda Slovenskej republiky
prerokovala a schválila na svojom zasadnutí dňa
11.1.2006, určuje základné ciele a rámce rozvoja
energetiky v dlhodobom časovom výhľade do
roku 2030. Vychádza z toho, že zabezpečenie
trvalo udržateľného ekonomického rastu je
podmienené zabezpečením spoľahlivej dodávky
energie pri optimálnych nákladoch a primeranej
ochrane životného prostredia.

Spoločnosť A. En. Slovensko pripravuje v tejto
oblasti realizáciu vodného diela, malej vodnej elektrárne na rieke Váh, v katastrálnom území Lisková
v okrese Ružomberok. Projekt je vo fáze prípravy.
Spoločnosť prostredníctvom generálneho dodávateľa vyhlásila súťaž na dodávku štúdie realizovateľnosti vodného diela. Podľa parametrov toku sa dá
predpokladať výkon malej vodnej elektrárne okolo
1 MW. Prínosom vodného diela bude nielen dodávka čistej elektrickej energie z obnoviteľného zdroja,
ale v neposlednom rade aj zabezpečenie možnosti
migrácie vodných živočíchov najmä rýb vybudovaním moderného rybovodu. Projekt bude rátať aj so
zvýšením protipovodňovej ochrany. Zároveň chceme vybudovať stavebné dielo, ktoré bude vhodne
zakomponované do prostredia a bude môcť tvoriť
príjemnú oddychovú zónu pre ľudí.

AE n

Projekt Ekoturbína
Katarína

Nositeľom realizácie projektu ”EKOTURBÍNA
KATARÍNA“ je projektová spoločnosť Zvolenská
ekologická spoločnosť, a.s. (ZES, a.s.), ktorej
majoritným akcionárom je spoločnosť A.En.
Slovensko s.r.o..
Cieľom projektu je výstavba, financovanie
a prevádzka novej parnej kondenzačnej turbíny
s výkonom 74 MW v areáli spoločnosti Zvolenská
teplárenská, a.s., Slovensko (”ZT“) v meste Zvolen.
Projekt je založený na využití vyprodukovaného
tepla na dodávku v rámci mesta Zvolen, ako aj na
výrobu elektriny pomocou parnej kondenzačnej
turbíny. Navrhované riešenie vychádza zo sústavy
obchodných zmlúv uzavretých medzi partnerskými subjektmi Zvolenskou ekologickou spoločnosťou, a.s. (ZES) a Zvolenská teplárenská, a.s. (ZT)
ZT na výstavbu zdroja výroby elektriny – kondenzačnej turbíny s odberom tepla ”Ekoturbína
Katarína“ na obdobie 30 rokov. Najdôležitejším
prínosom takéhoto riešenia je, že je zmysluplným
pre zachovanie pôvodnej kapacity zdroja so všetkými pozitívnymi sociálnymi dopadmi a zároveň
rozkladá investičné riziká medzi podnikateľské
subjekty a štát.

Celé technologické riešenie je navrhnuté tak, aby
prevádzka teplárne dokázala za primeranú cenu
uspokojiť potrebu dodávky tepla do mesta Zvolen
v objeme cca. 600 000 GJ, pomocou inštalácie novej turbíny zabezpečiť dodávku elektriny do siete
prostredníctvom existujúceho napojenia na 110 kv
a takisto poskytovať Pps pre energetickú sústavu
SR. Na výstavbu turbíny bolo vydané právoplatné
stavebné povolenie a projekt je v súlade s energetickou stratégiou Slovenskej republiky.
Cieľom projektu je optimálne využitie kapacity
zvolenskej teplárne pri zvýšení ekonomickej
efektívnosti prostredníctvom zvýšenia produkcie
elektriny. Zároveň projekt počíta so spaľovaním
biomasy v zdrojoch tepla, čo bude mať pozitívne
sociálno-ekonomické a ekologické dopady na celý
zvolenský región.

Elektrická energia

Elektrická energia

Projekt Lisková

Divízie

AE n
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Plynárenstvo

Plynárenstvo

Divízie

Divízie

AE n

AE n
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Spoločnosti

A.En. Gas a.s.
PROBUGAS a.s.
Do segmentu plynárenstva sa skupina A.EN.
dostala v roku 2007, keď bola založená spoločnosť A.EN Gas s cieľom ponúknuť zákazníkovi
okrem elektrickej energie aj zemný plyn. Ďalším výrazným míľnikom v histórii A.EN Group
v oblasti plynárenstva bola akvizícia spoločnosti
Probugas, ktorá je jednotkou na slovenskom trhu
s propánom a propán butánom. Víziou skupiny
A.EN. Group v tomto odvetví je naplno využiť
potenciál v oblasti alternatívnych palív ako sú
CNG a LPG.

Plynárenstvo

Plynárenstvo

Divízie

AE n
Plynárenstvo
Divízie

Distribúcia
a obchod
so zemným
plynom
a propánom
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↓ Probugas Martin

Spoločnosť A.En. Gas, a.s. pôsobí na slovenskom
trhu ako obchodný partner zabezpečujúci dodávku plynu pre stredných a malých zákazníkov od
roku 2010. V súčasnosti spoločnosť zabezpečuje
dodávku plynu svojim zákazníkom v celkovom
objeme viac ako 60 000 MWh ročne.
Zároveň spoločnosť pôsobí aj ako prevádzkovateľ
miestnej distribučnej siete plynu v rozvíjajúcom
sa priemyselnom parku, kde zabezpečuje distribúciu a dodávku zemného plynu.

Cieľom spoločnosti A.En. Gas a.s. je posilňovať
vybudované stabilné a konkurencieschopné
postavenie flexibilného, spoľahlivého a zodpovedného obchodného partnera na energetickom
trhu, poskytujúceho bezpečné dodávky zemného
plynu, vrátane kvalitných a komplexných služieb
šitých na mieru zákazníkom, o ktorých sa stará
výkonný tím profesionálov s ohľadom na individuálny prístup s najväčším záujmom napĺňať
potreby a požiadavky klienta.

AE n
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Prioritou spoločnosti A.En. Gas a.s.
je zabezpečiť pre svojich odberateľov plynu:
01

Najvýhodnejšiu cenu
02

Transparentné zmluvné vzťahy
03

Kompletnú administratívu
04

Profesionálne poradenstvo
05

Individuálny prístup odborne
pripraveného personálu

Plynárenstvo

Plynárenstvo

A.En. Gas

samosprávy miest a obcí, mestské teplárne a elektrárne, penzióny, reštaurácie, školy, internáty,
domovy sociálnych služieb, divadlá, múzeá,
galérie, knižnice

Divízie

Divízie

Referencie

AE n
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Probugas
Akciová spoločnosť Probugas, najväčší dodávateľ
propánu a propán-butánu na slovenskom trhu od
roku 1991, sa začiatkom júla 2014 stala súčasťou
skupiny A.EN. Group. Sídlo spoločnosti sa nachádza v Bratislave, s ďalšími prevádzkami v Martine
a Haniske pri Košiciach. Spoločnosť vlastní aj prečerpávaciu stanicu v Čiernej nad Tisou. Probugas
je jedným zo zakladajúcich členov Združenia LPG
spoločností (ZLPGS).

Probugas, so svojou víziou stať sa stredoeurópskym lídrom na trhu s LPG, chce naďalej poskytovať kvalitné služby a dodávky kvalitného plynu,
no hlavne dodržiavať všetky pravidlá podnikania
na základe platnej legislatívy. Spoločnosť neustále
investuje a hľadá nové využitia LPG, pretože verí,
že propán ako palivo je ekologicky čistým a perspektívnym zdrojom energie.

Plynárenstvo

Spoľahlivosť dodávok spoločnosť garantuje najmä
vďaka diverzifikovaným zdrojom nákupu plynu
a vlastnej prečerpávacej stanici, ktorá zabezpečuje prečerpávanie plynu z Ruskej federácie.
Spoločnosť si taktiež zakladá na udržiavaní vysokej úrovne poskytovaných služieb - pravidelne
prináša inovatívne riešenia na skvalitnenie služieb
pre zákazníkov a systematicky a dôsledne rozširuje povedomie verejnosti o bezpečnosti narábania
s plynom a ekologickosti propánu.

↑ 10kg oceľové fľase

Oceľové fľaše
Propán

Kompozitné fľaše
10kg

10kg Easy

Propán pre VZV
Propán Bután

10kg

5kg Easy

33kg

Propán

10kg

Propán pre VZV

2kg

10kg Easy
10kg

7,5kg
14kg
Divízie

Divízie

Plynárenstvo

Prioritou spoločnosti Probugas je ponúkať na
trh bezpečné a kvalitné produkty pri rýchlej
a bezproblémovej distribúcií. Spoločnosť dodáva
propán a propán-bután do domácnosti, firiem
a na čerpacie stanice vo fľašiach alebo do zásobníkov, čo umožňuje široké využitie na vykurovanie,
ohrev teplej vody, varenie, sušenie, grilovanie,
ďalšie technologické procesy a v neposlednom
rade aj na pohon automobilov a vysokozdvižných
vozíkov.

Viac ako 1500 spôsobov
využitia propánu a propán-butánu

Plynárenstvo

1222 výmenných miest
s plynovými fľašami
Viac ako 1500 t uskladneného plynu v guľových
zásobníkoch v Martine

AE n

Vlastná veľkokapacitná prečerpávacia stanica
v Čiernej nad Tisou – totálna denná kapacita 250 t,
ročná až do 100 000 t
Naplnených 50 000 fliaš
mesačne, 600 000 fliaš
ročne
Plynárenstvo

AE n
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Divízie

Divízie

1200 nainštalovaných
zásobníkov na Slovensku

Teplárenstvo

Teplárenstvo

Divízie

Divízie
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Distribúcia
a výroba
tepla

61
62

Spoločnosti

OPM 2 SR s.r.o.
Teplico s.r.o.
Teplárenstvo

Teplárenstvo je odvetvie úzko súvisiace s ostatnými aktivitami A.EN. Group. V Turčianskych
Tepliciach prevádzkuje spoločnosť Teplico mestskú tepláreň ktorá dodáva teplo do viac ako 1000
bytových a nebytových priestorov a od roku 2008
prevádzkuje spoločnosť A.EN. Group Centrálny
Tepelný Zdroj v Nitre o celkovom tepelnom výkone 35MW.

Divízie

Divízie

Teplárenstvo

Teplárenstvo

V roku 2008 sa uskutočnila akvizícia teplárne
OPM 2 SR, s.r.o. ako dcérskej spoločnosti A.En.
Slovensko s.r.o.. Spoločnosť má sídlo v Nitre a jej
úlohou je prevádzkovať Centrálny tepelný zdroj
Nitra – Chrenová (CTZ).
CTZ tvoria 4 kotle s celkovým inštalovaným výkonom 34,36 MW, vďaka ktorým je spoločnosť OPM
2 SR, s.r.o. schopná zásobovať teplom a teplou
úžitkovou vodou celú mestskú časť Chrenová.
Celkové vyrobené teplo predstavuje približne
hodnotu 170 000 GJ za rok. Všetky prevádzkované
zariadenia prechádzajú pravidelnými revíznymi
prehliadkami, ktoré zaručujú ich funkčnosť, spoľahlivosť a vysokú ročnú disponibilitu.
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Spoločnosť OPM 2 SR, s.r.o. má stanovené
jasné priority:
Sebestačnosť

Spoluspaľuje lokálny zemný plyn, ktorý sa ťaží
vo vzdialenosti 11,5 km od CTZ, čím čiastočne
prispieva aj k znižovaní závislosti SR na dovoze
zemného plynu zo zahraničia
Hospodárnosť

Prevádzka dosahuje priemernú ročnú účinnosť
výroby tepla nad stanovenú hranicu účinnosti na
základe pravidelnej starostlivosti kvalifikovaných
zamestnancov
Životné prostredie

Spaľovaním ZP na výrobu tepla vzniká menšie
množstvo skleníkového plynu CO2 v porovnaní
so spaľovaním uhlia vplyvom menšieho emisného
faktora a prakticky nevznikajú žiadne tuhé znečisťujúce látky ako popolček.
Spoľahlivosť

Na základe vyhodnotenia štandardov kvality
dosahuje 100% spoľahlivosť a kvalitu pri zabezpečovaní dodávok tepla pre svojich odberateľov

K1 – ČKD Dukla BK 10
K2 – ČKD Dukla OKP 16

6,9 MW
11,06 MW

K3 – Viessmann Vitomax 200

8,2 MW

K4 – Viessmann Vitomax 200

8,2 MW

Celkový menovitý výkon

Divízie

Teplárenstvo

Technické údaje CTZ

34,36 MW

V súčasnosti sa spoločnosť OPM 2 SR, s.r.o. snaží
rozbehnúť výrobu tepla aj prostredníctvom spolupráce so spoločnosťou Mestská elektráreň Nitra,
a.s., ktorá prevádzkuje Kogeneračnú elektráreň
s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektrickej energie a tepla (KVET). Táto spolupráca by
mala viesť k zvýšeniu úspor primárnych energetických zdrojov a zabezpečiť nižšiu cenu tepla pre
odberateľov.

Divízie

Teplárenstvo

OPM 2 SR

AE n
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Skupina A.EN. Group sa rozšírila v roku 2013
akvizíciou obchodného podielu v spoločnosť
TEPLICO, s.r.o., pričom v spoločnosti pôsobí ako
spoločník aj Mesto Turčianske Teplice. Jej činnosť
je zameraná na výrobu tepla a teplej vody, ako aj
správu bytových a nebytových priestorov v meste
Turčianske Teplice. Až 96 % tržieb spoločnosti
TEPLICO, s.r.o. pochádza z výroby a dodávky
tepla a teplej vody.

Kým v 90-tich rokoch minulého storočia vyrábalo TEPLICO, s.r.o. v zdrojoch tepla cca 14 GWh
ročne, v súčasnosti vyrába už len okolo 7-8 GWh
ročne. Je to dané tým, že v súčasnosti je až 98 %
bytov zateplených a vyregulovaných. Zároveň
spoločnosť modernizovala svoje zdroje tepla tak,
že teplo už nevyrába len teplovodnými kotlami
na zemný plyn, ale aj kondenzačnými plynovými
kotlami.

V spoločnosti je prevádzkovaná tiež kotolňa s biomasovými kotlami na drevnú štiepku s inštalovaným tepelným výkonom 1,00 MWt, z ktorej sa dodáva teplo pre odberateľov v mestskej časti Horné
Rakovce, pričom spoločnosť týmto spôsobom
vyrába cca. 50% celkového tepla práve z tohto
zdroja. Zároveň sa pripravuje technicko – ekonomické posúdenie na výmenu plynových kotlov za
kotle na biomasu aj v ostatných kotolniach.

BK K1 Horné Rakovce

6,45 GWh/rok

Inštalovaný výkon tepelných zariadení podľa palivovej základne v M Wt

BK Kuzmányho 14

0,90 GWh/rok

DK Červenej armády 12,14

0,19 GWh/rok

Prevádzka

Spoločnosť

Biomasa

Štandardný ZP

DK 1.mája 21

0,02 GWh/rok

Blokové kotolne

Teplico,s.r.o.

1,00

5,16

Palivo

Spoločnosť TEPLICO, s.r.o. až do 90-tych rokoch
minulého storočia vykonávala správu v bytových
a nebytových priestorov len pre svojho jediného
zákazníka, ktorým bolo Mesto Turčianske Teplice.
Na základe záujmu obyvateľov o odpredaj mestských bytov do osobného vlastníctva, bol v minulej
dekáde realizovaný odpredaj časti bytového hospodárstva mesta do osobného vlastníctva. Vo väčšine

prípadov sa jednalo o pôvodných obyvateľov týchto bytov, ktorí sa následne združili pod hlavičky
príslušných Spoločenstiev vlastníkov bytov (SVB).
Na základe dlhoročnej spolupráce sa tieto SVB
rozhodli zabezpečiť správu svojich nehnuteľností aj
naďalej spoločnosťou TEPLICO, s.r.o..

Teplárenstvo

Teplárenstvo

Teplico

Divízie

Názov

Bytové priestory

Nebytové priestory

Správa bytových a nebytových priestorov mesta

166

9

Správa bytových a nebytových priestorov SVB

345

—

Spolu

511

9

Divízie

Prehľad spravovaných bytových a nebytových priestorov
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←
Čistička odpadových
vôd Horné Rakovce

Biopalivá

Biopalivá

Divízie

Divízie

AE n

AE n
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AE n

AE n

Výroba
a dodávka
biomasy
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Spoločnosti

ECOEN Slovakia a.s.

Biopalivá

Biopalivá sú ďalším segmentom s veľkým potenciálom, o ktorý skupina A.EN. Group rozšírila
svoje aktivity. Súvisí to s poslaním skupiny dodávať zákazníkovi kompletný energetický balíček
produktov. V roku 2009 preto bola založená firma Ecoen zaoberajúca sa výrobou peliet a brikiet
vysokej kvality, ktorá už dnes dodáva viac ako 13
000 ton biopaliva ročne.

Divízie

Divízie

Biopalivá

Biopalivá

Predpokladaná výroba

Medzi základné aktivity spoločnosti už dlhodobo
patrí dodávka energetickej štiepky pre teplárne
a vykonávanie výrubov náletových drevín. Zásadným krokom smerujúcim k naplneniu vízie spoločnosti však bolo rozhodnutie vstúpiť do projektu
linky na výrobu drevných peliet a brikiet, ktorý
spoločnosť ECOEN Slovakia, a.s. zrealizovala
a v roku 2015 linku spustila do výroby s celkovou
výrobnou kapacitou viac ako 13.000 ton/rok.

Spolu

Pelety Plus

9 000

Pelety Štandard

2 000

Brikety

2 000

Parametre – Peleta Plus

6mm

Dĺžka L

3,15 < L < 40 mm

Vlhkosť

< 10%

Výhrevnosť

Biopalivá
Divízie

Trieda A1

Priemer

Mechanická odolnosť

Obsah popola

Nastavená spolupráca s ostatnými spoločnosťami
zo skupiny predurčuje spoločnosť ECOEN Slovakia
a.s. k pozícii lídra na regionálnom trhu s peletami
a briketami. Rozbiehajúce sa projekty prestavby
starších kotolní na kotolne na drevné pelety a energetickú štiepku zase zaručujú dlhodobú perspektívu a udržateľnosť tejto pozície. Nezanedbateľnú
váhu pri napĺňaní tejto pozície má aj pripravovaný
export na zahraničné trhy.

11 000

Min. 97,5%
> 16,8 MJ/kg
< 0,5 %

Parametre brikety
Priemer

7.5cm

Dĺžka

30 cm

Vlhkosť

< 10%

Obsah popola
Výhrevnosť

< 1,2 %
> 16,5 – 19 MJ/kg

Divízie

Ecoen

ton/rok

Biopalivá

Hlavným predmetom podnikateľskej činnosti
akciovej spoločnosti ECOEN Slovakia je výroba,
spracovanie a dodávka rastlinnej biomasy na
energetické účely. Víziou spoločnosti ECOEN Slovakia je stať sa v tejto oblasti na Slovensku lídrom.

AE n

AE n
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Parametre linky
Výrobná kapacita pelety

1,5 t/hod

Výrobná kapacita brikety

0,9 t/hod

Prevádzka

2-3 smenná

AE n

AE n
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Poďakovanie

Poďakovanie

Poďakovanie

Ďakujeme všetkým, ktorí stáli pri spoločnosti
A.EN Group počas predchádzajúcich štrnástich
rokov. Dôvera zákazníkov, spätná väzba, aktívna
spolupráca i podpora pri riešeniach spoločných
úloh sú pre nás nesmierne cenné. Za spoluprácu a podporu ďakujeme aj všetkým obchodným
partnerom. Vďaka patrí tiež projektovým tímom,
ktoré sa v neľahkých trhových podmienkach dokážu navzájom rešpektovať a dosahovať úspešné
výsledky. A v neposlednom rade ďakujeme zamestnancom, ktorí sú najcennejším aktívom firmy, dôverujú jej a vytvárajú ju.

AE n

AE n
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Elektrická energia

Elektrická energia

Plynárenstvo

Teplárenstvo

A.EN. Invent AG
Müllerstrasse 32
80 469 Mníchov
Nemecko

A.EN. Ru OOO s. r. o.
Bolshaja gruzinskaja 58
123 056 Moskva
Ruská federácia

A.EN. Gas a. s.
Dúbravca 5
036 01 Martin
Slovensko

OPM 2 SR s. r. o.
Nábrežie mládeže 89
949 01 Nitra
Slovensko

E

info@a-en.com

E

info@a-en.com

E

office@a-en.com

E

opm@opm.sk

T

0049-89-17958200

T

0049-89-17958200

T

+421 434 901 421

T

421 376 504 113

F

0049-89-17958201

F

0049-89-17958201

F

+421 434 922 916

F

421 376 504 113

Elektrická energia

Elektrická energia

Plynárenstvo

Teplárenstvo

A.EN. Slovensko s. r. o.
Dúbravca 5
036 01 Martin
Slovensko

Mestská elektráreň Nitra a. s.
Nábrežie mládeže 89
949 01 Nitra
Slovensko

PROBUGAS a. s.
Miletičova 23
821 09 Bratislava
Slovensko

Teplico s. r. o.
Kuzmányho 246/14
039 01 Turčianske Teplice
Slovensko

E

info@a-en.com

E

office@men-nitra.eu

E

infomail@probugas.sk

E

office@teplico.sk

T

+421 434 901 421

T

+421 376 504 113

T

02 / 40 20 13 11

T

+421 434 901 421

F

+421 434 922 916

F

+421 376 504 113

F

02 / 40 20 13 08

F

+421 434 922 916

Elektrická energia

Elektrická energia

Plynárenstvo

Biopalivá

A.EN. CZ s. r. o.
Lidická 73
602 00 Brno
Česká republika

Zvolenská ekologická spol. a. s.
Dúbravca 5
036 01 Martin
Slovensko

PROBUGAS a. s.
Dúbravca 5
036 01 Martin
Slovensko

ECOEN Slovakia a. s.
Dúbravca 5
036 01 Martin
Slovensko

E

info@a-en.com

E

info@a-en.com

E

infomail@probugas.sk

E

ecoen@ecoen.sk

T

0049-89-17958200

T

0049-89-17958200

T

+421 43 420 3011

T

+421 915 853 213

F

0049-89-17958201

F

0049-89-17958201

F

+421 43 420 3014

www.ecoen.sk

www.probugas.sk

Kontakt

Kontakt

www.probugas.sk
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