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PRÍHOVOR 
GENERÁLNEHO 

RIADITEĽA

Vážení zákazníci, obchodní partneri a  spolupracovní-

ci, rok 2014 sa v našej spoločnosti niesol v znamení via-

cerých zásadných zmien, ktoré ovplyvnili našu podnika-

teľskú činnosť. S  účinnosťou od 1. januára 2014 došlo 

k  implementácii výrazných organizačných, personálnych 

a  procesných zmien ako dôsledku realizácie projektu  

„insourcingu“ tých činností, ktoré boli v predchádzajúcich 

obdobiach poskytované našej spoločnosti inými spoloč-

nosťami skupiny SSE.

Od začiatku roka tak došlo k  podstatnému rozšíreniu 

portfólia činností, ktoré si naša spoločnosť zabezpeču-

je vo vlastnej réžii. Sprievodným javom tejto skutočnos-

ti bol nárast počtu zamestnancov z  pôvodných 162 na 

1 200.

Uviesť také zásadné zmeny do života spoločnosti nie je 

jednoduché. Preto rok 2014 možno charakterizovať ako 

rok revízie, nastavovania a stabilizácie jednotlivých podni-

kových procesov, nastavovania novej podnikovej kultúry 

a definovania nových cieľov.

Čo sa týka hospodárskych výsledkov našej spoločnosti, 

som nesmierne rád, že sa nám podarilo splniť takmer všet-

ky stanovené ciele či už v oblasti ekonomických paramet-

rov, parametrov ochrany životného prostredia a BOZP, ako 

aj kvalitatívnych parametrov v oblasti dodávky elektrickej 

energie, a to aj napriek negatívnemu vplyvu salda vyplýva-

júceho z kompenzácie nákladov na nákup elektrickej ener-

gie od výrobcov z obnoviteľných zdrojov a kombinovanej 

výroby elektrickej energie a tepla prostredníctvom tarify za 

prevádzkovanie systému.
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Vplyvy počasia v roku 2014 opätovne preverili našu flexibi-

litu, nasadenie a schopnosť riešiť mimoriadne situácie, ka-

lamitné stavy, ktoré nás v  tomto roku skutočne nešetrili. 

K výraznému navýšeniu poruchovosti významnou mierou 

prispeli udalosti v marci a máji, keď bolo stredné Slovensko 

zasiahnuté silným vetrom a  dažďom. V  oblasti Terchovej 

a Vrátnej doliny zase v druhej polovici júla došlo k vážne-

mu poškodeniu našich sietí a zariadení. Na tomto mieste 

chcem vysloviť poďakovanie všetkým našim spolupracov-

níkom, ktorí prispeli k úspešnému odstraňovaniu násled-

kov týchto kalamít, obnoveniu dodávky elektrickej energie 

a minimalizovaniu dôsledkov poveternostných podmie-

nok.

S  hrdosťou môžem konštatovať, že aj napriek týmto mi-

moriadnym situáciám sa nám v  oblasti dodávky elektric-

kej energie podarilo udržať prísne kvalitatívne ukazovate-

le, a to či už dobu prerušenia dodávky (ukazovateľ SAIDI) 

alebo početnosť prerušení dodávky (ukazovateľ SAIFI). 

Dosiahnuté výsledky nás naďalej radia medzi najlepšie 

spoločnosti v tejto oblasti.

V roku 2014 sme nezaostávali ani v aktivitách smerujúcich 

k ochrane životného prostredia. Uzavreli sme partnerskú 

dohodu v rámci projektu LIFE, cieľom ktorého je ochrana 

dravcov na Slovensku a zároveň zníženie rizika ich úhynu 

pri prevádzkovaní distribučnej VN siete inštaláciou vhod-

ných konzol vo vytipovaných lokalitách. Úspešným ab-

solvovaním dozorového auditu integrovaného systému 

manažérstva sme potvrdili platnosť certifikátov v  zmys-

le noriem OHSAS 18001 a ISO 14001. Za dôležitú považu-

jem aj účasť v celoeurópskej kampani „Zdravé pracoviská 

– Týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – Zdravé 

pracoviská bez stresu“.

Pomerne významným projektom, ktorému sme v priebe-

hu roka 2014 intenzívne venovali našu pozornosť, bola 

príprava realizácie splnenia legislatívnej požiadavky v ob-

lasti zavádzania inteligentných meracích systémov. Do 

konca roku 2020 by malo byť inštalované inteligentné 

meranie na 140 000 odberných miest našej distribučnej 

sústavy.

Vážení zákazníci, obchodní partneri, rád by som sa Vám 

poďakoval za našu vzájomnú spoluprácu a dôveru počas 

roka 2014. Rok 2015 bude pre našu spoločnosť predsta-

vovať ďalšie zaujímavé výzvy, ktoré je však tím spoločnosti 

Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., pripravený 

zvládnuť. Verím, že Vás svojou činnosťou opakovane pre-

svedčíme, že v prípade našej spoločnosti máte spoľahlivého 

a kvalitného partnera.

Mgr. Ing. Marek Štrpka

generálny riaditeľ
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O SPOLOČNOSTI
2.1 ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI

Spoločnosť Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., 

(ďalej tiež „SSE-D“ alebo „spoločnosť“) bola založená dňa 22. 

marca 2006. Vznik bol inicializovaný povinnosťou spoloč-

nosti Stredoslovenská energetika, a. s., zrealizovať právne 

oddelenie činností spojených s prevádzkovaním distribuč-

nej sústavy, tzv. unbundling. Stredoslovenská energetika – 

Distribúcia, a. s., pôsobí v Žilinskom, v Banskobystrickom 

a v časti Trenčianskeho kraja, kde distribuuje elektric-

kú energiu pre viac ako 700 000 zákazníkov – podnikate-

ľov a domácnosti. Spoločnosť začala aktívnu činnosť od 

1. júla 2007, keď sa uskutočnilo oddelenie Prevádzkovateľa 

distribučnej sústavy podľa § 25 odsek 1 Zákona o  ener-

getike (unbundling) vkladom časti podniku – divízie 7000 

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy – do základného ima-

nia dcérskej spoločnosti Stredoslovenská energetika – 

Distribúcia, a. s.

2.2. PREDMET ČINNOSTI

Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., podniká 

na základe licencií udelených podľa osobitných zákonov 

Slovenskej republiky v týchto hlavných činnostiach:

 z distribúcia elektriny, 

 z montáž a opravy meracej a regulačnej techniky,

 z projektovanie elektrických zariadení, 

 z poradenská činnosť v energetike, 

 z inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo, 

 z prenájom energetických zariadení, 

 z uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

 z  opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky 

vyhradených technických zariadení elektrických  

v rozsahu S, O (OU, R, M) – E1-A,

 z montáž určených meradiel.

Kľúčovým predmetom činnosti spoločnosti je distribúcia 

elektriny koncovým odberateľom, ktorá je vo väčšine prí-

padov fakturovaná prostredníctvom obchodníkov s elek-

trickou energiou formou tzv. zmluvy o združenej dodávke 

elektriny.

2.3 AKCIONÁRSKA ŠTRUKTÚRA

Jediným akcionárom spoločnosti Stredoslovenská ener-

getika – Distribúcia, a. s., vlastniacim 100  % akcií, je 

Stredoslovenská energetika, a. s., so sídlom Pri Rajčianke 

8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36  403 008, zapísaná 

v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, 

vložka číslo: 10328/L, deň zápisu 1. január 2002. 

2.4 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Obchodné meno:   Stredoslovenská energetika –  

 Distribúcia, a. s.

Adresa:   Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

IČO:  36 442 151

DIČ:  2022187453

IČ DPH:  SK 2022187453

Akciová spoločnosť je zaregistrovaná v Obchodnom regis-

tri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka číslo: 10514/L, 

deň zápisu 8. apríl 2006.

Telefón:  +421 41 519 1111

Fax:  +421 41 519 2575

E-mail:  prevadzkovatel@sse-d.sk

Internet:  www.sse-d.sk



7Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s.

2.5 VEDENIE SPOLOČNOSTI POČAS ROKA KONČIACEHO SA 31. DECEMBRA 2014 

PREDSTAVENSTVO:

 z Ing. František Čupr, MBA, predseda 

 z  Ing. Jozef Vido, člen do 31. marca 2014  

a podpredseda od 1. apríla 2014

 z Ing. Branislav Kadáš, člen 

 z Ing. Robert Ševela, člen do 8. septembra 2014

 z Ing. Roman Filipoiu, člen od 9. septembra 2014

 z Petr Kozojed, člen 

DOZORNÁ RADA:

 z Ing. Ján Majerský, PhD., predseda 

 z Ing. Tomáš David, MBA, podpredseda 

 z Ing. Ján Ňuňuk, člen do 16. júna 2014

 z Ing. Ján Ostrovský, člen do 16. júna 2014

 z Ing. Ivan Sýkora, člen od 17. júna 2014

 z Ing. Miroslav Meluš, člen od 17. júna 2014

 z Ing. Ľubomír Czaja, člen 

 z Ing. Martin Vanderka, člen 

 z  Ing. Ján Michalík, PhD., člen zvolený zamestnancami  

do 26. mája 2014

 z  Ing. Dušan Majer, člen zvolený zamestnancami  

od 27. mája 2014

 z Ing. Igor Pištík, člen zvolený zamestnancami

 z Ing. Miroslav Martoník, člen zvolený zamestnancami

2
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2.6 ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA K 31. DECEMBRU 2014

8

Generálny riaditeľ
Stredoslovenská energetika –

Distribúcia, a. s.

Právne
samostatný odbor

riaditeľ

Kancelária Predstavenstva
samostatný odbor

riaditeľ

Ľudské zdroje
sekcia 
riaditeľ

Regulácia
samostatný odbor

riaditeľ

Rozvoj a správa siete
sekctia 
riaditeľ

Stavebnomontážna
činnosť-sever

sekcia 
riaditeľ

Distribučný controlling
a dáta manažment

sekcia 
riaditeľ

Špecializované
distribučné služby

sekcia 
riaditeľ

Logistika
sekcia 
riaditeľ

Projektový manažment
sekcia 
riaditeľ

Stavebnomontážna
činnosť-juh

sekcia
riaditeľ

Financie
sekcia 
riaditeľ

Oblastné
distribučné služby

sekcia 
riaditeľ

Nákup
sekcia 
riaditeľ

Dispečing PDS
sekcia 
riaditeľ

Priprava výroby, projektová 
dokumentáda a inžiniering

sekcia 
riaditeľ

Preventívne ochranné
služby a životné prostredie

samostatný odbor
riaditeľ

Asset management
divízia 
riaditeľ

Stavebnomontážna činnosť
divízia 
riaditeľ

Distribučné zákaznícke služby
divízia 
riaditeľ

Financie
divízia 
riaditeľ

Distribučné služby
divízia 
riaditeľ

Služby
divízia 
riaditeľ

Predstavenstvo
Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s. Compliance officer
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AKTIVITY  
SPOLOČNOSTI
3.1 VÝZNAMNÉ UDALOSTI V ROKU 2014

V súvislosti s požiadavkou Úradu pre reguláciu sieťových 

odvetví sa k 1. januáru 2014 uskutočnila reorganizácia sku-

piny Stredoslovenská energetika, a. s., ktorá zahŕňala na-

sledovné štyri transakcie: 

1. vklad časti podniku materskej spoločnosti 

Stredoslovenská energetika, a. s., zahŕňajúci všet-

ky činnosti, majetok, záväzky a  zamestnancov divízie 

Distribučné služby. Na základe tejto transakcie došlo 

k zvýšeniu základného imania spoločnosti.

2. prevod vybraných činností materskej spoločnosti 

Stredoslovenská energetika, a. s., ktorými si spoločnosť 

od 1. januára 2014 sama zabezpečuje služby doteraz 

poskytované materskou spoločnosťou. V rámci prevo-

du činností došlo k predaju majetkov a odplatnému po-

stúpeniu pohľadávok a záväzkov vyplývajúcich z pracov-

no-právnych vzťahov voči prevádzaným zamestnancom.

3. prevod vybraných činností spoločnosti Elektroenerge-

tické montáže, a. s., ktorými si spoločnosť od 1. januára 

2014 sama zabezpečuje služby doteraz poskytované 

spoločnosťou Elektroenergetické montáže, a. s. V rám-

ci prevodu činností došlo k predaju majetkov a odplat-

nému postúpeniu pohľadávok a záväzkov vyplývajúcich 

z pracovno-právnych vzťahov voči prevádzaným za-

mestnancom.

4. predaj časti podniku SSE – Metrológia, s. r. o., zahŕňa-

júci všetky činnosti, majetky, záväzky a zamestnancov 

všetkých organizačných útvarov okrem činnosti kon-

troly elektromerov.

V  rámci uvedených transakcií došlo k prechodu celkom 

1 016 zamestnancov.

Následne boli od 1. júla 2014 presunuté aj distribučné akti-

vity v oblasti zákazníckych služieb z materskej spoločnosti 

Stredoslovenská energetika, a. s., do SSE-D spolu so 16 za-

mestnancami.

Detailné údaje k jednotlivým transakciám sú uvedené v úč-

tovnej závierke.

Spoločnosť v roku 2014 obsluhovala požiadavky svojich zá-

kazníkov komplexne v novom zákazníckom systéme, ktorý 

jej priniesol rýchlejšie spracúvanie požiadaviek vhodných 

pre plne automatizované systémové procesy.  To zname-

nalo, že väčší objem požiadaviek dokázala spoločnosť vy-

riešiť bez potrebného nárastu kapacít ľudských zdrojov, pri 

zabezpečení rovnakých podmienok a maximálnej možnej 

eliminácii prípadnej diskriminácie účastníkov trhu a použí-

vateľov distribučnej sústavy. 

SUMÁRNE HODNOTY VLOŽENÉHO A OBSTARANÉHO MAJETKU A POSTÚPENÝCH ZÁVÄZKOV 
K 1. JANUÁRU 2014 AKO DOPAD VYŠŠIE UVEDENÝCH TRANSAKCIÍ BOLI NASLEDOVNÉ:
 Všeobecná hodnota majetku Pôvodná zostatková hodnota 
v mil. EUR a záväzkov stanovená znalcom majetku a záväzkov

majetok 44,30 44,03 

záväzky 18,70 18,70

Spolu majetok a záväzky 25,60 25,33
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V roku 2014 prebiehala taktiež ďalšia fáza harmonizácie 

podmienok trhu s elektrinou  u prevádzkovateľov distri-

bučných sústav na vymedzených distribučných územiach. 

Harmonizovaná Technická špecifikácia výmeny dát je živý 

a zároveň záväzný dokument pre spomínaných prevádzko-

vateľov distribučných sústav. Práce na zjednotení procesov 

a podmienok fungovania trhu s elektrinou pre dodávateľov 

budú pokračovať aj v nasledujúcom období. Akákoľvek zme-

na legislatívy týkajúcej sa prevádzkovateľov distribučných sú-

stav sa premieta aj do harmonizácie procesov, čo znamená, 

že táto oblasť sa stala súčasťou našej každodennej práce. 

Od 1. januára 2014 bola spustená ostrá prevádzka posky-

tovania dát OKTE (Organizátor krátkodobého trhu s elek-

trinou) podľa špecifikácie ISOM z dôvodov centrálnej fak-

turácie účastníkov trhu. Pre našu spoločnosť to znamenalo 

ďalšie objemy výmeny dát, monitoring správnosti fungova-

nia výmeny dát s OKTE, kvality spolupráce a sledovanie do-

držiavania lehôt, aby účastníci trhu mohli dostať dáta včas 

a v súlade s ostatnou nadväzujúcou legislatívou, ako sú úč-

tovné, fakturačné a daňové pravidlá. 

3.2 INVESTIČNÉ PLÁNOVANIE,  
HLAVNÉ INVESTÍCIE V ROKU 2014

Investičná činnosť spoločnosti reflektuje aktuálne potreby 

rozvoja a kvality distribučnej sústavy, predchádzajúci vývoj, 

ako aj legislatívne požiadavky na prevádzkovateľa distribuč-

nej sústavy. Strategickým cieľom spoločnosti je posilňovanie 

kritických miest sústavy, obnova sústavy z hľadiska fyzické-

ho stavu, dodržiavanie štandardov kvality, znižovanie strát 

pri distribúcii a pripájanie nových odberných miest. 

Za účelom zefektívnenia činností, ako aj v súlade s požia-

davkou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví podstatná 

časť kapacít na realizáciu investičnej výstavby bola v rám-

ci organizačnej zmeny presunutá k  1. januáru 2014 zo 

spoločnosti Elektroenergetické montáže, a. s., do SSE-D. 

V  roku 2014 divízia Stavebno-montážna činnosť („SMČ“) 

realizovala investičné akcie celkovo na 297 stavbách v ob-

lasti výstavby nových a rekonštrukcií jestvujúcich elektro-

energetických zariadení. Najväčší objem výrobných ka-

pacít SMČ bol využitý na napäťových hladinách VN a  pri 

rekonštrukciách TR 110/22 kV. Vo významnej miere sa 

pracovníci SMČ podieľali na odstraňovaní dôsledkov mi-

moriadnych udalostí (kalamít), počas ktorých odpracovali 

takmer 8-tisíc hodín.

V súvislosti s poslaním spoločnosti je investičný proces roz-

delený na tri základné kapitoly:

 z Nové pripojenia,

 z Kvalita a zvýšenie prenosovej kapacity vedení,

 z Ostatné investície (rozvoj, IT, meracie súpravy a ďalšie).

NOVÉ PRIPOJENIA 

Rozvojové akcie z  tejto investičnej kapitoly riešili výstav-

bu distribučnej sústavy z dôvodu potreby pripojenia väč-

ších odberných miest na napäťovej úrovni vysokého napä-

tia, napr. priemyselných parkov,  polyfunkčných objektov, 

obchodných priestorov, ako aj nových odberných miest 

na úrovni nízkeho napätia, akými sú štandardné odberné 

miesta pre bývanie, rodinné domy, bytové výstavby, men-

šie podnikateľské subjekty a  iné objekty občianskej vyba-

venosti. 

KVALITA A ZVÝŠENIE PRENOSOVEJ  
KAPACITY VEDENÍ

Jedným zo strategických záujmov spoločnosti je zabezpečiť 

spoľahlivosť a plynulosť distribúcie elektriny a z toho pra-

meniacu spokojnosť zákazníkov. Tento fakt umocňuje aj 

vyhláška ÚRSO č. 275/2012 pojednávajúca o štandardoch 

kvality, ktorú je spoločnosť povinná dodržiavať. 

V  oblasti zvyšovania kvality ide hlavne o aktivity zamera-

né na odstránenie nepriaznivého fyzického stavu z dôvo-

dov pôsobenia vonkajších vplyvov a životnosti zariadení, 

cielené aktivity na základe vývoja poruchovosti, moderni-

zácia zariadení, nasadzovanie prvkov s  funkciami diaľko-

vého monitoringu a ovládania. Ďalej sú to akcie zamerané 

na odstránenie nekvalitnej dodávky el. energie a projekty 

zamerané na zníženie SAIDI(P), SAIFI(P), čiže klientominút 

a klientovýpadkov.

Vyhodnotenie základných ukazovateľov dosiahnutých 
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v  predchádzajúcom období z  hľadiska SAIDIP (plánovaná 

doba bezprúdia) a SAIFIP (plánovaná početnosť bezprúdia):

Rok SAIDIP SAIFIP

2011 146 0,47

2012 81 0,36

2013 85 0,35

2014 89 0,35

V prípade neplánovaných prerušení dodávky elektriny 

je prioritou obnova dodávky po prerušení v  čo najkrat-

šom čase a  v  súlade s  termínmi definovanými vyhláškou 

č. 275/2012 Štandardy kvality. V tomto smere boli dosiah-

nuté tieto parametre:

Rok SAIDIU SAIFIU

2011 105 2,36

2012 86 1,72

2013 83 1,81

2014 77 1,62

Štruktúra investičných výdavkov v  roku 2014 do jednotli-

vých kapitol:

 z 10,3 mil. EUR Nové pripojenia 

 z  14,5 mil. EUR  Kvalita a zvyšovanie  

 prenosovej kapacity vedení 

 z  5,9 mil. EUR Ostatné investície (rozvoj, IT,  

 meracie súpravy atď.) 

3.3 KVALITA DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE

K strategickým investíciám roku 2014 patrili:

 z  komplexná rekonštrukcia TR 110/22kV v Dubnici nad 

Váhom, Hc, 

 z  komplexná rekonštrukcia TR 110/22kV Dolné Veste-

nice, VEGUM, 

 z príprava a rozbeh výstavby novej TR 110/22kV Púchov. 

V oblasti VN a NN boli zrealizované projekty zamerané na 

odstránenie poruchových miest kabelizáciou (izolovaním) 

vzdušných vedení a  v  niektorých prípadoch kabelizáciou 

vzdušných vedení do zemných káblových.

Napriek snahe spoločnosti o maximálnu kvalitu dodávanej 

elektrickej energie došlo v marci a máji 2014 k výraznému 

nárastu poruchovosti, keď bolo územie stredného Slovenska 

zasiahnuté silným vetrom/víchrom a  dažďom. V  dôsledku 

extrémnych poveternostných podmienok dochádzalo k vy-

vracaniu stromov a ich následným pádom na elektroener-

getické zariadenia, čo viedlo k vyhláseniu kalamitných sta-

vov. Výsledkom boli potrhané vodiče, poohýbané konzoly, 

polámané podperné body, stromy na vedení, polámané izo-

látory. Postihnuté boli tak vedenia, ako aj stanice VN a NN. 

Zasiahnuté boli lokality celého územia v pôsobnosti spoloč-

nosti s dopadom na obmedzovanie distribúcie elektriny pre 

zákazníkov SSE-D. V priebehu marcovej kalamity bolo dlho-

dobejšími výpadkami v súčte postihnutých cca 76 000 od-

berných miest pod správou SSE-D, počas májovej kalamity 

takmer 340 000 odberných miest. Na odstraňovaní dôsled-

kov zamestnanci spoločnosti neúnavne pracovali často vo 

veľmi ťažko prístupných terénoch a náročných prírodných 

podmienkach s cieľom obnoviť dodávku elektrickej energie 

odberateľom čo najskôr. 

Podobné kalamity zasiahli región stredného Slovenska aj 

v júli a v auguste. Júlová búrková smršť spôsobila dokonca 

zosuvy pôdy vo Vrátnej doline a na niektorých miestach bol 

zničený pôvodný koridor VN vedenia napájajúceho odbery 

v tejto lokalite. V oboch prípadoch došlo k postihnutiu oko-

lo 40 000 odberných miest.

3.4 TECHNICKÉ PARAMETRE  
DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY

Technické parametre distribučnej sústavy pre rok 2014:

TECHNICKÉ PARAMETRE DISTRIBUČNEJ 
SÚSTAVY
Celková dĺžka distribučnej sústavy v km 34 359
VVN 2 626

VN 11 037

NN 20 696

Počet transformovní, rozvodní, trafostaníc 8 586
Rozvodne VVN v staniciach ZVN/VVN 4

Transformovne VVN / VN 54

Transformačné a spínacie stanice VN/VN 15

Distribučné trafostanice VN/NN 8 513
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3.5 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A BOZP

Od roku 2013 má SSE-D zavedený systém environ-

mentálneho manažérstva podľa normy STN EN 

ISO 14001:2004. Environmentálna politika sa riadi prin-

cípmi, ktoré sú v súlade s podmienkami trvalo udrža-

teľného rozvoja. Je vykonávané pravidelné hodnotenie 

nášho environmentálneho správania, environmentál-

nych cieľov a programov.

Spoločnosť v  roku 2014 uzatvorila partnerskú dohodu 

v rámci projektu LIFE, ktorého cieľom je ochrana dravcov 

na Slovensku a zároveň zníženie rizika pri prevádzkovaní 

distribučnej VN siete výmenou nevhodných konzol vo vyti-

povaných lokalitách. Na základe spolupráce s regionálnymi 

správami národných parkov a spoločnosťou SOS/BirdLife 

sme identifikovali a realizovali prekládky existujúcich bo-

cianích hniezd z  NN sietí na stĺpy mimo elektrickej siete. 

V spolupráci s členmi Slovenskej ornitologickej spoločnosti 

boli na stožiare VVN vedení v regióne Hornej Nitry umiest-

nené búdky pre sokolov. Na vytipované rizikové podper-

né body sme nainštalovali 950 ks konzolových chráničiek 

v rozsahu 100 km VN vedení. Komplexnou rekonštrukciou 

bolo vymenených 312 podperných bodov s  environmen-

tálne vhodnejšou konzolou Antibird, ktorá je konštrukčne 

zhotovená tak, že zabraňuje úhynom vtáctva na sieti.

Manažment odpadového hospodárstva sa riadi strategic-

kým dokumentom „Program odpadového hospodárstva“, 

ktorý bol schválený na obdobie rokov 2011 – 2015. Upred-

nostňujeme zhodnocovanie odpadov pred ich zneškodňo-

vaním, využívame dostupné zariadenia na recykláciu inert-

ných stavebných odpadov. Takmer 49 % z vyprodukovaných 

tuhých priemyselných odpadov bolo recyklovaných. 

V oblasti ochrany ozónovej vrstvy Zeme venujeme pozor-

nosť starostlivosti o zariadenia obsahujúce plyn SF6 (flu-

orid sírový), ktorý je zaradený medzi fluórované skleníko-

vé plyny poškodzujúce ozónovú vrstvu Zeme. Spoločnosť 

je držiteľom certifikátu podľa zákona 286/2009 Z. z. na na-

kladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi. Za rok 2014 

sme v  súlade s  legislatívou zaregistrovali a oznámili únik 

9,6 kg SF6; čo spĺňalo povolené limity.

V  rámci havarijnej pripravenosti boli na vybraných pre-

vádzkach v  spoločnosti vykonané kombinované nácviky 

havarijnej pripravenosti pre prípady úniku nebezpečných 

látok do prostredia z distribučných zariadení. Slovenská in-

špekcia životného prostredia vykonala počas roka 30 kon-

trol zameraných na preukázanie účinnosti opatrení ulože-

ných v rozhodnutiach. Výsledkom sanačných zásahov bolo 

navrátenie územia do pôvodného stavu, pričom nedoš-

lo k  mimoriadnemu zhoršeniu kvality podzemných vôd. 

Finančné krytie zodpovednosti za environmentálnu škodu 

má spoločnosť zabezpečené v komplexnom poistení. 

Spoločnosť plnila environmentálnu politiku zabezpečova-

ním vysokej úrovne ochrany životného prostredia a usku-

točňovaním trvalo udržateľného rozvoja. Zo strany štátnych 

kontrolných orgánov nebola uložená žiadna sankcia za po-

rušenie povinností v oblasti ochrany životného prostredia.

Vedenie spoločnosti pokladá zaistenie bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci svojich zamestnancov, návštev-

níkov, dodávateľov, odberateľov a verejnosti za prioritnú 

podmienku svojho podnikateľského zámeru.

V roku 2014 spoločnosť úspešne absolvovala dozorový audit 

integrovaného systému manažérstva, ktorý potvrdil platnosť 

certifikátov v zmysle noriem OHSAS 18001 a ISO 14001.

Aktívne sme sa zapojili aj do celoeurópskej kampane 

„Zdravé pracoviská – Týždeň bezpečnosti a ochrany zdra-

via pri práci – Zdravé pracoviská bez stresu“, za čo sme od 

Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri 

práci získali osvedčenie o účasti.

3.6 ZAMESTNANCI

V súlade s platnou legislatívou a  požiadavkami ÚRSO na 

dodržiavanie pravidiel a podmienok „unbundlingu“ a z dô-

vodu zvýšenia finančnej výkonnosti spoločnosti, zlepšenia 

obsluhy zákazníkov a oddelenia činností spojených s  pre-

vádzkovaním distribučnej sústavy prešlo k 1. januáru 2014 

do spoločnosti SSE-D 1 016 zamestnancov inštitútom pre-

chodu práv a povinností z pracovno-právnych vzťahov. 
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K 1. júlu 2014 boli odčlenené distribučné a obchodné ak-

tivity v  oblasti zákazníckych služieb a boli presunuté do 

SSE-D spolu so 16 zamestnancami.

K 31. decembru 2014 evidovala spoločnosť 1 200 zamest-

nancov. Miera dobrovoľnej fluktuácie predstavovala veľmi 

nízku úroveň – 1,35 %. V priebehu roku 2014 odišlo 14 za-

mestnancov do dôchodku. Priemerný vek zamestnancov 

predstavoval 44,89 roka. 

ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANCOV PODĽA POHLAVIA
 k 31. 12. 2014  Podiel (v %)

Ženy  191  15,9

Muži  1 009  84,1

Spolu  1 200  100,0

Kvalifikovaná pracovná sila je prioritou spoločnosti. V rám-

ci vzdelávania zamestnancov sme sa zamerali na povin-

né, odborné vzdelávanie a vzdelávanie v oblasti mäkkých 

zručností, kde spoločnosť investovala 1,78 % zo mzdových 

nákladov do ich rozvoja. V roku 2014 sme začali sledovať 

kvalitu poskytovaných služieb dodávateľov vzdelávacích 

aktivít, ako aj zamestnancov pre vzdelávanie. V Žiline bolo 

vybudované vzdelávacie stredisko, ktoré slúži na školenie 

zamestnancov v pôsobnosti Žiliny a blízkeho okolia.

ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANCOV PODĽA VZDELANIA
 k 31. 12. 2014  Podiel (v %)

Základné 3  0,3

Stredné odborné 298  24,8

Úplné stredné odborné 572  47,7

Bakalárske 52  4,3

Vysokoškolské 275  22,9

Spolu 1 200 100,0

V rámci rozvoja zamestnancov a z dôvodu potreby nástup-

níctva pre manažérske pozície a pozície špecialistov sme 

Programom 25/25 zvýšili podiel vysokoškolsky vzdelaných 

zamestnancov v oblasti elektrotechniky. V  roku 2014 zís-

kalo 40 zamestnancov titul „bakalár“ v študijnom progra-

me Elektrotechnika. 16 zamestnancov pokračuje v 2. stup-

ni štúdia Elektroenergetiky s  podporou zamestnávateľa 

a ostatní zamestnanci mali možnosť tiež pokračovať v štú-

diu. Predpokladané ukončenie inžinierskeho štúdia bude 

v priebehu roku 2016.

Zároveň sme podporili 5 zamestnancov pri zvyšovaní kvali-

fikácie v študijnom odbore elektromechanik so zameraním 

na silnoprúd na Strednej odbornej škole elektrotechnickej  

v Žiline a 2 zamestnancov, ktorí si zvyšovali svoju kvalifiká-

ciu na Žilinskej univerzite – inžinierske a doktorandské štú-

dium.

V  apríli 2014 bol ukončený druhý ročník programu 

„Trainee“. V rámci programu mali študenti 5. ročníkov mož-

nosť nadobudnúť skúsenosti na rôznych oddeleniach spo-

ločnosti, zoznámiť sa s  kultúrou spoločnosti, pracovnými 

postupmi a aj aktívne sa zúčastniť na prebiehajúcich pro-

jektoch. Štyria absolventi programu sú v súčasnosti v pra-

covnom pomere. Uplatnili sa v oblasti štandardizácie, pro-

jektového manažmentu, BOZP a práva. 

Trvale venujeme pozornosť sociálnemu dialógu. V apríli 

2014 sa začal sociálny dialóg k návrhu novej Korporátnej 

kolektívnej zmluvy na roky 2015 – 2016. Zástupcovia 

oboch zmluvných strán sa dohodli a udržali vysoký štan-

dard v  pracovnoprávnej a sociálnej oblasti, ako aj v po-

skytovaní benefitov pre zamestnancov. 

Právny titul Spoločnosť Počet zamestnancov

vklad časti podniku SSE, a. s., divízia Distribučné služby 499

predaj časti podniku SSE – Metrológia, s. r. o. 163

predaj individuálnych aktív + prevod činností EEM, a. s. 204

 SSE, a. s. – obslužné činnosti 150
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4
REGULÁCIA
REGULAČNÝ RÁMEC TÝKAJÚCI SA DISTRIBÚCIE ELEKTRINY NEZAZNAMENAL V ROKU 2014 ŽIAD-
NE VÝZNAMNÉ ZMENY. KĽÚČOVOU LEGISLATÍVNOU ZMENOU BOLA TRANSPOZÍCIA SMERNICE 
O ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI DO NÁRODNEJ LEGISLATÍVY. V OKTÓBRI TOHTO ROKU BOL PO NIE-
KOĽKOMESAČNEJ PRÍPRAVE VYDANÝ ZÁKON O ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI, KTORÝ NEPRIAMO 
NOVELIZOVAL AJ ZÁKON O ENERGETIKE A ZÁKON O REGULÁCII V SIEŤOVÝCH ODVETVIACH. TENTO 
ZÁKON ZAVIEDOL NOVÉ POVINNOSTI PRE PREVÁDZKOVATEĽOV DISTRIBUČNÝCH SÚSTAV, KTORÍ 
BUDÚ MUSIEŤ OKREM INÉHO VYKONAŤ ENERGETICKÝ AUDIT A RAZ ZA DESAŤ ROKOV POSÚDIŤ PO-
TENCIÁL ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY. V POLOVICI TOHTO ROKU DOŠLO 
OPÄŤ K NOVELIZÁCII VYHLÁŠKY ÚRADU PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ O CENOVEJ REGU-
LÁCII, KTORÁ VŠAK LEN PRECIZOVALA NIEKTORÉ USTANOVENIA REFLEKTUJÚC SKUTOČNÝ VÝVOJ 
NA TRHU, NAPR. ÚČTOVANIE CENY ZA PRÍSTUP DO DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY A DISTRIBÚCIU ELEK-
TRINY CEZ ĎALŠIE NAPÁJACIE VEDENIE. 

V decembri nadobudol právoplatnosť nový Prevádzkový po-

riadok SSE-D, ktorý vychádzal zo Vzorového prevádzkového 

poriadku vydaného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví 

a bol doplnený o osobitné podmienky prevádzkovania SSE-D. 

Nové znenie Prevádzkového poriadku prinieslo v prvom rade 

sprehľadnenie procesu pripájania výrobcov, ako i odberate-

ľov elektriny. Zároveň sa zmenil spôsob uzatvárania zmlúv 

s výrobcami, ktorí vyrábajú elektrinu z obnoviteľných zdrojov 

energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou elektriny.

V decembri rozhodol Úrad pre reguláciu sieťových odvet-

ví o zmene cien za prístup do distribučnej sústavy a distri-

búciu elektriny na rok 2015. Hlavným dôvodom na zmenu 

týchto cien bola podľa úradu výrazná zmena ekonomic-

kých parametrov, z ktorých sa vychádzalo pri určení ceny. 

V zmysle tohto rozhodnutia by ceny na rok 2015 mali platiť 

i v roku 2016.
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SPRÁVA  
O HOSPODÁRENÍ 
A ČINNOSTI
SPOLOČNOSTI STREDOSLOVENSKÁ  
ENERGETIKA – DISTRIBÚCIA, A. S. 
V ROKU 2014
EKONOMICKÉ VÝSLEDKY

Základnou úlohou spoločnosti v roku 2014 v oblasti ekono-

miky a financovania bolo zabezpečenie finančnej stability, 

platobnej schopnosti a vytváranie optimálnych podmienok 

na vykonávanie hlavnej činnosti a  dosiahnutie plánova-

ných ekonomických výsledkov. 

V priebehu celého roka bola na všetkých riadiacich úrov-

niach spoločnosti venovaná maximálna pozornosť efektív-

nemu riadeniu spotreby nákladov, predovšetkým nákladov 

priamo ovplyvniteľných jednotlivými organizačnými zložka-

mi, a riadeniu pracovného kapitálu.

Spoločnosť zostavila individuálnu účtovnú závierku 

k 31. decembru 2014 za obdobie kalendárneho roka 2014 

v  súlade s  Medzinárodnými štandardmi pre finančné vý-

kazníctvo (IFSR) v znení prijatom Európskou úniou a podľa 

§17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve ako 

riadnu účtovnú závierku. 

Za rok 2014 dosiahla spoločnosť zisk po zdanení 

41,13 mil. EUR. Podstatný vplyv na hospodársky výsledok 

mali tržby za distribúciu elektrickej energie ovplyvnené ne-

gatívnou maržou z  kompenzácie nákupu elektriny od vý-

robcov z  obnoviteľných zdrojov a  kombinovanej výroby 

elektriny a tepla (OZE/KVET) prostredníctvom tarify za pre-

vádzkovanie systému a  nákladov na nákup elektriny na 

straty a odchýlku siete. 

Výrazná medziročná zmena tržieb a  nákladov na nákup 

elektriny vyplýva zo zmeny systému vyberania kompenzá-

cií súvisiacich s  nákupom elektriny od výrobcov elektriny 

z OZE/KVET.

Najvýznamnejšie náklady spoločnosti okrem nákladov na 

nákup elektrickej energie tvorili v roku 2014 odpisy, osob-

né náklady a ostatné prevádzkové náklady. Medziročný vý-

voj bol významne ovplyvnený reorganizáciou skupiny pod-

nikov skupiny SSE.

v mil. EUR 2014 2013

Prevádzkové výnosy 483,68 534,31

Prevádzkové náklady -364,59 -428,90

EBITDA / výsledok pred započítaním  
odpisov, úrokov, daní 119,09 105,41

Odpisy hmotného a nehmotného  
majetku -61,27 -59,99

Finančné náklady netto -2,03 -1,42

Zisk pred zdanením 55,79 44,00

Daň z príjmov -14,66 - 6,96

Zisk po zdanení 41,13 37,04
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KAPITÁLOVÁ ŠTRUKTÚRA – AKTÍVA, VLASTNÉ 
IMANIE A ZÁVÄZKY

Aktíva spoločnosti dosiahli k  31. decembru 2014 úro-

veň 952,28  mil.  EUR, čo predstavuje medziročnú zmenu 

o 3,28 mil. EUR (+ 0,3 %). 

Dlhodobý majetok z toho predstavoval 808,56  mil.  EUR 

(85 % z hodnoty celkových aktív) a rozhodujúcimi položka-

mi boli distribučná sieť, budovy a stavby, stroje a zariade-

nia a rozpracované investície. Dlhodobý majetok zarade-

ný v roku 2014 do majetku Spoločnosti bol vo výške 49,92 

mil. EUR jednak z investícií, ktoré smerovali najmä do ob-

novy a rozvoja distribučnej siete, ako aj 27,08 mil. EUR ma-

jetku prijatého ako dôsledok reorganizácie skupiny SSE. 

Krátkodobý majetok dosiahol úroveň 143,72  mil.  EUR 

(15  % z  hodnoty celkových aktív) a najvýznamnejšími 

položkami boli pohľadávky, príjmy budúcich období a zá-

soby. Spoločnosť vykazovala k 31. decembru 2014 pohľa-

dávky z obchodného styku vo výške 26,1 mil. EUR, z toho 

pohľadávky v lehote splatnosti predstavovali objem 

23,7 mil. EUR. 

Vlastné imanie spoločnosti dosiahlo k 31. decembru 2014 

výšku 720,99 mil. EUR, čo predstavuje 76 % hodnoty zdro-

jov krytia majetku a medziročný nárast o 0,4 %. 

Záväzky dosiahli úroveň 24  % celkových zdrojov krytia 

majetku a ich výška bola k 31. decembru 2014 na úrov-

ni 205,73  mil.  EUR, čo medziročne predstavuje pokles 

o 5,29  mil. EUR (–2,5  %). Významnými položkami boli 

najmä záväzky z odloženej dane (98,95  mil.  EUR), úve-

ry (27,92  mil.  EUR) a záväzky z nakupovaných materiálov 

a služieb (57,40 mil. EUR). 

5

v mil. EUR 2014 % 2013 %

Aktíva 952,28 949,00

Dlhodobý majetok 808,56 84,9 % 811,58 85,5 %

Krátkodobý majetok 143,72 15,1 % 137,42 14,5 %

Pasíva 952,28 949,00

Vlastné imanie 720,99 75,7 % 714,64 75,3 %

Dlhodobé záväzky 133,61 14,0 % 140,97 17,2 %

Krátkodobé záväzky 72,12 7,6 % 70,05 7,4 %

Dlhodobé výnosy budúcich období 25,56 2,7 % 23,34 0,1 %
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SPRÁVA O ČINNOSTI 
DOZORNEJ RADY ZA ROK 2014 
DOZORNÁ RADA SSE-D POČAS ROKU 2014 
PRACOVALA V NASLEDOVNOM ZLOŽENÍ:

 z Ing. Ján Majerský, PhD.,  predseda dozornej rady

 z Mgr. Ing. Tomáš David, podpredseda dozornej rady 

 z  Ing. Ján Ostrovský, člen dozornej rady do 16. júna 2014

 z Ing. Ján Ňuňuk, člen dozornej rady do 16. júna 2014

 z  Ing. Ivan Sýkora, člen dozornej rady od 17. júna 2014

 z  Mgr. Miroslav Meluš, člen dozornej rady od 17. júna 2014

 z Ing. Lubomír Czaja, člen dozornej rady

 z Ing. Martin Vanderka, člen dozornej rady 

 z  Ing. Ján Michalík, PhD., člen dozornej rady  

do 26. mája 2014

 z  Ing. Dušan Majer, člen dozornej rady od 27. mája 2014

 z  Ing. Igor Pištík, člen dozornej rady  

do 26. mája 2014 a od 27. mája 2014

 z  Ing. Miroslav Martoník, člen dozornej rady  

do 26. mája 2014 a od 27. mája 2014

Dozorná rada sa na svojich zasadnutiach v roku 2014 stretla 

šesťkrát – 5. februára 2014, 13. marca 2014, 9. apríla 2014, 

11. júna 2014, 10. septembra 2014 a  17. decembra 2014.  

Na každom rokovaní bola dozorná rada uznášaniaschopná.

V rámci výkonu svojej pôsobnosti podľa Stanov spoločnosti 

a Obchodného zákonníka Dozorná rada SSE-D v roku 2014:

(a) Prijala tieto zásadné rozhodnutia: 

 z  schválila Správu o  činnosti Dozornej rady SSE-D za rok 

2013,

 z  schválila Stanovisko Dozornej rady k Audítovanej riad-

nej individuálnej účtovnej závierke zostavenej k 31. de-

cembru 2013 a k návrhu Predstavenstva SSE-D na roz-

delenie zisku za rok 2013,

 z  schválila príslušné návrhy pohyblivej časti odmien čle-

nov predstavenstva v  súlade s platnými Zásadami od-

meňovania členov Predstavenstva,

 z  preskúmala v zmysle článku XI (1) (h) Stanov návrh in-

dividuálneho ročného rozpočtu a  obchodného plánu 

SSE-D, a. s., na rok 2014,

(b)  zobrala na vedomie najmä:

 z príslušné rozhodnutia jediného akcionára v roku 2014,

 z  návrh riadnej individuálnej účtovnej závierky SSE-D za 

rok 2013, vrátane Správy audítora a návrhu na rozdele-

nie zisku za rok 2013,

 z  informáciu o  zásadných zámeroch obchodného vede-

nia spoločnosti, ako aj o predpokladanom vývoji stavu 

majetku, financií a výnosov spoločnosti v zmysle § 193 

Obchodného zákonníka pre dozornú radu pre rok 2014,

 z  informácie o  zmenách organizačnej štruktúry SSE-D 

platných od 15. januára 2014 a od 1. januára 2015, 

 z informácie o vývoji v oblasti regulácie,

 z informácie o SLA zmluvách na roky 2014 a 2015,

 z návrh nového štatútu Dozornej rady SSE-D,

 z  rešpektujúc Program Súladu informáciu o  konsolido-

vanom strategickom pláne Skupiny SSE na roky 2014 – 

2016, týkajúcej sa SSE-D,

 z  vyhlásenie predstavenstva zo dňa 28. mája 2014 pre 

členov dozornej rady v zmysle článku XII (21) (a) (ii) Sta-

nov za rok 2013 o finančných transakciách, ktoré spoloč-

nosť uskutočnila so spriaznenými stranami, pri ktorých 

hodnota ktorejkoľvek takejto transakcie jednotlivo ale-

bo série súvisiacich transakcií spoločne prevyšuje sumu 

100 000 EUR, a transakciách spoločnosti, ktoré sa uzatvo-

rili za iných ako Bežných obchodných podmienok,

 z  individuálny ročný rozpočet a obchodný plán SSE-D na 

rok 2014 a CAPEX plán na rok 2014,

 z  informácie o hospodárskych výsledkoch vrátane vývoja 

plnenia CAPEX plánu 2014 za príslušné obdobia, 

 z  správy o porovnaní reálnych nákladov na TPS s plánom 

roka 2014 za príslušné obdobia vrátane návrhov rieše-

nia krízového stavu financovania spoločnosti z dôvodu 
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výrazne sa zhoršujúcej finančnej situácie v  súvislosti 

s vývojom TPS,

 z  informáciu o termínoch a  očakávaných nákladoch na 

realizáciu auditu nehnuteľného majetku vo vlastníctve 

SSE-D (energetického a neenergetického), 

 z  Výročnú správu o plnení Programu súladu spoločnosti 

SSE-D za rok 2013,

 z  informácie o  všetkých rozhodnutiach Predstavenstva 

SSE-D týkajúcich sa transakcií, ktorých hodnota jednot-

livo alebo celková hodnota série súvisiacich transakcií 

spoločne presiahne sumu 100  000 EUR za 1. štvrťrok 

2014, 2. štvrťrok 2014 a 3. štvrťrok 2014,

 z  informáciu o zmenách v procese schvaľovania výbero-

vých konaní, tendrov a verejných obstarávaní v súlade 

s novými Stanovami spoločnosti, návrh nového procesu 

obstarávania tovarov, prác a služieb v SSE-D a informá-

ciu o koncepcii hodnotenia dodávateľov v SSE-D,

 z  informáciu o stave žiadostí o pripojenie k distribučnej 

sústave pred zavedením stop stavu a informáciu o ak-

tualizácii obchodných a technických podmienok pripá-

jania zdrojov elektrickej energie,

 z  informáciu o  výsledkoch volieb členov Dozornej rady 

SSE-D volených zamestnancami SSE-D konaných dňa 

26. mája 2014,

 z  informáciu o  priebehu kalamít v  marci a  máji 2014 

a o akčnom pláne na realizáciu identifikovaných aktivít 

na skvalitnenie činností vyplývajúcich z  vyhodnotenia 

kalamitnej situácie,

 z  informáciu o stave projektu Inteligentné meracie systémy,

 z  analýzu stavu a budúcich potrieb distribučnej siete vo 

väzbe na strednodobú koncepciu rozvoja distribučnej 

sústavy,

(c) uložila tieto zásadné úlohy:

 z  predložiť Správu o činnosti Dozornej rady SSE-D za rok 

2013 na riadne valné zhromaždenie SSE-D,

 z  predložiť Stanovisko Dozornej rady k Audítovanej riadnej 

individuálnej účtovnej závierke zostavenej k 31. decem-

bru 2013 a k návrhu Predstavenstva SSE-D na rozdelenie 

zisku za rok 2013 na riadne valné zhromaždenie SSE-D,

 z  predložiť konsolidovaný strategický plán Skupiny SSE na 

roky 2014 – 2016 týkajúci sa SSE-D,

 z  predložiť reálne termíny a očakávané náklady na realizá-

ciu auditu nehnuteľného majetku (energetického a ne-

energetického) s  cieľom preverenia efektívnosti využí-

vania a  finančnej náročnosti z  hľadiska obstarávania 

a prevádzky,

 z  predložiť návrh koncepcie riešenia nastavenia IT slu-

žieb v  SSE-D vrátane očakávanej finančnej náročnosti 

od 1. januára 2015,

 z  predkladať pravidelne štvrťročne na rokovania dozor-

nej rady informáciu o všetkých rozhodnutiach Predsta-

venstva SSE-D týkajúcich sa transakcií, ktorých hodnota 

jednotlivo alebo celková hodnota série súvisiacich tran-

sakcií spoločne presiahne sumu 100 000 EUR,

 z  predložiť návrh nového procesu obstarávania tovarov, 

prác a služieb v SSE-D,

 z  spracovať predbežný návrh riešenia krízového stavu fi-

nancovania spoločnosti z dôvodu predpokladaného ne-

priaznivého vývoja TPS v druhom polroku 2014,

 z  predložiť návrh riešenia výrazne sa zhoršujúcej finanč-

nej situácie v súvislosti s vývojom TPS v zmysle hospo-

dárskych výsledkov za obdobie január–apríl 2014,

 z  predložiť strednodobú koncepciu rozvoja distribučnej 

sústavy,

 z  predložiť vecný, časový a finančný harmonogram imple-

mentácie inteligentných meracích systémov.

Dozorná rada v priebehu roka 2014 nepožiadala predsta-

venstvo spoločnosti o  zvolanie mimoriadneho valného 

zhromaždenia.

ZÁVER:
Dozorná rada si v priebehu celého obdobia roku 2014 riad-

ne plnila svoju kontrolnú funkciu v zmysle Stanov spoloč-

nosti a § 197 a nasl. Obchodného zákonníka.

Dozorná rada nezaznamenala porušenie Stanov ani plat-

ných právnych predpisov zo strany predstavenstva pri vý-

kone podnikateľskej činnosti spoločnosti.

Táto správa bola schválená na zasadnutí Dozornej rady 

SSE-D konanom dňa 9. apríla 2015.

V Žiline 9. apríla 2015

Ing. Ján Majerský, PhD.

predseda Dozornej rady SSE-D, a. s.

6
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7
NÁVRH  
PREDSTAVENSTVA 
NA ROZDELENIE ZISKU  
ZA ROK 2014

  EUR

Auditovaný čistý zisk za rok 2014 41 128 055,14

Prídel do Zákonného rezervného fondu 0,00

Prídel do Sociálneho fondu 0,00

Tantiémy pre členov predstavenstva a dozornej rady 0,00

Čistý zisk použiteľný na výplatu dividend akcionárovi 41 128 055,14
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8
SPRÁVA O PLNENÍ  
PROGRAMU SÚLADU 
SPOLOČNOSTI STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA – 
DISTRIBÚCIA, A. S., ZA ROK 2014
Spoločnosť Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., 

so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 

36  442  151, zapísaná v  Obchodnom registri Okresného 

súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č. 10514/L, založená v  roku 

2006, ktorá je držiteľom licencie na distribúciu elektriny 

č. 2007E 0260 v plnom znení vydanej Úradom pre regulá-

ciu sieťových odvetví (ďalej len „Úrad“), je prevádzkovate-

ľom distribučnej sústavy a  je zároveň súčasťou vertikálne 

integrovaného podniku.

Táto správa dáva prehľadnú informáciu o plnení si legisla-

tívneho rámca pre takto organizovanú spoločnosť v oblas-

ti transparentného a nediskriminačného prístupu ku všet-

kým zákazníkom a účastníkom trhu s elektrickou energiou. 

1. LEGISLATÍVNY RÁMEC  
„PROGRAMU SÚLADU“

Legislatívny rámec Programu súladu je daný Smernicou 

parlamentu a Rady 2009/72/ES, ktorá bola v SR implemen-

tovaná do zákona č. 251/2012 Z. z. – zákon o energetike. 

Uvedená legislatíva určuje pravidlá pre vnútorný trh s elek-

trickou energiou. 

Program súladu je dokument, ktorý obsahuje opatrenia, 

ktoré zabezpečujú nediskriminačný a  transparentný prí-

stup ku všetkým účastníkom trhu zo strany prevádzkova-

teľa distribučnej sústavy (ďalej len „DS“).

Na základe uvedeného je prevádzkovateľ DS povinný pod-

ľa § 31 ods.  6 a §32 ods.  8 pís. b) zákona č.  251/2012 Z. 

z o energetike vypracovať správu o plnení „Programu súla-

du“, ktorá je súčasťou „Výročnej správy“, taktiež je povinný 

v zmysle § 20 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov zverejňovať správu o plnení prijatých 

opatrení uvedených v programe súladu. 

2. PROGRAM SÚLADU V SPOLOČNOSTI 
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA – 
DISTRIBÚCIA, A. S.

Na základe uvedených legislatívnych noriem pre nezávis-

lé postavenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy vo ver-

tikálne integrovanom podniku bolo v  skupine SSE zabez-

pečené právne odčlenenie prevádzky distribučnej sústavy 

do samostatnej spoločnosti, pričom práva a povinnosti 

prevádzkovateľa distribučnej sústavy prešli na spoločnosť 

Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s. Zároveň 

bol predstavenstvom v  roku 2005 schválený záväzný in-

terný dokument Program súladu, ktorý obsahuje zoznam 

opatrení zameraných na zabezpečenie nediskriminačného 

správania prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Program 

súladu sa pravidelne upravuje na príslušný rok a rešpektu-

je všetky zmeny v legislatíve. 

V súlade s vyššie uvedenými zákonnými povinnosťami boli 

splnené všetky povinnosti vyplývajúce zo súčasnej legisla-

tívy, t. j. vypracovanie a schválenie nového Programu sú-

ladu spoločnosti SSE-D vrátane Akčného plánu opatrení 

a menovanie osoby povinnej zabezpečiť súlad v spoločnos-

ti SSE-D. S účinnosťou od 1. januára 2013 bola ustanovená 

osoba povinná zabezpečiť súlad v spoločnosti SSE-D, čím 

sa vytvorilo zodpovedajúce inštitucionálne zázemie pre im-

plementáciu schváleného Programu súladu SSE-D. 
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V roku 2014 bola vykonaná aktualizácia programu súladu, na-

koľko od 1. januára 2014 sme mali povinnosť zaviesť imple-

mentáciu 3. legislatívneho liberalizačného balíčka EU (majet-

kové odčlenenie). Na základe uvedenej zmeny boli presunuté 

z  iných spoločností Skupiny SSE vybrané činnosti a spoloč-

nosť SSE-D bola povinná zohľadňovať od tohto dátumu vo 

svojej štruktúre nové povinnosti. Výnimka na presun činnos-

tí bola pre rok 2015 udelená na IT technológie a niektoré iné 

činnosti, ktoré nie sú predmetom hlavného podnikania. 

3. PLNENIE OPATRENÍ PROGRAMU SÚLADU 
POČAS ROKA 2014

Súčasťou Programu súladu je Akčný plán Programu súladu, 

ktorý obsahuje zoznam opatrení na príslušný kalendárny 

rok a podlieha každoročnej aktualizácii. Implementáciou 

opatrení a sledovaním ich dodržiavania je poverená oso-

ba povinná zabezpečiť súlad, ktorá zároveň rieši ad-hoc 

situácie súvisiace so zabezpečením nediskriminačného 

správania prevádzkovateľa distribučnej sústavy a ochrany 

dôverných informácií, prijíma a rieši podnety z externého 

a interného prostredia poukazujúce na prípadné poruše-

nie princípov Programu súladu a v prípade potreby aktua-

lizuje Akčný plán Programu súladu a navrhuje ďalšie opat-

renia.

Opatrenia Akčného plánu Programu súladu sú zamerané 

na činnosti v týchto oblastiach:

PREVENCIA
Opatrenia v oblasti prevencie boli v priebehu roka 2014 za-

merané už tradične najmä na zvyšovanie povedomia za-

mestnancov o Programe súladu. 

Priebežne sa uskutočňovali školenia pre novoprijatých za-

mestnancov. V roku 2014 bolo vyškolených 66 zamestnan-

cov.

Zároveň na zabezpečenie kontroly vydávania interných 

noriem bola zavedená povinnosť predkladania interných 

noriem aj na pripomienkovanie a  kontrolu Compliance 

Officerovi – upravené v aktualizovanej Korporátnej smer-

nici č. KSM-1/2012 a v Organizačnom poriadku SSE-D. 

MONITORING A KONTROLA/AUDIT
Počas roka 2014 bol implementovaný prechod na novú 

distribučnú spoločnosť. Tento proces obsahoval imple-

mentáciu nových procesov, ktoré prešli zo spoločnosti 

Stredoslovenská energetika, a. s., a  taktiež boli uprave-

né prípadne vypracované nové interné smernice. V rámci 

prehodnocovania bolo prepracovaných spolu 70 smerníc 

a  iných interných dokumentov súvisiacich s prevádzkou 

distribučnej sústavy s cieľom zabezpečiť ich realizáciu 

v súlade s princípmi Programu súladu. Zároveň bola re-

alizovaná kontrola zabezpečenia ochrany informácií sú-

visiacich s prevádzkou distribučnej sústavy pred prístu-

pom neoprávnených osôb zameraná na preverovanie 

prístupových práv do distribučných systémov, zmluv-

né vzťahy a zverejňovanie informácií. Bolo vykonané sa-

mostatné školenie pracovníkov IT zamestnaných v  spo-

ločnosti Stredoslovenská energetika, a. s. V rámci tzv. 

complaint manažmentu, t. j. preverovania každej inter-

nej alebo externej sťažnosti súvisiacej s aplikovaním prin-

cípov Programu súladu osobou zodpovednou za zabez-

pečenie súladu, nebola počas roka 2014 riešená žiadna 

sťažnosť. Okrem toho osoba povinná zabezpečiť súlad 

prijímala, konzultovala a riešila interné dopyty zo strany 

zamestnancov súvisiace s ich konaním tak, aby nedošlo 

k porušeniu pravidiel týkajúcich sa zabezpečenia nedis-

kriminačného správania prevádzkovateľa distribučnej sú-

stavy a ochrany dôverných informácií.

HODNOTENIE A REPORTING
Táto oblasť zahŕňa najmä hodnotenie úrovne dosahovania 

cieľov v oblasti implementácie Programu súladu, ktoré vo 

forme mesačných správ a taktiež tejto správy tvorí súčasť 

výročnej správy SSE-D a v zmysle platnej legislatívy je pred-

kladané ÚRSO.
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UDALOSTI OSOBITNÉHO VÝZNAMU, KTORÉ  
NASTALI PO SKONČENÍ ÚČTOVNÉHO OBDOBIA,  
ZA KTORÉ SA VYHOTOVUJE VÝROČNÁ SPRÁVA
K 1. januáru 2015 bola zrealizovaná reorganizácia skupiny SSE. V rámci transakcie bola k 1. januáru 2015 spoločnosti pre-

daná časť materskej spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s. Prevádzaná časť podniku obsahuje vybrané činnosti 

a zamestnancov odboru Doprava a mechanizácia. Všeobecná hodnota prevádzanej časti podniku predstavujúca dlhodo-

bý hmotný majetok, pohľadávky a záväzky z obchodného a pracovno-právneho styku, ktoré súvisia s prevádzanou časťou 

podniku, bola k 1. januáru 2015 celkom 7 096 tis. EUR. Prevádzaný dlhodobý hmotný majetok bol v hodnote 6 935 tis. EUR, 

súbor pohľadávok a časového rozlíšenia v hodnote 362 tis. EUR a záväzky v hodnote 201 tis. EUR. Táto transakcia sa usku-

točnila na základe rozhodnutia predstavenstva spoločnosti zo dňa 17. decembra 2014 a zmluvy uzatvorenej s materskou 

spoločnosťou Stredoslovenská energetika, a. s., dňa 17. decembra 2014 o predaji časti podniku.

NÁKLADY NA ČINNOSŤ V OBLASTI  
VÝSKUMU A VÝVOJA 
Spoločnosť Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., nemala v roku 2014 žiadne náklady na činnosť v oblasti výsku-

mu a vývoja.

NADOBÚDANIE VLASTNÝCH AKCIÍ,  
DOČASNÝCH LISTOV, OBCHODNÝCH  
PODIELOV A AKCIÍ 
Spoločnosť Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., v roku 2014 nenadobudla vlastné akcie, dočasné listy, ani ob-

chodné podiely.

ORGANIZAČNÉ ZLOŽKY ÚČTOVNEJ  
JEDNOTKY V ZAHRANIČÍ 
Spoločnosť Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., nemá organizačné zložky v zahraničí.
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STANOVISKO DOZORNEJ RADY  
SPOLOČNOSTI STREDOSLOVENSKÁ  
ENERGETIKA ‒ DISTRIBÚCIA, A. S.,  
K RIADNEJ INDIVIDUÁLNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE  
K 31. DECEMBRU 2014 A K NÁVRHU NA  
ROZDELENIE ZISKU ZA ROK 2014 
Dozorná rada spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., na svojom zasadnutí dňa 9. apríla 2015 preskú-

mala riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti k 31. decembru 2014 vrátane správy nezávislého audítora KPMG 

Slovensko, spol. s r. o., licencia SKAU č. 96, zo dňa 18. marca 2015 a návrh predstavenstva na rozdelenie zisku spoločnos-

ti za rok 2014. 

Na základe uvedeného Dozorná rada spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s.,  

o d p o r ú č a    riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s.: 

1.  schváliť riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., 

k 31. decembru 2014

2.  schváliť návrh na rozdelenie zisku spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., za rok 2014:

EUR

Auditovaný čistý zisk za rok 2014 41 128 055,14

Prídel do Zákonného rezervného fondu  0,00

Prídel do Sociálneho fondu  0,00

Tantiémy pre členov predstavenstva a dozornej rady  0,00

Časť zisku ponechaná vo vlastnom imaní na účte Nerozdelený zisk z minulých rokov  0,00

Čistý zisk použiteľný na výplatu dividend akcionárovi 41 128 055,14

Dozorná rada spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., zároveň o d p o r ú č a riadnemu valnému zhro-

maždeniu spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., schváliť vyplatenie dividend akcionárovi vo výške 

41 128 055,14 EUR na jeho účet v jednej platbe do 15 dní od konania riadneho valného zhromaždenia.

V Žiline dňa 9. apríla 2015 

Ing. Ján Majerský, PhD.
predseda Dozornej rady SSE-D, a. s.
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PRÍLOHA 1: 
SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA O OVERENÍ 
ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY K 31. DECEMBRU 2014 
A ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA K 31. DECEMBRU 2014
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