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1. Príhovor predsedu predstavenstva  
 
Vážení zákazníci a obchodní partneri, 
 
Stredoslovenská energetika - Distribúcia a. s. (SSE-D), nový prevádzkovateľ distribučnej sústavy pre 
stredné Slovensko začal svoju prevádzku 1. júla 2007 zrealizovaním takzvaného “unbundlingu”. To 
znamená právneho odčlenenia od materskej spoločnosti SSE a.s. s tým, že regulované činnosti 
(distribúcia) sa preniesli do SSE-D a odčlenili sa od ďalších neregulovaných činností (dodávka a 
služby), ktoré ostali v SSE a.s. Je to právna požiadavka smernice EÚ, ktorá sa aplikovala ako na 
Slovensku, tak aj v nových členských štátoch EÚ. 
Tento proces odčlenenia sa úspešne zavŕšil a prvých 6 mesiacov činnosti ukazuje sľubnú perspektívu 
do ďalších rokov. 
Ako vlastník distribučnej siete a regulovaného majetku, SSE-D úspešne naplnila svoje ambície 
a historický vysoký program CAPEX vo výške 0,95 miliardy SKK pre druhú polovicu roka. Investovalo 
sa do nových zapojení, do posilnenia a rozšírenia siete. Zvláštna pozornosť sa venovala kvalite siete, 
vykonala sa renovácia a obnova, neskôr automatizácia a diaľkové ovládanie. V porovnaní 
s predchádzajúcimi rokmi sa v roku 2007 dosiahla výrazná kvalita v procese zvyšovania kvality 
dodávok. Zaviazali sme sa k ďalšiemu nárastu budúcich investícií do siete, aby sme v rámci 
obmedzeného času dosiahli najlepšie štandardy v kvalite elektriny v Európe. 
SSE-D plne spĺňa regulačné požiadavky a úspešne dosahuje kvalitatívne regulačné štandardy. 
Pretože sme sa zaviazali udržať vysokú kvalitatívnu úroveň všetkých služieb poskytovaných naším 
klientom a energetickým partnerom, SSE-D chce s nimi vybudovať pevný, dlhodobý a obojstranne 
výhodný vzťah. 
Prvé finančné výsledky spoločnosti ukazujú dobrý potenciál do budúcnosti s rastúcim trendom 
výnosov a tiež rastúcim trendom EBITDA podporených dobrým ekonomickým rastom v regióne 
a posilnenými a stále viac výkonnejšími pracovníkmi.  
 
Vážení zákazníci a obchodní partneri, v mojom mene a v mene predstavenstva, by som chcel vyjadriť 
našu plnú oddanosť pokračovať v ťažení za dokonalosť a v budúcnosti poskytovať stále sa zlepšujúcu 
kvalitu dodávok a kvalitu služieb. 
 
  
Jean-Luc Farges 
Predseda predstavenstva 
Generálny riaditeľ 
 
 
2. SSE - D – Energia pre váš život a podnikanie 
 
2.1 Základné údaje o nás 
Spoločnosť Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. (SSE-D) bola založená dňa 22. marca 
2006. Vznik bol inicializovaný povinnosťou spoločnosti SSE, a. s. zrealizovať právne oddelenie 
činností spojených s prevádzkovaním distribučnej sústavy, tzv. unbundling. Stredoslovenská 
energetika – Distribúcia, a. s., pôsobí v Žilinskom, v Banskobystrickom a v časti Trenčianskeho kraja, 
kde distribuuje elektrickú energiu pre 690 000 zákazníkov - podnikateľov a domácnosti. Aktívnu 
činnosť začala spoločnosť od 1. júla 2007, kedy sa uskutočnilo oddelenie Prevádzkovateľa 
distribučnej sústavy podľa § 25, odsek 1 Zákona o energetike (unbundling) vkladom časti podniku – 
divízia 7000 Prevádzkovateľ distribučnej sústavy - do základného imania 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: 

• distribúcia elektriny (od 1. júla 2007) 
• montáž a opravy meracej a regulačnej techniky 
• projektovanie elektrických zariadení  
• poradenská činnosť v energetike  
• inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo  
• prenájom energetických zariadení  
• maloobchod v rozsahu voľných živností  
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• veľkoobchod v rozsahu voľných živností  
• montáž, oprava výrobkov a zariadení priemyselnej elektroniky a výpočtovej techniky  
• demolačné, zemné práce, prípravné práce pre stavbu  
• spracovanie údajov  
• prenájom mechanizmov a mechanizačných prostriedkov stavebných strojov a zariadení 
 

2.3 Akcionárska štruktúra 
Stredoslovenská energetika, a. s., so sídlom Ulica republiky 5, 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, je jediný akcionár spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., 
vlastniaci 100% akcií.   
 
2.4 Identifikačné údaje 
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. 
Ulica republiky 5 
010 47  Žilina 
IČO: 36 442 151 
DIČ: 2022187453 
IČ DPH: SK 2022187453 
Bankové spojenie: 
VÚB, a. s., Žilina, č. účtu: 2143550551/0200 
Akciová spoločnosť je zaregistrovaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka číslo: 10514/L, deň zápisu 8. apríl 2006. 
Telefón: 041/519 1111 
Fax: 041/519 2575 
Internet: www.sse-d.sk 
 
2.5 Kto stál na čele Stredoslovenskej energetiky -  Distribúcia, a. s., v roku 2007 

 
Predstavenstvo  
• Ing. Martin Magáth, predseda (do 30.júna 2007) 
• Ing. Pavol Pekár, člen (do 30.júna 2007) 
• Ing. Jozef Minich, člen (do 30.júna 2007) 
• Jean-Luc Farges, predseda  (od 1. júla 2007) 
• Ing. Martin Magáth, člen (od 1. júla 2007) 
• Ing. Michal Polóni, člen (od 1. júla 2007) 
• Ing. Peter Okál, člen (od 1. júla 2007) 
• Didier Dur, člen (od 1. júla 2007 do 30. septembra 2007) 
• Ing. Roman Kotiers, člen (od 1. októbra 2007) 
 
Dozorná rada  
• JUDr. Marián Škoda, predseda (do 30. júna 2007) 
• Mgr. Erik Štefák, člen (do 30. júna 2007) 
• Mgr. Marián Cesnek, člen (do 30. júna 2007) 
• JUDr. Milan Magát, predseda (od 1. júla 2007) 
• Claude Meynard, podpredseda (od 1. júla 2007) 
• JUDr. Michal Krnáč, člen (od 1. júla 2007) 
• Ing. Ľubomír Cimrák, člen (od 1. júla 2007) 
• Ing. Anton Bartusek, člen (od 1. júla 2007) 
• Ing. Belo Strenitzer, člen (od 1. júla 2007) 
• Ing. Ján Michalík, člen zvolený zamestnancami (od 5. septembra 2007) 
• Ing. Vladimír Štenchlák, člen zvolený zamestnancami (od 5. septembra 2007) 
• Ing. Igor Pištík, člen zvolený zamestnancami (od 5. septembra 2007) 
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2.6 Organizačná štruktúra                                                                                                                            Organizačná štruktúra k 31. decembru 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legenda:                     - sekcia               - samostatný odbor               - odbor 

Predstavenstvo  
SSE- Distribúcia, a.s. 

Generálny riaditeľ SSE- Distribúcia, a.s. 

Asset management Dispečerské riadenie Distribučné zákaznícke služby 

Projektový manažment 

Správa siete 

Zmluvné vzťahy distribúcie Dispečing VVN 

Dispečing VN/NN Žilina 

 
Dispečing VN/NN Liptovský Mikuláš 

 

Operatívny manažment 

Nákup a bilancie  

 

Distribučný controlling 

 

Optimalizácia a riadenie aktív 

 Optimalizácia investícií 

 
Plánovanie sietí VVN 

 
Plánovanie sietí oblasť BB 

 
Plánovanie sietí oblasť LM 

 
Plánovanie sietí oblasť LC 

 
Plánovanie sietí oblasť MT 

 

Technická kontrola 

 
Rozvoj a správa IT 

 

Plánovanie sietí oblasť ZA 

 
Strategický manažment 

 

Dispečing VN/NN Žiar nad Hronom 

 
Dispečing VN/NN Banská Bystrica 

 
Dispečing VN/NN Rimavská Sobota 

 
Hodnotenie prevádzky 

 

Riadenie údržbovej činnosti 
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3. Starostlivosť v minulosti 
 
3.1 História našej spoločnosti  
Spoločnosť Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. (SSE-D) bola založená dňa 22. marca 
2006. Vznik bol inicializovaný povinnosťou spoločnosti SSE, a. s., zrealizovať právne oddelenie 
činností spojených s prevádzkovaním distribučnej sústavy, tzv. unbundling. Stredoslovenská 
energetika – Distribúcia, a. s., pôsobí v Žilinskom, v Banskobystrickom a v časti Trenčianskeho kraja, 
kde distribuuje elektrickú energiu pre 690 000 zákazníkov - podnikateľov a domácnosti. Aktívnu 
činnosť začala spoločnosť od 1 júla 2007, kedy sa uskutočnilo oddelenie Prevádzkovateľa distribučnej 
sústavy podľa § 25, odsek 1 Zákona o energetike (unbundling) vkladom časti podniku – divízia 7000 
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy - do základného imania dcérskej spoločnosti Stredoslovenská 
energetika – Distribúcia, a. s. 
  
3.2 Čo sa udialo v roku 2007 
 
máj 
- 30. mája 2007 sa uskutočnilo Riadne valné zhromaždenie materskej spoločnosti SSE, a. s., ktoré 
schválilo: 
- s účinnosťou od 1. júla 2007 oddelenie Prevádzkovateľa distribučnej sústavy podľa § 25, odsek 1 
Zákona o energetike (unbundling) vkladom časti podniku – divízia 7000 Prevádzkovateľ distribučnej 
sústavy - do základného imania dcérskej spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s.,  
- v súvislosti s unbundlingom schválilo s účinnosťou od 1. júla 2007 zmeny Stanov spoločností 
Stredoslovenská energetika, a. s. a udelilo predchádzajúci súhlas na zmenu stanov spoločnosti 
Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., 
 
jún 
- 13. júna 2007 jediný akcionár schválil k 1. júlu 2007 zvýšenie základného imania SSE-D na 
14 808 000 000 Sk nepeňažným vkladom majetku, ktorým bola časti podniku divízia 7000   
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy. Zároveň schválil s účinnosťou od 1. júla 2007 nové znenie 
Stanov SSE-D 
- 20 júna  2007 jediný akcionár schválil k 1. júlu 2007 personálne zmeny v orgánoch spoločnosti 
 
júl 
- 1. júla 2007 začala SSE-D aktívnu činnosť v distribúcii elektrickej energie po úspešnej implementácii 
unbundlingu podľa § 25, odsek 1 Zákona o energetike 
- 2. júla 2007 sa uskutočnilo rokovanie predstavenstva SSE - D v novom zložení, ktoré prijalo 
základné organizačné normy SSE-D a vymenovalo pána Jean-Luc Fargesa za generálneho riaditeľa 
SSE - D 
 
august 
- 1. augusta 2007 SSE-D pristúpila k Etickému kódexu pre zavedenie eura. Prihlásením sa k tomuto 
dokumentu naša spoločnosť deklaruje záväzok dodržiavať základné etické princípy v procese 
zavedenia novej meny euro v SR 
 
september 
- 5. septembra 2007 sa konali voľby zástupcov zamestnancov v Dozornej rade SSE-D 
 
október 
- 1. októbra 2007, rozhodnutím jediného akcionára SSE – D bola vykonaná personálna zmena v 
Predstavenstve SSE - D.  
 
november 
- 30. decembra 2007 schválil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR (ÚRSO) integrované ceny pre 
odberateľov elektriny v domácnosti na rok 2008 
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4. Energia súčasnosti  
 
Spoľahlivá distribúcia elektrickej energie vytvára priaznivé podmienky pre ekonomický a priemyselný 
rozvoj celého regiónu. Preto bol aj v roku 2007 jedným z našich hlavných cieľov poskytnúť všetkým 
zákazníkom spoľahlivú distribúciu elektrickej energie a vytvoriť tak stabilné podmienky pre ich rozvoj 
a rast. 
Ako dôsledok unbundlingu, 1. júla 2007 začala Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. 
vykonávať činnosť prevádzkovateľa distribučnej sústavy aktívne. Tento subjekt vznikol pôvodne v roku 
2006 z divízie Prevádzkovateľ distribučnej sústavy spoločnosti SSE, a. s. Vznik bol inicializovaný 
povinnosťou spoločnosti SSE, a. s., zrealizovať právne oddelenie činností spojených 
s prevádzkovaním distribučnej sústavy, tzv. unbundling najneskôr k 1. júlu 2007.  
 
Poznáme dobre požiadavky našich zákazníkov a máme vlastné vízie, ktoré zabezpečia spoľahlivé 
fungovanie distribučnej sústavy aj v budúcom období. Na zabezpečenie týchto vízií a cieľov 
investujeme do obnovy a rozvoja distribučnej siete nemalé finančné prostriedky.  
 
Hlavné strategické investičné ciele na rok 2007 boli:  
 
• pripájanie nových zákazníkov do distribučnej siete 
• zvyšovanie kvality dodávky elektrickej energie 
• znižovanie doby bezprúdia nasadzovaním progresívnych prvkov a metód práce 
• posilnenie kapacity siete v oblastiach s podpätím 
 
4.1 Investičné plánovanie 
Za celý rok 2007 sme investovali do technologických zariadení v oblasti distribúcie 1 406 mil. Sk. 
Celkový objem hrubých investícií spoločností v konsolidovanom celku SSE, a. s. za rok 2007  dosiahol 
výšku 1 838 mil. Sk, čo je v porovnaní s rokom 2006 nárast investícií o 388 mil. Sk.  
 
4.2 Zvyšujeme  kvalitu dodávky elektrickej energie 
V rámci stratégie zvyšovania kvality dodávky elektrickej energie našim zákazníkom, sme realizovali 
projekty, ktoré svojím charakterom prispievajú k celkovému zlepšeniu ukazovateľov SAIDI a SAIFI. Ide 
najmä o projekty z oblasti diaľkového ovládania spínacích prvkov a náhrady zastaraných technológií 
za moderné postupy. Vyhodnotenie ukazovateľov SAIDI a SAIFI ukazuje nasledovná tabuľka: 
 
Rok SAIDIU SAIDIP SAIFIU SAIFIP 
2007 143 min 149 min. 3,12 0,47 
 
Z pohľadu nových pripojení priniesol rok 2007 zvýšenie rezervovaného výkonu o 314 MW nových 
inštalovaných odberov, pričom celkový počet odberných miest vzrástol na všetkých napäťových 
úrovniach o 10 504.  
 
4.3 Hlavné investície v roku 2007: 
- dokončenie stavby TS Zvolen Union  
- rekonštrukcia ovládania, výmena odpojovačov a vypínačov v TR 110/22 kV Žilina pri Žilinskej 
teplárenskej, a.s.  
- rekonštrukcia TR 110/22 kV Lisková  
-výmena ovládacích skríň a tlakovzdušného systému pohonov odpojovačov za pohony elektrické v R 
110 kV Bystričany  
 
Ďalšími dôležitými činnosťami, do ktorých sa ročne investujú desiatky miliónov korún, je skvalitňovanie 
služieb telefónneho zákazníckeho centra, zavádzanie nových technológií údržby s minimalizáciou 
doby bezprúdia (práce pod napätím), rozvoj informačných technológií a v neposlednom rade 
preventívne opatrenia na ochranu životného prostredia pred prípadnými negatívnymi dopadmi 
vyplývajúcimi z charakteru činnosti našej skupiny SSE.  
 
Štruktúra a výška investícií v oblasti distribúcie elektrickej energie  
 
Celkový prehľad o výške investícií v oblasti distribúcie za rok 2007 a ich štruktúre udáva nasledovná 
tabuľka: 
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 Skutočnosť (mil. SKK)   
Nové pripojenia 530 
Kvalita dodávky el. energie 507 
Ostatné investície (rozvoj. akcie, IT,…) 369 
 
 
4.4 Technické parametre distribučnej sústavy 
 
V tabuľke uvedenej nižšie možno vidieť rozsah inštalovaných zariadení distribučnej siete, 
prostredníctvo ktorých SSE, a. s. a SSE-D, a. s. dodávajú, resp. distribuovali elektrickú energiu v roku 
2007. 
   2007 
Dĺžka elektrizačnej sústavy Km 32 192 
Z toho VVN Km 2 636 
 VN Km 10 047 
 NN km 19 509 
Transformovne, rozvodne, distrib. Trafostanice počet 7 342 
Z toho rozvodne VVN v staniciach ZVN/VVN počet 4 
 transformovne VVN/VN počet 48 
 Transformačné a spínacie stanice VN/NN počet 15 
 distribučné trafostanice VN/NN počet 7275 
 
 
5. Regulácia 
 
Rok 2007 bol pre nás jasnou výzvou aj z dôvodu významných zmien v regulačnom prostredí.  Zmeny 
v obchodnom, právnom a regulačnom prostredí vychádzali z legislatívy EU a zo záväzku Slovenskej 
republiky hrať aktívnejšiu rolu pri formovaní energetickej politiky v krajine. Všetky tieto zmeny mali 
dopad na podmienky, v ktorých vykonávame našu hlavnú činnosť v prostredí slovenského 
energetického trhu: 

• Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon č. 110/2007 o doplnení Zákona o regulácii 
č. 276/2001 (Regulačný zákon) a Zákona o energetike č. 656/2004 (Energetický zákon). 
Hlavné zmeny v zmysle reorganizácie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (URSO) 
pozostávali v zostavení novej Regulačnej rady ako orgánu zodpovedného za strategickú 
oblasť, t.j. formulácia regulačnej politiky, dohľad a schvaľovanie činnosti URSO. Na základe 
zákona sa Ministerstvo hospodárstva SR stalo priamym účastníkom schvaľovacieho procesu 
Regulačnej politiky a cenových procesov regulovaných subjektov.  

• Novo vymenovaná Regulačná rada predstavila novú Regulačnú politiku, ktorá v podstate 
potvrdzuje princípy uvedené v Regulačnej politike na rok 2006, okrem dĺžky regulačného 
obdobia, ktoré bolo skrátené na jeden rok. 

• Vláda Slovenskej republiky schválila právny unbundling prevádzkovateľa distribučnej sústavy 
v spoločnostiach SSE, a.s., VSE, a.s. a ZSE, a.s. rozhodnutím  č. 455/2007 zo dňa 23. mája 
2007, čím bola umožnená implementácia požiadavky právneho unbundlingu 
Prevádzkovateľov distribučných sústav v súlade so Smernicou EU č. 2003/54/ES. Dňa        
13. júna vydal URSO licenciu č. 2007E0206 pre Prevádzkovateľa distribučnej sústavy 
Stredoslovenská energetika - Distibúcia, a.s. (SSE-D). Existujúce cenové rozhodnutia vydané 
URSO pre vertikálne integrované podniky boli presunuté do cenových rozhodnutí pre 
odčlenené PDS, pričom Rada pre reguláciu schválila dňa 19. júna 2007 Rozhodnutie č. 
0220/2007/E o distribučných cenách pre spotrebiteľov okrem domácností. Okrem toho, 
vzhľadom na očakávané otvorenie trhu pre domácnosti k 1. júlu 2007, schválila Rada pre 
reguláciu nové Rozhodnutie č. 0221/2007/E zo dňa 19. júna 2007 o cenách distribúcie pre 
domácnosti. 

• Dňa 4. júla 2007 schválila Vláda Slovenskej republiky Nariadenie č. 317/2007 nastavujúce 
pravidlá pre fungovanie trhu s elektrickou energiou (Pravidlá trhu), ktoré fundamentálne 
zmenili definície pre práva a povinnosti účastníkov trhu. Táto zmena zapadla do stavu 
prevádzkovateľov distribučných systémov vychádzajúceho z právneho unbunglingu. 

• Rada pre reguláciu schválila Výnos URSO č. 2/2007 zo dňa 21. augusta 2007, ktorý určuje 
rozsah cenovej regulácie v energetickom sektore a spôsob jej implementácie. V oblasti tvorby 
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cien distribúcie boli uložené zásady vo Výnose URSO 2/2006, t.j. bol uplatnený rast 
referenčných cien 2006 o infláciu mínus faktor X.  

• Na konci roka predložila vláda Slovenskej republiky do Národnej rady Slovenskej republiky 
návrh dodatku Zákona o energetike a Zákona o regulácii, ktoré zavádzajú práva a povinnosti 
účastníkov trhu, čím budú reflektovať realitu unbundlingu. 

 
6. Osvetľujeme cestu aj vám  
 
6.1 Financie a interné služby – podpora pre efektívnu prácu 
V procesoch fakturácie, inkasácie a riadenia pohľadávok pre distribučné výnosy sme optimalizovali tok 
hotovosti zavedením ročného odpočtu a ročnej fakturácie pre kategóriu zákazníkov Maloodber-
podnikatelia s integrovaním cenníka Malých inštalačných prác do  zákazníckeho systému. 
 
Na dosiahnutie vyššej efektivity riadenia peňažných prostriedkov sme v  roku 2007 pokračovali 
v rozširovaní systému centralizácie finančných prostriedkov spoločností skupiny SSE. Systém „Cash-
pooling“ prináša úspory v oblasti správy hotovosti a umožňuje dosahovať výhodnejšie podmienky 
prevádzkového financovania SSE-D, a. s. 
 
V súvislosti s pripravovaným prijatím meny euro v Slovenskej republike 1. januára 2009  sme sa už 
v roku 2007 začali aktívne pripravovať na túto zmenu. Spoločnosti patriace do skupiny SSE sa stali 
signatármi Etického kódexu pre zavedenie Eura, ktorého hlavným cieľom je minimalizovať negatívne 
dopady na občanov a uľahčiť zákazníkom adaptáciu na novú spoločnú menu. 
 
6.2 Marketing – orientujeme sa na vás a vaše hodnoty 
Úplná liberalizácia trhu s elektrickou energiou je pre nás dobrou motiváciou k skvalitňovaniu služieb. 
Našou snahou je priniesť na trh nový pohľad na využívanie energie a atraktívnu ponuku služieb, ktorá 
pomôže, aby spoločnosť stála vo svete jej zákazníkov v lepšom svetle.  
 
V starostlivosti o odberateľov sa spoločnosť SSE-D, a. s. začala profilovať ako moderný flexibilný  
poskytovateľ služieb v oblasti distribúcie elektrickej energie.  
 
6.3 Bezpečnosť na 1. mieste – staráme sa o svojich zamestnancov 
 
Projekt Bezpečnosť na 1. mieste je  jeden z našich najdôležitejších projektov. Má dosah na všetkých 
zamestnancov a všetky činnosti, ktoré vykonávame. Hlavnou ambíciou projektu  je zvýšiť kultúru 
bezpečnosti práce v našej spološnosti na vysokú úroveň. Miera presvedčenia o významnosti 
a prínose projektu Bezpečnosť na 1. mieste rastie so zvyšujúcou  zainteresovanosťou všetkých 
zamestnancov spoločnosti. 
 
7. Kto sú tí, čo prinášajú svetlo 
 
Spokojnosť našich zákazníkov a všetky naše výsledky, ekonomické i spoločenské, spočívajú v  práci 
našich zamestnancov, ktorí právom stoja v svetle našich úspechov. Sú naším najväčším zdrojom 
energie a len vďaka nim  môžeme prinášať teplo a svetlo.  
 
7.1 Motívy a stimuly 
V tomto roku sme nastavili pravidlá pre  štvrťročné hodnotenie pracovného správania zamestnancov 
podľa všeobecných a špecifických spôsobilostí, hodnotenie merateľných a hodnotiteľných úloh,  čím 
sa vytvoril priestor súťaživosti a uvoľnenie ľudského potenciálu pre podporu stanovených cieľov.  
 
7.2 Rozvoj profesionality – cesta k spokojnosti zákazníka 
V hodnotenom roku sme aktivity v oblasti rozvoja našich zamestnancov zameriavali predovšetkým na 
prehlbovanie potrebných znalostí a zručností správania sa k našim zákazníkom, získavanie nových 
vedomostí v odborných disciplínach, prehlbovanie zručností pre bezpečnú a kvalitnú prácu a 
efektívneho riadenia zamestnancov. Na trhu práce je v súčasnosti náročné nájsť, získať a udržať si 
kvalitných ľudí. Napriek tomu zvyšujeme nároky, primerane potrebám, pri výbere nových 
zamestnancov. Zvyšujeme aj nároky v tréningových procesoch pre prácu v nových podmienkach 
zameraných na zákaznícku orientáciu, bezpečnosť, kvalitu a výkon.  
V hodnotenom roku sme ukončili viacročný projekt vzdelávania pod názvom „Manažérska akadémia“. 
Akadémiu absolvovalo v dvoch úrovniach I. a II. náročnosti manažéri všetkých úrovní riadenia. Projekt 
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obsahoval tréningy vrátane „Assessment Centre“ manažérskych spôsobilostí a znalostí z oblastí: 
Komunikačné a prezentačné zručnosti, Riešenie konfliktov, Tímová práca, Strategický a projektový 
manažment, Motivácia a hodnotenie podriadených, Koučing, Ekonomika podniku, Právne minimum 
ap. I keď hlavným zámerom projektu bolo zvýšiť úroveň mäkkých zručností a  vybraných znalostí 
manažérov, s odstupom času vidíme i ďalší prínos, ktorým je prehĺbenie tímového ducha vekovo 
a služobne rozdielnych manažérov.  
 
7.3  Etický a sociálny rozmer 
Oblasť uznávaných hodnôt, etiky a morálneho správania našich zamestnancov ako nadstavba 
pracovného správania sú oblasťou, kde chceme nadviazať na tradície a skúsenosti z EDF.  
Preto vedenie našej Spoločnosti podporilo záväzok v projekte Phare podpísaním aktu 
„Antidiskriminačná dohoda - dôležitý krok na ceste k rovnosti príležitostí“. Cieľom tejto dohody je 
vytvárať podmienky, ktoré zabránia a budú predchádzať vzniku akejkoľvek formy diskriminácie, 
s hlavným zameraním na diskrimináciu na základe pohlavia. Antidiskriminačná komisia spracovala 
„Akčný plán“ podporený prieskumom v Spoločnosti a realizovala prvé kroky k zmene doterajšieho 
stavu. Projekt sme zaradili do súťaže EDF v súťaži „Trvalo udržateľný rozvoj“ a bol vybraný do 
užšieho kola ocenených projektov. 
Naším ďalším projektom, ktorý podporuje trvalo udržateľný rozvoj je „Dohoda o sociálnej 
zodpovednosti“, ktorý sa organizuje z centra EDF v spolupráci so sociálnymi partnermi jednotlivých 
krajín. Distribúcia a obchod s elektrinou, sú podmienkou ekonomického a  ľudského rozvoja. Tieto 
činnosti nemôžu byť vykonávané bez hlbokého zmyslu pre sociálnu zodpovednosť. Model výkonnosti 
sa opiera o ekonomickú a finančnú výkonnosť, vysokú profesionalitu a sociálnu a environmentálnu 
zodpovednosť. Dohoda bola rozpracovaná v akčnom pláne na 2007 a obsahovala tieto priority: 

- schopnosť adaptácie zamestnancov a ich profesijná dráha: vzdelávanie, mobilita. 
- dialóg medzi zamestnancami a manažérmi. 
- bezpečnosť prevádzky podniku z pohľadu životného prostredia. 
- zapojenie sa do programov ekonomického a sociálneho rozvoja. 

 
Súhrn základných etických noriem vystupovania a správania sa v pracovno – právnych vzťahoch je 
definovaný v Etickom kódexe SSE-D, a. s. 
 
8. Energia budúcnosti  
 
V záujme zachovania trvalo udržateľného rastu SSE-D myslí aj na budúcnosť a na výzvy, ktoré 
spoločnosť očakávajú. Aby sa spoločnosť vyrovnala s tlakom na znižovanie regulovaných tarifov a na 
celkové zvýšenie efektivity výstavby a prevádzkovania distribučnej siete, uvažuje  do budúcnosti s 
využitím týchto trendov:  
- zvyšovanie kvality dodávky elektrickej energie, meranej parametrami SAIDI a SAIFI - v tejto oblasti 
spoločnosť SSE-D bude investovať do nasadzovania diaľkovo ovládaných prvkov a indikátorov, ktoré 
umožnia rýchlejšiu lokalizáciu poruchy a úpravu zapojenia siete tak, aby oblasť s poruchou bola 
odizolovaná a distribúcia pre oblasti, ktoré poruchou nie sú priamo postihnuté, bola v čo najkratšom 
čase obnovená. 
-nasadzovanie bezúdržbových technológií, t.j. technológií, ktorá vyžaduje len minimálne zásahy na 
zabezpečenie ich dlhodobej prevádzkovej spoľahlivosti  
- znižovanie strát pri distribúcii elektrickej energie optimalizáciou prevádzkovania distribučnej siete a 
nasadzovania efektívnejších zariadení, vrátane znižovania výšky čiernych odberov 
- zlepšenie kvality dátovej základne - SSE-D bude aktualizovať svoj existujúci systém GIS na 
modernejší systém. Prístup k dátam o sieti bude jednoduchší, transparentnejší a zároveň sa zavedie 
možnosť využitia tohto systému aj pre pracovníkov v teréne. 
- integrácia dispečingov - dispečingy z piatich regionálnych centier budú postupne zlúčené do jedného 
dispečerského centra. Cieľom je zvýšiť produktivitu práce dispečerských stredísk a centralizovať 
riadenie distribučnej sústavy. 
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Správa o hospodárení a činnosti SSE-D, a.s. v roku 2007 
  
1.1. Ekonomické výsledky 
Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. ( SSE-D, a.s.) bola založená 22. marca 2006 a do 
obchodného registra bola zapísaná 8. apríla 2006.  Dňa 1. júla 2007, po realizácii právneho 
odčlenenia regulovaných distribučných činností od ostatných činností spoločnosti SSE, a. s.                 
( unbundling )  začala SSE-D, a. s. vykonávať svoju hlavnú činnosť, ktorou je distribúcia elektrickej 
energie. 
Pre vytvorenie optimálnych podmienok na vykonávanie hlavnej  činnosti spoločnosti bolo, v oblasti 
ekonomiky a financovania, prioritnou úlohou  zabezpečenie platobnej schopnosti a finančnej stability 
spoločnosti.   
SSE-D, a.s. počas roka neustále kládla veľký dôraz na riešenie problematiky pohľadávok                    
u odberateľov. V roku 2007 boli tvorené a rozpúšťané opravné položky k pochybným pohľadávkam na 
základe ich vekovej štruktúry v súlade so zásadou opatrnosti, časovej a vecnej súvislosti nákladov s 
účtovným obdobím.  
V priebehu roku bola na všetkých riadiacich úrovniach vynakladaná maximálna snaha na efektívne 
riadenie spotreby nákladov. Pravidelne bola sledovaná a vyhodnocovaná spotreba nákladov priamo 
ovplyvniteľných jednotlivými organizačnými zložkami, t. j. spotreba kontrolovateľných nákladov. 
Operatívne boli prehodnocované potreby a požiadavky útvarov a operatívne bolo rozhodované            
o nových vznikajúcich nákladoch. 
V priebehu roku 2007 došlo k zmene fakturačného obdobia u maloodberateľov - domácnosti                
a maloodberateľov - malé podniky. U týchto zákazníkov sa začalo vykonávať meranie a vyúčtovanie 
spotreby elektrickej energie raz za rok, na rozdiel od predchádzajúceho polročného merania                
a vyúčtovania. 
 
Účtovná závierka spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. Žilina za rok 2007 bola 
zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods.6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve za obdobie od 1. januára 2007 do 31.decembra 2007.  
Za rok 2007 bol dosiahnutý zisk po zdanení 2 995 293 tis. Sk.  
Najdôležitejší vplyv na dosiahnutie priaznivého výsledku hospodárenia mala predovšetkým výška 
marže z distribúcie elektrickej energie, nakoľko hlavným predmetom činnosti spoločnosti je distribúcia 
elektrickej energie v celom regióne stredného Slovenska. Túto skutočnosť potvrdzuje aj fakt, že podiel 
tržieb za  distribúciu elektrickej energie v roku 2007 predstavoval 99 % z celkových výnosov z 
hospodárskej činnosti.  
Súčasťou hospodárskeho výsledku bežného roku je zaúčtovaný odpis negatívneho goodwillu 
spoločnosti vo výške 3 034 105 tis. Sk, ktorý vznikol pri právnom unbundlingu a  je rozdielom medzi 
reálnou hodnotou majetku a záväzkov tvoriacich predmet vkladu časti podniku a uznanou hodnotou 
vecného vkladu. Do nákladov spoločnosti bol zaúčtovaný aj jednorazový odpis nárastu hodnoty 
drobného dlhodobého hmotného majetku v objeme 557 317 tis. Sk. 
V súvislosti so začiatkom plnej činnosti SSE-D, a. s. od 1. júla 2007 v dôsledku prechodu rozhodujúcich 
distribučných činností zo Stredoslovenskej energetiky, a. s., došlo k podpisu zmlúv medzi SSE-D, a. s. 
a SSE, a. s., o poskytovaní špecifických služieb a tovarov (servis level agreement – SLA). Predmetom 
týchto zmlúv sú predovšetkým: 
- realizácia opráv a údržby existujúceho energetického majetku, ako i výstavba nového 

energetického majetku, 
- operatívny prenájom vozidiel, 
- refakturácia nákladov za elektrinu preukázateľne vyrobenú z domáceho uhlia, 
- zabezpečenie dopravy elektrickej energie do ostrovnej prevádzky, 
- dodávka elektriny na krytie strát v distribučnej sústave a pre vlastnú spotrebu SSE-D, a.s. 

a prevzatie zodpovednosti za odchýlku, 
- nájom nehnuteľného majetku, 
- poskytovanie služieb v oblasti marketingu, interného auditu a kontroly, krízového manažmentu, 

účtovníctva, treasury, regulácie stratégie a rozvoja podnikania, ľudských zdrojov, controlling-u, 
BOZP a PO, životného prostredia, nákupu, správy majetku, operácií a TZC, 

- poskytovanie služieb spojených s meraním elektriny, 
- poskytovaní služieb v oblasti informačných technológií. 

Náklady za poskytovanie týchto služieb sú taktiež súčasťou hospodárskeho výsledku SSE-D, a.s.. 
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1.2 Finančné výsledky 
 Podrobnejšie členenie výnosov a nákladov v roku 2007 je uvedené v nasledovnom prehľade.  

Text    Rok 2007 v tis. Sk 

Predaj a distribúcia elektrickej energie 4 667 569 

Nákup  a prenos elektrickej energie 2 182 100 

Hrubá marža  v tis. Sk  2 485 469 

  

Tržby z poplatkov za pripojenie 1 356 

Tržby za prevádzkovanie rozvodní 2 805 

Výnosy za prenájom majetku 19 123 

Zisk z predaja majetku 2 914 

Ostatné výnosy 667 

  

Materiál a DHM 559 013 

Cestovné 1 049 

Poistenie 3 484 

Nájomné 3 361 

Poradenstvo, znalecké posudky, audit 6 395 

Metrologické výkony 13 643 

Informačné technológie 4 659 

Výmena elektromerov 6 930 

Odpočty 10 448 

Náklady na prijaté služby od SSE ( SLA ) 1 155 164 

Ostatné náklady 2 246 

Osobné náklady 55 908 

Tvorba/(rozpustenie) opravnej položky k pohľadávkam 9 340 

  

EBITDA - výsledok hospodárenia pred započítaním 
odpisov, úrokov, daní 

680 694 

   

Odpisy DNM a DHM -2 327 516 

EBIT - výsledok hospodárenia 
pred započítaním úrokov, daní 

3 008 210 

    

Výnosový úrok 5 622 

Nákladový úrok 35 333 

Kurzové rozdiely -247 

Ostatné finančné + výnosy / - náklady -39 

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -29 997 

EBT - Výsledok hospodárenia 
pred zdanením 

2 978 213 

    

Daň z príjmov -17 080 

Výsledok hospodárenia po zdanení 2 995 293 
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  SÚVAHA  

Spoločnosť SSE vložila distribučnú činnosť do svojej dcérskej spoločnosti SSE-D. Z celkovej hodnoty 
čistých aktív ( pôvodná zostatková hodnota  ) z odčlenených distribučných činností vo výške 5 087 
257 tis. Sk, najväčšiu položku predstavovali stále aktíva v celkovej výške 6 166 333 tis. Sk. Reálna 
hodnota aktív a pasív vkladaných do SSE-D, a.s. k 1. júlu 2007  stanovená znalcom  bola  24 500 108 
tis. Sk. Hodnotu aktív a pasív k 31.12.2007 dokumentuje nasledujúca tabuľka: 

  Súvaha  

Súvaha Rok 2007 
v tis. Sk 

Aktíva 27 559 857 

Dlhodobý nehmotný majetok 356 864 

Dlhodobý hmotný majetok 24 388 024 

Pohľadávky  2 809 315 

Finančné účty 77 

Časové rozlíšenie 5 577 

Pasíva 27 559 857 

Základné  imanie 14 808 000 

Kapitálové fondy( emisné ážio) 2 961 600 

Hospodársky výsledok minulých rokov -47 

Hospodársky výsledok za účtovné obdobie 2 995 293 

Rezervy 85 487 

Dlhodobé záväzky 4 824 977 

Krátkodobé záväzky 1 812 946 

Časové rozlíšenie a dohadné účty 71 601 

1.3 Pohľadávky a záväzky  

K 31. decembru 2007 vykazovala  SSE-D, a.s. celkové pohľadávky vrátane daňových pohľadávok vo 
výške 2 809 315 tis. Sk, z toho krátkodobé pohľadávky v lehote splatnosti predstavovali objem 2 807 
303 tis. Sk. Po lehote splatnosti boli evidované pohľadávky v objeme 11 352 tis. Sk 

K 31. decembru 2007 spoločnosť evidovala  6 637 923 tis. Sk celkových záväzkov, z toho : 
krátkodobých záväzkov vo výške 1 812 946 tis. Sk a dlhodobých záväzkov vo výške 4 824 977 tis. Sk. 

Spoločnosť vytvárala všeobecné opravné položky na pohľadávky v závislosti od ich vekovej štruktúry. 
Opravné položky sú vykazované k pohľadávkam po lehote splatnosti nad 180 dní vo výške 100 %, 
nad 90 dní vo výške 75 %, do 90 dní vo výške 10% a na pohľadávky v konkurze a reštrukturalizácii, 
pohľadávky voči zdravotníctvu, súdne vymáhané a špecifické pohľadávky vo výške 100% 
Celková výška opravných položiek k  31.12.2007 bola 9 340 tis. Sk. 

Najvyšší objem opravných položiek (37%) vytvorila  spoločnosť k pohľadávkam voči zdravotníctvu, 
32%  tvoria opravné položky k pohľadávkam po lehote splatnosti a 31% tvoria opravné položky 
k pohľadávkam v súdnom vymáhaní.   
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Veková štruktúra pohľadávok a záväzkov 
Pohľadávky v tis. Sk  

Ukazovateľ Rok 2007 

Pohľadávky  v lehote splatnosti 2 807 303 

- z toho: pohľadávky z obchodného styku 2 072 773 

             pohľadávky voči materskej účtovnej jednotke 654 481 

            daňové pohľadávky  79 781 

            iné pohľadávky 268 

Pohľadávky  po lehote splatnosti 11 352 

- z toho: pohľadávky z obchodného styku 11 352 

Pohľadávky - brutto 2 818 655 

Opravná položka k pohľadávkam - 9 340 

Spolu pohľadávky  - netto 2 809 315 

Záväzky v tis. Sk  

Ukazovateľ Rok 2007 

Krátkodobé záväzky 1 812 946 

- z toho: záväzky v lehote splatnosti 1 733 686 

             záväzky po lehote splatnosti 79 260 

Dlhodobé záväzky 4 824 977 

 - z toho daňový záväzok 3 529 552 

 
2. Správa o činnosti dozornej rady za rok 2007 

 

Správa o činnosti Dozornej rady SSE-D, a. s. za rok 2007 
 
DOZORNÁ RADA OD 01.01.2007 DO 30.06.2007 PRACOVALA V NASLEDOVNOM ZLOŽENÍ: 
 
1. JUDr. Marián Škoda – predseda DR 
2. Mgr. Marián Cesnek 
3. Mgr. Erik Štefák 
 
DOZORNÁ RADA OD 01.07.2007 DO KONCA ROKA PRACOVALA V NASLEDOVNOM 
ZLOŽENÍ: 
 
1. JUDr. Milan Magát – predseda DR 
2.   Claude Meynard – podpredseda DR 
3. JUDr. Michal Krnáč  
4. Ing. Ľubomír Cimrák 
5. Ing. Anton Bartusek 
6. Ing. Belo Strenitzer 



 15

 
VO VOĽBÁCH DO DR DŇA 05.09.2007 BOLI ZVOLENÍ NASLEDOVNÍ ZÁSTUPCOVIA 
ZAMESTNANCOV: 
7. Ing. Ján Michalík,  
8. Ing. Vladimír Štenchlák 
9. Ing. Igor Pištík 
 
Dozorná rada sa na svojich zasadnutiach v roku 2007 stretla štyri krát.  
 
Termín konania DR Počet členov DR Neprítomní 

24.03.2007 3 - 
07.06.2007 3 - 

03.10.2007 8 
Ing. Anton Bartusek 
 

24.10.2007 9 
- 
 

 
V rámci výkonu svojej pôsobnosti podľa Stanov spoločnosti a Obchodného zákonníka: 

(a) schválila: 
- stanovisko Dozornej rady k Audítovanej riadnej individuálnej účtovnej závierke 

zostavenej k 31.12.2006 a k návrhu predstavenstva SSE-D, a. s. na úhradu straty za 
rok 2006 a zároveň uložila úlohu predložiť toto stanovisko riadnemu valnému 
zhromaždeniu SSE-D, a. s.; 

- uložila predstavenstvu spoločnosti predložiť každému členovi Dozornej rady 
fotokópie zmlúv uvedených v správe o zmluvách so spriaznenými osobami zo dňa 
23.08.2007; 

- zaviazala predstavenstvo oznamovať členom DR termín zasadnutí a program 
zasadnutí predstavenstva a predložiť DR zápisnice z doteraz konaných zasadnutí 
predstavenstva a zápisnice zo zasadnutí predstavenstva, ktoré budú konané v 
budúcnosti, organizačný poriadok, pracovný poriadok, podpisový poriadok, 
organizačnú štruktúru a dokumenty zaslané na ÚRSO na určenie ceny distribúcie 
elektriny pre rok 2008; 

- Strategický obchodný plán spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. 
s. na roky 2008-2010 a zároveň uložila predstavenstvu doručiť jej členom podrobné 
informácie ohľadom plánovaných investícií SSE-D, a.s. na roky 2008-2010 
s rozdelením na: nové pripojenia (podľa napäťových úrovní a lokalít), zvyšovanie 
kvality dodávky (podľa napäťových úrovní a lokalít) a ostatné investície. 

  
(b) zobrala na vedomie: 

- doručenie čestných prehlásení novozvolených členov Predstavenstva a Dozornej 
rady SSE-D, a.s.; 

- ústnu informáciu o činnosti Dozornej rady v roku 2006, pričom uložila úlohu predložiť 
písomnú informáciu o činnosti Dozornej rady v roku 2006; 

- ústnu informáciu o Strategickom pláne SSE-D, a.s. a uložila predsedovi 
predstavenstva predložiť na ďalšie zasadnutie dozornej rady písomnú informáciu o 
Strategickom pláne SSE-D, a.s. na roky 2007-2009; 

- riadnu individuálnu účtovnú závierku SSE-D, a.s. za rok 2006 vrátane Správy 
nezávislého audítora a návrh predstavenstva na preúčtovanie straty SSE-D, a.s. za 
rok 2006 v zmysle predloženého materiálu ako materiál pre vypracovanie Stanoviska 
Dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2006 a k návrhu na 
preúčtovanie straty za rok 2006; 
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- správu o zmluvách so spriaznenými osobami za 2. štvrťrok 2007 v zmysle 
predloženého materiálu „Správa o zmluvách so spriaznenými osobami za 2. štvrťrok 
2007“; 

- informáciu o príprave „Procedurálnych pravidiel pre zabezpečenie súladu so 
Zákonom o energetike a jeho obligatórnymi ustanoveniami o nezávislosti 
a dôvernosti v zmysle článku 19, odsek 12, písmeno d) Stanov SSE-D, a. s.“; 

- ústnu informáciu člena DR Ing. Igora Pištíka o situácii týkajúcej sa zamestnancov 
Dispečerského riadenia; 

- informáciu o štatúte DR a predsedovi DR uložila úlohu pripraviť návrh štatútu DR. 
- informáciu o Strategickom obchodnom pláne spoločnosti Stredoslovenská energetika 

- Distribúcia, a. s. na roky 2007-2009. 
 
Dozorná rada v priebehu roka 2007 nepožiadala Predstavenstvo Spoločnosti o zvolanie 
Mimoriadneho valného zhromaždenia. 
 
ZÁVER: 
 
Dozorná rada si v priebehu celého obdobia r. 2007 riadne plnila svoju kontrolnú funkciu v 
zmysle Stanov spoločnosti a § 197 a nasl. Obchodného zákonníka. 
Dozorná rada nezaznamenala porušenie Stanov ani platných právnych predpisov zo strany 
Predstavenstva pri výkone podnikateľskej činnosti spoločnosti. 
 
Táto správa bola schválená na zasadnutí Dozornej rady SSE-D, a.s. konanom dňa 
18.04.2008. 
 
 
JUDr. Milan Magát 
Predseda Dozornej rady SSE-D, a.s. 
Bratislava, 18.04.2008 
 
3. Návrh na rozdelenie zisku za rok 2007  
 

Audítovaný čistý zisk za rok 2007                                                             2  995 293 tis. Sk 

Prídel do Sociálneho fondu                                                                               1 363 tis. Sk 

Tantiémy pre členov predstavenstva a dozornej rady                                       3 000 tis. Sk 

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

                                                                                                                    1 990 930 tis. Sk 

     Čistý zisk použiteľný na výplatu dividend  akcionárovi                               1 000 000 tis. Sk 
 
4. Správa o plnení Programu súladu SSE, a.s. 
 

Správa o plnení Programu súladu spoločnosti  

Stredoslovenská energetika, a.s. a Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. 

za rok 2007 
 

V súlade s § 24 ods. 4 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“) je prevádzkovateľ distribučnej sústavy povinný 
vypracovať program súladu, v ktorom stanoví opatrenia na zabezpečenie nediskriminačného 
správania integrovaných podnikov. Tento program určí konkrétne povinnosti zamestnancom 
zamerané na vylúčenie možného diskriminačného správania integrovaných podnikov. 
V náväznosti na uvedené je prevádzkovateľ distribučnej sústavy podľa § 24 ods. 5 Zákona 
o energetike povinný každoročne vypracovať správu o plnení opatrení prijatých v programe súladu. 
Táto správa tvorí neoddeliteľnú súčasť výročnej správy prevádzkovateľa distribučnej sústavy; túto 
správu zasiela úradu a zverejňuje spolu s výročnou správou. 
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Účelom pôvodného programu súladu v SSE, a.s. prijatého v roku 2005 bolo nastavenie vzájomnej 
interakcie medzi PDS, ktorý bol vtedy integrálnou súčasťou SSE, a.s. a jednotlivými organizačnými 
zložkami pri výkone dotknutých procesov, ako aj vytvorenie zodpovedajúceho inštitucionálneho 
zázemia (konštituovanie pozície Compliance Officer) s cieľom zabezpečiť nediskriminačný prístup 
PDS. Cez 200 opatrení vyplývajúcich z tohto programu bolo realizovaných od roku 2005, pričom ich 
finalizácia bola zavŕšená v priebehu prvého polroka 2007. 
 
K 01.07.2007 bolo realizované právne odčlenenie prevádzky distribučnej sústavy SSE, pričom práva 
a povinnosti PDS prešli na spoločnosť Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s. (ďalej „SSE-D“). 
SSE-D po odčlenení pôsobí na  liberalizovanom trhu s elektrinou ako nezávislý subjekt poskytujúci 
prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny všetkým účastníkom trhu s elektrinou, ktorí 
spĺňajú obchodné a technické podmienky PDS.  
 
Vzhľadom na tieto významné zmeny organizačného a inštitucionálneho rámca pre výkon činnosti PDS 
v priebehu roku 2007, právne samostatný prevádzkovateľ distribučnej sústavy pristúpil k revízií 
pôvodného programu súladu so zámerom jeho aktualizácie na nové podmienky v odvetví. Revízna 
činnosť vyústila na prelome koncom roku 2007 do prípravy nového programu súladu. Nový program 
súladu nadväzuje na procesné zmeny implementované v minulosti a právnu samostatnosť prirodzene 
monopolnej činnosti od činnosti dodávky elektriny. 
 
V opísanom kontexte v rámci vertikálne integrovaných podnikov SSE, a.s. a SSE-D, a.s. boli počas 
roku 2007 v oblasti programu súladu vykonané tieto činnosti: 
- ukončenie realizácie opatrení Programu súladu z r. 2005, 
- kontinuálne školenie novo prijímaných zamestnancov (resp. zamestnancov nastupujúcich do 

pracovného pomeru po materskej a/alebo rodičovskej dovolenke), 
- informovanie zamestnancov o informačnej separácii PDS a dodávateľa formou distribúcie tzv. 

kódexov súladu, 
- riešenie ad hoc otvorených otázok súvisiacich s informačným unbundlingom zo strany 

Compliance officera, 
- revízia Programu súladu z r. 2005, 
- práca na tvorbe nového Programu súladu 2008+. 
 
Uvedené činnosti boli realizované za dôslednej participácie osoby zodpovednej za program súladu, 
tzv. Compliance officera. 
 
 
Vypracoval:  Mgr. Ľudovít Kyška, Compliance officer 
V Žiline dňa 16.04.2008 
 
5. Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa 
vyhotovuje výročná správa 
 
Po 31. decembri 2007 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie 
účtovnej závierke za rok 2007. 
 
6. Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja 
Spoločnosť Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. v roku 2007 nemala žiadne náklady na 
činnosť v oblasti výskumu a vývoja. 
 
7. Nadobúdanie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií 
 
Spoločnosť Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. v roku 2007 nenadobudla vlastné akcie, 
dočasné listy, obchodné podiely. 
 
8. Organizačné zložky účtovnej jednotky v zahraničí 
 
Spoločnosť  nemá organizačné zložky v zahraničí. 
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9. Stanovisko Dozornej rady spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. 
k riadnej    individuálnej účtovnej závierke k 31. 12. 2007 a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 
2007 

Stanovisko Dozornej rady spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.  
k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2007 

a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2007 
 
Dozorná rada spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. na svojom zasadnutí dňa 18. apríla 2007 
preskúmala riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti k 31.12.2007, vrátane správy nezávislého audítora 
a návrh predstavenstva na rozdelenie zisku spoločnosti za rok 2007.  

Audítor PricewaterhouseCoopers Slovensko, s. r.o., licencia SKAU č. 161 vo svoje správe zo dňa 28.03.2008 
konštatuje: 
 
Akcionárom, dozornej rade a predstavenstvu spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.: 
Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. 
(„Spoločnosť“) zostavenej k 31. decembru 2007, ktorá obsahuje súvahu, výkaz ziskov a strát za rok, ktorý sa 
k uvedenému dátumu skončil a poznámky.  
  
Zodpovednosť štatutárneho orgánu Spoločnosti za účtovnú závierku. 
Štatutárny orgán spoločnosti je zodpovedný za zostavenie a objektívnu prezentáciu účtovnej závierky v súlade 
so  slovenským zákonom o účtovníctve. Táto zodpovednosť zahŕňa návrh, implementáciu a zachovávanie 
internej kontroly relevantnej pre prípravu a objektívnu prezentáciu takej účtovnej závierky, ktorá neobsahuje 
významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, ďalej výber a uplatňovanie vhodných účtovných 
zásad a účtovných metód, ako aj uskutočnenie účtovných odhadov primeraných za daných okolností. 
 
Zodpovednosť audítora 
Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku, ktorý vychádza z výsledkov nášho auditu. 
Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami. Podľa týchto štandardov máme 
dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná 
závierka neobsahuje významné nesprávnosti.  
Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných 
v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od rozhodnutia audítora, vrátane posúdenia rizika významných 
nesprávností v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor 
berie do úvahy internú kontrolu relevantnú pre zostavenie a objektívnu prezentáciu účtovnej závierky, aby mohol 
navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však za účelom vyjadrenia názoru na účinnosť 
internej kontroly účtovnej jednotky. Audit ďalej obsahuje zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad 
a účtovných metód a primeranosti významných účtovných odhadov uskutočnených štatutárnym orgánom 
spoločnosti, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku. 
 
Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, sú dostatočné a vhodné ako východisko pre náš 
názor.  
 
Názor 
Podľa nášho názoru účtovná závierka vyjadruje objektívne vo všetkých významných súvislostiach finančnú 
situáciu spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. k 31. decembru 2007 a výsledok jej 
hospodárenia za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu, v súlade so  slovenským zákonom o účtovníctve.  
 
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. 12. 2007 
2. schváliť návrh na rozdelenie zisku spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. za rok 

2007 nasledovne: 
 tis. Sk 
Auditovaný čistý zisk za rok 2007 2  995 293 
Prídel do Sociálneho fondu  1 363 
Tantiémy pre členov predstavenstva a dozornej rady               3 000 
Časť zisku ponechaná vo vlastnom imaní na účte Nerozdelený zisk z minulých rokov  1 990 930 
Čistý zisk použiteľný na výplatu dividend  akcionárovi 1 000 000 
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Dozorná rada spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. zároveň  o d p o r ú č a  
Riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. schváliť 
vyplatenie dividend akcionárovi na jeho účet v jednej platbe do  30 dní od konania Riadneho valného 
zhromaždenia. 

 
Dozorná rada spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. zároveň  o d p o r ú č a  
Riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. schváliť 
návrh, aby konkrétne výšky tantiém pre jednotlivých členov predstavenstva a dozornej rady určili 
predseda predstavenstva a predseda dozornej rady. 
 
     V Bratislave, dňa 18. apríla 2007                                                                                  JUDr. Milan Magát    
                                                                                                                                        predseda dozornej rady 
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10. Účtovná závierka k 31. 12. 2007 a Správa nezávislého audítora 
 
11. Poznámky k účtovnej závierke 




