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Vážení obchodní partneri, zákazníci, kolegovia,

rok 2015 postavil pred manažérov a zamestnan-
cov Stredoslovenskej energetiky – Distribúcie, a. s., 
(SSE-D) mnoho výziev. Zvyšujúce sa požiadavky zákaz-
níkov, dynamická legislatíva v našom odbore a počasie 
v prípade kalamít neustále preverujú akcieschopnosť 
celého tímu spoločnosti.
Aby sme vyšli v ústrety našim zákazníkom, počas roku 
2015 sme úspešne zrealizovali viacero investičných ak-
tivít. Postavili sme novú rozvodňu v Púchove, pripojili 
sme nových klientov. Okrem toho sme realizovali jeden 
z najväčších projektov vyžiadaných platnou legislatí-
vou za posledné roky – montáž inteligentných mera-
cích systémov (IMS). V rekordnom čase sa nám podari-
lo splniť zákonnú požiadavku na minulý rok. V montáži 
budeme pokračovať až do roku 2020. Dovtedy majú byť 
vymenené všetky legislatívou vyžiadané elektromery.  
Rok 2015 bol zároveň rokom prípravy na nové regu-
lačné obdobie 2017 – 2021. Od splnenia tejto kľúčo-
vej úlohy závisí naša spoločná budúcnosť na najbliž-
šie roky.
Tak ako v minulých rokoch, aj v tomto roku zostala ne-
doriešená problematika negatívneho vplyvu salda vy-
plývajúceho z kompenzácie nákladov na nákup elek-
trickej energie od výrobcov z obnoviteľných zdrojov 
a kombinovanej výroby elektrickej energie a tepla pro-
stredníctvom TPS (tarify za prevádzkovanie systému), 
ktorá výrazne ovplyvňuje cash flow spoločnosti. Táto 
problematika sa dotýka všetkých prevádzkovateľov 
distribučných sústav, a tak naším spoločným cieľom 
bude dosiahnuť zmenu v systéme vyplácania podpory, 
aby chýbajúce finančné zdroje na kompenzáciu nákla-
dov z výkupu elektrickej energie z ekologických zdrojov 
negatívne neovplyvňovali ekonomiku a fungovanie pre-
vádzkovateľov distribučných sústav.
Aj napriek spomínaným negatívnym vplyvom sa nám 
podarilo dosiahnuť dobré výsledky, a to nielen v oblasti 
hospodárenia, ale aj v oblasti kvality. Prísne kvalitatív-
ne ukazovatele, ako napríklad čas prerušenia dodávky 
(ukazovateľ SAIDI) alebo početnosť prerušení dodáv-
ky (ukazovateľ SAIFI), nás stále radia na prvé miesto 
v Slovenskej republike. Tento výsledok nás teší o to 
viac, že SSE-D podniká v mimoriadne náročnom terén-
nom a krajinnom prostredí. Počasie (v prípade kalamít) 

neustále preveruje našu 
pripravenosť reagovať. Ani 
v roku 2015 sme sa nevyhli 
kalamitným situáciám, ktoré spôsobili nemalé škody 
na energetických zariadeniach. Počasie nás nešetrilo 
najmä v januári a v júli. Naši zamestnanci pracovali na 
obnovení dodávky elektrickej energie odberateľom vo 
veľmi ťažko prístupných terénoch a náročných prírod-
ných podmienkach. Za ich vysoké pracovné nasadenie 
by som im rád aj touto cestou vyjadril poďakovanie.
V predchádzajúcom roku prebiehalo v našej spoloč-
nosti viacero zmien, keď sme sa pripravovali na presun 
vybraných činností a služieb z materskej spoločnos-
ti. Cieľom bolo naplniť zákonom definované požiadav-
ky na prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Postup-
ne sme pokračovali s implementáciou organizačných, 
personálnych a procesných zmien začatých v roku 
2014. Rok 2015 možno považovať za rok ich stabilizá-
cie. Zavŕšením bol presun útvarov informačných tech-
nológií a dopravy do našej spoločnosti. Všetky kľúčové 
aktivity si tak Stredoslovenská energetika – Distribú-
cia, a. s., už zabezpečuje vo vlastnej réžii. 
Naša spoločnosť pokladá zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci svojich zamestnancov, do-
dávateľov, odberateľov a verejnosti za prioritnú pod-
mienku svojho podnikateľského zámeru. V roku 2015 
sme po úspešnom absolvovaní auditu integrovaného 
systému manažérstva potvrdili platnosť certifikátov 
systému environmentálneho manažérstva a systému 
manažérstva ochrany zdravia a bezpečnosti.  
Vážení zákazníci, obchodní partneri, kolegovia, chcem 
sa Vám poďakovať za prejavenú dôveru a Vašu osobnú 
energiu, ktorú ste vynaložili v roku 2015, aby sme mohli 
povedať, že tento rok bol pre spoločnosť so značkou 
Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., úspeš-
ný. Verím, že v spoločnosti dokážeme aj naďalej vytvá-
rať dobré podmienky na vzájomnú a užitočnú spoluprá-
cu, aby sme podobne mohli hodnotiť aj obdobie, ktoré 
nás ešte len čaká.  

Mgr. Ing. Marek Štrpka,
generálny riaditeľ

1. Príhovor generálneho 
riaditeľa
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2. O spoločnosti
2.1 Základné údaje o spoločnosti
Spoločnosť Stredoslovenská energetika – Distribú-
cia, a. s., (ďalej tiež „SSE-D“ alebo „Spoločnosť“) bola 
založená dňa 22. marca 2006, do Obchodného regis-
tra Okresného súdu v Žiline bola zapísaná dňa 8. aprí-
la 2006. Vznik bol inicializovaný povinnosťou spoloč-
nosti Stredoslovenská energetika, a. s., zrealizovať 
právne oddelenie činností spojených s prevádzkova-
ním distribučnej sústavy, tzv. unbundling. Stredoslo-
venská energetika – Distribúcia, a. s., pôsobí v Žilin-
skom, v Banskobystrickom a v časti Trenčianskeho 

kraja, kde distribuuje elektrickú energiu pre takmer 
740 000 zákazníkov – podnikateľov a domácnosti. 
Spoločnosť začala aktívnu činnosť 1. júla 2007, keď 
sa uskutočnilo oddelenie Prevádzkovateľa distribuč-
nej sústavy podľa § 25, odsek 1 Zákona o energeti-
ke (unbundling) vkladom časti podniku – divízia 7000 
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy – do základného 
imania dcérskej spoločnosti Stredoslovenská energe-
tika – Distribúcia, a. s.

2.2 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

Bankové spojenie:  VÚB, a. s., Žilina

IBAN:  SK44 0200 0000 0021 4355 0551 

BIC:  SUBASKBX

Akciová spoločnosť je zaregistrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, 
oddiel Sa, vložka číslo: 10514/L, deň zápisu 8. apríla 2006.

e-mail:  prevadzkovatel@sse-d.sk

Internet:  www.sse-d.sk
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2.3 Predmet činnosti
Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., podniká 
na základe licencií udelených podľa osobitných zákonov 
Slovenskej republiky v týchto hlavných činnostiach:
 y distribúcia elektriny, 
 y montáž a opravy meracej a regulačnej techniky,
 y projektovanie a konštruovanie elektrických zariade-

ní, 
 y poradenská činnosť v energetike, 
 y inžinierske činnosti a súvisiace technické poraden-

stvo, 
 y prenájom energetických zariadení, 

 y uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
 y opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhra-

dených technických zariadení elektrických v rozsahu 
S, O (OU, R, M) – E1-A,

 y montáž určených meradiel.

Kľúčovým predmetom činnosti Spoločnosti je distribú-
cia elektriny koncovým odberateľom, ktorá je vo väčši-
ne prípadov fakturovaná prostredníctvom obchodníkov 
s elektrickou energiou formou tzv. zmluvy o združenej 
dodávke elektriny.

2.4 Akcionárska štruktúra
Jediným akcionárom spoločnosti Stredoslovenská 
energetika – Distribúcia, a. s., vlastniacim 100 % akcií, 
je Stredoslovenská energetika, a. s., so sídlom Pri Raj-

čianke 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.  

2.5 Vedenie spoločnosti počas roka končiaceho sa  
31. decembra 2015 

Predstavenstvo:

 y Ing. František Čupr, MBA,  predseda 
 y Ing. Jozef Vido,  podpredseda 
 y Ing. Branislav Kadáš,  člen 
 y Ing. Roman Filipoiu,  člen
 y Petr Kozojed,  člen 

Dozorná rada:

 y Ing. Ján Majerský, PhD.,  predseda 
 y Ing. Tomáš David, MBA,  podpredseda 
 y Ing. Ivan Sýkora,  člen 
 y Ing. Miroslav Meluš,  člen 
 y Ing. Ľubomír Czaja,  člen 
 y Ing. Martin Vanderka,  člen 
 y Ing. Dušan Majer,  člen zvolený zamestnancami 
 y Ing. Igor Pištík,  člen zvolený zamestnancami
 y Ing. Miroslav Martoník,  člen zvolený zamestnancami
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2.6 Organizačná štruktúra k 31. decembru 2015

Predstavenstvo 

Kancelária Predstavenstva
sekcia 
riaditeľ

Energetické  
aktíva
divízia
riaditeľ

Stratégia distribučnej 
sústavy
sekcia
riaditeľ

Controlling 
sekcia
riaditeľ

Starostlivosť 
o zákazníkov

sekcia
riaditeľ

Montáže 
sekcia
riaditeľ

Špecializované 
distribučné služby

sekcia
riaditeľ

Správa a rozvoj  
siete 

sekcia
riaditeľ

Účtovníctvo a dane
sekcia
riaditeľ

Fakturácia 
a manažment dát

sekcia
riaditeľ

Príprava výroby 
a projekty 

sekcia
riaditeľ

Oblastné distribučné 
služby
sekcia
riaditeľ

Projektový  
manažment 

sekcia
riaditeľ

Správa majetku 
a doprava

sekcia
riaditeľ

Netechnické straty 
sekcia
riaditeľ

Dispečingy
sekcia
riaditeľ

Nákup a skladové 
hospodárstvo

sekcia
riaditeľ

lnformačné 
technológie 

sekcia
riaditeľ

Stavebnomontážna 
činnosť
divízia
riaditeľ

Zákaznícke  
služby
divízia
riaditeľ

Financie a interné  
služby
divízia
riaditeľ

Prevádzka a údržba 
energetických zariadení

divízia 
riaditeľ

Právne 
sekcia
riaditeľ

Regulácia 
sekcia
riaditeľ

Ľudské zdroje 
sekcia
riaditeľ

Compliance  
officer Auditor

Generálny riaditeľ
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CELKOVÁ DĹŽKA  
DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY

POČET TRANSFORMOVNÍ,  
ROZVODNÍ A TRAFOSTANÍC

INVESTIČNÉ VÝDAVKY  
V ROKU 2015

34 212 
km

8 693

33,2 
mil. eur
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3. Aktivity spoločnosti
3.1 Významné udalosti v roku 2015
Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., v roku 
2015 pokračovala v stabilizácii a zefektívňovaní proces-
ných krokov pre účastníkov trhu, ako je unifikácia proce-
sov na trhu s elektrinou, väzby na OKTE, a. s. (Organizá-
tor krátkodobého trhu s elektrinou), ohľadom centrálnej 
fakturácie poplatkov súvisiacich s prevádzkou sústa-
vy a súvisiacich činností pre subjekty zúčtovania, ako 
aj procesných krokov pri zabezpečovaní rovnakých pod-
mienok a maximálnej možnej eliminácii prípadnej diskri-
minácie účastníkov trhu a používateľov distribučnej sú-
stavy. 

Spoločnosť sa intenzívne venovala plneniu legislatív-
nych požiadaviek implementácie systému IMS (Inteli-
gentné meracie systémy), čo znamenalo interne aj ex-
terne skoordinovať jednotlivé komponenty technológie 
IMS s existujúcimi systémami, pravidlami trhu a proces-
mi v súlade s legislatívnymi povinnosťami prevádzkova-
teľa distribučnej sústavy. 
 
Naďalej pokračovali aktivity smerujúce k znižovaniu 
strát pri distribúcii elektriny, a to na jednej strane v ob-

lasti investícií do modernizácie meracích, ochranných, 
riadiacich, zabezpečovacích, informačných a elektro-
energetických zariadení a elektrického vedenia a na 
druhej strane v skvalitnení a zefektívnení činností spo-
ločnosti v oblasti odhaľovania a znižovania neopráv-
nených odberov elektriny. 

Od mája 2015 bolo zaznamenané 30 % zvýšenie počtu 
prijatých žiadostí od koncových odberateľov oproti mi-
nulým rokom. Analýza dokázala, že uvedený stav bol 
spôsobený viacerými faktormi, napríklad ponukou vý-
hodnejších a dostupnejších hypoték, prebiehajúcimi re-
konštrukciami bytových domov zo 70. rokov, čerpaním 
eurofondov na obnovy budov alebo historických pamia-
tok a pod.

V závere roka bola ukončená implementácia 3. legis-
latívneho liberalizačného balíčka EU (majetkové od-
členenie), keď boli do SSE-D presunuté z iných spo-
ločností Skupiny SSE vybrané činnosti vrátane IT 
a dopravy.

3.2 Investičné plánovanie, hlavné investície v roku 2015
Stálym cieľom spoločnosti Stredoslovenská ener-
getika – Distribúcia, a. s., je posilňovanie kritických 
miest distribučnej sústavy, jej obnova z hľadiska fy-
zického stavu, dodržiavanie štandardov kvality, zni-
žovanie strát pri distribúcii elektrickej energie a pri-
pájanie nových odberných miest. Investičná činnosť 
re flektuje aktuálne potreby rozvoja a kvality distri-
bučnej sústavy, predchádzajúci vývoj, ako aj legis-

latívne požiadavky na prevádzkovateľa distribučnej 
sústavy. 
V súvislosti s poslaním Spoločnosti je investičný pro-
ces rozdelený na tri základné kapitoly:
 y nové pripojenia,
 y kvalita a zvýšenie prenosovej kapacity vedení,
 y ostatné investície spojené s distribučnou činnosťou 

(rozvoj, IT, meracie súpravy a ďalšie).

ŠTRUKTÚRA INVESTIČNÝCH VÝDAVKOV V ROKU 2015 DO JEDNOTLIVÝCH KAPITOL

Nové pripojenia 9,7 mil. eur

Kvalita a zvýšenie prenosovej kapacity vedení 17,1 mil. eur

Ostatné investície spojené s distribučnou činnosťou (rozvoj, IT, meracie súpravy a ďalšie) 6,4 mil. eur
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Nové pripojenia 

V rámci tejto investičnej kapitoly Spoločnosť riešila roz-
vojové akcie výstavby distribučnej sústavy z dôvodu po-
treby pripojenia väčších odberných miest na napäťovej 
úrovni vysokého napätia (VN), ako sú napríklad priemy-
selné parky, polyfunkčné objekty a obchodné priestory, 
a aj pripojenia nových odberných miest na úrovni nízke-
ho napätia (NN), akými sú štandardné odberné miesta 
na bývanie, rodinné domy, bytové výstavby, menšie pod-
nikateľské subjekty a iné objekty občianskej vybavenos-
ti. V tejto kapitole bolo v roku 2015 ukončených na úrov-
ni VN a NN 235 stavieb pri preinvestovaní 9,7 milióna eur. 

Kvalita a zvýšenie prenosovej  
kapacity zariadení

Z hľadiska investičnej výstavby v oblasti kvality bolo 
v roku 2015 ukončených 214 stavieb na napäťovej úrov-

ni VN/NN a 37 stavieb na napäťovej úrovni veľmi vyso-
kého napätia (VVN). 

Účelom týchto investícií bolo zabezpečiť spoľahli-
vosť a plynulosť distribúcie elektriny a z toho vyplý-
vajúcu spokojnosť zákazníkov. Výstavba bola za-
meraná na dodržiavanie kvalitatívnych parametrov, 
odstraňovanie nepriaznivého fyzického stavu spôso-
beného vonkajšími vplyvmi a životnosťou zariadení, 
znižovanie poruchovosti, modernizáciu zariadení, na-
sadzovanie prvkov s funkciami diaľkového monito-
ringu a ovládania a zlepšovanie možností distribúcie 
elektrickej energie. Tieto akcie prispievajú k znižova-
niu parametrov SAIDIP, t. j. plánovaného času bez-
prúdia v klientominútach, a SAIFIP, čiže plánovanej 
početnosti bezprúdia v klientovýpadkoch. Celkový 
objem investovaný do oblasti kvality bol v roku 2015 
17,1 milióna eur.

Vyhodnotenie základných ukazovateľov dosiahnutých v predchádzajúcom období z hľadiska SAIDIP a SAIFIP:

ROK SAIDIP SAIFIP

2011 146 0,47

2012 81 0,36

2013 85 0,35

2014 89 0,35

2015 118 0,46

V prípade neplánovaných prerušení dodávky elektri-
ny, spôsobených najmä poruchami (či už z dôvodu ne-
priaznivého počasia alebo z technických príčin), je pri-
oritou obnova dodávky po prerušení v čo najkratšom 

čase a v súlade s termínmi definovanými vyhláškou 
č. 275/2012 Štandardy kvality. V tomto smere boli do-
siahnuté tieto parametre:

ROK SAIDIU SAIFIU

2011 105 2,36

2012 86 1,72

2013 83 1,81

2014 77 1,62

2015 88 1,89

Tak ako v predchádzajúcich rokoch, ani v roku 2015 sa 
Spoločnosť nevyhla situáciám, keď z dôvodu extrém-
nych poveternostných podmienok, silného vetra, vích-
rice, dažďa, resp. sneženia došlo k vyvráteniu stromov. 

Ich následný pád na elektroenergetické zariadenia mal 
za následok potrhané vodiče, poohýbané konzoly, polá-
mané podperné body a izolátory, a v konečnom dôsled-
ku prerušenia dodávky. Postihnuté boli vedenia aj stani-
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ce VN a NN. To viedlo k vyhláseniu kalamitných stavov, 
pričom boli zasiahnuté lokality na celom území v pô-
sobnosti Spoločnostis dopadom na obmedzovanie dis-
tribúcie elektriny pre zákazníkov. V priebehu januárovej 
kalamity bolo dlhodobejšími výpadkami v súčte postih-
nutých cca 315 000 odberných miest v správe SSE-D 

a počas júlovej kalamity takmer 43 000 odberných 
miest. Na odstraňovaní následkov pracovali zamest-
nanci Spoločnosti často vo veľmi ťažko prístupných te-
rénoch a náročných prírodných podmienkach s cieľom 
obnoviť dodávku elektriny odberateľom v čo najkratšom 
čase.

3.3 Hlavné aktivity a investície z hľadiska rozvoja 
distribučnej sústavy

Na zabezpečenie rozvoja distribučnej sústavy bola 
v roku 2015 zintenzívnená spolupráca so všetkými 
regionálnymi distribútormi elektriny spolu so spoloč-
nosťou Slovenské elektrárne, a. s., výsledkom čoho 
bolo podpísanie spoločného Memoranda o spoluprá-
ci. Touto cestou účastníci Memoranda deklarovali zá-
ujem na zlepšení spolupráce v oblastiach prevádzky 
a rozvoja svojich elektrizačných sústav v snahe zlep-
šiť spoľahlivosť a kvalitu prenosu a distribúcie elek-
trickej energie. 

Významnou udalosťou bolo tiež ukončenie výstavby no-
vej elektrickej stanice TR 110/22 kV Púchov, ktorá bola 
vybudovaná z dôvodu potreby spoľahlivého napojenia 
novej trakčnej napájacej stanice ŽSR, ako aj z dôvodu 
zvýšenia spoľahlivosti dodávky elektrickej energie pre 
mesto Púchov a jeho okolie.

Ďalšou dôležitou investičnou akciou bola rekonštruk-
cia TR 110/22 kV v Dolných Vesteniciach a príprava 
novej TR 110/22 kV Nováky. V Dolných Vesteniciach 
bola v roku 2015 zrealizovaná nosná časť stavebných 
objektov elektrickej stanice, ktorá by po rekonštrukcii 
mala zabezpečiť okrem oddelenia technológie v majet-
ku SSE-D od spoločných častí VEGUM aj zníženie ná-
kladov na prevádzkovanie (či už z hľadiska potrebných 
služieb, alebo spotreby elektrickej energie a údržby), 
zriadenie komplexného diaľkového ovládania a elimi-
náciu ekologických rizík. Rozbiehajúca sa investičná 
akcia v Novákoch zaistí bezpečné a spoľahlivé záso-
bovanie našich odberateľov a súčasne pokryje potreby 
SE-ENO (vyvedenie výkonu a napájania vlastnej spotre-
by) a spoločnosti Fortischem, a. s., Nováky (napájanie 
z prenosovej sústavy).

3.4 Technické parametre distribučnej sústavy
Technické parametre distribučnej sústavy v roku 2015:

TECHNICKÉ PARAMETRE DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY

Celková dĺžka distribučnej sústavy v km 34 212

VVN  2 624

VN 10 564

NN 21 024

Počet transformovní, rozvodní a trafostaníc  8 693

Rozvodne VVN v staniciach PS/VVN        6

Transformovne VVN/VN      55

Transformačné a spínacie stanice VN/VN      18

Distribučné trafostanice VN/NN 8 614
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3.5 Ochrana životného prostredia a BOZP
Vedenie Spoločnosti pokladá zaistenie bezpečnos-
ti a ochrany zdravia pri práci svojich zamestnancov, 
návštevníkov, dodávateľov, odberateľov a verejnosti 
za prioritnú podmienku svojho podnikateľského zá-
meru. Výsledkom aktivít spoločnosti bolo, že v roku 
2015 Spoločnosť nezaznamenala žiadne smrteľné ani 
závažné pracovné úrazy svojich zamestnancov. Spo-
ločnosť sa aktívne zapojila do celoeurópskej kampa-
ne „Zdravé pracoviská – Týždeň bezpečnosti a ochra-
ny zdravia pri práci – Zdravé pracoviská bez stresu“, 
organizovanej Európskou agentúrou pre bezpečnosť 
a ochranu zdravia pri práci. Zároveň sa SSE-D zapojila 
aj do stretnutí Národnej siete Európskej agentúry pre 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ktorá je zria-
dená pri Národnom inšpektoráte práce. 

V roku 2015 Spoločnosť úspešne absolvovala dozoro-
vý audit integrovaného systému manažérstva zavede-
ného v roku 2013, ktorý potvrdil platnosť certifikátov 
v zmysle noriem OHSAS 18001 systému manažérstva 
ochrany zdravia a bezpečnosti a ISO 14001 systému 
environmentálneho manažérstva.

Jednou z priorít Spoločnosti je ochrana životného 
prostredia. V roku 2015 bolo úspešne ukončené part-
nerstvo v európskom projekte LIFE: Ochrana orla kri-
kľavého na Hornej Orave, ktorého koordinátorom bolo 
občianske združenie Ochrana dravcov na Slovensku. 

V rámci projektovej úlohy boli ošetrené rizikové úse-
ky 22 kV sietí v majetku Spoločnosti. Zároveň v rámci 
ochrany vtáctva SSE-D pokračovala aj v ďalších akti-
vitách, na vytipované rizikové podperné body VN ve-
dení bolo nainštalovaných spolu 895 kusov konzo-
lových chráničiek. Komplexnou rekonštrukciou bolo 
vymenených 1 033 podperných bodov a vybavených 
environmentálne vhodnejšou konzolou Antibird, ktorá 
je konštrukčne zhotovená tak, že zabraňuje úhynom 
na sieti.

V oblasti odpadového hospodárstva dokázala Spo-
ločnosť zhodnotiť prevažnú časť vyprodukovaných 
odpadov. Logistika riadenia odpadového hospodár-
stva bola zefektívnená prostredníctvom softvérových 
aplikácií, ktoré umožňujú zlepšiť prehľadnosť v ma-
nažmente odpadov a zvýšiť zodpovednosť za vznik-
nutý odpad.  

Spoločnosť sa zameriava aj na ochranu povrchových 
a podzemných vôd. Kontroluje riziká ohrozenia kvality 
podzemných vôd a pôdy v prírodnom prostredí a v prí-
pade úniku ropných látok vykonáva lokálne hydrogeo-
logické sanácie území v okolí distribučných objektov. 
V roku 2015 boli vykonané lokálne sanácie a hydro-
geologické prieskumy pri 14 distribučných trafosta-
niciach.  

3.6 Zamestnanci
V súlade s platnou legislatívou a požiadavkami Úradu 
pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) na dodržia-
vanie pravidiel a podmienok „unbundlingu“ prešli do 
SSE-D k 1. januáru 2015 služby dopravy poskytova-
né formou operatívneho lízingu s 11 zamestnancami 
a k 31. decembru 2015 služby in formačných tech-
nológií s 59 zamestnancami inštitútom prechodu 

práv a povinností z pracovno-právnych vzťahov. 

K 31. decembru 2015 Spoločnosť evidovala 1 271 za-
mestnancov. Miera dobrovoľnej fluktuácie predstavo-
vala nízku úroveň -1,81 %. V priebehu roku 2015 odišlo 
13 zamestnancov do dôchodku. Priemerný vek zamest-
nancov predstavoval 45,42 roka. 

ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANCOV PODĽA POHLAVIA

k 31. 12. 2015 Podiel (v %)

Ženy 205  16,1

Muži 1066 83,9

Spolu 1271 100,0
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V roku 2015 SSE-D pokračovala v nastavených cie-
ľoch vzdelávania, pričom kvalifikovaná pracovná 
sila ostáva naďalej prioritou spoločnosti. Do profe-
sionálneho rastu zamestnancov spoločnosti bolo in-
vestovaných 226 700 eur, a to tak v oblastiach po-
vinného a odborného vzdelávania, ako aj v oblasti 
tzv. mäkkých zručností. Kvalitu poskytovaných slu-
žieb vzdelávania sledujeme prostredníctvom spät-
ných väzieb – dotazníkov spokojnosti. Pre zamest-
nancov Spoločnosti bola pripravená aplikácia Karta 
zamestnanca, ktorá poskytuje prehľad o plánovanej 
kvalifikácii na pracovných miestach a tiež informácie 
o skutočne zrealizovanom vzdelávaní zamestnancov. 
Karta zamestnanca obsahuje informácie o profile 
pracovného miesta, vzdelávaní, lekárskych preventív-
nych prehliadkach a osobných ochranných pracov-
ných pomôckach. 

V rámci zvyšovania kvalifikácie pokračovalo 16 za-
mestnancov v štúdiu elektroenergetiky na 2. stupni 
vysokoškolského štúdia na Žilinskej univerzite v na-
stavenom Programe 25/25. Spoločnosť tiež podporila 
časť svojich zamestnancov pri zvyšovaní kvalifikácie 
v študijnom odbore elektromechanik so zameraním 
na silnoprúd na Strednej odbornej škole elektrotech-
nickej v Žiline. 

V rámci podpory rozvoja stredného odborného elektro-
technického vzdelávania Spoločnosť uzatvorila zmluvy 
o praktickom vyučovaní s tromi strednými školami – so 
Strednou odbornou školou elektrotechnickou v Žiline, 
Strednou odbornou školou v Banskej Bystrici a Stred-
nou odbornou školou strojníckou v Považskej Bystrici. 
Od septembra 2015 do mája 2016 absolvuje praktické 
vyučovanie v SSE-D 7 študentov. V rovnakom období 
bolo podpísané Memorandum o vzájomnej spolupráci 
so Žilinskou univerzitou. Memorandum sa dotýka oblas-
tí vzdelávania, výskumu a vývoja a náboru študentov pre 
potreby spoločnosti.

V októbri 2015 sa začal tretí ročník programu „Trainee“. 
V rámci programu majú študenti 5. ročníkov vysokých 
škôl možnosť nadobudnúť skúsenosti v oblasti distri-
bučných služieb, nákupu a ľudských zdrojov.

Významnou oblasťou, ktorej je trvale venovaná pozor-
nosť, je dialóg so sociálnym partnerom. V novembri 
2015 sa začal sociálny dialóg k návrhu dodatku Kor-
porátnej kolektívnej zmluvy na rok 2016. Zástupcovia 
oboch zmluvných strán sa dohodli a udržali vysoký 
štandard v pracovnoprávnej a sociálnej oblasti, ako aj 
v poskytovaní benefitov zamestnancom. 
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4. Regulácia
Rok 2015 bol predposledným rokom regulačného obdo-
bia, ktoré sa začalo v roku 2012. Hoci v priebehu roku 
2015 došlo k dvom novelizáciám Vyhlášky Úradu pre re-
guláciu sieťových odvetví (ÚRSO) č. 221/2013 Z. z., kto-
rou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike, 
tieto novely nemali významný dosah na spôsob regulácie 
činnosti Spoločnosti a na jej fungovanie. Jedinou zme-
nou, ktorá sa nás nepriamo dotkla, bola zmena spôso-
bu výpočtu ceny elektriny na straty, za ktorú Spoločnosť 
(resp. ňou poverená osoba) vykupuje elektrinu vyrobenú 
z OZE/KVET.

V posledný novembrový deň dostala Spoločnosť roz-
hodnutie ÚRSO, ktorým boli zmenené ceny za prístup do 
distribučnej sústavy a distribúciu elektriny na rok 2016. 
ÚRSO sa rozhodol pristúpiť k zmene ceny z dôvodu vý-
znamnej zmeny ekonomických parametrov, a to hlav-
ne cien za prístup do prenosovej sústavy a prenos elek-
triny vrátane tarify za straty pri prenose elektriny. Preto 
na rok 2016 platia na časti vymedzeného územia pôso-
benia Spoločnosti ceny za prístup do distribučnej sú-
stavy a distribúciu elektriny v zmysle rozhodnutia ÚRSO 
č. 0013/2016/E zo dňa 27. novembra 2015, ktoré mení 
rozhodnutie č. 0024/2014/E zo dňa 28. novembra 2013 
v znení rozhodnutia č. 0015/2015/E zo dňa 28. novem-
bra 2014.

Rok 2015 sa niesol v duchu príprav Regulačnej politiky na 
nové regulačné obdobie, začínajúce od roku 2017. ÚRSO 
na konci roku 2015 predložil do medzirezortného pripo-
mienkového konania návrh regulačnej politiky na nové 

regulačné obdobie, ktoré by malo trvať od roku 2017 do 
roku 2021. Z predloženého návrhu jednoznačne vyplýva, 
že SSE-D ako prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sú-
stavy bude i naďalej pod silným tlakom zo strany regulá-
tora tak v oblasti cenovej, ako aj v oblasti vecnej regulá-
cie. 

Okrem zmien na národnej úrovni je však potrebné spome-
núť výrazné zmeny, ktoré sa dejú na úrovni Európske únie 
a ktoré budú mať výrazný dosah na fungovanie energeti-
ky na Slovensku. Vo februári roku 2015 predstavila Európ-
ska komisia tzv. balík Energetickej únie, ktorý načrtáva 
nový vývoj v oblasti energetiky. V tomto dokumente bolo 
stanovených 5 základných dimenzií Energetickej únie:
a) energetická bezpečnosť, solidarita a dôvera, 
b) jednotný európsky energetický trh, 
c) energetická efektívnosť, 
d) dekarbonizácia ekonomiky a 
e) výskum, inovácie a konkurencia.

V nadväznosti na tento dokument bola v júli 2015 spus-
tená verejná konzultácia ku Klimatickému a energetické-
mu balíku návrhov Európskej komisie, ktorý by sa dal roz-
deliť do štyroch základných okruhov: nová koncepcia trhu 
s elektrinou, posilnenie práv spotrebiteľa, systém označo-
vania energetickej účinnosti produktov a systém EU na 
obchodovanie s emisiami. Z uvedeného je zrejmé, že i na-
sledujúce roky budú v znamení veľkých zmien a turbulen-
cií v oblasti energetiky a budú predstavovať pre našu spo-
ločnosť nové výzvy.
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5. Správa o hospodárení a činnosti 
spoločnosti v roku 2015
Ekonomické výsledky

Základnou úlohou Spoločnosti v roku 2015 v oblas-
ti ekonomiky a financovania bolo zabezpečovanie fi-
nančnej stability a vytváranie optimálnych podmienok 
na vykonávanie hlavnej činnosti a dosahovanie pláno-
vaných ekonomických výsledkov. V priebehu celého 
roka bola na všetkých riadiacich úrovniach spoločnosti 
venovaná maximálna pozornosť efektívnemu riadeniu 
nákladov, predovšetkým nákladov priamo ovplyvniteľ-
ných jednotlivými organizačnými zložkami a riadením 
pracovného kapitálu.

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2015 
bola zostavená podľa IFRS v znení prijatom Európskou 
úniou a ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 
Zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov („zákon o účtovníctve“) za účtov-
né obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015.

Za rok 2015 dosiahla Spoločnosť zisk (po zdanení) 
53,39 mil. eur. 

Z pohľadu tržieb najväčšiu časť tvorili tržby za distri-
búciu elektrickej energie a tržby za TPS. Najvýznam-
nejšími nákladmi spoločnosti okrem nákladov na vý-
kup elektrickej energie (od výrobcov z obnoviteľných 
zdrojov a kombinovanej výroby elektriny a tepla – OZE/
KVET) tvorili v roku 2015 náklady na nákup elektriny na 
straty a s tým spojenú odchýlku, odpisy, osobné nákla-
dy a ostatné prevádzkové náklady. 

Medziročný pokles v tržbách aj v nákladoch spôsobi-
li predovšetkým zmeny koncepcie výkupu elektrickej 
energie z OZE, keď v roku 2015 Spoločnosť už nevy-
kupovala elektrickú energiu z OZE priamo, ale zmluv-
ne tým poverila spoločnosť Stredoslovenská energeti-
ka, a.s. 

v mil. eur 2015 2014

Prevádzkové výnosy 454,26 487,86

Prevádzkové náklady -313,73 -368,77

EBITDA (výsledok pred odpočítaním odpisov, úrokov, daní) 140,53 119,09

Odpisy hmotného a nehmotného majetku -62,18 -61,27

Finančné náklady netto -5,46 -2,03

Zisk pred zdanením 72,90 55,79

Daň z príjmov -19,51 -14,66

Zisk po zdanení 53,39 41,13

Kapitálová štruktúra – aktíva,  
vlastné imanie a záväzky

Aktíva Spoločnosti dosiahli k 31. decembru 2015 úro-
veň 973,06 mil. eur, čo predstavuje medziročný nárast 
o 20,78 mil. eur (+2,2 %).  

Dlhodobý majetok z toho predstavoval 806,77 mil. eur 
(83 % z hodnoty celkových aktív) a rozhodujúcimi po-

ložkami boli distribučná sieť, budovy a stavby, stroje 
a zariadenia a rozpracované investície. Prírastky dlho-
dobého majetku v roku 2015 boli vo výške 46,30 mil. 
eur (v tejto hodnote nie sú zahrnuté transakcie reor-
ganizácie skupiny – spolu 14,36 mil. eur). Prírastky dl-
hodobého majetku boli tvorené predovšetkým investí-
ciami smerujúcimi do obnovy a rozvoja distribučnej 
siete. 
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Krátkodobý majetok dosiahol úroveň 166,29 mil. eur 
(17 % z hodnoty celkových aktív) a najvýznamnejšími 
položkami boli pohľadávky a príjmy budúcich období. 
Spoločnosť vykazovala k 31. decembru 2015 pohľa-
dávky z obchodného styku vo výške 23,94 mil. eur brut-
to, z toho pohľadávky v lehote splatnosti predstavova-
li objem  21,01 mil. eur brutto. Prostriedky spravované 
materskou spoločnosťou Stredoslovenská energetika, 
a. s., na základe „Zmluvy o poskytovaní služby cash-po-
oling” k 31. decembru 2015 predstavovali sumu 65,19 
mil. eur a sú vykázané ako pohľadávka voči materskej 
spoločnosti. 

Vlastné imanie spoločnosti dosiahlo k 31. decem-
bru 2015 výšku 732,70 mil. eur, čo predstavuje 75,3 % 
hodnoty zdrojov krytia majetku a medziročný nárast 
o 1,6 %. 

Záväzky predstavujú 20,7 % celkových zdrojov krytia 
majetku a ich výška bola k 31. decembru 2015 na úrov-
ni 201,29 mil. eur, čo medziročne predstavuje pokles 
o 4,44 mil. eur (-2,2 %). Významnými položkami boli naj-
mä záväzky z odloženej dane (94,75 mil. eur), dlhodobé 
úvery (21,79 mil. eur) a záväzky z nakupovaných mate-
riálov a služieb (65,42 mil. eur). 

Dlhodobé výnosy budúcich období dosiahli výš-
ku 39,07 mil. eur, čo predstavuje 4,0 % hodnoty kry-
tia majetku pri medziročnom náraste o 13,51 mil. 
eur (+52,9 %). Najvýznamnejšiu časť výnosov bu-
dúcich období predstavujú pripojovacie poplatky 
(22,10 mil. eur) a výnosy súvisiace s majetkom nado-
budnutým vydržaním a preložkami energetických za-
riadení (15,8 mil. eur).
 

v mil. eur 2015 % 2014 %

Aktíva 973,06 952,28

Dlhodobý majetok 806,77 82,9% 808,56 84,9%

Krátkodobý majetok 166,29 17,1% 143,72 15,1%

Pasíva 973,06 952,28 

Vlastné imanie 732,70 75,3% 720,99 75,7%

Dlhodobé záväzky 124,51 12,8% 133,61 14,0%

Krátkodobé záväzky 76,78 7,9% 72,12 7,6%

Dlhodobé výnosy budúcich období 39,07 4,0% 25,56 2,7%
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6. Správa o činnosti dozornej rady 
za rok 2015 
Dozorná rada SSE-D, a. s., počas roku 2015 pracovala 
v zložení:
1. Ing. Ján Majerský, PhD. ..........predseda dozornej rady
2. Mgr. Ing. Tomáš David ..... podpredseda dozornej rady
3. Ing. Ivan Sýkora ...............................člen dozornej rady
4. Mgr. Miroslav Meluš ........................člen dozornej rady
5. Ing. Ľubomír Czaja ...........................člen dozornej rady
6. Ing. Martin Vanderka .......................člen dozornej rady
7. Ing. Dušan Majer ..............................člen dozornej rady
8. Ing. Igor Pištík ..................................člen dozornej rady
9. Ing. Miroslav Martoník ....................člen dozornej rady

Dozorná rada sa na svojich zasadnutiach v roku 2015 
stretla päťkrát – 28. januára 2015, 9. apríla 2015,  
19. júna 2015, 16. septembra 2015 a 16. decembra 
2015. Na každom rokovaní bola dozorná rada uznáša-
niaschopná.

V rámci výkonu svojej pôsobnosti podľa Stanov spo-
ločnosti a Obchodného zákonníka Dozorná rada SSE-D 
v roku 2015:
a) prijala tieto zásadné rozhodnutia: 

 y schválila Správu o činnosti Dozornej rady SSE-D, 
a. s., za rok 2014 ,

 y schválila Stanovisko Dozornej rady k návrhu Audito-
vanej riadnej individuálnej účtovnej závierky zosta-
venej k 31. decembru 2014 a k návrhu Predstaven-
stva SSE-D, a. s., na rozdelenie zisku za rok 2014,

 y schválila príslušné návrhy pohyblivej časti odmien 
členov predstavenstva v súlade s platnými Zásada-
mi odmeňovania členov Predstavenstva,

 y preskúmala v zmysle článku XI (1) (h) Stanov ná-
vrh individuálneho ročného rozpočtu a obchodného 
plánu SSE-D, a. s., vrátane návrhu CAPEX plánu na 
rok 2015,

 y realizáciu investičných zámerov výstavby novej 
transformovne 110/22 kV v Novákoch a rekonštruk-
cie vedenia 2 x 110 kV TR Kysucké Nové Mesto – 
TR Čadca

b) zobrala na vedomienajmä nasledovné:
 y príslušné rozhodnutia jediného akcionára v roku 
2015,

 y informáciu o zásadných zámeroch obchodného 
vedenia SSE-D, a. s., ako aj o predpokladanom vý-
voji stavu majetku, financií a výnosov spoločnosti 
v zmysle § 193 Obchodného zákonníka pre dozor-
nú radu na rok 2015,

 y rešpektujúc Program súladu informáciu o konsoli-
dovanom strategickom pláne Skupiny SSE na roky 
2015 – 2017 týkajúcu sa SSE-D, a. s.,

 y vyhlásenie predstavenstva pre členov dozornej rady 
v zmysle článku XII (21) (a) (ii) Stanov za rok 2014 o 
finančných transakciách, ktoré SSE-D, a. s., uskutoč-
nila so spriaznenými stranami, pri ktorých hodnota 
ktorejkoľvek takejto transakcie jednotlivo alebo sé-
rie súvisiacich transakcií spoločne prevyšuje sumu 
100 000 eur, a transakciách SSE-D, a. s., ktoré sa uza-
tvorili za iných ako bežných obchodných podmienok,

 y informácie o transakciách so spriaznenými strana-
mi za príslušné štvrťroky a za rok 2014,

 y informácie o hospodárskych výsledkoch vrátane vý-
voja plnenia CAPEX plánu na rok 2015 za príslušné 
obdobia, 

 y správy o porovnaní reálnych nákladov na TPS s plá-
nom na rok 2015 za príslušné obdobia,

 y výročnú správu o plnení Programu súladu SSE-D, 
a. s., za rok 2014,

 y informácie o stave projektu Inteligentné meracie 
systémy,

 y informácie vývoji realizácie investičnej akcie výstav-
by novej transformovne 110/22 kV v Novákoch,

 y analýzu stavu a budúcich potrieb distribučnej siete 
vo väzbe na strednodobú koncepciu rozvoja distri-
bučnej sústavy.

Dozorná rada v priebehu roka 2015 nepožiadala Pred-
stavenstvo Spoločnosti o zvolanie valného zhromaž-
denia.

ZÁVER
Dozorná rada si v priebehu celého obdobia r. 2015 riad-
ne plnila svoju kontrolnú funkciu v zmysle Stanov spo-
ločnosti 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 8. apríla 2016.

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

ZISK PO ZDANENÍ

POČET ZAMESTNANCOV

140,53
mil. eur

53,39
mil. eur

1 271
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7. Návrh predstavenstva na rozdelenie zisku 
za rok 2015

EUR

Auditovaný čistý zisk za rok 2015 53 392 990,83 
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 53 392 990,83

8. Stanovisko Dozornej rady spoločnosti 
Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., 
k riadnej individuálnej účtovnej závierke 
k 31. decembru 2015 a k návrhu na rozdelenie 
zisku za rok 2015
Dozorná rada spoločnosti Stredoslovenská energetika – 
Distribúcia, a. s., na svojom zasadnutí dňa 8. apríla 2016 
preskúmala riadnu individuálnu účtovnú závierku spoloč-
nosti k 31. decembru 2015 vrátane správy nezávislého 
audítora KPMG Slovensko, spol. s r. o., licencia SKAU č. 
96 zo dňa 17. marca 2016, a návrh predstavenstva na roz-
delenie zisku spoločnosti za rok 2015. 

Na základe uvedeného Dozorná rada spoločnosti Stredo-

slovenská energetika – Distribúcia, a. s., odporúča Riad-
nemu valnému zhromaždeniu spoločnosti Stredosloven-
ská energetika – Distribúcia, a. s.:
1. schváliť riadnu individuálnu účtovnú závierku spo-

ločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, 
a. s., k 31. decembru 2015,

2. schváliť návrh na rozdelenie zisku spoločnosti Stre-
doslovenská energetika – Distribúcia, a. s., za rok 
2015:

EUR

Auditovaný čistý zisk za rok 2015 53 392 990,83 

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 53 392 990,83

Dozorná rada spoločnosti Stredoslovenská energetika 
– Distribúcia, a. s., zároveň odporúča Riadnemu valné-
mu zhromaždeniu spoločnosti Stredoslovenská energe-
tika – Distribúcia, a. s., schváliť vyplatenie dividend akci-

onárovi vo výške 53 392 990,83 eur na jeho účet v jednej 
platbe do 15 dní od konania Riadneho valného zhromaž-
denia.

V Žiline dňa 8. apríla 2016

Ing. Ján Majerský, PhD., 
predseda dozornej rady
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9. Správa o plnení Programu súladu 
spoločnosti Stredoslovenská energetika – 
Distribúcia, a. s., za rok 2015
Spoločnosť Stredoslovenská energetika – Distribú-
cia, a. s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Ži-
lina, 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 vy-
danej Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej 
len Úrad), je prevádzkovateľom distribučnej sústavy 
a je zároveň súčasťou vertikálne integrovaného pod-
niku.

Táto správa podáva prehľadnú informáciu o plnení si 
povinností vyplývajúcich z legislatívneho rámca pre 
takto organizovanú spoločnosť v oblasti transpa-
rentného a nediskriminačného prístupu ku všetkým 
zákazníkom a účastníkom trhu s elektrickou ener-
giou.  

1. Legislatívny rámec

Legislatívny rámec Programu súladu je daný Smerni-
cou parlamentu a Rady 2009/72/ES, ktorá bola v SR 
implementovaná do zákona č. 251/2012 Z. z. (zákon 
o energetike). Uvedená legislatíva určuje pravidlá 
vnútorného trhu s elektrickou energiou. 

Program súladu je dokument, ktorý obsahuje opat-
renia zabezpečujúce nediskriminačný a transparent-
ný prístup ku všetkým účastníkom trhu zo strany pre-
vádzkovateľa distribučnej sústavy (ďalej len DS).

Na základe uvedeného je prevádzkovateľ DS povin-
ný podľa § 31 ods. 6 a § 32 ods. 8 pís. b) zákona 
č. 251/2012 Z. z. o energetike vypracovať správu o pl-
není „Programu súladu“ ktorá je súčasťou „Výročnej 
správy“, a zároveň je povinný v zmysle § 20 zákona č. 
431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších pred-
pisov 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 ne-
závislé postavenie prevádzkovateľa distribučnej sú-
stavy vo vertikálne integrovanom podniku bolo v sku-
pine SSE zabezpečené právne odčlenenie prevádzky 
distribučnej sústavy do samostatnej spoločnosti, pri-
čom práva a povinnosti prevádzkovateľa distribuč-
nej sústavy prešli na spoločnosť Stredoslovenská 
energetika – Distribúcia, a. s. (ďalej „SSE-D“). Záro-
veň bol predstavenstvom v roku 2005 schválený zá-
väzný interný dokument Program súladu, ktorý obsa-
huje zoznam opatrení zameraných na zabezpečenie 
nediskriminačného správania prevádzkovateľa distri-
bučnej sústavy. Program súladu sa pravidelne upra-
vuje na príslušný rok a rešpektuje všetky zmeny v le-
gislatíve. 

V súlade s vyššie uvedenými zákonnými povinnosťa-
mi boli splnené všetky povinnosti vyplývajúce zo sú-
časnej legislatívy, t. j. vypracovanie a schválenie no-
vého Programu súladu spoločnosti SSE-D vrátane 
Akčného plánu opatrení a menovanie osoby povinnej 
zabezpečiť súlad v spoločnosti SSE-D. S účinnosťou 
od 1. januára 2013 bola ustanovená osoba povinná 
zabezpečiť súlad v spoločnosti SSE-D, čím sa vytvori-
lo zodpovedajúce inštitucionálne zázemie pre imple-
mentáciu schváleného Programu súladu SSE-D. 

V roku 2015 bola ukončená implementácia 3. legisla-
tívneho liberalizačného balíčka EU (majetkové odčle-
nenie). Na základe týchto zmien boli vybrané činnos-
ti vrátane IT a dopravy presunuté z iných spoločností 
Skupiny SSE na spoločnosť SSE-D.
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3. Plnenie opatrení Programu súladu  
počas roka 2015

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 dodržia-
vania je poverená osoba povinná zabezpečiť súlad, 
ktorá zároveň rieši ad-hoc situácie súvisiace so za-
bezpečením nediskriminačného správania prevádz-
kovateľa distribučnej sústavy a ochrany dôverných 
informácií, prijíma a rieši podnety z externého a inter-
ného prostredia poukazujúce na prípadné porušenie 
princípov Programu súladu a v prípade potreby aktu-
alizuje Akčný plán Programu súladu a navrhuje ďal-
šie opatrenia.

Opatrenia Akčného plánu Programu súladu sú zame-
rané na činnosti v oblastiach:

 Prevencia

Opatrenia v oblasti prevencie boli v priebehu roka 
2015 zamerané už tradične najmä na zvyšovanie po-
vedomia zamestnancov o Programe súladu. 

Priebežne sa uskutočňovali školenia pre novoprija-
tých zamestnancov. 

 Monitoring a kontrola/audit

Počas roka 2015 pokračoval prechod na novú distri-
bučnú spoločnosť. Tento proces obsahoval imple-
mentáciu nových procesov, ktoré prešli zo spoločnos-
ti Stredoslovenská energetika, a. s., a taktiež úpravu, 
prípadne vypracovanie nových interných smerníc. 
V rámci prehodnocovania bolo prepracovaných spo-
lu 85 smerníc a iných interných dokumentov súvisia-
cich s prevádzkou distribučnej sústavy s cieľom za-
bezpečiť ich realizáciu v súlade s princípmi Programu 
súladu. Zároveň bola realizovaná kontrola zabezpe-
čenia ochrany informácií súvisiacich s prevádzkou 
distribučnej sústavy pred prístupom neoprávnených 
osôb zameraná na preverovanie prístupových práv 
do distribučných systémov, zmluvné vzťahy a zve-
rejňovanie informácií. V rámci tzv. complaint ma-
nažmentu, t. j. preverovania každej internej alebo ex-
ternej sťažnosti súvisiacej s aplikovaním princípov 
Programu súladu osobou zodpovednou za zabezpe-
čenie súladu, nebola počas roka 2015 riešená žiad-

na 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 za-
bezpečenia nediskriminačného správania prevádz-
kovateľa distribučnej sústavy a ochrany dôverných 
informácií. V priebehu roka 2015 bolo preškolených 
95 zamestnancov v oblasti unbundlingu. V roku 2015 
bola uskutočnená kontrola plnenia povinností, ktoré 
ukladá legislatíva. Počas kontroly bol zistený jeden 
nedostatok, ktorý sa rieši spoločne s Úradom; keďže 
konanie nebolo ukončené do konca roku 2015, výsle-
dok nie je uvedený v tejto správe.  

 Hodnotenie a reporting

Táto oblasť zahŕňa najmä hodnotenie úrovne dosa-
hovania cieľov v oblasti implementácie Programu 
súladu, ktoré vo forme mesačných správ a tiež tejto 
správy tvorí súčasť výročnej správy SSE-D a v zmysle 
platnej legislatívy je predkladané Úradu.

Na záver možno konštatovať, že úlohy, ktoré boli uve-
dené v Akčnom pláne, boli v roku 2015 splnené. 
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10. Udalosti osobitného významu,  
ktoré nastali po skončení účtovného obdobia,  
za ktoré sa vyhotovuje výročná správa
Po 31. decembri 2015 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závier-
ke za rok 2015. 

11. Náklady na činnosť v oblasti  
výskumu a vývoja 
Spoločnosť Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., nemala v roku 2015 žiadne náklady na činnosť v oblas-
ti výskumu a vývoja.

12. Nadobúdanie vlastných akcií,  
dočasných listov, obchodných podielov a akcií 
Spoločnosť Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., v roku 2015 nenadobudla vlastné akcie, dočasné listy, 
ani obchodné podiely.

13. Organizačné zložky účtovnej  
jednotky v zahraničí 
Spoločnosť Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., nemá organizačné zložky v zahraničí.

Príloha 1: Správa nezávislého audítora
o overení účtovnej závierky k 31. decembru 2015 
a účtovná závierka k 31. decembru 2015
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