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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, začala svoju prevádzku 1. júla 2007, po realizácii tzv. “unbundlingu”, to znamená 
po právnom odčlenení distribučných aktivít od ostatných aktivít, ako je výroba a dodávka elektrickej 
energie, s cieľom zvýšiť nezávislosť prevádzky siete a tak zabrániť možnej diskriminácii  užívateľov 
siete. Unbundling má takisto napomôcť implementácii úplného otvorenia trhu pre všetkých 
zákazníkov.. Táto povinnosť právneho odčlenenia distribúcie vyplýva z legislatívy EÚ a SR.  
Proces unbundlingu bol úspešne dokončený a uplynulých 18 mesiacov činnosti predstavuje na konci 
roku 2008 sľubnú perspektívu pre prichádzajúce roky. 
Ako vlastník distribučnej siete a regulovaného majetku, SSE-D úspešne splnilo svoj ambiciózny 
a historický vysoký program CAPEX v objeme viac ako 1,5 mld. Sk pre rok 2008. Investície smerovali 
do nových pripojení, zahustenia a predĺženia siete. Zvláštna pozornosť bola venovaná zlepšeniu 
kvality siete prostredníctvom renovácie a obnovy a ďalšej automatizácie a diaľkového ovládania, ale 
tiež zlepšením reaktivity pracovníkov v teréne. V roku 2008 SSE-D tiež investovala do úplne nového 
dispečingu, aby sme boli schopní čo najefektívnejšie prevádzkovať sieť pre viac ako 690000 
zákazníkov, ktorým distribuujeme elektrinu.  Dosiahli sme výrazný pokrok v kvalite dodávok v roku 
2008 v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Našim záväzkom je  udržať vysoký podiel investícií 
v budúcnosti, aby sme počas krátkeho časového obdobia dosiahli najlepšie štandardy kvality v 
distribúcii elektriny v rámci Európy. 
SSE-D plne spĺňa požiadavky regulátora a úspešne splnila regulované štandardy kvality. SSE-D je 
odhodlaná udržať vysokú kvalitu služieb poskytovaných naším zákazníkom a energetickým partnerom 
v záujme vybudovať silný a dlhodobý obojstranne výhodný vzťah. V roku 2008 v praxi SSE-D veľmi 
znížila  priemerný čas odpovedí na žiadostí svojich klientov a podstatne zlepšila kvalitu súvisiacich 
služieb. 
Finančné výsledky spoločnosti tiež predpovedajú dobrý potenciál do budúcnosti s rastúcim trendom 
výnosov a tiež rastúcim trendom EBITDA podporený dobrým ekonomickým rastom v regióne 
a posilnený stále výkonnejšími zamestnancami. 
  
Naše výzvy pre rok 2009 a nasledujúce obdobie budú vysporiadanie sa s ekonomickou krízou 
a zotrvať pritom ako najlepší partner pre všetkých obchodných partnerov, aby sme im pomáhali byť 
lídrami na stále viac konkurenčných trhoch v Európe, a tiež ponúknuť najlepšie služby všetkým naším 
zákazníkom, najmä domácnostiam a pokračovať v rozvoji nášho programu Operational excellence. 
  
Vážení zákazníci a vážení obchodní partneri, v mojom mene a v mene Predstavenstva, by som chcel 
vyjadriť naše odhodlanie pokračovať v ťažení o dokonalosť a poskytovaní stále sa zlepšujúcej kvality 
dodávok elektriny a služieb za lepšie ceny v budúcnosti. 
 
Jean-Luc Farges 
Predseda predstavenstva 
Generálny riaditeľ 
 
 
2. O spoločnosti 
 
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. 
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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  
• 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  
• 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 Vedenie spoločnosti k 31. 12. 2008 

Predstavenstvo  
• Jean-Luc Farges, predseda   
• Ing. Martin Magáth, člen  
• Ing. Michal Polóni, člen 
• Ing. Peter Okál, člen  
• Ing. Roman Kotiers, člen  
 
Dozorná rada  
• JUDr. Milan Magát, predseda  
• Claude Meynard, podpredseda (do 30. 6. 2008) 
• Jean-Paul Sante Marie, podpredseda (od 1. 7. 2008) 
• JUDr. Michal Krnáč, člen  
• Ing. Ľubomír Cimrák, člen  
• Ing. Anton Bartusek, člen  
• Ing. Belo Strenitzer, člen  
• Ing. Ján Michalík, člen zvolený zamestnancami  
• Ing. Vladimír Štenchlák, člen zvolený zamestnancami  
• Ing. Igor Pištík, člen zvolený zamestnancami  
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2.6 Organizačná štruktúra SSE - Distribúcia, a. s.  

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Legenda:                     - sekcia               - samostatný odbor               - odbor 

Predstavenstvo  
SSE- Distribúcia, a.s. 

Základná organizačná štruktúra SSE- Distribúcia, a.s. k 31.12.2008 

Generálny riaditeľ 
 SSE- Distribúcia, a.s. 

Asset management Dispečing PDS Distribučné zákaznícke služby 

Správa siete 

Zmluvné vzťahy distribúcie Operatíva prevádzky DS 

Správa siete- juh 
 

Nákup  
 

Distribučný controlling 
 

Optimalizácia a rozvoj aktív 
 

Strategický manažment 
 

Optimalizácia a rozvoj aktív- juh 
 

Optimalizácia a rozvoj aktív- sever 
 

Správa siete- sever 
 
 

Príprava a hodnotenie prevádzky DS 
 

Správa dát 
 

Bilancie 

Lokálny dispečing VN/ NN 

Projektový manažment 
 

Projektový manažment- juh 
 

Projektový manažment- sever 
 

Technická kontrola 
 



 5 

3. Čo priniesol rok 2008 
 
3.1 História 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. 
  
4. Aktivity spoločnosti  
 
Spoľahlivá distribúcia elektrickej energie vytvára priaznivé podmienky pre ekonomický a priemyselný 
rozvoj celého regiónu. Preto bol aj v roku 2008 jedným z našich hlavných cieľov poskytnúť všetkým 
zákazníkom spoľahlivú distribúciu elektrickej energie a vytvoriť tak stabilné podmienky pre ich rozvoj 
a rast. 
 
Hlavné strategické investičné ciele na rok 2008 boli:  
 
• pripájanie nových zákazníkov do distribučnej siete 
• zvyšovanie objemu distribúcie elektrickej energie 
• 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 2008 sme investovali do technologických zariadení v oblasti distribúcie 50,55 mil. EUR    
(1 523 mil. Sk), čo je v porovnaní s rokom 2007 nárast investícií o 3,88 mil. EUR (116,87 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 (doba bezprúdia) a SAIFI (početnosť 
bezprúdia) ukazuje nasledovná tabuľka: 
 
Rok SAIDIU SAIDIP SAIFIU SAIFIP 
2007 143 min 149 min. 3,12 0,47 
2008 139 min 197 min 2,68 0,63 
Pozn. : Nižšia hodnota je lepšia 
 
Relatívne vyššie ukazovatele prerušenia dodávky pri plánovaných prácach (SAIDIP a SAIFIP) sú 
spôsobené väčším množstvom investovaných prostriedkov a tým pádom aj väčším množstvom 
plánovaných prác a s tým súvisiacich plánovaných prerušení. 
 
4.3 Hlavné investície v roku 2008: 
- rekonštrukcia ovládania, výmena odpojovačov a vypínačov v TR 110/22 kV Považská Bystrica  
- inštalácia systému HDO v TR 110/22kV Považská Bystrica 
- montáž diaľkovo ovládaných prvkov a distribučných trafostaníc 
 
 
Štruktúra a výška investícií v oblasti distribúcie elektrickej energie  
 
Celkový prehľad o výške investícií v oblasti distribúcie za rok 2008 a ich štruktúre udáva nasledovná 
tabuľka: 
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 Skutočnosť (EUR)   
Nové pripojenia 16,86 mil. EUR (507,8 mil. SKK) 
Kvalita dodávky el. energie 21,05 mil. EUR (634,2 mil. SKK) 
Ostatné investície (rozvoj. akcie, IT, meracie 
súpravy…) 12,64 mil. EUR (381,0 mil. SKK) 

 
 
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 
2008. 
   2008 
Dĺžka elektrizačnej sústavy km 32 340 
Z toho VVN km 2 636 
 VN km 10 122 
 NN km 19 582 
Transformovne, rozvodne, distrib. Trafostanice počet 7 482 
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 7415 
 
 
5. Regulácia 
 
V oblasti regulovaných činností distribúcie elektrickej energie priniesol právny a regulačný rámec 
nasledujúce hlavné úpravy: 
1. Regulačná politika 2008: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vydal novú regulačnú politiku pre 
štvrté regulačné obdobie 2009-2011, pričom v oblasti distribúcie boli vydané nasledujúce pravidlá: 

a. Stabilizácia maximálnych distribučných cien po napäťových úrovniach na úrovni cien, 
ktoré boli schválené pre regulačný rok 2008,  

b. Zabezpečenie motivačných mechanizmov pre znižovanie strát na sieti 
c. Zriadenie podporného mechanizmu pre oblasť výroby elektrickej energie 

z kogeneračných a obnoviteľných zdrojov, a to priamo alebo nepriamo pre všetkých 
účastníkov trhu  

d. Zavedenie štandardov kvality pre poskytovanie tovarov a služieb v energetike 
e. Odzrkadlenie investičných faktorov v distribučných cenách, podobne ako pri regulácii 

prevádzkovateľa prenosovej sústavy 
f. Zjednotenie regulačných postupov pre všetky PDS 
g. Zjednotenie prevádzkových  poriadkov medzi PDS 
h. Zjednotenie metodiky štrukturovania taríf medzi PDS 

Prvé tri vyššie uvedené pravidlá boli zavedené URSO-m počas nastavovania cien pre rok 
2009, kedy SSE-D predstavila nové pravidlá rezervácie kapacity pre odberateľov VVN, čo 
umožňovalo paralelnú kombináciu rôznych rezervovaných druhov kapacít. 

2. Kvalitatívne štandardy: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vydal nový Výnos č. 315/2008 
s cieľom zaviesť základné štandardy kvality v distribúcii a dodávke elektrickej energie, pričom 
plnenie tejto širokej škály štandardov bude sledované od roku 2009 a reportované prvý krát 
v roku 2010. Výnos v jeho súčasnej forme nezahŕňa žiadne sankcie. 

3. Pravidlá pre odčlenené účtovanie regulačných činností: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 
vydal nový Výnos č. 415/2008 s cieľom zaviesť pravidlá pre odčlenené účtovanie nákladov 
a výnosov, aktív a pasív a odpisov v regulovaných činnostiach. SSE-D vystupuje výhradne 
ako prevádzkovateľ distribučného systému, preto výnos o odčlenenom účtovníctve nemá 
veľký dopad na SSE-D. 
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6. Správa o hospodárení a činnosti SSE-D, a.s. v roku 2008 
  
6.1 Ekonomické výsledky 
 
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 2008 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. 
 
Účtovná závierka spoločnosti Stredoslovenská energetika- Distribúcia, a.s. Žilina za rok 2008 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 2008 do 31.decembra 2008.  
Za rok 2008 bol dosiahnutý zisk po zdanení 1 477 319  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 2008 predstavovali 99 % z celkových výnosov z 
hospodárskej činnosti.  
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 výstavbu 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.. 
 
Podrobnejšie členenie výnosov a nákladov v roku 2008 je uvedené v nasledovnom prehľade.  

 

 

 

 

 



 8 

6.2 Finančné výsledky  

VÝSLEDOVKA 

 
 

Text    
Rok 

2008 v tis. Sk 

Predaj a distribúcia elektrickej energie 9 433 598 

Nákup  a prenos elektrickej energie 4 339 080 

Hrubá marža  v tis. Sk 5 094 518 
2  

Tržby z poplatkov za pripojenie 3 585 

Tržby za prevádzkovanie rozvodní 211 

Výnosy za prenájom majetku 39 061 

 Zisk z predaja majetku 122 

Ostatné výnosy 34 960 
 

 

Materiál a DHM 3 420 

Cestovné 2 766 

Poistenie 6 928 

Nájomné 8 356 

Poradenstvo, znalecké posudky, audit 15 306 

Dane a poplatky 6 763 

Informačné technológie 8 295 

Náklady na telefónne a dátové spojenia 2 628 

Odpočty 22 211 

Náklady na prijaté služby od SSE ( SLA ) 1 642 892 

Ostatné náklady 53 870 

Osobné náklady 160 863 

Tvorba/(rozpustenie) opravnej položky k pohľadávkam 22 849 
  

 

EBITDA - výsledok hospodárenia pred započítaním odpisov, úrokov, daní 3 215 310 
   

Odpisy DNM a DHM 1 411 726 

EBIT–výsledok hospodárení a pred započítaním úrokov, daní 1 803 584 
   

Výnosový úrok 34 994 

Nákladový úrok 78 641 

Kurzové rozdiely 115 516 

Ostatné finančné + výnosy / - náklady -29 247 

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti 42 622 

EBT–Výsledok hospodárenia pred zdanením 1 846 206 
    

Daň z príjmov 368 887 

Výsledok hospodárenia po zdanení 1 477 319 
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SÚVAHA  

  
Súvaha 

Rok 2008 
v tis. Sk 

Aktíva 27 822 132 

Dlhodobý nehmotný majetok 354 962 

Dlhodobý hmotný majetok 24 508 767 

Krátkodobé pohľadávky  2 927 422 

Finančné účty 55 

Časové rozlíšenie 30 926 

Pasíva 27 882 132 

Základné  imanie 14 808 000 

Fondy zo zisku 2 961 600 

Hospodársky výsledok minulých rokov 2 040 265 

Hospodársky výsledok za účtovné obdobie 1 477 319 

Rezervy 103 222 

Dlhodobé záväzky 4 740 704 

Krátkodobé záväzky 1 518 547 

Časové rozlíšenie a dohadné účty 172 475 

 

6.3 Pohľadávky a záväzky  
K 31. decembru 2008 vykazovala  SSE-D, a. s. celkové krátkodobé pohľadávky vrátane daňových 
pohľadávok vo výške 2 927 422 tis. Sk, z toho pohľadávky v lehote splatnosti predstavovali objem 
2 921 557 tis. Sk. Po lehote splatnosti boli evidované pohľadávky v objeme 38 054 tis. Sk 

K 31. decembru 2008 spoločnosť evidovala  6 362 473 tis. Sk celkových záväzkov, z toho : 
krátkodobých záväzkov vo výške 1 518 547 tis. Sk a dlhodobých záväzkov vo výške 4 740 704 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 vyrovnaní, súdne 
vymáhané  a špecifické pohľadávky vo výške 100%.Celková výška opravných položiek k  31.12.2008 
bola 32 189 tis. Sk. 

Najvyšší objem opravných položiek (45 %) vytvorila  spoločnosť k pohľadávkam v zdravotníctve, 
v konkurze 33 %, v súdnom vymáhaní vo výške 1 % a k ostatným pohľadávkam po lehote splatnosti 
vo výške 21 %.  
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Veková štruktúra pohľadávok a záväzkov 
  
Pohľadávky v tis. Sk  

Ukazovateľ Rok 2008 

Pohľadávky  v lehote splatnosti 2 921 557 

- z toho: pohľadávky z obchodného styku 1 346 477 

              pohľadávky voči materskej účtovnej jednotke 1 555 186 

             daňové pohľadávky  15 569 

             iné pohľadávky 4 325 

Pohľadávky  po lehote splatnosti 38 054 

- z toho: pohľadávky z obchodného styku 38 054 

Pohľadávky - brutto 2 959 611 

Opravná položka k pohľadávkam -32 189 

Spolu pohľadávky  - netto 2 927 422 

Záväzky v tis. Sk  

Ukazovateľ Rok 2008 

Krátkodobé záväzky 1 518 547 

- z toho: záväzky v lehote splatnosti 1 512 598 

             záväzky po lehote splatnosti 5 949 

Dlhodobé záväzky 4 740 704 

 - z toho odložený daňový záväzok 3 348 127 

 
 
7. Správa o činnosti dozornej rady za rok 2008  
 
 

Správa o činnosti Dozornej rady SSE-D, a.s. za rok 2008 
 
 
DOZORNÁ RADA POČAS ROKU 2008 PRACOVALA V NASLEDOVNOM ZLOŽENÍ: 
 
1. JUDr. Milan Magát – predseda DR 
2. Claude Meynard – podpredseda DR (01.01.2008 – 30.06.2008) 
      Jean-Paul Sainte-Marie – podpredseda DR (01.07.2008 – 31.12.2008) 
3. JUDr. Michal Krnáč 
4. Ing. Ľubomír Cimrák 
5. Ing. Anton Bartusek 
6. Ing. Belo Strenitzer 
7. Ing. Ján Michalík,  
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8. Ing. Vladimír Štenchlák 
9. Ing. Igor Pištík 
 
 
Dozorná rada sa na svojich zasadnutiach v roku 2008 stretla štyri krát.  
 
Termín konania DR Počet členov DR Neprítomní 

27.02.2008 8 Ing. Anton Bartusek 
18.04.2008 9 - 
18.09.2008 9 - 
19.11.2008 9 - 

 

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

(a) schválila: 
- úlohu predstavenstvu predložiť plán obsadzovania voľných pracovných pozícií pre 

rok 2008 a zároveň plán personálnej a mzdovej politiky na obdobie rokov 2008-
2010, ktorý bude obsahovať analýzu jednotlivých pracovných pozícií s pravidlami 
mzdového postupu; 

- úlohu predstavenstvu predložiť menovitý zoznam akcií podľa jednotlivých kategórií: 
nové pripojenia VVN, ostatné akcie z oblasti kvality a akcie z kapitoly „Ostatné“ 
v oblasti IT, všetko nad limit 3 MSKK, spolu s podrobnou špecifikáciou; 

- návrh pohyblivej časti odmien členov predstavenstva za 3. kvartál 2007 (pism. a, 
a b, článku III, bod 3. Zásad odmeňovania členov Predstavenstva) v sumách 
v zmysle predloženého materiálu; 

- návrh pohyblivej časti odmien členov predstavenstva za 4. kvartál 2007 (pism. a, 
a b, článku III, bod 3. Zásad odmeňovania členov Predstavenstva) v sumách 
v zmysle predloženého materiálu; 

- úlohu predstavenstvu informovať predsedu Dozornej rady o termínoch a predmetoch 
výberových konaní, tendrov, verejných obstarávaní pri akciách, ktorých hodnota 
presahuje 3 MSKK tak, aby sa poverený člen Dozornej rady mohol na nich 
zúčastniť; 

- správu o činnosti Dozornej rady SSE-D, a. s. za rok 2007 a zároveň uložila úlohu 
predložiť túto správu jedinému akcionárovi SSE-D, a.s. 

- stanovisko Dozornej rady k Audítovanej riadnej individuálnej účtovnej závierke 
zostavenej k 31.12.2007 a k návrhu predstavenstva SSE-D, a.s. na rozdelenie zisku 
za rok 2007 a zároveň uložila úlohu predložiť toto stanovisko riadnemu valnému 
zhromaždeniu SSE-D, a.s.; 

- návrh pohyblivej časti odmien členov predstavenstva za 1. štvrťrok 2008 (písm. a, 
a b, článku III, bod 3. Zásad odmeňovania členov Predstavenstva) a za 2. polrok 
roku 2007 (písm. c, článku III, bod 3. Zásad odmeňovania členov Predstavenstva) 
v sumách v zmysle predloženého materiálu; 

- úlohu predstavenstvu predložiť Dozornej rade zoznam zrealizovaných akcií 
s podrobným popisom prác a uvedením dodávateľa zrealizovaných do 31.08.2008 
a zoznam investičných akcií schválených v investičnom pláne pre rok 2008 
spoločnosti SSE-D, a.s., ktoré budú zrealizované do konca roka 2008, a to všetko 
s hranicou nad 3 mil. SKK; 

- úlohu predstavenstvu vypracovať nezávislú externú právnu analýzu alebo 
zabezpečiť stanovisko ÚRSO na posúdenie splnenia obligatórnych požiadaviek 
zákona o energetike vo vzťahu k zrealizovanému unbundlingu SSE-D, a.s.; 

- návrh pohyblivej časti odmien členov predstavenstva za 2. štvrťrok 2008 (písm. a, 
a b, článku III, bod 3. Zásad odmeňovania členov Predstavenstva) a za 1. polrok 
roku 2008 (písm. c, článku III, bod 3. Zásad odmeňovania členov Predstavenstva) 
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v sumách v zmysle predloženého materiálu a zároveň schválila opravu jej 
Uznesenia č. 02-2008/12 zo dňa 18.04.2008 s opravou schválenej nesprávnej výšky 
odmeny pre bývalého člena predstavenstva pána Didiera Dura za 2. polrok roku 
2007 v sume 75 000,- Sk na správnu sumu 30 000,- Sk; 

- úlohu predstavenstvu kvartálne predložiť prehľad vecného a finančného čerpania 
CAPEX-u; 

- presunutie bodu programu „Právna analýza vo veci posúdenia splnenia 
obligatórnych požiadaviek Zákona o energetike vo vzťahu k zrealizovanému 
Unbundlingu SSE-D, a. s.“ na ďalšie zasadnutie dozornej rady; 

- návrh pohyblivej časti odmien členov predstavenstva za 3. štvrťrok 2008 (písm. a, 
a b, článku III, bod 3. Zásad odmeňovania členov Predstavenstva) v sumách 
v zmysle predloženého materiálu; 

- úlohu predstavenstvu v spolupráci s odborovou organizáciou riešiť personálne 
problémy vyplývajúce z obsahu listov, ktoré odborová organizácia dostala za 
posledný mesiac a úlohu predložiť do nasledujúceho zasadnutia Dozornej rady 
SSE-D, a.s. materiál s návrhmi riešenia daných problémov. 

  
 

(b) zobrala na vedomie: 
- informáciu o zásadných zámeroch obchodného vedenia SSE-D, a. s., ako aj 

informácie o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov SSE-D, a.s., 
v zmysle § 193 Obchodného zákonníka pre obdobie roku 2008; 

- informáciu ohľadom plánovaných investícií SSE-D, a.s. pre rok 2008 a výhľadom na 
roky 2009 a 2010 v zmysle predloženého materiálu; 

- správu a činnosti DR za rok 2006; 
- návrh svojho Štatútu, ktorý bol v danom znení predložený na schválenie jedinému 

akcionárovi; 
- list predstavenstva zaslaný jedinému akcionárovi SSE-D, a.s. ohľadom účasti členov 

dozornej rady SSE-D, a.s. na výberových konaniach, tendroch a verejných 
obstarávaniach; 

- informáciu ohľadom plánu personálnej a mzdovej politiky na obdobie rokov 2008-
2010 v zmysle požiadavky Dozornej rady SSE-D, a.s.; 

- informáciu o plánovaných akciách CAPEX pre rok 2008 s nákladmi nad 3 mil. Sk 
v zmysle predloženého materiálu; 

- riadnu individuálnu účtovnú závierku SSE-D, a.s. za rok 2007 vrátane Správy 
nezávislého audítora a návrhu predstavenstva na rozdelenie zisku SSE-D, a.s. za rok 
2007 v zmysle predloženého materiálu ako materiál pre vypracovanie Stanoviska 
Dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2007 a k návrhu na 
rozdelenie zisku za rok 2007; 

- správu o zmluvách so spriaznenými osobami za tretí štvrťrok finančného roka 2007; 
- správu o zmluvách so spriaznenými osobami za štvrtý štvrťrok finančného roka 2007; 
- zmeny v stanovách spoločnosti platné od 1. júla 2008 s pripomienkou, že v čl. 21 

ods. 4 je potrebné odstrániť chybu v odkaze na písmena g) a h); 
- schválenie Štatútu Dozornej rady SSE-D, a.s. jediným akcionárom spoločnosti dňa 

30. júna 2008; 
- v zmysle predloženého materiálu „Požiadavka Dozornej rady SSE-D, a. s. o 

informovaní  predsedu dozornej rady o termínoch a predmetoch výberových konaní, 
tendrov, verejných obstarávaní pri akciách, ktorých hodnota presahuje 3 mil. Sk“: 
1. stanovisko jediného akcionára SSE-D, a. s. zo dňa 13.05.2008 k požiadavke 

Dozornej rady SSE-D, a. s. informovať predsedu Dozornej rady o termínoch 
a predmetoch výberových konaní, tendrov, verejných obstarávaní pri akciách, 
ktorých hodnota presahuje 3MSKK tak, aby sa poverený člen Dozornej rady 
mohol na nich zúčastniť, s pripomienkou, že Dozorná rada úlohu naďalej eviduje 
ako nesplnenú; 
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2. predložený zoznam realizovaných výberových konaní SSE-D, a. s. od 1. februára 
2008 do 14. augusta 2008, ktorých hodnota presahuje 3 mil. Sk; 

- materiál pre Dozornú radu – Procedurálne pravidlá 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.; 

- správu o zmluvách so spriaznenými osobami za prvý štvrťrok finančného roka 2008; 
- správu o zmluvách so spriaznenými osobami za druhý štvrťrok finančného roka 

2008; 
- predložené hospodárske výsledky SSE-D, a. s. za obdobie 1.-6.2008 v zmysle 

predloženého materiálu „Správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti SSE-D, a. s. 
za obdobie 1.-6.2008.“; 

- zoznam výberových konaní v zmysle predloženého materiálu zoznam realizovaných 
výberových konaní SSE-D, a. s. od 1. apríla 2008 do 8. októbra 2008 v zmysle 
uznesenia DR č. 01-2008/10 „Požiadavka Dozornej rady SSE-D, a. s. o informovaní 
predsedu dozornej rady o termínoch a predmetoch výberových konaní, tendrov, 
verejných obstarávaní pri akciách, ktorých hodnota presahuje 3 mil. Sk“; 

- predložený zoznam zrealizovaných investičných projektov do konca 31.08.2008 
a zoznam investičných projektov, ktoré mali byť zrealizované do konca roka 2008 
v zmysle predloženého materiálu „Zoznamy realizovaných akcií v zmysle Uznesenia 
Dozornej rady SSE-D, a. s. č. 03-2008/07 zo dňa 18. septembra 2008“; 

- správu o zmluvách so spriaznenými osobami za tretí štvrťrok finančného roka 2008 
na vedomie. 

 
(c) konštatovala: 

- že úloha z uznesenia DR č. 01-2008/10: „Predstavenstvo je povinné informovať 
predsedu Dozornej rady o termínoch a predmetoch výberových konaní, tendrov, 
verejných obstarávaní pri akciách, ktorých hodnota presahuje 3 MSKK tak, aby sa 
poverený člen Dozornej rady mohol na nich zúčastniť.” nebola splnená. 

 
Dozorná rada v priebehu roka 2008 nepožiadala Predstavenstvo Spoločnosti o zvolanie 
Mimoriadneho valného zhromaždenia. 
 
ZÁVER: 
 
Dozorná rada si v priebehu celého obdobia r. 2008 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 
08.04.2009. 
 
 
JUDr. Milan Magát 
Predseda Dozornej rady SSE-D, a.s. 
Žilina, 08.04.2009 
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8. Návrh na rozdelenie zisku za rok 2008  
 

 Sk € 

Auditovaný čistý zisk za rok 2008 1 477 318 873 49 038 002,80 
Prídel do Zákonného rezervného fondu 43 430 1 441,60 

Prídel do Sociálneho fondu  1 420 326 47 146,20 
Tantiémy pre členov predstavenstva a dozornej rady               455 083 15 106,00 
Úhrada straty za minulé obdobia                        47 076 1 562,70 
Čistý zisk použiteľný na výplatu dividend  akcionárovi 1 475 352 957 48 972 746,40 

 
9. Správa o plnení Programu súladu SSE-D, a. s.  
 

Správa o plnení Programu súladu spoločnosti  

Stredoslovenská energetika, a. s.  

a Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s. 

za rok 2008 
 

Legislatívny rámec 
V súlade s § 25 zákona č. 656/2004 Z.z.. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“) musí byť prevádzkovateľ distribučnej sústavy 
nezávislý od činností, ktoré nesúvisia s distribúciou elektriny a zároveň je povinný v súlade s § 24 ods. 
4 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 nadväznosti 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. 
 
Program súladu v SSE 
V súlade s horeuvedenými zákonnými požiadavkami bol v spoločnosti Stredoslovenská energetika, 
a.s. (ďalej len „SSE“) dňa 28.7.2005 predstavenstvom schválený záväzný vnútroorganizačný 
dokument Program súladu, obsahujúci zoznam opatrení na zabezpečenie nediskriminačného 
správania, spoločne s plánom a postupom implementácie. Účelom tohto pôvodného programu súladu 
bolo nastavenie vzájomnej interakcie medzi PDS, ktorý bol vtedy integrálnou súčasťou SSE 
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“). 
Vzhľadom na tieto významné zmeny organizačného a inštitucionálneho rámca pre výkon činnosti PDS 
v priebehu roku 2007došlo k revízií pôvodného Programu súladu so zámerom jeho aktualizácie na 
nové podmienky v energetike. Nový Program súladu nadväzuje na inštitucionálne a procesné zmeny 
implementované do konca roka 2007.  
 
Plnenie opatrení Programu súladu 
Súčasťou Programu súladu je Akčný plán Programu súladu, ktorý obsahuje zoznam opatrení spolu 
s termínmi ich implementácie na príslušný kalendárny rok a podlieha každoročnej aktualizácii. Akčný 
plán obsahuje opatrenia rozdelené do 4 oblastí: 
 
■ Prevencia 
Opatrenia v oblasti prevencie boli v roku 2008 zamerané najmä na zvyšovanie povedomia 
zamestnancov o Programe súladu a základných princípoch a povinnostiach, ktoré im z neho 
vyplývajú. Prevencia bola realizovaná najmä formou školení novoprijatých zamestnancov, ako aj 
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zamestnancov pracujúcich v určitých vytipovaných citlivých oblastiach (call centrum, obchodné 
kancelárie). Zároveň bol aktualizovaný a distribuovaný Kódex súladu, ktorý reflektuje zmeny 
v spoločnosti zrealizované v priebehu rokov 2006 až 2007 a zároveň stručne a jasne popisuje práva 
a povinnosti zamestnancov pri zaobchádzaní s citlivými distribučnými informáciami. Pozornosť bola 
venovaná aj zvyšovaniu povedomia zamestnancov pravidelným zverejňovaním informácií 
v elektronicky zasielaných spravodajoch a v časopise pre zamestnancov skupiny SSE. Koncepčná 
činnosť bola v roku 2008 zameraná na identifikáciu dôverných informácií s priradením súvisiacich 
procesov a organizačných jednotiek v rámci skupiny SSE, následne bol vypracovaný návrh Pravidiel 
pre koordináciu a výmenu informácií v rámci skupiny SSE, ktorý bol po schválení manažmentom 
vydaný vo forme korporátnej smernice. 
 
■ Monitoring a kontrola/audit 
Monitoring bol v priebehu roku 2008 zameraný na kontrolu, resp. audit procesov súvisiacich 
s prevádzkou distribučnej sústavy, s cieľom zabezpečiť ich plnenie v súlade s princípmi Programu 
súladu, a v tomto kontexte je hlavným prvkom monitoringu sledovanie zmien v dotknutých procesoch. 
S týmto cieľom boli definované citlivé okruhy informácií a súvisiace procesy, pri ktorých zmene je 
nutné iniciovať preverenie z pohľadu Programu súladu. Zároveň bol implementovaný tzv. complaint 
manažment – preverenie každého interného alebo externého dopytu alebo sťažnosti súvisiacej 
s aplikovaním princípov Programu súladu Compliance officerom (žiadna sťažnosť počas roka 2008).  
 
■ Hodnotenie a reporting 
Táto oblasť zahŕňa najmä hodnotenie úrovne dosahovania cieľov v oblasti implementácie Programu 
súladu, ktoré vo forme správy tvorí súčasť výročnej správy SSE-D a v zmysle platnej legislatívy je 
predkladaná ÚRSO. Dôležitou súčasťou je aj pravidelné poskytovanie informácií o priebežnom plnení 
opatrení Akčného plánu Programu súladu a jeho prípadnej aktualizácii smerom k vedeniu spoločnosti 
SSE.   
 
■ Aktualizácia 
Akčný plán Programu súladu sa pravidelne aktualizuje na základe zistených potrieb, minimálne raz za 
kalendárny rok.  
 
Pri implementácii opatrení Programu súladu je kľúčová pozícia Compliance officera, ktorý zároveň 
rieši ad-hoc situácie súvisiace so zabezpečením nediskriminačného správania PDS a ochrany 
dôverných informácií, prijíma a rieši podnety z externého a interného prostredia poukazujúce na 
prípadné porušenie princípov Programu súladu a v prípade potreby aktualizuje Akčný plán Programu 
súladu a navrhuje ďalšie opatrenia.  
 
 
10. Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa 
vyhotovuje výročná správa 
Slovenská republika prijala od 1. januára 2009 euro za svoju národnú menu. Konverzia zo 
slovenských korún  na euro, vrátane precenenia majetku, záväzkov a základného imania, sa vykonala 
schváleným konverzným kurzom 1 EUR = 30,1260 Sk.  
 
11. Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja  
Spoločnosť SSE-Distribúcia, a. s., nemala v roku 2008 žiadne náklady na činnosť v oblasti výskumu 
a vývoja.  
 
12. Nadobúdanie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií  
Spoločnosť SSE-Distribúcia, a. s., v roku 2008 nenadobudla vlastné akcie, dočasné listy, ani 
obchodné podiely.  
 
13. Organizačné zložky účtovnej jednotky v zahraničí  
Spoločnosť nemá organizačné zložky v zahraničí. 
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14. Stanovisko Dozornej rady spoločnosti SSE-D, a.s.  k riadnej    individuálnej účtovnej 
závierke k 31. 12. 2008 a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2008  
 
 
 

Stanovisko Dozornej rady spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.  
k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2008 

a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2008 
 
Dozorná rada spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. na svojom zasadnutí dňa 8. apríla 2009 

preskúmala riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti k 31.12.2008, vrátane správy nezávislého audítora 

a návrh predstavenstva na rozdelenie zisku spoločnosti za rok 2008.  

 

Audítor PricewaterhouseCoopers Slovensko, s. r.o., licencia SKAU č. 161 vo svoje správe zo dňa 19.03.2009 
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 2008, 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 Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. k 31. decembru 2008 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. 2008 
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2. schváliť návrh na rozdelenie zisku spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. za rok 
2008 nasledovne: 

 Sk € 

Auditovaný čistý zisk za rok 2008 1 477 318 873 49 038 002,80 
Prídel do Zákonného rezervného fondu 43 430 1 441,60 

Prídel do Sociálneho fondu  1 420 326 47 146,20 
Tantiémy pre členov predstavenstva a dozornej rady               455 083 15 106,00 
Úhrada straty za minulé obdobia                        47 076 1 562,70 
Čistý zisk použiteľný na výplatu dividend  akcionárovi 1 475 352 957 48 972 746,40 

 

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 Žiline, dňa 8. apríla 2009                                                                                  JUDr. Milan Magát    
                                                                                                                              predseda dozornej rady 
 
 
Prílohy 
 
15. Účtovná závierka k 31. 12. 2008 a Správa nezávislého audítora 
 
16. Poznámky k účtovnej závierke 




