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I. CHARAKTERISTIKA A ŠTRUKTÚRA KONSOLIDOVANÉHO CELKU
Štruktúra konsolidovaného celku
Ministerstvo hospodárstva
Slovenskej republiky

EP Energy, a. s.

Stedoslovenská energetika, a. s.
(SSE)

Stredoslovenská
energetika –
Distribúcia, a. s.

Elektroenergetické
montáže, a. s.

SSE - Metrológia,
s. r. o.

Stredoslovenská
energetika – Project
development, s. r. o.

SSE-Solar,
s. r. o.

SSE CZ,
s. r. o.

Konsolidovaná účtovná závierka
Stredoslovenská energetika a. s., (SSE) je dodávateľská energetická spoločnosť. Svojim zákazníkom
poskytuje komplexné služby súvisiace s dodávkou a používaním elektrickej energie a plynu. SSE
vznikla 1. januára 2002. Jej jediným zakladateľom bol Fond národného majetku Slovenskej republiky.
Na základe Uznesenia Vlády SR č. 538 zo dňa 22. mája 2002, 49 % podielu Fondu národného
majetku SR získala priamym predajom spoločnosť Electricité de France International (EDFI). Dňa 31.
októbra 2002 spoločnosť vstúpila do SSE ako strategický partner.
Dňa 27. novembra 2013 EDFI a Energetický a průmyslový holding, a. s. (EPH), úspešne dokončili
transakciu, ktorej predmetom bol prevod minoritného podielu 49 % a manažérskej kontroly v
spoločnosti SSE z EDFI na EPH.
V súčasnosti je akcionárom spoločnosti Slovenská republika, v mene ktorej koná Ministerstvo
hospodárstva Slovenskej republiky a spoločnosť EP Energy, a. s. so sídlom v Brne.
Spoločnosť Stredoslovenská energetika, a. s., má rozhodujúci vplyv a je materskou spoločnosťou so
100%-ným podielom v spoločnostiach:
Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., so sídlom v Žiline, Pri Rajčianke 2927/8
Elektroenergetické montáže, a. s., so sídlom v Žiline, Pri Rajčianke 2926/10
SSE - Metrológia, s. r. o., so sídlom v Žiline, Škultétyho 76
SSE CZ, s. r. o., so sídlom v Prahe 1, Ovocný trh 572 11
Stredoslovenská energetika – Project Development, s. r. o., so sídlom v Žiline, Pri Rajčianke 8591/4B
SSE – Solar, s. r. o., so sídlom v Žiline, Pri Rajčianke 8591/4B,
V spoločnosti SPX, s. r. o., so sídlom v Žiline, Pri Rajčianke 8591/4B má SSE 33% podiel.
V spoločnosti Energotel, a. s., so sídlom v Bratislave, Miletičova 7, má SSE podiel 20%.
Konsolidovaná účtovná závierka spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s., je sprístupnená v jej
sídle a je uložená v Obchodnom registri Okresného súdu.
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I.I. MATERSKÁ SPOLOČNOSŤ
Stredoslovenská energetika, a. s.
Základné údaje o nás
Stredoslovenská energetika, a. s., (SSE) je dodávateľská energetická spoločnosť. Svojim zákazníkom
poskytuje komplexné služby súvisiace s dodávkou a používaním elektrickej energie a plynu. SSE
vznikla 1. januára 2002. Jej jediným zakladateľom bol Fond národného majetku Slovenskej republiky.
Na základe Uznesenia Vlády SR č. 538 zo dňa 22. mája 2002, 49 % podielu Fondu národného
majetku SR získala priamym predajom spoločnosť Electricité de France International (EDFI). Dňa 31.
októbra 2002 spoločnosť vstúpila do SSE ako strategický partner.
Dňa 27. novembra 2013 EDFI a Energetický a průmyslový holding, a. s., (EPH) úspešne dokončili
transakciu, ktorej predmetom bol prevod minoritného podielu 49% a manažérskej kontroly v
spoločnosti SSE z EDFI na EPH.
V súčasnosti je akcionárom spoločnosti Slovenská republika, v mene ktorej koná Ministerstvo
hospodárstva Slovenskej republiky a spoločnosť EP Energy, a. s. so sídlom v Brne.
Predmet činnosti
SSE podniká na základe licencií udelených podľa osobitných zákonov Slovenskej republiky v týchto
hlavných činnostiach:
•
•
•

dodávka elektriny,
výroba elektriny,
dodávka plynu.

Okrem licencovaných činností podniká SSE na základe pridelených živnostenských oprávnení v
ďalších činnostiach:
•
•
•
•

poskytovanie energetickej služby s garantovanou úsporou energie
poskytovanie energetickej podpornej služby
výkon činnosti energetického audítora
finančné sprostredkovanie – výkon činnosti viazaného finančného agenta v sektore poistenia
alebo zaistenia

Akcionárska štruktúra
Slovenská republika, v mene ktorej koná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, so sídlom
Mierová 19, 827 15 Bratislava, IČO: 00 683 832, majoritný akcionár vlastniaci 1,793,508 kusov akcií
spoločnosti s menovitou hodnotou 59 544 465,60 EUR a počtom hlasov na valnom zhromaždení
1 793 508 (51%).
Spoločnosť EP energy, a. s., so sídlom Brno, Příkop 843/4, 602 00 Česká republika, identifikačné
číslo: 29 259 428, zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v Brne, oddiel B, vložka č. 6278,
minoritný akcionár vlastniaci 1 723 174 kusov akcií spoločnosti s menovitou hodnotou 57 209 376,80
EUR a počtom hlasov na valnom zhromaždení 1 723 174 (49%).
Identifikačné údaje
Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO: 36 403 008
IČ DPH: SK 2020106682
Bankové spojenie
VÚB, a. s. Žilina, č. účtu: 702 432/0200
Identifikačné číslo IBAN: SK91 0200 0000 0000 0070 2432
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Akciová spoločnosť je zaregistrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka
číslo: 10328/L, deň zápisu 1. január 2002.
Telefón: 041/519 1111
Fax: 041/519 2575
E – mail: sse@sse.sk
Internet: www.sse.sk
Spoločnosti s majetkovou účasťou SSE
Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s.
Spoločnosť bola založená 22. marca 2006. Stredoslovenská energetika – Distribúcia a. s., (SSE–D)
je distribučná energetická spoločnosť. Pôsobí v Žilinskom, v Banskobystrickom a v časti
Trenčianskeho kraja, kam distribuuje elektrickú energiu pre viac ako 700 000 zákazníkov –
podnikateľov a domácnosti. Svojim zákazníkom poskytuje služby súvisiace s prevádzkou distribučnej
sústavy. SSE vlastní 100% akcií. Aktívnu činnosť spoločnosť začala od 1. júla 2007 po realizácii
oddelenia Prevádzkovateľa distribučnej sústavy podľa § 25, odsek 1 zákona č. 656/2004 Z. z.
o energetike a o zmene niektorých zákonov (unbundling) vkladom časti podniku – divízia 7000 SSE
Prevádzkovateľ Distribučnej sústavy – do základného imania dcérskej spoločnosti SSE–D.
Elektroenergetické montáže, a. s.
Spoločnosť bola založená 2. júla 2003. Na základe výsledkov mimoriadneho Valného zhromaždenia
SSE bola schválená zmluva o predaji časti spoločnosti divízie Stavebnomontážnych činností do
novozaloženej dcérskej spoločnosti Elektroenergetické montáže, a. s. Hlavnou činnosťou spoločnosti
je výstavba, obnova a rozvoj elektroenergetických zariadení na území celého Slovenska. SSE vlastní
100% akcií.
SSE – Metrológia, s. r. o.
Dcérska spoločnosť SSE - Metrológia, s. r. o., bola založená 3. apríla 2003. Od 1. januára 2004
nadviazala svojou činnosťou na päťdesiatročnú činnosť metrológie SSE v oblasti overovania
elektromerov, ktorú spoločnosť postupne rozšírila aj na overovanie vodomerov ako súčasti meračov
tepla a kalibráciu meradiel elektrických veličín. SSE vlastní 100% podiel.
Stredoslovenská energetika – Project Development, s. r. o.
Spoločnosť bola založená 3. júna 2008 za účelom výstavby plynovej elektrárne v roku 2009 a jej
funkčnej prevádzky od roku 2010. SSE vlastní 100% podiel.
SSE – Solar, s. r. o.
Spoločnosť bola založená dňa 2. apríla 2010 za účelom vybudovania a
fotovoltaických elektrární. SSE vlastní 100% podiel.

prevádzkovania

SSE CZ, s. r. o.
Spoločnosť SSE CZ, s. r. o., bola založená 13. októbra 2005. Zaoberá sa obchodovaním s elektrickou
energiou a dodávkou elektriny koncovým odberateľom na českom trhu. SSE je jediným spoločníkom
tejto spoločnosti a vlastní 100% podiel.
SPX, s. r. o.
Zakladateľmi SPX sú tri spoločnosti SSE, VSE a ZSE. Činnosť tejto spoločnosti je zameraná na
výmenu informácií pri obchodovaní s elektrinou prostredníctvom internetového portálu SPX.
Spoločnosť bola založená 24. novembra 2004. SSE vlastní 33,33% podiel.
Energotel, a. s.
Spoločnosť bola založená 7. februára 2000 na účely poskytovania dátových a telekomunikačných
služieb. SSE vlastní 20% akcií. Ďalšími akcionármi spoločnosti sú ZSE, VSE, SE a Transpetrol.
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Vedenie spoločnosti
Predstavenstvo:
Ing. Jan Špringl
Mgr. Martin Fedor
Mgr. Ing. Márius Hričovský, Dr. oec.
Ing. Pavol Mertus
Mgr. Martin Fedor
Ing. Jiří Feist
Mgr. Richard Flimel

predseda
predseda
podpredseda
člen
člen
člen
člen

Dozorná rada:
Ing. Ján Voštenák
Ing. Jozef Antošík
Ing. Pavol Čerňan
JUDr. Vladimír Urblík
Ing. Tibor Lehotský
Ing. Eduard Rada
Ing. Miroslav Martoník
Ing. Miroslav Martoník
Ing. Igor Pištík
Ing. Igor Pištík
Ing. Dušan Majer
Mgr. Juraj Kadaši

predseda
podpredseda
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen

Výkonné vedenie:
Bc. Stanislav Coufal
Ing. Petr Tomášek
Mgr. Szilárd Mangult
Ing. Petr Tomášek
Ing. Pavel Bárdoš
Mgr. Andrea Maarová

generálny riaditeľ
(do 31.08.2015)
splnomocnený vo veci kompetencií GR (od 01.09.2015)
riaditeľ divízie Obchod a služby
riaditeľ divízie Financie a služby
riaditeľ divízie Stratégia a rozvoj podnikania
riaditeľka divízie Zákaznícke služby

(do 29.06.2015)
(od 30.06.2015)
(do 29.06.2015)
(od 30.06.2015)

(do 29.04.2015)
(od 29.04.2015)
(do 29.04.2015)
(od 29.04.2015)
(do 29.04.2015)
(od 29.04.2015)
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Významné udalosti roku 2015
SSE sa zapojila do obchodovania so zárukami pôvodu elektriny – certifikovaný nákup elektriny
z obnoviteľných zdrojov. V uvedenej oblasti sú rozpracované nové zmluvy z dôvodu zvyšovania
portfólia partnerov a likvidity.
Za účelom zlepšenia predaja a zákazníckej starostlivosti začala implementácia nového CRM systému.
Spoločnosť SSE-D pokračovala v stabilizácii a zefektívňovaní procesných krokov pre účastníkov trhu,
ako je unifikácia procesov na trhu s elektrinou, väzby na OKTE, a. s., (Organizátor krátkodobého trhu
s elektrinou) vo vzťahu pre centrálnu fakturáciu poplatkov súvisiacich s prevádzkou sústavy a
súvisiacich činností pre subjekty zúčtovania, ako aj procesných krokov pri zabezpečení rovnakých
podmienok a maximálnej možnej eliminácii prípadnej diskriminácie účastníkov trhu a používateľov
distribučnej sústavy.
Dňa 18. marca 2015 sme v Považskej Bystrici znovuotvorili Zákaznícke centrum SSE. Išlo o pilotný
projekt spoločnosti s novým konceptom centier. Posilnili sme tak našu prítomnosť aj v regiónoch, s
cieľom nárastu dostupnosti našich služieb klientom.
V rámci energeticky efektívneho projektu verejného osvetlenia SSE dokončila rekonštrukciu verejného
osvetlenia v obci Lietava.
Zamestnanci skupiny SSE vďaka dosiahnutému vysokému počtu zriadených elektronických faktúr
vysadili zeleň v detských jasličkách na Veľkej Okružnej v Žiline.
Skupina SSE sa dobrovoľníckou aktivitou „Zázemie pre turistov pod Považským hradom“ zapojila do
podujatia firemného dobrovoľníctva Naše Mesto pod záštitou nadácie Pontis a skupiny firiem Engage.
17. júna 2015 sa v spolupráci s mobilnou jednotkou Národnej transfúznej služby (NTS) SR v Žiline
konala úspešná dobrovoľnícka aktivita pre zamestnancov – bezplatné darovanie krvi.
Spoločnosť SSE absolvovala certifikačný audit, ktorý potvrdil súlad systému manažérstva kvality s
požiadavkami normy STN EN ISO 9001:2009 pre činnosti dodávka elektriny a dodávka plynu.
Získaním tohto certifikátu rozšírila už zavedený a certifikovaný integrovaný systém manažérstva o
ďalšiu normu.
Spoločnosť SSE-D priniesla zákazníkom nový spôsob odpočtu spotreby elektriny s cieľom jej
efektívnejšieho využívania. Inteligentné meracie systémy postupne bezplatne zavedie u koncových
odberateľov pripojených na NN hladine, ktorých ročná spotreba presiahne minimálne 4 MWh.
SSE bola partnerom akcie Donovaly Night Run 2015 druhého ročníka série nočných behov a finančne
podporila podujatie organizované Považským múzeom na hrade Strečno.
SSE sa zapojila do najrozšírenejšej kampane na podporu udržateľnej mobility vo svete s názvom
Európsky týždeň mobility (ETM). Tohtoročná kampaň sa niesla v znamení motta „Vyberte si. Zmeňte.
Skombinujte."
Skupina SSE v rámci podujatia pre obchodných partnerov obdarovala sumou 24 000 € neziskové
organizácie a detské domovy. Prostredníctvom celofiremného dobrovoľníctva sme tiež finančne
podporili detské krízové centrum „Náruč“.
Z dôvodu požiadaviek ÚRSO sa k 31. decembru 2015 uskutočnila reorganizácia skupiny
Stredoslovenská energetika, a. s. V rámci transakcie bola k 31. decembru 2015 predaná do
spoločnosti SSE-D časť materskej spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s. Prevádzaná časť
podniku obsahuje vybrané činnosti a zamestnancov odboru Informačné technológie.
Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti svojim rozhodnutím zo dňa 26. októbra 2015 rozhodlo
o predaji časti podniku SSE, a. s. spoločnosti SSE-D.
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Aktivity skupiny SSE
Obchod a služby
Sekcia Predaj biznis zákazníkom
V segmente biznis zákazníkov sa nám v uplynulom roku podarilo dosiahnuť naše obchodné ciele. Konkurenčný
tlak pri obchodovaní nášho tradičného produktu elektriny, naďalej rastie. Z tohto dôvodu sme zaznamenali
mierne negatívne saldo v zákazníckom portfóliu na rok 2016. Uvedený fakt sme sa snažili kompenzovať
viacerými aktivitami – optimalizáciou nákladov, ale aj úspešným predajom ďalších produktov, ktorými sú
predovšetkým plyn, produkty energetickej efektívnosti, zelená elektrina. V rámci komodít sme dokázali
zazmluvniť významnú časť zákazníckeho portfólia na dodávku elektriny aj pre roky 2017 a 2018.
Veľké úsilie sme venovali rozvoju služieb energetickej efektívnosti, ich propagácii a predaju. Úspešne sme
realizovali viacero projektov rekonštrukcie osvetlenia v priemyselných objektoch, energetické audity, ako aj
projekt rekonštrukcie kompresorovne. Služby v energetickej oblasti považujeme my, ale aj konkurencia, za
priestor s obrovským potenciálom. Za účelom zlepšenia predaja a zákazníckej starostlivosti sme začali
implementáciu nového CRM systému.
Sekcia Nákup a manažment portfólia
SSE sa neustále prispôsobuje podmienkam meniaceho sa liberalizovaného energetického trhu. Liberalizácia
a deregulácia cien neustále zvyšuje konkurenčné prostredie, ktorého súčasťou je aj naša spoločnosť. Napriek
neočakávaným trhovým trendom sa nám aj v roku 2015 podarilo naplniť stanovené ciele. Konkurenčný boj na
trhu s elektrinou a plynom v rámci Slovenska si vyžadoval efektívne nákupné stratégie a manažment portfólia
pre udržanie trhovej pozície a splnenie ekonomických očakávaní SSE. Sekcia Nákup a manažment portfólia
aktívne prispievala k dosiahnutiu týchto cieľov, najmä správne časovo rozvrhnutými rozhodnutiami pri nákupe
elektriny a plynu.
Ceny obchodovaných energetických komodít sa všeobecne v roku 2015 na Slovensku a na celom svete niesli v
klesajúcom trende. Najväčší vplyv na uvedený pokles cien komodít malo najmä oslabovanie veľkých ekonomík
a to prevažne v Ázii, prebytok ropy na svetových trhoch, neustále sa rozširujúce inštalácie obnoviteľných
zdrojov. Tiež pokračujúca ťažba ropy a plynu z bridlíc s následným rozhodnutím USA o vývoze lacného tzv.
LNG plynu do Európy. Ceny elektriny a plynu opäť siahli na svoje najnižšie úrovne za posledných niekoľko
rokov.
V roku 2015 sa SSE v rámci zvyšujúceho záujmu zákazníckeho portfólia zapojila do obchodovania so zárukami
pôvodu elektriny – certifikovaný nákup elektriny z obnoviteľných zdrojov. V uvedenej oblasti sú rozpracované
nové zmluvy s cieľom zvyšovania portfólia partnerov a likvidity.
Spoločným projektom na úrovni divízie Obchod a služby bol projekt riadenie odchýlky bilančnej skupiny, ktorého
základným cieľom bolo zníženie nákladov na odchýlky.
Sekcia Marketing a B2C predaj
Uplynulý rok bola trhová situácia výrazne ovplyvnená vstupom nových dodávateľov. Nárast konkurencie sa nám
podarilo kompenzovať úspešným získavaním nových zákazníkov – došlo ku zdvojnásobeniu dodávky plynu.
Napriek pretrvávajúcej regulácii v segmente domácnosti, sme dokázali aktívne vstúpiť aj do tohto segmentu.
Uplynulý rok sa niesol v znamení stabilizácie portfólia, kedy bola bilancia odchodu zákazníkov na minimálnych
úrovniach, ako v segmente domácnosti, tak i v segmente podnikatelia a organizácie. Vo všeobecnosti
hodnotíme rok ako úspešný.
Ambíciu byť komplexný energetický partner, sa nám darí napĺňať aj rozšírením produktového portfólia o
produkty energetickej efektívnosti – energetický certifikát a energetický audit. Ako spoľahlivý partner pomáhame
zákazníkom nachádzať riešenia pre úsporu energií a zároveň im plníme ich zákonnú povinnosť.
Rok 2015 bol prelomový z pohľadu zákazníckej starostlivosti vo všetkých segmentoch. Posilňovali sme najmä
predajné kanály, ktoré sú kľúčom pri predaji komodít a služieb.
Vytvorili sme tím obchodníkov pre osobnú zákaznícku starostlivosť pre malých a stredných podnikateľov nielen
v oblasti dodávky energií, ale najmä pri individuálnom riešení energetickej efektívnosti. Výsledkom je úspešná
realizácia viacerých energetických auditov. V rámci zákazníckej starostlivosti o nášho tradičného partnera,
samosprávu, sme rozšírili spoluprácu pri identifikácii možností úspor a s tým súvisiace znižovanie energetickej
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náročnosti. Spolupráca bola rozšírená najmä v oblasti modernizácie verejného osvetlenia, vrátane
zabezpečenia samotnej prevádzky.
Zákazníkom zo segmentu domácnosti výrazne pomáha pri rozhodnutiach osobné poradenstvo a kvalitný
zákaznícky servis, preto sme v Považskej Bystrici otvorili nové zákaznícke centrum. Posilnili sme tak našu
prítomnosť v regiónoch, s cieľom nárastu dostupnosti našich služieb klientom. Rozširujúca sa ponuka
doplnkových produktov a služieb kladie nároky aj na cielenú a efektívnu komunikáciu. Zmena loga a celkovej
vizuálnej identity, ktorá prebehla na začiatku roka 2015, aktívne podporuje značku SSE ako symbol modernej
spoločnosti, stavajúcej na stabilných základoch a zodpovednom prístupe k svojim zákazníkom.
Sekcia Podpora predaja
V oblasti vývoja nových cenových produktov sme pre biznis zákazníkov uviedli nový produkt Zelená energia. Ide
o dodávku elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov elektriny. SSE dokladuje, že nakúpila zelenú elektrinu nákup certifikátov, tzv. záruk pôvodu od výrobcov elektriny.
Realizovaná zmena v preklápaní zmlúv biznis zákazníkov medzi systémami CRM a manažmentom cenových
ponúk, priniesla automatizáciu procesu s pozitívnym dopadom na záťaž pracovníkov a zníženie počtu
reklamácii.
V rámci skvalitňovania servisu pre biznis zákazníkov pracujeme aj na budovaní osobných vzťahov na úrovni
pracovníkov zodpovedných za servis. Realizované osobné stretnutia so zákazníkmi s najvyšším počtom
interakcii prispievajú k zlepšeniu starostlivosti a prehĺbeniu dôvery zákazníka. Dôležitým bodom v zákazníckej
starostlivosti predstavuje meranie spokojnosti zákazníka. V roku 2015 sme prvý krát realizovali detailný
prieskum zameraný na spokojnosť biznis zákazníkov so zákazníckym servisom, ktorý priniesol nadmieru
priaznivé výsledky.
V súvislosti so zmenami technickej špecifikácie pre výmenu dát s distribučnými spoločnosťami boli realizované
viaceré zmeny na úrovni nastavenia systémov. Jednalo sa o procesy pri zmene dodávateľa, zasielaní
fakturačných podkladov, reklamácie. Významný dopad na viaceré podporné oblasti mala implementácia
inteligentných meracích systémov od 1.7.2015.
Sekcia Rozvoj a predaj nových produktov a služieb
Súčasný vývoj na trhu s elektrinou a plynom, rozvoj konkurencie ako aj ambícia rastu trhového podielu pre
spoločnosť SSE si už okrem komoditných produktov vyžaduje aj ponuku a predaj doplnkových, nekomoditných
produktov, ktoré sú predpokladom komplexnej ponuky služieb pre zákazníkov. Táto ponuka bude zohrávať v
buducnosti dôležitú úlohu v rozhodovaní zákazníka v súvislosti s výberom dodávateľa energií. Vývoj a ponuka
nových produktov sa stáva štandardom na trhu a jej rozvojom môžeme zlešiť svoje postavenie voči konkurencii.
Stredoslovenská energetika mala aj v roku 2015 vo svojom portfóliu poskytovanie energetických služieb. Objem
a dôležitosť ich postavenia v ponuke SSE stále rastie a dnes už možno hovoriť o samostatnom segmente.
Produkt energetickej efektívnosti sa stal dostupný širokej skupine odberateľov energií z priemyslu, služieb,
obchodu či komunálnej sféry. A záujem o energetické služby naďalej stúpa, pretože znižovanie nákladov na
energie prináša jednoznačnú konkurenčnú výhodu. Aj v tomto roku dominovali projektom energetickej
efektívnosti projekty na modernizáciu osvetlenia výrobných hál a prevádzok. V tejto oblasti sme dosiahli
u klientov úspory na úrovni 50 až 60%. Návratnosť investície sa pohybovala v rozmedzí 3 až 5 rokov. Ďalšou
významnou oblasťou bolo zefektívnenie výroby stlačeného vzduchu riadením jeho výroby, výmenou
kompresorov, diagnostikou rozvodov stlačeného vzduchu a odstránením strát alebo projekt zefektívnenia práce
vzduchotechniky. Vo väčšine prípadov sme sa podieľali na energeticky efektívnom riešení aj investične.
Aj v roku 2015 sme svojim klientom ponúkli a zrealizovali službu energetického auditu, ktorý vychádza zo
zhodnotenia súčasného stavu spotreby energií a energetickej náročnosti firmy. V roku 2015 v zmysle zákona č.
321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti mali túto povinnosť všetky veľké podniky. Zámerom bolo okrem
splnenia legislatívnej povinnosti aj hľadanie možných úspor a návrhov opatrení, ktoré vedú k zníženiu
energetickej náročnosti, vyčísleniu predpokladaných investičných nákladov, vyčísleniu ekonomického prínosu
energetických úspor a ich návratnosti.
SSE spustila v roku 2015 dizajn a implementáciu mass-marketového nekomoditného produktu „Zelená
domácnostiam“ určeného na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domoch a bytových domoch.
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Myšlienka tvorby produktu malých obnoviteľných zdrojov energie pre domy a bytové domy vznikla v súlade s
Národným programom „Zelená domácnostiam“ a dotačnou schémou z operačného programu Kvalita životného
prostredia štrukturálnych fondov Európskej únie. SSE vytvorila pre svojich klientov tzv. „projekt na kľúč“ a teda
zabezpečí všetky činnosti potrebné pre inštaláciu takéhoto zariadenia.
Regulácia dodávky elektriny a plynu
V roku 2015 naďalej pokračovala legislatívne zavedená cenová regulácia dodávky elektriny zraniteľným
odberateľom, ktorými sú odberatelia elektriny aj plynu v domácnostiach a malé podniky. Úradom pre reguláciu
sieťových odvetví boli pre rok 2015 schválené predložené návrhy zmeny cien v oblasti dodávky elektriny, ktoré
reflektovali pokles vývoja cien komodity o viac ako 10%. Naďalej v roku 2015 bola v oblasti dodávky plynu
zachovaná prijatá obchodná politika a garantovaná 9% zľava pri uplatňovaní cien v priebehu celého roka
v porovnaní so schválenými regulovanými cenami najvýznamnejšieho dodávateľa plynu na trhu v rámci SR.
V nadväznosti na uvedenú obchodnú politiku sa portfólio v oblasti dodávky plynu mierne rozšírilo, avšak
naďalej sa obchodné aktivity spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s. v roku 2015 sústreďovali na
dodávku elektriny a udržanie si pozície významného dodávateľa najmä na území stredného Slovenska.
V oblasti vecnej regulácie boli Úradom schválené zmeny obchodných podmienok platné pre rok 2015
v oblastiach ochrany osobných údajov, mimosúdneho riešenia sporov, platobných podmienok. V nadväznosti na
legislatívou stanovené štandardy kvality za dodávku elektriny a za dodávku plynu boli prijaté interné opatrenia
na zlepšenie a dosiahnutie vyššej úrovne ich plnenia. V roku 2015 za oblasť dodávky elektriny boli štandardy
kvality splnené na úrovni 100%, v prípade štandardov kvality pre dodávku plynu bolo plnenie mierne lepšie ako
je stanovená hodnota zo strany Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.
V nadväznosti na platnosť a účinnosť Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011 o integrite
a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou (REMIT) a vykonávacie nariadenie Európskej komisie, bola
v priebehu roka venovaná značná pozornosť zabezpečeniu registrácie a povinného oznamovania údajov
o transakciách týkajúcich sa zmlúv o veľkoobchodných energetických produktoch obchodovaných na
organizovaných miestach obchodovania.
Financie
Financovanie spoločnosti bolo v roku 2015 realizované v súlade s dohodnutou stratégiou, rešpektujúc zásady
vyváženosti dlhodobých aktív a pasív, vyváženosti krátkodobých aktív a pasív a akceptovateľnej miery
zadlženosti.
V oblasti fakturácie dodávky elektriny a plynu pokračuje trend zvyšovania podielu zákazníkov s elektronickým
doručovaním faktúr a s využitím spôsobu platby Priame inkaso, čo do značnej miery zvyšuje komfort
komunikácie a obsluhy zákazníkov. Odráža sa to tiež vo vysokej miere inkasácie. Využívaním nových spôsobov
upomínania, interného a externého vymáhania pohľadávok sa darí kontinuálne znižovať objem nových
pohľadávok po lehote splatnosti z obchodného styku.
V roku 2015 došlo v rámci skupiny SSE k zmenám organizácie poskytovania interných služieb Dopravy a IT.
Tieto zmeny nemali žiadny dopad na rozsah a kvalitu poskytovaných služieb zákazníkom ani na konsolidované
výsledky skupiny SSE.

Distribúcia elektriny
Stredoslovenská energetika – Distribúcia pôsobí v Žilinskom, v Banskobystrickom a v časti Trenčianskeho kraja,
kde distribuuje elektrickú energiu pre takmer 740 000 zákazníkov - podnikateľov a domácnosti. Kľúčovým
predmetom činnosti Spoločnosti je distribúcia elektriny koncovým odberateľom.
Stálym cieľom SSE-D, a. s. je posilňovanie kritických miest sústavy, obnova sústavy z hľadiska fyzického stavu,
dodržiavanie štandardov kvality, znižovanie strát pri distribúcii elektrickej energie a pripojenie nových odberných
miest.
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Regulácia distribúcie elektriny
Rok 2015 bol predposledným rokom tohto regulačného obdobia, ktoré sa začalo v roku 2012. Hoci v priebehu
roku 2015 došlo k dvom novelizáciám Vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) č. 221/2013
Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike. Tieto novely nemali významný dopad na
spôsob regulácie pre skupinu SSE a na jej fungovanie. Jedinou zmenou, ktorá sa nepriamo dotkla spoločnosti
SSE-D bola zmena spôsobu výpočtu ceny elektriny na straty, za ktorú SSE-D, resp. ním poverená osoba,
vykupuje elektrinu vyrobenú z OZE/KVET.
V posledný novembrový deň obdržala SSE-D rozhodnutie ÚRSO, ktorým boli zmenené ceny za prístup do
distribučnej sústavy a distribúciu elektriny na rok 2016. ÚRSO sa rozhodlo pristúpiť k zmene ceny z dôvodu
významnej zmeny ekonomických parametrov a to hlavne cien za prístup do prenosovej sústavy a prenos
elektriny vrátane tarify za straty pri prenose elektriny. Z toho dôvodu na rok 2016 platia na časti vymedzeného
územia SSE-D ceny za prístup do distribučnej sústavy 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. novembra 2014.
Rok 2015 sa niesol v duchu príprav Regulačnej politiky na nové regulačné obdobie, začínajúce od roku 2017.
ÚRSO na konci roku 2015 predložilo do medzirezortného pripomienkovacieho 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 sústavy bude i naďalej pod silným
tlakom zo strany regulátora tak v oblasti cenovej, ako aj v oblasti vecnej regulácie.
Spoločenská zodpovednosť a ochrana životného prostredia
Spoločnosť Stredoslovenská energetika, a. s., sa venuje oblasti zodpovedného podnikania a je členom
združenia Business Leaders Forum. Spolu s ostatnými členmi prispievame k presadzovaniu a dodržiavaniu
princípov spoločenskej zodpovednosti. SSE formou sponzoringu podporuje rôzne organizácie, ktoré pôsobia v
oblasti environmentu. V roku 2015 sme finančne podporili 21. ročník festivalu s názvom Vysoké hory.
Zamestnanci SSE vďaka dosiahnutému vysokému počtu zriadených elektronických faktúr vysadili zeleň
v detských jasličkách na Veľkej Okružnej v Žiline.
V mesiaci október SSE bezplatne odovzdala do užívania už druhý elektromobil mestu Žilina. Podporila tým
využívanie elektromobilu ako ekologického prostriedku v mestách.
V dňoch 10. a 17. júna 2015 sme podporili projekt Dni energií na Slovensku, a to svojou účasťou v Žiline a
v Banskej Bystrici. Prezentovali sme fotovoltické panely a elektromobily ako možnosti propagácie zelených
technológií.

Oblasť BOZP a ochrana životného prostredia
Oblasť BOZP
Spoločnosť SSE má od roku 2013 zavedený integrovaný manažérsky systém podľa noriem STN EN ISO
14001:2004 systém environmentálneho manažérstva a OHSAS 18 001:2007 systém manažérstva ochrany
zdravia a bezpečnosti.
V roku 2015 spoločnosť úspešne absolvovala dozorový audit integrovaného systému manažérstva, ktorý
potvrdil platnosť certifikátov v zmysle noriem ISO 14001:2004 a OHSAS 18 001:2007.
Manažment spoločnosti pokladá zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci svojich zamestnancov,
návštev, dodávateľov, odberateľov a verejnosti za prioritnú podmienku svojho podnikateľského zámeru.
V roku 2015 neboli zaznamenané žiadne smrteľné ani závažné pracovné úrazy.
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Aktívne sme sa zapojili aj do celoeurópskej kampane „Zdravé pracoviská – Týždeň bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci – Zdravé pracoviská bez stresu“, za čo sme od Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu
zdravia pri práci získali osvedčenie o účasti.
Naša spoločnosť sa zapája do stretnutí Národnej siete Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia
pri práci, ktorá je zriadená pri Národnom Inšpektoráte práce.
Ochrana životného prostredia
Prioritami spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s. v oblasti ochrany životného prostredia boli v roku 2015
aktivity v súlade s princípmi trvaloudržateľného rozvoja a biodiverzity.
Od roku 2013 má spoločnosť zavedený systém environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO
14001:2004. V roku 2015 bol vykonaný dozorový audit v zmysle normy ISO 14001:2004. Naša environmentálna
politika sa riadi princípmi, ktoré sú v súlade s podmienkami trvalo udržateľného rozvoja. Vykonávame
pravidelné hodnotenie nášho environmentálneho správania, environmentálnych cieľov a programov. Pozitívne
motivujeme svojich zamestnancov k dosahovaniu stanovených environmentálnych cieľov prostredníctvom
zvyšovania ich environmentálneho povedomia.
V rámci našich činností podporujeme využívanie obnoviteľných zdrojov energie a efektívne využívanie energie
podľa princípov trvalo udržateľného rozvoja.

Odpadové hospodárstvo
Využiteľné zložky odpadov separujeme z komunálneho odpadu v spolupráci s mestom Žilina. Pre zber
využiteľných zložiek komunálneho odpadu využívame nádoby a kontajnery na zber papiera a plastov. Vývoz
týchto druhov odpadov zabezpečuje mesto Žilina v súlade s VZN o odpadoch. V administratívnej budove je
zabezpečený zber týchto komodít vo vyznačených priestoroch označených ako „Zelený kútik“.
Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme
Spoločnosť prevádzkuje jeden malý zdroj znečisťovania ovzdušia podľa zákona o ochrane ovzdušia
a súvisiacich predpisov. Jedná sa o zdroj na spaľovanie zemného plynu určený na vykurovanie objektu. V roku
2015 bolo dodatočne vykonané jeho uvedenie do prevádzky v súlade s legislatívnymi požiadavkami.
Venujeme pozornosť starostlivosti o zariadenia obsahujúce plyn SF6 (fluorid sírový), ktorý je zaradený medzi
fluórované skleníkové plyny poškodzujúce ozónovú vrstvu Zeme. Pri prevádzkovaní predmetných zariadení bol
zaregistrovaný minimálny únik chlórfuoróvaných uhľovodíkov z klimatizačných zariadení (27 kg za rok)
sledovaných podľa zákona o ochrane ozónovej vrstvy Zeme, ktoré sú používané v klimatizačných jednotkách
v administratívnom objekte sídla spoločnosti v Žiline.
Zamestnanci skupiny SSE
Skupina SSE je významným zamestnávateľom pôsobiacim v regióne stredného Slovenska, ktorý poskytuje
zamestnancom viac než štandardné pracovné prostredie a stabilné zázemie.
Konečný počet zamestnancov k 31.12. 2015 bol 1 615, z čoho bolo 27% žien a 73% mužov. Priemerný vek
zamestnancov bol na úrovni 44,07 roka a priemerne odpracovaný čas v spoločnosti bol 18,31 roka. Miera
dobrovoľnej fluktuácie bola na úrovni 2,54%.
Priority v oblasti riadenia ľudských zdrojov sme v roku 2015 sústredili na vytvorenie a zavedenie nástrojov, ktoré
podporujú a prispievajú k naplneniu vízie a strategických cieľov skupiny SSE a zároveň využívajú potenciál
našich zamestnancov. Zamerali sme sa na podporu rozvoja poskytovaných služieb, podporu projektov v oblasti
predaja komodít a rozvoj zákazníckych služieb.
V roku 2015 sme z externého prostredia prijali do pracovného pomeru 101 nových zamestnancov.
Vzdelávanie zamestnancov aj naďalej patrí k oblastiam, ktorým sa spoločnosť dlhodobo a systematicky venuje.
Hlavnými oblasťami vzdelávania, na ktoré sme sa v roku 2015 zamerali boli povinné, odborné vzdelávanie a
vzdelávanie v oblasti mäkkých zručností. Vytvárame priestor, aby mali zamestnanci možnosť neustále rozvíjať
odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre zdokonalenie sa vo svojej pracovnej oblasti v súlade so
strategickým zámerom skupiny SSE.
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V rámci rozvoja zamestnancov a z dôvodu potreby nástupníctva pre manažérske pozície a pozície špecialistov
sme pokračovali aj v roku 2015 s „Programom 25/25“. Na 2. stupni vysokoškolského štúdia Elektroenergetiky na
Žilinskej univerzite s podporou zamestnávateľa pokračuje v štúdiu 20 zamestnancov. Predpokladané ukončenie
tohto inžinierskeho štúdia bude v roku 2016.
Rovnako podporujeme zamestnancov pri zvyšovaní kvalifikácie na iných vysokých školách a zamestnancov pri
zvyšovaní kvalifikácie na študijnom odbore elektromechanik so zameraním na silnoprúd na Strednej odbornej
škole elektrotechnickej.
Skupina SSE aj naďalej pokračuje v atraktívnych programoch ako je program Trainees, kde majú študenti
vysokých škôl možnosť nadobudnúť skúsenosti na rôznych oddeleniach skupiny SSE v rámci rotácie, zoznámiť
sa s kultúrou spoločnosti, pracovnými postupmi a aj aktívne sa zúčastniť na prebiehajúcich projektoch.
Ďalším veľmi atraktívnym programom je Absolventská prax. Ide o spoluprácu s Úradom práce, sociálnych vecí
a rodiny v Žilinskom kraji. Umožnili sme vykonávanie absolventskej praxe absolventom evidovaných na
príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Ponúkame im dočasné uplatnenie v oblastiach ľudských
zdrojov, obchodu, financií a zákazníckych služieb. Pre absolventov to bola možnosť získať prax
prostredníctvom plnenia úloh, prevzatia zodpovednosti a v neposlednom rade aj dodržiavaním pracovnej
disciplíny. Zoznámili sa s firemným prostredím, boli súčasťou tímov profesionálov a mali možnosť nadviazať
vzťahy, získať kontakty a premyslieť si, akým smerom sa bude uberať ich profesijný život.
Trvale venujeme pozornosť sociálnemu dialógu so sociálnym partnerom, ktorý je zameraný na pracovné
a sociálne podmienky zamestnancov, ako aj bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Naďalej sa udržuje
vysoký štandard sociálnej politiky a poskytovaných benefitov pre zamestnancov.
V rámci svojej sociálnej politiky smerujeme aktivity na podporu zamestnancov a ich rodiny. Poskytujeme široké
spektrum prorodinných príspevkov a opatrení, nadštandardne podporujeme ženy na materskej a rodičovskej
dovolenke a veľkú pozornosť venujeme mnohým formám špecifického pracovného voľna s náhradou mzdy.
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I.II. DCÉRSKE SPOLOČNOSTI
Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s.
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
Tel: + 421/41/519 2214
IČO: 36 442 151
IČ DPH: SK 2022187453
Účet: VÚB, a. s.
IBAN: SK44 0200 0000 0021 4355 0551
BIC:
SUBASKBX
Všeobecné informácie
Obchodné meno a sídlo
Dátum založenia
Dátum vzniku (podľa Obchodného registra)
Predmet činnosti

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s.
22. marec 2006
8. apríl 2006
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
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
ubytovacie služby bez poskytovania
pohostinských činností
prenájom hnuteľných vecí
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním
iných než základných služieb spojených
s prenájmom
správa a údržba bytového a nebytového fondu v
rozsahu voľných živností
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
služby súvisiace s počítačovým spracovaním
údajov
projektovanie a konštruovanie elektrických
zariadení
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky
vyhradených technických zariadení elektrických
v rozsahu S,O (OU, R, M) -E1-A
vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany
obyvateľstva
vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany
zamestnancov a osôb prevzatých do
starostlivosti
15

vzdelávacia činnosť na úseku civilnej ochrany
obyvateľstva
vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti
montáž určených meradiel
výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v
rozsahu - Výchova a vzdelávanie zamestnancov
a vedúcich zamestnancov
bezpečnostnotechnické služby
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným
odpadom
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako
nebezpečným odpadom
ZAMESTNANCI
Počet zamestnancov k 31.12.2015

1 271

ČLENOVIA ORGÁNOV SPOLOČNOSTI
Štatutárny orgán
Predstavenstvo

Funkcia
Predseda
Podpredseda
Člen
Člen
Člen

Meno
Ing. František Čupr, MBA
Ing. Jozef Vido
Ing. Branislav Kadáš
Ing. Roman Filipoiu
Petr Kozojed, člen

Dozorná rada

Predseda
Podpredseda
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen

Ing. Ján Majerský, PhD.,
Ing. Tomáš David, MBA,
Ing. Ivan Sýkora, člen
Ing. Miroslav Meluš, člen
Ing. Ľubomír Czaja, člen
Ing. Martin Vanderka, člen
Ing. Dušan Majer, člen
Ing. Igor Pištík
Ing. Miroslav Martoník

ŠTRUKTÚRA AKCIONÁROV A ICH PODIEL NA ZÁKLADNOM IMANÍ
Spoločníci
Stredoslovenská energetika, a. s.

Podiel na základnom imaní
v EUR
v%
499 835 252
100

Hlasovacie práva
v%
100

16

Elektroenergetické montáže, a. s.
Pri Rajčianke 2926/10, 010 01 Žilina
Tel: +421 41 519 2721
Fax: +421 41 519 2726
IČO:36412767
IČ DPH: SK 2020 100 511
Účet: VÚB, a. s., č. účtu: 1737359055/ 0200
E-mail: eem@eem.sk
Web: www.eem.sk
Všeobecné informácie
Obchodné meno a sídlo
Dátum založenia
Dátum vzniku (podľa obchodného registra)
Predmet činnosti

Elektroenergetické montáže, a. s.
Pri Rajčianke 2926/10
Žilina 010 01
2. júla 2003
12. augusta 2003
Výroba, montáž, rekonštrukcie, opravy a údržba
vyhradených elektrických zariadení a ich častí,
Vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok
elektrických zariadení,
Demolácia a zemné práce, prípravné práce pre stavbu,
Oprava a údržba motorových vozidiel a mechanizmov,
Prenájom motorových vozidiel a mechanizmov,
Kovoobrábanie,
Zámočníctvo,
Výroba kovových konštrukcií a ich častí,
Projektovanie
alebo
konštruovanie
vyhradených
elektrických zariadení,
Inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo,
Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností,
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému
spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných živností,
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom
živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľných živností,
Prenájom parkovacích plôch,
Reprografické práce,
Prenájom nebytových priestorov s poskytovaním iných než
základných služieb spojených s prenájmom,
Vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Montáž, oprava, vykonávanie revízií a skúšok vyhradených
technických zariadení elektrických v oblasti pôsobnosti
dozoru štátnej banskej správy

ZAMESTNANCI
Počet zamestnancov k 31.12.2015

49
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ČLENOVIA ORGÁNOV SPOLOČNOSTI
Orgán

Člen
Člen
Člen

Meno
Ing. Peter Berčík (do 2.3.2015)
Petr Kozojed (od 3.3.2015 do 14.12.2015)
Ing. Oldřich Cimbota (od 15.12.2015)
Ing. Oldřich Cimbota, MBA (do 14.12.2015)
Ing. Ingrid Lippaiová
Ing. Michal Kľučár (od 15.12.2015)

Dozorná rada

Predseda
Člen
Člen

Ing. Juraj Pukáč
Ing. Ľubomír Kollárik
Bc. Jana Ďurčanová

Výkonné vedenie

Generálny riaditeľ

Ing. Peter Berčík

Predstavenstvo

Funkcia
Predseda
Predseda

ŠTRUKTÚRA AKCIONÁROV A ICH PODIEL NA ZÁKLADNOM IMANÍ
Akcionári
Stredoslovenská energetika, a. s.

Podiel na základnom imaní
v EUR
v%
232 358
100

Hlasovacie práva
v%
100
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SSE - Metrológia, s. r. o.
Škultétyho 76, 010 01 Žilina
Tel: +421 41 76 33777
Fax: +421 41 76 33778

IČO: 36 411 141
IČ DPH: SK 2020 108 156
Účet: VÚB, a. s. Žilina, č. účtu: 1709136356/ 0200
E-mail: info@mevza.sk
Web: www.mevza.sk

Všeobecné informácie

Obchodné meno a sídlo
Dátum založenia
Dátum vzniku (podľa obchodného registra)
Predmet činnosti

SSE - Metrológia, s. r. o.
Škultétyho 76
010 01 Žilina
3. apríl 2003
17. apríl 2003
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému
spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných
živností
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v
rozsahu voľných živností
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,
obchodu, dopravy a služieb v rozsahu voľnej
živnosti
organizovanie školení a seminárov
poradenská činnosť v oblasti prvkov, zariadení a
systémov pre úsporu energie
automatizované spracovanie dát
oprava a montáž určených meradiel
overovanie určených meradiel
vykonávanie kalibrácie meradiel

ZAMESTNANCI
Počet zamestnancov k 31.12.2015

4

ČLENOVIA ORGÁNOV SPOLOČNOSTI
Štatutárny orgán

Funkcia
Konateľ
Konateľ
Konateľ

Meno
Ing. Mikuláš Koščo
Ing. Pavol Mertus
Ing. Michal Kľučár

ŠTRUKTÚRA SPOLOČNÍKOV A ICH PODIEL NA ZÁKLADNOM IMANÍ
Spoločníci
Stredoslovenská energetika, a. s.

Podiel na základnom imaní
V EUR
v%
1 019 054
100

Hlasovacie práva
v%
100
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SSE CZ, s. r. o.
Ovocný trh 572/11, 110 00 Praha 1, Česká republika
Tel: + 421/41/519 2116
IČO: 274 04 986
DIČ: CZ27404986
Účet: ČSOB, a. s. Praha
Účet v CZK
Účet v EUR

199 57 0106/0300 (IBAN: CZ60 0300 0000 0001 9957 0106)
200 16 9951/0300 (IBAN: CZ44 0300 0000 0002 0016 9951)
Všeobecné informácie

Obchodné meno a sídlo
Dátum založenia
Dátum vzniku (podľa obchodného registra)
Predmet činnosti

SSE CZ, s. r. o.
Ovocný trh 572/11
110 00 Praha 1
13. október 2005
12. december 2005
obchod s elektrinou
reklamná činnosť a marketing
obchod s plynom

ZAMESTNANCI
Počet zamestnancov k 31.12.2015

0

ČLENOVIA ORGÁNOV SPOLOČNOSTI
Štatutárny orgán
konatelia

Funkcia
konateľ
konateľ
konateľ

Meno
Ing. Martin Kuna
Ing. Petr Tomášek
Mgr. Ing. Márius Hričovský, Dr. oec.

ŠTRUKTÚRA SPOLOČNÍKOV A ICH PODIEL NA ZÁKLADNOM IMANÍ
Spoločníci
Stredoslovenská energetika, a. s.

Podiel na základnom imaní
v tis. CZK
v%
200
100

Hlasovacie práva
v%
100
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Stredoslovenská energetika – Project Development, s. r. o.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
IČO: 44 225 733
IČ DPH: 202 262 6732
Účet: Komerční banka Bratislava, a. s, č. účtu: 35-6854690217/8100;.
Web: www.sse.sk
Všeobecné informácie
Obchodné meno a sídlo
Dátum založenia
Dátum vzniku (podľa obchodného registra)
Predmet činnosti

Stredoslovenská energetika – Project
Development, s. r. o.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
3. júna 2008
11. júna 2008
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému
spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným
prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
činnosť podnikateľských, organizačných a
ekonomických poradcov
inžinierske činnosti a súvisiace technické
poradenstvo
reklamné a marketingové služby
faktoring a forfaiting
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
prenájom energetických zariadení
služby súvisiace s počítačovým spracovaním
údajov
výroba elektriny
dodávka elektriny

ZAMESTNANCI
Počet zamestnancov k 31.12.2015
ČLENOVIA ORGÁNOV SPOLOČNOSTI
Štatutárny orgán
Funkcia
Konatelia
konateľ
konateľ
konateľ

0
Meno
Ing. Michal Kľučár
Ing. Pavol Mertus
Ing. Jan Špringl

ŠTRUKTÚRA SPOLOČNÍKOV A ICH PODIEL NA ZÁKLADNOM IMANÍ
Podiel na základnom imaní
Spoločníci
v EUR
v%
Stredoslovenská energetika, a. s.
6 728 620
100

Hlasovacie práva
v%
100
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SSE-Solar, s. r. o.

Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
IČO: 45506418
IČO DPH: 202 300 7437
Účet: Tatra banka, a. s., č. účtu: 2925122965/1100
Všeobecné informácie
Obchodné meno a sídlo
Dátum založenia
Dátum vzniku (podľa obchodného registra)
Predmet činnosti

SSE-Solar, s. r. o.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
29. marca 2010
2. apríla 2010
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému
spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným
prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
prenájom hnuteľných vecí
výroba elektriny, dodávka elektriny

ZAMESTNANCI
Počet zamestnancov k 31.12.2015

0

ČLENOVIA ORGÁNOV SPOLOČNOSTI
Štatutárny orgán
Konatelia

Funkcia
konateľ
konateľ
konateľ

Meno
Ing. Michal Kľučár
Ing. Jan Špringl
Mgr. Ing. Márius Hričovský, Dr. oec.

ŠTRUKTÚRA SPOLOČNÍKOV A ICH PODIEL NA ZÁKLADNOM IMANÍ
Spoločníci
Stredoslovenská energetika, a. s.

Podiel na základnom imaní
v EUR
6 000 000

v%
100

Hlasovacie práva
v%
100
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II. SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ A ČINNOSTI SSE SKUPINY V ROKU 2015
KONSOLIDOVANÝ CELOK

EKONOMICKÉ VÝSLEDKY
Finančné výsledky

Konsolidovaný výkaz ziskov a strát SSE, a. s.

(v tisícoch EUR)

Popis
Tržby
Nákup elektrickej energie, súvisiace poplatky a distribučné poplatky
Personálne náklady
Spotreba materiálu a tovaru
Ostatné prevádzkové výnosy
Ostatné prevádzkové náklady
EBITDA
Odpisy a opravné položky k majetku
Prevádzkový zisk
Výnosové úroky
Nákladové úroky
Ostatné finančné – náklady / zisky, netto
Finančné výnosy, netto
Podiel na zisku spoločných podnikov
Zisk pred zdanením
Daň z príjmov
Zisk za účtovné obdobie

2015
2014
923 118 871 390
-682 207 -665 807
-40 238 -36 321
-6 303
-6 256
12 325
6 779
-27 905 -22 111
178 790 147 674
-30 340 -31 659
148 450 116 015
75
111
-1 626
-2 006
383
125
-1 168
-1 770
127
930
147 409 115 175
-36 688 -26 934
110 721
88 241

Konsolidovaná účtovná závierka spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s. za rok 2015 bola zostavená
podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS) v znení prijatom Európskou úniou.
Za rok 2015 bol dosiahnutý prevádzkový hospodársky výsledok vyjadrený ukazovateľom EBITDA vo výške
178,8 mil. EUR, čo je v porovnaní s rokom 2014 nárast o 31,1 mil. EUR.
Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je dodávka a distribúcia elektrickej energie a dodávka plynu najmä
v regióne stredného Slovenska. Tržby a výnosy z predaja a distribúcie elektrickej energie a predaja plynu tvorili
najvýznamnejší podiel z celkových tržieb. Ďalšiu časť tržieb tvorili tržby za pripojovacie a preskúšavacie
poplatky pre odberateľov elektrickej energie, stavebno-montážne práce, meranie, kalibráciu, poskytovanie prác
pod napätím a inžiniersku činnosť.
Podobne najvýznamnejší podiel z celkových nákladov tvorili náklady súvisiace s predajom a distribúciou
elektrickej energie a predajom plynu - nákup elektrickej energie a plynu, náklady na výkup elektrickej energie
z obnoviteľných zdrojov, systémové služby SEPS.
V roku 2015 dosiahla skupina SSE nárast ukazovateľa EBITDA v porovnaní s rokom 2014. Tento nárast súvisí
najmä s nárastom marže z predaja a distribúcie elektrickej energie a plynu (+34,1 mil. EUR). Z toho
najvýznamnejšiu časť tvorí prevádzkovanie systému TPS/TSS (+23,5 mil. EUR). Uvedený nárast bol mierne
kompenzovaný medziročným nárastom personálnych nákladov ako aj nárastom externých nákladov (externé
služby dopravy). Pozitívny vplyv mal aj nárast tržieb za služby z nových aktivít a aktivít energetickej efektívnosti.
Výsledok hospodárenia
o 22,5 mil. EUR.

po zdanení

vo výške

110,7

mil. EUR

je v porovnaní

s rokom

2014

vyšší

Podrobnejšie finančné údaje sú uvedené v Správe nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke
k 31.decembru 2015.
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III. 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
závierke za rok 2015.
IV. STRATÉGIA, CIELE A PREDPOKLADANÝ VÝVOJ KONSOLIDOVANÉHO CELKU
V roku 2016 bude spoločnosť SSE v súlade so schválenou podnikovou stratégiou posilňovať svoju pozíciu
v oblastí predaja plynu a súčasne sa zameriavať na udržanie pozície v oblasti predaja elektrickej energie.
Súčasťou stratégie bude plne rozvinúť služby v oblasti energetickej efektívnosti. Ideálne projekty by mali spĺňať
parametre podnikového riadenia a finančnej realizovateľnosti a zároveň podporovať sociálnu zodpovednosť
SSE.
V. NÁKLADY NA ČINNOSŤ V OBLASTI VÝSKUMU A VÝVOJA
Spoločnosti konsolidovaného celku v roku 2015 nemali žiadne náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.
VI. NADOBÚDANIE VLASTNÝCH AKCIÍ, DOČASNÝCH LISTOV, OBCHODNÝCH PODIELOV A AKCIÍ,
DOČASNÝCH LISTOV A OBCHODNÝCH PODIELOV MATERSKEJ ÚČTOVNEJ JEDNOTKY
Spoločnosť SSE v roku 2015 nenadobudla žiadne vlastné akcie a podiely.
VII. ORGANIZAČNÉ ZLOŽKY ÚČTOVNEJ JEDNOTKY V ZAHRANIČÍ
Spoločnosti konsolidovaného celku nemajú organizačné zložky v zahraničí.

24

VIII.

STANOVISKO DOZORNEJ RADY SPOLOČNOSTI STERDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, A. S.
KU KONSOLIDOVANEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE K 31. DECEMBRU 2015

Dozorná rada spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s. na svojom zasadnutí dňa 19. mája 2016
preskúmala konsolidovanú účtovnú závierku spoločnosti zostavenú k 31. decembru 2015, vrátane správy
audítora KPMG Slovensko, spol. s r. o., licencia SKAU č. 96 zo dňa 17. marca 2016.
Na základe uvedeného Dozorná rada o d p o r ú č a riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti
Stredoslovenská energetika, a. s. s c h v á l i ť konsolidovanú účtovnú závierku k 31. decembru 2015,
vrátane Správy nezávislého audítora.
V Žiline, dňa 19. mája 2016

Ing. Ján Voštenák
predseda Dozornej rady
Stredoslovenská energetika, a. s.
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Príloha č. 1: Správa nezávislého audítora a konsolidovaná účtovná závierka k 31. decembru 2015,
zostavená podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS) v znení prijatom
Európskou úniou.
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