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01.
CHARAKTERISTIKA A ŠTRUKTÚRA 
KONSOLIDOVANÉHO CELKU

Kinet, s.r.o. SSE-MVE, s. r. o.

Slovenská republika, v mene ktorej 
koná Ministerstvo hospodárstva 

Slovenskej republiky

Stredoslovenská distribučná, a. s.

SSE-Solar, s.r.o.

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

Stredoslovenská energetika, a. s.

Elektroenergetické montáže, s.r.o. SSE CZ, s. r. o.

SSE – Metrológia, s. r. o. SPV100, s.r.o.

Stredoslovenská energetika 
Holding, a. s.

EP Energy, a. s.

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

Stredoslovenská energetika, a. s. SSE-Solar, s.r.o.

Elektroenergetické montáže, s. r. o. SSE CZ, s. r. o.

SSE – Metrológia, s. r. o. SPV100, s.r.o.

SSE-MVE, s. r. o.

Energotel, a. s. – 20 % podiel SPX, s. r. o. – 33,3 % podiel Kinet s. r. o. – 80 % podiel

Stredoslovenská energetika Holding, a. s., 
IČO 36 403 008, so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 
010 47 Žilina, je akciovou spoločnosťou zapí-
sanou v Obchodnom registri Okresného súdu 
Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10328/L, ďalej aj ako 
„Spoločnosť“ alebo SSE Holding“).

Stredoslovenská energetika Holding, a. s., vznik-
la 1. januára 2002 pod svojím pôvodným ob-
chodným menom Stredoslovenská energetika, 
a. s. Jej jediným zakladateľom bol Fond národ-
ného majetku Slovenskej republiky. Na základe 
Uznesenia Vlády SR č. 538 zo dňa 22. mája 2002, 
49 % podiel Fondu národného majetku SR zís-
kala priamym predajom spoločnosť Electricité 
de France International (EDFI), ktorá 31. októbra 
2002 vstúpila do Spoločnosti ako strategický 
partner.

Dňa 27. novembra 2013 EDFI a Energetický 
a průmyslový holding, a. s. (EPH), úspešne 
dokončili transakciu, ktorej predmetom bol pre-
vod minoritného 49 % podielu a manažérskej 
kontroly v spoločnosti z EDFI na EPH. 

S účinnosťou od 1. januára 2019 Spoločnosť 
zmenila svoje obchodné meno z pôvodného 
obchodného mena Stredoslovenská energe-
tika, a. s. na svoje aktuálne obchodné meno 
Stredoslovenská energetika Holding, a. s.

AKCIONÁRSKA ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI 
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA 
HOLDING, A. S. DO 31. DECEMBRA 2020

Slovenská republika, v mene ktorej koná Mi-
nisterstvo hospodárstva Slovenskej republiky, 
so sídlom Mlynské Nivy 44/A, 827 15 Bratislava 
212, IČO: 00 686 832, majoritný akcionár vlast-
niaci 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 Praha, 
Pařížská 130/26, Jozefov, Praha 1, Česká repub-
lika, Identifikačné číslo: 29 259 428, zapísaná 
v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, 
oddiel B, vložka č. 21733, 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 %).

02.
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA HOLDING, A. S. 
VLASTNILA K 31. DECEMBRU 2020 100 % 
PODIEL V NASLEDOVNÝCH SPOLOČNOSTIACH:

Všetky vyššie uvedené dcérske spoločnosti spolu s materskou Spoločnosťou Stredoslovenská ener-
getika Holding, a. s. sú označované spolu aj ako „Skupina SSE Holding“.

03.
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA HOLDING, A. S., 
VLASTNILA K 31. DECEMBRU 2020 PODIEL 
V NASLEDOVNÝCH SPOLOČNOSTIACH:

04.
MATERSKÁ SPOLOČNOSŤ  
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA HOLDING, A. S., 

ŠTRUKTÚRA KONSOLIDOVANÉHO CELKU 
DO 31. DECEMBRA 2020

Konsolidovaná účtovná závierka Spoločnosti Stredoslovenská energetika Holding, a. s., je sprístupne-
ná v jej sídle a je uložená v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina.

Identifikačné údaje

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika Holding, a. s.

Adresa: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

IČO: 36 403 008

DIČ: 202 010 6682

IČ DPH: SK 202 010 6682

www.sseholding.sk
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Predstavenstvo:

Mgr. Petr Sekanina predseda

Ing. Roman Jilly podpredseda (od 1. 10. 2020)

Ing. Pavol Mertus podpredseda (do 30. 9. 2020)

JUDr. Matej Slezák člen (od 1. 10. 2020)

Mgr. Ing. Márius Hričovský, Dr. oec. člen (do 30. 9. 2020)

Ing. Jiří Feist člen 

Ing. Petr Tomášek člen

Dozorná rada:

Ing. Pavol Mertus predseda (od 1. 10. 2020)

JUDr. Peter Hajduček predseda (do 30. 9. 2020)

Gary Mazzotti podpredseda (od 1. 10. 2020)

William Price podpredseda (do 30. 9. 2020)

JUDr. Peter Hajduček člen (od 1. 10. 2020)

Ing. Michal Kováč člen (od 1. 10. 2020)

Ing. Ján Vido člen (od 1. 10. 2020)

Ing. Rudolf Drexler člen (od 1. 10. 2020)

Ing. Marcela Kumštárová člen (do 30. 9. 2020)

PaedDr. Jozef Bojčík, MPH člen (do 30. 9. 2020)

Ing. Vladimír Macášek člen (do 30. 9. 2020)

Ing. Drahomír Múdry člen (do 30. 9. 2020)

Ing. Miroslav Martoník člen (do 28. 4. 2020)

Ing. Igor Pištík člen (do 28. 4. 2020)

Mgr. Juraj Kadaši člen (do 28. 4. 2020)

Skupina pôsobí v sektore, ktorý nebol vypuknu-
tím pandémie COVID-19 významne ovplyvnený. 
Skupina vykázala stabilné predaje a jej činnosť 
vrátane dodávok bola neprerušená. Na základe 
verejne dostupných informácií ku dňu zostave-
nia účtovnej závierky vedenie Skupiny posúdilo 
potenciálny vývoj pandémie a jeho očakávaný 
dopad na Skupinu a ekonomické prostredie, 
v ktorom Skupina pôsobí, vrátane opatrení, 
ktoré už boli prijaté slovenskou vládou.

Na základe informácií dostupných vedeniu 
Skupiny, aktuálne dosahovaných kľúčových 
indikátorov výkonnosti Skupiny, ako i vzhľadom 
na kroky podniknuté vedením Skupiny, vedenie 
Skupiny nepredpokladá priamy okamžitý a vý-

znamne nepriaznivý vplyv pandémie COVID-19 
na Skupinu, jej prevádzku, finančnú situáciu 
a prevádzkové výsledky. 

Vedenie Skupiny však nemôže vylúčiť možnosť, 
že predĺženie obmedzeného režimu, stupňova-
nie závažnosti takýchto opatrení alebo následný 
nepriaznivý dopad takýchto opatrení na eko-
nomické prostredie, v ktorom Skupina pôsobí, 
nebude mať nepriaznivý vplyv na Skupinu a jej 
finančnú situáciu a prevádzkové výsledky
v strednodobom a dlhodobom horizonte. Ve-
denie Skupiny situáciu naďalej pozorne sleduje 
a bude na ňu reagovať s cieľom zmierniť dopad 
takýchto udalostí a okolností, keď nastanú.

05.
DCÉRSKA SPOLOČNOSŤ
STREDOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ, A. S. 
ZÁKLADNÉ ÚDAJE 

Stredoslovenská distribučná, a. s., pôsobí v Žilin-
skom, v Banskobystrickom a v časti Trenčianske-
ho kraja, kde distribuuje elektrickú energiu pre 
takmer 760 000 odberných miest – zákazníkov, 
t. j. podnikateľov a domácnosti. Kľúčovým 
predmetom činnosti spoločnosti je distribúcia 
elektriny koncovým odberateľom, ktorá sa vo 
väčšine prípadov fakturuje prostredníctvom 
obchodníkov s elektrickou energiou formou tzv. 
zmluvy o združenej dodávke elektriny.

Spoločnosť podniká na základe licencií ude-
lených podľa osobitných zákonov Slovenskej 
republiky v týchto hlavných činnostiach:

•  distribúcia elektriny, 
•  montáž a opravy meracej a regulačnej techniky,
•  projektovanie a konštruovanie elektrických 

zariadení, 
•  poradenská činnosť v energetike, 
•  inžinierske činnosti a súvisiace technické 

poradenstvo, 
•  prenájom energetických zariadení, 
•  uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
•  opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky 

vyhradených elektrických technických zaria-
dení v rozsahu S, O (OU, R, M) – E1-A,

•  montáž určených meradiel.

Identifikačné údaje

Obchodné meno: Stredoslovenská distribučná, a. s. 

Adresa: Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

IČO: 36 442 151

DIČ: 2022187453

IČ DPH: SK 2022187453

e-mail: prevadzkovatel@ssd.sk

www.ssd.sk

Predstavenstvo:

Ing. František Čupr, MBA predseda 

Ing. Martin Kuna podpredseda (do 29. 9. 2020)

Ing. Roman Hušťava podpredseda (od 1. 10. 2020)

Ing. Michal Janíček člen (do 30. 9. 2020)

JUDr. Peter Hajduček člen (od 1. 10. 2020)

Ing. Roman Filipoiučlen člen

Petr Kozojed člen 
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Dozorná rada:

Ing. Pavol Mertus predseda (do 30. 9. 2020)

Ing. Drahomír Múdry predseda (od 1. 10. 2020)

William Price podpredseda (do 30. 9. 2020)

Gary Mazzotti podpredseda (od 1.10. 2020)

Ing. Marcela Kumštárová členka (do 30. 9. 2020)

PaedDr. Jozef Bojčík člen (do 30. 9. 2020)

Ing. Drahomír Múdry člen (do 30. 9. 2020)

Ing. Vladimír Macášek člen (do 30. 9. 2020)

Ing. Róbert Klimo člen (od 1. 10. 2020)

Mgr. Michal Komada člen (od 1. 10. 2020)

Ing. Pavol Matlák člen (od 1. 10. 2020)

Mgr. Maroš Skopal člen (od 1. 10. 2020)

Ing. Dušan Majer člen zvolený zamestnancami

Ing. Igor Pištík člen zvolený zamestnancami

Ing. Miroslav Martoník člen zvolený zamestnancami

STREDOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ, A. S.

Napriek neľahkej situácii v roku 2020, keď celý 
svet bojoval s ochorením COVID-19, Stredoslo-
venská distribučná nezľavila zo svojich priorít 
a vykonávala maximum aktivít smerujúcich 
k bezpečnej a spoľahlivej prevádzke distribuč-
nej sústavy. Jej cieľom bolo zabezpečiť, aby 
jej užívatelia nemuseli čeliť situácii, v ktorej by 
zostali bez zásobovania elektrinou.

Od 21. mája 2020 bola spustená pilotná prevádzka 
elektronického komunikačného kanála pre zákaz-
níkov na podávanie žiadostí k pripájaniu nových 
odberných miest k distribučnej sústave. Od 1. no-
vembra 2020 bol webový portál správy žiadostí 
(WPSZ) uvedený do plnej produkčnej prevádzky 
s elektronickými formulármi pre všetky žiadosti, 
ktoré potrebuje zákazník so SSD riešiť. Zároveň 
s WPSZ bol spustený elektronický nástroj pre 
dodávateľov elektriny – obchodníkov, aby mohli 
pre svojich klientov sprostredkovať uzatvorenie 
zmluvy o pripojení pri zmene koncového odbera-
teľa písomne v súlade so zákonom o energetike. 
V oblasti IT je v SSD rozbehnutý projekt výmeny 
zákazníckeho systému. Nový systém by mal spĺňať 
flexibilitu, transparentnosť a jednoduchosť jednak 
pre spoločnosť SSD, ale hlavne pre užívateľov, 
ktorí so systémami pracujú.
V roku 2020 sa tiež pracovalo na príprave 
aplikácie pre samoodpočty. Tým chce SSD dať 

zákazníkom moderný nástroj a priestor, aby 
si v prípade nedostupnosti elektromera z ve-
rejného priestranstva mohli nahlásiť odpočet 
v súlade s legislatívou. Uvedenie do prevádzky 
je plánované v prvom štvrťroku 2021. 

NOSNÉ PROJEKTY ROKU 2020:

•  Na základe žiadostí odberateľov o nové 
pripojenia na napäťovej úrovni VVN a VN 
bolo dokončené rozšírenie elektrickej stanice 
v Kysuckom Novom Meste o dve nové polia 
VVN. V Elektrickej stanici Tepláreň Žilina 
došlo k rozšíreniu o dve VVN polia pre nové 
zásobovanie ŽSR, a. s. Stavba bude ukončená 
skúškami celej VVN rozvodne po ukončení 
vykurovacej sezóny 2020/2021. V Elektrickej 
stanici Bytča boli vyzbrojené dve rezervné VN 
polia pre potreby nového odberu.

•  V Elektrických staniciach Bytča a Prievidza boli 
vymenené pôvodné transformátory VVN/VN 
za nové nízkostratové spolu s VN káblovými 
vývodmi z nových transformátorov. Nový 
transformátor v Elektrickej stanici Prievidza má 
oproti pôvodnému vyšší výkon. Vďaka tomu 
sa v oblasti Prievidze zvýšila spoľahlivosť do-
dávky elektrickej energie, najmä s ohľadom na 
ukončenie transformácie VVN/VN v Elektrickej 
stanici Cígeľ v závere roka 2020. Vzniklo nové 
VVN prepojenie Elektrickej stanice Nováky 
s Elektrickou stanicou Prievidza. 

•  V rámci modernizácie elektrických staníc bola 
v roku 2020 ukončená rekonštrukcia riadiace-
ho informačného systému a ochrán v Elektric-
kej stanici Kysucké Nové Mesto. Rovnako bola 
ukončená rekonštrukcia ovládacích prvkov 
a merania v Elektrickej stanici Hričov. 

•  Ukončené boli elektromontážne práce na VVN 
č. 7717 z Elektrickej stanice Varín do Elektric-
kej stanice Sučany. Vedenie č. 7717 bolo odo-
vzdané do prevádzky. Na čiastočne súbežnom 
VVN vedení č. 7718 medzi spomínanými elek-
trickými stanicami boli v roku 2020 montážne 
práce takmer ukončené. V prvom kvartáli 
2021 bude vedenie uvedené do prevádzky. 

•  Pokračovali práce na rekonštrukciách uzlo-
vých staníc Bystričany a Sučany. V Elektrickej 
stanici Bystričany vyvolal rekonštrukciu pre-
chod spoločnosti SEPS, a. s., z 200 kV napäťo-
vej hladiny na 400 kV. Táto zmena si vyžiadala 
aj úpravy na strane SSD. Ukončenie prác je 
naplánované v roku 2021, keď je plánované 
aj ukončenie komplexnej rekonštrukcie Elek-

trickej stanice Sučany. Tu práce prebiehajú 
v koordinácii so spoločnosťami SEPS, a. s., 
a SE-VET, a. s.

•  V štvrtom kvartáli roku 2020 bola zahájená 
rekonštrukcia Elektrickej stanice Vlkanová pre 
zvýšenie spoľahlivosti dodávok elektrickej 
energie v okolí Banskej Bystrice a Zvolena. 
Zmodernizovaním zastaranej technológie 
dôjde k zníženiu poruchových výjazdov a tiež 
zníženiu strát na transformácii použitím no-
vých transformátorov.

Stálymi cieľmi spoločnosti sú posilňovanie 
kritických miest sústavy, jej fyzická obnova, 
dodržiavanie štandardov kvality, znižovanie 
strát pri distribúcii elektriny a pripájanie nových 
odberných miest.

Podrobné informácie o spoločnosti vrátene 
správy o Programe súladu sú zverejné vo 
Výročnej správe spoločnosti Stredoslovenská 
distribučná, a. s., za rok 2020 a na www.ssd.sk. 
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06.
DCÉRSKA SPOLOČNOSŤ
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, A. S. 
ZÁKLADNÉ ÚDAJE 

Stredoslovenská energetika, a. s., (ďalen aj ako 
„SSE“) je dodávateľská energetická spoločnosť. 
Svojim zákazníkom poskytuje komplexné služby 
súvisiace s dodávkou a používaním elektrickej 
energie a plynu. 

SSE podniká na základe povolení vydaných 
Úradom pre reguláciu sieťových odvetví v týchto 
hlavných činnostiach: 
• dodávka elektriny, 
• dodávka plynu.

Okrem uvedených činností podniká SSE na zá- 
klade vydaných živnostenských a iných oprávne-
ní v ďalších činnostiach: 
•  poskytovanie energetickej služby s garantova-

nou úsporou energie, 
• poskytovanie energetickej podpornej služby, 
• výkon činnosti energetického audítora,
•  finančné sprostredkovanie – výkon činnosti 

viazaného finančného agenta v sektore poiste-
nia alebo zaistenia.

Identifikačné údaje

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.

Adresa: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

IČO: 51 865 467

DIČ: 2120814575

IČ DPH: SK 2120814575

e-mail: sse@sse.sk

www.sse.sk

Predstavenstvo:

Mgr. Petr Sekanina predseda

Mgr. Ing. Marius Hričovský, Dr. oec. podpredseda (do 30. 9. 2020)

Ing. Tomáš Gažúr podpredseda (od 1. 10. 2020)

Mgr. Ing. Pavol Kolenčík, PhD. člen (do 30. 9. 2020)

Ing. Michal Uherčík člen (od 1. 10. 2020)

Ing. Jiří Feist člen 

Ing. Petr Tomášek člen

Dozorná rada:

JUDr. Peter Hajduček predseda (do 30. 9. 2020)

JUDr. Jozef Pajer predseda (od 1. 10. 2020)

Ing. Jozef Antošík podpredseda

Ing. Ján Voštenák člen (do 30. 9. 2020)

Ing. Ivan Ivanič člen (do 30. 9. 2020)

Mgr. Karol Haťapka člen (do 30. 9. 2020)

JUDr. Boris Balog člen (do 30. 9. 2020)

Bc. Ing. Slavomír Božoň člen (od 1. 10. 2020)

Ing. Tomáš Husár člen (od 1. 10. 2020)

Mgr. Miroslav Procháska člen (od 1. 10. 2020)

Ing. Marián Smorada, PhD. člen (od 1. 10. 2020)

Peter Sňahničan člen volený zamestnancami (od 22. 9. 2020)

Mgr. Elena Martoníková člen volený zamestnancami (od 22. 9. 2020)

Mgr. Juraj Kadaši člen volený zamestnancami (od 22. 9. 2020)

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, A. S.

Stredoslovenská energetika je významným 
subjektom slovenského energetického trhu 
od samotného počiatku jeho liberalizácie. Ako 
tradičný obchodník/dodávateľ energetických 
komodít pre koncových zákazníkov pôsobí 
ťažiskovo v určitých segmentoch zákazníckeho 
portfólia najmä na území stredného Slovenska, 
v iných zákazníckych kategóriách celoslovensky. 
Vzhľadom na túto skutočnosť naša spoločnosť 
vždy pružne reaguje na meniace sa prostredie, 
podmienky a požiadavky trhu. 

Uplynulý rok 2020 bol extrémne náročný. 
Pandémia COVID-19 dopadla primárne na celé 
spektrum zákazníckych odvetví ako hutníc-
tvo, automobilový priemysel, cestovný ruch, 
retailové prevádzky a mnohé ďalšie. To malo 
sekundárne veľmi závažný dopad na spotrebu 
komodít, a teda aj na energetiku. V dôsledku 
výrazneho prepadu dopytu po komoditách, 
klesli spotové ceny a prebytočný objem bolo 
potrebné predávať na krátkodobom trhu za 
stratové ceny. Ako najefektívnejšie sa ukázali 
zákaznícke kontrakty s produktom StepOn Spot, 
kde je časť odberovej krivky pokrytá tradične na 
forwardovom nákupe, ale isté percento objemu 
si zákazník ponecháva na krátkodobý dokup 
podľa skutočnej potreby. Predajná stratégia je 
zameraná na predaj takýchto produktov, a preto 
počet takýchto kontraktov výrazne rástol a stále 

rastie. Tým sa sčasti eliminovalo riziko flexibility 
spotreby a nedočerpania/prečerpania zmluvné-
ho objemu.

Negatívne dopady koronakrízy pocítila spo-
ločnosť aj pri starostlivosti o zákazníkov a tiež 
pri obchodných aktivitách na trhu domácností 
a malých podnikateľov. Pre rýchle riešenie 
zákazníckych požiadaviek boli k dispozícii 
zaujímavé ponuky s cieľom úspor na strane zá-
kazníkov a potvrdilo sa rozvíjajúce sa zameranie 
na energeticky efektívne riešenia a využívanie 
obnoviteľných zdrojov energií v segmente pod-
nikateľov a domácností.

Pre spokojnosť zákazníkov ponúka SSE široké 
portfólio služieb a produktov rozdelené do rôz-
nych segmentov B2B a B2C. Samozrejmosťou 
je tvorba ponúk pre obe komodity – elektrinu 
aj zemný plyn. V segmente B2B sú ponúkané 
produkty „šité na mieru“, teda s individuálnym 
prístupom podľa požiadaviek zákazníka. Štan-
dardom sú ponuky za fixné ceny, kde zákazník 
nakúpi celú plánovanú spotrebu na jedenkrát. 
Čoraz viac zákazníkov v tomto segmente však 
preferuje mať čas svojho nákupu pod kontrolou. 
Nakupujú svoj plánovaný diagram na forwardo-
vom trhu po častiach a určujú si, aké množstvo 
komodity a v akom čase nakúpia v závislosti od 
cien elektriny alebo plynu na burze. 

V apríli 2020 prišla SSE s novým komunikačným 
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07.
DCÉRSKA SPOLOČNOSŤ
ELEKTROENERGETICKÉ MONTÁŽE, S. R. O. 
ZÁKLADNÉ ÚDAJE 

Elektroenergetické montáže, s. r. o., pôsobia na 
celom územní Slovenskej republiky v oblasti 
výstavby, rekonštrukcie a projektovania energe-
tickej infraštruktúry. 

Hlavným predmetom podnikania Spoločnosti 
Elektroenergetické montáže, s. r. o., sú nasledu-
júce činnosti:

•  výroba, montáž, rekonštrukcie, opravy 
a údržba vyhradených elektrických zariadení 
a ich častí,

•  uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drob-
ných stavieb a ich zmien,

•  výroba kovových konštrukcií a ich častí,
•  projektovanie alebo konštruovanie vyhrade-

ných elektrických zariadení,
•  inžinierska činnosť a súvisiace technické pora-

denstvo.

konceptom. Hlavnou hrdinkou sa stala bystrá 
eskimáčka Nanuk. Snahou netradičného 
konceptu bolo potvrdenie originálneho 
a moderného prístupu SSE k tvorbe reklamy. 
Spojenie Nanuk a SSE je neprehliadnuteľné, 
ľahko zapamätateľné a kreatívny koncept sa 
bezprostredne po spustení tešil mnohým pozi-
tívnym reakciám. 

Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) 
boli pre rok 2020 schválené predložené návrhy 
zmeny cien v oblasti dodávky elektriny a plynu, 
ktoré reflektovali nárast cien komodity na veľko-
obchodných trhoch, čo predstavovalo zvýšenie 
koncovej ceny elektriny pre domácnosti v prie-
mere o 8 % oproti roku 2019, v plyne o 4 %. 
V oblasti dodávky plynu bola zároveň naďalej 
zachovaná prijatá obchodná politika a pre rok 
2020 garantovaná zľava pre existujúcich zákaz-
níkov v domácnosti do výšky 6 % a pre nových 
zákazníkov až do výšky 13 % v porovnaní so 
schválenými regulovanými cenami najvýznam-
nejšieho dodávateľa plynu na trhu.

V nadväznosti na uvedenú obchodnú politiku 
sa portfólio v oblasti dodávky plynu výrazne 
rozšírilo, pričom obchodné aktivity SSE sa 
naďalej sústreďovali aj na udržanie si pozície vý-
znamného dodávateľa elektriny najmä na území 
stredného Slovenska.

SSE naďalej ostáva silnou energetickou spoloč-
nosťou, ktorá okrem tradičných komodít elek-
triny a zemného plynu, kontinuálne strategicky 
posilňuje pozíciu v nekomoditnom segmente. 
V konkurenčnom boji o zákazníka bude naša 
schopnosť dosahovať synergie pri komoditnej 
dodávke a poskytovaní iných nekomoditných 
produktov a služieb nepochybne konkurenčnou 
výhodou aj do ďalších rokov. 

Podrobné informácie o spoločnosti sú zverejné 
vo Výročnej správe spoločnosti Stredoslovenská
energetika, a. s., za rok 2020 a na www.sse.sk. 

Identifikačné údaje

Obchodné meno: Elektroenergetické montáže, s.r.o. 

Adresa: Pri Rajčianke 2926/10, 010 01 Žilina

IČO: 36412767

DIČ: 2020100511

IČ DPH: SK 2020 100 511

www.eem.sk

Konatelia:

Ing. Robert Chaloupka

Ing. Ingrid Lippaiová (do 16. 12. 2020)

Ing. Roman Jilly (od 17. 12. 2020)

Ing. František Urbaník PhD.

ELEKTROENERGETICKÉ MONTÁŽE, S. R. O.

Rok 2020 nebol pre Spoločnosť, v ktorom pôso-
bí, jednoduchý. V dôsledku prepuknutia koro-
nakrízy, sa museli znížiť výkony a prijať úsporné 
opatrenia v oblasti šetrenia prevádzkových 
nákladov. Napriek všetkému sa podarilo udržať 
Spoločnosť stabilnú, rozvíjajúcu svoju kvalitu 
a kapacity výrobných činností. 

K najvýznamnejším realizovaným projektom 
patrili prekládky energetických zariadení spoje-
ných s výstavbou veľkých infraštruktúrnych diel, 
ako napr. výstavba diaľnice D3 Čadca – Bukov 
či realizácia diela D1 Lietavská Lúčka – Višňové 
– Dubná skala. Zrealizovalo sa niekoľko nových 
pripojení pre spoločnosti v oblasti priemyslu,
ako aj pre zákazníkov v developerskej oblasti. 

Rozbehnuté sú už práce na nových zákazkách 
spojených s výstavbou R2 Kriváň – Lovinobaňa, 
Tomášovce a obnovením prác na D1 Lietavská 
Lúčka – Višňové – Dubná skala (tunel). 

Poslaním Spoločnosti stále ostáva rozvoj ener-
getickej infraštruktúry. Najväčší dôraz je kladený 
na bezpečnosť zamestnancov, kvalitu zariadení 
a ochranu životného prostredia. Dôkazom toho 
je aj úspešná certifikácia Spoločnosti Elektroener-
getické montáže, s. r. o., v súlade so štandardmi 
Európskej únie v oblasti kvality (ISO 9001), život-
ného prostredia (ISO 14001) a bezpečnosti práce 
(OHSAS 18001, ISO 45001:2018). Bezpečnosť 
práce a kvalita poskytovaných služieb sú základ-
nými princípmi Spoločnosti Elektroenergetické 
montáže, s. r. o., nielen v súčasnosti, ale zostanú 
prioritou aj v budúcnosti.
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08.
DCÉRSKA SPOLOČNOSŤ
SSE – METROLÓGIA, S. R. O.

09.
DCÉRSKA SPOLOČNOSŤ
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA – PROJECT 
DEVELOPMENT, S. R. O.

SSE – METROLÓGIA, S. R .O.

Život kladie na metrológiu požiadavky spojené 
so zodpovednosťou štátu za jednotnosť a správ-
nosť mier a merania, ako aj ochranu spotrebi-
teľa, zdravia a života ľudí a ochranu životného 
prostredia. Meranie je všade prítomné a je 
dôležitým faktorom pri transakciách medzi eko-
nomikami, a teda je jedným z hlavných prvkov 
pri odstraňovaní prekážok obchodu. Základným 
strategickým cieľom spoločnosti SSE – Metroló-
gia, s. r. o., je zabezpečiť, aby predstavovalo špič-
kové pracovisko v oblasti poskytovaných služieb. 
Hlavným predmetom činnosťou Metrologického 
laboratória elektromerov je overovanie meradiel 
(autorizáciu a kontrolu vykonáva Úrad pre nor-
malizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej 

republiky) a kalibrácia meradiel (akreditáciu 
a preverovanie vykonáva Slovenská národná 
akreditačná služba). V nemalej miere sa v roku 
2020 spoločnosť zaoberala aj konfiguráciou IMS 
elektromerov, čím pomáha plniť legislatívne 
požiadavky v zmysle vyhlášky 358/2013.

SSE – Metrológia, s. r. o., má implementovaný 
integrovaný systém riadenia, ktorý zahŕňa:
•  Systém manažérstva kvality (STN EN ISO/IEC 

17025:2018 – autorizovaný a akreditovaný 
systém riadenia),

•  Systém environmentálneho manažérstva (ISO 
14001:2015 – implementovaný systém riadenia),

•  Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci (ISO 45001:2019 – implemen-
tovaný systém riadenia).

ZÁKLADNÉ ÚDAJE 

Hlavnými činnosťami SSE-PD, s. r. o., je poskyto-
vanie disponibility zdroja na výrobu elektriny, 
výroba a dodávka elektriny.

Spoločnosť podniká v týchto hlavných činnostiach:
•  výroba elektriny, 
•  dodávka elektriny,
•  inžinierske činnosti a súvisiace technické 

poradenstvo,
•  prenájom energetických zariadení.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE 

SSE – Metrológia, s. r. o., sa zaoberá kalibráciou 
meradiel elektrických veličín, overovaním a vý-
menou elektromerov a vodomerov. Poskytuje 
konzultácie v oblasti merania.

Spoločnosť podniká v týchto hlavných činnostiach:
•  vykonávanie kalibrácie meradiel, 
•  poradenská činnosť v oblasti prvkov, zariade-

ní a systémov na úsporu energie,
•  automatizované spracovanie dát,
•  overovanie určených meradiel.

Identifikačné údaje

Obchodné meno: SSE – Metrológia, s. r. o

Adresa: Škultétyho 76, 010 01 Žilina

IČO: 36 411 141

DIČ: 2020 108 156

IČ DPH: SK 2020 108 156

www.mevza.sk

Konatelia:

Ing. Mikuláš Koščo 

Ing. Pavol Mertus 

Ing. Michal Kľučár

Identifikačné údaje

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika – Project Development, s. r. o. 

Adresa: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 

IČO: 44 225 733

DIČ: 202 262 6782

IČ DPH: SK 202 262 6782

Konatelia:

Ing. Michal Kľučár 

Ing. Pavol Mertus 

Ing. Jan Špringl

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA – 
PROJECT DEVELOPMENT, S. R. O.

Spoločnosť primárne prevádzkuje plynovú 
elektráreň v Panických Dravciach. Tento zdroj je 
v súčasnosti jednoúčelový a určený výhradne 
na poskytovanie podporných služieb pre spo-
ločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústa-
va, a. s. Jeho nasadzovanie je riadené v zmysle 
požiadaviek Slovenského elektroenergetického 
dispečingu.

Ďalšími aktivitami spoločnosti je poskytovanie 
služieb prevádzky a údržby fotovoltaických 
elektrární vo vlastníctve spoločnosti  
SSE-Solar, s. r. o.

Vplyv činnosti spoločnosti na životné prostredie 
je pravidelne monitorovaný a spĺňa všetky po-
žiadavky európskej aj slovenskej legislatívy
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SSE-SOLAR, S. R. O.

Spoločnosť prevádzkuje fotovoltické elektrárne 
v Kalinove, Lučenci – Ľadove a Mikušovciach. 
Vyrobenú elektrickú energiu dodáva do distri-
bučnej sústavy spoločnosti Slovenský plynáren-
ský priemysel, a. s.

Činnosť spoločnosti nemá negatívny vplyv na 
životné prostredie a spoločnosť nie je vystavená 
žiadnym významným rizikám a neistotám nad 
rámec bežných podnikateľských aktivít.

Spoločnosť plánuje aj v nasledujúcom období 
prevádzkovať fotovoltické elektrárne v Kalinove, 
Lučenci – Ľadove a Mikušovciach a vyrobenú 
elektrickú energiu dodávať cez distribučnú 
sústavu OKTE, a. s., výkupcovi elektriny a zúčto-
vateľovi podpory doplatkom.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE 

Hlavnou činnosťou spoločnosti je výroba a do-
dávka elektrickej energie. 

Spoločnosť podniká v týchto hlavných činnos-
tiach:
• výroba elektriny, 
• dodávka elektriny.

10.
DCÉRSKA SPOLOČNOSŤ
SSE-SOLAR, S. R. O.

Identifikačné údaje

Obchodné meno: SSE-Solar, s. r. o.

Adresa: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

IČO: 45 506 418

DIČ: 202 300 7437

IČ DPH: SK202 300 7437

Konatelia:

Ing. Michal Kľučár

Mgr. Ing. Márius Hričovský, Dr. oec. (do 29. 9. 2020)

JUDr. Matej Slezák (od 17. 12. 2020)

Ing. Jan Špringl

Identifikačné údaje

Obchodné meno: SSE CZ, s. r. o.

Adresa: Ovocný trh 572/11, 110 00 Praha 1, Česká republika

IČO: 274 04 986

DIČ: CZ27404986F

Konatelia:

Ing. Michal Kľučár

Mgr. Ing. Márius Hričovský, Dr. oec. (do 29. 9. 2020)

JUDr. Matej Slezák (od 17. 12. 2020)

Ing. Roman Zelník

ZÁKLADNÉ ÚDAJE 

Hlavnou činnosťou Spoločnosti obchodovanie 
s elektrickou energiou a plynom na území Českej 
republiky. 

Spoločnosť podniká v týchto hlavných činnos-
tiach:
• obchod s elektrinou, 
• obchod s plynom.

11.
DCÉRSKA SPOLOČNOSŤ
SSE CZ, S. R. O.

SSE CZ, S. R. O.

V roku 2020 spoločnosť SSE CZ pokračovala 
v svojom pôsobení v Českej republike tak ako 
v predošlom roku, t. j. realizovala činnosti ob-
chodu s elektrinou v oblastiach:
 
•  nákup silovej elektriny z Českej republiky pre 

potreby strategického portfólia SSE v Sloven-
skej republike;

•  obchodovanie s finančným derivátom odvo-
deným z obchodovaného produktu elektriny 
na tkz. „Voľne obchodovateľnom portfóliu“ 
v Českej republike – t. j. špekulatívny trading.

Zrealizované kontrakty spoločnosti v roku 2020 
v Českej republike – v oblasti nákupu pre stra-
tegické portfólio v Slovenskej republike – boli 
v súlade s plánovanými cieľmi.
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Identifikačné údaje

Obchodné meno: SPV100, s.r.o.

Adresa: Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO: 46694463

DIČ: 2023549858

IČ DPH: SK2023549858

Konatelia:

Ing. Radomír Rajčáni 

JUDr. Marián Cesnek

SPV100, S.R.O.

Spoločnosť je primárne zameraná na distribúciu 
a dodávku elektriny prostredníctvom miestnej 
distribučnej spoločnosti v Liptovskom Mikuláši 
(ďalej len MDS_LM). Poskytuje komplexné služ-
by zákazníkom a individuálne pristupuje k ich 
požiadavkám. Ročne spoľahlivo dodá okolo 
6 500 MWh elektriny.

Odberateľom optimalizuje náklady na elektric-
kú energiu, nastavenie veľkosti ističov, preberá 
zodpovednosť za dodržiavanie účinníka siete 
v požadovaných parametroch, garantuje zmluv-
nú cenu počas celého zvoleného obdobia.

Vplyv činnosti spoločnosti na životné prostredie 
je pravidelne monitorovaný a spĺňa všetky po-
žiadavky európskej aj slovenskej legislatívy. 

ZÁKLADNÉ ÚDAJE 

Hlavnou činnosťou spoločnosti je distribúcia 
elektrickej energie. 
Spoločnosť podniká v týchto hlavných činnostiach:

•  elektroenergetika – distribúcia elektriny,
•  inštalácia elektrických rozvodov a zariadení 

na bezpečné napätie,
•  informatívne testovanie, meranie, analýzy 

a kontroly.

12.
DCÉRSKA SPOLOČNOSŤ
SPV100, S.R.O.

13.
DCÉRSKA SPOLOČNOSŤ
SSE-MVE, S.R.O.

Identifikačné údaje

Obchodné meno: SSE-MVE, s.r.o.

Adresa: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

IČO: 51865599

DIČ: 2120814630

IČ DPH: SK2120814630

Konatelia:

Mgr. Petr Sekanina

Mgr. Ing. Márius Hričovský, Dr. oec. (do 29. 9. 2020)

Ing. Roman Jilly (od 17. 12. 2020) 

Mgr. Petr Tomášek

SSE-MVE, S.R.O.

Spoločnosť prevádzkuje Malé vodné elektrárne: 
Zvolen-Union, Dolný Jelenec a Staré Hory. Vyrobe-
nú elektrickú energiu dodáva do distribučnej sú-

stavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s. 
Činnosť spoločnosti nemá negatívny vplyv na 
životné prostredie a spoločnosť nie je vystavená 
významným rizikám a neistotám nad rámec 
bežných podnikateľských aktivít.
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14.
DCÉRSKA SPOLOČNOSŤ
KINET, S.R.O.

Identifikačné údaje

Obchodné meno: Kinet, s.r.o.

Adresa: 201, Diviaky nad Nitricou

IČO: 36668940

DIČ: 2022232377

IČ DPH: SK2022232377

Konatelia:

Roman Klucha

Vladimír Iliaš (do 14. 9. 2020)

Ing. Radim Greguš (od 14. 9. 2020)

Ing. Pavol Harvaník (od 14. 9. 2020)

KINET, S.R.O.

Spoločnosti Kinet, s.r.o. a Kinet Kinet Inštal, s. r. o., 
sú súčasťou skupiny SSE Holding od septembra 
2020. Akvizíciou 80 % percent týchto spo-
ločností vstúpila skupina SSE Holding na trh 
poskytovania vysokorýchlostného internetu 
a televízie koncovým zákazníkom.

Spoločnosť Kinet, s.r.o. bola založená v roku 
2006. Zameriava sa na výstavbu a prevádzku 
optických telekomunikačných sietí a poskyto-
vanie vysokorýchlostného internetu a Wi-Fi pri-

pojenia. Spoločnosť Kinet Inštal bola založená 
v roku 2014, je držiteľom licencie na vysielanie 
a retransmisiu. Prevádzkuje káblové rozvody 
a poskytuje služby televízie koncovým zákaz-
níkom. Obe spoločnosti pôsobia v okresoch 
Prievidza, Partizánske, Bánovce nad Bebravou 
a Ilava. Spoločnosti Kinet a Kinet Inštal sa aj 
v ďalšom období sústredia na pokrytie obcí 
v regióne vysokorýchlostným internetom 
prostredníctvom budovania optických sietí, rast 
zákazníckeho portfólia a zvyšovanie zákazníckej 
spokojnosti.

15.
SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ A OCHRANA 
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Rok 2020 bol takmer od začiatku poznačený 
pandémiou nového koronavírusu. Napriek všet-
kým nevyhnutným opatreniam a obmedzeniam 
ostala spoločenská zodpovednosť neodde-
liteľnou súčasťou firemného života Skupiny. 
Pandémia sťažila možnosť pomáhať tam, kde je 
to potrebné, ale určite ju nezastavila.

Ešte vo februári sa podarilo usporiadať veľký be-
nefičný koncert, na ktorom sa predstavili talen-
tovaní umelci pod taktovkou fenomenálneho 
Mariána Čekovského. Celý výťažok z benefície 
vo výške 10 000 EUR putoval do Svetielka náde-
je. Spolupráca s týmto občianskym združením 
bola podporená ešte aj samostatným darom vo 
výške ďalších 10 000 EUR. Rovnako pokračuje 
spolupráca vo zviditeľnení a podpore značky 
Svetielka nádeje v regióne Kysúc a Oravy. 

Pomoc a spolupatričnosť sa však v roku 2020 
neobmedzila len na finančné dary. V relatívne 
voľnejšom období počas leta 2020 sa podarilo 
zorganizovať dobrovoľnícku aktivitu v Záchran-
nej stanici Zázrivá. Pomáhalo sa pri stavaní no-
vých voliér a čistení priestorov celej Záchrannej 
stanice. Spolupráca skupiny SSE Holding je už 

viac kamarátska ako profesionálna a naďalej 
pokračuje. 

Rovnako ako spolupráca so Záchrannou stani-
cou je pre zamestnancov Skupiny prirodzená 
pomoc pri darovaní tej najvzácnejšej a život 
zachraňujúcej tekutiny. Napriek opatreniam 
a obmedzeniam, ktoré bolo nutné pri darovaní 
krvi dodržiavať, bola spolupráca s Národnou 
transfúznou stanicou v Žiline veľmi úspešná. 
Za celý rok 2020 darovali zamestnanci 30 litrov 
krvi.

Pandémia COVID-19 zasiahla všetky aspekty 
života. A žiaľ, neobišla ani tých najzraniteľnej-
ších, deti v ťažkej sociálnej a životnej situácii. 
Charitatívna zbierka kolegov preto smerovala 
aj na Liptov do Centra pre deti a rodiny Dom 
Charitas sv. Kláry a klientom do poradne sv. Ba-
khity. A nezaostali ani pravidelné vianočné trhy. 
Kvôli opätovne zhoršenej pandemickej situácii 
sa nemohli uskutočniť v tradičnom šate, napriek 
tomu sa podarilo rozžiariť vianočnými darčekmi 
očká detí v Detskom krízovom centre Náruč 
v Žiline a samotné centrum podporiť sumou 
1 400 EUR vyzbieranou medzi našimi kolegami. 

16.
SYSTÉM MANAŽÉRSTVA BEZPEČNOSTI 
A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI
Prioritou podnikania Skupiny je starať sa o bez-
pečnosť a ochranu zdravia pri práci zamest-
nancov, dodávateľov, odberateľov a verejnosti. 
V roku 2020 SSD úspešne absolvovalo recertifi-
kačný audit systému manažérstva bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci ISO 45001:2018. 
V rámci tohto procesu sa skúmali kľúčové oblas-
ti a posudzovala sa zhoda s príslušnou normou, 
na základe čoho audítorská Spoločnosť vydala 
certifikát. Celá skupina SSE Holding sa tiež 
zapojila do celoeurópskej kampane Zdravé pra-
coviská – týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci – zdravé pracoviská znižujú záťaž, ktorú 
organizuje Európska agentúra pre bezpečnosť 
a ochranu zdravia pri práci. Manažérstvo kvality, 
životného prostredia a bezpečnosti napĺňa 
hlavné zámery Skupiny – dosiahnuť a udržiavať 
vysokú kvalitu poskytovaných služieb stálym 
i potenciálnym zákazníkom, zabezpečiť stabilné 
postavenie na energetickom trhu. Pritom ide 

o pozitívne vplývanie na životné prostredie 
a eliminovanie bezpečnostných rizík vyplývajú-
cich z práce a pracovného prostredia. 

Pre trvalé zlepšovanie činností je zavedený 
a certifikovaný integrovaný systém manažérstva 
pre nasledujúce tri oblasti:
•  Systém manažérstva kvality v súlade s požia-

davkami normy ISO 9001:2015,
•  Systém manažérstva environmentu v súlade 

s požiadavkami normy ISO 14001:2015,
•  Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci v súlade s požiadavkami 
ISO 45001:2018.

V roku 2020 SSE pre všetky tri vyššie uvedené 
oblasti úspešne absolvovala buď dozorný, alebo 
certifikačný audit. Správy z auditov konštatujú, 
že sa nenašli nezhody. Práve naopak, audítori 
ocenili silné stránky systému.
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17.
OCHRANA PRÍRODY A BIODIVERZITA

18.
ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Biodiverzita a ochrana prírody v Skupine je 
dlhodobo vnímaná ako jedna z priorít v oblasti 
trvalo udržateľného rozvoja. Zo strany orgánov 
štátnej správy rok 2020 zaznamenala SSD 30 
podnetov prevažne na úhyny chránených dru-
hov živočíchov. 

V rámci dlhodobej spolupráce so Štátnou 
ochranou prírody SR sme technicky zabezpečili 
rizikové úseky distribučných vedení. Inštalovali 
sa technické prvky na elektrických vedeniach, 

ktorých cieľom je zviditeľniť vodiče odkloňo-
vačmi letu vtákov a výstražnými guľami. V roku 
2020 bola ukončená inštalácia odkloňovačov 
pri komplexnej rekonštrukcii 110 kV vedenia na 
úseku Strečno – Lipovec. 

Pre zníženie rizík úhynov na sieti bolo inšta-
lovaných 351 ekochráničiek a 66 krytov izolá-
torov. Samozrejmosťou je používanie nového 
typu konzoly s trojuholníkovým usporiadaním 
vodičov. 

V roku 2020 sa pokračovalo v znižovaní produk-
cie nebezpečných odpadov a odpadových vôd 
z havarijných nádrží na elektrických staniciach. 
Pri opravách a rekonštrukciách sa dbá na dô-

slednú separáciu a likvidáciu. Významný podiel 
priemyselných odpadov bez nebezpečných 
vlastností sa zhodnocuje prostredníctvom do-
stupných recyklačných zariadení.

19.
OCHRANA POVRCHOVÝCH A PODZEMNÝCH VÔD 

20.
PREVENCIA PRED COVID-19

Zvýšenie environmentálnej bezpečnosti zaria-
dení prebieha v rámci plánovanej obnovy distri-
bučných zariadení. Výsledkom je, okrem iného, 
aj zníženie potenciálneho rizika znečistenia 
vody a pôdy olejmi z distribučných zariadení. 
Na odstránenie následkov mimoriadnych 
únikov znečisťujúcich látok do prostredia sme 

v roku 2020 vynaložili takmer 18-tisíc eur. Naďa-
lej sledujeme hodnoty znečistenia vypúšťaných 
odpadových vôd z objektov SSD v súlade s pod-
mienkami vodoprávnych povolení orgánov 
štátnej vodnej správy. Hodnoty namerané na 
výpustoch do tokov v roku 2020 neprekročili 
stanovené hodnoty

Prvé preventívne opatrenia proti šíreniu res-
piračných chorôb prijala skupina SSE Holding 
už v marci 2020. V rámci nich bola zavedená 
pravidelná dezinfekcia priestorov Spoločnosti, 
nainštalované boli dávkovače dezinfekčných 
prostriedkov na ruky a zamestnanci boli infor-
movaní o základoch prevencie proti šíreniu 
respiračných chorôb.

Aby sa ochorenie COVID-19 nešírilo, zamest-
nancom, ktorým to charakter práce umožňoval, 
bola nariadená prácu z domu. Zakázané boli 
všetky zahraničné cesty a obmedzené boli tiež 
služobné cesty po Slovensku.

Do priestorov skupiny SSE Hodling bol zakázaný 
vstup návštevám a rovnako boli odmedzené 
vstupy zamestnancov dodávateľských spoloč-
ností. Stretnutia nahradila telefonická alebo 
elektronická komunikácia. Zrušené boli všetky 
školenia, konferencie a semináre v externom 
prostredí. Pracovné stretnutia sa obmedzili
na nevyhnutné minimum. Ochranné prostried-
ky proti šíreniu ochorenia boli distribuované 
všetkým zamestnancom. Rovnako bolo vydané 
odporúčanie zvážiť súkromné cesty do riziko-
vých krajín.

V priebehu apríla začali dispečeri SSD pracovať 
na dvoch nezávislých pracoviskách, ktoré sú 
oddelené od ostatných priestorov tak, aby 
neprichádzali do kontaktu s ostatnými zamest-
nancami. Dodatočne bolo vybudované aj tretie 
záložné pracovisko dispečingu.

S nástupom druhej vlny pandémie a s ohľadom 
na aktuálny stav bol aktualizovaný súbor opat-
rení. Zamestnanci začali opäť pracovať z domu. 

Tí, ktorým to pracovná náplň neumožňovala, sa 
začali na pracovisku striedať tak, aby minimali-
zovali kontakt s ostatnými zamestnancami. 

V spolupráci so zdravotnou službou Falck  
Healthcare sa v decembri uskutočnilo celo-
firemné antigénové testovanie na COVID-19. 
Tím BOZP robil trasovanie všetkých, ktorí prišli 
do kontaktu s pozitívne testovanou osobou. 

21.
ZAMESTNANCI SKUPINY SSE HOLDING
Skupina SSE Holding je významným zamest-
návateľom pôsobiacim v regióne stredného 
Slovenska. Svojím zamestnancom poskytujeme 
nadštandardné pracovné prostredie, možnosť 
odborného rozvoja a kariérneho rastu.

Skupina SSE Holding mala k 31. decembru 2020 
celkovo 1 734 zamestnancov. 

Úlohou spoločností v skupine SSE Holding je 
neustále zvyšovať kvalifikáciu, kompetencie 
a osobnostný rozvoj zamestnancov prostred-
níctvom systému vzdelávania, procesného 
a projektového riadenia. Podporovať vzájomnú 
dôveru manažmentu a zamestnancov je v Sku-
pine neoddeliteľnou súčasťou rozvoja ľudských 
zdrojov. Odborné znalosti zamestnancov sú 
vnímané ako kapitál, ktorý je dnes pre zamest-
nancov a zamestnávateľa nevyhnutnosťou 
a veľkou devízou, ktorá zvyšuje konkurenčnú 
výhodu Spoločnosti.

Zamestnávatelia cielene podporujú vzdelávanie 
svojich zamestnancov a ponúkajú im také 
aktivity, ktoré zvýšia ich potenciál a pracovný 
comfort. 

V rámci skupiny sa aj naďalej pokračuje v atrak-
tívnych programoch, ako je program Trainees, 

kde majú študenti vysokých škôl možnosť 
nadobudnúť skúsenosti na rôznych oddele-
niach v rámci rotácie, zoznámiť sa s kultúrou 
Spoločnosti, pracovnými postupmi a aj aktívne 
sa zúčastniť na prebiehajúcich projektoch. 

V oblasti sociálnej politiky a na podporu work-li-
fe balance, sa zamestnancom ponúka množstvo 
atraktívnych benefitov. K už štandardným patrí 
predĺžený nárok na dovolenku, flexibilný pra-
covný čas, príspevok na doplnkové dôchodkové 
sporenie, príspevok na predškolské zariadenia 
pre deti zamestnancov, rôzne športové a kultúr-
ne podujatia pre zamestnancov a ich rodinných 
príslušníkov, dni zdravia pre zamestnancov 
a množstvo iných. Naši zamestnanci môžu tiež 
využívať zľavy u rôznych obchodníkov a posky-
tovateľov služieb. Naďalej sa aktívne venujeme 
podpore žien na materskej a rodičovskej dovo-
lenke.

Viac informácií o vzdelávaní zamestnancov 
je uvedených vo Výročnej správe spoločnosti 
Stredoslovenská distribučná, a. s. za rok 2020 
(www.ssd.sk) a Výročnej správe spoločnosti 
Stredoslovenská energetika, a. s., za rok 2020 
(www.sse.sk).
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22.
SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ A ČINNOSTI SKUPINY 
SSE HOLDING V ROKU 2020
FINANČNÉ VÝSLEDKY

Konsolidovaný výkaz ziskov a strát SSE Holding, a. s. (v tisícoch EUR)

Popis 2020 2019

Tržby 894 095 1 025 457

Nákup elektrickej energie, plynu, distribučné a súvisiace poplatky -561 597 -726 356

Osobné náklady -56 045 -53 776

Aktivácia 9 665 10 288

Spotreba materiálu a tovaru -6 418 -6 214

Ostatné prevádzkové výnosy 10 867 9 616

Ostatné prevádzkové náklady -31 036 -31 561

EBITDA 259 531 227 454

Odpisy a opravné položky k majetku -32 779 -35 116

Prevádzkový zisk 226 752 192 338

Výnosové úroky 16 37

Nákladové úroky -428 -570

Ostatné finančné výnosy/- náklady, netto 314 241

Finančné výnosy, netto -98 -292

Podiel na zisku spoločných podnikov -327 3

Zisk pred zdanením 226 327 192 049

Daň z príjmov -53 796 -44 766

Zisk za účtovné obdobie 172 531 147 283

Konsolidovaná účtovná závierka Spoločnosti 
Stredoslovenská energetika Holding, a. s., za rok 
2020 bola zostavená podľa Medzinárodných 
štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS) 
v znení prijatom Európskou úniou. 

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 naj-
významnejší podiel z celkových tržieb. Ďalšiu 
časť tržieb tvorili tržby za pripojovanie a pre-
skúšavacie poplatky pre odberateľov elektrickej 
energie, stavebno-montážne práce, meranie, 
kalibráciu, poskytovanie prác pod napätím 
a inžiniersku činnosť.

Najvýznamnejší podiel z celkových nákladov 
tvorili náklady súvisiace s predajom a distri-
búciou elektrickej energie a predajom plynu – 
nákup elektrickej energie a plynu.

Za rok 2020 bol dosiahnutý prevádzkový hospo-
dársky výsledok vyjadrený ukazovateľom EBITDA 
vo výške 259,5 mil. EUR, čo je v porovnaní s ro-
kom 2019 nárast o 32,1 mil. EUR. Tento nárast sú-
visí najmä s rastom marže z predaja a distribúcie 
elektrickej energie a plynu (35,5 mil. EUR). Z toho 
najvýznamnejšiu časť tvorí prevádzkovanie systé-
mu TPS/TSS (39,9 mil. EUR).

Výsledok hospodárenia po zdanení vo výške 
172,5 mil. EUR je v porovnaní s rokom 2019 vyšší 
o 25,2 mil. EUR. Túto skutočnosť ovplyvňovali 
hlavne vyššie spomenuté vplyvy.

Podrobnejšie finančné údaje sú uvedené v Sprá-
ve nezávislého audítora ku konsolidovanej 
účtovnej závierke k 31. decembru 2020.

23.
SPRÁVA O ČINNOSTI DOZORNEJ RADY 
SPOLOČNOSTI STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA 
HOLDING, A. S., ZA ROK 2020

Dozorná rada počas celého roku 2020 pracovala v nasledovnom zložení:

Ing. Pavol Mertus predseda (od 1. 10. 2020)

JUDr. Peter Hajduček predseda (do 30. 9. 2020)

Gary Mazzotti podpredseda (od 1. 10. 2020)

William Price podpredseda (do 30. 9. 2020)

JUDr. Peter Hajduček člen (od 1. 10. 2020)

Ing. Michal Kováč člen (od 1. 10. 2020)

Ing. Ján Vido člen (od 1. 10. 2020)

Ing. Rudolf Drexler člen (od 1. 10. 2020)

Ing. Marcela Kumštárová člen (do 30. 9. 2020)

PaedDr. Jozef Bojčík, MPH člen (do 30. 9. 2020)

Ing. Vladimír Macášek člen (do 30. 9. 2020)

Ing. Drahomír Múdry člen (do 30. 9. 2020)

Ing. Miroslav Martoník člen (do 28. 4. 2020)

Ing. Igor Pištík člen (do 28. 4. 2020)

Mgr. Juraj Kadaši člen (do 28. 4. 2020)

Dozorná rada sa na svojich zasadnutiach v roku 
2020 stretla šesťkrát, pričom na každom zasad-
nutí bola uznášaniaschopná.

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

(a) schválila:
•  voľbu Ing. Pavla Mertusa za predsedu dozor-

nej rady;
•  voľbu pána Gary Mazzotti za podpredsedu 

dozornej rady; 
•   návrhy pohyblivých častí odmien členov 

predstavenstva za jednotlivé obdobia;
•  Správu o činnosti Dozornej rady za rok 2019;

•  Stanovisko Dozornej rady k Auditovanej riad-
nej individuálnej účtovnej závierke zostavenej 
k 31. decembru 2019 podľa štandardov IFRS; 
a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2019;

•  Stanovisko Dozornej rady k auditovanej 
konsolidovanej účtovnej závierke zostavenej 
k 31. decembru 2019 podľa štandardov IFRS;

•  návrh trojročného Strategického plánu ďal-
šieho rozvoja Skupiny SSE Holding a význam-
ných projektov Skupiny SSE Holding;

(b) zobrala na vedomie:
•  štvrťročné výkazy manažmentu zahŕňajúce 

výkaz ziskov a strát, súvahu a výkaz peňaž-
ných tokov za príslušné obdobia;
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•  písomné správy pre Dozornú radu o všetkých 
transakciách Spoločností skupiny SSE Holding 
so Spriaznenými stranami za príslušné obdobia;

•  návrh ročného rozpočtu a obchodného plánu 
Skupiny SSE, a. s., na rok 2020;

•  návrh individuálneho ročného plánu a ob-
chodného plánu Spoločnosti na rok 2020;

•  riadnu individuálnu účtovnú závierku SSE 
Holding, a. s., za rok 2019 vrátane Správy 
audítora a návrh na rozdelenie zisku SSE Hol-
ding, a. s., za rok 2019;

•  riadnu konsolidovanú účtovnú závierku zosta-
venú k 31. decembru 2019; 

•  informáciu o zásadných zámeroch obchodné-
ho vedenia SSE Holding, a. s., ako aj informá-
cie o predpokladanom vývoji stavu majetku, 
financií a výnosov SSE, a. s., v zmysle § 193 
Obchodného zákonníka pre obdobie roku 
2020;

•  vyhlásenie predstavenstva pre členov Dozor-
nej rady v zmysle článku XII (22) (a) (ii) Stanov 
o finančných transakciách, ktoré Spoločnosť 
uskutočnila so Spriaznenými stranami, 
pri ktorých hodnota ktorejkoľvek takejto 
transakcie jednotlivo alebo série súvisiacich 
transakcií spoločne prevyšuje sumu stotisíc 
eur (100 000 EUR), a transakciách Spoločnosti, 
ktoré sa uzatvorili za iných ako Bežných ob-
chodných podmienok;

•  informácie o opatrenia zavedených v boji 
proti pandémii COVID19.

Dozorná rada v priebehu roka 2020 nepožiadala 
Predstavenstvo Spoločnosti o zvolanie Mimo-
riadneho valného zhromaždenia. V Spoločnosti 
nedošlo v priebehu roka 2020 k zvýšeniu resp. 
zníženiu základného imania.

ZÁVER:

Dozorná rada si v priebehu celého obdobia 
riadne plnila svoju kontrolnú funkciu v zmysle 
Stanov Spoločnosti a § 197 a nasl. Obchodného 
zákonníka.
 
Dozorná rada nezaznamenala porušenie Stanov, 
platných právnych predpisov zo strany Pred-
stavenstva pri výkone podnikateľskej činnosti 
Spoločnosti.

Táto správa bola schválená na zasadnutí Do-
zornej rady SSE Holding, a. s., konanom dňa 
7. apríla 2021.

V Bratislave, dňa 7. apríla 2021

Ing. Pavol Mertus 
Predseda Dozornej rady 
Stredoslovenská energetika Holding, a. s.

24.
NÁVRH PREDSTAVENSTVA SPOLOČNOSTI 
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA HOLDING, A. S., 
NA ROZDELENIE ZISKU ZA ROK 2020

Auditovaný čistý zisk za rok 2020 121 707 481,01 EUR

Prídel do zákonného rezervného fondu 0,00 EUR

Prídel do sociálneho fondu 0,00 EUR

Tantiémy pre členov predstavenstva a dozornej rady 0,00 EUR

Použitie zisku na úhradu strát minulých období 0,00 EUR

Časť výsledku hospodárenia ponechaná vo vlastnom imaní ako 
výsledok hospodárenia minulých rokov 0,00 EUR

Podiel z výsledku hospodárenia navrhovaný na vyplatenie 121 707 481,01 EUR

Nerozdelený zisk minulých období navrhovaný na vyplatenie 0,00 EUR

Navrhovaná výplata dividend akcionárom v EUR 121 707 481,01 EUR

z toho pre jednotlivých akcionárov nasledovne:

dividendy pre akcionára Ministerstvo hospodárstva SR (51 %) 62 070 815,32 EUR

dividendy pre akcionára EP Energy, a. s. (49 %) 59 636 665,69 EUR

1. časť v termíne do 31. 7. 2021 91 707 481,01 EUR

dividenda pre akcionára MH SR (51 %) 46 770 815,32 EUR

dividenda pre akcionára EP Energy, a. s. (49 %) 44 936 665,69 EUR

2. časť v termíne do 30. 11. 2021 30 000 000,00 EUR

dividenda pre akcionára MH SR (51%) 15 300 000,00 EUR

dividenda pre akcionára EP Energy, a. s. (49 %) 14 700 000,00 EUR

Dozorná rada Spoločnosti Stredoslovenská energetika Holding, a. s., zároveň 
o d p o r ú č a Riadnemu valnému zhromaždeniu Spoločnosti Stredoslovenská energetika 
Holding, a. s., schváliť vyplatenie dividend na účty akcionárov nasledovne:

25.
UDALOSTI OSOBITNÉHO VÝZNAMU, KTORÉ 
NASTALI PO SKONČENÍ ÚČTOVNÉHO OBDOBIA, 
ZA KTORÉ SA VYHOTOVUJE VÝROČNÁ SPRÁVA
Po 31. decembri 2020 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie 
v účtovnej závierke za rok 2020.
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26.
NÁKLADY NA ČINNOSŤ V OBLASTI VÝSKUMU 
A VÝVOJA

27.
NADOBÚDANIE VLASTNÝCH AKCIÍ, DOČASNÝCH 
LISTOV, OBCHODNÝCH PODIELOV A AKCIÍ, 
DOČASNÝCH LISTOV A OBCHODNÝCH PODIELOV 
MATERSKEJ ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Spoločnosti konsolidovaného celku v roku 2020 nemali žiadne náklady na činnosť v oblasti výsku-
mu a vývoja.

Spoločnosť obstarala 80 % podiel v spoločnosti 
Kinet s účinnosťou od 14. septembra 2020. 
Kinet vlastní 100 % dcérsku spoločnosť Kinet 
Inštal s.r.o., ktorá je zahrnutá do konsolidovanej 
účtovnej závierky spolu so spoločnosťou Kinet. 

Spoločnosť zároveň uzatvorila zmluvu o budú-
cej zmluve k obstaraniu zvyšného 20 % obchod-
ného podielu zo spoločnosti Kinet. Platnosť 
zmluvy je do 31. augusta 2023. Obstarávacia 
cena obchodného podielu bola 3 330-tis. EUR.

28.
ORGANIZAČNÉ ZLOŽKY ÚČTOVNEJ JEDNOTKY 
V ZAHRANIČÍ

29.
STRATÉGIA, CIELE A PREDPOKLADANÝ VÝVOJ 
KONSOLIDOVANÉHO CELKU

Spoločnosti konsolidovaného celku nemajú organizačné zložky v zahraničí.

V roku 2020 budú Spoločnosti skupiny SSE 
Holding posilňovať svoju pozíciu v oblasti pre-
daja plynu a súčasne sa zameriavať na udržanie 
pozície v oblasti predaja elektrickej energie. 

Svoju pozornosť bude naďalej zameriavať na 
rozvoj a zabezpečenie služieb v oblasti ener-

getickej efektívnosti. V rámci projektov bude 
Spoločnosť uplatňovať parametre riadenia a fi-
nančnej realizovateľnosti a zároveň podporovať 
sociálnu zodpovednosť. Naďalej bude posilňo-
vať spoľahlivosť a plynulosť distribúcie elektriny 
a z toho vyplývajúcu zákaznícku spokojnosť. 

30.
STANOVISKO DOZORNEJ RADY SPOLOČNOSTI 
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA HOLDING, A. S., 
K INDIVIDUÁLNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE A SPRÁVE 
NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA K 31. 12. 2020, 
ZOSTAVENEJ PODĽA IFRS, A K NÁVRHU NA 
ROZDELENIE ZISKU ZA ROK 2020
Dozorná rada Spoločnosti Stredoslovenská 
energetika Holding, a. s., na svojom zasadnutí 
dňa 7. apríla 2021 preskúmala riadnu individu-
álnu účtovnú závierku Spoločnosti Stredoslo-
venská energetika Holding, a. s., k 31. decembru 
2020, vrátane správy nezávislého audítora 
KPMG Slovensko, spol. s r.o., licencia SKAU č. 96, 
zo dňa 15. marca 2021 a návrh predstavenstva 
na rozdelenie zisku Spoločnosti za rok 2020. 

Na základe uvedeného Dozorná rada Spo-
ločnosti Stredoslovenská energetika Hol-

ding, a. s., o d p o r ú č a Riadnemu valnému 
zhromaždeniu Spoločnosti Stredoslovenská 
energetika Holding, a. s.: 

1.  schváliť individuálnu účtovnú závierku 
Spoločnosti a správu nezávislého audítora 
Spoločnosti Stredoslovenská energetika 
Holding, a. s., k 31. decembru 2020;

2.  schváliť návrh na rozdelenie zisku Spoločnos-
ti Stredoslovenská energetika Holding, a. s., 
za rok 2020 nasledovne:

Auditovaný čistý zisk za rok 2020 121 707 481,01 EUR

Prídel do zákonného rezervného fondu 0,00 EUR

Prídel do sociálneho fondu 0,00 EUR

Tantiémy pre členov predstavenstva a dozornej rady 0,00 EUR

Použitie zisku na úhradu strát minulých období 0,00 EUR

Časť výsledku hospodárenia ponechaná vo vlastnom imaní ako 
výsledok hospodárenia minulých rokov 0,00 EUR

Podiel z výsledku hospodárenia navrhovaný na vyplatenie 121 707 481,01 EUR

Nerozdelený zisk minulých období navrhovaný na vyplatenie 0,00 EUR

Navrhovaná výplata dividend akcionárom v EUR 121 707 481,01 EUR

z toho pre jednotlivých akcionárov nasledovne:

dividendy pre akcionára Ministerstvo hospodárstva SR (51 %) 62 070 815,32 EUR

dividendy pre akcionára EP Energy, a. s. (49 %) 59 636 665,69 EUR

Dozorná rada Spoločnosti Stredoslovenská energetika Holding, a. s., zároveň 
o d p o r ú č a Riadnemu valnému zhromaždeniu Spoločnosti Stredoslovenská energetika 
Holding, a. s., schváliť vyplatenie dividend na účty akcionárov nasledovne:
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1. časť v termíne do 31. 7. 2021 91 707 481,01 EUR

dividenda pre akcionára MH SR (51 %) 46 770 815,32 EUR

dividenda pre akcionára EP Energy, a. s. (49 %) 44 936 665,69 EUR

2. časť v termíne do 30. 11. 2021 30 000 000,00 EUR

dividenda pre akcionára MH SR (51 %) 15 300 000,00 EUR

dividenda pre akcionára EP Energy, a. s. (49 %) 14 700 000,00 EUR

V Bratislave, dňa 7. apríla 2021

Ing. Pavol Mertus
predseda Dozornej rady
Stredoslovenská energetika Holding, a. s.

31.
STANOVISKO DOZORNEJ RADY SPOLOČNOSTI 
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA HOLDING, A. S., 
KU KONSOLIDOVANEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE 
A SPRÁVE NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA 
ZOSTAVENEJ K 31. DECEMBRU 2020 PODĽA 
ŠTANDARDOV IFRS
Dozorná rada Spoločnosti Stredoslovenská 
energetika Holding, a. s., na svojom zasadnutí 
dňa 7. apríla 2021 preskúmala konsolidovanú 
účtovnú závierku Spoločnosti zostavenú 

k 31. decembru 2020, vrátane správy audítora 
KPMG Slovensko, spol. s r. o., licencia SKAU č. 96, 
zo dňa 15. marca 2021.

Príloha č. 1: Správa nezávislého audítora a individuálna účtovná závierka k 31. decembru 2020, 
zostavená podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS) v znení prijatom 
Európskou úniou.

Príloha č. 2: Správa nezávislého audítora a konsolidovaná účtovná závierka k 31. decembru 2020, 
zostavená podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS) v znení prijatom 
Európskou úniou.

Na základe uvedeného Dozorná rada o d p o r ú č a riadnemu valnému zhromaždeniu Spoloč-
nosti Stredoslovenská energetika Holding, a. s., s c h v á l i ť konsolidovanú účtovnú závierku 
a správu nezávislého audítora zostavenú k 31. decembru 2020. 

V Bratislave, dňa 7. apríla 2021

Ing. Pavol Mertus
predseda Dozornej rady
Stredoslovenská energetika Holding, a. s. 




