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

Stredoslovenská energetika Holding, a. s., vznikla 
1. januára 2002 pod svojím pôvodným obchodným menom 
Stredoslovenská energetika, a. s. Jej jediným zakladateľom 
bol Fond národného majetku Slovenskej republiky. Na 
základe Uznesenia Vlády SR č. 538 zo dňa 22. mája 2002, 
49 % podiel Fondu národného majetku SR získala 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 prevod minoritného 49 % podielu 
a manažérskej kontroly v spoločnosti z EDFI na EPH. 

S účinnosťou od 01. 01. 2019 spoločnosť zmenila 
svoje obchodné meno z pôvodného obchodného mena 
Stredoslovenská energetika, a. s., na svoje aktuálne 
obchodné meno Stredoslovenská energetika Holding, a. s.

Akcionárska štruktúra spoločnosti Stredoslovenská 
energetika Holding, a. s., do 31. 12. 2019

Slovenská republika, v mene ktorej koná Ministerstvo 
hospodárstva Slovenskej republiky, so sídlom Mlynské Nivy 
44/A, 827 15 Bratislava 212, IČO: 00 686 832, 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 Praha, Pařížská 
130/26, Jozefov, Praha 1, Česká republika, 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 %).

SLOVENSKÁ REPUBLIKA, V MENE KTOREJ KONÁ 
MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

STEDOSLOVENSKÁ
ENERGETIKA HOLDING, A. S. (SSE)

EP ENERGY, A. S.

STREDOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ, A. S.

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.

CHARAKTERISTIKA A ŠTRUKTÚRA  
KONSOLIDOVANÉHO CELKU  
ŠTRUKTÚRA KONSOLIDOVANÉHO CELKU DO 31. 12. 2019

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

54



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA HOLDING, A. S.,  
VLASTNILA K 31. 12. 2019 PODIEL V NASLEDOVNÝCH SPOLOČNOSTIACH:

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA HOLDING, A. S., VLASTNILA
K 31. 12. 2019 100 % PODIEL V NASLEDOVNÝCH SPOLOČNOSTIACH: MATERSKÁ SPOLOČNOSŤ  STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA HOLDING, A. S.

STREDOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ, A. S.

ENERGOTEL, A. S. – 20 % PODIEL SPX, S. R. O. – 33,3 % PODIEL

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.Všetky vyššie uvedené dcérske spoločnosti spolu 
s materskou spoločnosťou Stredoslovenská energetika 
Holdoing, a. s., sú označované spolu aj ako  
„Skupina SSE Holding“.

Konsolidovaná účtovná závierka spoločnosti Stredoslovenská energetika Holding, a. s., je sprístupnená v jej sídle a je 
uložená v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina. 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Stredoslovenská energetika Holding, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO: 36 403 008
IČ DPH: SK 202 010 6682
DIČ: 202 010 6682

www.sseholding.sk

PREDSTAVENSTVO:
Mgr. Petr Sekanina predseda
Ing. Pavol Mertus podpredseda 
Mgr. Ing. Márius Hričovský, Dr. oec. člen
Ing. Jiří Feist člen 
Ing. Petr Tomášek člen

DOZORNÁ RADA:
JUDr. Peter Hajduček predseda
William Price podpredseda
Ing. Marcela Kumštárová člen
PaedDr. Jozef Bojčík, MPH člen
Ing. Vladimír Macášek člen
Ing. Drahomír Múdry člen
Ing. Miroslav Martoník  člen zvolený zamestnancami
Ing. Igor Pištík člen zvolený zamestnancami
Mgr. Juraj Kadaši člen zvolený zamestnancami

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

V roku 2019 pokračovali interné aktivity zamerané na 
bezpečnú a efektívnu prevádzku distribučnej sústavy. 
S rovnakým zámerom sa spoločnosť venovala aj 
problematike kybernetickej bezpečnosti, dátam, štruktúre, 
procesom, majetku a ekonomike. Úspešne sa pokračovalo 
v spresňovaní lokalizácie distribučných zariadení a dopĺňaní 
údajov s cieľom plnenia si povinností a zvyšovania kvality 
poskytovaných služieb.
 
V roku 2019 sa zvýšil záujem o výstavbu distribučnej 
sústavy na pripájanie nových odberných miest cez 
developerské projekty. Takáto spolupráca šetrí hlavne čas 
a nezanedbateľne aj finančné prostriedky, čo znamená, že 
je možné budovať viac a efektívnejšie.

Zmenou legislatívy, s účinnosťou od 1. 1. 2020, došlo 
aj k zmene systému podpory vo vzťahu k výrobcom 
elektriny zo zákona 309/2009 Z. z. v platnom znení. 
Z tohto dôvodu proces podpory doplatkom pre výrobcov 
z OZE a KVET prechádza na OKTE, a. s. Z rovnakého 
dôvodu prechádza aj proces podpory výkupom vyrobenej 
elektriny na centrálneho výkupcu Slovenský plynárenský 
priemysel, a. s. Zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy 
sa uzatvárali so všetkými výrobcami, čím sa plnila nová 
legislatívna povinnosť uzatvárať písomné zmluvy.

V závere roka sa spoločnosť venovala analýze IV. 
energetického balíčka ako potrebného výstupu dopadov, 
rizík a opatrení pred jeho implementáciou do podmienok 
trhu s elektrinou v Slovenskej republike a priamo 
v podmienkach spoločnosti.

NOSNÉ PROJEKTY ROKU 2019:

–  ukončila sa realizácia výstavby novej transformovne 
110/22 kV v Krásne nad Kysucou s kolaudačným 
rozhodnutím v závere roka 2019. Nová transformovňa 
zaistí bezpečné a spoľahlivé zásobovanie elektrinou 
pôvodným odberateľom, ale pomôže uspokojiť najmä 
zvýšený záujem o pripojenie nových odberateľov 
v susednom priemyselnom parku;

–  ukončila sa celková rekonštrukcia najstaršieho 110 kV 
vedenia na Slovensku. Realizácia bolo vykonaná na 
2x110 kV vedení č. 7855/603 medzi mestami Kysucké 

Nové Mesto a Čadca v dĺžke 19 km;
–  ukončila sa rekonštrukcia VVN vedení 7703 a 7811 

zaústených do transformovne Handlová. Predmetom 
rekonštrukcie bola výmena stožiarov s vodičmi prevažne 
v pôvodnej trase;

–  ukončila sa druhá etapa výmeny prístrojových 
transformátorov VVN na desiatich elektrických staniciach; 

–  ukončila sa výmena dvoch transformátorov VVN/VN na 
transformovniach Fiľakovo a Mokraď a zahájila sa zmena 
transformátora VVN/VN s tlmivkou na transformovni Štrba;

–  ukončila sa rekonštrukcia riadiaceho informačného 
systému (RIS) na transformovni Ladce, zahájila sa 
rekonštrukcia RIS-u v transformovni Kysucké Nové Mesto 
a príprava rekonštrukcie RIS-u na transformovni Hričov; 

–  na základe požiadavky o nové pripojenie na VVN strane 
sa zahájilo rozšírenie rozvodne 110 kV v Kysuckom 
Novom Meste o dve nové polia pre potreby odberateľa  
KLF – Distribúcia, s .r. o.;

–  zahájila sa rekonštrukcia VVN vedení 7717 a 7718 
z uzlovej elektrickej stanice Varín do uzlovej elektrickej 
stanice Sučany. Cieľom rekonštrukcie realizovanej 
v náročnom teréne je zabezpečiť bezpečný prenos 
elektriny medzi uvedenými uzlami;

–  v jeseni 2019 sa zahájila rekonštrukcia uzlovej elektrickej 
stanice Sučany v koordinácii so spoločnosťami  
SE-VET, a. s., a SEPS, a. s., ktorých zariadení sa predmetná 
rekonštrukcia tiež dotýka; 

–  zahájila sa úprava uzlovej elektrickej stanice Bystričany 
z dôvodu prechodu spoločnosti SEPS, a. s., z 200 kV 
napäťovej hladiny na 400 kV. Z dôvodu zmeny 
nadradenej napäťovej sústavy je nutné, aby spoločnosť 
SSD realizovala úpravy v rozvodni 110 kV, na vlastnej 
spotrebe, RIS-e a ochranách;

–  zahájila sa príprava rekonštrukcie transformovne 
110/22 kV Vlkanová s cieľom znížiť náklady na údržbu, 
obsluhu a spotrebu energií.

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 zverejnené vo Výročnej správe 
spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s., za rok 2019 
a na www.ssd.sk. 

DCÉRSKA SPOLOČNOSŤ STREDOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ, A. S.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE 

Stredoslovenská distribučná, a. s., pôsobí v Žilinskom, 
v Banskobystrickom a v časti Trenčianskeho 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 udelených 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 zariadení 
v rozsahu S, O (OU, R, M) E1-A,

–  montáž určených meradiel.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Stredoslovenská distribučná, a. s. 
Pri Rajčianke 2927/8
010 47 Žilina
IČO: 36 442 151
IČ DPH: SK 2022187453
DIČ: 2022187453

e-mail: prevadzkovatel@ssd.sk
www.ssd.sk

PREDSTAVENSTVO:
Ing. František Čupr, MBA predseda
Ing. Martin Kuna podpredseda 
Ing. Michal Janíček člen
Ing. Roman Filipoiu člen 
Petr Kozojed člen

DOZORNÁ RADA:
Ing. Pavol Mertus predseda
William Price podpredseda
Ing. Marcela Kumštárová člen
PaedDr. Jozef Bojčík, MPH člen
Ing. Drahomír Múdry člen
Ing. Vladimír Macášek člen
Ing. Dušan Majer  člen zvolený zamestnancami
Ing. Igor Pištík člen zvolený zamestnancami
Ing. Miroslav Martoník člen zvolený zamestnancami
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DCÉRSKA SPOLOČNOSŤ STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, A. S. 

ZÁKLADNÉ ÚDAJE 

Stredoslovenská energetika, a. s., (ďalej 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 základe 
vydaných živnostenských a iných 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.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO: 51 865 467
IČ DPH: SK 2120814575
DIČ: 2120814575

e-mail: sse@sse.sk
www.sse.sk

PREDSTAVENSTVO:
Mgr. Petr Sekanina predseda
Mgr. Ing. Márius Hričovský, Dr. oec.  podpredseda 
Mgr. Ing. Pavol Kolenčík, PhD. člen
Ing. Jiří Feist člen 
Ing. Petr Tomášek člen

DOZORNÁ RADA:
JUDr. Peter Hajduček predseda
Ing. Jozef Antošík podpredseda
Ing. Ján Voštenák člen
Ing. Ivan Ivanič člen
Mgr. Karol Haťapka člen
JUDr. Boris Balog člen

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, A. S.

Rok 2019 v segmente predaja pre B2B zákazníkov hodnotí 
spoločnosť ako veľmi úspešný, zameraný na udržanie 
existujúceho portfólia zákazníkov, ale aj na plné využitie 
akvizičného potenciálu trhu. Vďaka zvýšenému dopytu sa 
podarilo nielen realizovať zazmluvnené dodávky elektriny 
a plynu pre rok 2019 v očakávaných objemoch, ale 
v niektorých segmentoch ich aj navýšiť.

Celý rok sa niesol v duchu akvizícií strategických 
zákazníkov, zazmluvnenia viacročných kontraktov 
u kľúčových zákazníkov, nárastom jednotkovej marže 
a výrazným nárastom predaja flexibilných produktov, 
ktoré majú znížiť trhové riziko. Medziročný nárast objemu 
zazmluvnenej elektriny a plynu vzrástol o 54 % pre rok 
2020. Počas roka spoločnosť aplikovala nový systém 
lojalitných odmien pre zákazníkov, realizovala sa séria 
biznis raňajok určených na vzdelávanie zákazníkov 
v oblasti energetiky a rozvíjali sa produkty energetickej 
efektívnosti. 

Stúpajúci trend je aj pri nekomoditných riešeniach. SSE 
zaznamenala viac ako 40 % nárast zakontrahovaných 
obchodných prípadov. Kontinuálne je snaha ponúkať 
inovatívne opatrenia, ktoré zákazníkom prinášajú 
zefektívnenie ich prevádzky, zníženie energetickej 
náročnosti, zvýšenie konkurencieschopnosti s nemenej 
dôležitým dopadom na životné prostredie. Legislatívne 
bola podporená výstavba lokálnych zdrojov elektriny 

(LZE), čo umožňuje podnikateľským subjektom inštalovať 
a využívať zdroj energie na báze OZE vo výkone do 
500 kW s podmienkou využitia vyrobenej energie výlučne 
pre vlastnú spotrebu.

Neustálou snahou spoločnosti je čo najviac sa približovať 
zákazníkom, aby vedeli, že majú partnera, na ktorého 
sa môžu s dôverou obrátiť. V rámci budovania siete 
zákazníckych centier, zvyšovania starostlivosti a priblíženia 
sa k zákazníkom, bolo koncom roka otvorené nové 
Zákaznícke centrum v Martine. SSE tak poskytuje osobný 
kontakt už v deviatich pobočkách na strednom Slovensku. 
Zákaznícke centrá na základe identifikácie potrieb 
ponúkajú zákazníkom servis, poradenstvo, komoditné 
produkty – elektrinu, plyn a nekomoditné produkty „šité“ 
priamo na mieru zákazníka. 

V rámci marketingovej komunikácie sa SSE zameriavala na 
oslovenie a edukáciu generácie, ktorej názory a myšlienky 
sú vo výraznej miere ovplyvňované on-line prostredím, 
v ktorom vyrastá. Pozornosť sa upriamila na zrozumiteľné 
poradenstvo v oblasti energetiky a úspory v domácnosti. 
V rámci spoločenskej zodpovednosti prebiehala spolupráca 
s projektom Požičaná planéta. Účelom spolupráce bolo učiť 
a motivovať k zodpovednému ekologickému prístupu aj 
deti. V roku 2019 sa pokračovalo aj s úspešným projektom 
zameraným na edukáciu detí – vypínač Šťukes a jeho 
kamaráti. 
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Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) boli pre rok 
2019 schválené predložené návrhy zmeny cien v oblasti 
dodávky elektriny a plynu, ktoré reflektovali nárast cien 
komodity na veľkoobchodných trhoch, čo predstavovalo 
nárast koncovej ceny za elektrinu v priemere o cca 6 % 
oproti roku 2018. V oblasti dodávky plynu bola naďalej 
zachovaná prijatá obchodná politika a pre rok 2019 
garantovaná zľava až do výšky 23 % 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 
výrazne rozšírilo, pričom obchodné aktivity spoločnosti sa 
naďalej sústreďovali aj na udržanie si pozície významného 
dodávateľa elektriny najmä na území stredného Slovenska.

Vývoj na trhu s elektrinou a plynom, rozvoj konkurencie, 
ako aj ambícia rastu trhového podielu SSE si už okrem 
tradičných komoditných produktov vyžaduje aj ponuku 
a predaj doplnkových, nekomoditných produktov, ktoré sú 
predpokladom komplexnej ponuky služieb pre zákazníkov. 
Rôznorodosť tejto ponuky bude v roku 2020 zohrávať 
dôležitú úlohu v rozhodovaní zákazníka v súvislosti 
s výberom dodávateľa energií. Vývoj týchto produktov 
sa stáva štandardom na trhu a rozvojom ponuky nových 
produktov zlepšuje spoločnosť svoje postavenie voči 
konkurencii. 

Spoločnosť naďalej pokračuje v skvalitňovaní 
poskytovaných služieb ako možnosti konkurenčnej 
diferenciácie aj v silne regulovanom prostredí slovenského 
trhu s energiami. Prítomnosť regulácie dodávky elektriny 
limituje zdroje na vývoj a uvádzanie nových produktov. 
Aj napriek tomu sa v tomto segmente zameriava na 
produkty, ktoré znamenajú reálnu úsporu energií na strane 
zákazníkov. 

Podrobné informácie o spoločnosti sú zverejnené 
vo Výročnej správe spoločnosti Stredoslovenská 
energetika, a. s,. za rok 2019 a na www.sse.sk. 

ELEKTROENERGETICKÉ MONTÁŽE, S. R. O. 

Spoločnosť realizovala v roku 2019 zákazky na základe 
objednávok a uzavretých Zmlúv o Dielo. Významnými 
zákazníkmi boli spoločnosti na výstavbu diaľnic, ako 
združenie D3 Čadca – Bukov, D4R7 Construction s. r. o., 
ale tiež napríklad spoločnosti HASTRA s. r. o., 
Metrostav DS a. s., SPIE Elektrovod, a. s., STRABAG s. r. o. 
alebo aj spoločnosti z oblasti automobilového priemyslu, 
ako SUNGWOON Construction s. r. o. 
Významnými zákazníkmi boli aj spoločnosti, pre ktoré 
sa realizovali výstavby trafostaníc, VN a NN vedení pre 

IBV, resp. KBV, predovšetkým však spoločnosti, pre ktoré 
sa realizovali prekládky vo vlastníctve Stredoslovenská 
distribučná, a. s. 

Základným predpokladom udržania a zlepšenia trhovej 
pozície spoločnosti EEM je vysoká a stabilná kvalita 
ponúkaných služieb, nepretržitá starostlivosť o zákazníkov, 
flexibilné reagovanie na potreby trhu a poskytovanie 
profesionálnych služieb. Spoločnosť dosahuje tento cieľ 
konkrétnymi opatreniami smerujúcimi k systematickému 
rastu produktivity práce.

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 energetickej infraštruktúry. 

Hlavným predmetom podnikania Spoločnosti 
Elektroenergetické montáže, s. r. o., sú nasledujúce 
činnosti:

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

–  uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných 
stavieb a ich zmien,

–  výroba kovových konštrukcií a ich častí,
–  projektovanie alebo konštruovanie vyhradených 

elektrických zariadení,
–  inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Elektroenergetické montáže, s. r. o. 
Pri Rajčianke 2926/10
010 01 Žilina 
IČO: 36 412 767
IČ DPH: SK 2020 100 511
DIČ: 2020100511

www.eem.sk

KONATELIA:
Ing. Robert Chaloupka
Ing. Ingrid Lippaiová
Ing. Jiří Strnad  (do 29. 03. 2019)
Ing. František Urbaník, PhD. (od 30. 03. 2019)
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SSE – METROLÓGIA, S. R. O. 

Život kladie na metrológiu nové požiadavky spojené so 
zodpovednosťou štátu za jednotnosť a správnosť mier 
a merania, ako aj ochranu spotrebiteľa, zdravia a života 
ľudí a ochranu životného prostredia. Meranie je všade 
prítomné a je dôležitým faktorom pri transakciách medzi 
ekonomikami, a teda je jedným z hlavných prvkov pri 
odstraňovaní prekážok obchodu. Strategickým cieľom 
Spoločnosti je zabezpečiť, aby predstavovala špičkové 
pracovisko v oblasti poskytovaných služieb. Hlavnou 
činnosťou Spoločnosti, ako metrologického laboratória, je 
overovanie meradiel (autorizáciu a kontrolu vykonáva Úrad 
pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej 
republiky) a kalibrácia meradiel (akreditáciu a preverovanie 
vykonáva Slovenská národná akreditačná služba). 
V nemalej miere sa v roku 2019 SSE – Metrológia zaoberala 
aj konfiguráciou IMS elektromerov, čím pomáha plniť 
legislatívne požiadavky v zmysle Vyhlášky 358/2013.

Spoločnosť má implementovaný integrovaný systém 
riadenia, ktorý zahŕňa:

–  Systém manažérstva kvality (STN EN ISO/EIC 
17025:2005 – autorizovaný a akreditovaný systém 
riadenia),

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

–  Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci (OHSAS 18001:2007 – certifikovaný systém 
riadenia).

 
V roku 2019 metrologické laboratórium úspešne 
absolvovalo audity (dohľadové audity alebo reautorizačný 
audit) pre všetky vyššie uvedené normy, t. j. audítori 
skonštatovali ich plnenie. 

ZÁKLADNÉ ÚDAJE 

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

Spoločnosť podniká v týchto hlavných činnostiach:

–  vykonávanie kalibrácie meradiel, 
–  poradenská činnosť v oblasti prvkov, zariadení 

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

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

SSE – Metrológia, s. r. o. 
Škultétyho 76
010 01 Žilina
IČO: 36 411 141
IČ DPH: SK 2020 108 156 
DIČ: 2020 108 156

www.mevza.sk

KONATELIA:
Ing. Mikuláš Koščo 
Ing. Pavol Mertus 
Ing. Michal Kľučár

DCÉRSKA SPOLOČNOSŤ SSE – METROLÓGIA, S. R. O.

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

Spoločnosť primárne prevádzkuje plynovú elektráreň 
v Panických Dravciach. Tento zdroj je v súčasnej dobe 
jednoúčelový a určený výhradne na poskytovanie 
podporných služieb pre spoločnosť Slovenská elektrizačná 
prenosová sústava, a. s. Jeho nasadzovanie je riadené 
v zmysle požiadaviek Slovenského elektroenergetického 
dispečingu.

Ďalšou aktivitou spoločnosti je poskytovanie služieb 
prevádzky a údržby fotovoltických elektrární vo vlastníctve 
spoločnosti SSE – Solar, s. r. o.

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

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

ZÁKLADNÉ ÚDAJE 

Hlavnými činnosťami SSE – PD, s. r. o., je poskytovanie 
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.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Stredoslovenská energetika – Project Development, s. r. o. 
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina 
IČO: 44 225 733
IČ DPH: SK 202 262 6782 
DIČ: 202 262 6782

www.eem.sk

KONATELIA:
Ing. Michal Kľučár 
Ing. Pavol Mertus 
Ing. Jan Špringl
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SSE – SOLAR, S. R. O.

Spoločnosť prevádzkuje fotovoltické elektrárne v Kalinove, 
Lučenci – Ľadove a Mikušovciach. Vyrobenú elektrickú 
energiu dodáva do distribučnej sústavy 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.

DCÉRSKA SPOLOČNOSŤ SSE – SOLAR, S. R. O.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE 

Hlavnou činnosťou spoločnosti je výroba a dodávka 
elektrickej energie. 

Spoločnosť podniká v týchto hlavných činnostiach:

–  výroba elektriny, 
–  dodávka elektriny.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

SSE – Solar, s. r. o.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina 
IČO: 45 506 418
IČ DPH: SK202 300 7437
DIČ: 202 300 7437

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

SSE CZ, S. R. O.

V roku 2019 spoločnosť SSE CZ pokračovala vo svojom 
pôsobení v Českej republike tak ako v predošlom roku, 
t. j. realizovala činnosti obchodu s elektrinou v oblastiach:

–  nákup silovej elektriny z Českej republiky pre potreby 
strategického portfólia SSE v Slovenskej republike;

–  obchodovanie s finančným derivátom odvodeným 
z obchodovaného produktu elektriny na tzv. „Voľne 
obchodovateľnom portfóliu“ v Českej republike 
– t. j. špekulatívny trading.

Zrealizované kontrakty spoločnosti v roku 2019 v ČR 
– v oblasti nákupu pre strategické portfólio v SR – boli 
v súlade s plánovanými cieľmi.

DCÉRSKA SPOLOČNOSŤ SSE CZ, S. R. O.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE 

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

Spoločnosť podniká v týchto hlavných činnostiach:

–  obchod s elektrinou, 
–  obchod s plynom.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

SSE CZ, s. r. o.
Ovocný trh 572/11
110 00 Praha 1
Česká republika
IČO: 274 04 986
DIČ: CZ27404986

KONATELIA:
Ing. Michal Kľučár 
Mgr. Ing. Márius Hričovský, Dr. oec. 
Ing. Roman Zelník
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SPV100, S. R. O.

Spoločnosť je zameraná na distribúciu elektriny 
prostredníctvom miestnej distribučnej spoločnosti 
v Liptovskom Mikuláši. Poskytuje komplexné služby 
zákazníkom a individuálne pristupuje k ich požiadavkám. 
Ročne spoľahlivo dodá okolo 6 000 MWh elektriny. 
Odberateľom optimalizuje náklady na elektrinu, nastavenie 
veľkosti ističov, preberá zodpovednosť za dodržiavanie 
účinníka siete v požadovaných parametroch a garantuje 
zmluvnú cenu počas celého zvoleného obdobia.

DCÉRSKA SPOLOČNOSŤ SVP100, S. R. O.

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.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

SPV100, s. r. o.
Priemyselná 1
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 46 694 463 
IČ DPH: SK202 354 9858
DIČ: 202 354 9858

KONATELIA:
Ing. Radomír Rajčáni 
JUDr. Marián Cesnek

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

SSE – MVE, s. r. o.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO: 51 865 599 
IČ DPH: SK212 081 4630
DIČ: 212 081 4630

KONATELIA:
Mgr. Petr Sekanina
Mgr. Ing. Márius Hričovský, Dr. oec.
Mgr. Petr Tomášek

DCÉRSKA SPOLOČNOSŤ SSE – MVE, S. R. O.

SSE – MVE, S. R. O.

Spoločnosť prevádzkuje Malé vodné elektrárne: Zvolen-
Union, Dolný Jelenec a Staré Hory. Vyrobenú elektrickú 
energiu dodáva do distribučnej sústavy 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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Spoločenská zodpovednosť je neoddeliteľnou súčasťou 
nášho firemného života už dlhý čas. Našou snahou je 
robiť dobré veci v rámci celej komunity, v ktorej žijeme 
a podnikáme. Spolupatričnosť a zodpovednosť je cesta, 
ako pomáhať a podporovať tam, kde je to najviac potrebné.

V roku 2019 sa začala naša spolupráca s občianskym 
združením Svetielko nádeje, ktoré je zamerané na 
zlepšovanie a skvalitňovanie života detí a mladistvých 
s onkologickým alebo iným vážnym ochorením a ich 
rodín. Súčasťou spolupráce je okrem finančnej podpory aj 
zviditeľnenie a podpora značky Svetielka nádeje v regióne 
Kysúc a Oravy.

Už osem rokov pomáhame pri obnove areálu 
banskoštiavnickej Kalvárie. Jednou z dlhodobo 
podporovaných aktivít je budovanie nočného nasvietenia, 
ktoré v základnej podobe svieti už od roku 2014. A od 
novembra 2019 už svieti v novom, rozšírenom rozsahu.

Za osem rokov našej spolupráce s Kalvárskym fondom 
bol elektrifikovaný celý areál. Ide o niekoľko kilometrov 
kabeláže vo veľmi náročnom skalnatom teréne. 
V súčasnosti je osvetlených už 10 objektov. Horný kostol, 
ECCE HOMO a 8 kaplniek. 

Propagácia formou nočného nasvietenia sa tiež podpísala 
pod stúpajúcu návštevnosť. Kým v roku 2011 navštívilo 
Kalváriu 26 000 návštevníkov, v tomto roku to bolo 
už vyše 90 000. Kalvária sa tak zaradila medzi najviac 
navštevované pamiatky na Slovensku. A k tomuto sme 
prispeli aj my.
 
Za 12 rokov prác sa na Kalvárii obnovila už väčšina 
z 23 objektov. Sú zreštaurované fresky, 17 kaplniek, 
tri kostoly. V súčasnosti prebieha reštaurovanie interiérov 
Stredného kostola a Božieho hrobu. Z dôvodu vysokej 

návštevnosti sa venuje veľká pozornosť opravám 
chodníkov, oporných múrov a zábradlí. 

Už každoročne sa zapájame do aktivít pri príležitosti 
Dňa Zeme. Pre kolegov boli pripravené prezentácie, 
prednášky a diskusia k rôznym témam. Interaktívne ukážky 
zhodnocovania odpadu, informácie z ochrany prírody 
a kalamitných situácií v prírode a iné. V podvečerných 
hodinách sa pre kolegov a ich rodiny premietal film 
environmentalistu Erika Baláža, Strážca divočiny. 
V spolupráci s OZ Preles sa zamestnanci zapojili aj do 
čistenia a revitalizácie lesoparku v Žiline. 

Už tradične pomáhame Záchrannej stanici Zázrivá 
dobrovoľníckymi aktivitami a finančnými príspevkami na 
udržiavanie stanice.

Súčasťou našej spoločenskej zodpovednosti je aj 
pravidelné darovanie tej úplne najvzácnejšie tekutiny, 
ktorej je žiaľ vždy nedostatok. Naša spolupráca s Národnou 
transfúznou službou v Žiline je dlhodobá a stále pokračuje. 

Počas jubilejného 10. ročníka firemných Vianočných trhov 
sme opäť vyzbierali rekordný výťažok 6 170 eur. Naši 
zamestnanci prispeli na ďalšiu dobrú vec. Celý výťažok 
sme venovali žilinskej Nadácii Anjelské krídla, ktorá ju 
využila na pomoc chorým, telesne postihnutým alebo 
ľuďom v ťaživej životnej situácii.

SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ A OCHRANA ŽIVOTNÉHO 
PROSTREDIA

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
zamestnancov, dodávateľov, odberateľov a verejnosti je 
v skupine SSE Holding považovaný za prioritnú podmienku 
podnikania. 

Pre trvalé zlepšovanie činností SSE Holding je zavedený 
a certifikovaný integrovaný systém manažérstva pre 
nasledujúce tri oblasti:
–  Systém manažérstva kvality (ISO 9001:2015),
–  Systém environmentálneho manažérstva v súlade 

s požiadavkami normy (ISO 14001:2015),
–  Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci (OHSAS 18001:2007).

Spoločnosť SSD v roku 2019 úspešne absolvovala 
recertifikačný audit systému manažérstva bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci (OHSAS 18001), v rámci ktorého 
boli preskúmané kľúčové oblasti a bola posúdená zhoda 
s príslušnou normou.
V marci 2019 sa v SSE uskutočnil recertifikačný audit 
na overenie zhody s normami OHSAS 18001:2007 
a ISO 14001:2015. Pri audite neboli zistené žiadne 
nezhody. Spoločnosti bol vydaný certifikát na obdobie 
troch rokov.

Skupina SSE Holding sa aktívne zapojila do celoeurópskej 
kampane „Zdravé pracoviská – Týždeň bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci – Zdravé pracoviská kontrolujú 
nebezpečné chemické látky“ organizovanej Európskou 
agentúrou pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

V roku 2019 sa uskutočnil aj Týždeň BOZP, v rámci ktorého 
mali zamestnanci skupiny možnosť absolvovať masáž 
krčnej chrbtice, zúčastniť sa prednášky Šťastná bunka, 
mohli sa vyviesť montážnou plošinou a zažiť adrenalín ako 
pracovník vo výškach, vyskúšať si manipuláciu s hasiacim 
prístrojom, zdokonaliť sa v poskytovaní prvej pomoci, 

pozrieť si krátke filmy na tému prach v práci a bezpečnosť 
v doprave, vyskúšať si chôdzu v opileckých okuliaroch 
a jazdu na elektrickej kolobežke. 

Súčasťou Týždňa BOZP 2019 bola aj prezentácia 
Všeobecnej zdravotnej poisťovne o prevencii rakoviny 
prsníkov a hrubého čreva. Zamestnanci si tiež mohli dať 
vyšetriť znamienka a odmerať cholesterol z kvapky krvi. 

OCHRANA PRÍRODY A BIODIVERZITA

Všeobecná ochrana biodiverzity je zabezpečená 
používaním technických prvkov, ktoré zamedzujú úhynom 
vtáctva na elektrických vedeniach. 

V spolupráci s regionálnymi zložkami Štátnej ochrany 
prírody SR a obcami boli vykonané preložky bocianích 
hniezd z podperných bodov NN siete v šiestich lokalitách. 
Dlhodobo sa pozornosť venuje ekologizácii distribučných 
vedení. V kritických oblastiach boli elektrické vedenia 
pre zvýšenie viditeľnosti označené reflexnými prvkami. 
Použité boli výstražné gule a dynamické reflexné prvky. 
Na rizikové podperné stĺpy s rovinnou konzolou sa 
pokračuje v inštalácii overených technických prvkov proti 
úhynom – konzolové chráničky na rovinné konzoly 22 kV. 

Výsledky činností v oblasti znižovania rizík úhynov vtáctva 
na distribučnej sieti boli prezentované na záverečnom 
stretnutí Riadiacej rady a spolupracovníkov projektu 
LIFE Energia v septembri 2019 za účasti ochranárskych 
združení a distribučných spoločností na Slovensku. Projekt 
LIFE Energia sa týkal ekologizácie trinástich chránených 
vtáčích území a trval päť rokov. Stredoslovenská 
distribučná ako dobrovoľný partner projektu zabezpečila 
rizikové úseky v chránenom vtáčom území Poiplie v dĺžke 
päť kilometrov. 

SYSTÉM MANAŽÉRSTVA BEZPEČNOSTI A OCHRANY 
ZDRAVIA PRI PRÁCI
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FINANČNÉ VÝSLEDKY

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

Popis 2019 2018

Tržby 1 025 457 1 010 002

Nákup elektrickej energie, plynu, distribučné a súvisiace poplatky -726 356 -812 059

Osobné náklady -53 776 -49 091

Aktivácia 10 288 10 223

Spotreba materiálu a tovaru -6 214 -6 802

Ostatné prevádzkové výnosy 9 616 10 022

Ostatné prevádzkové náklady -31 561 -30 350

EBITDA 227 454 131 945

Odpisy a opravné položky k majetku -35 116 -33 153

Prevádzkový zisk 192 338 98 792

Výnosové úroky 37 43

Nákladové úroky -570 -662

Ostatné finančné výnosy/–náklady, netto 241 203

Finančné výnosy, netto -292 -416

Podiel na zisku spoločných podnikov 3 26

Zisk pred zdanením 192 049 98 402

Daň z príjmov -44 766 -22 331

Zisk za účtovné obdobie 147 283 76 071

SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ A ČINNOSTI SKUPINY  
SSE HOLDING V ROKU 2019

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

V zmysle hierarchie odpadového hospodárstva je 
dôsledne uprednostňované zhodnocovanie odpadov 
pred ich zneškodnením. Významne sa znížili podiel 
vyprodukovaných nebezpečných odpadov. Využívajú sa 
dostupné zariadenia na recykláciu inertných stavebných 
odpadov, napríklad betónových stĺpov a pätiek. Ďalšími 
materiálovo zhodnocovanými odpadmi boli železné 
a farebné kovy, káble, vyradené distribučné zariadenia, 
elektromery, batérie a odpadové oleje. 

OCHRANA POVRCHOVÝCH A PODZEMNÝCH VÔD 

V roku 2019 boli zaznamenané úniky olejovej náplne 
z distribučných zariadení v ôsmich distribučných objektoch. 
Mimoriadne úniky boli ohlásené na havarijnú službu 
Slovenskej inšpekcie životného prostredia. Bezprostredne 
boli vykonané sanačné práce a územia sa dostali do 
pôvodného stavu. 

V súlade s podmienkami vodoprávneho povolenia 
boli vykonané analýzy odpadových vôd z čistiarní. 
Namerané hodnoty neprekročili stanovené limitné 
hodnoty znečistenia na ústí. Ďalej boli vykonané analýzy 
odpadovej vody z odlučovačov oleja. Sledovaný bol obsah 
ropných látok vo vypúšťanej odpadovej vode (nepolárne 
extrahovateľné látky) bez preukázaného znečistenia 
olejmi.

ZAMESTNANCI SKUPINY SSE HOLDING

Skupina SSE Holding je významným zamestnávateľom 
pôsobiacich v regióne stredného Slovenska. Svojím 
zamestnancom poskytujeme nadštandardné pracovné 
prostredie, možnosť odborného rozvoja a kariérneho rastu.

Skupina SSE Holding mala k 31. decembru 2019 celkovo 
1 683 zamestnancov.

Úlohou spoločností v skupine SSE Holding je neustále 
zvyšovať kvalifikáciu, kompetencie a osobnostný rozvoj 
zamestnancov prostredníctvom systému vzdelávania, 
procesného a projektového riadenia. Podporovať vzájomnú 
dôveru manažmentu a zamestnancov je v skupine 
neoddeliteľnou súčasťou rozvoja ľudských zdrojov. 
Odborné znalosti zamestnancov sú vnímané ako kapitál, 
ktorý je dnes pre zamestnancov 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 komfort. 

V rámci skupiny sa aj naďalej pokračuje v atraktívnych 
programoch, ako je program Trainees, kde majú študenti 
vysokých škôl možnosť nadobudnúť skúsenosti na rôznych 
oddeleniach 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-life 
balance, sa zamestnancom ponúka množstvo atraktívnych 
benefitov. K už štandardným patrí predĺžený nárok na 
dovolenku, flexibilný pracovný čas, príspevok na doplnkové 
dôchodkové sporenie, príspevok na predškolské zariadenia 
pre deti zamestnancov, rôzne športové a kultúrne podujatia 
pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov, dni zdravia 
pre zamestnancov a množstvo iných. Naši zamestnanci 
môžu tiež využívať zľavy u rôznych obchodníkov 
a poskytovateľov služieb. Naďalej sa aktívne venujeme 
podpore žien na materskej a rodičovskej dovolenke.
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SPRÁVA O ČINNOSTI DOZORNEJ RADY SPOLOČNOSTI 
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA HOLDING, A. S.,  
ZA ROK 2019
DOZORNÁ RADA POČAS CELÉHO ROKU 2019 
PRACOVALA V NASLEDOVNOM ZLOŽENÍ:

JUDr. Peter Hajduček predseda
William Price podpredseda
Ing. Marcela Kumštárová člen
PaedDr. Jozef Bojčík, MPH člen
Ing. Vladimír Macášek člen 
Ing. Drahomír Múdry člen 
Ing. Miroslav Martoník  člen
Ing. Igor Pištík  člen
Mgr. Juraj Kadaši  člen
 
Dozorná rada sa na svojich zasadnutiach v roku 2019 
stretla štyrikrát, pričom na každom zasadnutí bola 
uznášania schopná.

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

schválila:
–  návrhy pohyblivých častí odmien členov predstavenstva 

za jednotlivé obdobia;
–  Správu o činnosti Dozornej rady za rok 2018;
–  Stanovisko Dozornej rady k Auditovanej riadnej 

individuálnej účtovnej závierke zostavenej k 31. 12. 2018 
podľa štandardov IFRS a k návrhu na rozdelenie zisku za 
rok 2018;

–  Stanovisko Dozornej rady k auditovanej konsolidovanej 
účtovnej závierke zostavenej k 31. 12 .2018 podľa 
štandardov IFRS;

–  návrh trojročného Strategického plánu ďalšieho rozvoja 
Skupiny SSE Holding a významných projektov Skupiny 
SSE Holding;

zobrala na vedomie:
–  štvrťročné výkazy manažmentu zahŕňajúce výkaz ziskov 

a strát, súvahu a výkaz peňažných tokov za príslušné 
obdobia;

–  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 
Holding, a. s., na rok 2019;

–  návrh individuálneho ročného plánu a obchodného plánu 
Spoločnosti na rok 2019;

–  riadnu individuálnu účtovnú závierku SSE Holding, a. s.,  
za rok 2018 vrátane Správy audítora a návrh na 
rozdelenie zisku SSE Holding, a. s., za rok 2018;

–  riadnu konsolidovanú účtovnú závierku zostavenú 
k 31. 12. 2018; 

–  informáciu o zásadných zámeroch obchodného vedenia 
SSE Holding, a. s., ako aj informácie o predpokladanom 
vývoji stavu majetku, financií a výnosov SSE Holding, a. s., 
v zmysle § 193 Obchodného zákonníka pre obdobie roku 
2019;

–  vyhlásenie predstavenstva pre členov Dozornej 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 €), a transakciách Spoločnosti, ktoré sa 
uzatvorili za iných ako Bežných obchodných podmienok;

Dozorná rada v priebehu roka 2019 nepožiadala 
Predstavenstvo Spoločnosti o zvolanie Mimoriadneho 
valného zhromaždenia.
V Spoločnosti nedošlo v priebehu roka 2019 k zvýšeniu 
resp. zníženiu základného imania.

Konsolidovaná účtovná závierka spoločnosti 
Stredoslovenská energetika Holding, a. s., za rok 2019 bola 
zostavená podľa Medzinárodných štandardov pre finančné 
výkazníctvo (IFRS) v znení prijatom Európskou úniou. 
Za rok 2019 bol dosiahnutý prevádzkový hospodársky 
výsledok vyjadrený ukazovateľom EBITDA vo výške 
227,5 mil. EUR, čo je v porovnaní s rokom 2018 nárast 
o 95,5 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 pripojovanie 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 2019 zaznamenala skupina SSE Holding nárast 
ukazovateľa EBITDA v porovnaní s rokom 2018. Tento 
nárast súvisí najmä s rastom marže z predaja a distribúcie 
elektrickej energie a plynu (100,8 mil. EUR). Z toho 
najvýznamnejšiu časť tvorí prevádzkovanie systému  
TPS/TSS (91,4 mil. EUR).

Výsledok hospodárenia po zdanení vo výške 
147,3 mil. EUR je v porovnaní s rokom 2018 vyšší 
o 71,2 mil. EUR. Túto skutočnosť hlavne ovplyvňovali už 
vyššie spomenuté vplyvy.

Podrobnejšie finančné údaje sú uvedené v Správe 
nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke 
k 31. 12. 2019.
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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 Predstavenstva pri výkone 
podnikateľskej činnosti spoločnosti.

Táto správa bola schválená na zasadnutí Dozornej rady 
SSE  Holding, a. s., konanom dňa 2. apríla 2020.

V Žiline, dňa 2. apríla 2020

JUDr. Peter Hajduček
Predseda Dozornej rady 
Stredoslovenská energetika Holding, a. s. 

Auditovaný čistý zisk za rok 2019 221 173 888, 59 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

Časť zisku ponechaná vo vlastnom imaní ako výsledok hospodárenia minulých rokov 32 538 510,05 EUR

Podiel z výsledku hospodárenia bežného roka (2019) navrhovaný na vyplatenie 188 635 378,54 EUR

Nerozdelený zisk z minulých období navrhnutý na vyplatenie 0,00 EUR

Navrhovaná výplata dividend akcionárom 188 635 378,54 EUR

Z toho pre jednotlivých akcionárov nasledovne:

dividendy pre akcionára Ministerstvo hospodárstva SR 51 % 96 204 043,06 EUR

dividendy pre akcionára EP Energy, a. s., 49 % 92 431 335,48 EUR

NÁVRH PREDSTAVENSTVA SPOLOČNOSTI  
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA HOLDING, A. S.,  
NA ROZDELENIE ZISKU ZA ROK 2019
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Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila dňa 
11. marca 2020 v súvislosti so šírením vírusu SARS-CoV-2 
a ním vyvolanej choroby COVID-19 globálnu pandémiu 
a Slovenská vláda vyhlásila dňa 16. marca 2020 núdzový 
stav. Keďže starostlivosť o zdravie našich zamestnancov 
a zákazníkov je na prvom mieste, Spoločnosť pristúpila 
k určitým opatreniam, ktoré však neobmedzujú kontinuitu 
služieb poskytovaných Spoločnosťou. 

V rámci dôležitých udalostí, ktoré nastali po dni, ku 
ktorému sa zostavuje výročná správa, Spoločnosť posúdila 
možný dopad vírusu SARS-CoV-2 na hospodárenie 
Spoločnosti za rok 2020 a likviditu Spoločnosti. Spoločnosť 
v súčasnosti neočakáva významný dopad na výšku tržieb 
a svoju likviditu, avšak tento predpoklad sa môže meniť 
vzhľadom na budúci vývoj situácie. 

Spoločnosť aktuálne neočakáva významný výpadok 
v tržbách, nakoľko pokračuje v poskytovaní služieb 
a Spoločnosti nebolo komunikované žiadne zrušenie 
zmluvných záväzkov. Napriek tomu Spoločnosť posúdila 
vplyv maximálneho predpokladaného výpadku výnosov 
a ich vplyvu na plánované hospodárenie a likviditu. Na 
základe toho prišla k záveru, že disponuje dostatočnou 
likviditou na to, aby vedela pokryť aj tento výpadok, 
ako aj zabezpečila nepretržité pokračovanie Spoločnosti. 
Spoločnosť mala k 31. decembru 2019 kladný pracovný 
kapitál, pričom ani aktuálnym vývojom sa táto situácia 
nezmenila. Spoločnosť je súčasťou mechanizmu riadenia 
peňažných prostriedkov v rámci skupiny SSE Holding, čím 
má prístup k načerpaniu voľných peňažných prostriedkov 
v rámci skupiny na pokrytie svojich prevádzkových 
nákladov a zachovania finančnej stability. Spoločnosť má 
navyše likvidné aktíva vo forme krátkodobých pohľadávok, 
ktorých splatenie sa predpokladá v najbližšom čase. 

Spoločnosť je preto pri nezmenených podmienkach 
schopná plniť svoje záväzky a zabezpečiť kontinuitu 
v peňažných tokoch.

Podľa názoru vedenia Spoločnosti uvedené faktory 
podporujú tvrdenie, že Spoločnosť bude mať dostatočné 
zdroje na to, aby pokračovala vo svojej činnosti najmenej 
12 mesiacov od dátumu vydania výročnej správy. 
Vedenie Spoločnosti dospelo k záveru, že rozsah možných 
výsledkov, ktoré sa zvažujú pri prijímaní tohto názoru, 
nespôsobuje významné neistoty súvisiace s udalosťami 
alebo podmienkami, ktoré by mohli spôsobiť vážne 
pochybnosti o schopnosti Spoločnosti pokračovať 
v činnosti.

NÁKLADY NA ČINNOSŤ V OBLASTI VÝSKUMU 
A VÝVOJA

Spoločnosti konsolidovaného celku v roku 2019 nemali 
žiadne náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

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

Spoločnosť v roku 2019 nenadobudla žiadne vlastné akcie 
a podiely.

ORGANIZAČNÉ ZLOŽKY ÚČTOVNEJ JEDNOTKY 
V ZAHRANIČÍ

Spoločnosti konsolidovaného celku nemajú organizačné 
zložky v zahraničí.

UDALOSTI OSOBITNÉHO VÝZNAMU, KTORÉ NASTALI 
PO SKONČENÍ ÚČTOVNÉHO OBDOBIA, ZA KTORÉ SA 
VYHOTOVUJE VÝROČNÁ SPRÁVA 

STRATÉGIA, CIELE A PREDPOKLADANÝ VÝVOJ 
KONSOLIDOVANÉHO CELKU

V roku 2020 budú spoločnosti skupiny SSE Holding 
posilňovať svoju pozíciu v oblasti predaja 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 energetickej efektívnosti. 
V rámci projektov bude Spoločnosť uplatňovať parametre 
riadenia a finančnej realizovateľnosti a zároveň 
podporovať sociálnu zodpovednosť. Naďalej bude 
posilňovať spoľahlivosť a plynulosť distribúcie elektriny 
a z toho vyplývajúcu zákaznícku spokojnosť. 
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Dozorná rada spoločnosti Stredoslovenská energetika 
Holding, a. s., na svojom zasadnutí dňa 2. apríla 2020 
preskúmala riadnu individuálnu účtovnú závierku 
spoločnosti Stredoslovenská energetika Holding, a. s., 
k 31. decembru 2019 vrátane správy nezávislého audítora 
KPMG Slovensko, spol. s r.o., licencia SKAU č. 96 zo dňa 
13. marca 2020, a návrh predstavenstva na rozdelenie 
zisku spoločnosti za rok 2019. 

Na základe uvedeného Dozorná rada spoločnosti 
Stredoslovenská energetika Holding, 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 2019;

2.  schváliť návrh na rozdelenie zisku spoločnosti 
Stredoslovenská energetika Holding, a. s., za rok 
2019 nasledovne:

STANOVISKO DOZORNEJ RADY SPOLOČNOSTI 
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA HOLDING, A. S., 
K INDIVIDUÁLNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE A SPRÁVE 
NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA K 31. 12. 2019, ZOSTAVENEJ 
PODĽA IFRS, A K NÁVRHU NA ROZDELENIE ZISKU  
ZA ROK 2019

Auditovaný čistý zisk za rok 2019 221 173 888,59 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

Časť zisku ponechaná vo vlastnom imaní ako výsledok hospodárenia minulých rokov 32 538 510,05 EUR

Podiel z výsledku hospodárenia bežného roka (2019) navrhovaný na vyplatenie 188 635 378,54 EUR

Nerozdelený zisk z minulých období navrhnutý na vyplatenie 0,00 EUR

Navrhovaná výplata dividend akcionárom 188 635 378,54 EUR

Z toho pre jednotlivých akcionárov nasledovne:

dividendy pre akcionára Ministerstvo hospodárstva SR 51 % 96 204 043,06 EUR

dividendy pre akcionára EP Energy, a. s., 49 % 92 431 335,48 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 v jednej platbe do 15 dní po konaní Valného 
zhromaždenia. 

V Žiline, dňa 2. apríla 2020

JUDr. Peter Hajduček
predseda Dozornej rady
Stredoslovenská energetika Holding, a. s. 
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STANOVISKO DOZORNEJ RADY SPOLOČNOSTI 
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA HOLDING, A. S.,  
KU KONSOLIDOVANEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE A SPRÁVE 
NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA ZOSTAVENEJ K 31. DECEMBRU 
2019 PODĽA ŠTANDARDOV IFRS

Dozorná rada spoločnosti Stredoslovenská energetika 
Holding, a. s., na svojom zasadnutí dňa 2. apríla 2020 
preskúmala konsolidovanú účtovnú závierku spoločnosti 
zostavenú k 31. decembru 2019 vrátane správy audítora 
KPMG Slovensko, spol. s r. o., licencia SKAU č. 96 zo dňa 
13. marca 2020.

Na základe uvedeného Dozorná rada 
o d p o r ú č a Riadnemu valnému zhromaždeniu 
spoločnosti Stredoslovenská energetika Holding, a. s., 
s c h v á l i ť konsolidovanú účtovnú závierku a správu 
nezávislého audítora zostavenú k 31. decembru 2019.

V Žiline, dňa 2. apríla 2020

JUDr. Peter Hajduček
predseda Dozornej rady
Stredoslovenská energetika Holding, a. s. 

PRÍLOHA č. 1. 
Správa nezávislého audítora a individuálna 
účtovná závierka k 31. decembru 2019, 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 2019, zostavená 
podľa Medzinárodných štandardov pre finančné 
výkazníctvo (IFRS) v znení prijatom Európskou úniou.
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