


KTO SME 

Skúsenosti, kompetencia 

99 rokov 
skúsenosti a tradície 

310 000 požiadaviek 
vybavených ročne na zákazníckej linke spokojných zákazníkov 

Viac ako 727 000 

Stabilita a spoľahlivosť 
v dodávke elektriny a plynu 

poslednej inštancie 

Dodávateľ 

116 162 zákazníkov 
obslúžených v zákazníckych centrách  

(za rok 2021) 

2. najväčší 

dodávateľ elektriny 
v SR s podielom na trhu takmer 25% 



KTO SME 

Spoľahlivosť, sila, profesionalita 

Tržby 685,0 mil. € 

340 zamestnancov  
Rating AAA 
udelený Dun & Bradstreet 

Leading HR Organisation 
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 

11 projektov 

spoločenskej 
zodpovednosti 

5x ocenený 
Zamestnávateľ 
ústretový k rodine, 

rodovej rovnosti 

a rovnosti príležitostí 

Ocenenie VIA BONA 
Inšpiratívny projekt 2014 

Certifikáty ISO 9001, 14 001, 

45 001, certifikát Green Power, Certifikát 

3EC pre nekomoditné riešenia 

 



Spoľahlivosť, sila, profesionalita 

KDE PÔSOBÍME 



AKCIONÁRSKA ŠTRUKTÚRA 

Sme súčasťou silného holdingu, 
na čele ktorého je Stredoslovenská 
energetika Holding, a. s., 
ktorej akcionármi sú Slovenská republika a významná energetická skupina. 

51 % 49 % 

EPH 

Slovenská republika, 

v mene ktorej koná 

Ministerstvo hospodárstva 

Slovenskej republiky. 

EP, Energy, a. s. 

Popredná energetická skupina v strednej Európe. 

 

Zastrešuje spoločnosti pôsobiace v oblasti ťažby uhlia,  

výroby elektriny a tepelnej energetiky z tradičných aj  

obnoviteľných zdrojov, vrátane distribúcie elektriny,  

plynu a tepla, ako aj obchodovania a dodávky plynu a elektriny. 



SKUPINA EPH 



Spoľahlivosť, sila, profesionalita 

SKUPINA EPH 

Stredoslovenská energetika, a. s. 

SSE-Solar, s. r. o. 

Elektroenergetické montáže, s. r. o. 

Komplexné služby súvisiace s dodávkou 

a používaním elektrickej energie a plynu 

Výroba a dodávka elektriny. 

 

Prevádzka siedmich fotovoltických elektrární  

na južnom Slovensku s výkonom 9,82 MW 

Výroba, montáž, rekonštrukcie, opravy a údržba 

vyhradených elektrických zariadení a ich častí 

Stredoslovenská distribučná, a. s. 

SSE – Metrológia, s. r. o. 

Obchod s elektrinou a plynom 

pre konečných spotrebiteľov 

na českom trhu 

Kalibrácia meradiel elektrických veličín, 

overovanie a výmena elektromerov, vodomerov 

Distribúcia elektriny v stredoslovenskom regióne 

SSE CZ, s. r. o. 

Stredoslovenská energetika – 

Project Development, s. r. o. 

Výroba a dodávka elektriny 

SPV100, s. r. o. 

Výroba a dodávka elektriny 

 

Montáž elektrárne Panické Dravce 

s kapacitou 50 MW 

Prevádzka troch malých vodných elektrární 

na strednom Slovensku s celkovým 

inštalovaným výkonom 3 MW 

Distribúcia elektriny 

Kinet, s. r. o. 

Poskytovanie vysokorýchlostného internetu a televízie 

koncovým zákazníkom. 





HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ 

100 rokov 
tradície a spoľahlivosti 

2017 

2015 

2013 

2012 

2006 

2002 

2002 

1990 

1960 

1942 

1923 

Uvedenie novej mobilnej aplikácie 

„Pricewatch“ pre veľkoodberateľov 

Rozširovanie siete zákazníckych centier 

v Považskej Bystrici, v Liptovskom 

Mikuláši a vo Zvolene 

Predaj 49 % akcií EdF do EPH 

Vstup SSE, a. s., na trh s plynom  

Odčlenenie spoločnosti SSE-D, a. s., v rámci skupiny SSE 

Vstup investora Electricité de France (EdF) do SSE, a. s., (49 %) 

Vznik spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s. 

Vznik samostatného štátneho podniku Stredoslovenské energetické závody 

Dokončenie plnej elektrifikácie stredného Slovenska  

Vznik účastinnej spoločnosti Slovenské elektrárne   

Vznik pôvodného tzv. „všeužitočného podniku“ 

2019 
Vznik spoločnosti Stredoslovenská 

energetika Holding, a. s., a otvorenie 

nového zákazníckeho centra v Martine 

 

Uvedenie novej mobilnej aplikácie 

eZóna SSE 

2021 



Elektrina 

KOMODITY 

25 % 
trhový podiel SSE 

Domácnosti 

 

 

Podnikatelia, samosprávy, verejný sektor 

 

 

Veľkoodberatelia  

 

 

Regionálne pokrytie SR a pokrytie ČR prostredníctvom  

sesterskej spoločnosti EPET 

674 000 zákazníkov 



KOMODITY 

Plyn 

53 000 zákazníkov 

Domácnosti 

 

 

Podnikatelia, samosprávy, verejný sektor 

 

 

Veľkoodberatelia  

 

 

Regionálne pokrytie SR a pokrytie ČR prostredníctvom 

sesterskej spoločnosti EPET 



DOMÁCNOSTI 

Energetické služby pre domácnosti 
 

SSE Opravár 

Energetický certifikát 

Zelená domácnosť 

Nabíjacie stanice 

pre elektromobily 

Rýchla pomoc pri poruchách  

a haváriách v domácnosti  

Povinný certifikát pri predaji, prenájme, 

rekonštrukcii alebo kolaudácii 

nehnuteľnosti 

S dotáciou prostredníctvom národného 

projektu Zelená domácnostiam II. 

Možnosť nákupu zariadení už aj na splátky. 

Zariadenia od SSE, ktoré znížia účty za energie: 

 - fotovoltické panely, 

 - slnečné kolektory, 

 - tepelné čerpadlo. 

  

Dostupné a rýchle riešenie domáceho 

nabíjania elektromobilu 

Kompaktné a dizajnové "wallboxy„ 

s možnosťou inštalácie do interiéru  

garáže aj do exteriéru 

Možnosť nákupu na splátky 

Zelená energia 

100% ekologická elektrina  

z obnoviteľných zdrojov energie 



eZóna SSE 

Aktivujte si svoj účet na sse.sk/ezona 

alebo si stiahnite zadarmo aplikáciu 

eZóna SSE.  

Majte svoje energie  

pod kontrolou: 

online 24/7, 

platba faktúr a záloh online 

z pohodlia domova, 

vaše požiadavky na zmeny 

vyriešite online, 

prehľad o spotrebe, 

faktúrach a platbách, 

notifikácie o prípadnom 

preplatku alebo 

nedoplatku. 

Zákaznícka eZóna SSE 



Energeticky efektívne riešenia 
pre firmy a samosprávy 
 
Portfólio produktov 

Tepelné čerpadlá 

Kondenzačné kotly 

Kotly na biomasu 

Inteligentné systémy vo vykurovaní 

Vzduchotechnika  

Chillery  

Priemyselné osvetlenie 

Verejné osvetlenie 

Interiérové osvetlenie  

Fotovoltika/Solárne panely 

Kogenerácia, Trigenerácia 

Nabíjacie stanice  

pre elektromobily  Kompresory 

Dúchadlá 

Vákuové pumpy Kompenzácia 

Regulácie výkonu 

Trafostanice 

Výpadky napätia 

Záložné zdroje 

Osvetlenie 

Obnoviteľné 

zdroje  

energie 

Vykurovanie 

Chladenie 

Stlačený  

vzduch, 

para 

Elektro- 

energetika 

Elektro- 

mobilita 

Energetický 

audit 

PODNIKATELIA A SAMOSPRÁVY 



PODNIKATELIA A SAMOSPRÁVY 

 

Ciele energeticky  
efektívnych produktov  

Modernizácia energetického systému 

Zníženie nákladov na spotrebu energie 

Zvýšenie spoľahlivosti 

Zvýšenie hodnoty majetku 

Zníženie znečistenia životného  

prostredia (znižovanie emisií uhlíka, 

fosílnych palív) 

Minimalizácia rizík investícií 

Garancia dlhodobej efektívnosti 

prevádzkovania 



Ponuka komplexnej služby 

PODNIKATELIA A SAMOSPRÁVY 

Audit existujúcej technológie 

Výber vhodného dodávateľa 

Technický návrh najvhodnejšieho riešenia 

Vyčíslenie úspor riešenia v kWh a EUR 

Ponuka financovania a splácania formou EPC 

Realizácia riešenia a projekt manažment 

Technický dozor 

Záručný a pozáručný servis zariadenia 



Audit 

Návrhy opatrení, ktoré vedú k zníženiu 

energetickej náročnosti 

Vyčíslenie predpokladaných investičných nákladov 

Vyčíslenie ekonomického prínosu energetických úspor 

Vyčíslenie návratnosti investičných nákladov 

Hella Slovakia Front-Lighting s. r. o.  

Miba Sinter Slovakia, s. r. o. 

MAHLE Engine Components Slovakia, s. r. o. 

Mobis Slovakia, s. r. o. 

NAFTA, a. s. 

 

Vybrané referencie 



PODNIKATELIA A SAMOSPRÁVY 

Osvetlenie 

Priemyselné osvetlenie 

Kancelárske osvetlenie 

Verejné osvetlenie  

Vypracovanie projektu, inštalácia a údržba osvetlenia 

vrátane zabezpečenia financovania projektu 

Priemerná úspora elektrickej energie po výmene 

osvetlenia je 60 % 



PODNIKATELIA A SAMOSPRÁVY 

Osvetlenie – referencie 

55 obcí a miest so zrealizovaným projektom verejného osvetlenia  

 

71 zrealizovaných projektov priemyselného a kancelárskeho  

osvetlenia (SHP Harmanec, SPH SLAVOŠOVCE, MIBA, MAHLE,  

ŽOS ZVOLEN, COOP JEDNOTA, Rettenmeier, KOVAL SYSTEMS,  

Yanfeng Slovakia, Marelli Kechnec, Wittur) 



Obnoviteľné zdroje energií 

PODNIKATELIA A SAMOSPRÁVY 

Pripravíme najvhodnejšie technické riešenie na zníženie  

energetickej náročnosti vašej prevádzky, navyše: 

   s výhodnou ponukou financovania 

   a realizáciou na kľúč. 

Vybrané referencie 

PASPOL SK s r. o., Hotel Zlatý Býk, MARTIMEX, a. s. 

Penzión Zornička, Biont, a. s., KFTS, s. r. o. 

Liečebné termálne kúpele, a. s., CMK, s.r.o.  

DHOLLANDIA CENTRAL EUROPE s.r.o. 

Carmenere s.r.o. TANKER - čerpacie stanice Žilina, Trnava, Podunajské Biskupice, 

DOMOSS TECHNIKA, a.s. 

Fotovoltické panely 

Solárne kolektory 

Kotly na biomasu 

Tepelné čerpadlá 

Kogeneračné jednotky 



KONTAKT 

Kontaktné informácie 

Stredoslovenská energetika, a. s.  

Pri Rajčianke 8591/4B  

010 47 Žilina  

Tel: 041/519 1111  

E-mail: sse@sse.sk  

 

www.sse.sk  

 

Starostlivosť o zákazníkov  

+421 850 111 468 (Domácnosti)  

+421 850 123 555 (Podnikatelia)  

 

Dostupnosť  

Pracovné dni od 07.00 do 18.00  

 

 
Stredoslovenská energetika –  

SSE  

IČO: 51 865 467 

IČ DPH: SK2120814575 

DIČ: 2120814575 

IBAN: SK91 0200 0000 0000 0070 2432 

BIC: SUBASKBX 

 

Stredoslovenská energetika, a. s., je zapísaná v obchodnom registri 

Okresného súdu Žilina, 

oddiel: SA, vložka číslo 10956/L 

 

Licencia na výrobu a dodávku elektriny: 2005E 0059 

Licencia na dodávku plynu: 2009P 0131 

EIC kód – elektrina: 24XSSE---------F 

 

     


