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1.  PRÍHOVOR GENERÁLNEHO RIADITEĽA

Vážení zákazníci, partneri, akcionári, kolegovia

som rád, že s odstupom roka môžem opäť konštatovať, že SSE si do svojej – už takmer storočnej – „knihy života“ zapísala 
ďalší mimoriadne úspešný rok svojej existencie. Teší ma to aj preto, že viem v akých podmienkach úspech roku 2019 
vznikal. Že nie je len výsledkom súhry priaznivých ekonomických okolností, ale je dosiahnutý v tvrdom konkurenčnom 
prostredí, v meniacich sa trhových podmienkach a len vďaka tomu, že SSE pracuje na naplnení svojich vytýčených cieľov 
systematicky a zodpovedne. 
A dosiahnuté výsledky tomu zodpovedajú ...

V kategórii predaja B2B zákazníkom sme sa okrem snahy o udržanie existujúceho portfólia, zacielili aj na maximálne 
využitie akvizičného potenciálu trhu. Zvýšený dopyt nám pomohol k tomu, že sme nielen zrealizovali zazmluvnené 
dodávky elektriny a plynu v očakávaných objemoch, ale napokon sme obchodný cieľ stanovený pre fiškálny rok 2019 
naplnili na viac ako 115 %. Počas celého roka sme intenzívne pracovali na akvizíciách strategických zákazníkov a 
zazmluvnení dodávok elektriny a plynu na roky 2020 až 2022. Výsledok je evidentný – 54 % medziročný nárast objemu 
zazmluvnenej elektriny a plynu pre rok 2020. 

V segmente B2C zákazníkov sme si na rok 2019 stanovili, a postupne aj napĺňali, hneď niekoľko prioritných cieľov. 
Stabilizácia existujúceho zákazníckeho portfólia, zvyšovanie spokojnosti a pozitívnej zákazníckej skúsenosti, ale aj 
získavanie nových zákazníkov boli výzvami aj v predchádzajúcich rokoch. Preto je signálom dobre odvedenej práce, že nám 
minulý rok stúpol nielen počet zákazníkov, ktorým dodávame plyn, ale uspeli sme aj pri znovuzískavaní zákazníkov, ktorí 
v minulosti zmenili dodávateľa. A platí to nielen pre domácnosti, ale tiež v segmente malých a stredných podnikateľov. 
Obom týmto skupinám zákazníkov je určená aj naša dlhodobá snaha prinášať riešenia pre efektívne využívanie energií. 
Okrem samotného poradenstva, čoraz aktívnejšie riešime projekty obnoviteľných zdrojov v domácnostiach a pri podnikaní, 
kde pozorujeme zvýšený záujem zo strany zákazníkov. Tak ako sme sa pred niekoľkými rokmi zapojili do národného 
programu Zelená domácnostiam, sme pre malých a stredných podnikateľov úspešne rozbehli obdobný produkt Zelená 
firmám. Podarilo sa nám v ňom zrealizovať množstvo projektov, ktoré znamenajú úsporu nákladov na energie, a to 
s minimalizovaním vstupných investícií, ktoré na seba preberá SSE. Zákazník tak dokáže veľmi rýchlo nasadiť naše úsporné 
riešenia a investíciu postupne spláca až z reálne dosiahnutých úspor. 

Dobre vieme, že len atraktívne ponuky nestačia. Pre dlhodobý obchodný vzťah je prvoradá celková spokojnosť zákazníka. 
Preto všetky naše kroky smerujú k tomu, aby sme dosiahli čo najvyššiu mieru spokojnosti a komfortu zákazníkov pri každej 
interakcii so SSE. Tento dlhodobý proces sa nám v roku 2019 podarilo vylepšiť aj z pohľadu využitia IT nástrojov. Počas 
roka sme spustili napríklad komunikáciu so zákazníkmi prostredníctvom chat boxu, ktorý sme umiestnili na webovú stránku 
našej spoločnosti. Vytvorili sme aj novú sekciu s najčastejšími otázkami, ktoré si naši zákazníci kladú v súvislosti dodávkou 
energií a jej používaním. Využitie online priestoru na komunikáciu so zákazníkmi je v súčasnosti nesmierne dôležité. 
Napokon, opodstatnenosť týchto krokov sa ukázala takmer okamžite, v pozitívnom prijatí a opakovanom využívaní  
týchto nástrojov. 
Ruka v ruke s online riešeniami idú aj naše snahy o priblíženia sa k zákazníkom v osobnom kontakte. V rámci budovania 
siete zákazníckych centier, sme koncom roka 2019 otvorili nové Zákaznícke centrum SSE v Martine. SSE tak poskytuje 
profesionálny servis a poradenstvo v dodávke energií a energetických službách už v deviatich pobočkách na strednom 
Slovensku. 

Žiadny z uvádzaných výsledkov by sme nemohli dosiahnuť bez kvalitného personálneho obsadenia. Je nespochybniteľnou 
konkurenčnou výhodou, že SSE takýmto pracovným tímom dlhodobo disponuje. Nasadenie, s ktorým sa naši zamestnanci 
púšťajú do riešenia nezriedka veľmi zložitých pracovných problémov a výziev, potvrdzuje vysokú mieru ich profesionality. 
Na druhej strane, zapájanie sa do dobrovoľníckych aktivít a projektov spoločenskej zodpovednosti hovorí aj o ich ľudských 
kvalitách. Obe tieto črty našich zamestnancov si zaslúžia ocenenie a vďaku za to, ako budujú a reprezentujú značku SSE. 

V každom prípade moje poďakovanie patrí aj Vám, vážení zákazníci, obchodní partneri, akcionári. Aj vďaka vašej spolupráci, 
podpore a dôvere, môže SSE ďalej rásť a posilňovať svoju pozíciu modernej a úspešnej energetickej spoločnosti. 

JUDr. Zdenek Schraml
generálny riaditeľ
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2.1 ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI

Spoločnosť Stredoslovenská energetika, a. s., IČO 51 865 
467, so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47 (ďalej 
len „SSE“) je zapísaná v Obchodnom registri Okresného 
súdu Žilina, oddiel Sa, vložka číslo: 10956/L.

Spoločnosť SSE bola založená 19. júla 2018 a do 
obchodného registra bola zapísaná 3. augusta 2018 
pod obchodným menom Stredoslovenská energetika 
Obchod, a. s. S účinnosťou od 1. januára 2019 nadobudla 
vkladom časť podniku týkajúcu sa všetkých záležitostí 
spojených najmä s nákupom a predajom elektriny 
a plynu, energeticky efektívnych riešení ako aj predaja 
nekomoditných produktov a pod., a to od svojej materskej 
spoločnosti Stredoslovenská energetika Holding, a.s. 
(do 31. decembra 2018 pod obchodným menom 
Stredoslovenská energetika, a. s.). Spolu s nadobudnutým 
vkladom časti podniku, nadobudla SSE s účinnosťou od 
1. januára 2019 aj svoje aktuálne obchodné meno.

SSE svojim zákazníkom v roku 2019 poskytovala najmä 
dodávku elektriny, dodávku plynu, a s tým súvisiace 
komplexné služby. 

2.2 PREDMET ČINNOSTI

SSE v roku 2019 podnikala na základe povolení vydaných 
Úradom pre reguláciu sieťových odvetví v týchto hlavných 
činnostiach:

–  dodávka elektriny, 
–  dodávka plynu.
 
Okrem uvedených činností podnikala SSE na základe 
vydaných živnostenských a iných oprávnení v ďalších 
činnostiach, a to najmä:

–  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.

2.3 AKCIONÁRSKA ŠTRUKTÚRA 

Jediným akcionárom spoločnosti Stredoslovenská 
energetika, a. s., je spoločnosť Stredoslovenská energetika 
Holding, a. s., ktorá vlastní 100 % jej akcií. 

2.  O SPOLOČNOSTI
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2.4 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO: 51 865 467
IČ DPH: SK 2120814575
DIČ: 2120814575
Bankové spojenie 
VÚB, a. s. Žilina
IBAN: SK91 0200 0000 0000 0070 2432
SWIFT: SUBASKBX

Akciová spoločnosť je zaregistrovaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka číslo: 10956/L, 
deň zápisu 1. január 2019

Telefón: 041/519 1111
E–mail: sse@sse.sk
Fax: 041/519 2575
Internet: www.sse.sk

2.5 VEDENIE SPOLOČNOSTI DO 31. 12. 2019

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

VÝKONNÉ VEDENIE:
JUDr. Zdeněk Schraml generálny riaditeľ
Mgr. Szilárd Mangult  riaditeľ divízie Obchod a služby 
Ing. Peter Ďurmek  riaditeľ divízie Financie a služby 
Ing. Pavel Bárdoš	 	riaditeľ	divízie	Stratégia	a	rozvoj	

podnikania	

2.6  ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SSE K 31. 12. 2019

OBCHOD A SLUŽBY
divízia riaditeľ

FINANCIE A SLUŽBY
divízia riaditeľ

STRATÉGIA A ROZVOJ PODNIKANIA
divízia riaditeľ

Marketing
odbor vedúci

Riadenie rizík
odbor vedúci

Rozvoj nových produktov
pracovná skupina vedúci

Predaj B2B zákazníkom
sekcia riaditeľ

Účtovníctvo a dane
sekcia riaditeľ

Regulácia
odbor vedúci

Nákup a manažment portfólia
sekcia riaditeľ

Finančné operácie
sekcia riaditeľ

Rozvoj a energetické služby
vedúci odbor

Predaj B2C zákazníkom
sekcia riaditeľ

Controlling a treasury
sekcia riaditeľ

Kancelária projektov
vedúci odbor

Cenotvorba a plánovanie
sekcia riaditeľ

Služby
sekcia riaditeľ

Prevádzka energetických zariadení
sekcia riaditeľ

Kancelária Predstavenstva
odbor vedúci

Kancelária Generálneho riaditeľa
odbor vedúci

Interný audit
odbor vedúci

Právne
odbor vedúci

Ľudské zdroje
sekcia riaditeľ

PREDSTAVENSTVO

GENERÁLNY RIADITEĽ

Starostlivosť o zákazníkov
sekcia riaditeľ
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3.1 OBCHOD A SLUŽBY

PREDAJ B2B ZÁKAZNÍKOM

Rok 2019 v segmente predaja pre B2B zákazníkov 
hodnotíme 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. Vďaka tomu sme 
preplnili obchodný cieľ stanovený pre fiškálny rok 2019 
o viac ako 115 %.

V priebehu roka bolo hlavnou aktivitou, zazmluvnenie 
dodávky komodity pre roky 2020 až 2022 u existujúcich 
zákazníkov. Dôraz bol kladený na skvalitnenie 
poskytovanej služby, na individuálny prístup a ponuku 
produktov šitých na mieru. Situácia na trhu bola 
ovplyvnená stabilizáciou cien komodít, znižovania 
spotových cien a likviditou. 

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 sme aplikovali nový systém lojalitných 
odmien pre zákazníkov, realizovali sme sériu biznis raňajok 
určených na vzdelávanie zákazníkov v oblasti energetiky 
a rozvíjali sme produkty energetickej efektívnosti. 

Stúpol tiež trend nekomoditných riešení. Zaznamenali sme 
viac ako 40 %-ný nárast zakontrahovaných obchodných 
prípadov. Kontinuálne sa snažíme ponúkať inovatívne 
opatrenia, ktoré našim 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. 
Naši zákazníci mali záujem predovšetkým o výstavbu 

fotovoltických elektrární. Zo zazmluvneného počtu je dnes 
v prevádzke už 5 fotovoltických zdrojov (každý o inštalovanom 
výkone min. 35k Wp), ďalšie čakajú na realizáciu.

Tradičným opatrením ostáva aj naďalej rekonštrukcia 
osvetlenia. Aj v tomto segmente ponúkame inovatívne 
riešenia, ako napr. svietidlá s vyšším výkonom, svietidlá 
s inteligentným ovládaním prostredníctvom bluetooth 
technológie, či integráciu do nadriadených systémov 
ovládania. 
V segmente vykurovania a chladenia sme realizovali 
rekonštrukcie konvenčných zdrojov s náhradou za moderné 
riešenia, ako biomasové či plynové kondenzačné kotly, 
ďalej kogeneračné jednotky vo forme kombinovanej výroby 
elektrickej energie a tepla. Pre priemysel sme dodali 
sofistikované systémy s pracovným médiom „vzduch“ 
– kompresorové stanice, dúchadlové a vákuové systémy.

Medzi ďalšie poskytované produkty v oblasti 
elektroenergetiky môžeme zaradiť kompenzácie jalového 
výkonu, výstavbu nových a rekonštrukciu existujúcich 
trafostaníc, riešenie problémov súvisiacich s kvalitou 
elektrickej siete a ďalšie. A neustále reflektujeme na dopyt 
trhu po smart riešeniach.

PREDAJ B2C ZÁKAZNÍKOM

Aj v roku 2019 sme naše aktivity zamerali na stabilizáciu 
existujúceho zákazníckeho portfólia, zvyšovanie 
spokojnosti a pozitívnej zákazníckej skúsenosti ako 
u našich existujúcich zákazníkov, tak aj nových, 
ktorých počet neustále rastie. Okrem zvyšovania počtu 
zákazníkov, ktorým dodávame plyn, sme boli úspešní aj 
pri znovuzískavaní zákazníkov, ktorí v minulosti zmenili 
dodávateľa. Podarilo sa nám zvýšiť počet zákazníkov nie 
len v segmente domácností, ale tiež v segmente malých 
a stredných podnikateľov. Tento rast je výsledkom nie len 
atraktívnych ponúk, ktoré sme dokázali v priebehu roka 
prinášať zákazníkom. Predovšetkým je však spôsobný 
zmenami zameranými na spokojnosť a komfort zákazníkov 
pri každej interakcii so SSE. Tento proces sme intenzívne 
naštartovali aj z pohľadu IT nástrojov pre zjednodušenie 
a zrýchlenie predaja a zákazníckej obsluhy, od ktorých si 
sľubujeme pozitívne výsledky v ďalšom období. 
V roku 2019 sme pokračovali v snahe prinášať 

3.  AKTIVITY SPOLOČNOSTI
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zákazníkom riešenia pre efektívne využívanie energií. 
Okrem samotného poradenstva, sme sa zamerali aj 
na rozvoj obnoviteľných zdrojov pre produkciu energií 
v domácnostiach a tiež pri podnikaní, kde pozorujeme 
zvýšený záujem zo strany zákazníkov. Pre domácnosti 
to bolo najmä naše aktívne zapojenie sa do národného 
programu Zelená domácnostiam. V jeho rámci poskytujeme 
poradenstvo a samotnú inštaláciu tepelných čerpadiel, 
biomasových kotlov, solárnych a fotovoltických panelov. 
Pre malých a stredných podnikateľov sme úspešne rozbehli 
obdobný produkt Zelená firmám. Pri firemných zákazníkoch 
sme aktívne pristúpili k ponukám na zvýšenie energetickej 
efektívnosti pri ich podnikaní. Podarilo sa nám zrealizovať 
množstvo projektov, ktoré znamenajú úsporu nákladov 
na energie, a to s minimalizovaním vstupných investícií, 
ktoré na seba preberá SSE. Zákazník tak dokáže rýchlo 
nasadiť naše úsporné riešenia a investíciu splácať z reálne 
dosiahnutých úspor. 

Predajné a obslužné kanály sú kľúčové pre starostlivosť 
o existujúcich a nových zákazníkov. Pokračovali 
sme preto v realizácií zmien, ktoré sme naštartovali 
v predchádzajúcom období, a ktoré boli v prvom rade 
zamerané na zákazníka - starostlivosť o zákazníka, 
posilňovanie vzťahov so zákazníkom a riešenie jeho 
požiadaviek a potrieb. Komunikácia so zákazníkom pre nás 
naďalej ostáva kľúčová. Máme záujem riešiť individuálne 
požiadavky každého zákazníka, a to nielen v rámci našich 
„klasických“ komodít, ale aj pri produktoch energetickej 
efektívnosti. Počas uplynulého roka sme rozvíjali naše 
predajné kanály, s veľkým dôrazom na ich kvalitu. To 
platí najmä o spustenom osobnom predaji na zákazníkov 
v domácnosti, kde dodržiavame Etický kódex našej 
spoločnosti pri komunikácii a ponukách pre zákazníkov. 

Neustále sa chceme čo najviac približovať zákazníkom, aby 
vedeli, že majú partnera, na ktorého sa môžu s dôverou 
obrátiť. Pre zvýšenie spokojnosti sme sa zameriavali na 
rozvoj komunikačných zručnosti, profesionálneho prístupu 
a odborných vedomostí našich zamestnancov, ktorí sú 
v priamom kontakte so zákazníkmi. V rámci budovania siete 
zákazníckych centier, zvyšovania starostlivosti a priblíženia 
sa k zákazníkom, sme koncom roka 2019 otvorili 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.

STAROSTLIVOSŤ O ZÁKAZNÍKOV

Kľúčovou oblasťou pre nás bola aj v roku 2019 práve 
starostlivosť o našich súčasných i potenciálnych 
zákazníkov. V priebehu roka sme pristúpili k spusteniu 
komunikácie so zákazníkmi prostredníctvom chat boxu, 
ktorý sme umiestnili na webovú stránku našej spoločnosti. 
Daný krok privítali naši zákazníci pozitívne, čoho 
výsledkom je práve vysoká miera využiteľnosti. 

Ďalším dôležitým krokom bolo vytvorenie novej sekcie na 
webe SSE s názvom „Najčastejšie otázky“. Podrobne sme 
vypracovali pomôcky pre našich zákazníkov a súčasne sme 
sa snažili poskytnúť dostatok informácií a zaujímavých 
tipov aj pre tých, ktorí si svojho dodávateľa energií ešte 
len vyberajú. Využitie online priestoru na komunikáciu 
so zákazníkom vnímame v dnešnej dobe ako nesmierne 
dôležité. 

Našou prioritou je aj naďalej rýchle a kvalitné vybavenie 
zákazníckych požiadaviek. Aj vďaka systémovým zmenám 
a možnosti spätného kontaktovania zákazníka, sa nám 
podarilo tieto parametre napĺňať. Možnosť spätného 
kontaktovania využilo v roku 2019 viac než 50-tisíc 
zákazníkov. Pravidelný monitoring a vyhodnocovanie 
zákazníckej spokojnosti v súvislosti s následnou úpravou 
procesov sa odrazil aj v náraste zákazníckej spokojnosti. 
Systematické sledovanie, meranie a vyhodnocovanie 
kvality poskytovaných služieb a zákazníckej spokojnosti 
sa stalo neoddeliteľnou a prirodzenou súčasťou našej 
práce. Na základe získanej spätej väzby od zákazníkov 
pripravujeme riešenia, ktorými chceme naplniť ich 
očakávania. 

Uvedomujeme si tiež dôležitosť rozvoja vzdelávania našich 
zamestnancov. Spokojný zamestnanec ovplyvňuje vysokou 
mierou aj spokojnosť zákazníka. Z tohoto dôvodu sme sa 
rozhodli vytvoriť cyklus školení a aktivít, ktoré napomáhajú 
k pozitívnej atmosfére na pracovisku Starostlivosti 
o zákazníkov. 

CENOTVORBA A PLÁNOVANIE

Široká ponuka produktov pre našich zákazníkov v dodávke 
elektrickej energie, ale aj zemného plynu je základom 
pre ich spokojnosť, ale aj plnenie našich rastových 
ambícii a s tým spojených obchodných cieľov. Pre väčších 
zákazníkov je samozrejmosťou individuálna ponuka na 
základe konkrétnych požiadaviek pre nákup zákazníkov. 
V posledných rokoch vidíme čoraz väčšiu snahu zákazníkov 
rozhodovať o tom, kedy budú nakupovať, ale aj snahu 
rozložiť si riziká, či už prostredníctvom viacerých 
nákupných tranží, tzv. indexovaných nákupov, alebo 
kombinácie nákupu podľa forwardových cien s nákupom 
podľa denných cien na trhu.

Zatiaľ stále nevyužitou príležitosťou je využívanie 
rastúceho počtu tzv. inteligentných meracích zariadení 
(IMS) pri dodávke elektrickej energie. V roku 2019 došlo 
k inštalácii takýchto meradiel na ďalších 18 000 odberných 
miestach v kategórii domácnosti a na 4 000 odberných 
miestach firemných odberateľov. Celkovo tak má SSE vo 
svojej bilančnej skupine už viac než 76 000 odberných 
miest s inštalovanými IMS. Pre uplatnenie možností, ktoré 
tieto meracie zariadenie ponúkajú, však bude potrebné 
zmeniť legislatívne predpisy.

NÁKUP A MANAŽMENT PORTFÓLIA

LIBERALIZOVANÝ SLOVENSKÝ ENERGETICKÝ TRH 
POKRAČOVAL V ROKU 2019 V DYNAMICKOM ROZVOJI 
vo všetkých svojich segmentoch. Na trhu aktívne pôsobili 
a pôsobia primárne štandardní účastníci, ktorými sú najmä 
tradiční dodávatelia, prevádzkovatelia sústav a odberatelia. 
Popri nich na trhu aktívne pôsobia aj alternatívni 
dodávatelia a obchodníci s elektrinou.
SSE je významným hráčom slovenského energetického trhu 
od samotného začiatku jeho liberalizácie. 
Ako tradičný obchodník/dodávateľ energetických komodít 
pre koncových zákazníkov, pôsobí ťažiskovo v určitých 
segmentoch koncových zákazníkov najmä na území stredného 
Slovenska, v iných zákazníckych kategóriách celoslovensky. 
Vzhľadom na túto skutočnosť, musíme pružne reagovať na 
meniace sa prostredie, podmienky a požiadavky trhu. 
Počas roka bola spoločnosť v oblasti zdrojovania 
konfrontovaná s diferenciou cien obchodovaných komodít 

na forwarde a spote. Splnenie ekonomických očakávaní 
pri stabilnom postavení na trhu boli dosiahnuté aj 
s prispením činností sekcie Nákup a manažment portfólia. 
Táto sekcia realizuje na veľkoobchodných trhoch najmä 
nákup obchodovaných komodít – elektrina, plyn – ktoré 
sú následné predávané portfóliu koncových zákazníkov 
prostredníctvom iných sekcií SSE.
Po turbulentnom roku 2018, sa ceny elektriny na forwarde 
v prvej polovici roka 2019 viac-menej stabilizovali. A to 
vplyvom miernejšieho priebehu zimy, ktorá však priniesla 
aj dostatok snehových zrážok najmä v Alpách. To malo 
významný podiel na náraste hladín vodných tokov 
a hydroelektrární. 
Spotreba zemného plynu začala už počas jarných mesiacov 
významne klesať a naopak sa začali rýchlo napĺňať 
zásobníky prakticky v celej Európe. Lacný plyn spolu 
s narastajúcim podielom OZE v Nemecku, začal vytláčať 
z mixu drahé uhlie, ktorému podlamovali nohy opäť 
výrazne volatilné emisné povolenky EUA. Odklad Brexitu 
počas jari, a s tým spojený nejasný osud pridelených 
povoleniek pre britské firmy, spôsobil nárast EUA v apríli 
až k 27,50 €. To prinieslo aj prvý významnejší rast ceny 
nemeckej elektriny na rok 2020 a to z úrovne 46 € až 
k 51 € v priebehu 2 týždňov v apríli. 
Pozitívny prínos nárastu výkonu z OZE sa udržal aj 
v letných mesiacoch. Malo to za následok aj značný pokles 
spreadu medzi českým a slovenským spotovým trhom, 
ktorý býva najmä v letných mesiacoch, pod tlakom dopytu 
z Maďarska a krajín Balkánu. Volatilita EUA sa znovu 
po 3 mesiacoch plne prejavila práve v júli, keď sa cena 
povolenky bez zjavných fundamentov, dostala až tesne 
pod psychologickú úroveň 30 €/t. To logicky prinieslo 
opätovný nárast ceny CAL kontraktov a nemecká elektrina 
sa dostala cez hranicu 53 €/MWh. 
Tu však nastal aj hlavný zlom v cenovom trende 
a komoditné kontrakty začali znovu postupne klesať, hlavne 
pod tlakom prebytku na trhu so zemným plynom. Trhom 
v septembri čiastočne zahýbali útoky na ropné zariadenia 
v Saudskej Arábii, či chybné zvary v súčastiach jadrových 
elektrární vo Francúzsku. Avšak mierny vývoj počasia do 
konca roka nepriniesol očakávaný sezónny nárast dopytu 
a ceny elektriny, tak pokračovali v klesajúcom trende až 
do konca roka. Kým vo svojom vrchole v júli bola cena 
slovenského CAL20 kontraktu na úrovni 56,80 €, v závere 
roka tesne pred Vianocami kontrakt exspiroval na úrovni 
46 €/MWh, čo bolo aj jeho celoročné minimum. 
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MARKETING

V roku 2019 sme sa v rámci marketingovej komunikácie 
zameriavali na oslovenie a edukáciu mladšej cieľovej 
skupiny. Rozhodli sme sa orientovať aj na generáciu, ktorej 
názory a myšlienky sú vo výraznej miere ovplyvňované 
on-line prostredím, v ktorom vyrastá. Upriamili sme sa na 
zrozumiteľné poradenstvo v oblasti energetiky a úspory 
v domácnosti. Prostredníctvom praktických rád a tipov 
sme cielenou mediálnou komunikáciou a s využitím 
sociálnych médií Facebook a Youtube našich súčasných 
i potenciálnych zákazníkov učili, ako efektívne a dlhodobo 
znižovať svoje účty za spotrebu energií. 
Uvedomujeme si, že budovanie pozitívneho vzťahu 
k značke SSE je pre našu spoločnosť nesmierne dôležité, 
preto rozhodnutie pracovať s mladšou cieľovou skupinou 
hodnotíme ako kľúčové. Aj z toho dôvodu, sme sa v lete 2019 
stali súčasťou letného festivalu Grape v Piešťanoch, kde 
sme účastníkom festivalu pripravili príjemnú relaxačnú zónu, 
v ktorej si mohli oddýchnuť, spoznať našu spoločnosť a popri 
tom si pohodlne a bezplatne nabiť svoje mobilné zariadenia. 
V rámci spoločenskej zodpovednosti sme sa rozhodli 
pre spoluprácu s projektom Požičaná planéta. Účelom 
spolupráce bolo učiť a motivovať k zodpovednému 
ekologickému prístupu aj deti. Našim ďalším úspešným 
projektom zameraným na deti v edukačnej oblasti 
je zábavný vypínač Šťukes so svojimi kamarátmi. 
Prostredníctvom vzdelávacích videí na firemnom 
Youtube kanáli sa prihovárajú deťom a hravou formou 
ich učia základným princípom šetrenia energiami. Sme 
presvedčení, že vzťah k našej planéte a zdrojom, ktoré nám 
dáva, je potrebné budovať už od útleho detstva. V tejto 
súvislosti sme pre deti pripravili aj edukačnú súťaž so 
Šťukesom. Do prvého kola súťaže sa nám zapojilo viac než 
100 materských a základných škôl zo stredného Slovenska. 
Výhercom sme rozdelili až 10-tisíc EUR. 

3.2 FINANCIE A SLUŽBY

Financovanie Spoločnosti bolo v roku 2019 realizované 
v súlade s dohodnutou stratégiou, rešpektujúc zásady 
vyváženosti dlhodobých aktív a pasív, vyváženosti 
krátkodobých aktív a pasív a akceptovateľnej miery 
zadlženosti. 

V oblasti fakturácie dodávky elektriny a plynu pokračuje 
trend zvyšovania podielu zákazníkov s elektronickým 
doručovaním faktúr a s využitím spôsobu platby Priame 
inkaso, čo zvyšuje komfort komunikácie a obsluhy 
zákazníkov. 

3.3 STRATÉGIA A ROZVOJ PODNIKANIA

Aj v roku 2019 sme sa zameriavali na prípravu 
strategických iniciatív, riadenie projektov v oblasti 
energetickej efektívnosti a súvisiacich energetických 
služieb. V oblasti regulácie sme sa zamerali na legislatívu 
a vzťah so štátnymi inštitúciami.
V rámci tohto procesu sme pokračovali v príprave 
a implementácii projektov v nasledovných oblastiach:
– verejného osvetlenia,
– priemyselného osvetlenia,
– systémov stlačeného vzduchu,
– elektrických pohonov a ich riadenia, ako aj 
– klimatizácie a vzduchotechniky.

V oblasti elektromobility sme pokračovali v spolupráci 
s mestami Banská Bystrica, Zvolen a Žilina formou 
zapožičania áut na elektrický pohon. Našim kľúčom 
prístupu je podniková a spoločenská zodpovednosť 
a finančná realizovateľnosť.

REGULÁCIA – SITUÁCIA NA TRHU (PRAVIDLÁ TRHU, 
IMPLEMENTÁCIA PRAVIDIEL TRHU) 

Rok 2019 z regulačného hľadiska znamenal pokračovanie 
regulačného obdobia 2017 – 2021, v ktorom sa aj naďalej 
uplatňovala legislatívne zavedená cenová regulácia dodávky 
elektriny aj plynu zraniteľným odberateľom, t. j., odberateľom 
elektriny aj plynu v domácnosti a malým podnikom.
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.

V oblasti regulácie kvality sme za rok 2019 dosiahli úroveň 
legislatívou stanovených štandardov kvality dodávky 
elektriny až 99,8% a dodávky plynu 99,2 %, čo je výrazne 
nad minimálnym štandardom požadovaným zo strany 
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Potvrdili sme tak 
svoju povesť spoľahlivého dodávateľa energií. 
Za výbornými výsledkami je predovšetkým snaha 
o efektivitu v rámci procesov v spoločnosti a vzájomná 
spolupráca jednotlivých oddelení, ktoré zabezpečujú 
dodržiavanie štandardov kvality. Vďaka tejto spolupráci 
a tiež kvalitným dátam sa nám darí držať štandardy kvality 
už dlhoročne na veľmi vysokej úrovni.

3.4 INTERNÝ AUDIT

Kontrolnú funkciu v SSE vykonáva odbor Interný audit. 
Svojou činnosťou iniciuje optimalizáciu procesov, 
znižovanie podnikateľských rizík a napomáha tým 
k dosiahnutiu obchodných cieľov spoločnosti. 

Interný audit pracuje na základe schváleného ročného 
Plánu auditov a kontrol, ktorý je zostavený podľa 
rizikových oblastí z Katalógu rizík SSE, aktuálnej rizikovej 
analýzy odboru Interný audit zohľadňujúcej aj zistenia 
z predchádzajúcich auditov a požiadaviek manažmentu. 
Realizácia interných auditov sa riadi podľa zásad 
Medzinárodného rámca profesijnej praxe interného auditu.

V roku 2019 interní audítori posudzovali a hodnotili 
úroveň súladu spoločnosti s EU nariadeniami pre 
ochranu osobných údajov (GDPR) a tiež procesy 
a služby súvisiace s napĺňaním strategických cieľov 
spoločnosti v segmente B2C. Zvýšenú pozornosť sme 
venovali nastaveniu kontrolných mechanizmov v oblasti 
IT služieb poskytovaných externými spoločnosťami. 
Ďalšou auditovanou oblasťou boli obchodné aktivity 
v poskytovaní nekomoditných produktov, najmä Enef 
riešení. Vo všetkých realizovaných auditoch hodnotili 
audítori tiež riziko podvodu.

Prostredníctvom písomných správ z jednotlivých auditov 
poskytoval Interný audit vedeniu spoločnosti nezávislé 
hodnotenie efektivity vnútorného kontrolného systému, 
riadenia rizík, dodržiavania súladu s platnou legislatívou 
a požiadavkami regulátora v auditovaných procesoch. 

Stálou aktivitou Interného auditu bol dohľad nad plnením 
prijatých opatrení na elimináciu identifikovaných rizík 
a tiež poradenstvo a úloha nezávislého odborného garanta 
v procese zabezpečenia súladu spoločnosti s požiadavkami 
zákona o kybernetickej bezpečnosti.

1514



17

4.1 SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ

Spoločenská zodpovednosť je neoddeliteľnou súčasťou 
nášho firemného života už dlhú dobu. 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. Ak 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 
enviromentalistu 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.

4.  SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ
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INTEGROVANÝ SYSTÉM MANAŽÉRSTVA 

Naša spoločnosť dlhodobo vynakladá veľké úsilie na to, 
aby obstála v konkurenčnom prostredí na trhu s elektrinou 
a plynom. Kvalitná dodávka elektriny a dodávka plynu 
a následne aj kvalitne dodaný zákaznícky servis síce 
v prvom rade preverí vernosť zákazníkov, no ISO a OHSAS 
certifikát je niečo ako medzinárodne nastavená latka. 
V očiach zákazníka je teda firma s certifikátom bezpečným 
výberom, pretože vie, že sa v nej dodržiavajú určité 
kvalitatívne štandardy, bez ktorých by inak firma certifikát 
nezískala.

Cieľom Stredoslovenskej energetiky je napĺňať 
relevantné potreby a očakávania zákazníkov a ostatných 
zainteresovaných strán v najvyššej kvalite s ohľadom na 
životné prostredie a bezpečnosť a ochranu zdravia pri 
práci. Pre trvalé zlepšovanie činností našej spoločnosti 
máme 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).

V dňoch 19. – 22. marca 2019 sa uskutočnil v spoločnosti 
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.
Za oblasť BOZP a Životného prostredia bol v roku 2019 
realizovaný recertifikačný audit.

V roku 2019 sa uskutočnil Týždeň BOZP, v rámci ktorého 
mali zamestnanci 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. 

V  roku 2018 sme pre všetky tri vyššie uvedené 
oblasti úspešne absolvovali buď recertifikačný alebo 
dozorný audit.

Aktívne sme sa zapojili 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.
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SSE je jedným z veľkých a stabilných zamestnávateľov 
pôsobiacich v regióne stredného Slovenska. 
Svojím zamestnancom poskytujeme nadštandardné 
pracovné prostredie, možnosť odborného rozvoja 
a kariérneho rastu.

K 31. decembru 2019 mala spoločnosť 313 zamestnancov 
(bez členov predstavenstva a dozornej rady 
a zamestnancov pracujúcich na dohodu), z toho 73 % 
žien a 27 % mužov. Priemerný vek zamestnancov bol 
41,29 rokov, pričom 68 % z nich má vysokoškolské 
vzdelanie. Priemerný počet odpracovaných rokov 
v spoločnosti bol 12,08. 
Počas roku 2019 sme z externého prostredia prijali do 
pracovného pomeru až 61 nových zamestnancov, prevažne 
pre oblasť obchodu a služieb. Dobrovoľná fluktuácia bola 
na úrovni 5,7 %. Našim cieľom je efektívne pracovať so 
zamestnancami, využívať ich skutočný potenciál, ktorý 
nám ponúkajú a na druhej strane im vytvárať kvalitné 
a atraktívne pracovné prostredie. V roku 2019 sa oblasť 
riadenia ľudských zdrojov a jednotlivé realizované aktivity 
niesli v znamení podpory transakčného predaja, nastavenia 
procesov, rozvoja nových produktov a riešení pre našich 
zákazníkov a s tým spojených služieb.

S tým súvisí aj jeden z hlavných cieľov pre rok 2019 
v oblasti Ľudských zdrojov, a to vzdelávanie a rozvoj 
zamestnancov. Pre posilnenie našej pozície spoľahlivého 
a úspešného dodávateľa nielen elektriny a plynu, ale aj 
energeticky efektívnych riešení, sme tréningy zamestnancov 
obchodu a zákazníckych služieb cielili predovšetkým na 
rozvoj predajných a komunikačných zručností, interných 
produktových a procesných školení. Zamerali sme sa aj 
na oblasť psychohygieny, v ktorej sme pre zamestnancov 
prvého kontaktu zrealizovali blok antistresových tréningov. 
Pokračovali sme s úspešným programom SSEminar, ktorého 
cieľom je rozvoj manažérov v oblasti manažérskych 
kompetencií, zručností a zaistenie, aby spoločnosť na 
manažérskych a definovaných kľúčových pracovných 
miestach, disponovala pripravenými nástupcami z interných 
zdrojov. Programu sa zúčastnilo 81 zamestnancov. Z toho 
bolo identifikovaných 5 zamestnancov ako nástupcov 
promovaných na manažérske pozície. V roku 2019 
sme do vzdelávania zamestnancov investovali viac ako 
160 tisíc EUR. Každý zamestnanec tak v priemerne strávil na 
vzdelávacích aktivitách necelých 8 dní.

TRAINEE PROGRAM je dlhodobo jedným z najúspešnejších 
programov v rámci spolupráce so školami. Cieľom je, ešte 
počas štúdia nájsť a vybrať tých najtalentovanejších do 
našich radov. Aktuálny TRAINEE PROGRAM 2018 – 2020 
je určený pre denných ambicióznych a talentovaných 
vysokoškolských študentov. V roku 2018 boli do I. fázy 
programu – JUNIOR vybraní jedenásti študenti štvrtého 
ročníka. V roku 2019 v programe pokračovali a mali 
priestor pre získanie odborných a praktických zručností, 
a vedomostí z oblasti pravidiel a princípov obchodovania 
na energetickom trhu. Zároveň mali možnosť pochopiť 
fungovanie jednotlivých organizačných jednotiek 
spoločnosti ako celku a uplatniť svoje teoretické vedomosti 
v praxi. V mesiaci máj 2019 absolvovali záverečné 
prezentácie a do II. fázy programu – SENIOR, ktorá bude 
pokračovať od apríla 2020, postúpili 10 úspešní „trainees“.

Do systému EDISON, ktorý zamestnancom umožňuje stať 
sa autormi zlepšovania interných procesov, 
boli poslané 4 zlepšovacie návrhy. Z nich 3 boli schválené 
a aktuálne sa realizujú. 
EDISON ponúka nie len možnosť odborného a osobného 
rozvoja, ale tiež finančného ocenenia.

V rámci sociálnej politiky a na podporu work-life balance, 
ponúkame našim zamestnancom 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 
majú môžu tiež využívať zľavy u rôznych obchodníkov 
a poskytovateľov služieb. Naďalej sa aktívne venujeme 
podpore žien na materskej a rodičovskej dovolenke.

Stredoslovenská energetika bola opäť ocenená v oblasti 
efektivity riadenia ľudského kapitálu. V roku 2019 
sme získali už piaty krát za sebou titul „Spoločnosť 
s najefektívnejším riadením ľudského kapitálu v sektore 
energetika“. Ocenenie poradenskej spoločnosti PwC je 
určené pre firmy, ktoré najefektívnejšie riadia svoj ľudský 
kapitál a určujú najlepšie praktiky v oblasti ľudských 
zdrojov na trhu. 

5.  ZAMESTNANCI
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Pro-zákaznícka orientácia a vytvorenie pozitívnej 
zákazníckej skúsenosti je pre nás prioritou. Zaujímajú nás 
všetky inovačné opatrenia, ktoré zákazníkom prinášajú 
zefektívnenie ich prevádzky a zníženie energetickej 
náročnosti. Našim zákazníkom prinášame stále kvalitnejší 
servis a energetické poradenstvo pre efektívne využívanie 
energií. Našim cieľom je zrýchlenie a zjednodušenie 
procesov, neustále zlepšovanie našej dostupnosti a tiež 
rozvoj elektronických komunikačných kanálov a odbúranie 
papierovej agendy. 

Inovatívne produkty pre aktívne riadenie spotreby na 
strane zákazníka s cieľom úspor, sú cesta, kde máme 
know-how byť podporou našim existujúcim a potenciálnym 
zákazníkom.

Vývoj na trhu s elektrinou a plynom, rozvoj konkurencie, 
ako aj ambícia rastu nášho trhového podielu 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 zlepšujeme svoje postavenie voči konkurencii. 

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

Sme energetická spoločnosť, ktorá rozumie odvetviu, 
v ktorom pracuje, preto je naše zameranie cielené 
na reálne inteligentné riadenie vykurovania 
a integráciu obnoviteľných zdrojov do celého systému. 
V neregulovanom segmente sme aj v roku 2019 úspešne 
vyvíjali aktivity pri ponuke riešení energetickej efektívnosti 
a v SSE sme presvedčení, že toto je správna cesta. V tomto 
segmente je konkurencia a tlak na cenu komodity obrovský 
a práve toto know how, ktorým disponujeme, sa stáva 
novým pilierom v našej stratégii.

7.1 FINANČNÉ VÝSLEDKY

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

Popis 2019 2018

Tržby 685 052 0

Nákup elektrickej energie, plynu, distribučné a súvisiace poplatky -659 289 0

Osobné náklady -11 364 0

Spotreba materiálu a poddodávky -315 0

Ostatné prevádzkové výnosy 2 182 0

Ostatné prevádzkové náklady -4 008 -9

EBITDA 12 259 -9

Odpisy a opravné položky k majetku 5 836 0

Prevádzkový zisk 18 094 -9

Výnosové úroky 67 0

Nákladové úroky -8 0

Príjmy z dividend 0 0

Ostatné finančné výnosy -23 0

Finančné výnosy, netto 36 0

Zisk pred zdanením 18 131 -9

Daň z príjmov -4 413 0

Zisk za účtovné obdobie 13 718 -9

6. BUDÚCNOSŤ 7.  SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ A ČINNOSTI SPOLOČNOSTI 
SSE ZA ROK 2019
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Individuálna účtovná závierka spoločnosti Stredoslovenská 
energetika, a. s. za rok 2019 bola zostavená podľa 
Slovenských štandardov pre finančné účtovníctvo 
v prijatom znení MF/18009/2014. Za rok 2019 
predstavoval dosiahnutý prevádzkový hospodársky 
výsledok vyjadrený ukazovateľom EBITDA hodnotu 
12,3 mil. EUR.

Spoločnosť Stredoslovenská energetika, a. s. („SSE“) 
bola založená 19. júla 2018 a do obchodného registra 
bola zapísaná 3. augusta 2018. Stredoslovenská 
energetika, a. s. je dcérskou spoločnosťou 
spoločnosti Stredoslovenská energetika Holding, a.s. 
(„SSE Holding, a.s.“), ktorá má 100 %-ný podiel na jej 
základnom imaní.

V rámci transakcie vkladu časti podniku bola 
k 1. januáru 2019 vložená do Spoločnosti SSE časť 
materskej spoločnosti SSE Holding, a.s. Vložená časť 
podniku predstavuje všetky činnosti a zamestnancov 
súvisiacich s oblasťou nákupu a dodávky elektrickej 
energie a plynu, poskytovania energetických podporných 

služieb a projektov energetickej efektívnosti a s nimi 
súvisiacich zložiek podniku.
Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je dodávka 
elektrickej energie a plynu najmä v regióne stredného 
Slovenska. Výnosy z predaja elektrickej energie a plynu 
tvorili najvýznamnejší podiel z celkových tržieb. 
Ďalšiu časť tržieb tvorili tržby za pripojovanie 
a preskúšavacie poplatky pre odberateľov elektrickej 
energie, tržby za služby pre sesterské spoločnosti na 
základe SLA zmlúv a tiež tržby z projektov energetickej 
efektívnosti.

Podobne najvýznamnejší podiel z celkových nákladov 
tvorili náklady na nákup elektrickej energie a plynu.

Výsledok hospodárenia po zdanení je vo výške 
13,7 mil. EUR.

Podrobnejšie finančné údaje sú uvedené v Správe 
nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke 
k 31. decembru 2019.

DOZORNÁ RADA POČAS ROKA 2019
PRACOVALA V NASLEDOVNOM ZLOŽENÍ:

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

Dozorná rada sa na svojich zasadnutiach v roku 2019 
stretla päť krát, 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 2019;
–  Stanovisko Dozornej rady k Riadnej individuálnej 

účtovnej závierke zostavenej k 31. decembru 2018 
podľa slovenských účtovných štandardov a k návrhu na 
rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2018;

–  formu financovania krátkodobých pohľadávok formou 
faktoringu – postúpenie vybraných pohľadávok 

spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s., voči 
spoločnosti Tatra banka, a. s.

zobrala na vedomie:
–  návrh individuálneho ročného plánu a obchodného plánu 

Spoločnosti na rok 2019;
–  individuálnu účtovnú závierku podľa slovenských 

účtovných štandardov (ďalej „SAS“) k 31. decembru 2018; 
–  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;

–  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;

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

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.

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 
konanom dňa 2. apríla 2020.

V Žiline, dňa 2. apríla 2020

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

8.  SPRÁVA O ČINNOSTI DOZORNEJ RADY SPOLOČNOSTI 
STREDOSLOVENSKÁ ENERETIKA, A. S., ZA ROK 2019
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Výsledok hospodárenia za rok 2019 13 717 594,18 EUR

Prídel do zákonného rezervného fondu 0,00 EUR

Prídel do sociálneho fondu 10 000,00 EUR

Tantiémy pre členov predstavenstva a dozornej rady 0,00 EUR

Použitie zisku na úhradu strát minulých období 8 665,94 EUR

Časť zisku ponechaná vo vlastnom imaní ako výsledok hospodárenia minulých rokov 7 025 288,30 EUR

Podiel z výsledku hospodárenia navrhovaný na vyplatenie 6 673 639,94 EUR

Nerozdelený zisk minulých období navrhovaný na vyplatenie 0,00 EUR

Navrhovaná dividenda na výplatu akcionárom celkom 6 673 639,94 EUR

9.  NÁVRH PREDSTAVENSTVA SPOLOČNOSTI 
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, A. S. ,  
NA ROZDELENIE ZISKU ZA ROK 2019

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. Medzi hlavné 
opatrenia zavedené Spoločnosťou patria najmä 

1)  Implementácia programu práce z domu, kde sa od 
zamestnancov, ktorí nemusia nevyhnutne pracovať 
z kancelárie, vyžaduje práca z domu, 

2)  Osobitný režim pre zamestnancov pracujúcich v kritickej 
infraštruktúre a 

3)  Zabezpečenie zvýšenej dezinfekcie v administratívnych 
priestoroch ako aj vybavenie zamestnancov ochrannými 
pomôckami.

10.  UDALOSTI OSOBITÉHO VÝZNAMU, KTORÉ NASTALI 
PO SKONČENÍ ÚČTOVNÉHO OBDOBIA, ZA KTORÉ SA 
VYHOTOVUJE VÝROČNÁ SPRÁVA 

V rámci dôležitých udalostí, ktoré nastali po dni, ku 
ktorému sa zostavuje účtovná závierka Spoločnosť 
posúdila možný dopad vírusu SARS-CoV-2 na hospodárenie 
Spoločnosti za rok 2020 a likviditu Spoločnosti. 
Na Spoločnosť bude mať negatívny dopad predovšetkým 
pokles spotreby elektrickej energie v priemysle, ako aj 
volatilný vývoj ceny elektrickej energie, avšak na základe 
dostupných informácií Spoločnosť očakáva dopad len 
v krátkodobom horizonte a nepredpokladá sa, že výsledky 
Spoločnosti budú v strednodobom až dlhodobom horizonte 
významne zhoršené. 

Spoločnosť posúdila vplyv maximálneho predpokladaného 
výpadku výnosov a ich vplyvuna 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 zároveň dostupné podporné 
úverové linky a udržiava kvalitné obchodné vzťahy 
s významnými dodávateľmi a zákazníkmi. V neposlednom 
rade sa pôsobenie Spoločnosti v zákazníckom segmente 
Domácnosti a malé podniky riadi pravidlami regulovaného 
trhu. Spoločnosť je tak 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 účtovnej závierky. 
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.

11.  NÁKLADY NA ČINNOSŤ V OBLASTI VÝSKUMU 
A VÝVOJA

Spoločnosť SSE nemala v roku 2019 žiadne náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

12.  NADOBÚDANIE VLASTNÝCH AKCIÍ, DOČASNÝCH 
LISTOV, OBCHODNÝCH PODIELOV A AKCIÍ

Spoločnosť v roku 2019 nenadobudla žiadne vlastné akcie a podiely.

13.  ORGANIZAČNÉ ZLOŽKY ÚČTOVNEJ JEDNOTKY 
V ZAHRANIČÍ

Spoločnosť nemá organizačné zložky v zahraničí.
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Dozorná rada spoločnosti Stredoslovenská energetika,  
a. s., na svojom zasadnutí dňa 2. apríla 2020 preskúmala 
riadnu účtovnú závierku spoločnosti k 31. decembru 2019 
zostavenú dňa 16. januára 2020 a návrh predstavenstva 
na rozdelenie zisku spoločnosti za rok 2019. 

Na základe uvedeného Dozorná rada spoločnosti 
Stredoslovenská energetika, a. s., o d p o r ú č a  
Riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti 
Stredoslovenská energetika, a. s.: 

1.  schváliť riadnu účtovnú závierku spoločnosti 
Stredoslovenská energetika, a. s. 
k 31. decembru 2019;

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

Dozorná rada spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s., 
zároveň o d p o r ú č a Riadnemu valnému zhromaždeniu 
spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s., schváliť 
návrh rozdelenia zisku za rok 2019. 

V Žiline, dňa 2. apríla 2020
JUDr. Peter Hajduček
predseda Dozornej rady
Stredoslovenská energetika, a. s.

14.  STANOVISKO DOZORNEJ RADY SPOLOČNOSTI 
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, A. S. 
K RIADNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE ZOSTAVENEJ 
K 31. DECEMBRU 2019 A K NÁVRHU  
NA ROZDELENIE ZISKU ZA ROK 2019

Výsledok hospodárenia za rok 2019 13 717 594,18 EUR

Prídel do zákonného rezervného fondu 0,00 EUR

Prídel do sociálneho fondu 10 000,00 EUR

Tantiémy pre členov predstavenstva a dozornej rady 0,00 EUR

Použitie zisku na úhradu strát minulých období 8 665,94 EUR

Časť zisku ponechaná vo vlastnom imaní ako výsledok hospodárenia minulých rokov 7 025 288,30 EUR

Podiel z výsledku hospodárenia navrhovaný na vyplatenie 6 673 639,94 EUR

Nerozdelený zisk minulých období navrhovaný na vyplatenie 0,00 EUR

Navrhovaná dividenda na výplatu akcionárom celkom 6 673 639,94 EUR

PRÍLOHA 1. 
Správa nezávislého audítora o overení účtovej závierky k 31. decembru 2019 a účtovná závierka  
k 31. decembru 2019.
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