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Príhovor 
generálneho 
riaditeľa 

Vážení obchodní partneri, 
zákazníci, akcionári a kolegovia,

O energetickom roku 2021 mô-
žeme skutočne bez preháňania 
povedať, že bol turbulentný. Na 
jeho začiatku sme všetci dúfali, 
že pandémia COVID-19 nás už 
potrápila dosť a život, nielen ten 
energetický, sa bude postupne 
vracať do normálu. Po čiastoč-
nom oživení svetového hospo-
dárstva a uvoľňovaní opatrení, 
začal skutočne významným 
spôsobom rásť dopyt po energe-
tických surovinách. Cena elektri-
ny a plynu dôsledkom viacerých 
faktorov kontinuálne rástla 
počas celého roka a dosiahla 
historické maximá. 

Rast cien však bol výrazný už 
od začiatku roka, čo malo zá-
sadný vplyv na správanie našich 
zákazníkov. Upúšťali od svojich 
dlhoročných nákupných stratégií 
a posúvali nákupné rozhodnutia 
na koniec roka, čo sa nakoniec 
ukázalo ako nešťastné rozhod-
nutie. Na konci roka 2021 sa totiž 
základné pásmo pre rok 2022 

predávalo niekoľkonásobne vyš-
šie ako rok predtým. 

Extrémny nárast cien energií ku 
koncu roka spôsobil nakoniec 
aj pád viacerých alternatívnych 
dodávateľov energií. Táto sku-
točnosť výrazne zmenila pomer 
síl na slovenskom energetickom 
trhu a tradičných dodávateľov 
dostala do veľmi náročnej situ-
ácie. SSE sa stala dodávateľom 
poslednej inštancie pre takmer 
50-tisíc odberných miest. Do-
mácnosti, malé podniky, ale aj tie 
zo segmentu B2B, ostali z jed-
ného dňa na druhý bez svojho 
dodávateľa energií. Výsledkom 
toho bol extrémne silný nápor 
na všetky naše kontaktné miesta 
a našich kolegov, ktorí zabez-
pečovali spracovanie celého 
procesu. Napriek tomu sa nám 
pre týchto zákazníkov úspešne 
podarilo zabezpečovať bez-
problémovú dodávku elektriny. 
Moja veľká vďaka patrí všetkým 
zamestnancom, ktorí boli súčas-
ťou celého procesu DPI a plneniu 
zákazníckych požiadaviek veno-
vali maximálnu pozornosť a celú 
svoju pracovnú kapacitu. 

Aj napriek pokračujúcim opat-
reniam sa nám však v roku 2021 
predsa len podarilo aspoň čias-
točne osobne stretnúť s našimi 
zákazníkmi. Zorganizovali sme 
niekoľko zákazníckych seminárov 
a pokračovali sme aj v koncepte 
online biznis raňajok. Obmedze-
nia osobných stretnutí a kon-
zultácií nás postavili pred výzvu, 

ako byť k zákazníkom ešte bližšie. 
Aj preto sme rozvíjali naše digi-
tálne kanály, tak aby si zákazníci 
dokázali komfortne vybaviť svoje 
požiadavky. Domácnosti tak 
majú k dispozícii novú zákaznícku 
eZónu SSE vrátane mobilnej apli-
kácie pre plnohodnotné vybave-
nie všetkých svojich požiadaviek 
a získanie potrebných informácií. 
V roku 2022 sprístupníme rov-
nakú službu aj pre zákazníkov zo 
segmentu podnikateľov. Ďalšie 
projekty, ktoré chceme realizovať, 
sú zamerané na automatizáciu 
procesov, využívanie moderných 
platforiem, ako aj zvýšenie efek-
tívnosti. Pri nových produktoch 
sa zameriavame aj na možnosť 
elektronickej kontraktácie a 
nástrojov na efektívne získavanie 
spätnej väzby od zákazníkov.

V SSE si stále veľmi silno uve-
domujeme dôležitosť ochrany 
prírody a životného prostredia. 
A práve preto sme na jar spustili 
novú službu Zelená energia od 
SSE, vďaka ktorej môžu naši 
zákazníci odoberať elektrinu vy-
robenú výhradne z obnoviteľných 
zdrojov energie na Slovensku. 
Navyše sme vďaka nej podporili 
aj Záchrannú stanicu a ekocen-
trum v Zázrivej, ktorým sme za 
každú aktivovanú službu Zelená 
energia od SSE venovali sumu 
1 €. Našou súčasťou je nielen 
ochrana prírody, ale aj podpora 
rôznych organizácií a charitatív-
nych projektov. V priebehu roka 
sme zorganizovali dve charitatív-
ne zbierky. Tá prvá, jarná, puto-

vala do Diecéznej charity v Žiline. 
Pomohla ľuďom v rámci okresov 
Žilina, Kysucké Nové Mesto 
a Čadca. Druhá, jesenná, zbierka 
bola určená pre Spišskú katolícku 
charitu v Liptovskom Mikuláši. 
Hračky a spoločenské hry potešili 
deti z nízkopríjmových rodín v ce-
lom okrese Liptovský Mikuláš. 

Napriek mimoriadne náročnému 
roku patrí moje poďakovanie 
našim obchodným partnerom 
a zákazníkom. Našou neustálou 
snahou je byť prvou voľbou 
ako odborný partner pri riešení 
komplexných výziev našich 
zákazníkov spojených s využí-
vaním energií každého druhu. 
Situácia na energetickom trhu je 
aktuálne ovplyvňovaná najmä 
neistotou týkajúcou sa dodávok 
energií pre konflikt na Ukrajine. 
SSE však ako silná energetická 
spoločnosť okrem tradičných ko-
modít elektriny a zemného plynu 
kontinuálne strategicky posilňuje 
svoju pozíciu v nekomoditnom 
segmente. Sme pripravení sa 
zapojiť do transformácie celej 
spoločnosti a vytvorenia ekolo-
gickejšej a dlhodobo udržateľnej 
budúcnosti realizáciou vhodne 
vybraných projektov s vysokou 
pridanou hodnotou pre kvalitu 
života v SR aj EÚ.

JUDr. Zdeněk Schraml
generálny riaditeľ
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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 re-
gistra bola zapísaná 3. augusta 2018 
pod obchodným menom Stredo-
slovenská 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, ener-
geticky efektívnych riešení, ako aj 
predaja nekomoditných produktov 
a pod., a to od svojej materskej spo-
ločnosti 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 účin-
nosťou od 1. januára 2019 aj svoje 
aktuálne obchodné meno.

SSE svojim zákazníkom v roku 2021 
poskytovala najmä dodávku elektri-
ny, dodávku plynu, a s tým súvisiace 
komplexné služby. 

Predmet 
činnosti 
SSE v roku 2021 podnikala na 
základe povolení vydaných 
Úradom pre reguláciu sieťových 
odvetví v týchto hlavných čin-
nostiach

·  dodávka elektriny, 

·  dodávka plynu.

Okrem uvedených činností 
podnikala SSE na základe vy-
daných živnostenských a iných 
oprávnení v ďalších činnostiach, 
a to najmä:
 
·  poskytovanie energetickej 

služby s garantovanou úspo-
rou energie, 

·  poskytovanie energetickej 
podpornej služby, 

·  výkon činnosti energetické-
ho audítora,

·  finančné sprostredkovanie 
– výkon činnosti viazaného 
finančného agenta v sektore 
poistenia alebo zaistenia.

02 sse@sse.sk
www.sse.sk

041/519 1111
041/519 2575

Akcionárska 
štruktúra
Jediným akcionárom spoločnosti 
Stredoslovenská energetika, a. s., 
je spoločnosť Stredoslovenská ener-
getika Holding, a. s., ktorá vlastní 
100 % jej akcií. 

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

O spoločnosti

Akciová spoločnosť je zaregis-
trovaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, 
vložka číslo: 10956/L, deň zápisu 
3. augusta 2018.
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OBCHOD A SLUŽBY
DIVÍZIA

RIADITEĽ

Marketing
odbor
vedúci

Nákup a manažment porftólia
sekcia

riaditeľ

Predaj B2C zákazníkov
sekcia

riaditeľ

Finančné operácie
sekcia

riaditeľ

Predaj B2B zákazníkom
odbor
vedúci

Závierkové práce a metodika
odbor
vedúci

Pred Controlling
odbor
vedúci

Podpora B2B zákazníkov
odbor
vedúci

Transakčné účtovníctvo
odbor
vedúci

Treasury
odbor
vedúci

Rozvoj a energetické služby
odbor
vedúci

Stratégia
odbor
vedúci

Prevádzka elektrárne
odbor
vedúci

Predaj en. efektívnych riešení
odbor
vedúci

Účtovanie a ekonomika DaM
odbor
vedúci

Prevádzka energetických zariadení
sekcia

riaditeľ

Zákaznícke centrá
odbor
vedúci

Predaj B2C
odbor
vedúci

Fakturácia
odbor
vedúci

Riadenie rizík
odbor
vedúci

Riadenie rizík
odbor
vedúci

Rozvoj nových produktov
pracovná skupina

vedúci

Vymáhanie pohľadávok
odbor
vedúci

Správa zákazníckych účtov
odbor
vedúci

Starostlivosť o zákazníkov
sekcia

riaditeľ

Služby
sekcia

riaditeľ

Cenotvorba a plánovanie
sekcia

riaditeľ

Predaj B2B zákazníkom
sekcia

riaditeľ

Účtovníctvo a dane
sekcia

riaditeľ

Controlling a treasury
sekcia

riaditeľ

STRATÉGIA A ROZVOJ PODNIKANIA
DIVÍZIA

RIADITEĽ

PREDSTAVENSTVO

GENERÁLNY RIADITEĽ

Kancelária Generálneho riaditeľa
odbor
vedúci

Právne
odbor
vedúci

Kancelária predstavenstva 
sekcia

riaditeľ

FINANCIE A SLUŽBY
DIVÍZIA

RIADITEĽ

Interný audit
odbor
vedúci

Kancelária projektov
odbor
vedúci

Ľudské zdroje
sekcia

riaditeľ

Organizačná štruktúra
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Vedenie spoločnosti 
do 31. decembra 2021 

PREDSTAVENSTVO
Mgr. Petr Sekanina predseda

Ing. Tomáš Gažúr podpredseda

Ing. Michal Uherčík člen

Ing. Jiří Feist člen

Ing. Petr Tomášek člen

VÝKONNÉ VEDENIE
JUDr. Zdeněk Schraml  generálny riaditeľ

Mgr. Szilárd Mangult riaditeľ divízie Obchod a služby 

Ing. Peter Ďurmek riaditeľ divízie Financie a služby 

Mgr. Ivan Weiss riaditeľ divízie Stratégia a rozvoj podnikania 

DOZORNÁ RADA
JUDr. Jozef Pajer predseda

Ing. Jozef Antošík podpredseda

Ing. Tomáš Husár člen 

Mgr. Miroslav Procháska člen 

Ing. Marián Smorada, PhD. člen 

Ing. Slavomír Božoň člen

Peter Sňahničan člen volený zamestnancami

Mgr. Elena Martoníková člen volený zamestnancami

Mgr. Juraj Kadaši člen volený zamestnancami

03
Aktivity 
spoločnosti

Obchod a služby
Rok 2021 bol z pohľadu vývoja na 
trhu s energetickými komoditami 
extrémny. V jeho priebehu a najmä 
na konci došlo k bezprecedent-
nému rastu cien elektriny a plynu, 
ktorý bol zapríčinený súhrou 
negatívnych javov, ktoré priamo 
aj nepriamo vplývali na ceny. 
A turbulentný bol nielen z pohľadu 
celospoločenskej situácie, ale aj z 
dôvodu zemetrasenia na energetic-
kom trhu. Dôsledkom toho ukončili 
svoju činnosť viacerí alternatívni 
dodávatelia energií na Slovensku. 
To znamenalo, že niektorí zákazníci 
ostali bez dodávateľa a padli do 
režimu DPI (dodávateľ poslednej 
inštancie). Alebo museli v čase 
najvyšších cien uzatvoriť zmluvu 
s novým dodávateľom. 

Preto je nesmierne dôležité, že SSE 
ostala stabilným partnerom pre 
našich zákazníkov a dokázala im pri-
nášať kvalitnú zákaznícku obsluhu.
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Predaj B2B  
zákazníkom
Po čiastočnom oživení svetové-
ho hospodárstva po pandémii 
COVID-19 a uvoľňovaní opatrení 
začal významným spôsobom rásť 
dopyt po energetických surovinách. 
V súbehu so zvyšovaním dopytu zo 
strany Číny, prírodnými katastro-
fami v Austrálii, a s tým súvisiacim 
nedostatkom uhlia, obmedzením 
dodávok plynu zo strany Ruska, 
presadzovaním Európskej zelenej 
dohody a iných faktorov, cena 
elektriny a plynu kontinuálne rástla 
počas celého roka bez významných 
korekcií. 

Keďže rast cien energetických 
komodít bol neprirodzený a veľa 
zákazníkov očakávalo v priebehu 
roka korekcie, čakali s nákupom 
a realizovaním tranží pre rok 2022. 
Upúšťali od svojich dlhoročných 
nákupných stratégií a posúvali 
nákupné rozhodnutia na koniec 
roka. Okrem spomínaných faktorov 
mal na zvyšujúcu sa cenu elektriny 
a plynu vplyv aj čoraz väčší dopyt, 
ktorý sa kumuloval na koniec 
roka. Vo vývoji cien sa však ukázal 
opačný trend. Na konci roka sa ob-
chodovalo základné pásmo CAL22 
niekoľkonásobne vyššie, ako tomu 
bolo v rovnakom čase v roku 2020. 
Dôsledkom paniky na trhu presunu-
li niektorí zákazníci nákup komodít 
do roku spotreby cez intra-year 
produkty alebo na SPOT. 

Ako najefektívnejšie a férové 
z pohľadu dodávateľa sa opäť 
ukázali zákaznícke kontrakty s pro-
duktom StepOn Spot, kde je časť 

odberovej krivky pokrytá tradične 
na forwardovom nákupe, ale isté 
percento objemu si zákazník pone-
cháva na krátkodobý dokup podľa 
skutočnej potreby. Zároveň sa 
s veľkou volatilitou na trhu, s nízkou 
likviditou, neistotou a nestabilitou 
museli sprísňovať takmer všetky 
zmluvné podmienky. Práve pri 
takomto turbulentnom vývoji sa 
stala dôležitou práve finančná sila, 
stabilita dodávateľa, konzervatívny 
prístup pri pokrývaní nákupu pre 
svoje portfólio a šírka produktového 
portfólia. Zákazníci tiež ocenili náš 
ústretový prístup pri riešení kritickej 
situácie v nákupe produktov pre 
rok 2022, ponukou produktov, ktoré 
reagovali na prudký rast cien a pod-
robné informovanie o dianí na trhu 
s komoditami. Práve intenzívna ko-
munikácia so zákazníkom a pomoc 
pri načasovaní nákupu pomohla 
niektorým zákazníkom minimalizo-
vať dopad zvýšených cien. Podarilo 
sa nám tiež niekoľko významných 
akvizícií a aj v ťažkých časoch sme 
mohli vďaka nášmu prístupu rásť 
v segmente B2B takmer o 30 %. 

Počas roka bolo našou hlavnou 
aktivitou zabezpečenie predaja 
elektriny a plynu na roky dodávky 
2022. Stretnutia so zákazníkmi sa 
mohli čiastočne po dvoch rokoch 
presunúť z online priestoru do fy-
zického. Organizovali sme niekoľko 
zákazníckych seminárov a pokračo-
vali sme ďalej aj v koncepte online 
biznis raňajok. Ďalej rástol dopyt 
po zárukách pôvodu, aj keď ich 
dostupnosť na trhu sa kontinuálne 
znižuje. V segmente B2B ostáva pre 
nás kľúčové, aby sme naďalej boli 
pre každého zákazníka spoľahlivým, 
stabilným, široko produktovo orien-

tovaným partnerom. Odberateľ nás 
za to odmeňuje svojou lojalitou. 

V oblasti energetickej efektívnosti 
chápeme nevyhnutnosť reagovať 
na náročné výzvy. Sme radi, že sa 
nám už niekoľko rokov, odkedy 
Európska únia prijala svoj prvý balík 
opatrení v oblasti klímy a energe-
tiky, podarilo realizovať niekoľko 
desiatok projektov u našich zákazní-
kov z rôznych sektorov ekonomiky 
vrátane verejnej správy. Práve v čase 
bezprecedentného rastu cien ener-
getických komodít si ako tradičný 
dodávateľ elektriny viac než kedy-
koľvek predtým uvedomujeme, aké 
dôležité je pre firmy upriamiť pozor-
nosť na efektivitu spotreby energií 
a aká dôležitá je naša úloha práve 
v tomto procese. Službami v rámci 
projektov energetickej efektívnosti 
sa snažíme prinášať našim zákaz-
níkom komplexné riešenia, ktoré 
dokážu zvýšiť záujem o obnoviteľné 
zdroje energií zo strany samotných 
zákazníkov.

Predaj energeticky efektívnych 
riešení sa v priebehu roka opäť 
rozbehol. Prichádzali sme s novými 
produktmi a pozornosť sa upriamila 
na obnoviteľné zdroje. Čoraz popu-
lárnejšou sa v dnešnej dobe stáva 
inštalácia fotovoltických systémov 
či solárnych panelov. Dôvodom 
je najmä rastúca efektívnosť tech-
nológií a pri raste cien elektriny je 
to klesajúca návratnosť takýchto rie-
šení. Preto bol rok 2021 typický pro-
jektami fotovoltiky, rekonštrukciami 
osvetlenia a zdrojov vykurovania. 
Úspešné projekty sme opäť podpo-
rili aj mediálne. 

Predaj B2C  
zákazníkom
Dôsledkom rastu cien sme boli sved-
kami ukončenia aktivity viacerých 
dodávateľov elektriny a plynu, pri-
čom SSE si plnilo svoju úlohu dodá-
vateľa poslednej inštancie pre takmer 
50-tisíc zákazníkov, ktorí ostali zo dňa 
na deň bez svojho dodávateľa. Zod-
povednosť za bezproblémové zabez-
pečenie dodávky elektriny pre týchto 
zákazníkov sme úspešne naplnili. Aj 
keď to znamenalo extrémny nápor 
na všetky naše kontaktné miesta, 
a tiež na všetky naše ľudské kapacity, 
ktoré zabezpečovali spracovanie 
celého procesu. Napriek maximálnej 
snahe a nasadeniu našich pracovní-
kov v prvej línii, za čo im patrí veľká 
vďaka, obmedzenia v súvislosti 
s pandémiou a tiež zabezpečenie DPI 
malo výrazne negatívny dopad na 
dostupnosť našich zákazníckych ka-
nálov. Negatívne dopady sme pocítili 
pri starostlivosti o našich zákazníkov 
a tiež pri našich rozvojových obchod-
ných aktivitách. 

Napriek nepriaznivým externým 
faktorom sa nám darilo napĺňať naše 
strategické ciele – stabilizácia existu-
júceho zákazníckeho portfólia, zvy-
šovanie trhového podielu v dodávke 
plynu a posilňovanie našej pozície 
pri dodávke energeticky efektívnych 
riešení ako pre domácnosti, tak aj pre 
malých a stredných podnikateľov. 

Z pohľadu nových akvizícií sme, 
napriek zložitej situácii, boli úspešní, 
pričom sme zaznamenali nárast naj-
mä v počte zákazníkov, ktorí odobe-
rajú od SSE plyn a oceňujú výhody 
duálnej dodávky týchto komodít. 

Výrazný nárast sme zaznamenali 
aj v akvizícii firemných zákazníkov 
v dodávke elektriny. 

V oblasti energeticky efektívnych 
riešení sme sa zamerali najmä na 
konkurencieschopnosť našej ponuky 
pre zákazníkov, čo sa úspešne odra-
zilo v počte realizovaných projektov 
využívajúcich obnoviteľné zdroje 
energie, najmä fotovoltiku. Rastúci 
dopyt po technológiách zvyšujúcich 
energetickú efektívnosť vnímame 
ako príležitosť ponúkať zákazníkom 
našu odbornosť, profesionalitu a skú-
senosti s cieľom dosiahnuť úspory 
a efektívnejšie využívanie energií na 
strane zákazníkov, ktorí jednoznačne 
oceňujú úsporu nákladov, ale tiež 
pozitívny dopad takýchto riešení na 
životné prostredie. 

Pre domácnosti sme okrem úspešne 
pokračujúceho poradenstva a 
realizácie fotovoltických zariadení, 
tepelných čerpadiel a solárnych 
panelov na kľúč priniesli viacero 
nových produktov a ponúk. Úspešne 
sme uviedli novú službu Zelená 
energia od SSE, prostredníctvom 
ktorej si zákazníci vedia zabezpečiť 
pre svoju domácnosť ekologickú 
elektrinu vyrobenú z obnoviteľných 
zdrojov. Z hľadiska spoločenskej 
zodpovednosti sme časť tržieb zo 
Zelenej energie od SSE použili na 
podporu regionálnych ekologických 
projektov. Uvedomujeme si dôleži-
tosť aktívnych krokov pre zmiernenie 
klimatickej krízy a snažíme sa priná-
šať nové služby a riešenia, ktoré k nej 
vedia prispieť. Aj preto sme v oblasti 
e-mobility okrem budovania na-
bíjacej infraštruktúry zvýhodnili aj 
samotné nabíjanie elektromobilov 
špeciálnou cenou elektriny.

V druhom roku pandémie sme boli 
pripravení na obdobia, keď sme 
nemohli byť našim zákazníkom 
tak blízko, ako sme chceli, keďže 
sme boli nútení naše zákaznícke 
centrá uzatvoriť pre verejnosť. Aj 
v tomto období naši zamestnanci 
v pobočkách napriek zložitej situ-
ácii ponúkali zákazníkom servis, 
poradenstvo, predaj komoditných 
a nekomoditných produktov tele-
fonicky alebo elektronicky. Aj pod 
týmto vplyvom sme naďalej rozvíjali 
naše digitálne kanály, tak aby naši 
zákazníci dokázali komfortne vybaviť 
svoje požiadavky bez ohľadu na 
rôzne obmedzenia, ktoré sme počas 
roka zažili. Domácnosti tak majú od 
tohto roka k dispozícii novú zákaz-
nícku eZónu SSE vrátane mobilnej 
aplikácie pre plnohodnotné vyba-
venie všetkých svojich požiadaviek 
a získanie potrebných informácií.

Znížená dostupnosť našich kontakt-
ných miest, hlavne vplyvom zákaz-
níkov skrachovaných dodávateľov, 
o ktorých sme sa museli postarať, 
nás mierne zabrzdila v implementá-
cii zmien zameraných na zvyšovanie 
spokojnosti a pozitívnej zákazníckej 
skúsenosti. Napriek tomu sme 
spustili systematické energetické 
poradenstvo vybraných parametrov 
odberu pre domácnosti, v rámci kto-
rého vždy po fakturácii prinášame 
zákazníkom odporúčania na zmeny, 
ktoré im prinesú okamžité finančné 
úspory. Pozitívna zákaznícka skúse-
nosť ostáva jednou z našich priorít 
a chceme ju prinášať našim zákazní-
kom pri každej interakcii. Jednodu-
chosť, rýchlosť a zrozumiteľnosť sú 
atribúty, ktoré zlepšujeme, aby sme 
zvyšovali kvalitu našich služieb pre 
zákazníkov. 
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Starostlivosť 
o zákazníkov
Začiatkom roka sa nám podarilo im-
plementovať systém na pravidelné 
zisťovanie zákazníckej spokojnosti. 
Zákazníci sú náš kľúčový faktor 
rastu a udržania sa na energetickom 
trhu. Považovali sme preto za 
dôležité poznať ich názor a mieru 
spokojnosti s našimi službami. 
V prvých mesiacoch prevádzky 
sme získali od našich zákazníkov 
viac ako 15-tisíc spätných väzieb, 
pričom spokojnosť so službami 
bola na úrovni 93 % a spokojnosť 
s obsluhou na zákazníckych linkách 
na úrovni 95 %, čo hodnotíme veľmi 
pozitívne vzhľadom na benchmark 
na trhu, ktorý predstavuje 85 %. 
Pozitívnu zákaznícku skúsenosť 
potvrdzuje aj prieskum KPMG, kde 
sa Stredoslovenská energetika 
v roku 2021 umiestnila na 1. mieste 
v sektore energetiky.

Spätná väzba od zákazníkov, ktorú 
nám nechávajú, má pre našu spo-
ločnosť veľký význam. Vďaka nej 
vylepšujeme zákaznícku skúsenosť 
a upravujeme naše procesy, tak aby 
zákazníci mali rýchlu cestu k poža-
dovanej informácii a zvyšovala sa 
rýchlosť vybavenia požiadavky. Aj 
vďaka našej novej eZóne SSE majú 
možnosť naši zákazníci komfortne 
online zadávať svoje požiadavky, 
ľahko si skontrolovať ročnú spotre-
bu a zaplatiť svoje faktúry a zálohy 
za energie online.

Cenotvorba 
a plánovanie
Dôsledky energetickej krízy 
v posledných mesiacoch roka 
2021 sa výrazne dotkli aj procesov 
cenotvorby. Proaktívne sme rozšírili 
ponuku komoditných produktov 
o flexibilné produkty s nákupom 
na spotovom trhu ako aj intrayear 
na forwardovom trhu. Flexibilné 
produkty sme sprístupnili aj 
menším korporátnym zákazníkom, 
ktorí prejavili zvýšený záujem 
o tieto produkty. Extrémna cenová 
volatilita a nízka likvidita v závere 
roka si vyžadovala intenzívnu koor-
dináciu medzi nákupom a predajom 
v procese tvorby cenových ponúk 
s cieľom eliminovať straty. Skraco-
vanie časovej platnosti ponúk ako aj 
prerušenie predkladania ponúk boli 
len dôsledkom mimoriadnej situá-
cie na trhoch. Bezprecedentný rast 
komoditných cien viedol k potrebe 
prehodnotenia rizík a konfigurácie 
zmluvných podmienok najmä pri 
flexibilných produktoch na dodávku 
elektriny a plynu. Striktné dodržia-
vanie pravidiel na elimináciu rizík 
v období energetickej krízy bol jed-
ným z predpokladov na zvládnutie 
negatívnych finančných dopadov.
 
Počas roka boli rozbehnuté príprav-
né práce na špecifikácii požiadaviek 
na nový IT systém pre cenotvorbu. 
Väčší dôraz bol venovaný najmä 
segmentu B2C, nastavovaniu 
automatizovaných pracovných 
postupov, ako i novému dizajnu 
komoditných produktov pre B2B. 

Kvalitatívny posun v oblasti repor-
tingu prinesie budovanie novej dá-
tovej analytiky v prostredí Microsoft 
Power BI. 

Výrazne pozitívny dopad mala 
zmena hedgingovej stratégie pre 
predaj elektriny pre B2C, ktorú sme 
implementovali počas roka. Pozitív-
na skúsenosť nás povzbudila k ak-
tívnejšiemu prístupu k hedgingu 
predaja pre B2C segment s cieľom 
vytvoriť proaktívny článok medzi 
nákupom a predajom elektriny.
 
Nový projekt „Systém pre obsluhu 
zákazníkov“ si vyžiadal aktívnu par-
ticipáciu a našu účasť v oblastiach 
výmeny a manažmentu energetic-
kých dát. Prechod zákazníkov Slova-
kia Energy do režimu DPI si vyžiadal 
mimoriadne nasadenia v oblasti 
výmeny dát s prevádzkovateľom 
distribučnej sústavy. 
 

Nákup 
a manažment 
portfólia
SSE je dlhodobý účastník liberali-
zovaného energetického trhu na 
Slovensku a tradičný obchodník/
dodávateľ energetických komodít 
pre koncových zákazníkov. Libe-
ralizovaný energetický trh zvyšuje 
konkurenčné prostredie, ktorého 
súčasťou je aj naša spoločnosť, 
a z tohto dôvodu musíme flexibilne 
reagovať na meniace sa prostredie, 
podmienky a požiadavky trhu.  

Kým rok 2020 sa na energetických 
trhoch niesol v znamení masívneho 
prepadu spotreby a poklesu cien 
komodít, rok 2021, naopak, ukázal, 
aká krehká je hranica medzi ambi-
cióznymi environmentálnymi cieľmi 
EÚ a jej pripravenosťou tieto ciele 
dosiahnuť. Faktory ako oživenie 
ekonomiky a s tým spojený nárast 
spotreby, výnimočne dlhá zima, 
podpriemerná produkcia z obnovi-
teľných zdrojov či vysoká závislosť 
od dodávky fosílnych palív z Ruska, 
prispeli k nevídanému nárastu cien 
komodít, a to predovšetkým v záve-
re roka.

Úvod roka bol na spotových trhoch 
v znamení prílivu chladného 
počasia s početnými snehovými 
zrážkami. To sa podpísalo pod rých-
ly pokles stavu v zásobníkoch so 
zemným plynom v západnej Európe 
a ku koncu februára už dosahovali 
len 40 % kapacity. Na druhej strane 
výrazné oteplenie a topenie snehu 
na Balkáne prispelo k nárastu hladín 
vodných tokov a nádrží, ktoré vo 
veľkej miere zásobujú tento región 
elektrickou energiou. 

Volatilná produkcia z obnoviteľných 
zdrojov počas nastupujúcej jari, 
v mesiacoch marec a predovšet-
kým apríl, zvýšila podiel fosílnych 
zdrojov v nemeckom energetickom 
mixe a logicky tým podporila aj rast 
cien emisných povoleniek. Úroveň 
40 až 50 €/t dosiahli povolenky nie-
kedy prakticky v priebehu pár dní. 
Objavovali sa aj prvé analýzy ho-
voriace o tom, že cena povoleniek 

môže do konca roka atakovať aj 
hranicu 100 €/t. Neobvykle chladné 
počasie v apríli úplne zdecimovalo 
zásoby zemného plynu. Pred 
začiatkom zásobovacej sezóny bola 
priemerná naplnenosť zásobníkov 
v Európe len 30 %. V porovnaní 
s predošlým rokom bola tak ich 
naplnenosť až o 35 % nižšia.

Oživenie celosvetového obchodu 
spojené s očkovacou kampaňou pro-
ti pandémii COVID-19 prinieslo nádej 
na rýchle zotavenie ekonomík. Avšak 
škody spôsobené pandémiou sa pre-
javili predovšetkým v chýbajúcej vý-
robnej kapacite v Ázii či v obrovskom 
náraste nákladov na medzinárodnú 
prepravu tovaru. Symbolom tejto 
krízy bola aj nehoda kontajnerovej 
lode Ever Given v Suezskom priepla-
ve, ktorá paralyzovala lodnú dopravu 
medzi Áziou, Európou či Severnou 
Amerikou.

Slovenská energetika v prvom pol-
roku zaznamenala výrazné míľniky 
– spustenie nových cezhraničných 
liniek do Maďarska, udelenie povo-
lení pre spustenie 3. bloku v Jadro-
vej elektrárni Mochovce a úspešnú 
realizáciu projektu „Interim market 
coupling“, ktorý prepojil spotové 
trhy na Slovensku, v Českej repub-
like, v Maďarsku a v Rumunsku 
s nemeckou, rakúskou a poľskou 
obchodnou zónou, a tým prispel 
k ešte efektívnejšiemu využitiu 
cezhraničných kapacít v regióne.

Kým v prvej polovici roka ceny elek-
triny na forwardových trhoch rástli, 

až na malé výnimky, kontinuálne 
v malých krokoch, počas leta a na 
začiatku jesene sa na trhoch začala 
šíriť panika. Predovšetkým pre stále 
nízke zásoby zemného plynu, opä-
tovným bezpečnostným odstávkam 
jadrových elektrární vo Francúzsku 
či nejasným termínom spustenia 
práve dokončeného plynovodu 
Nord Stream 2. Kontrakty s dodáv-
kou pre najbližšie zimné mesiace či 
kvartály rástli raketovým tempom, 
nemecký CAL22 sa v polovici sep-
tembra prvýkrát dostal nad úroveň 
100 €/MWh. Prvá reálna panika 
zasiahla trhy v prvom októbrovom 
týždni. Ročný forward v elektrine 
počas jedného dňa zaznamenal až 
60 € pohyby s maximom na  
180 €/MWh. A kontrakt na prvý 
kvartál 2022 prekonal hranicu 
300 €/MWh. Množstvo alternatív-
nych dodávateľov prakticky v celej 
Európe už nedokázalo pokrývať 
svoje pozície a boli nútení ukončiť 
svoje pôsobenie na trhu. 

Čiastočné upokojenie priniesol 
trhom prísľub Gazpromu, že zvýši 
dodávky zemného plynu do EÚ. 
Väčšina jeho zásobníkov však stále 
ostávala naplnená len minimálne. 
Vrchol paniky na trhu však nastal 
až prakticky v úplnom závere 
roka. Chladné počasie v decembri 
prinieslo extrémny nárast dopytu 
a ceny na spote dosahovali dovtedy 
nepredstaviteľné úrovne. Cena 
baseloadu dosiahla maximum pri 
420 €/MWh s hodinovými maxima-
mi cez 600 €/MWh. Rovnaká situácia 
bola, samozrejme, aj na forwarde, 
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CAL22 v elektrine sa dostala až 
k 335 €/MWh, prvý kvartál na rok 
2022 až k 440 €/MWh.

Rok 2021 tak bol bezpochyby zatiaľ 
najextrémnejším rokom v histórii 
liberalizovaných trhov s elektrinou 
či zemným plynom nielen na Slo-
vensku, ale prakticky na celom kon-
tinente. Tejto skutočnosti čelila aj 
naša spoločnosť, keďže ako tradičný 
dodávateľ energií na strednom 
Slovensku plní funkciu tzv. dodá-
vateľa poslednej inštancie. Viacerí 
alternatívni dodávatelia energií na 
Slovensku, z vyššie popísaných dô-
vodov, na jeseň postupne ukončili 
svoju činnosť. V zmysle legislatívy 
regulovaný segment koncových 
zákazníkov (domácnosti a malé 
podniky) musí byť zazmluvnený 
dodávateľom poslednej inštancie za 
regulovaných podmienok. Pri realite 
extrémne vysokého rozdielu trhovej 
a regulovanej ceny elektriny a plynu 
vznikol u všetkých dodávateľov 
poslednej inštancie enormný eko-
nomický tlak, ktorého výsledkom 
bola podstatná zložka straty na 
hospodárskom výsledku roka 2021.

Pre vyššie uvedené faktory bol rok 
2021 pre našu spoločnosť obdobím, 
keď sa nepodarilo z väčšej časti 
realizovať stanovené ekonomické 
ciele. Museli sme sa vyrovnávať s bi-
lancovaním elektrického portfólia, 
pričom najmä v druhej polovici roka 
bola spoločnosť v oblasti zdrojo-
vania konfrontovaná s diferenciou 
cien obchodovaných komodít 
na forwarde a spote. Zároveň na 
jeseň túto negatívnu skutočnosť 

významne znásobili dopady vyplý-
vajúce z pozície SSE ako dodávateľa 
poslednej inštancie.

Marketing
Dôležitým míľnikom pre nás bolo 
spustenie novej zákazníckej eZóny 
SSE, ktorú si môžu naši zákazníci 
bezplatne stiahnuť ako mobilnú 
aplikáciu alebo ju majú k dispozícii 
ako klasickú desktop verziu. Vďaka 
zákazníckej zóne získajú naši zákaz-
níci prehľad o ročnej spotrebe ener-
gií na všetkých svojich odberných 
miestach. Faktúry a zálohy za energie 
zaplatia jednoducho online, majú ich 
k dispozícii v elektronickej podobe 
a môžu si ich kedykoľvek stiahnuť či 
archivovať. Priamo cez zákaznícku 
zónu si môžu naši zákazníci vyriešiť 
všetky svoje požiadavky online. 

Prostredníctvom sekcie Rady a tipy, 
umiestnenej na našej internetovej 
stránke, sa už niekoľko rokov 
snažíme poradiť nielen našim zákaz-
níkom, ale i širokej verejnosti, v ob-
lasti úspory energií a energetickej 
efektívnosti. Spustili sme bezplatnú 
poradenskú kampaň pre našich zá-
kazníkov zo segmentu domácností. 
Detailne sme sa pozreli na sadzbu, 
ktorú majú nastavenú na svojich 
odberných miestach, a navrhli jej 
prípadnú úpravu, vďaka ktorej by 
zákazník mohol ušetriť. Podobnú 
kampaň plánujeme realizovať 
v blízkej budúcnosti aj pre segment 
podnikateľov.

Čoraz viac si uvedomujeme dôle-
žitosť ochrany prírody a životného 

prostredia, preto sme na jar spustili 
novú službu Zelená energia od SSE, 
vďaka ktorej môžu naši zákazníci 
odoberať elektrinu vyrobenú 
výhradne z obnoviteľných zdrojov 
energie na Slovensku. V rámci mar-
ketingovej kampane, ktorá prebehla 
koncom roka, sme navyše vďaka 
nej podporili aj Záchrannú stanicu 
a ekocentrum v Zázrivej, ktorým sme 
za každú aktivovanú službu Zelená 
energia od SSE venovali sumu 1 €. 

Na sociálnych sieťach sme stále 
aktívni na Facebooku a aktívnejšie 
sme začali komunikovať aj pro-
stredníctvom firemného profilu 
Stredoslovenskej energetiky na 
sociálnej sieti Linkedln. Snažíme sa 
vďaka nim prinášať zaujímavé témy 
s poradenstvom a zaujímavosťami 
zo sveta energií. 

Dôležité je rovnako zodpovedne pri-
stupovať v téme energií aj k deťom. 
Všetko, čo sa deti v detstve naučia, sa 
vráti aj našej planéte. Je potrebné si 
spoločne pri každodenných činnos-
tiach pripomínať, aká je dôležitosť 
šetrenia energiami v našich domác-
nostiach. Koncom minulého roka 
sme preto spustili už štvrtý ročník 
zaujímavej edukačnej súťaže pre 
deti so Šťukesom, do ktorej sa nám 
doteraz zapojilo viac než 200 škôl 
a veľké množstvo šikovných detí, 
ktoré sa chcú naučiť šetriť energiami 
vo svojich domovoch. Cieľom súťaže 
je naučiť predovšetkým našu naj-
mladšiu generáciu efektívne a šetrne 
zaobchádzať s energiami. 

Financie a služby
Financovanie SSE bolo v roku 2021 
realizované v súlade s dohodnutou 
stratégiou, rešpektujúcou zásady 
vyváženosti dlhodobých aktív a pa-
sív, vyváženosti krátkodobých aktív 
a pasív a akceptovateľnej miery za-
dlženosti. Na krátkodobé financova-
nie spoločnosť využívala skupinové 
zdroje formou Cash Poolingu.
 
V oblasti fakturácie dodávky 
elektriny a plynu pokračuje trend 
zvyšovania podielu zákazníkov vyu-
žívajúcich E-faktúru a spôsob platby 
priame inkaso, čo zvyšuje komfort 
komunikácie a obsluhy zákazníkov. 
Ku koncu účtovného obdobia 
presiahol objem elektronickej formy 
fakturácie tretinu celkového počtu 
fakturovaných zákazníkov, čo má 
pozitívny vplyv na životné prostre-
die, ako aj optimalizáciu nákladov 
spoločnosti. 

Stratégia a rozvoj 
podnikania
Rok 2021, hoci stále zasiahnutý 
pandémiou COVID-19, bol výrazne 
odlišný od roku 2020, keď pandé-
mia prepukla. Jedným z najväčších 
faktorov, ktoré ovplyvňovali nielen 
energetické trhy, bol neočakávaný 
rast dopytu po tovaroch a službách, 
ktorý so sebou priniesol výrazný 
rast cien energií, ako aj zvyšujúcu 
sa infláciu. Poškodené dodávateľské 
reťazce, poznačené pandémiou, 
viedli k oneskoreniu dodávok 
množstva tovarov.

Bezprecedentný rast cien energií 
v druhej polovici roka bol predme-
tom množstva debát na politickej 
úrovni a hľadania riešení, ako 
ochrániť spotrebiteľov pred často 
niekoľkonásobným zvýšením ceny 
elektrickej energie a zemného 
plynu. Vzhľadom na nastavenie 
spôsobu výpočtu ceny pre regulo-
vaných zákazníkov na Slovensku 
sa našťastie rast cien do segmentu 
zraniteľných odberateľov premietol 
len minimálne.

Do popredia sa dostávajú projekty 
zamerané na zvýšenie energetic-
kej efektívnosti, ako aj zníženie 
nákladov na energie napríklad aj 
investíciou do vlastnej výroby. Po 
spustení novovybudovaného elek-
trického vedenia medzi Slovenskom 
a Maďarskom došlo k uvoľneniu 
pravidiel pre pripájanie nových 
zdrojov, čo viedlo k rýchlemu rastu 
počtu projektov v tejto oblasti.

Regulácia – 
situácia na trhu
Rok 2021 je predposledným rokom 
regulačného obdobia 2017 – 2022, 
ktoré bolo oproti pôvodnému pred-
pokladu o rok predĺžené, najmä 
vzhľadom na pokračujúce prípravy 
implementácie tzv. zimného balíčka 
do energetickej legislatívy.

Naďalej sa uplatňovala legislatívne 
zavedená plošná cenová regulácia 
dodávky elektriny aj zemného 
plynu zraniteľným odberateľom, 
t. j. odberateľom elektriny aj plynu 

v domácnosti a malým podnikom. 
 
Úradom pre reguláciu sieťových 
odvetví (ÚRSO) boli pre rok 2021 
schválené predložené návrhy zme-
ny cien v oblasti dodávky elektriny 
a plynu, ktoré reflektovali pokles 
cien komodity na veľkoobchodných 
trhoch, čo predstavovalo zníženie 
ceny za dodávku elektriny pre 
domácnosti v priemere o približne 
8 % oproti roku 2020. V prípade 
zemného plynu bol vzhľadom na 
výraznejší pokles ceny na veľko-
obchodnom trhu pokles ceny za 
dodávku až o štvrtinu. 
 
V oblasti regulácie kvality dosiahla 
SSE za rok 2021 zlepšenie v po-
rovnaní s rokom 2020 na úrovni 
legislatívou stanovených štandar-
dov kvality dodávky elektriny až na 
100 % a dodávky plynu na 99,5 %. 
Tieto hodnoty sú výrazne nad mini-
málnym štandardom požadovaným 
zo strany Úradu pre reguláciu sieťo-
vých odvetví. Za výbornými výsled-
kami je pokračujúca snaha o efekti-
vitu v rámci procesov v spoločnosti 
a vzájomná spolupráca jednotlivých 
oddelení, ktoré zabezpečujú dodr-
žiavanie štandardov kvality. 

Zásadným momentom, ktorý 
ovplyvnil trhové prostredie bol od-
chod viacerých dodávateľov z trhu 
a spustenie inštitútu dodávateľa 
DPI, do ktorého sa dostalo niekoľko 
stotisíc zákazníkov. Nastavenie 
inštitútu DPI v legislatíve nezodpo-
vedalo reálnym rizikám a dopadom, 
ktoré z neho vznikajú, a táto téma 
bola predmetom množstva stretnu-
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tí medzi jednotlivými štátnymi au-
toritami a zasiahnutými účastníkmi 
trhu. Realizované zmeny v legislatí-
ve však neadresovali situáciu v po-
trebnom rozsahu, čo sa prenieslo do 
finančného zaťaženia dodávateľov 
v roku 2021, a nepriaznivá situácia 
pokračuje aj v roku 2022.

Produkty a riešenia 
zamerané na 
energetickú 
efektívnosť
Počas roka začala SSE už aj zákazní-
kom v segmente domácností ponú-
kať ekologickú elektrinu vyrobenú 
z obnoviteľných zdrojov – Zelenú 
energiu od SSE.

Rast cien elektrickej energie, ale 
aj snaha o ekologizáciu a väčšiu 
sebestačnosť, viedli k výraznému 
záujmu zákazníkov zo všetkých seg-
mentov k rozvoju výroby elektriny 
z obnoviteľných zdrojov, a to najmä 
fotovoltaickej výroby.

Pre domácnosti pokračoval 
program Zelená domácnostiam, 
v ktorom sa môžu záujemcovia 
uchádzať o prostriedky na podporu 
využívania obnoviteľných zdrojov. 
SSE svojim zákazníkom pomáha so 
získaním dotácie.

Okrem spomínaných sme realizovali 
projekty zamerané na nasledovné 
oblasti:

•  elektromobilita,
•  verejné osvetlenie,
•  priemyselné osvetlenie,
•  systémy stlačeného vzduchu,
•  elektrické pohony a ich riadenie, 
•  klimatizácia a vzduchotechnika.

Naším kľúčovým prístupom je 
podniková a spoločenská zod-
povednosť spojená s finančnou 
realizovateľnosťou.

Digitalizácia
Pandémia COVID-19 zásadným spô-
sobom zrýchlila postup digitalizácie 
naprieč celou ekonomikou. Zo dňa 
na deň sme sa presunuli zo svojich 
kancelárií do domácností. Ukázalo 
sa, aké extrémne dôležité je byť na 
takýto prechod vybavený a mať 
dostupné nielen hardvérové vyba-
venie, ale aj informačné technológie 
pripravené na vzdialené prístupy. 
Prechod k práci z domu spôsobil 
výrazné zmeny aj v nákupnom 
správaní a očakávaniach zákazníkov, 
ktorí si zvykli nakupovať a vybavovať 
svoje požiadavky cez svoje telefóny, 
tablety alebo počítače. 

SSE si uvedomuje dôležitosť tejto 
oblasti a počas roka 2021 pripravila 
stratégiu svojej digitálnej transfor-
mácie, v ktorej identifikovala kľúčové 
oblasti a projekty. Pre zlepšenie 
komunikácie so svojimi zákazníkmi 
spustila počas roka novú eZónu – 
zákaznícky webový portál. Ďalšie 
projekty, ktoré sú v realizácii, sú za-
merané na automatizáciu procesov, 
využívanie moderných platforiem, 

ako aj zvýšenie efektívnosti. Pri 
nových produktoch sa zameriavame 
aj na možnosť elektronickej kontrak-
tácie a nástrojov na efektívne získa-
vanie spätnej väzby od zákazníkov.

Digitalizácia nie je len jednorazová 
aktivita, ale skôr spôsob prístupu 
s cieľom vybudovať digitálnu spoloč-
nosť, ktorej hlavné charakteristiky sú:

•  silné zameranie na zákazníka,
•  experimentovanie a učenie sa,
•  automatizovanie tam, kde to 

dáva zmysel,
•  aktívne využívanie dostupných 

dát,
•  využívanie nových spôsobov 

práce, ktoré podporujú flexibili-
tu,

•  schopnosť pružne reagovať na 
potreby zákazníka a správanie 
trhu,

•  neustále zlepšovanie sa.

Digitálna transformácia spoločnosti 
má tiež výrazne širšie dopady ako 
len zmeny v nastavení IT systémov, 
prípadne v nastavení procesov. Pre 
dosiahnutie transformácie spoloč-
nosti prispôsobujeme aj podnikovú 
kultúru a spôsob vedenia ľudí. 
Väčšiu dôležitosť majú digitálne 
zručnosti aj pri výbere nových pra-
covníkov a v oblasti vzdelávania. 

Interný audit
Interný audit poskytuje vedeniu 
spoločnosti nezávislé informácie 
o zabezpečení významných rizík 
a funkčnosti vnútorného riadiaceho 
a kontrolného systému. Pracuje 
podľa schváleného ročného Plánu 
auditov, ktorý je zostavený na 
základe výsledkov hodnotenia rizík 
a podnetov manažmentu. Výkon 
interných auditov sa riadi zásadami 
Medzinárodného rámca profesnej 
praxe interného auditu. 

Písomné správy z jednotlivých 
auditov dokumentujú všetky 
zistenia a súvisiace riziká, obsahujú 
odporúčania Interného auditu na 
minimalizovanie identifikovaného 
rizika a prijaté nápravné opatrenia 
zodpovedných zamestnancov. 
O výsledkoch jednotlivých auditov 
je informovaný top manažment 
spoločnosti.

Audity vykonané v roku 2021 
reflektovali strategické zámery spo-
ločnosti, narastajúce bezpečnostné 
riziká, zmeny organizačnej štruktúry 
a procesov a riziká spojené s posky-
tovaním nekomoditných produktov. 
Vo všetkých vykonávaných audi-
toch posudzovali audítori aj riziko 
podvodu.

Stálou aktivitou Interného auditu je 
dohľad nad plnením prijatých opat-
rení na elimináciu identifikovaných 
rizík, ktoré vyhodnocuje na polroč-
nej báze, a tiež poradenstvo a pozí-
cia nezávislého odborného garanta 

v procese zabezpečenia súladu 
spoločnosti s požiadavkami zákona 
o kybernetickej bezpečnosti. 

Projekty
SSE sa zameriava na svoj neustály 
rozvoj aj prostredníctvom realizácie 
viacerých investičných projektov. 
Rok 2021 sa niesol najmä v znamení 
troch hlavných.

Súčasťou tvorby projektu „Koncept 
digitálnej transformácie“, realizo-
vaného v spolupráci s externým 
partnerom, bola identifikácia jej 
potenciálnych procesov, oblastí 
a útvarov. Bol vypracovaný návrh 
obsahujúci 21 projektov, ktorých 
cieľom je predovšetkým zlepšenie 
zákazníckej skúsenosti pri interakcii 
so SSE, zvýšenie miery automatizá-
cie v interných procesoch či posun 
v elektronickom spracovaní požia-
daviek zákazníkov.

Projekt ZWP – „Zákaznícky webový 
portál“ priniesol novú webovú 
a mobilnú aplikáciu eZóna SSE. 
Ich cieľom je umožniť zákazníkom 
jednoducho a online získať informá-
cie o svojich odberných miestach, 
faktúrach alebo priamo realizovať 
ich úhradu. Aktuálne je portál 
prístupný pre všetkých zákazníkov 
segmentu Domácnosti a pripravuje 
sa jeho rozšírenie aj pre zákazníkov 
z ďalších segmentov. 

SSE v najbližšej budúcnosti čaká 
nevyhnutná obnova súčasných 
systémov SAP CRM, SAP ISU a systé-

mov na obsluhu zákazníkov. Projekt 
„Systém na obsluhu zákazníkov“, 
ktorého implementačná etapa SSE 
ešte len čaká, v roku 2021 realizo-
val aktivity spojené so získaním 
vhodného hlavného dodávateľa. 
Obchodná verejná súťaž bola 
ukončená a dodávateľ vybraný. 
Súčasťou obmeny systémov je aj 
zjednotenie obsluhy plynových 
a elektrických zákazníkov, redizajn 
procesov, vytvorenie 360° pohľadu 
na zákazníka, jeho produkty, služby 
a vzájomnú komunikáciu. Ale aj 
vyčistenie dát, nasadenie nových 
funkcionalít, vytvorenie pevného 
základu na digitálnu transformáciu 
a iných rozvojových iniciatív.

Informačná 
bezpečnosť 
Kybernetická a informačná bezpeč-
nosť predstavuje trvalú výzvu pre 
elektroenergetický sektor a ďalšie 
odvetvia kritickej infraštruktúry. 
Rozsah a zložitosť kybernetických 
útokov celosvetovo rastie a rozširuje 
sa aj škála aktérov hrozieb. Štátni 
aj neštátni aktéri majú v súčasnosti 
veľmi jednoduchý prístup k SW 
nástrojom, ktoré môžu viesť k deš-
truktívnym útokom. V poslednom 
období sa pri útokoch začínajú 
v čoraz väčšej miere presadzovať 
nástroje založené na prvkoch strojo-
vého učenia a umelej inteligencie.

Deštruktívne útoky by mohli vo svo-
jej najsilnejšej podobe viesť k strate 
schopnosti spoločnosti zabezpečiť 
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jej základné poslanie, a to dodávku 
elektrickej energie a plynu konco-
vým zákazníkom. Môžu tiež viesť 
k strate citlivých osobných údajov 
alebo údajov, ktoré sú predmetom 
obchodného tajomstva, a tiež 
k zastaveniu IT podpory kritických 
procesov, od ktorých je závislá 
komunikácia so zákazníkmi, riešenie 
ich požiadaviek, zabezpečenie tr-
žieb za realizované služby, a teda aj 
generovanie zisku spoločnosti.

Miera ochrany pred deštruktívnymi 
kybernetickými útokmi bola v SR 
ešte v nedávnej minulosti ponecha-
ná na zodpovednosti akcionárov 
jednotlivých spoločností, založenej 
na zvážení miery podnikateľského 
rizika. Od roku 2018 je povinnosť 
zabezpečiť primeranú ochranu pred 
kybernetickými útokmi stanovená 
Zákonom o kybernetickej bezpeč-
nosti č. 69/2018 Z. z. SSE sa v zmysle 
tohto zákona nachádza v pozícii 
takzvaného prevádzkovateľa zák-
ladnej služby a aj z tohto dôvodu 
venuje problematike informačnej 
bezpečnosti náležitú pozornosť. 
Služby informačnej bezpečnosti pre 
spoločnosť SSE zabezpečuje spoloč-
nosť Stredoslovenská distribučná, 
a. s., ako súčasť dodávky služieb 
v oblasti informačných technológií.

V roku 2021 bola zlomovou uda-
losťou realizácia prvého zákonom 
vyžadovaného auditu kybernetickej 
bezpečnosti, ktorého hlavným cie-
ľom bolo vyhodnotiť mieru súladu 
s požiadavkami Zákona o kyberne-
tickej bezpečnosti. 

SSE prípravu na audit, ako aj samot-
ný audit, úspešne zvládla a na zákla-
de výstupov z auditu bol navrhnutý 
akčný plán ďalšieho zvyšovania 
úrovne informačnej a kybernetickej 
bezpečnosti. Audit, ktorý bude 
realizovaný v roku 2023 overí, či 
došlo k naplneniu cieľov uvede-
ného akčného plánu a k ďalšiemu 
zvýšeniu odolnosti spoločnosti voči 
kybernetickým hrozbám. Aj vďaka 
realizácii akčného plánu nečelila 
spoločnosť v roku 2021 žiadnemu 
kritickému alebo závažnému bez-
pečnostnému incidentu a v závere 
roka sa úspešne vysporiadala so 
zvládnutím globálnej hrozby v po-
dobe zraniteľnosti Log4j.

Spoločenská
zodpovednosť

Všetci sme dúfali, že rok 2021 už 
nebude tak výrazne ovplyvnený 
pandémiou COVID-19 ako ten pred-
chádzajúci. Žiaľ, opak bol pravdou. 
O to náročnejšie bolo zorganizovať 
naše tradičné dobrovoľnícke 
aktivity. Keďže je však spoločenská 
zodpovednosť neoddeliteľnou sú-
časťou nášho firemného života, ani 
stále pokračujúce obmedzenia nás 
nedokázali úplne zastaviť.

Počas celého roka sme v spolupráci 
s Národnou transfúznou službou 
v Žiline zorganizovali päťkrát 
darovanie krvi. Takmer 30 litrov tej 
najvzácnejšej a život zachraňujúcej 
tekutiny od energetikov pomohlo 
tam, kde to bolo najviac treba. 
Na jar a na jeseň sme zorganizo-
vali charitatívne zbierky. Tá prvá, 
jarná, plná oblečenia, drogérie, 
trvanlivých potravín, starších po-
čítačov a notebookov putovala do 
Diecéznej charity v Žiline. Potešila 
a pomohla ľuďom v rámci okresov 
Žilina, Kysucké Nové Mesto a Čadca. 
Jesenná zbierka, potešila Spišskú 
katolícku charitu v Liptovskom Mi-
kuláši. Hračky a spoločenské hry po-
tešili deti z nízkopríjmových rodín 
v celom okrese Liptovský Mikuláš. 
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Hneď ako nám to umožnili 
uvoľnené opatrenia a počasie, zor-
ganizovali sme tradičnú dobrovoľ-
nícku aktivitu v Záchrannej stanici 
a ekocentre Zázrivá. Naša energia 
pomáhala natierať ploty, upravovať 
voliéry a všetko, čo bolo treba v ten 
deň urobiť. Naša priateľská pomoc 
je nielen pracovná, ale tradične už 
aj finančná. 

Finančne sme podporili nášho part-
nera OZ Svetielko nádeje z Banskej 
Bystrice. Svetielkáči počas pandé-
mie spustili projekt Nový priestor 
pre nádej, cez ktorý s pomocou dar-
cov zabezpečili potrebné dispozič-
né úpravy a zariadenie pacientskych 
izieb a ďalších priestorov na detskej 
onkológii v Banskej Bystrici. A ma-
lou troškou prispelo aj SSE. Rovnako 
sme finančne podporili aj jednu 
z našich najkrajších UNESCO pamia-
tok Banskoštiavnickú Kalváriu. Naša 
viac ako 12-ročná spolupráca je už 
tradíciou a aj vďaka našej podpore 
sa každoročne môžu pohľadom na 
zrekonštruovanú pamiatku potešiť 
10-tisíc návštevníkov. 

Pokračujúca pandémia obmedzila 
náš osobný aj pracovný život. V na-
šej pracovnej DNA máme odhodla-
nie pomáhať, preto vždy hľadáme 
možnosti, ako pomoc realizovať. 

Integrovaný 
systém 
manažérstva 
Manažérstvo kvality, životného 
prostredia a bezpečnosti napĺňa 
hlavné zámery spoločnosti – 
dosiahnuť a udržiavať vysokú 
kvalitu poskytovaných služieb 
stálym i potenciálnym zákazníkom, 
zabezpečiť stabilné postavenie na 
energetickom trhu. Pritom nám ide 
o pozitívne vplývanie na životné 
prostredie a eliminovanie bezpeč-
nostných rizík vyplývajúcich z práce 
a pracovného prostredia. 

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.
 
Pre trvalé zlepšovanie činností 
našej spoločnosti máme zavedený 
a certifikovaný integrovaný systém 
manažérstva pre nasledujúce tri 
oblasti:

•  Systém manažérstva kvality 
v súlade s požiadavkami normy 
ISO 9001:2015;

•  Systém manažérstva environ-
mentu v súlade s požiadavkami 
normy ISO 14001:2015;

•  Systém manažérstva bezpeč-
nosti a ochrany zdravia pri práci 
v súlade s požiadavkami ISO 
45001:2018.

V roku 2021 sme pre všetky tri 
vyššie uvedené oblasti úspešne 
absolvovali buď dozorný, alebo 
certifikačný audit.

V roku 2021 sme pre všetky tri 
vyššie uvedené oblasti úspešne 
absolvovali buď dozorný, alebo 
certifikačný audit.
Rozsah auditovaných činností bol 
rozšírený o nekomoditné riešenia, 
ktoré prispievajú k zníženiu spotre-
by elektrickej energie a k jej efektív-
nejšiemu využitiu. Správy z auditov 
konštatujú, že sa nenašli nezhody. 
Práve naopak, audítori ocenili silné 
stránky systému.

Zamestnanci

Stredoslovenská energetika je Stre-
doslovenská energetika je zamest-
návateľom pôsobiacim v regióne 
stredného Slovenska, ktorý ponúka 
svojim zamestnancom stabilné 
a atraktívne pracovné prostredie 
s možnosťou sebarealizácie a kariér-
neho rastu a podporou v osobnom, 
ako aj v odbornom rozvoji.

V roku 2021 pracovalo v spoloč-
nosti Stredoslovenská energetika 
v priemere 336 zamestnancov (bez 
členov Predstavenstva a Dozornej 
rady a zamestnancov pracujúcich 
na dohodu). Z celkového počtu 
bolo 74 % žien a 26 % mužov. 
Stredoslovenská energetika je orga-
nizáciou s priemerným vekom 42,04 
rokov, kde priemerný počet odpra-
covaných rokov na zamestnanca 
v spoločnosti bol 12,03. Z celkového 
počtu zamestnancov máme až 
68 % s ukončeným vysokoškolským 
vzdelaním. 

Z externého prostredia prijala Stre-
doslovenská energetika počas roku 
2021 do hlavného pracovného po-
meru až 33 nových zamestnancov, 
z toho 24 % tvorili absolventi škôl. 
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SSE dlhodobo kladie dôraz na 
rozvoj a vzdelávanie všetkých 
skupín zamestnancov v súlade 
s aktuálnymi potrebami spoločnosti 
a schválenou stratégiou. Rok 2021 
bol stále ovplyvnený pandemickou 
situáciou, takže naďalej väčšina 
vzdelávacích aktivít a workshopov 
prebiehala v online prostredí. 
Okrem povinných legislatívnych 
školení sme sa zamerali na rozvoj 
kritického myslenia u zamestnancov 
a rozvoj komunikačných a predaj-
ných zručností zamestnancov z ob-
lasti zákazníckych služieb. Interné 
vzdelávacie aktivity boli zamerané 
na rozvoj v oblasti nových produk-
tov a služieb ponúkaných našim 
zákazníkom. 

Do vzdelávania zamestnancov sme 
v roku 2021 investovali viac ako 
81-tisíc EUR a priemerne strávil kaž-
dý zamestnanec našej spoločnosti 
na vzdelávacích aktivitách 5,5 dňa.

Sme atraktívnym zamestnávateľom 
aj z hľadiska podpory rovnováhy 
medzi pracovným a súkromným ži-
votom zamestnancov. Tu ponúkame 
množstvo benefitov ako 7,5-hodi-
nový pracovný úväzok či predĺžený 
nárok na dovolenku o 5 dní. Taktiež 
podporujeme flexibilitu na praco-
visku, skrátené pracovné úväzky 
a prácu v režime home office.

Zamestnancom poskytujeme 
množstvo príspevkov, ako na-
príklad príspevok na doplnkové 
dôchodkové sporenie či príspevok 
na predškolské zariadenia pre deti 

zamestnancov. Organizujeme rôzne 
športové a kultúrne podujatia pre 
zamestnancov a ich rodinných 
príslušníkov, dni zdravia pre zamest-
nancov a množstvo iných. Naďalej 
sa aktívne venujeme podpore žien 
na materskej a rodičovskej dovolen-
ke. Naši zamestnanci majú možnosť 
využiť výhodnejšie podmienky či 
zľavy u rôznych obchodníkov a po-
skytovateľov služieb. 

Budúcnosť

Situácia na energetickom trhu je 
aktuálne ovplyvňovaná najmä neis-
totou týkajúcou sa dodávok energií 
pre konflikt na Ukrajine. Na úrovni 
Európskej únie prebiehajú diskusie 
o nastavení budúcich stratégií, 
zvýšení sebestačnosti najmä väčším 
využívaní obnoviteľných zdrojov, 
nielen pri výrobe elektriny, ale 
napríklad aj využitím obnoviteľných 
plynov a vodíka.

Prostriedky, ktoré sa prostredníc-
tvom výziev Plánu obnovy a odol-
nosti dostanú k žiadateľom o do-
tácie, budú výrazným spôsobom 
formovať aj prostredie v energetike. 
Podstatná časť dostupných zdrojov 
je zameraná na zelenú energetiku, 
obnoviteľné zdroje a napríklad aj 
elektromobilitu.

Zákazník, jeho spokojnosť a úloha 
SSE ako stabilného partnera ostáva-
jú naďalej stredobodom nášho sna-
ženia. Cieľom je udržať a zlepšovať 
kvalitu a dostupnosť našich služieb, 
poskytovať servis a poradenstvo. 
Chceme byť prirodzene prvou 
voľbou ako odborný partner pri 
riešení komplexných výziev našich 
zákazníkov spojených s využívaním 
energií každého druhu.
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Diskusie týkajúce sa veľkého balíka 
legislatívnych zmien v energetike 
na Slovensku by mali finišovať, tak 
aby sa zmeny premietli do praxe 
počas roka 2022. Vzhľadom na 
vývoj cien energií nateraz nie je 
pravdepodobný scenár deregulá-
cie, skôr dochádza k rozširovaniu 
skupiny chránených zákazníkov. Do 
našej legislatívy však budú prevzaté 
nové činnosti v energetike, ako sú 
agregácia a uskladnenie energie, 
čo dáva priestor opäť zmysluplne 
rozšíriť portfólio našich produktov 
a pružnejšie reagovať na potreby 
trhu vo všetkých segmentoch. 

SSE ako silná energetická spoloč-
nosť okrem tradičných komodít 
elektriny a zemného plynu konti-
nuálne strategicky posilňuje svoju 
pozíciu v nekomoditnom segmente. 
Sme pripravení sa zapojiť do trans-
formácie spoločnosti a vytvorenia 
ekologickejšej a dlhodobo udržateľ-
nej budúcnosti realizáciou vhodne 
vybraných projektov s vysokou pri-
danou hodnotou pre kvalitu života 
v SR aj EÚ. Správa 

o hospodárení 
a činnosti 
spoločnosti SSE 
za rok 2021

7
INDIVIDUÁLNY VÝKAZ ZISKOV A STRÁT SSE, A. S. (V TISÍCOCH EUR) 2021 2020
Tržby 993 742 711 756

Nákup elektrickej energie, plynu, distribučné a súvisiace poplatky −976 934 −684 898

Osobné náklady −11 395 −11 977

Spotreba materiálu a poddodávky −244 −253

Ostatné prevádzkové výnosy 88 437 43 292

Ostatné prevádzkové náklady −88 384 −44 261

EBITDA 5 222 13 658

Odpisy a opravné položky k majetku −3 228 −3 265

Prevádzkový zisk 1 994 10 393

Výnosové úroky 22 40

Nákladové úroky −118 −45

Ostatné finančné výnosy −47 −46

Finančné výnosy, netto −143 −51

Zisk pred zdanením 1 851 10 342

Daň z príjmov −497 −2 504

Zisk za účtovné obdobie 1 354 7 839

Individuálna účtovná závierka SSE 
za rok 2021 bola zostavená podľa 
Slovenských štandardov pre finanč-
né účtovníctvo v prijatom znení 
MF/18009/2014. 

Hlavným predmetom činnosti spo-
ločnosti je dodávka elektrickej ener-
gie a plynu najmä v regióne stred-
ného 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 elek-
trickej 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.

Za rok 2021 predstavoval dosiah-
nutý prevádzkový hospodársky 
výsledok vyjadrený ukazovateľom 
EBITDA hodnotu 5,2 mil. EUR. Vý-
sledky spoločnosti boli v porovnaní 
s predchádzajúcimi rokmi ako aj 
plánom nižšie. V porovnaní s rokom 
2020 je to pokles o 8,4 mil. EUR. 
Výrazný pokles ukazovateľa EBITDA 
v roku 2021 bol spôsobený extrém-
nym nárastom cien energetických 
komodít na konci roka 2021, čo 
malo negatívny dopad na SSE, a. s., 
v dôsledku vysokých nákupných 
cien komodít a zároveň to spôsobilo 

odchod viacerých dodávateľov 
z trhu. Pre významnú časť zákazní-
kov týchto skrachovaných spoloč-
ností sa SSE, a. s., stala dodávateľom 
na základe inštitútu DPI (dodávateľa 
poslednej inštancie). Samotný do-
pad prevzatia a nákupu elektrickej 
energie pre zákazníkov z DPI bol 
pre SSE, a. s., v roku 2021 výrazne 
stratový. Výsledok hospodárenia 
po zdanení vo výške 1,4 mil. EUR 
je v porovnaní s rokom 2020 nižší 
o 6,5 mil. EUR. 

Podrobnejšie finančné údaje sú 
uvedené v Správe nezávislého 
audítora k individuálnej účtovnej 
závierke k 31. 12. 2021.
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08
Správa o činnosti Dozornej rady 
spoločnosti Stredoslovenská 
energetika, a. s., 
za rok 2021

Dozorná rada počas roka 2021 pracovala v nasledovnom zložení:
JUDr. Jozef Pajer predseda

Ing. Jozef Antošík podpredseda

Ing. Slavomír Božoň člen

Ing. Tomáš Husár člen

Mgr. Miroslav Procháska člen

Ing. Marián Smorada, PhD. člen

Peter Sňahničan člen volený zamestnancami

Mgr. Elena Martoníková člen volený zamestnancami

Mgr. Juraj Kadaši člen volený zamestnancami

Dozorná rada sa na svojich zasad-
nutiach v roku 2021 stretla päťkrát, 
pričom na každom zasadnutí bola 
uznášaniaschopná.

V rámci výkonu svojej pôsobnosti 
podľa Stanov spoločnosti a Ob-
chodného zákonníka:

(a) schválila:
•  návrhy pohyblivých častí odmien 

členov predstavenstva za jednot-
livé obdobia;

•  Správu o činnosti Dozornej rady 
za rok 2020;

•  Stanovisko Dozornej rady 
k Riadnej individuálnej účtovnej 
závierke zostavenej k 31. de-
cembru 2020 podľa slovenských 
účtovných štandardov a k návrhu 
na rozdelenie výsledku hospodá-
renia za rok 2020;

•  zápisnice z jednotlivých rokovaní 
dozorných rád;

(b) zobrala na vedomie:
•  návrh individuálneho ročného 

plánu a obchodného plánu Spo-
ločnosti na rok 2021;

•  individuálnu účtovnú závierku 
podľa slovenských účtovných 
štandardov (ďalej „SAS“) 
k 31. 12. 2020; 

•  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 prís-
lušné obdobia;

•  vyhlásenie Predstavenstva pre čle-
nov 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, a. s., 
ako aj informácie o predpoklada-
nom vývoji stavu majetku, financií 
a výnosov spoločnosti v zmysle 
§ 193 Obchodného zákonníka pre 
obdobie roku 2021.

Dozorná rada v priebehu roka 2021 
nepožiadala Predstavenstvo Spo-
ločnosti o zvolanie Mimoriadneho 
valného zhromaždenia.

Dozorná rada v priebehu roka 2021 
nepožiadala Predstavenstvo Spo-
ločnosti o zvolanie Mimoriadneho 
valného zhromaždenia.

V spoločnosti nedošlo v priebehu 
roka 2021 k zvýšeniu, resp. zníženiu 
základného imania.
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ZÁVER:

Dozorná rada si v priebehu celého 
obdobia riadne plnila svoju kontrol-
nú funkciu v zmysle Stanov spoloč-
nosti a § 197 a nasl. Obchodného 
zákonníka.

Dozorná rada nezaznamenala po-
rušenie Stanov a platných právnych 
predpisov zo strany Predstavenstva 
pri výkone podnikateľskej činnosti 
spoločnosti.

Táto správa bola schválená na 
zasadnutí Dozornej rady SSE, a. s., 
konanom 12. mája 2022.

V Žiline, 12. mája 2022

JUDr. Jozef Pajer
predseda Dozornej rady 
Stredoslovenská energetika, a. s. Návrh predstavenstva 

spoločnosti 
Stredoslovenská 
energetika, a. s., 
na rozdelenie zisku 
za rok 2021

9 Výsledok hospodárenia za rok 2021 1 353 689,08 EUR

Prídel do zákonného rezervného fondu 0,00 EUR

Prídel do sociálneho fondu 40 000,00 EUR

Tantiémy pre členov Predstavenstva a Dozornej rady 0,00 EUR

Použitie zisku na úhradu strát minulých období 0,00 EUR

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

Podiel z výsledku hospodárenia navrhovaný na vyplatenie 1 313 689,08 EUR

Nerozdelený zisk minulých období navrhovaný na vyplatenie 0,00 EUR

Navrhovaná výplata dividend akcionárom 1 313 689,08 EUR

30 31



10 11
Udalosti osobitého 
významu, ktoré nastali 
po skončení účtovného 
obdobia, za ktoré sa 
vyhotovuje výročná 
správa 

Po 31. decembri 2021 nenastali také 
udalosti, ktoré by si vyžadovali zve-
rejnenie alebo vykázanie v účtovnej 
závierke za rok 2021 okrem udalostí, 
ktoré sú vykázané v Poznámkach 
účtovnej závierky k 31. 12. 2021.

Náklady na 
činnosť v oblasti 
výskumu a vývoja

Spoločnosť SSE nemala v roku 2021 
žiadne náklady na činnosť v oblasti 
výskumu a vývoja.
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Nadobúdanie 
vlastných akcií, 
dočasných listov, 
obchodných podielov 
a akcií

Spoločnosť v roku 2021 
nenadobudla žiadne vlastné akcie 
a podiely.

Organizačné 
zložky účtovnej 
jednotky 
v zahraničí

Spoločnosť nemá organizačné 
zložky v zahraničí.
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Stanovisko Dozornej rady 
spoločnosti Stredoslovenská 
energetika, a. s., k riadnej 
účtovnej závierke zostavenej 
k 31. decembru 2021 
a k návrhu na rozdelenie 
zisku za rok 2021

Dozorná rada spoločnosti Stre-
doslovenská energetika, a. s., na 
svojom zasadnutí 12. mája 2022 
preskúmala riadnu účtovnú závier-
ku spoločnosti k 31. decembru 2021 
zostavenú 14. januára 2022 a návrh 
predstavenstva na rozdelenie zisku 
spoločnosti za rok 2021. 

Na základe uvedeného Dozorná rada spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s., odporúča 
Riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s.:   

1.  schváliť riadnu účtovnú závierku spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s., k 31. decembru 2021;
2.  schváliť návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s., 
za rok 2021 nasledovne:

Dozorná rada spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s., zároveň odporúča Riadnemu valnému 
zhromaždeniu spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s., schváliť návrh rozdelenia zisku za rok 2021.  

V Žiline, 12. mája 2022

JUDr. Jozef Pajer
predseda Dozornej rady
Stredoslovenská energetika, a. s.

Výsledok hospodárenia za rok 2021 1 353 689,08 EUR

Prídel do zákonného rezervného fondu 0,00 EUR

Prídel do sociálneho fondu 40 000,00 EUR

Tantiémy pre členov Predstavenstva a Dozornej rady 0,00 EUR

Použitie zisku na úhradu strát minulých období 0,00 EUR

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

Podiel z výsledku hospodárenia navrhovaný na vyplatenie 1 313 689,08 EUR

Nerozdelený zisk minulých období navrhovaný na vyplatenie 0,00 EUR

Navrhovaná výplata dividend akcionárom 1 313 689,08 EUR

Príloha 1. 
Správa nezávislého audítora o overení účtovej závierky k 31. decembru 2021 a účtovná závierka  
k 31. decembru 2021.
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Poznámky k  účtovnej závierke 
zostavenej k 31. decembru 2021 

 
 
 
 

A. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE 

1. Obchodné meno a sídlo Spoločnosti 

Stredoslovenská energetika, a. s. 
Pri Rajčianke 8591/4B 
010 47 Žilina 
 

 
Spoločnosť Stredoslovenská energetika, a. s. (ďalej len „Spoločnosť“) bola založená 19. júla 2018 
a do obchodného registra bola zapísaná 3. augusta 2018 (Obchodný register Okresného súdu Žilina v 
Žiline, oddiel Sa, vložka č.10956/L). Spoločnosť zmenila svoje obchodné meno s účinnosťou od 1. januára 
2019. 
 

2. Hlavné činnosti Spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra 

    - dodávka elektrickej energie 
    - dodávka plynu 
    - inžinierska činnosť 
    - poskytovanie energetických podporných služieb 
 

3. Neobmedzené ručenie 

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách. 
 

4. Počet zamestnancov 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov Spoločnosti v účtovnom období 2021 bol 337 (v účtovnom 
období 2020 bol 321). 
 
Počet zamestnancov k 31. decembru 2021 bol 339, z toho 7 vedúci zamestnanci (k 31. decembru 2020 to 
bolo 336 zamestnancov, z toho 7 vedúci zamestnanci). 
 

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky 

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2021 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa  
§ 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (ďalej len „zákon o účtovníctve“) za účtovné 
obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021. 
 
Účtovná závierka je určená pre používateľov, ktorí majú primerané znalosti o obchodných a ekonomických 
činnostiach a účtovníctve a ktorí analyzujú tieto informácie s primeranou pozornosťou. Účtovná závierka 
neposkytuje a ani nemôže poskytovať všetky informácie, ktoré by existujúci a potencionálni investori, 
poskytovatelia úverov a pôžičiek a iní veritelia, mohli potrebovať. Títo používatelia musia relevantné 
informácie získať z iných zdrojov. 
 

 
6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie 

Valné zhromaždenie schválilo dňa 17. mája 2021 účtovnú závierku Spoločnosti za predchádzajúce 
účtovné obdobie.  
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7. Schválenie audítora 

Valné zhromaždenie 17. mája 2021 schválilo spoločnosť KPMG Slovensko spol. s r.o. ako audítora na 
overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021. 

 
B. KONSOLIDOVANÝ CELOK 

Spoločnosť je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Stredoslovenská energetika Holding, a.s.  
(“SSE Holding, a.s.“) so sídlom v Žiline, ulica Pri Rajčianke 8591/4B, ktorá má 100%-ný podiel na jej 
základnom imaní. Spoločnosť SSE Holding, a.s. zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku a je 
bezprostredne konsolidujúcou spoločnosťou. 
 
Konsolidovaná účtovná závierka spoločnosti SSE Holding, a.s. je sprístupnená v jej sídle v Žiline, ulica 
Pri Rajčianke 8591/4B a je uložená v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline. 
 
Konsolidovanú účtovnú závierku najširšej skupiny účtovných jednotiek zostavuje spoločnosť EP Inves-
tment S.à r.l. (2020: EP Investment S.à r.l.), so sídlom 39, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembo-urg. 
Jej konsolidované účtovné závierky za roky 2021 a 2020 budú uložené v mieste sídla spoločnosti EP 
Investment S.à.r.l.. Adresa registrového súdu, ktorý vedie obchodný register a kde budú uložené 
konsolidované účtovné závierky, je Luxembourg Business Registers G.I.E., 14 Rue Erasme L-1468 Lu-
xembourg, R.C.S. Luxembourg C24. 
 
 

C. INFORMÁCIE O PRJATÝCH POSTUPOCH 

a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky 
 

 
Účtovná závierka Spoločnosti bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti v súlade 
so zákonom o účtovníctve platným v Slovenskej republike a nadväzujúcimi postupmi účtovania. 
 
Spoločnosť pôsobí v sektore, ktorý nebol vypuknutím pandémie COVID-19 významne ovplyvnený. 
Spoločnosť vykázala stabilné predaje a jej činnosť vrátane dodávok bola neprerušená. Na základe verejne 
dostupných informácií ku dňu zostavenia účtovnej závierky vedenie Spoločnosti posúdilo potenciálny vývoj 
pandémie a jeho očakávaný dopad na Spoločnosť a ekonomické prostredie, v ktorom Spoločnosť pôsobí, 
vrátane opatrení, ktoré už boli prijaté Slovenskou vládou. 
 
Na základe aktuálne verejne dostupných informácií, aktuálne dosahovaných kľúčových indikátorov 
výkonnosti Spoločnosti, ako i vzhľadom na kroky podniknuté vedením Spoločnosti, vedenie Spoločnosti 
nepredpokladá priamy okamžitý a výrazne nepriaznivý vplyv pandémie COVID - 19 na Spoločnosť, 
jej prevádzku, finančnú situáciu a prevádzkové výsledky. 
   
Vedenie Spoločnosti však nemôže vylúčiť možnosť, že predĺženie obmedzeného režimu, stupňovanie 
závažnosti takýchto opatrení alebo následný nepriaznivý dopad takýchto opatrení na ekonomické 
prostredie, v ktorom Spoločnosť pôsobí, nebude mať nepriaznivý vplyv na Spoločnosť a jej finančnú 
situáciu a prevádzkové výsledky v strednodobom a dlhodobom horizonte. Vedenie Spoločnosti situáciu 
naďalej pozorne sleduje a bude na ňu reagovať s cieľom zmierniť dopad takýchto udalostí a okolností keď 
nastanú. 

 
Peňažné údaje v účtovnej závierke sú uvedené v celých EUR, pokiaľ nie je určené inak. 
 
Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady Spoločnosť aplikovala konzistentne s predchádzajúcim 
účtovným obdobím.   
 
b) Použitie odhadov a úsudkov 

 
Zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby manažment Spoločnosti urobil úsudky, odhady 
a predpoklady, ktoré ovplyvňujú aplikáciu účtovných metód a účtovných zásad a hodnotu vykazovaného 
majetku, záväzkov, výnosov a nákladov. Odhady a súvisiace predpoklady sú založené na minulých 
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skúsenostiach a iných rozličných faktoroch, považovaných za primerané okolnostiam, na základe ktorých 
sa formuje východisko pre posúdenie účtovných hodnôt majetku a záväzkov, ktoré nie sú zrejmé z iných 
zdrojov. Skutočné výsledky sa preto môžu líšiť od odhadov. 
 
Odhady a základné predpoklady sú neustále prehodnocované a korekcie účtovných odhadov sú 
zaúčtované v období, v ktorom je odhad korigovaný, ak korekcia ovplyvňuje iba toto obdobie alebo v období 
korekcie a v budúcich obdobiach, ak korekcia ovplyvňuje toto aj budúce obdobia. 
 
Informácie o významných oblastiach neistoty odhadov a kritických úsudkov pri používaní účtovných 
postupov, ktoré majú najvýznamnejší vplyv na sumu vykázanú v účtovnej závierke, sú popísané nižšie. 
 
Odhad nevyfakturovanej elektriny  
 
Pre vykázanie výnosov generovaných zákazníkmi, u ktorých nie je spotreba energie meraná ku koncu 
účtovného obdobia, hlavne zákazníci odoberajúci elektrickú energiu na nízkom napätí, musí byť ku dňu, 
ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka vytvorený odhad na dodanú, ale nevyfakturovanú elektrinu.   
 
Spoločnosť vytvorila model, ktorý umožňuje odhadnúť tieto výnosy s dostatočnou presnosťou a zabezpečí, 
že riziko vzniku významného rozdielu medzi predaným množstvom a vyplývajúcim odhadovaným výnosom, 
nie je významné. Viac informácií o odhade nevyfakturovanej elektriny sa nachádza v Poznámke C. bod q). 
 
 
c)  Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok  

 
Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu obstarania a náklady 
súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.), zníženú o dobropisy, skontá, rabaty, zľavy 
z ceny, bonusy a pod. 
 
Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované 
kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania. 
 
Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe 
predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. 
Odpisovať sa začína mesiacom uvedenia majetku do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, 
ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) neprevýši 2 400 EUR, sa odpisuje jednorazovo 
pri uvedení do používania. 
 
Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej 
tabuľke: 
 
 Predpokladaná doba 

používania v rokoch 
Metóda 

odpisovania 
Ročná odpisová 

sadzba v % 
    

Softvér 1 až 8 lineárna 12,5 až 100,0 
Oceniteľné práva (Zákaznícky 
kmeň) 15 lineárna 6,7 

Oceniteľné práva (Ochranné 
známky) 10 lineárna 10,0 

 
Metódy odpisovania, doby použiteľnosti a zostatkové hodnoty sa prehodnocujú ku dňu, ku ktorému 
sa zostavuje účtovná závierka, a ak je to potrebné, urobia sa úpravy. 
 
Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania 
a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína mesiacom uvedenia majetku do 
používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je  
1 700 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania.  
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Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej 
tabuľke: 
 

 Predpokladaná doba  
používania v rokoch 

Metóda  
odpisovania 

Ročná odpisová 
sadzba v % 

    
Stavby 5 až 12  lineárna 8,3 – 20,0 
Stroje, prístroje a zariadenia 1 až 25 lineárna 4,0 – 100,0 
    

 
Metódy odpisovania, doby použiteľnosti a zostatkové hodnoty sa prehodnocujú ku dňu, ku ktorému 
sa zostavuje účtovná závierka, a ak je to potrebné, urobia sa úpravy. 
 
Posúdenie zníženia hodnoty majetku 
 
Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že došlo  
k zníženiu hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa účtuje v sume 
opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. 
 
Faktory, ktoré sú považované za dôležité pri  posudzovaní zníženia hodnoty majetku sú:  
-   technologický pokrok, 
- významne nedostatočné prevádzkové výsledky v porovnaní s historickými alebo plánovanými 
prevádzkovými výsledkami, 
-   významné zmeny v spôsobe použitia majetku Spoločnosti alebo celkovej zmeny stratégie Spoločnosti, 
-   zastaralosť produktov. 
 
 
d) Zásoby  
 

Zásoby sa oceňujú nižšou z nasledujúcich hodnôt: obstarávacou cenou (nakupované zásoby) 
alebo vlastnými nákladmi (zásoby vytvorené vlastnou činnosťou), alebo čistou realizačnou hodnotou. 
 
Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa zásoby obstarali a náklady súvisiace s obstaraním (clo, 
prepravu, poistné, provízie, a pod.), zníženú o dobropisy, skontá, rabaty, zľavy z ceny, bonusy a pod. Úroky 
z úverov nie sú súčasťou obstarávacej ceny.  
 
Čistá realizačná hodnota je predpokladaná predajná cena zásob znížená o predpokladané náklady 
na ich dokončenie a o predpokladané náklady súvisiace s ich predajom.   
 
Zníženie hodnoty zásob sa zohľadňuje vytvorením opravnej položky. 
 
e) Oceniteľné práva  
 
Oceniteľné práva predstavujú zákaznícky kmeň a ochranné známky Spoločnosti, ocenené reálnou 
hodnotou ku dňu vkladu činností 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. 
 
 
f) Pohľadávky 

 
Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou. Opravná položka sa vytvára k pochybným 
a nedobytným pohľadávkam, kde existuje riziko nevymožiteľnosti pohľadávok. 
 
Opravná položka k pohľadávkam z obchodného styku sa vytvára vtedy, ak existuje objektívny dôkaz o tom, 
že Spoločnosť nebude schopná inkasovať všetky splatné sumy podľa pôvodne dohodnutých podmienok. 
Významné finančné problémy dlžníka, pravdepodobnosť, že dlžník vstúpi do konkurzu alebo finančnej 
reštrukturalizácie alebo akékoľvek omeškanie v splatnosti pohľadávky sú indikátory, že obchodné 
pohľadávky sú znehodnotené.  
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Spoločnosť sleduje výšku pohľadávok a prehodnocuje opravné položky pre znehodnotené pohľadávky 
na kvartálnej báze. 
 
g) Finančné účty 

 
Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici a účty v bankách. Účtami v bankách môže Spoločnosť 
voľne disponovať. V rámci konsolidovaného celku SSE Holding, a.s. je zavedený spôsob prerozdeľovania 
finančných prostriedkov prostredníctvom cash-poolingu.  
 
h) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období  

 
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie 
zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. 

 
i) Rezervy 

 
Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť Spoločnosti, ktorá vznikla z minulých udalostí 
a je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži jej ekonomické úžitky. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým 
vymedzením alebo výškou a oceňujú sa odhadom v sume potrebnej na splnenie existujúcej povinnosti ku 
dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.  
 
Spoločnosť vytvorila rezervy na mzdy za nevyčerpanú dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia, 
odmeny pracovníkom a štatutárnym orgánom, nevyfakturované dodávky na zamestnanecké požitky 
v zmysle Zákonníka práce a kolektívnej zmluvy (odchodné do dôchodku a jubilejné odmeny) a na stratové 
kontrakty súvisiace s dodávkou elektrickej energie koncovým zákazníkom. 
 
Tvorba rezervy sa účtuje na vecne príslušný nákladový alebo majetkový účet, ku ktorému záväzok 
prislúcha. Použitie rezervy sa účtuje na ťarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvzťažným zápisom v 
prospech vecne príslušného účtu záväzkov. Rozpustenie nepotrebnej rezervy alebo jej časti sa účtuje 
opačným účtovným zápisom ako sa účtovala tvorba rezervy.  
 
Tvorba rezervy na bonusy, rabaty, skontá a vrátenie kúpnej ceny pri reklamácii sa účtuje ako zníženie 
pôvodne dosiahnutých výnosov so súvzťažným zápisom v prospech účtu rezerv. 
 
 
j) Záväzky 

 
Záväzky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou 
cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa 
záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení. 
 
 
k) Zamestnanecké požitky 
 
Platy, mzdy, príspevky do štátnych dôchodkových a poistných fondov, platená ročná dovolenka a platená 
zdravotná dovolenka, bonusy a ostatné nepeňažné požitky (napr. zdravotná starostlivosť) sa účtujú 
v účtovnom období, v ktorom ich zamestnanci Spoločnosti využili.  
 
Dôchodkový program s vopred stanoveným dôchodkovým plnením 
V prípade programu s vopred stanoveným dôchodkovým plnením je stanovená výška plnenia, ktorú 
zamestnanec pri odchode do dôchodku dostane. Výška plnenia závisí od viacerých faktorov, akými sú 
napr. vek, počet odpracovaných rokov či mzda. 
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Minimálna požiadavka Zákonníka práce na príspevok pri odchode do starobného dôchodku je vo výške 
jednej priemernej mesačnej mzdy. Na základe Podnikovej kolektívnej zmluvy s odbormi platnej do roku 
2022 vrátane je Spoločnosť povinná vyplatiť zamestnancom pri odchode do dôchodku v závislosti od počtu 
odpracovaných rokov nasledovne: 
 

Počet odpracovaných  
rokov  

Počet priemerných  
mesačných 

 platov na rok 2021 
   
do 10 rokov vrátane  2 
nad 10 do 15 rokov  4 
nad 15 do 20 rokov  5 
nad 20 do 25 rokov  6 
nad 25 rokov  7 
 
 
Minimálna požiadavka Zákonníka práce, jeden priemerný mesačný plat, je zahrnutá v hore uvedených 
násobkoch.  

 
Spoločnosť vytvára aj rezervy na významné pracovné jubileá, ktoré sú upravené v Podnikovej Kolektívnej 
zmluve Spoločnosti platnej do roku 2022 vrátane nasledovne – pri dosiahnutí pracovného jubilea 25 rokov 
je zamestnancovi priznaná odmena vo výške základnej tarifnej mzdy.  
Pri dosiahnutí životného jubilea 50 rokov je zamestnancovi v závislosti od počtu odpracovaných rokov 
priznaná odmena: 

 
Počet odpracovaných rokov                                                               Príspevok v EUR 
  
do 5 rokov vrátane 40% základnej tarifnej mzdy 
nad 5 do 10 rokov 60% základnej tarifnej mzdy 
nad 10 do 15 rokov 80% základnej tarifnej mzdy 
nad 15 do 20 rokov 100% základnej tarifnej mzdy 
nad 20 rokov 110% základnej tarifnej mzdy 

 
Spoločnosť vzbudila na strane zamestnancov očakávania, že bude pokračovať v poskytovaní požitkov. 
Podľa usúdenia vedenia Spoločnosti nie je prerušenie ich poskytovania v súčasnosti realistické. 
 
Záväzok týkajúci sa dôchodkového programu s vopred stanoveným dôchodkovým plnením je vyjadrený 
v jeho súčasnej hodnote k súvahovému dňu spolu s úpravami vyplývajúcimi z nezrealizovaných 
matematicko-poistných ziskov alebo strát a nákladmi minulej služby. Uvedený záväzok je prepočítaný raz 
ročne, metódou diskontovania odhadovaných peňažných tokov pri úrokovej miere 0,00 – 1,25%, pre roky 
2022 - 2067. 
 
Poistno-matematické zisky alebo straty vznikajúce z úprav a zmien v poistno-matematických 
predpokladoch sa účtujú do výkazu ziskov a strát okamžite. Zmeny v dôchodkovom pláne sa účtujú do 
výkazu ziskov a strát okamžite. 

 
Hlavné poistno-matematické predpoklady použité na výpočet záväzku týkajúceho sa dôchodkového 
programu sú nasledovné: 
  
  

Počet zamestnancov k 31. decembru 2021 339 
Percento zamestnancov, ktorí ukončia zamestnanecký pomer so Spoločnosťou 
pred odchodom do dôchodku (miera ukončenia) 2,26% p.a. 

Očakávaný nárast miezd v dlhodobom horizonte 1,90% p.a.  
Dlhodobá inflácia 1,90% p.a. 
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l) Splatná daň z príjmu 
 
Daň z príjmov sa účtuje do nákladov Spoločnosti v období vzniku daňovej povinnosti a v priloženom výkaze 
ziskov a strát Spoločnosti je vypočítaná zo základu vyplývajúceho z hospodárskeho výsledku pred 
zdanením, ktorý bol upravený o pripočítateľné a odpočítateľné položky z titulu trvalých a dočasných úprav 
daňového základu a umorenia straty. Daňový záväzok je uvedený po znížení o preddavky na daň z príjmov, 
ktoré Spoločnosť uhradila v priebehu roka. V prípade, že uhradené preddavky na daň z príjmu v priebehu 
roka sú vyššie ako daňová povinnosť za tento rok, Spoločnosť vykazuje výslednú daňovú pohľadávku. 
 
 
m) Odložená daň z príjmu 

 
Odložená daň z príjmu vyplýva z: 
a) dočasných rozdielov medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou 

v súvahe a ich daňovou základňou, 
b) možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú 

stratu od základu dane v budúcnosti, 
c) možnosť previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období. 

 
Odložená daňová pohľadávka ani odložený daňový záväzok sa neúčtuje pri:  

-  dočasných rozdieloch pri prvotnom zaúčtovaní (angl. initial recognition) majetku alebo záväzku 
v účtovníctve, ak v čase prvotného zaúčtovania nemá tento účtovný prípad vplyv ani na výsledok 
hospodárenia ani na základ dane a zároveň nejde o kombináciu podnikov (t. j. nejde o účtovný prípad 
vznikajúci u kupujúceho pri kúpe podniku alebo časti podniku, prijímateľa vkladu podniku alebo časti 
podniku alebo u nástupníckej účtovnej jednotke pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení), 
-  dočasných rozdieloch súvisiacich s podielmi v dcérskych, spoločných a pridružených účtovných 
jednotkách, ak Spoločnosť je schopná ovplyvniť vyrovnanie týchto dočasných rozdielov a je 
pravdepodobné, že tieto dočasné rozdiely nebudú vyrovnané v blízkej budúcnosti, 
-  dočasných rozdieloch pri prvotnom zaúčtovaní goodwillu alebo záporného goodwillu. 
 
O odloženej daňovej pohľadávke z odpočítateľných dočasných rozdielov, z nevyužitých daňových strát 
a nevyužitých daňových odpočtov a iných daňových nárokov sa účtuje len vtedy, ak je pravdepodobné, 
že budúci základ dane, voči ktorému ich bude možné využiť,  je dosiahnuteľný. Odložená daňová 
pohľadávka sa preveruje ku každému dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a znižuje sa vo výške, 
v akej je nepravdepodobné, že základ dane z príjmov bude dosiahnutý. Pri výpočte odloženej dane sa 
použije sadzba dane z príjmov, o ktorej sa predpokladá, že bude platiť v čase vyrovnania odloženej dane. 
 
V súvahe sa odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok vykazujú samostatne. 
Ak sa vzťahujú na odloženú  daň z príjmov toho istého daňovníka a ide o ten istý daňový úrad, môže 
sa vykázať len výsledný zostatok účtu 481 – Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka. 
 
n) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období  

 
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie 
zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. 
 
o) Finančný a operatívny prenájom (Spoločnosť je prenajímateľ) 
  
Finančný prenájom je obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s 
dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu. Majetok 
prenajatý formou finančného prenájmu vykazuje ako svoj majetok a odpisuje ho jeho nájomca, nie vlastník.  
 
Súčasťou dohodnutých platieb je aj kúpna cena, za ktorú na konci dohodnutej doby finančného prenájmu 
prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na nájomcu.  Dohodnutá doba nájmu 
je najmenej 60 % doby odpisovania podľa daňových predpisov.  
 
V deň odovzdania majetku nájomcovi sa v účtovníctve prenajímateľa účtuje pohľadávka z nájmu na účet 
374 – Pohľadávky z nájmu vo výške dohodnutých platieb znížených o nerealizované finančné výnosy 
so súvzťažným zápisom v prospech príslušného účtu výnosov. Vyradenie prenajatého majetku z 
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účtovníctva prenajímateľa sa účtuje na ťarchu príslušného účtu nákladov so súvzťažným zápisom v 
prospech 
príslušného účtu majetku. 
 
Platba nájomného je alokovaná medzi splátku istiny a finančné výnosy, vypočítané metódou efektívnej 
úrokovej miery. Finančné výnosy sa účtujú na ťarchu účtu 662 – Úroky. 
 
Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca. 
Prenájom majetku formou operatívneho leasingu sa účtuje do výnosov priebežne počas doby trvania 
leasingovej zmluvy. 
 
p) Cudzia mena 

 
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú 
na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou 
alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu (ďalej 
ako referenčný kurz). 
 
Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za euro sa použije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena 
nakúpená. 
 
Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za inú cudziu menu sa použije hodnota inej cudzej meny 
v eurách alebo na ocenenie prírastku cudzej meny v eurách sa použije referenčný kurz v deň uzavretia 
obchodu. 
 
Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti alebo z devízového účtu sa na prepočet cudzej meny na eurá 
použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou 
bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. 
 
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, 
ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom 
určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku 
ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia. 

 
Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným 
kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň 
predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, 
sa na menu euro už neprepočítavajú. 
 
q) Vykazovanie výnosov 

 
 

Výnosy Spoločnosti tvoria najmä tržby z dodávky elektriny a plynu, tržby z poskytovania energetických 
podporných služieb a projektov energetickej efektívnosti a tržby za poskytnuté služby v rámci 
konsolidovaného celku SSE Holding, a.s. 
 
Výnosy z predaja služieb sa vykazujú v účtovnom období, v ktorom boli služby poskytnuté s ohľadom 
na stav rozpracovanosti danej služby. Tento je zistený na základe skutočne poskytnutých služieb 
ako pomernej časti k celkovému rozsahu dohodnutých služieb. 
 
Výnosy z predaja elektriny a plynu sa vykazujú v momente, keď je elektrina a plyn dodaný zákazníkovi. 
Meranie spotreby a fakturácia veľkoodberateľom sa uskutočňuje na mesačnej báze. Meranie a konečné 
vyúčtovanie s fakturáciou u maloodberateľov (domácnosti a malé podniky s ročnou spotrebou elektriny 
do 30 MWh a ročnou spotrebou plynu do 100 MWh) sa uskutočňuje na ročnej báze. 
 
Tržby z predaja elektriny na spotovom trhu predstavujú predovšetkým výnosy z predaja prebytku elektriny. 
Prebytok vzniká v dôsledku neočakávanej krátkodobej odchýlky v spotrebných diagramoch. Súčasťou 
tržieb sú tiež poplatky platené stálymi zákazníkmi za odchýlky od ich plánovanej spotrebnej krivky. 
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Spoločnosť fakturuje distribúciu elektrickej energie, ktorá je poskytnutá od sesterskej spoločnosti 
Stredoslovenská distribučná, a.s. a iných distribučných spoločností, konečnému zákazníkovi zvyčajne 
spolu s cenou elektrickej energie predovšetkým formou tzv. integrovanej zmluvy (cena za elektrickú energiu 
je konečnému zákazníkovi fakturovaná spolu s distribučným poplatkom a Tarifou za prevádzkovanie 
systému a Tarifou za systémové služby).  
Výnos z distribúcie elektrickej energie a plynu je fakturovaný v rovnakej výške ako náklad za distribúciu v 
hodnote 342 272 107 EUR (2020: 326 011 692  EUR). 
 
Výnos z nevyfakturovanej, ale dodanej elektriny, predstavuje účtovný odhad založený na odhade dodávky 
elektriny v technických jednotkách (GWh) na nízkonapäťovej úrovni a jej ceny. Odhad dodávky elektriny 
na tejto napäťovej úrovni vychádza z plánovanej ročnej spotreby na konkrétnom odbernom mieste  
a hodnoty príslušného typového diagramu odberu pre sadzbu, do ktorej je zaradené odberné miesto. 
 
Výnosy sa vykazujú po odpočítaní dane z pridanej hodnoty, zliav a zrážok (rabaty, bonusy, skontá, 
dobropisy a pod.).  
 
Úrokové výnosy sa vykazujú podľa princípu časového rozlíšenia v období, do ktorého patria, použitím 
metódy efektívnej úrokovej miery. 
 
r) Porovnateľné údaje 
 

Ak v dôsledku zmeny účtovných metód a účtovných zásad nie sú hodnoty za bezprostredne 
predchádzajúce účtovné obdobie v jednotlivých súčastiach účtovnej závierky porovnateľné, uvádza sa 
vysvetlenie o neporovnateľných hodnotách v poznámkach.  
 
s) Oprava chýb minulých období 
 

Ak Spoločnosť zistí v bežnom účtovnom období významnú chybu týkajúcu sa minulých účtovných období, 
opraví túto chybu na účtoch 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov a 429 - Neuhradená strata minulých 
rokov, t. j. bez vplyvu na výsledok hospodárenia v bežnom účtovnom období. Opravy nevýznamných chýb 
minulých účtovných období sa účtujú v bežnom účtovnom období na príslušný nákladový alebo výnosový 
účet. 
 
V roku 2021 Spoločnosť neúčtovala o oprave významných chýb minulých období. 
 
 

D. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY 

1. Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok  

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2021 do  
31. decembra 2021 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020 je uvedený v 
tabuľkách na stranách 22 až 23. 
 
Dlhodobý hmotný a dlhodobý nehmotný majetok nie je založený v prospech žiadnej tretej strany 
a Spoločnosť nemá obmedzené práva nakladať s týmto majetkom k 31. decembru 2021 
(k 31. decembru 2020 Spoločnosť nemala založený majetok v prospech žiadnej tretej strany a nemala 
obmedzené práva nakladať s majetkom). 
 
Dlhodobý hmotný majetok je poistený pre prípad škôd spôsobených živelnou pohromou až do výšky  
2 007 000 EUR (2020: 2 007 000 EUR) a pre prípad škôd spôsobených krádežou, vlámaním alebo 
lúpežným prepadnutím do výšky 50 000 EUR (2020: 50 000 EUR). 
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Názov 1.1.2021 Prírastky Úbytky Presuny  31.12.2021 1.1.2021 Prírastky Úbytky Presuny  31.12.2021 31.12.2020  31.12.2021
  

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Aktivované náklady na vývoj -                     -                  -               -                 -                     -                   -                   -            -            -                   -                     -                     
Softvér 1 630 027    134 415    50 873    -                 1 713 569    581 305     360 405     50 873 -            890 837     1 048 722    822 732       
Oceniteľné práva 38 590 060  -                  -               -                 38 590 060  5 477 555  2 738 778  -            -            8 216 333  33 112 505  30 373 727  
Goodwill -                     -                  -               -                 -                     -                   -                   -            -            -                   -                     -                     
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok -                     -                  -               -                 -                     -                   -                   -            -            -                   -                     -                     
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok -                     -                  -               -                 -                     -                   -                   -            -            -                   -                     -                     
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok 64 750          -               -                 64 750          -                   -                   -            -            -                   64 750          64 750          
Dlhodobý nehmotný majetok spolu 40 284 837  134 415    50 873    -                 40 368 379  6 058 860  3 099 183  50 873 -            9 107 170  34 225 977  31 261 209  

Pozemky -                     -                  -               -                 -                     -                   -                   -            -            -                   -                     -                     
Stavby 60 182          5 610         -               -                 65 792          8 085          9 023          -            -            17 108       52 097          48 684          
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 1 710 938    74 007      136 071  -                 1 648 874    195 536     119 824     22 573 -            292 787     1 515 402    1 356 087    
Pestovateľské celky trvalých porastov -                     -                  -               -                 -                     -                   -                   -            -            -                   -                     -                     
Základné stádo a ťažné zvieratá -                     -                  -               -                 -                     -                   -                   -            -            -                   -                     -                     

Ostatný dlhodobý hmotný majetok -                     -                  -               -                 -                     -                   -                   -            -            -                   -                     -                     
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok -                     -                  -               -                 -                     -                   -                   -            -            -                   -                     -                     
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok -                     -                  -               -                 -                     -                   -                   -            -            -                   -                     -                     
Dlhodobý hmotný majetok spolu 1 771 120    79 617      136 071  -                 1 714 666    203 621     128 847     22 573 -            309 895     1 567 499    1 404 771    

Podielové cenné papiere a podiely v prepojených 
účtovných jednotkách -                     -                  -               -                 -                     -                   -                   -            -            -                   -                     -                     

Podielové cenné papiere a podiely s podielovou 
účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách -                     -                  -               -                 -                     -                   -                   -            -            -                   -                     -                     

Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely -                     -                  -               -                 -                     -                   -                   -            -            -                   -                     -                     
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám -                     -                  -               -                 -                     -                   -                   -            -            -                   -                     -                     
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným 
účtovným jednotkám -                     -                  -               -                 -                     -                   -                   -            -            -                   -                     -                     
Ostatné pôžičky -                     -                  -               -                 -                     -                   -                   -            -            -                   -                     -                       p p   ý ý ý 
majetok -                     -                  -               -                 -                     -                   -                   -            -            -                   -                     -                     
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so 
zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok -                     -                  -               -                 -                     -                   -                   -            -            -                   -                     -                     y        j  
rok -                     -                  -               -                 -                     -                   -                   -            -            -                   -                     -                     
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok -                     -                  -               -                 -                     -                   -                   -            -            -                   -                     -                     
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok -                     -                  -               -                 -                     -                   -                   -            -            -                   -                     -                     
Dlhodobý finančný majetok spolu -                     -                  -               -                 -                     -                   -                   -            -            -                   -                     -                     

Neobežný majetok spolu 42 055 957  214 032    186 944  -                 42 083 045  6 262 481  3 228 030  73 446 -            9 417 065  35 793 476  32 665 980  

Stredoslovenská energetika, a. s.
Prehľad o pohybe neobežného majetku

 31.12.2021
Prvotné ocenenie (Obstarávacia cena/Vlastné náklady) Oprávky/Opravné položky Zostatková cena
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Názov 1.1.2020 Prírastky Úbytky Presuny  31.12.2020 1.1.2020 Prírastky Úbytky Presuny  31.12.2020 31.12.2019  31.12.2020
  

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Aktivované náklady na vývoj -                      -                    -                -                 -                      -                    -                    -              -            -                    -                      -                      
Softvér 673 832        956 195      -                -                 1 630 027     192 480      388 825      -              -            581 305      481 352        1 048 722     
Oceniteľné práva 38 590 060   -                    -                -                 38 590 060   2 738 778   2 738 777   -              -            5 477 555   35 851 282   33 112 505   
Goodwill -                      -                    -                -                 -                      -                    -                    -              -            -                    -                      -                      
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok -                      -                    -                -                 -                      -                    -                    -              -            -                    -                      -                      
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok -                      -                    -                -                 -                      -                    -                    -              -            -                    -                      -                      
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok 60 000           4 750           -                -                 64 750           -                    -                    -              -            -                    60 000           64 750           
Dlhodobý nehmotný majetok spolu 39 323 892   960 945      -                -                 40 284 837   2 931 258   3 127 602   -              -            6 058 860   36 392 634   34 225 977   

Pozemky -                      -                    -                -                 -                      -                    -                    -              -            -                    -                      -                      
Stavby 32 532           27 650        -                -                 60 182           1 006           7 079           -              -            8 085           31 526           52 097           
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 2 112 588     93 609        495 259  -                 1 710 938     116 178      130 744      51 386  -            195 536      1 996 410     1 515 402     
Pestovateľské celky trvalých porastov -                      -                    -                -                 -                      -                    -                    -              -            -                    -                      -                      
Základné stádo a ťažné zvieratá -                      -                    -                -                 -                      -                    -                    -              -            -                    -                      -                      

Ostatný dlhodobý hmotný majetok -                      -                    -                -                 -                      -                    -                    -              -            -                    -                      -                      
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok -                      -                    -                -                 -                      -                    -                    -              -            -                    -                      -                      
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok -                      -                    -                -                 -                      -                    -                    -              -            -                    -                      -                      
Dlhodobý hmotný majetok spolu 2 145 120     121 259      495 259  -                 1 771 120     117 184      137 823      51 386  -            203 621      2 027 936     1 567 499     

Podielové cenné papiere a podiely v prepojených 
účtovných jednotkách -                      -                    -                -                 -                      -                    -                    -              -            -                    -                      -                      

Podielové cenné papiere a podiely s podielovou 
účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách -                      -                    -                -                 -                      -                    -                    -              -            -                    -                      -                      

Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely -                      -                    -                -                 -                      -                    -                    -              -            -                    -                      -                      
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám -                      -                    -                -                 -                      -                    -                    -              -            -                    -                      -                      
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným 
účtovným jednotkám -                      -                    -                -                 -                      -                    -                    -              -            -                    -                      -                      
Ostatné pôžičky -                      -                    -                -                 -                      -                    -                    -              -            -                    -                      -                             
majetok -                      -                    -                -                 -                      -                    -                    -              -            -                    -                      -                      
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so 
zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok -                      -                    -                -                 -                      -                    -                    -              -            -                    -                      -                      y        j  
rok -                      -                    -                -                 -                      -                    -                    -              -            -                    -                      -                      
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok -                      -                    -                -                 -                      -                    -                    -              -            -                    -                      -                      
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok -                      -                    -                -                 -                      -                    -                    -              -            -                    -                      -                      
Dlhodobý finančný majetok spolu -                      -                    -                -                 -                      -                    -                    -              -            -                    -                      -                      

Neobežný majetok spolu 41 469 012   1 082 204   495 259  -                 42 055 957   3 048 442   3 265 425   51 386  -            6 262 481   38 420 570   35 793 476   

Stredoslovenská energetika, a.s.
Prehľad o pohybe neobežného majetku

 31.12.2020
Prvotné ocenenie (Obstarávacia cena/Vlastné náklady) Oprávky/Opravné položky Zostatková cena
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2. Zásoby  

Hodnotu zásob predstavuje hlavne zemný plyn, ktorý Spoločnosť skladuje v prenajatom zásobníku.  
K 31. decembru 2021 bolo uskladnených 8 499 MWh v  hodnote 230 089 EUR (k 31. decembru 2020: 
12 260 MWh v hodnote 90 704 EUR).  
 
K zásobám nebola vytvorená opravná položka.  
 
Zásoby nie sú založené v prospech žiadnej tretej strany a Spoločnosť nemá obmedzené práva nakladať s 
týmito zásobami k 31. decembru 2021 (k 31. decembru 2020 Spoločnosť nemala založené zásoby 
prospech žiadnej tretej strany a nemala obmedzené práva nakladať so zásobami). 
 

 
3. Pohľadávky 

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcom prehľade: 
 

Stav Tvorba Zúčtovanie Zúčtovanie Stav
k 1.1.2021 (zvýšenie) (použitie) (zrušenie) k 31.12.2021

Pohľadávky z obchodného 
styku voči prepojeným 
účtovným jednotkám

-                -                -                -                -                  

Pohľadávky z obchodného 
styku v rámci podielovej 
účasti okrem pohľadávok 
voči prepojeným účtovným 
jednotkám

-                -                -                -                -                  

Ostatné pohľadávky z 
obchodného styku 4 434 755 1 412 378 206 547 195 916 5 444 670

Ostatné pohľadávky voči 
prepojeným účtovným 
jednotkám

-                -                -                -                -                  

Ostatné pohľadávky v 
rámci podielovej účasti 
okrem pohľadávok voči 
prepojeným účtovným 
jednotkám

-                -                -                -                -                  

Pohľadávky voči 
spoločníkom, členom a 
združeniu

-                -                -                -                -                  

Sociálne poistenie -                -                -                -                -                  
Daňové pohľadávky a 
dotácie -                -                -                -                -                  

Iné pohľadávky -                -                -                -                -                  
Spolu 4 434 755 1 412 378 206 547 195 916 5 444 670

 
 

Opravné položky  na pohľadávky boli  tvorené z dôvodu rizika, že ich dlžník úplne alebo čiastočne 
nezaplatí. Opravná položka k pohľadávkam je vypočítaná ako 100% hodnoty individuálnych pohľadávok 
voči spoločnostiam v konkurznom konaní a k pohľadávkam v právnom vymáhaní. Opravné položky na 
pohľadávky po lehote splatnosti boli tvorené podľa internej smernice spoločnosti. 
 
Rozpustenie opravnej položky bolo spôsobené následným splatením niektorých pohľadávok, na ktoré bola 
pôvodne vytvorená opravná položka alebo boli odpísané. Použitie opravnej položky bol spôsobený 
odpísaní pohľadávok v ukončených exekúciách. 
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Pohľadávky podľa vekovej štruktúry a zostatkovej doby splatnosti sú uvedené v nasledujúcom prehľade: 
 

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti 31.12.2021 31.12.2020
Pohľadávky po lehote splatnosti 7 463 811 6 697 452
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka 177 932 587 104 197 909
Krátkodobé pohľadávky spolu 185 396 398 110 895 361

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti  jeden rok až päť rokov 3 034 952 2 923 695
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov 765 095 972 754
Dlhodobé pohľadávky spolu 3 800 047 3 896 449

  
Spoločnosť má k 31.12.2021 pohľadávky vo výške 5 273 183 EUR, ktoré súvisia so zrealizovanými 
projektami energetickej efektívnosti. Z tejto hodnoty pohľadávok je 1 523 734 EUR splatných v období do 
jedného roka a 3 749 449 EUR je splatných nad jeden rok. Pohľadávky súvisiace s projektami energetickej 
efektívnosti boli k 31.12.2020 vo výške 5 026 155 EUR. Z tejto hodnoty pohľadávok bolo 1 254 578 EUR 
splatných do jedného roka a 3 771 577 EUR bolo splatných nad jeden rok.  
 

4. Odložená daňová pohľadávka a daňový záväzok 

Výpočet odloženej daňovej pohľadávky je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 
 

31. 12. 2021 31. 12. 2020
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou 
hodnotou záväzkov a ich daňovou základňou                                                    
– odpočítateľné -5 631 638 -6 745 376
– zdaniteľné 6 723 757 5 285 961
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti -                       -                       
Nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky -                       -                       
Sadzba dane z príjmov (v %) 21 21
Odložená daňová pohľadávka / daňový záväzok (-) 229 345 -306 477
Vykázaná odložená daňová pohľadávka / daňový záväzok (-) 229 345 -306 477

 
 

EUR
229 345

-306 477
Zmena -535 822
z toho:

-535 822
-                

Stav k 31. decembru 2021
Stav k 31. decembru 2020

 – zaúčtované do výsledku hospodárenia
 – zaúčtované do vlastného imania 

 
 
5. Finančné účty 

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici a účty v bankách. Účtami v bankách môže Spoločnosť 
voľne disponovať. 
 
V rámci konsolidovaného celku SSE Holding, a.s. je zavedený spôsob prerozdeľovania finančných 
prostriedkov prostredníctvom cash-poolingu. K 31. decembru 2021 Spoločnosť eviduje pohľadávku z cash-
poolingu vo výške 6 033 284 EUR (k 31. decembru 2020: 24 087 034 EUR) a záväzok z cash-poolingu vo 
výške 18 978 762 EUR (k 31. decembru 2020: 2 374 200 EUR). 
 
Spoločnosť má k 31. decembru 2021 dohodnuté povolené prečerpanie (kontokorent) na bežných účtoch 
v sume 2 545 000 EUR (k 31. decembru 2020: 10 000 000 EUR). 
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Zároveň má Spoločnosť k 31. decembru 2021 zriadené bankové záruky v Slovenskej sporiteľni v hodnote 
13 455 000 EUR (k 31. decembru 2020: 5 845 000 EUR), ktoré čiastočne nahrádzajú hotovostné depozity 
u obchodných partnerov. 
 
 

 
6. Časové rozlíšenie 

Jednotlivé položky časového rozlíšenia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke: 
 

31. 12. 2021 31. 12. 2020

Náklady budúcich období krátkodobé, z toho: 184 717 238 497
Nakúpené zelené certifikáty 77 600 123 540
Ostatné 107 117 114 957

Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho: 450 926 455 846
Nevyfakturované SIPO a PPPU 450 764 455 731
Ostatné 162 115

Spolu 635 643 694 343

 
 
 

E.  INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY 

1. Vlastné imanie 

Základné imanie Spoločnosti k 31. decembru 2021 je 35 000 000 EUR (k 31. decembru 2020: 35 000 000 
EUR). Základné imanie bolo splatené v plnom rozsahu. 
 
Základné imanie Spoločnosti k 31. decembru 2021 tvorí 25 kmeňových akcií v nominálnej hodnote  
1 000 EUR a 1 kmeňová akcia v nominálnej hodnote 34 975 000 EUR (k 31. decembru 2020: 25 
kmeňových akcií v nominálnej hodnote 1 000 EUR a 1 kmeňová akcia v nominálnej hodnote 34 975 000 
EUR). Všetky akcie sú spojené s rovnakými právami pre akcionárov. 
 
Zisk na akciu  predstavoval  v roku 2021 sumu 52 065 EUR  (za rok 2020 zisk: 301 485 EUR). 
 

 
Účtovný zisk za rok 2020 bol rozdelený nasledovne: 
 

2020
Účtovný zisk 7 838 612

Rozdelenie účtovného zisku 2020
Výplata dividend 7 808 612
Prídel do sociálneho fondu 30 000
Spolu 7 838 612

Povinný prídel do zákonného rezervného fondu nie je potrebný, pretože zákonný rezervný fond už 
dosiahol svoju maximálnu hranicu stanovenú v právnych predpisoch. 
 
Ku dňu zostavenia účtovnej závierky štatutárny orgán nepodal návrh na rozdelenie zisku za rok 2021. 
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2. Rezervy 

 Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade: 

Tvorba Použitie Zrušenie
Dlhodobé rezervy, z toho: 1 856 000 256 138 66 027 391 111 1 655 000

Ostatné rezervy dlhodobé
Odchodné pre zamestnancov 1 528 000 202 000 41 889 391 111 1 297 000
Jubileá 328 000 54 138 24 138 - 358 000
Ostatné rezervy dlhodobé spolu 1 856 000 256 138 66 027 391 111 1 655 000

Krátkodobé rezervy, z toho: 4 620 441 5 108 171 3 779 467 790 525 5 158 620

Zákonné rezervy krátkodobé
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho 
zabezpečenia 443 880 411 933 393 432 - 462 381
Zákonné rezervy krátkodobé spolu 443 880 411 933 393 432 - 462 381

Ostatné rezervy krátkodobé
Rezerva na nevyfakturované dodávky 
materiálu a služieb 2 173 829 1 978 684 1 971 353 202 476 1 978 684
Odmeny štatutárnych orgánov 48 573 48 548 45 901 2 672 48 548
Prémie a odmeny manažmentu 
a zamestnancom 1 831 406 978 699 1 254 208 577 198 978 699
Rabat odberateľom 78 753 68 653 77 764 989 68 653
Stratové kontrakty - 1 583 854 - - 1 583 854
Ostatné 44 000 37 800 36 809 7 190 37 801
Ostatné rezervy krátkodobé spolu 4 176 561 4 696 238 3 386 035 790 525 4 696 239

Bežné účtovné obdobie (rok 2021)

Stav k 
31.12.2021

Stav k 
1.1.2021

 
 
Spoločnosť vytvorila rezervy na mzdy za nevyčerpanú dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia, 
odmeny pracovníkom a na zamestnanecké požitky v zmysle Zákonníka práce a podnikovej kolektívnej 
zmluvy (odchodné do dôchodku a jubilejné odmeny). 
 
Rezerva na odchodné do dôchodku a jubileá bola vytvorená s použitím poistnej matematiky. 
 
Rezerva na stratové kontrakty súvisí s dodávkou elektrickej energie koncovým zákazníkom a predstavuje 
súčasnú hodnotu predpokladaných nákladov na vysporiadanie kontraktov prevyšujúcich zmluvné výnosy.  

  



Stredoslovesnká energetika, a. s. 28 IČO: 51865467 
Poznámky Úč POD 3-01  DIČ: 2120814575  

________________________________________________________________________________ 
 

 
3. Záväzky 

Záväzky (okrem bankových úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí, záväzkov zo sociálneho 
fondu, odloženého daňového záväzku a rezerv) podľa doby splatnosti sú nasledovné: 
 

31. 12. 2021 31. 12. 2020
Záväzky po lehote splatnosti 8 046 22 787
Záväzky v lehote splatnosti 168 062 124 90 976 465

168 070 170 90 999 252

 
 
Štruktúra záväzkov (okrem záväzkov zo sociálneho fondu, odloženého daňového záväzku a rezerv) podľa 
zostatkovej doby splatnosti k 31. decembru 2021 je uvedená v nasledujúcom prehľade:  
 

Účtovná 
hodnota

Menej ako 1 
rok

1 – 5 
rokov

Viac ako  
5 rokov

Záväzky z obchodného styku voči 
prepojeným účtovným jednotkám 82 034 394   82 034 394   -                -                

Záväzky z obchodného styku v rámci 
podielovej účasti okrem záväzkov 
voči prepojeným účtovným 
jednotkám

-                       -                       -                -                

Ostatné záväzky z obchodného styku 65 918 348   65 918 348   -                -                
Čistá hodnota zákazky -                       -                       -                -                
Ostatné záväzky voči prepojeným 
účtovným jednotkám 18 978 762   18 978 762   -                -                

Ostatné záväzky v rámci podielovej 
účasti okrem záväzkov voči 
prepojeným účtovným jednotkám

-                       -                       -                -                

Ostatné dlhodobé záväzky -                       -                       -                -                
Dlhodobé prijaté preddavky 10 266           -                       10 266     -                
Dlhodobé zmenky na úhradu -                       -                       -                -                
Vydané dlhopisy -                       -                       -                -                
Iné dlhodobé záväzky -                       -                       -                -                
Záväzky voči spoločníkom a 
združeniu -                       -                       -                -                

Záväzky voči zamestnancom 430 994         430 994         -                -                
Záväzky zo sociálneho poistenia 302 639         302 639         -                -                
Daňové záväzky a dotácie 156 379         156 379         -                -                
Záväzky z derivátových operácií -                       -                       -                -                
Iné záväzky 238 388         238 388         -                

168 070 170 168 059 904 10 266     -                
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Štruktúra záväzkov (okrem záväzkov zo sociálneho fondu, odloženého daňového záväzku a rezerv) podľa 
zostatkovej doby splatnosti k 31. decembru 2020 je uvedená v nasledujúcom prehľade:  
 

Účtovná 
hodnota

Menej ako 1 
rok

1 – 5 
rokov

Viac ako  
5 rokov

Záväzky z obchodného styku voči 
prepojeným účtovným jednotkám 28 442 690   28 442 690   -                -                

Záväzky z obchodného styku v rámci 
podielovej účasti okrem záväzkov 
voči prepojeným účtovným 
jednotkám

-                      -                      -                -                

Ostatné záväzky z obchodného styku 57 021 891   57 021 891   -                -                

Čistá hodnota zákazky -                      -                      -                -                
Ostatné záväzky voči prepojeným 
účtovným jednotkám 2 374 200     2 374 200     -                -                

Ostatné záväzky v rámci podielovej 
účasti okrem záväzkov voči 
prepojeným účtovným jednotkám

-                      -                      -                -                

Ostatné dlhodobé záväzky -                      -                      -                -                
Dlhodobé prijaté preddavky 495 966         -                      495 966   -                
Dlhodobé zmenky na úhradu -                      -                      -                -                
Vydané dlhopisy -                      -                      -                -                
Iné dlhodobé záväzky -                      -                      -                -                
Záväzky voči spoločníkom a 
združeniu -                      -                      -                -                

Záväzky voči zamestnancom 490 837         490 837         -                -                
Záväzky zo sociálneho poistenia 299 778         299 778         -                -                
Daňové záväzky a dotácie 1 866 233     1 866 233     -                -                
Záväzky z derivátových operácií -                      -                      -                -                
Iné záväzky 7 657             7 657             -                

90 999 252   90 503 286   495 966   -                

 
 

 
Záväzky nie sú kryté záložným právom.  
 
 

 
4. Sociálny fond  

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke: 
 

2021 2020
Stav k 1. januáru 46 881 32 593

Tvorba na ťarchu nákladov 109 502 132 046
Tvorba zo zisku 30 000 10 000
Čerpanie 134 445 127 758
Stav k 31. decembru 51 938 46 881

 
Časť sociálneho fondu sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov a časť sa 
môže vytvárať zo zisku. Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne, zdravotné, 
rekreačné a iné potreby zamestnancov. 
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F. VÝNOSY 

 
1. Tržby za vlastné výrobky, tovar a poskytnuté služby 

Tržby za vlastné výrobky, tovar a poskytnuté služby podľa jednotlivých segmentov a geografických oblastí sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:  
 

Oblasť odbytu
2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020

Slovenská republika 693 410 765 617 555 196 63 843 477 59 089 460 6 437 677 6 785 810 763 691 919 683 430 466
Česká republika 663 440 106 770 228 471 370 16 436 815 37 240 37 240 229 172 050 16 580 825
Veľká Británia 877 752 12 067 764                       -                      -                   -                    - 877 752 12 067 764
Poľsko 26 118                       -                      -                   -                    - 26 118
Spolu 694 951 983 629 729 848 292 314 847 75 526 275 6 474 917 6 823 050 993 741 747 712 079 173

Predaj elektriny Predaj plynu Služby Spolu

 
 
Spoločnosť poskytuje služby spoločnostiam v rámci skupiny SSE Holding na základe SLA zmlúv (z anglického „Service level agreement“). Tieto služby obsahujú 
najmä: 
• Finančné a daňové služby,  
• Účtovníctvo,   
• Ľudské zdroje 
• Správa majetku, 
• Interný audit, 
• Komunikácia a marketing, 
• Preberanie zodpovednosti za odchýlky v distribučnej sieti. 
 
ÚRSO reguluje niektoré aspekty vzťahov Spoločnosti so zákazníkmi, vrátane ceny elektriny a služieb poskytovaných určitým zákazníkom Spoločnosti.
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2. Zmena stavu zásob vlastnej výroby 

Zmena stavu zásob vlastnej výroby vykázaná vo výkaze ziskov a strát je 0 EUR (v roku 2020 zníženie  
322 863 EUR). Vychádzajúc zo súvahových položiek, pohyby sú znázornené v nasledujúcom prehľade: 
 

2021
Konečný 
zostatok

Konečný 
zostatok

Začiatočný 
stav

2021 2020

Nedokončená výroba a 
polotovary vlastnej výroby

950 950 323 813 -                    -322 863

Spolu 950 950 323 813 -                    -322 863

Manká a škody - -
Reprezentačné - -
Dary - -
Iné - -
Zmena stavu vo výkaze ziskov a strát -                    -322 863

2020 Zmena stavu 

 
 
  

3. Výnosy z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti  

 
Prehľad o výnosoch z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti je uvedený v nasledujúcom prehľade: 
 

2021 2020
88 436 022 43 278 789

Výnosy z postúpenia pohľadávok 86 785 421 41 477 392
Zmluvné pokuty a penále 129 090 108 580
Iné 1 521 511 1 692 817

Z toho výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt:
Faktoring pohľadávok 86 778 240 41 472 710
Poplatky pri obsluhe zákazníkov (napr. SIPO, PPP U) 1 232 243 1 303 844

Finančné výnosy, z toho: 260 866 329 006

Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek 5 209 6 110
Ostatné výnosové úroky 16 647 33 680

Kurzové zisky, z toho: 239 010 289 216
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 175 358 5

Výnosy z hospodárskej činnosti:
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4. Čistý obrat 

Infomácie o štruktúre čistého obratu Spoločnosti sú uvedené v nasledujúce tabuľke: 
 

 

Názov položky 2021 2020

Tržby za vlastné výkony a tovar, z toho:
Tržby za vlastné výrobky 730 218 012 661 334 967
Tržby z predaja služieb 30 470 387 24 740 078
Tržby za tovar 233 053 348 25 926 738
Čistý obrat celkom 993 741 747 712 001 783

 
Členenie čistého obratu podľa jednotlivých typov výrobkov, tovarov, služieb a hlavných geografických 
oblastí odbytu sa nachádza v Poznámke F. bod 1. 
 

G. NÁKLADY 

1. Náklady na poskytnuté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť, finančné a mimoriadne 
náklady 

Účtovanie na základe SLA zmlúv (service level agreement) 
Medzi Spoločnosťou a materskou spoločnosťou SSE Holding, a.s. a jej sesterskou spoločnosťou 
Stredoslovenská distribučná, a.s. (“SSD, a.s.“) sú platné zmluvy o poskytovaní špecifických služieb. 
Predmetom týchto zmlúv sú predovšetkým: 
• nájom nehnuteľného majetku, 
• poskytovanie služieb v oblasti krízového manažmentu, BOZP  a PO, životného prostredia a 

ekológie, 
• poskytovaní služieb v oblasti informačných technológií. 
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Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť, finančných 
a mimoriadnych nákladoch: 

2021 2020
Náklady na poskytnuté služby, z toho: 356 910 555 338 062 885
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho: 30 100 28 500
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky 29 100 27 500
Súvisiace audítorské služby 1 000 1 000

Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho: 356 880 455 338 034 385
Náklady spojené s nákupom a distribúciou elektriny 323 662 337 307 789 358
Náklady spojené s nákupom a distribúciou plynu 19 957 997 16 149 045
Sprostredkovanie predaja produktov a služieb 2 430 742 3 515 967
Služby IT 2 149 755 1 848 258
Poddodávky 2 066 377 2 029 740
Náklady na poštové a telekomunikačné služby 1 664 693 1 609 527
Náklady na marketing 1 113 264 1 234 564
Nájomné 1 074 642 937 205
Náklady na SLA (Service Level Agreement) 870 961 879 295
Meranie spotreby elektriny 488 172 429 438
Prenájom vozového parku, služby pre dopravu (napr. technik) 323 297 326 957
Náklady na konzultačné služby 225 848 228 161
Právne zastúpenie, odmeny exekútorom a notárom 246 902 366 498
Strážna služba 91 301 85 738
Reprezentačné 71 958 103 541
Opravy a údržba 25 295 29 635
Cestovné 18 127 9 466
Ostatné (komunal. služby, tlač propagačných materiálov) 398 787 461 992

Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho: 87 031 396 41 778 012
Postúpené pohľadávky - faktoring 86 778 240 41 472 710
Poistenie 97 392 94 086
Finančné dary 45 213 38 280
Odpis pohľadávky 3 056 5 866
Pokuty a penále 2 948 2 167
Manká a škody - 25 725

Ostatné (popl. pri obchode s elektrinou, DPH bez nároku na odpočet) 104 547 139 178

Finančné náklady, z toho: 404 304 379 661
Kurzové straty, z toho: 237 210 293 437
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 4 82 450

Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho: 167 094 86 224
Nákladové úroky - faktoring 105 673 38 915
Nákladové úroky voči prepojeným účtovným jednotkám 12 415 5 742
Ostatné finančné náklady – bankové poplatky 49 006 41 567
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2. Osobné náklady 

2021 2020
Mzdy 7 952 327 8 133 708
Ostatné náklady na závislú činnosť 309 501 240 202
Sociálne poistenie 1 915 433 2 002 066
Zdravotné poistenie 760 092 794 471
Sociálne zabezpečenie 457 493 806 986
Spolu 11 394 846 11 977 433

 
 
H. DANE Z PRÍJMOV 

Prevod od teoretickej dani z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 
 
 

Základ 
dane Daň Daň v % Základ 

dane Daň Daň v %

Výsledok hospodárenia 
pred zdanením, z toho: 1 850 327 10 342 391
teoretická daň                  388 569 21% 2 171 902 21%

Daňovo neuznané náklady
5 259 188 1 104 429 4 734 218 994 186

Výnosy nepodliehajúce 
dani -2 191 236 -460 160 -1 166 765 -245 021
Vplyv nevykázanej 
odloženej daňovej 
pohľadávky -1 805 -379 -1 805 -379
Umorenie daňovej straty

- -                 - -                 
Zmena sadzby dane - - - -
Iné - - - -
Spolu 4 916 474 1 032 460 56% 13 908 039 2 920 688 28%

Splatná daň z príjmov 1 032 460 56% 2 920 688 28%
Odložená daň z príjmov -535 822 -29% -416 909 -4%
Celková daň z príjmov 496 638 27% 2 503 779 24%

2021 2020

 
 
Od 1. januára 2017 je sadzba dane z príjmov v Slovenskej republike 21 %.  
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Ďalšie informácie k odloženým daniam: 
 

2021 2020
Suma odloženej daňovej pohľadávky  účtovanej v 
bežnom účtovnom období ako náklad alebo výnos vyplývajúca 
zo zmeny sadzby dane z príjmov

-                -                

Suma odloženého daňového záväzku  účtovaného v 
bežnom účtovnom období ako náklad alebo výnos vyplývajúca 
zo zmeny sadzby dane z príjmov

-                -                

Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovaná  v bežnom 
účtovnom období týkajúca sa  umorenia  daňovej straty,
nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj 
dočasných rozdielov predchádzajúcich  účtovných období, ku
ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená 
daňová pohľadávka neúčtovala

379 379

Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu 
neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom 
účtovnom období, o ktorej  sa účtovalo v predchádzajúcich 
účtovných obdobiach

-                -                

Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých 
daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných 
dočasných rozdielov, ku ktorým  nebola účtovaná odložená 
daňová pohľadávka

-                -                

Odložená daň z príjmov, ktorá sa vzťahuje k položkám 
účtovaným priamo na účty vlastného imania, bez účtovania na 
účty nákladov a výnosov

-                -                

 
Spoločnosť je od 1. januára 2019 povinná platiť osobitný odvod v súlade so zákonom č. 235/2012 Z.z. o 
osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach (ďalej len „odvod“) v znení neskorších 
predpisov. V súlade s uvedeným zákonom, za rok 2021 Spoločnosti nevznikla povinnosť platiť odvod 
nakoľko  výsledok hospodárenia za účtovné obdobie nedosiahol hodnotu stanovenú ako minimálny základ 
odvodu (za rok 2020 bol odvod vo výške 338 196 EUR).   
 
Základom odvodu je výsledok hospodárenia pred zdanením vykázaný podľa slovenských postupov 
účtovania za účtovné obdobie vynásobený koeficientom. Koeficient na účel výpočtu základu odvodu 
sa vypočíta ako podiel výnosov z regulovanej činnosti k celkovým výnosom patriacich do účtovného 
obdobia, za ktoré bol vykázaný výsledok hospodárenia použitý na výpočet základu odvodu. Koeficient 
za rok 2021 je 0,59 (2020: 0,50). Sadzba odvodu pre rok 2021 je 0,00363 za kalendárny mesiac, čo 
predstavuje 0,04356 (4,356%) za 12 mesiacov. Sadzba odvou za rok 2020 je 0,00545 za kalendárny 
mesiac, čo predstavuje 0,0654 (6,54%) za 12 mesiacov. Odvod sa počíta ako súčin sadzby odvodu a sumy 
základu odvodu. Ak vznikne povinnosť platiť odvod, tento sa platí mesačne a podlieha ročnému zúčtovaniu.  
 
Sadzby osobitného odvodu podľa novely z roku 2016 platia nasledovne:  
0,00726 za mesiac (8,712% p.a.) pre roky 2017 - 2018,  
0,00545 za mesiac (6,54% p.a.) pre roky 2019 - 2020,  
0,00363 za mesiac (4,356% p.a.) pre rok 2021 a neskôr. 
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I. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH 

ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY 

Hrubé príjmy členov štatutárnych orgánov Spoločnosti za ich činnosť pre Spoločnosť v sledovanom 
účtovnom období boli vo výške  205 139 EUR (v roku 2020: 182 469 EUR), hrubé príjmy členov dozorných 
orgánov Spoločnosti vo výške 104 362 EUR (v roku 2020: 60 954 EUR). 
 
Členom štatutárnemu orgánu, ani členom dozorných orgánov  neboli v roku 2021 poskytnuté žiadne 
pôžičky, záruky alebo iné formy zabezpečenia, ani finančné prostriedky alebo iné plnenia na súkromné 
účely členov, ktoré sa vyúčtovávajú (v roku 2020: žiadne). 
 

J. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB 

Počas účtovného obdobia Spoločnosť uskutočnila transakcie so spriaznenými osobami uzavreté na 
základe obvyklých obchodných podmienok.  
 
Transakcie so spriaznenými stranami sú vykázané nasledovne: 
 
a) Materská spoločnosť      

• Stredoslovenská energetika Holding, a.s.     
      
b) Sesterské spoločnosti      

• Stredoslovenská distribučná, a.s.      
• Elektroenergetické montáže, s.r.o.      
• SSE – Metrológia, spol. s r.o.      
• SSE CZ, s.r.o.      
• Stredoslovenská energetika - Project Development, s.r.o. 
• SSE-Solar, s.r.o.      
• SPV100, s. r. o. 
• SSE - MVE, s.r.o.      
• Kinet, s.r.o.        

      
c) Spriaznené osoby cez materskú spoločnosť      

• Energotel, a.s.      
• SPX, s.r.o.      

      
d) Spriaznené osoby cez štát      

• OKTE, a.s.      
• Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.      
• Slovenský plynárenský priemysel, a.s.      
• Východoslovenská energetika a.s.      
• ZSE Energia, a.s.      
• Žilinská teplárenská, a.s.      
• Zvolenská teplárenská, a.s.      
• Martinská teplárenská, a.s.      
• ostatné (obce, vodárenské spoločnosti, štátne nemocnice a pod.)     

      
e) Spriaznené osoby cez EPH      

• EP Energy Trading, a.s.      
• Slovenské elektrárne, a.s.      
• EP Commodities, a.s.      
• eustream, a.s.      
• SPP- distribúcia, a.s.      
• NAFTA, a.s.      

      
f) Ostatné spriaznené osoby 

• spoločnosti, ktoré ovládajú členovia predstavenstva, dozornej rady Spoločnosti  
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Transakcie so spriaznenými osobami sú uvedené v nasledujúcej tabuľke: 
 
SSE Holding skupina (a,b,c) 2021 2020

Predaj výrobkov, služieb a tovaru 28 698 355 31 561 954
Stredoslovenská distribučná, a.s. 25 710 964 29 402 292
Stredoslovenská energetika Holding, a.s. 651 748 557 499
Elektroenergetické montáže, s.r.o 149 170 145 540
SSE-Metrológia, spol. s r.o. 26 800 25 356
SSE-PD, s.r.o. 1 138 533 1 030 725
SSE CZ, s.r.o. 632 933 37 240
SSE - Solar, s.r.o. 45 377 37 983
SPV100, s.r.o. 213 629 214 495
SSE - MVE, s.r.o. 87 039 78 124
Kinet, s.r.o. 19 811 14 408
Energotel, a.s. 22 351 18 292

Finančné výnosy 68 827 295 140
SSE CZ, s.r.o. 68 827 295 140

Predaj spolu 28 767 182 31 857 094

Nákup materiálu 8 569 13 307
Stredoslovenská distribučná, a.s. 8 569 13 307

Nákup energií a ostatných neskladovateľných dodávok 21 850 185 16 370 588
Stredoslovenská distribučná, a.s. -                           1 473
SSE-PD, s.r.o. 50 153 7 598
SSE CZ, s.r.o. 21 637 459 16 361 517
SSE - MVE, s.r.o. 162 573 -                      

Nákup majetku -                           602 457
Stredoslovenská distribučná, a.s. -                           602 457

Nákup služieb 154 481 910 154 945 853
Stredoslovenská distribučná, a.s. 153 327 652 153 823 903
Stredoslovenská energetika Holding, a.s. 762 872 726 650
SPV100, s.r.o. 384 814 388 728
SPX, s.r.o. 6 572 6 572

Finančné náklady 247 295 214 597
Stredoslovenská energetika Holding, a.s. 12 152 5 501
SSE CZ, s.r.o. 235 143 209 096

Ostatné náklady 3 615 2 693
Stredoslovenská distribučná, a.s. 3 566 2 569
Stredoslovenská energetika Holding, a.s. 19 124
SSE-Metrológia, spol. s r.o. 30 -                      

Nákup  spolu 176 591 574 172 149 495
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Spriaznené osoby cez štát (d), cez  EP Investment (e)  a ostatné 
spriaznené osoby (f) 2021 2020

Spriaznené osoby cez štát (d) 79 283 284 76 221 665
Spriaznené osoby cez EP Investment (e) 235 749 295 22 365 455
Ostatné spriaznené osoby (f) 578 986 612 663
Predaj spolu 315 611 565 99 199 783

Spriaznené osoby cez štát (d) 304 482 034 207 578 111
Spriaznené osoby cez EP Investment (e) 420 352 337 173 344 528
Ostatné spriaznené osoby (f) 33 -                      
Nákup spolu 724 834 404 380 922 639

 
 
Vláda Slovenskej republiky má významný vplyv na Spoločnosť a je preto považovaná za spriaznenú 
stranu. Vedenie Spoločnosti vyvinulo primerané úsilie pre identifikáciu subjektov pod kontrolou štátu, alebo 
tých, kde má štát významný vplyv. Vedenie Spoločnosti zverejňuje informácie, ktoré jej súčasný účtovný 
systém umožňuje zverejňovať vo vzťahu k aktivitám so spoločnosťami s kontrolou štátu a so 
spoločnosťami, o ktorých vedenie Spoločnosti predpokladá na základe svojho najlepšieho vedomia, že by 
mohli byť považované za spoločnosti s kontrolou štátu. 
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Zostatky so spriaznenými osobami sú uvedené v nasledujúcej tabuľke: 
 

31.december 31.december

2021 2020

Pohľadávky  z obchodného styku : 3 272 297 3 554 460
SSE-Metrológia, spol  s r.o. 762 529
Stredoslovenská distribučná, a.s. 3 053 885 3 242 598
Stredoslovenská energetika Holding, a.s. 41 948 112 970
Elektroenergetické montáže, a. s. 162 3 393
SSE-PD, s.r.o. 113 654 137 274
SSE - Solar, s.r.o. 3 954 5 296
SSE - MVE, s.r.o. 2 648 3 454
SSE CZ, s.r.o. 37 898 37 240
SPV100, s. r. o. 10 117 11 706
Energotel, a.s. 7 269 -                      

Ostatné pohľadávky  v rámci konsolidovaného celku : 6 033 284 24 087 035
Stredoslovenská energetika Holding, a.s. -                           19 845 125
SSE CZ, s.r.o. 6 033 284 4 241 910

Pohľadávky spolu 9 305 581 27 641 495

Záväzky  z obchodného styku : 11 366 540 8 819 496
Stredoslovenská distribučná, a.s. 8 176 514 7 360 441
Stredoslovenská energetika Holding, a.s. -                           22 552
SSE CZ, s.r.o. 3 076 768 1 385 812
SSE - MVE, s.r.o. 18 824 -                      
SSE-PD, s.r.o. 52 430 8 158
SPV100, s. r. o. 38 593 40 398
Kinet, s.r.o. 2 754 871
Energotel, a.s. -                           607
SPX, s.r.o. 657 657

Ostatné záväzky  v rámci konsolidovaného celku : 18 978 762 2 374 200
Stredoslovenská energetika Holding, a.s. 14 867 782 -                      
SSE CZ, s.r.o. 4 110 980 2 374 200

Záväzky spolu 30 345 302 11 193 696

SSE Holding skupina (a,b,c)
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31.december 31.december

2021 2020

Pohľadávky z obchodného styku

Spriaznené osoby cez štát (d) 13 326 987 9 882 100
Spriaznené osoby cez EP Investment (e) 58 604 611 14 212 228
Ostatné spriaznené osoby (f) 9 700 5 571
Pohľadávky spolu 71 941 298 24 099 899

Záväzky z obchodného styku 
Spriaznené osoby cez štát (d) 10 738 583 7 022 541
Spriaznené osoby cez EP Investment (e) 89 004 821 33 633 147
Ostatné spriaznené osoby (f) - -
Záväzky spolu 99 743 404 40 655 688

Spriaznené osoby cez štát (d), cez EPH (e) a ostatné spriaznené
osoby (f)

 
 

K. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, 
DO DŇA JEJ ZOSTAVENIA 

V súvislosti s prebiehajúcim vojenským konfliktom na Ukrajine a súvisiacimi sankciami namierenými proti 
Ruskej federácii Spoločnosť identifikovala riziká a prijala primerané opatrenia na zmiernenie vplyvu na 
svoje podnikanie. Na základe dostupných informácií a aktuálneho vývoja manažment neustále analyzuje 
situáciu a posudzuje jej priamy dopad na Spoločnosť. Vedenie Spoločnosti posúdilo potenciálne dopady 
tejto situácie na svoju prevádzku a podnikanie a dospelo k záveru, že v súčasnosti nemá významný vplyv 
na účtovnú závierku za rok končiaci sa 31. decembra 2021, ani na predpoklad nepretržitého pokračovania 
v činnosti v roku 2022. Nemožno však vylúčiť ďalší negatívny vývoj tejto situácie, čo by mohlo následne 
mať významný negatívny dopad na Spoločnosť, jej podnikanie, finančnú situáciu, výsledky, peňažné toky 
a celkové vyhliadky. 

 
L. ÚDAJE NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH 

1. Majetok vzatý do prenájmu 

K 31. decembru 2021 leasingová spoločnosť zabezpečuje služby operatívneho leasingu vozidiel 
do 3,5 tony v počte 56 kusov ( 2020: 57 vozidiel).  
 
Rámcová zmluva s leasingovou spoločnosťou je uzatvorená na dobu 4 rokov, po uplynutí ktorej sa 
po splnení stanovených podmienok uvedených v zmluve automaticky zmení na dobu neurčitú. Výpovedná 
lehota nájomnej zmluvy je pri službe operatívny leasing vozidiel 3 mesiace.  
 
Celkové náklady súvisiace s operatívnym prenájmom a správou vozového parku sú vo výške 287 925 EUR 
(2020: 293 852 EUR). 

 
Spoločnosť má k 31. decembru 2021 v nájme majetok, predovšetkým administratívne priestory, notebooky, 
PC, periférie), kde súvisiace celkové náklady predstavujú  1 272 794 EUR (2020: 1 094 218 EUR). 
 
 

M. INÉ AKTÍVA A PASÍVA 

1. Prípadné ďalšie záväzky 

Zdanenie 
 

Vzhľadom na to, že mnohé oblasti slovenského daňového práva doteraz neboli dostatočne overené 
praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné 
kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne precedensy príp. oficiálne interpretácie 
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príslušných orgánov. Vedenie Spoločnosti si nie je vedomé žiadnych  okolností, v dôsledku ktorých by jej 
vznikol v budúcnosti významný náklad. 
 
 
Zmluvné povinnosti  

Spoločnosť k 31. decembru 2021 evidovala záväzky z objednávok zazmluvnených v roku 2021 
s očakávaným termínom dodania v roku 2022 a neskôr vo výške 11 349 474 EUR (2020: 11 729 656 EUR), 
z toho záväzky zo zazmluvnených subdodávok hmotného a nehmotného majetku k 31. decembru 2021 
predstavujú 14 660 EUR (2020: 30 000 EUR), zo zazmluvnených služieb a obstarania materiálu  
11 334 814 EUR (2020: 11 699 656 EUR).  
 
Kúpa softwaru a licencií 
 
Spoločnosť a sesterská spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s. uzatvorili v priebehu roku 2021 kúpnu 
zmluvu na systém SAP ISU, CRM (Obchod) a softvér CTI Genesys vrátane licencií.  Vlastnícke právo 
k predmetu kúpy Spoločnosť nadobudla k 1. januáru 2022 za odplatu vo výške 402 690 EUR bez DPH. 
Zároveň na základe tejto zmluvy prejdú do majetku spoločnosti postupne v priebehu roku 2022 
nedokončené investície súvisiace s predmetom kúpy. Kúpna cena nedokončených investícii bude určená 
ako účtovná obstarávacia hodnota tohto majektu.  
 
 
Nákupné kontrakty (elektrická energia a plyn) 

  
Výdavky zmluvne dohodnuté ku dňu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, avšak nevykázané  
v súvahe z kontraktov na nákup elektrickej energie a plynu na krytie predpokladaného predaja boli 
nasledovné: 

 
2021 2020

Nákupné kontrakty na rok 2021 - 220 053 382
Nákupné kontrakty na rok 2022 496 132 497 33 788 803
Nákupné kontrakty na rok 2023 98 132 988 3 062 386
Nákupné kontrakty na rok 2024 a neskôr 35 222 298 -
Spolu 629 487 783 256 904 571

 
 
 
N. PREHĽAD O POHYBE VLASTNÉHO IMANIA 

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcom prehľade: 
 
 

Stav k 
1.1.2021 Prírastky Úbytky Presuny Stav k 

31.12.2021

Základné imanie 35 000 000 - - - 35 000 000
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný 
fond) z kapitálových vkladov 7 000 000 - - - 7 000 000
Zákonný rezervný fond - - - - -
Nerozdelený zisk minulých rokov 7 025 288 - - - 7 025 288
Výsledok hospodárenia bežného 
účtovného obdobia 7 838 612 1 353 689 7 838 612 - 1 353 689
Spolu 56 863 900 1 353 689 7 838 612 - 50 378 977

Bežné účtovné obdobie (rok 2021)
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Prehľad o pohybe vlastného imania za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom 
prehľade: 
 

     

Stav k 
1.1.2020 Prírastky Úbytky Presuny Stav k 

31.12.2020

Základné imanie 35 000 000 - - - 35 000 000
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný 
fond) z kapitálových vkladov 7 000 000 - - - 7 000 000
Zákonný rezervný fond - - - - -
Nerozdelený zisk minulých rokov - - - 7 025 288 7 025 288
Neuhradená strata minulých rokov -8 666 - - 8 666 -
Výsledok hospodárenia bežného 
účtovného obdobia 13 717 594 7 838 612 6 683 640 -7 033 954 7 838 612
Spolu 55 708 928 7 838 612 6 683 640 - 56 863 900

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2020)

 
Bližšie informácie o položkách vlatného imania sú uvedené v časti E.1. 
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O. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31. DECEMBRU 2021 

2 021 2 020

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti
Peňažné toky z prevádzky 12 172 067 14 982 693
Zaplatené úroky -118 088 -44 657
Prijaté úroky 21 856 39 790
Zaplatená daň z príjmov / Prijaté preplatky, netto -3 976 558 -6 174 183
Vyplatené dividendy -7 808 612 -6 673 640
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti 290 665 2 130 003

Peňažné toky z investičnej činnosti
Nákup dlhodobého majetku -190 919 -1 119 505
Príjmy z predaja dlhodobého majetku 826 13 269
Čisté peňažné toky z investičnej a finančnej činnosti -190 093 -1 106 236

Peňažné toky z finančnej činnosti
Príjmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk - -58
Čisté peňažné toky z investičnej a finančnej činnosti                          - -58

Úbytky peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov 100 572 1 023 709
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka 7 697 948 6 674 239
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka 7 798 520 7 697 948

Peňažné toky z prevádzky
2 021 2 020

Čistý zisk (pred odpočítaním daňových a mimoriadnych položiek) 1 850 327 10 342 391
Úpravy o nepeňažné operácie:
Odpisy dlhodobého majetku 3 228 030 3 265 425
Manká a škody na dlhodobom majetku - 25 725
Odpis pohľadávky 86 781 296 41 478 576
Postúpenie pohľadávok -86 778 240 -41 472 710
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam 1 216 463 1 712 873
Zmena stavu rezerv 4 182 673 4 619 343
Úrokové náklady (netto) 96 232 4 867
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku 112 672 404 879
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu 10 689 453 20 381 369

Zmena pracovného kapitálu:
(Prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia -72 381 471 -21 936 283
(Prírastok) / Úbytok zásob -83 254 147 900
Prírastok záväzkov a časového rozlíšenia 73 947 339 16 389 707
Peňažné toky z prevádzky 12 172 067 14 982 693

 
 
Peňažné prostriedky 
 
Peňažnými prostriedkami (angl. cash) sa rozumejú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, 
peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentný účet a časť zostatku účtu „Peniaze na 
ceste“, ktorý sa viaže na prevod medzi bežným účtom a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými 
účtami.  
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Peňažné ekvivalenty 
 
Peňažnými ekvivalentmi (angl. cash equivalents) sa rozumie krátkodobý finančný majetok, ktorý je 
zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho 
hodnoty v najbližších troch mesiacoch ku dňu zostavenia účtovnej závierky, napríklad termínované vklady 
na bankových účtoch, ktoré sú uložené najviac na trojmesačnú výpovednú lehotu, likvidné cenné papiere 
určené na obchodovanie, prioritné akcie obstarané účtovnou jednotkou, ktoré sú splatné do troch mesiacov 
odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. 
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