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PRÍHOVOR PREDSEDU PREDSTAVENSTVA 

Vážení	zákazníci	a	obchodní	partneri,

dovoľte	mi	poďakovať	Vám	za	dôveru,	ktorú	ste	počas	roka	2012	prejavovali	voči	SSE.	Vaše	dôvera	je	pre	mňa	
a	všetkých	zamestnancov	skupiny	SSE	veľkou	motiváciou.

Rok	2012	bol	pre	našu	spoločnosť	veľmi	dynamickým,	no	zároveň	náročným	obdobím.	Aj	napriek	tomu	môžeme	
povedať,	že	tento	rok	bol	úspešný.	Svedčia	o	tom	výrazné	pokroky	v	napredovaní	firmy.	

V	záujme	 zvyšovania	 kvality	 našich	 služieb	 a	ponúkaného	 portfólia	 zákazníkom,	 sme	 rozšírili	 ponuku	 o	nový	
produkt,	plyn,	kde	sa	tešíme	z	prvých	dosiahnutých	úspechov.	Ako	prvá	spoločnosť	v	sektore	energetiky	sme	
vyvinuli	aplikáciu	pre	mobilné	telefóny	„Moja	SSE“,	ktorá	umožňuje	sledovať	a	kontrolovať	spotrebu	elektrickej	
energie.	Už	po	piaty	krát	sme	získali		ocenenie	v	súťaži	Zamestnávateľ	ústretový	k	rodine.	V	roku	2012	sme	vyvi-
nuli	úsilie	pri	dosahovaní	úspor	na	strane	zákazníka	v	oblasti	energetickej	efektívnosti	a	optimalizácie	spotreby.	

Pri	 rozvoji	 distribučnej	 sústavy	 kladieme	 dôraz	 na	 zvyšovanie	 kvality	 dodávky,	 znižovanie	 doby	 bezprúdia,	
posilnenie	siete	a	pripájanie	nových	zákazníkov.	Zlepšili	 sme	kvalitatívne	parametre	dodávky	 	elektriny	 	 (SAIFI	
a	SAIDI).	Tieto	ukazovatele		vypovedajú	o	počtoch	a	dobe	prerušenia	dodávky	elektriny		pre	zákazníkov,	či	už	
plánovaných	alebo	poruchových,	čím	trvale	zvyšujeme	kvalitu	dodávky	elektriny.	S	ukazovateľom	pod	90	min.	
sme	boli	najlepšou	spoločnosťou,	s	najlepšími	výsledkami	na	Slovensku.	

Aj	naďalej	plánujeme	pokračovať	v	realizácii	projektov,	zvyšovať	konkurencieschopnosť	a	kvalitu	služieb,	či	úroveň	
vzťahov	s	klientmi	a	naďalej	investovať	do	rozvoja	a	kvality	sietí	viac	než	40	mil.	eur	ročne.

Poďakovanie	za	príspevok	k	výsledkom	patrí	nielen	všetkým	zamestnancom,	ale	aj	 zákazníkom	a	obchodným	
partnerom .

V	roku	 2013	 stojíme	 pred	 viacerými	 výzvami,	 ku	 ktorým	 treba	 aktívne	 pristupovať.	 Musíme	 sa	 pripraviť	 na	
náročné	obdobie,	ktoré	vyplýva	z	celosvetovej	ekonomickej	 situácie.	Ak	chceme	byť	aj	naďalej	 spoločnosťou,	
ktorá	ponúka	najvyššiu	kvalitu	služieb,	v	porovnaní	s	konkurenciou,	je	potrebné,	aby	sme	si	aj	naďalej	zachovali	
profesionalitu,	schopnosť	nakupovať	za	čo	najlepšie	ceny,	pričom		budeme	využívať	naše	silné	stránky	a		kreativ-
itu.	SSE	bude	aj	naďalej	pokračovať	v	zlepšovaní	svojej	organizácie	a	v	oblasti	poskytovania	služieb.		

Verím,	že	vďaka	motivácii,	úsiliu	a	lojálnosti	našich	zákazníkov	bude	skupina	SSE	úspešná	aj	v	budúcnosti.

Antoine Jourdain,	Generálny	riaditeľ,	Predseda	predstavenstva	Stredoslovenská	energetika,	a.	s.
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1. O SPOLOČNOSTI
1.1 ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI

Stredoslovenská	energetika,	a.	s.,	 (SSE)	 je	dodávateľská	energetická	spoločnosť.	Svojim	zákazníkom	poskytuje	
komplexné	služby	súvisiace	s		dodávkou	a	používaním	elektrickej	energie	a	plynu.	Stredoslovenská	energetika,	
a.s.,	vznikla	1.	 januára	2002.	Jej	 jediným	zakladateľom	bol	Fond	národného	majetku	Slovenskej	republiky.	Na	
základe	Uznesenia	Vlády	SR	č.	538	zo	dňa	22.	mája	2002	49	%	podielu	Fondu	národného	majetku	SR	získala	
priamym	predajom	spoločnosť	Electricité	de	France	International.	Dňa	31.	októbra	2002	spoločnosť	vstúpila	do	
SSE	ako	strategický	partner.

1.2 PREDMET ČINNOSTI

Stredoslovenská	energetika,	a.	s.,	podniká	na	základe	licencií	udelených	podľa	osobitných	zákonov	Slovenskej	
republiky	v	týchto	hlavných	činnostiach:

 dodávka	elektrickej	energie,	

 nákup	elektrickej	energie,	

 údržba	a	výstavba	elektrických	sietí	a	zariadení,	

 výroba	elektrickej	energie,

 dodávka	plynu.

Okrem	licencovaných	činností	podniká	Stredoslovenská	energetika,	a.	s.,	na	základe	pridelených	živnostenských	
oprávnení,	v	ďalších	činnostiach:

 meranie,

 kalibrácia	meračov,

 poskytovanie	energetických	služieb,

 inžiniering.
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1.3 AKCIONÁRSKA ŠTRUKTÚRA 

Fond	národného	majetku	Slovenskej	republiky	so	sídlom	Trnavská	cesta	100,	821	01	Bratislava,	IČO:	17	333	768,	
zapísaný	v	obchodnom	registri	Obchodného	súdu	Bratislava	I,	oddiel:	Po,	vložka	č.:	30/B,	je	akcionár	vlastniaci	
1	793	508	kusov	akcií	spoločnosti	s	menovitou	hodnotou	59	545	tis.	EUR	(51	%).

Electricité	 de	 France	 International	 so	 sídlom	 20	 Place	 de	 la	 Défense	 Tour	 EdF	 -	 920	 50	 Paris	 La	 Défense,	
identifikačné	číslo:	380	415	125,	registratúra	Obchodného	súdu	Nanterre	č.	2001B04800,	je	akcionár	vlastniaci	
1	723	174	kusov	akcií	spoločnosti	s	menovitou	hodnotou	57	209	tis.	EUR	(49	%).

1.4 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri	Rajčianke	8591/4B
010	47		Žilina
IČO:	36	403	008
IČ	DPH:	SK	2020106682
Bankové	spojenie:
VÚB,	a.s.	Žilina,	č.	účtu:	702	432	/	0200

Akciová	spoločnosť	je	zaregistrovaná	v	Obchodnom	registri	Okresného	súdu	Žilina,	oddiel	Sa,	vložka	číslo:	
10328/L,	deň	zápisu	1.	január	2002.

Telefón	:	041/519	1111
Fax	:	041/519	2575
E-mail:	sse@sse.sk
Internet:	www.sse.sk
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1.5 SPOLOČNOSTI S MAJETKOVOU ÚČASŤOU SSE 

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA – DISTRIBÚCIA, A. S. 
Spoločnosť	bola	založená	22.	marca		2006.	Stredoslovenská	energetika	–	Distribúcia,	a.	s.	(SSE-D),	je	distribučná	
energetická	spoločnosť.	Pôsobí	v	Žilinskom,	v	Banskobystrickom	a	v	časti	Trenčianskeho	kraja,	kam	distribuuje	
elektrickú	energiu	pre	takmer	700	000	zákazníkov	-	podnikateľov	a	domácnosti.	Svojim	zákazníkom	poskytuje	
služby	súvisiace	s	prevádzkou	distribučných	sietí.	Stredoslovenská	energetika,	a.	s.,	vlastní	100	%	akcií.	Aktívnu	
činnosť	spoločnosť	začala	od	1.	júla	2007	po	realizácii	oddelenia	Prevádzkovateľa	distribučnej	sústavy	podľa	§	
25,	odsek	1	Zákona	o	energetike	(unbundling)	vkladom	časti	podniku	–	divízia	7000	SSE,	a.	s.	Prevádzkovateľ	
distribučnej	sústavy	-	do	základného	imania	dcérskej	spoločnosti	Stredoslovenská	energetika	–	Distribúcia,	a.	s.

ELEKTROENERGETICKÉ MONTÁŽE, A. S. 
Spoločnosť	bola	založená	2.	júla	2003.	Na	základe	výsledkov	mimoriadneho	valného	zhromaždenia	Stredoslov-
enskej	energetiky,	a.	s.	bola	schválená	zmluva	o	predaji	časti	spoločnosti	divízie	Stavebnomontážnych	činností	
do	novozaloženej	dcérskej	spoločnosti	Elektroenergetické	montáže,	a.s.	(EEM).	Stredoslovenská	energetika,	a.s.	
vlastní	 100	%	 akcií.	 S	 účinnosťou	 od	 1.	 septembra	 2004	 vznikol	 na	 slovenskom	 trhu	 nový	 právny	 subjekt,	
ktorého	hlavným	poslaním	je	výstavba,	obnova	a	rozvoj	elektroenergetických	zariadení,	zásobujúcich	zákazníkov	
SSE	elektrickou	energiou.	

SSE - METROLÓGIA, S. R. O. 
Dcérska	 spoločnosť	Metrológia,	 s.	 r.	 o.,	 bola	 založená	3.	 apríla	2003.	Od	1.	 januára	2004	nadviazala	 svojou	
činnosťou		na	50-ročnú	činnosť	metrológie	SSE	v	oblasti	overovania	elektromerov,	ktorú	firma	postupne	rozšírila	
aj	na	overovanie	vodomerov	ako	súčasti	meračov	tepla	a	kalibráciu	meradiel	elektrických	veličín.	Stredoslovenská	
energetika,	a.s.	vlastní	100	%-ný	podiel.	Od	1.	januára	2008	sa	zmenil	názov	spoločnosti	na	SSE	-	Metrológia,	
s.r.o.	a	spoločnosť	začala	vykonávať	aj	činnosti	kontrola	odberateľských	miest	elektrickej	energie	a	fakturačné	
meranie.

SSE CZ, S. R. O.
Spoločnosť	 SSE	 CZ,	 s.	 r.	 o.,	 bola	 založená	 13.	 októbra	 2005.	 Zaoberá	 sa	 obchodovaním	 s	 elektrickou	 ener-
giou	a	dodávkou	elektriny	koncovým	odberateľom	na	českom	trhu.	Stredoslovenská	energetika,	a.	s.,	je	jediný	
spoločník	tejto	spoločnosti	a	vlastní	100	%-ný	podiel.
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STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA – PROJECT DEVELOPMENT, S. R. O. 
Spoločnosť	bola	založená	3.	júna	2008	za	účelom	výstavby	plynovej	elektrárne	v	roku	2009	a	jej	funkčnej	pre-
vádzky	od	roku	2010.	Stredoslovenská	energetika,	a.	s.,	vlastní	100	%-ný	podiel.	

SSE-SOLAR, S. R. O. 
Spoločnosť	bola	založená	dňa	2.	apríla	2010	za	účelom	vybudovania	a	uvedenia	do	prevádzky	fotovoltaických	
elektrární.	Stredoslovenská	energetika,	a.	s.,	vlastní	100	%-ný	podiel.	

TATRAPOWER, A. S.
Spoločnosť	bola	založená	13.	 januára	2009	za	účelom	vývoja	a	výstavby	zdroja	na	výrobu	elektrickej	energie	
z	fosílnych	palív.	Stredoslovenská	energetika,	a.	s.,	vlastní	100	%	akcií.	

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA – VÝROBA, A. S. „V LIKVIDÁCII“
Spoločnosť	bola	založená	dňa	12.	marca	2008	za	účelom	prevádzkovania	plynovej	elektrárne	na	poskytovanie	
podporných	služieb	pre	prevádzkovateľa	prenosovej	sústavy	SEPS,	a.	s.,	Stredoslovenská	energetika,	a.	s.,	vlastní	
51	%	akcií.	Spoločnosť	je	v	likvidácii.

SPX, S. R. O.
Zakladateľmi	SPX	sú	tri	distribučné	spoločnosti	SSE,	VSE	a	ZSE.	Činnosť	tejto	spoločnosti	je	zameraná	na	výmenu	
informácií	pri	obchodovaní	s	elektrinou	prostredníctvom	internetového	portálu	SPX.	Spoločnosť	bola	založená	
24.	novembra	2004	na	základe	iniciatívy	sekcie	Nákup	a	obchodovanie	s	elektrickou	energiou.	Stredoslovenská	
energetika,	a.	s.,	vlastní	33	%-ný	podiel.

ENERGOTEL, A. S.
Spoločnosť	 bola	 založená	 7.	 februára	 2000	 na	 účely	 poskytovania	 dátových	 a	 telekomunikačných	 služieb. 
Stredoslovenská	energetika,	a.	s.,	vlastní	20	%	akcií.
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1.6 VEDENIE POLOČNOSTI 

PREDSTAVENSTVO 

 Pierre	Chazerain,	
	 predseda	do	7.	6.	2012

 Antoine	Jourdain,	
	 predseda	od	8.	6.	2012

 Ing.	Rastislav	Svitek,	
	 podpredseda	do	31.	10.	2012

 Mgr.	Ing.	Márius	Hričovský,	Dr.	oec.,	
	 podpredseda	od	1.	11.	2012

 JUDr.	Erik	Štefák,	
	 člen	do	31.	10.	2012

 Ing.	Pavol	Mertus,	
	 člen	od	1.	11.	2012

 Olaf	Kipp,	
	 člen	

 Claude	Chodot,	
	 člen	do	31.	8.	2012

 Eric	Mansuy,	
	 člen	od	1.	9.	2012

DOZORNÁ RADA

 Ing.	Róbert	Žiak,	
	 predseda	do	31.	10.	2012

 Ing.	Ján	Voštenák,	
	 predseda,	od	1.	11.	2012

 PIerre	René	Louis	Aumont,	
 podpredseda

 Mgr.	Ján	Marosz,	
	 člen	do	31.	10.	2012

 JUDr.	Marián	Cesnek,	
	 člen	od	1.	11.	2012

 Stanislav	Škoda,	
	 člen	do	31.	10.	2012

 JUDr.	Vladimír	Urblík,	
	 člen	od	1.	11.	2012

 Ing.	Martin	Baník,	
	 člen	do	31.	10.	2012

 Ing.	Tibor	Lehotský,	
	 člen	od	1.	11.	2012

 Ing.	Mgr.	Lucia	Korenčíková,	
	 člen	do	31.	10.	2012

 Ing.	Eduard	Rada,	
	 člen	od	1.	11.	2012

 Ing.	Igor	Pištík,	
	 člen	zvolený	zamestnancami	spoločnosti

 Ing.	Miroslav	Martoník,	
	 člen	zvolený	zamestnancami	spoločnosti

 Ing.	Dušan	Majer,	
	 člen	zvolený	zamestnancami	spoločnosti	

VÝKONNÉ VEDENIE 

 Pierre	Chazerain,	
	 generálny	riaditeľ	do	22.	6.	2012

 Antoine	Jourdain,	
	 generálny	riaditeľ	od	23.	6.	2012

 Claude	Chodot,	
	 zástupca	generálneho	riaditeľa	pre	distribučné 
	 služby	do	31.	8.	2012

 Eric	Mansuy,	
	 zástupca	generálneho	riaditeľa	pre	distribučné	 
	 služby	od	1.	9.	2012

 Olaf	Kipp,	
	 zástupca	generálneho	riaditeľa	pre	obchod	

 Mgr.	Szilárd	Mangult,	
	 riaditeľ	divízie	Obchod	a	služby	

 Ing.	Jaroslav	Hanzel,	
	 zástupca	 generálneho	 riaditeľa	 pre	 korporátne	 
	 činnosti	

 Ing.	Ľubomír	Kollárik,	
	 riaditeľ	divízie	Distribučné	služby	

 Ing.	Vladimír	Valach,	
	 riaditeľ	divízie	Financie	a	služby	do	31.	3.	2012

 Ing.	Vladimír	Valach,	
	 riaditeľ	divízie	Financie	od	1.	4.	2012

 JUDr.	Erik	Štefák,	
	 riaditeľ	divízie	Služby	od	1.	4.	2012
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1.7 ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA K 31. 12. 2012  

2000	Distribučné	služby	 	

divízia	/	riaditeľ		 	

2300	Prevádzka	a	údržba	DS	 	

sekcia	/	riaditeľ		 	

4000	Financie	 	 	

divízia	/	riaditeľ	  

4200	Účtovníctvo	 	

sekcia	/	riaditeľ		 	

4300	Financie	 	 	

sekcia	/	riaditeľ		 	

4400	Informačné	technológie	 	

sekcia	/	riaditeľ		 	

4700	Controlling	 	

samostatný	odbor	/	riaditeľ	 	

4800	Zákaznícke	služby	 	

sekcia	/	riaditeľ		 	

5000	Obchod	a	služby	 	

divízia	/	riaditeľ		 	

5100	Predaj	biznis	zákazníkom		

sekcia	/	riaditeľ		 	

5200	Nákup	a	manažment	portfólia	

sekcia	/	riaditeľ		 	

5300	Marketing	a	B2C	predaj	 	

sekcia	/	riaditeľ		 	

5400	Podpora	predaja	 	

samostatný	odbor	/	riaditeľ	 	

6000	Služby	 	 	

divízia	/	riaditeľ		 	

6100	Regulácia		 	

samostatný	odbor	/	riaditeľ	 	

6200	Právne	 	 	

sekcia	/	riaditeľ		 	

6300	Centrálny	nákup	 	

samostatný	odbor	/	riaditeľ	 	

6400	Logistika	a	správa	majetku	

sekcia	/	riaditeľ		 	

Legenda:				divízia	   	sekcia	   	samostatný	odbor	  odbor 

101	Útvary	GR	 	 	

101	1	Kancelária	predstavenstva	

samostatný	odbor	/	riaditeľ	 	

101	2	Preventívne	a	ochranné	služby	

samostatný	odbor	/	riaditeľ	 	

101	4	Ľudské	zdroje	 	

sekcia	/	riaditeľ		 	

101	5	Projekty	a	obnoviteľné	zdroje	

sekcia	/	riaditeľ		 	

101	6	Prevádzka	výrobných	zdrojov	

sekcia	/	riaditeľ		 	

Predstavenstvo	Spoločnosti		 	

      

Generálny	riaditeľ		 	 	 	

Stredoslovenská	energetika,	a.	s.	 	 .

110	Interný	audit,	kontrola		 	

a	riadenie	rizík	 	 	

samostatný	odbor		 	

riaditeľ   
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2. ČO PRINIESOL ROK 2012 
JANUÁR

 snehová	 kalamita	 postihla	 oblastné	 centrá	 Žiliny,	 Martina,	 Námestova	 a	Banskej	 Bystrice	 a	spôsobila 
	 prerušenie	dodávky	elektriny	pre	zákazníkov

FEBRUÁR
 SSE	 vyvinula	 ako	prvá	 spoločnosť	 v	 sektore	 energetiky	 aplikáciu	pre	mobilné	 telefóny	„Moja	 SSE“,	 ktorá 

	 umožňuje	sledovať	a	kontrolovať	spotrebu	elektrickej	energie

MAREC
 uskutočnili	sa	voľby	zástupcov	zamestnancov	do	dozornej	rady

 SSE	už	po	piaty	krát	získala	ocenenie	v	súťaži	Zamestnávateľ	ústretový	k	rodine,	rodovej	rovnosti	a	rovnosti	 
	 príležitostí	za	rok	2011	za	to,	že	ako	jediná	spoločnosť	z	prihlásených	zamestnávateľských	organizácií	kon- 
	 tinuálne	využívame	viac	flexibilných	foriem	práce	(pružný	pracovný	čas,	kratší	pracovný	čas,	domácku	prácu,	 
	 delené	pracovné	miesto)

APRÍL
 začiatok	dodávky	plynu	pilotným	zákazníkom	a	predstavenie	ponuky	zákazníkom

MÁJ
 uskutočnilo	sa	riadne	valné	zhromaždenie,	ktoré	schválilo	 individuálne	a	konsolidované	finančné	výsledky		 

	 spoločnosti		

JÚN
 p.	Antoine	Jourdain	vystriedal	p.	Pierra	Chazeraina	na	pozícii	predsedu	predstavenstva	a	generálneho	riaditeľa	

 SSE	sa	zapojila	do	podujatia	firemného	dobrovoľníctva	Naše	Mesto,	ktoré	organizuje	Nadácia	Pontis
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JÚL
 začiatok	historicky	prvej	dodávky	poslednej	inštancie	pre	SSE

 búrky	prerušili	dodávku	elektriny	na	strednom	Slovensku	

SEPTEMBER
 vstúpili	do	platnosti	nový	zákon	o	energetike	a	zákon	o	regulácii,	ktoré	stanovili	nové	povinnosti	pre	SSE	ako 

	 dodávateľa	elektriny	a	zvýšili	ochranu	konečného	odberateľa	elektriny

 pripojenie		Maďarska		do		systému		cezhraničnej		výmeny		elektriny	označovanej	ako		market-coupling		medzi 
	 ČR	a	SR.	Z	bilaterálneho	market-couplingu	sa	stal	trilaterálny	market-coupling

OKTÓBER
 prerokované	predložené	cenové	návrhy	na	dodávku	elektriny	a	plynu	na	rok	2013	a	odsúhlasenie	podania 

	 týchto	návrhov	na	Úrad	pre	reguláciu	sieťových	odvetví

 SSE	darovala	Mestskému	úradu	v	Žiline	do	užívania	dve	autá,	čím	prispela	k	zefektívneniu	činnosti	mesta	Žilina

NOVEMBER
 SSE	ako	generálny	sponzor	prispela	k	spusteniu	trvalého	nasvietenia	objektu	Horného	kostola	v	banskoštiavnickej	 

	 Kalvárii

DECEMBER
 tak,	ako	sa	už	stalo	tradíciou	a	v	súlade	so	stratégiou	podniku,	počas	vianočného	koncertu	odovzdali	pred- 

	 stavitelia	 spoločnosti	 symbolické	 šeky	 v	 celkovej	 hodnote	 40	000	 eur	 tým,	 ktorí	majú	 potenciál	 vytvárať	 
	 hodnoty	pre	región,	a	v	súlade	s	princípom	solidárnosti	aj	sociálne	odkázaným
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3. AKTIVITY SPOLOČNOSTI
3.1 OBCHOD A SLUŽBY – NÁKUP A PREDAJ ENERGIÍ 

B2C predaj, marketing

Zmeny	 legislatívneho	a	konkurenčného	prostredia	 v	roku	2012	potvrdili	 správnosť	obchodnej	 stratégie	budo-
vania	stabilných	dlhodobých	vzťahov	so	zákazníkmi	a	pro-zákaznícku	orientáciu	pri	každom	kontakte	so	záka-
zníkmi.	

Segmenty	 B2C	 boli	 v	 roku	 2012	 relatívne	 stabilné.	 V	prípade	 domácností	 aj	 v	tomto	 roku	 doznieval	 feno-
mén	podomového	predaja	 energií,	 vrátane	 negatívnych	 javov	 zavádzajúcich	 praktík.	 Efektívnou	 informačnou	
kampaňou	sa	nám	podarilo	zastabilizovať	odliv	zákazníkov,	s	čiastočnou	kompenzáciou	novými	akvizíciami.	

Rok	2012	bol	kľúčový	z	pohľadu	rozšírenia	našej	ponuky	o	dodávku	plynu	a	to	pre	všetky	zákaznícke	segmenty.	
SSE	sa	tak	stala	dodávateľom,	schopným	zabezpečiť	komplexnú	dodávku	energií	pre	svojich	zákazníkov.	V	súvis-
losti	s	predajom	plynu	sme	sa	zamerali	najmä	na	zabezpečenie	excelentnej	zákazníckej	starostlivosti	aj	pre	túto	
komoditu,	dizajn	ponuky	a	aktiváciu	predajných	kanálov.	

Zvyšovanie	 kvality	 zákazníckej	 starostlivosti	 je	 našou	 prioritou	 a	dáva	 príležitosť	 konkurenčnej	 výhody,	 a	to	
nielen	 v	porovnaní	 s	novými	 dodávateľmi.	 Pravidelný	 monitoring	 a	vyhodnocovanie	 zákazníckej	 spokojnosti,	
s	následnou	úpravou	procesov	alebo	vývoj	nových	produktov	a	služieb	v	prospech	zákazníkov,	sa	odrazilo	aj	vo	
výraznom	náraste	zákazníckej	spokojnosti	.	

V	roku	 2012	 sme	 vyvinuli	 úsilie	 pri	 dosahovaní	 úspor	 na	 strane	 zákazníka	 v	oblasti	 energetickej	 efektívnosti	
a	optimalizácie	spotreby.	Energetické	poradenstvo	 je	pevnou	súčasťou	našej	zákazníckej	starostlivosti,	pričom	
proaktívne	sme	sa	v	tomto	roku	zamerali	najmä	na	samosprávy.	Osobná	starostlivosť,	aktívne	energetické	po-
radenstvo	a	niekoľko	 tisíc	 zrealizovaných	analýz	odberných	miest	 znamenalo	nemalú	úsporu	na	 strane	miest	
a	obcí.	Naďalej	sme	pokračovali	tiež	v	dlhodobom	programe	„Šetrime	spolu“,	zameranom	na	energetické	po-
radenstvo	pre	domácnosti	a	biznis	zákazníkov	a	podporu	nákupu	úsporných	technológií.	

Definovanie	 novej	 stratégie	 značky	 znamenal	 výraznejší	 posun	 k	inovatívnym	 „smart“	 riešeniam,	 s	pridanou	
hodnotou	pre	zákazníka.	V	súlade	s	touto	stratégiou	sme	napríklad	priniesli	ako	prvá	energetická	spoločnosť	na	
Slovensku	aplikáciu	pre	smartfóny	-	„Moja	SSE“,	s	ktorou	sa	dá	ušetriť	na	energiách.		
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Predaj biznis zákazníkom, segment B2B
Rok	 2012	 predstavoval	 významný	míľnik	 v	 činnosti	 sekcie	 Predaj	 biznis	 zákazníkom,	 nakoľko	 popri	 tradičnej	
dodávke	elektriny	koncovým	klientom	sme	zaviedli	dva	úplne	nové	produkty:	dodávku	zemného	plynu	a	služby	
energetickej	efektívnosti.
Do	predaja	sme	uviedli	viacero	nových	produktov,		inovovali	sme	existujúce	flexibilné	produkty.	Naďalej	sme	posilňovali	
naše	aktivity	na	českom	trhu,	a	to	predovšetkým	rozšírením	o	spoluprácu	s	externým	obchodným	partnerom.

Vstup	na	trh	s	plynom	v	apríli	2012	pre	nás	znamenal	novú	možnosť	poskytovať	duálne	ponuky	(kombinované	
ponuky	na	elektrinu	a	plyn)	a	bol	nevyhnutný	pre	udržanie	si	našej	konkurencieschopnej	pozície	na	trhu.	

V	roku	2012	sa	nám	podarilo	naštartovať	viacero	projektov	v	oblasti	energetickej	efektívnosti.	Projekty	sú	za-
merané	najmä	na	kogeneráciu,	osvetlenie	a	odpadové	hospodárstvo.		

Nákup a manažment portfólia
Slovenský	trh	s	elektrinou	je	plne	liberalizovaný	vo	všetkých	svojich	segmentoch.	Okrem	štandardných	účastníkov,	
ktorými	sú	tradiční	dodávatelia,	prevádzkovatelia	sústav	a	odberatelia,	na	ňom	veľmi	aktívne	pôsobia	aj	alter-
natívni	dodávatelia	a	obchodníci	s	elektrinou.	
Likvidita	na	dlhodobom	trhu	s	elektrinou	síce	nebola	taká	vysoká,	ako	je	tomu	v	ČR	alebo	v	Nemecku,	ale	bola	
dostatočná	 na	 systematické	 pokrývanie	 našej	 otvorenej	 pozície,	 spôsobovanej	 predajom	 elektriny	 koncovým	
zákazníkom,	za	korektné	trhové	ceny.	Likvidita	krátkodobého	trhu	s	elektrinou	bola	štandardne	vysoká	hlavne	
vďaka		bezchybne	fungujúcemu	tzv.	market-couplingu,	teda	prepojeniu	slovenského	a	českého	denného	trhu.	
Pripojenie	Maďarska	k	česko-slovenskému	dennému	trhu	v	septembri	prebehlo	bezchybne	a	bezproblémovo.

3.2 DISTRIBUČNÉ SLUŽBY 

Distribučné	 služby	 sa	 v	roku	2012	zamerali	najmä	na	zvyšovanie	efektívnosti	údržby	prostredníctvom	 rozvoja	
diagnostiky	bolo	v	roku	2012	zabezpečované	rozvojom	a	využívaním	diagnostických	metód,	ako	sú	termovízia,	
diagnostika	vypínačov,	výkonových	a	prístrojových	transformátorov.	

Divízia	Distribučné	služby	plní	úlohu	hlavného	dodávateľa	prác	a	služieb	na	zabezpečenie	kvalitnej	a	stabilnej	
dodávky	elektriny	pre	zákazníkov	na	všetkých	napäťových	hladinách.
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Hlavné	predmety	činnosti	sú	zabezpečenie	kvalitnej	a	stabilnej	dodávky	elektriny,	zabezpečenie	prevádzky	a	údržby	
elektroenergetických	zariadení	a	zabezpečenie	poruchovej	služby.

Mimo	týchto	činností	zabezpečujeme		aj	montáž	nových	pripojení	(domových	prípojok)	a	manipulácie	a	zaisťovanie	
pracovísk	pre	realizáciu	investičnej	výstavby.	
Naším	úsilím	v	roku	2012	bolo	okrem	zabezpečenia	požadovaných	činností	 aj	 zlepšovanie	kvalitatívnych	para-
metrov	dodávky		elektriny		(SAIFI	a	SAIDI).	Tieto	ukazovatele		vypovedajú	o	počtoch	a	dobe	prerušenia	dodávky	
elektriny		pre	zákazníkov,	či	už	plánovaných	alebo	poruchových,	čím	trvale	zvyšujeme	kvalitu	dodávky	elektriny.		

Vyhodnotenie	ukazovateľov	kvality

	 	 	 	 	 SAIDIU	 SAIDIP	 SAIFIU	 SAIFIP	 	 	  
Rok	2010	 	 	 	 130	min.	 169	min.	 2,57	 0,561	 	 	
Rok	2011		 	 	 	 105	min.	 146	min.	 2,36	 0,471	 	 	 	 
Rok	2012	 	 	 	 86,39	min.		 81,05min.		 1,72		 0,36	 	 	 	   

V	roku	2012	sme	udržali	 rastúci	 trend	využívania	metód	prác	pod	napätím	 (PPN)	VN	a	NN	pri	výkone	údržby	
energetických	zariadení	a	zároveň	sme	uviedli	do	prevádzky	štvrtú	skupinu	PPN	v	regióne	Lučenec.		Práce	pod	
napätím	výrazne	znižujú	počet	a	dĺžku	plánovaných	prerušení	dodávky	elektriny	pre	práce	priamo	pod	napätím.	
Tento	systém	prác	skracuje	dobu	bezprúdia	v	prepočte	na	jedného	odberateľa	a	poruchovosť.	SSE-D	je	 jediný	
distribútor	využívajúci	takúto	modernú	technológiu	na	Slovensku.
Celkové	prínosy	PPN	zobrazuje	nasledovná	tabuľka.

Tabuľka:	Počet	vykonaných	prác	a	dodanej	elektrickej	energie	na	skupinu	PPN	VN:	

Pracovná	skupina	 	 Počet	akcií		 	 	 dodaná	el.	energia	v	MWh			  
Žilina	 	 	 521	 	 	 1	530,18	 	 		
Zvolen	 	 	 364		 	 	 1	319,99	 	 		
L.	Mikuláš	 	 	 436		 	 	 1	431,83	 	 		
Lučenec	 	 	 325	 	 	 1	216,37	 	 		

Tieto	 výsledky	 mali	 zásadný	 dopad	 na	 obmedzenie	 vypínania	 zákazníkov	 počas	 plánovaných	 prác	 na	 zaria- 
deniach	distribučnej	sústavy	a	na	neprerušovanie	dodávky	elektriny	pre	zákazníkov.
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3.3 FINANCIE 

Financovanie	 spoločnosti	 bolo	 v	roku	 2012	 realizované	 v	súlade	 s	dohodnutou	 stratégiou	 rešpektujúc	 zásady	
vyváženosti	dlhodobých	aktív	a	pasív,	vyváženosti	krátkodobých	aktív	a	pasív	a	akceptovateľnej	miery	zadĺženosti.	
V	oblasti	 riadenia	 pohľadávok	 sme	 pokračovali	 vo	 využívaní	 nových	 spôsobov	 upomínania	 a	vymáhania	
pohľadávok	po	lehote	splatnosti,	čím	sa	podarilo	stabilizovať	a	postupne	znižovať	objem	pohľadávok	po	lehote	
splatnosti	z	obchodného	styku.	

V	oblasti	 rozvoja	 informačných	 technológií	 bol	 úspešne	 ukončený	 projekt	 „Centralizácia	 dispečerského	 ria-
diaceho	 systému“,	 ktorý	 umožnil	 zaviesť	 do	 praxe	moderné	 pracovné	 postupy	 v	oblasti	 riadenia	 distribučnej	
sústavy.	Ďalším	úspešne	ukončeným	projektom	bola	„Inovácia	kontaktného	centra“,	ktorá	umožnila	Zákazníc-
kym	službám	 	efektívne	obsluhovanie	 viacerých	kanálov	 (hlas,	 e-mail,	 fax,	 SMS,	poštové	 zásielky,	WEBservis,	
vrátane	osobného	kontaktu	so	zákazníkom).	Výstupom	týchto	projektov	sú	do	prevádzky	odovzdané	dve	nové	
SW	riešenia	umožňujúce	ďalšie	zefektívnenie	dotknutých	firemných	procesov.

3.4 SLUŽBY

V	druhej	polovici	roka	bola	uvedená	do	praxe	nová	politika	obstarávania.	Pravidlá	a	procesy,	ktoré	sú	jej	obsa-
hom	priniesli	významné	zníženie	nákladov	pri	udržaní	objemu	a	kvality	dodávok	materiálov,	prác	a	služieb.	

V	oblasti	dopravy	a	mechanizácie	sme	pokračovali	v	obnove	vozidlového	parku	s	cieľom	zabezpečenia	efektívnej	
a	ekologickej	prevádzky	vozidiel.	V	rámci	hľadania	úsporných	opatrení	sme	znížili	počet	vozidiel	o	25	kusov.	Dve	
vozidlá	boli	darované	samosprávnym	orgánom	mesta	Žilina	na	využitie	pre	verejnoprospešné	účely.

S	cieľom	zlepšiť	energetickú	efektívnosť	bola	 schválená	 stratégia	obnovy	budov	oblastných	kancelárií	údržby,	
ktorá	po	realizácií	plánu	obnovy	prinesie	zníženie	spotreby	elektriny	a	zníženie	emisií	CO	v	súlade	s	politikou	EU	
v	tejto	oblasti.

Zároveň	bola	schválená	nová	stratégia	predaja	nepotrebného	majetku	s	cieľom	zefektívniť	ziskový	predaj,	berúc	
do	úvahy	súčasnú	situáciu	na	trhu	s	nehnuteľnosťami.
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3.5 STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Spoločnosť	 prijala	 v	roku	 2012	 Environmentálnu	 politiku,	 ktorá	 je	 aktuálna	 a	stanovuje	 zodpovedný	 prístup	
spoločnosti	pri	ochrane	životného	prostredia	v	súlade	s	princípmi	trvalo	udržateľného	rozvoja.	Vykonali	sme	en-
vironmentálne	preskúmanie	a	interné	audity	na	pracoviskách	pre	posúdenie	svojho	environmentálneho	správa-
nia	podľa	normy	STN	EN	ISO	14	001.

Pokračovali	sme	v	realizácii	projektu	LIFE+	Ochrana	orla	krikľavého	(Aquilla	pomarina)	v	regióne	Hornej	Oravy.	Real-
izovali	sme	monitoring	našich	vplyvov	na	elektrických	sieťach,	inštalovali	sme	zábrany	proti	úhynu	chránených	vtákov.	

3.6 SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ

Spoločenská	zodpovednosť	je	jedným	zo	základných	bodov,	ktorým	sa	naša	spoločnosť	intenzívne	venuje.	Ak	konáme	
zodpovedne	ako	 spoločnosť,	 znamená	 to,	 že	 sa	 správame	zodpovedne	a	s	 rešpektom	 	k	zamestnancom,	 regiónu,	
životnému	prostrediu.

V	roku	2012	sme	zorganizovali	vianočnú	zbierku	hračiek	pre	vybrané	detské	domovy	v	našom	regióne.	

SSE	 sa	 ako	 jeden	 z	top	 partnerov	 podieľa	 aj	 na	 organizácii	 podujatia	 firemného	 dobrovoľníctva	 Naša	 Žilina	
a	spolu	s	našimi	zamestnancami	sme	prispeli	k	skrášľovaniu	a	zveľaďovaniu	nášho	mesta	a	jeho	okolia.	

Naša	spoločnosť	vyvíja	aktivity	pomoci	aj	formou	sponzoringu,	prostredníctvom	ktorého	sa	snažíme	obsiahnuť	
viacero	 oblastí	 a	 pomáhať	 tak	 deťom	hrať	 sa	 a	 športovo	 sa	 vyžiť,	mladým	 ľuďom	 a	 študentom	 sa	 vzdelávať	 
a	 rozvíjať,	 chorým	a	sociálne	 slabším	ponúknuť	kvalitnejšiu	 starostlivosť	a	 taktiež	umožniť	 všetkým	v	 regióne	
obdivovať	krásy	nášho	kultúrneho	dedičstva,	ktoré	pomáhame	renovovať.	Touto	formou	každoročne	podporu-
jeme	napr.	Medzinárodný	festival	filmov	o	trvalo	udržateľnom	rozvoji	Ekotopfilm,	Rajecký	maratón,	Záchrannú	
stanicu	Zázrivá,	Združenie	na	záchranu	Lietavského	hradu,	Nadácia	Krajina	harmónie	a	mnohé	ďalšie	organizácie	
z	regiónu.
Vo	všetkých	týchto	aktivitách	chceme	pokračovať	aj	naďalej,	spájať	príjemné	s	užitočným	a	prispievať	k	podpore	
a	zveľaďovaniu	regiónu,	v	ktorom	pôsobíme	a	v	ktorom	zároveň	pracujú	a	žijú	naši		zamestnanci	a	zákazníci.
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4. POSTAVENIE NA TRHU
Rok	2012	bol	ovplyvnený	významnými	zmenami	legislatívneho	aj	regulačného	rámca	SR.	Na	jeseň	2012	vstúpili	
do	platnosti	nové	zákony	o	energetike	a	o	regulácii,	prijaté	v	súvislosti	s	transpozíciou	3.	liberalizačného	balíčka	
EU,	 so	 zameraním	 sa	 na	 oblasti	 prehĺbenia	 liberalizácie	 trhu,	 ochrany	 práv	 spotrebiteľov,	 úpravu	 povinností	
pre	 účastníkov	 trhu,	 ako	 aj	 posilnenia	 právomocí	 a	 nezávislosti	 národného	 regulačného	 orgánu.	 Na	 základe	
primárnej	legislatívy	boli	postupne	schvaľované	vykonávacie	predpisy,	ktoré	vstúpili	do	platnosti.

Dôležité	 legislatívne	zmeny	sa	dotkli	 tiež	oblasti	 regulácie.	V	polovici	 roka	2012	Úrad	pre	 reguláciu	sieťových	
odvetví	(ÚRSO)	opätovne	prehodnotil	rozsah	cenovej	regulácie	a	tak	regulácia	dodávky	elektriny	aj	plynu	sa	po	
roku	deregulácie	opäť	rozšírila	na	odberateľov	elektriny	mimo	domácností,	tzv.	malé	podniky,	a	s	účinnosťou	od	
1.	1.	2013	odoberajú	elektrinu	za	cenu	stanovenú	rozhodnutím	ÚRSO.	Rok	2012	predstavoval	z	pohľadu	regu-
lácie	tiež	prvý	rok	nového	päťročného	regulačného	obdobia.
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5. ZAMESTNANCI 
Spoločnosť	úspešne	pokračovala	v	zámere	riadenia	zamestnanosti	s	orientáciou	na	efektívnosť	procesov	a	produk-
tivitu.	Konečný	počet		zamestnancov	k	31.	decembru	2012	bol	1	099.		Miera	dobrovoľnej	fluktuácie	bola	na	veľmi	
nízkej	úrovni	a	to	1,18%.		V	priebehu	roku	2012	do	starobného	dôchodku	odišlo	25	zamestnancov.

Priemerný	vek	zamestnancov	spoločnosti	SSE	k	31.12.2012	je	43,76	roka.	Od	roku	2008	sa	priemerný	vek	zamest-
nancov	zvýšil	o	1,9	%.

Dôraz	v	hodnotenom	roku	sme	zamerali	na	zachovanie	kľúčových	kompetencií	a	schopností	pracovnej	sily,	roz-
voja	talentov	a	obnovy	pracovnej	sily.

Z	 dôvodu	obnovy	pracovnej	 sily	 na	 špecializovaných	pozíciách	 sme	prijali	 do	pracovného	pomeru	39	nových	
zamestnancov,	ktorí	majú		osobnostný	a	profesionálny		potenciál	na	ďalší	rozvoj.

V	priebehu	roku	2012	sme	pokračovali	v	realizácií	Projekt	ZNAK	„Zamestnanosť,	Nástupníctvo	a	Kariérny	rast“,	
kde	sme	identifikovali	nástupcov	pre	manažérske	pozície	I.	a	II.	riadiacej	úrovne.	Nominovaným	zamestnancom	
bol	 nastavený	na	 základe	 výstupov	 z	Development	 centier	 rozvojový	 individuálny	plán	pre	 rozvoj	 potrebných	
manažérskych	kompetencií	s	orientáciou	na	efektívnosť	procesov	a	produktivitu.

V	roku	2012	prebiehal	projekt	Program	Trainee	na	špecializovaných	pozíciách	zameraných	na	oblasť	elektrotech-
niky,	ekonomiky	a	IT.	Programu	sa	zúčastnilo	9	absolventov	vysokých	škôl.	Trainees	mali	možnosť	nadobudnúť	
skúsenosti	na	rôznych	oddeleniach	spoločnosti	v	rámci	rotácie,	zoznámiť	sa	s	kultúrou	spoločnosti,	pracovnými	
postupmi	a	aj	aktívne	sa	zúčastniť	na	prebiehajúcich	projektoch.	Taktiež	dostali	možnosť	oboznámiť	sa	s	reálnou	
prácou	a	porovnať	ju	s	teoretickými	poznatkami	získanými	štúdiom	pod	vedením	skúsenejších	zamestnancov.	Na	
základe	ročného	hodnotenia	a	záverečnej	prezentácie	Trainees	bolo	8	zaradených	na	riadne	pracovné	pozície		 
v	spoločnosti	SSE	a	bol	im	predĺžený	pracovný	pomer	.

Vysokú	úroveň	znalostí	a	zručností	našich	zamestnancov	považujeme	za	cestu	k	získaniu	konkurenčnej	výhody,	
a	preto	vzdelávanie	patrí	k	úlohám,	ktorým	sa	naša	spoločnosť	venuje	dlhodobo	a	systematicky.	Získanie	Ne-
návratného	finančného	príspevku	na	vzdelávanie	z	Európskeho	sociálneho	fondu	nám	umožňuje	zlepšovanie	od-
bornej	prípravy	zamestnancov	a	manažérov	spoločnosti,	a	taktiež	vzdelávanie	v	oblastiach,	kde	by	sme	s	pravi-
delným	rozpočtom	na	bežný	rok	nemohli	realizovať	takýto	rozsiahly	projekt.	Hlavnými	oblasťami	vzdelávania	sú	
jazykové	vzdelávanie,	tréning	manažérskych	zručnosti,	odborné	školenia	pre	hlavný	predmet	podnikania,	ďalej	
oblasť	IT,	ekonomiky	a	ľudských	zdrojov.	
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V	spoločnosti	vyplynula	zvýšená	potreba	vysokoškol- 
sky	 vzdelaných	 zamestnancov,	 a	 to	 predovšetkým	 
v	odbore	elektroenergetika.	Z	tohto	dôvodu	bola	vy- 
braným	 zamestnancom	 s	 preukázaným	 potenciá-
lom	 budúcich	 nástupcov	 pre	 pozície	 manažérov	 
a	špecialistov	ponúknutá	možnosť	zvýšiť	si	kvalifikáciu	
v	tomto	odbore	na	Žilinskej	univerzite.	Naša	spoločnosť	
sa	v	„Programe	25:25“	na	základe	zmluvných	podmie- 
nok	 zaviazala	 podporiť	 27	 zamestnancov	 pri	získaní	
titulu	bakalár.

Rovnako	podporujeme	5	zamestnancov	pri	zvyšovaní	
kvalifikácie	na	 iných	vysokých	školách	a	5	zamest-
nancov	pri	 zvyšovaní	kvalifikácie	na	študijnom	od-
bore	 elektromechanik	 so	 zameraním	 na	 silnoprúd	
na	Strednej	odbornej	škole	elektrotechnickej	.	

Spoločnosť	naďalej	udržuje	vysoký	štandard	sociálnej	
politiky	a	poskytovaných	benefitov		pre	zamestnan-
cov.	V	rámci	svojej	sociálnej	politiky	smeruje	aktivi-
ty	 na	 podporu	 zamestnancov	 a	 ich	 rodiny.	 Posky-
tujeme	 široké	 spektrum	 prorodinných	 príspevkov	 
a	opatrení,		nadštandardne	podporuje	ženy	na	ma-
terskej	a	rodičovskej	dovolenke	a		veľkú	pozornosť	
venuje	 mnohým	 formám	 špecifického	 pracovného	
voľna	s	náhradou	mzdy.	Už	po	piaty	krát	Spoločnosť	
získala	 ocenenie	 v	súťaži	 Zamestnávateľ	 ústretový	 
k	rodine,	rodovej	rovnosti	a	rovnosti	príležitostí.

Trvale	 venujeme	 pozornosť	 sociálnemu	 dialógu	 so	
sociálnym	 partnerom.	 V	danom	 roku	 boli	 záväzky	
za	stranu	zamestnávateľa	hodnotené	s	plnením	bez	
výhrad,	 čo	 pozitívne	 ovplyvňuje	 vzájomný	 vzťah	
a	priebežný	 dialóg	 v	pracovnoprávnej	 a	sociálnej	
oblasti.
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6. BUDÚCNOSŤ
Nadväzujúc	na	rok	2011	sme	aj	v	roku	2012	pokračovali	v	posudzovaní	možných	projektov	obnoviteľných	zdro-
jov.	Zamerali	sme	sa	najmä	na	oblasť	biomasy,	malých	vodných	elektrární,	kombinovanej	výroby	elektriny	a	tepla	
(KVET),	ako	aj	na	oblasť	energetickej	efektívnosti.	Kľúčom	nášho	prístupu	je	podniková	zodpovednosť	a	finančná	
realizovateľnosť.

V	roku	2013	bude	spoločnosť	SSE	v	súlade	so	schválenou	podnikovou	stratégiou	vyhľadávať	možnosti	v	oblasti	
zelených	projektov.	Hlavnými	oblasťami	záujmu	budú	aj	naďalej	projekty	využívajúce	potenciál	vodných	tokov,	
biomasy,	KVET-u,	ako	aj	projekty	zameriavajúce	sa	na	energetickú	efektívnosť.	 Ideálne	projekty	by	mali	spĺňať	
parametre	podnikového	riadenia	a	finančnej	realizovateľnosti	a	zároveň	podporovať	sociálnu	zodpovednosť	SSE.
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7. SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ 
A ČINNOSTI SSE V ROKU 2012

Finančné výsledky

Hodnoty	daného	roka		v	tis.	EUR	 	 	 				Skutočnosť	2012		 					Skutočnosť	2011	 	  
Tržby	a	ostatné	prevádzkové	výnosy		 	 	 	 684	313		 	 	 817	915	 	 	 
Personálne	náklady	 	 	 	 	 	 -29	314	 	 	 -29	097	 	 	 
Ostatné	náklady	z	hospodárskej	činnosti	 	 	 	-625	471	 	 	-749	245	 	 	 
EBITDA	-	výsledok	hospodárenia	pred	odpočítaním		 	 	 	 	 	 	 	
odpisov,	úrokov,	daní	 	 	 	 	 	 29	528	 	 	 39	573	 	 	 
Odpisy	a	opravné	položky	k	majetku	 	 	 	 -9	883	 	 	 -11	054	 	 	 
EBIT	-	Výsledok	hospodárenia	pred	započítaním	úrokov	a	daní	 	 19	645	 	 	 28	519	 	 	 
Výsledok	hospodárenia	z	finančnej	činnosti	 	 	 	 67	161	 	 	 42	127	 	 	 
EBT	-	Výsledok	hospodárenia	pred	zdanením	 	 	 86	806	 	 	 70	646	 	 	 
Daň	z	príjmov	 	 	 	 	 	 		 -5	569	 	 	 -4	985	 	 	 
Výsledok	hospodárenia	po	zdanení	 	 	 	 81	237	 	 	 65	661	 	 	

Individuálna	 účtovná	 závierka	 spoločnosti	 Stredoslovenská	 energetika,	a.	 s.,	 za	rok	 2012	 bola	 zostavená	 podľa	
Medzinárodných	štandardov	pre	finančné	výkazníctvo	(IFRS)	v	znení	prijatom	Európskou	úniou.	Za	rok	2012	bol	do-
siahnutý	prevádzkový	výsledok	hospodárenia	bez	odpisov	a	opravných	položiek	hmotného	a	nehmotného	majetku	
vyjadrený	ukazovateľom	EBITDA	29,5	mil.	EUR,	čo	je	v	porovnaní	s	rokom	2011	nižší	výsledok	o	10,0	mil.	EUR.

Hlavným	predmetom	činnosti	spoločnosti	je	dodávka	elektrickej	energie	najmä	v	regióne	stredného	Slovenska.	
Výnosy	 	z	predaja	elektrickej	energie	 tvorili	najvýznamnejší	podiel	z	celkových	 tržieb.	Ďalšiu	časť	 tržieb	 tvorili	
tržby	za	pripojovanie	a	preskúšavacie	poplatky	pre	odberateľov	elektrickej	energie,	tržby	za	služby	pre	dcérske	
spoločnosti	 na	základe	 SLA	 zmlúv	 ako	 aj	 tržby	 za	 služby	 pre	dcérsku	 spoločnosť	 Stredoslovenská	 energetika	
–	Distribúcia	zamerané	na	rozvoj	a	výstavbu	distribučnej	siete	a	zariadení.	Celkové	tržby	a	ostatné	prevádzkové	
výnosy	boli	684,3	mil.	EUR.	

Podobne	najvýznamnejší	podiel	z	celkových	nákladov	tvorili	náklady	na	nákup	elektrickej	energie.	Ďalšími	náklad-
mi	boli	personálne	náklady,	náklady	na	spotrebu	služieb	a	materiálov.	V	oblasti	nákladov	boli	počas	celého	roku	
uplatňované	účinné	opatrenia	na	zníženie	nákladov	spoločnosti.	

Pokles	 ukazovateľa	 EBITDA	 v	porovnaní	 s	rokom	 2011	 bol	 spôsobený	 najmä	 výškou	 hrubej	 marže	 z	predaja	
elektrickej	 energie,	 ktorá	 bola	 ovplyvnená	 zníženou	 spotrebou	 zákazníkov	 a	významnou	 stratou	 zákazníkov	 
z	portfólia	v	segmente	B2B	a	zároveň	nižšími	jednotkovými	maržami.	
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Na	 rozdiel	od	ukazovateľa	EBITDA,	 výsledok	hospodárenia	po	zdanení	 vo	 výške	81,2	mil.	EUR	 je	v	porovnaní	
s	rokom	2011	o	15,6	mil.	EUR	 vyšší,	 čo	 je	 spôsobené	nižšími	 odpismi	 hmotného	 a	nehmotného	majetku,	 ale	
najmä	vyššími	prijatými	dividendami	od	dcérskych	spoločností	vo	výške	65,1	mil.	EUR.	

Odpisy	a	opravné	položky	k	majetku	dosiahli	v	roku	2012	hodnotu	9,9	mil.	EUR.	V	roku	2012	bolo	investované	
do	majetku	hlavne	v	oblastiach	informačných	technológií.	

Súvaha
	 	 	 	 	 	 Rok	2012		 	 Rok	2011	 		 	 
	 	 	 	 																	(k	31.12.2012)																	(k	31.12.2011)		 		  
	 	 	 	 	 	 v	tis.	EUR		 	 	v	tis.	EUR	 		  
Majetok		 	 	 	 	 1	073	423		 	 1	116	577	 		  
Dlhodobý	hmotný	a	nehmotný	majetok		 	 	 79	728		 	 81	203	 		  
Finančný	majetok	a	investície		 	 	 	 	 	 		  
v	dcérskych	spoločnostiach	a	spoločných	podnikoch	 	 880	360	 	 890	995	 		  
Zásoby,	pohľadávky	z	obchodného	styku	a	iné	pohľadávky		 53	680		 	 60	771	 		  
Peňažné	prostriedky	a	peňažné	ekvivalenty		 	 59	655	 	 	83	608	 		  
Vlastné	imanie	a	záväzky		 	 	 	 1	073	423		 	 1	116	577	 		  
Vlastné	imanie	 	 	 	 	 887	945		 	 892	409	 		  
Rezervy		 	 	 	 	 15	080		 	 18	441	 		  
Záväzky	z	obchodného	styku	a	iné	záväzky		 	 142	367		 	 172	327	 		  
Bankové	úvery			 	 	 	 28	031		 	 33	400	 		

Štruktúra majetku a jeho krytia k 31. 12. 2012 v tis. EUR

                            887 945 Vlastné	imanie
  15 080	Rezervy
            142 367	Záväzky
   28 031	Bankové	úvery

        79 728	Dlhodobý	hmotný	a	nehmotný	majetok
                  880 360	Finančný	majetok	a	investície
    53 680	Zásoby	a	pohľadávky
     59 655	Peňažné	prostriedky	a	peňažné	ekvivalenty
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8. SPRÁVA O ČINNOSTI DOZORNEJ RADY 
ZA ROK 2012

Správa	o	činnosti	Dozornej	rady	SSE,	a.	s.,	za	rok	2012

Dozorná	rada	počas	celého	roku	pracovala	v	nasledovnom	zložení:
1.	Ing.	Róbert	Žiak		 predseda	DR		 (do	31.10.2012)	
2.	Ing.	Ján	Voštenák		 predseda	DR		 (od	01.11.2012)	
3.	Pierre	Aumont		 podpredseda	DR	
4.	Mgr.	Ján	Marosz		 člen	DR		 (do	31.10.2012)	
3.	Ing.	Martin	Baník		 člen	DR		 (do	31.10.2012)	
4.	Mgr.	Ing.	Lucia	Korenčíková		 člen	DR		 (do	31.10.2012)	
5.	Stanislav	Škoda		 člen	DR		 (do	31.10.2012)	
6.	JUDr.	Marián	Cesnek		 člen	DR		 (od	01.11.2012)
7.	JUDr.	Vladimír	Urblík		 člen	DR		 (od	01.11.2012)
8.	Ing.	Tibor	Lehotský		 člen	DR		 (od	01.11.2012)
9.	Ing.	Eduard	Rada		 člen	DR		 (od	01.11.2012)
10.	Ing.	Dušan	Majer		 člen	DR	
11.	Ing.	Miroslav	Martoník			 člen	DR
12.	Ing.	Igor	Pištík		 člen	DR
  
Dozorná	rada	sa	na	svojich	zasadnutiach	v	roku	2012	stretla	päť	krát.	
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V rámci výkonu svojej pôsobnosti podľa Stanov spoločnosti a Obchodného zákonníka:

(a) schválila:

 Strategický	obchodný	plán	SSE,	a.s.	na	roky	2012	-	2014

 Správu	o	činnosti	Dozornej	rady	za	rok	2011

 návrhy	pohyblivých	častí	odmien	členov	predstavenstva

 Stanovisko	 Dozornej	 rady	 k	 auditovanej	 riadnej	 individuálnej	 účtovnej	 závierke	 zostavenej	 k	 31.12.2011	 
	 podľa	IFRS	EU	a	k	návrhu	na	rozdelenie	zisku	za	rok	2011

 Stanovisko	Dozornej	rady	k	auditovanej	konsolidovanej	účtovnej	závierke	zostavenej	k	31.12.2011	podľa	IFRS	EU

 predložený	návrh	nového	vzoru	materiálu	pre	rokovanie	Dozornej	rady	

(b) prejednala:

 Správu	o	plnení	strategického	obchodného	plánu	SSE,	a.s.,	na	roky	2009	–	2011	k	31.12.2011

 hospodárske	výsledky	SSE,	a.s.	za	rok	2011	-	návrh	riadnej	individuálnej	účtovnej	závierky	SSE,	a.s.	za	rok 
	 	2011	vrátane	Správy	audítora	a	návrh	na	rozdelenie	zisku	SSE,	a.s.	za	rok	2011

 konsolidovanú	auditovanú	účtovnú	závierku	zostavenú	k	31.12.2011	podľa	IFRS	EU	informáciu	o	zásadných 
	 zámeroch	obchodného	vedenia	SSE,	a.s.,	ako	aj	informácie	o	predpokladanom	vývoji	stavu	majetku,	financií	 
	 a	výnosov	SSE,	a.s.,	v	zmysle		§	193	Obchodného	zákonníka	pre	obdobie	roku	2012

 správy	o	zmluvách	so	spriaznenými	osobami	za	príslušné	štvrťroky	2011	-2012

 informácie	o	stratených	a	získaných	zákazníkoch	za	jednotlivé	štvrťroky	

 informáciu	o	výsledkoch	hospodárenia	spoločnosti	za	obdobie	1.	-	6.	2012

 informácie	o	vývoji	ekonomických	a	technických	parametrov	špičkovej	elektrárne	v	Panických	Dravcoch

 informácie	o		vývoji	ekonomických	a	technických	parametrov	solárnych	elektrární	vlastnených	alebo	devel- 
	 opovaných	Skupinou	SSE

 informácie	o	najväčších	dlžníkoch	kvôli	neuhradeným	faktúram	za	dodanú	a	distribuovanú	elektrinu	SSE,	a.s.	 
	 zo	segmentov	veľkoodber	a	midmarket	–	stav	k	1.12.2012

 zobrala	na	vedomie	prehodnotenie	návrhu	zmluvy	o	doplatku	so	SSE-D,	a.s.	v	zmysle	zákona	č.	309/2009	Z. 
	 z.	o	podpore	obnoviteľných	zdrojov	energie	a	vysoko	účinnej	kombinovanej	výroby	a	o	zmene	niektorých	 
	 zákonov	 v	zmysle	úpravy	 splatnosti	 faktúr	na	pôvodných	14	dní	oproti	 návrhu	dodatku	 tejto	 zmluvy	 kde	 
	 splatnosť	bola	stanovená	na	ročnej	báze:	„faktúra	za	obdobie	od	1.1.2012	do	konca	mesiaca	v	ktorom	bola 
	 táto	zmluva	podpísaná	oboma	zmluvnými	stranami	je	splatná	v	termíne	úhrady	faktúry	za	mesiac	december	2012

 zobrala	na	vedomie	informácie	o		listoch	doručených	z	Ministerstva	hospodárstva	SR	a	Prezídia	Policajného	zboru	

 informácie	o	krokoch	na	zastavenie	negatívneho	vývoja	v	oblasti	strácania	zákazníkov

 čestné	prehlásenia	nových	členov	Predstavenstva	a	Dozornej	rady
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Dozorná	rada	v	priebehu	roka	2012	nepožiadala	Predstavenstvo	Spoločnosti	o	zvolanie	Mimoriadneho	valného	
zhromaždenia.	V	spoločnosti	nedošlo	v	priebehu	roka	2012	k	zvýšeniu	resp.	zníženiu	základného	imania.

ZÁVER

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

Táto	správa	bola	schválená	na	zasadnutí	Dozornej	rady	SSE,	a.s.	konanom	dňa	10.	apríla	2013.

Žilina,	10.04.2013

Ing. Ján Voštenák,	Predseda	Dozornej	rady	SSE,	a.	s.	
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9. NÁVRH PREDSTAVENSTVA 
NA ROZDELENIE ZISKU ZA ROK 2012

Auditovaný	čistý	zisk	za	rok	2012	 81	236	694,06	EUR	 	
Prídel	do	sociálneho	fondu	 					250	572,00	EUR	 	
Tantiémy	pre	členov	predstavenstva	a	dozornej	rady	 																					0	EUR	 	
Časť	zisku	ponechaná	vo	vlastnom	imaní	na	účte	
Nerozdelený	zisk	z	minulých	rokov		 28	432	842,92	EUR	 	
Čistý	zisk	použiteľný	na	výplatu	dividend		akcionárom		 52	553	279,14	EUR	 	
z	toho	pre	jednotlivých	akcionárov	nasledovne:
dividendy	pre	akcionára	FNM	SR	51%		 26	802	172,36	EUR	 	
dividendy	pre	akcionára	EDFI	49%		 25	751	106,78	EUR	 	

10. UDALOSTI OSOBITNÉHO VÝZNAMU, 
KTORÉ NASTALI PO SKONČENÍ ÚČTOVNÉHO OBDOBIA, 
ZA KTORÉ SA VYHOTOVUJE VÝROČNÁ SPRÁVA
Po	31.	decembri	2012	nenastali	také	udalosti,	ktoré	by	si	vyžadovali	zverejnenie	alebo	vykázanie	vo	výročnej	správe	za	
rok	2012.

11. NÁKLADY NA ČINNOSŤ V OBLASTI 
VÝSKUMU A VÝVOJA
Spoločnosť	Stredoslovenská	energetika,	a.	s.,	nemala	v	roku	2012	žiadne	náklady	na	činnosť	v	oblasti	výskumu	a	vývoja.

12. NADOBÚDANIE VLASTNÝCH AKCIÍ, 
DOČASNÝCH LISTOV, OBCHODNÝCH PODIELOV A AKCIÍ
Spoločnosť	nenadobudla	žiadne	vlastné	akcie	a	dočasné	listy.

13. ORGANIZAČNÉ ZLOŽKY 
ÚČTOVNEJ JEDNOTKY V ZAHRANIČÍ
Spoločnosť	nemá	organizačné	zložky	v	zahraničí.
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14. STANOVISKO DOZORNEJ RADY 
SPOLOČNOSTI STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, A. S., 
K RIADNEJ INDIVIDUÁLNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE K 31. 12. 2012 
A K NÁVRHU NA ROZDELENIE ZISKU ZA ROK 2012

Stanovisko Dozornej rady spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s., k riadnej individuál-
nej účtovnej závierke k 31. decembru 2012 a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2012

Dozorná	rada	spoločnosti	Stredoslovenská	energetika,	a.	s.,	na	svojom	zasadnutí	dňa	10.	apríla	2013	preskúmala	
riadnu	 individuálnu	 účtovnú	 závierku	 spoločnosti	 k	 31.	 decembru	 2012,	 vrátane	 správy	 nezávislého	 audítora	
KPMG	Slovensko,	spol.	s	r.o.,	licencia	SKAU	č.	96	zo	dňa	18.	marca	2013	a	návrh	predstavenstva	na	rozdelenie	
zisku	spoločnosti	za	rok	2012.	

Na	základe	uvedeného	Dozorná	rada	spoločnosti	Stredoslovenská	energetika,	a.s.	odporúča	Riadnemu	valnému	
zhromaždeniu	spoločnosti	Stredoslovenská	energetika,	a.s.:						
      
1.	schváliť	riadnu	individuálnu	účtovnú	závierku	spoločnosti	Stredoslovenská	energetika,	a.s.	k	31.	decembru	2012
2.	schváliť	návrh	na	rozdelenie	zisku	spoločnosti	Stredoslovenská	energetika,	a.s.	za	rok	2012	nasledovne:
Auditovaný	čistý	zisk	za	rok	2012		 81	236	694,06	EUR
Prídel	do	sociálneho	fondu		 250	572,00	EUR
Tantiémy	pre	členov	predstavenstva	a	dozornej	rady		 0	EUR
Časť	zisku	ponechaná	vo	vlastnom	imaní	na	účte	
Nerozdelený	zisk	z	minulých	rokov		 0	EUR
Čistý	zisk	použiteľný	na	výplatu	dividend		akcionárom		 80	986	122,06	EUR
z	toho	pre	jednotlivých	akcionárov	nasledovne:
dividendy	pre	akcionára	FNM	SR	51%		 41	302	922,25	EUR
dividendy	pre	akcionára	EDFI	49%		 39	683	199,81	EUR

Dozorná	rada	spoločnosti	Stredoslovenská	energetika,	a.	s.	zároveň		odporúča		Riadnemu	valnému	zhromaždeniu	
spoločnosti	Stredoslovenská	energetika,	a.s.	schváliť	vyplatenie	dividend	na	účty	akcionárov	v	troch	platbách	(do	
30	dní	po	konaní	Riadneho	valného	zhromaždenia	27	000	000	EUR,	k	31.	októbru	2013	27	000	000	EUR	a	k	13.	
decembru	2013		26	986	122,06	EUR).
         
V	Žiline	dňa	10.	apríla	2013																																																																																						

Ing. Ján Voštenák,	predseda	Dozornej	rady,	Stredoslovenská	energetika,	a.s.
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PRÍLOHA Č.1 
Správa	nezávislého	audítora	a	individuálna	účtovná	závierka	k	31.	decembru	2012,	zostavená	podľa	Medzinárod-
ných	štandardov	pre	finančné	výkazníctvo	(IFRS)	v	znení	prijatom	Európskou	úniou.
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