
 Správa o plnení Programu súladu spoločnosti za rok 2019 
 
Úvod: 
 

Spoločnosť SPV 100, s.r.o., IČO: 46 694 463, so sídlom Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 65632/L 
(ďalej len „Spoločnosť"), ktorá je držiteľom povolenia na distribúciu elektriny č. 2015E 0632 
v plnom znení vydanej Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „Úrad“), je 
prevádzkovateľom distribučnej sústavy a je zároveň súčasťou vertikálne integrovaného 
podniku. 
 
Táto správa dáva prehľadnú informáciu o plnení si legislatívneho rámca pre takto 
organizovanú spoločnosť v oblasti transparentného a nediskriminačného prístupu z všetkým 
zákazníkom a účastníkom trhu s elektrickou energiou.   
 

1. Legislatívny rámec 
 

Legislatívny rámec Programu súladu je daný Smernicou parlamentu a Rady 2009/72/ES, 
ktorá  bola v SR implementovaná do zákona č. 251/2012 Z.z. – zákon o energetike. Uvedená 
legislatíva určuje pravidlá pre vnútorný trh s elektrickou energiou.  
Program súladu je dokument ktorý obsahuje opatrenia ktoré zabezpečujú nediskriminačný 
a transparentný  prístup ku všetkým účastníkom trhu zo strany prevádzkovateľa distribučnej 
sústavy (ďalej len „DS“). 
Na základe uvedeného je prevádzkovateľ DS povinný podľa § 31 ods. 6 a §32 ods. 8 pís. b) 
zákona  č. 251/2012 Z.z. o energetike vypracovať správu o plnení „Programu súladu“ ktorá je 
súčasťou „Výročnej správy“, taktiež je povinný v zmysle § 20 zákona č. 431/2002 Z.z. 
o účtovníctve v znení neskorších predpisov zverejňovať správu o plnení prijatých opatrení 
uvedených v  programe súladu.  
 

2. Program súladu v Spoločnosti 
 
K 09.06.2012 bola založená spoločnosť SPV 100. Spoločnosť SPV 100 je distribučná 
spoločnosť  na území regionálneho prevádzkovateľa distribučnej sústavy, t.j. spoločnosti 
Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „SSD“). SPV 100 je držiteľom povolenia na 
distribúciu elektriny vydaného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví č. 2015E 0632 
v plnom znení.  SPV 100 nebola a nie je súčasťou regionálneho prevádzkovateľa distribučnej 
sústavy, t.j. SSD,  na území ktorej SPV 100 vykonáva svoju činnosť.  SPV 100 je 100% 
dcérskou spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s. (ďalej len „SSE, a.s.“). SSE, a.s. 
nadobudla 100% odchodný podiel v SPV 100 dňa 05.04.2017.  
 
SPV 100 pôsobí na liberalizovanom trhu s elektrinou ako nezávislý subjekt poskytujúci 
prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny všetkým účastníkom trhu s elektrinou, 
ktorí spĺňajú obchodné a technické podmienky SPV 100 a sú pripojení do miestnej 
distribučnej sústavy SPV 100. Jedná sa v súčasnej dobe o 11 odberateľov. 

 
Skupina SSE je tvorená spoločnosťou SSE, a.s. a jej dcérskymi spoločnosťami. SPV 100 
zabezpečuje prevádzku distribučnej sústavy v zmysle zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. 
v novej organizačnej štruktúre ktorá rešpektuje transpozíciu 3. legislatívneho liberalizačného 
balíčka EU.  
 
 
  
 
 
 



3. Plnenie opatrení Programu súladu počas roka 2019 
 

Súčasťou Programu súladu sú opatrenia v štyroch kategóriách, a to prevencia, monitoring, 
hodnotenie, aktualizácia. Implementáciou opatrení a sledovaním ich dodržiavania je 
poverená osoba povinná zabezpečiť súlad, ktorá zároveň rieši ad-hoc situácie súvisiace so 
zabezpečením nediskriminačného správania prevádzkovateľa distribučnej sústavy a ochrany 
dôverných informácií, prijíma a rieši podnety z externého a interného prostredia poukazujúce 
na prípadné porušenie princípov Programu súladu a v prípade potreby opatrenia na plnenie 
Programu súladu. 
 
Opatrenia na plnenie Programu súladu sú zamerané na činnosti v oblastiach: 
 
■ Prevencia 
Opatrenia v oblasti prevencie boli v priebehu roka 2019 zamerané už najmä na zvyšovanie 
povedomia osôb podieľajúcich sa na činnosti Spoločnosti.  
 
■ Monitoring a kontrola/audit 
Počas roka 2019 prebiehalo nastavenie procesov a zmluvných sťahov v súlade 
s požiadavkami platných právnych predpisov, najmä v oblasti súladu s požiadavkami na 
oddelenie v rámci vertikálne integrovaného podniku.  
 
Tento proces obsahoval implementáciu  nových procesov. Zároveň bola realizovaná kontrola 
zabezpečenia ochrany informácií súvisiacich s prevádzkou distribučnej sústavy pred 
prístupom neoprávnených osôb k dôverným informáciám, zameraná na zmluvné vzťahy 
a zverejňovanie informácií. V rámci tzv. compliance manažment, t.j. preverenie každej 
internej alebo externej sťažnosti súvisiacej s aplikovaním princípov Programu súladu osobou 
zodpovednou za zabezpečenie súladu, nebola počas roka 2019 riešená žiadna sťažnosť. 
Okrem toho, osoba povinná zabezpečiť súlad prijímala, konzultovala a riešila interné dopyty 
zo strany osôb participujúcich na činnosti Spoločnosti súvisiace s ich konaním tak, aby 
nedošlo k porušeniu pravidiel týkajúcich sa zabezpečenia nediskriminačného správania 
prevádzkovateľa distribučnej sústavy a ochrany dôverných informácií.  
 
■ Hodnotenie a reporting 
Táto oblasť zahŕňa najmä hodnotenie úrovne dosahovania cieľov v oblasti implementácie 
Programu súladu, ktoré tvorí súčasť výročnej správy Spoločnosti a v zmysle platnej 
legislatívy je predkladané ÚRSO. 
 
Záverom je možné konštatovať, že úlohy ktoré boli uvedené v „Akčnom pláne“ pre rok 2019 
boli splnené.  
 
             Vypracoval:  
        16. apríla 2020 
 
 

JUDr. Ján Valák 
                                                          osoba povinná zabezpečiť súlad v Spoločnosti 
                                                                       
 
 
  


