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Otázky k Hodnoteniu Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2021 
až 2023 

 
 
Ministerstvo hospodárstva SR 
 

• Otázky1 RRZ odoslané 28. októbra 2020 (odpovede MH SR z 9. novembra 2020) 
 

1. V návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023 vyčíslilo MF SR objem riadnych 

dividend prijatých od spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (ďalej „SPP“) 

v roku 2020 vo výške 169 mil. eur a v rokoch 2021 až 2023 vo výške 220-250 mil. eur. 

Prosím Vás o zaslanie všetkých podkladov poskytnutých MF SR pre odhad prijatých 

dividend od SPP v uvedených rokoch. Zároveň prosím rozdeľte odhad dividend v rokoch 

2021 až 2023 podľa zdroja zisku (riadna činnosť spoločnosti, výplata nerozdeleného zisku, 

precenenie majetku, superdividendy od dcér, atď.). 

 

Zdrojom pre objem riadnych dividend prijatých od spoločnosti Slovenský plynárenský 
priemysel, a.s. (ďalej „SPP“) v roku 2020 vo výške 169 mil. eur je podiel na zisku z riadnej 
činnosti najmä spoločností eustream, a.s. (ďalej „eustream“) a SPP – distribúcia, a.s. 
(ďalej „SPP-D“), dcérskych spoločností spoločnosti SPP Infrastructure, a.s. (ďalej „SPP-
I“), ktorý sa do SPP dostal vo forme rozdelenia zisku SPP-I. 
  
Zdrojom pre odhad dividend v rokoch 2021 až 2023 vo výške 250 mil. eur (2021), 220 mil. 
eur (2022) a 220 mil. eur (2023) je zisk z riadnej činnosti SPP a zároveň podiel na zisku 
z riadnej činnosti predovšetkým spoločností eustream a SPP-D, dcérskych spoločností 
SPP-I, ktorý sa do SPP dostane vo forme rozdelenia zisku SPP-I. Uvedený odhad dividend 
v rokoch 2021 -2023 reflektuje očakávané znižovanie regulovaných cien energií. 
  
Zároveň chceme zdôrazniť, že zámerom a cieľom SPP ako aj MH SR ako akcionára SPP 

je primárne maximalizovať zisk z riadnej činnosti SPP ako aj dcérskych spoločností SPP-

I, ako potenciálny a jediný budúci zdroj pre príjem riadnych dividend do štátneho 

rozpočtu. V tomto duchu považujeme superdividendu v roku 2020 za neštandardnú 

a systémovo neopakovateľnú. 

 

2. V návrhu rozpočtu vyčíslilo MF SR objem riadnych dividend prijatých od spoločnosti 

Východoslovenská energetika Holding, a.s. (ďalej „VSE“)  v rokoch 2021 až 2023 približne 

v sume 30 mil. eur ročne. Prosím Vás o zaslanie všetkých podkladov poskytnutých MF SR 

pre odhad prijatých dividend od VSE v uvedených rokoch. Uveďte prosím odhad 

účtovného zisku po zdanení v rokoch 2020 až 2022 určený na rozdelenie akcionárom 

a popíšte, z akých predpokladov sa vychádzalo pri týchto odhadoch. 

 

Odpoveď VSEH Vám poskytneme v čo najkratšom čase. 

 

 
1  Otázky RRZ sú v ďalšom texte uvedené čiernym písmom, odpovede danej inštitúcie sú modrým písmom. 

Červeným písmom sú chýbajúce odpovede a ich prípadné zdôvodnenie alebo odpovede, ktoré daná inštitúcia  
žiadala nezverejniť.  
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(Poznámka RRZ: ku dňu zverejnenia hodnotenia návrhu rozpočtu 16.11.2020 nebola 

odpoveď doručená.)  

 

3. V návrhu rozpočtu MF SR vyčíslilo objem dividend prijatých od spoločnosti 

Stredoslovenská energetika Holding, a.s. (SSE) v roku 2022 vo výške 71 mil. eur. Dcérska 

spoločnosť SSE-Distribúcia vykázala výrazný rast čistého zisku v roku 2019, ktorý 

pozitívne ovplyvní ziskovosť spoločnosti SSE v roku 2020 a následne vyplatené dividendy 

štátu v roku 2021. Avšak tento nárast zisku bol spôsobený korekciou ÚRSO za TPS platby 

vo výške až 40 mil. eur, ktorá sa v ďalších rokoch nemusí opakovať. Prosím uveďte, 

z akých predpokladov sa vychádzalo pri odhade riadnych dividend od spoločnosti SSE v 

roku 2022. 

 

Strategický plán spoločnosti predpokladá, že vyplatenie dividend v roku 2022 vychádza 
z predpokladu vysporiadania všetkých neuhradených nákladov na podporu výroby 
elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby 
elektriny a tepla  v roku 2020 (tzv. deficit TPS). Ak nedôjde k vykompenzovaniu tohto 
deficitu TPS v roku 2020, spoločnosť SSE Holding pravdepodobne nebude vyplácať 
dividendy. 

 


