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ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ 
Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07  Bratislava 27 

 

 

 

R O Z H O D N U T I E 

 
Číslo: 0022/2016/S-AP                                                                                 Martin 15.11.2016 

Č.sp.: 5441-2016-BA 

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor monitoringu a analýz, ako orgán 

príslušný na konanie podľa § 13 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových 

odvetviach v znení neskorších predpisov v spojení s § 16 ods. 4, 5 a 6 zákona č. 251/2012 Z. z. 

o energetike a o zmene niektorých zákonov vo veci schvaľovania pravidiel pre rozvrhovanie aktív 

a pasív, nákladov a výnosov a pravidiel pre odpisovanie 

 

rozhodol 

 

podľa § 15 ods. 1 aţ 4 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení 

neskorších predpisov tak, ţe regulovanému subjektu Slovalco, a.s., Priemyselná 14,  

965 48 Ţiar nad Hronom, IČO: 31 587 011 schvaľuje na neurčitý čas pravidlá 

pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov: 

 
Pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov 

1 Informácie o činnosti 

Názov spoločnosti:    Slovalco, a.s. 

Adresa:     Priemyselná 14, 965 48  Ţiar nad Hronom 

IČO:                31 587 011 

DIČ:                 2020479483 

IČDPH:     SK2020479483 

Spoločnosťzapísaná v Obch. registri Okr. súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sa, vloţka č. 160/S 

Povolenie na podnikanie v energetike: povolenie č. 2013E 0583 vydané dňa 11.11.2013 

Dátum začiatku výkonu reg. činnosti: 12.6.2014 

 

Popis spoločnosti: 

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je výroba primárneho hliníka z oxidu hlinitého. 

Elektrolytická výroba hliníka je energeticky mimoriadne náročný proces,čo radí Slovalco 

na prvé miesto v objeme odberu elektriny v Slovenskej republike s ročným objemom 

cca 2,4TWh. Nakupovaná elektrinatvorícca20-30% nákladov Slovalco.  

Len nepatrnú časť nakupovanej elektriny Slovalco potrebuje spätne predať prostredníctvom 

účasti na krátkodobom trhu s elektrinou spoločnosti OKTE, a.s. (v objeme rádovo desatiny 

promile). Diať sa to môţe v prípadoch, keď sa časť nakúpenej elektriny nespotrebuje 

z dôvodu nevyhnutných plánovaných opráv technológie a s tým súvisiacich krátkodobých 

odstávok elektrolýznej výroby. Odstávky sa môţu vyskytnúť niekoľkokrát za rok (obyčajne 

menej ako 10) s dĺţkou spravidla menej ako 1 hodina.  
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2 Štruktúra pravidiel 

Slovalco, a.s. vedie účtovníctvo v  účtovníctvo v súlade so zák. č. 431/2002 o účtovníctve 

("Zákon o účtovníctve"). Podľa § 17a Zákona o účtovníctve spoločnosť vedie účtovníctvo 

a zostavuje účtovnú závierku podľa medzinárodných účtovných štandardov IFRS. Účtovnou 

menou spoločnosti je Americký dolár (USD). Účtovnú závierku spoločnosti schvaľuje valné 

zhromaţdenie spoločnosti v tejto mene. Pre potreby vykázania základu dane vedie spoločnosť 

účtovníctvo v súlade s postupmi účtovania a rámcovou účtovnou osnovou pre podnikateľov 

(opatrenie Ministerstva financií SR č. 23054/2002-92 v znení neskorších predpisov).  

 

Náklady, výnosy, aktíva a pasíva týkajúce sa regulovanej činnosti vedie spoločnosť 

na osobitne vedených analytických účtoch vytvorených k syntetickým účtom účtovej osnovy 

oddelene od neregulovaných činností. Spoločnosť dodáva nakúpenú elektrinu iba 

odberateľom mimo domácnosti. Slovalco nevykonáva v Slovenskej republike ţiadne iné 

regulované činnosti. 

 

3 Evidencia nákladov, výnosov, aktív a pasív   

          

Zaradenie: 

Slovalco je dodávateľom , ktorý podniká na základe povolenia na podnikanie 

v elektroenergetike a dodáva elektrinu odberateľom elektriny v objeme menšom ako 100 000 

MWh za rok, v zmysle § 2 ods. 6 vyhlášky č. 446/2012 Z. z. 

Slovalco má povinnosť predkladať výstupy z evidencie za sledovaný rok podľa § 2 ods. 6 

vyhlášky č. 446/2012 Z. z. v rozsahu podľa prílohy č. 9. 

 

Evidencia nákladov: 

Prvotné náklady vznikajúce v súvislosti s dodaním elektrickej energie eviduje spoločnosť 

na samostatných analytických účtoch rámcovej účtovnej osnovy. 

Druhotné náklady priamo priraditeľné k regulovanej činnosti spoločnosť eviduje 

na samostatných analytických účtoch rámcovej účtovnej osnovy. 

Náklady na mzdy a sociálne zabezpečenie sú prepočítavané na vykázaný priemerný 

evidenčný počet pracovníkov vykázaný v prehľade nákladov a výnosov za regulovanú 

činnosť (príloha č. 9 vyhlášky č. 446/2012 Z. z.). 

Odpisy majetku vyuţívaného výhradne na regulované činnosti sa sledujú a účtujú 

na samostatných analytických účtoch účtovej osnovy.  

Odpisy majetku vyuţívaného na regulované aj neregulované činnosti spoločnosti 

sa prepočítajú pomerne a to podľa času vyuţitia na jednotlivé činnosti. Odpisy sa zaokrúhľujú 

na celé eurá. 

Vzhľadom k tomu, ţe trţby spoločnosti z neregulovanej činnosti závisia od pohybu trhovej 

ceny hliníka na Londýnskej burze kovov (LME)., spoločnosť rozhodla  prepočítavať druhotné 

náklady percentuálnym podielom hodnoty dodanej elektrickej energie externým odberateľom 

na celkovej hodnote spotrebovanej elektrickej energie (PPD) reálnejšie zobrazuje vykázané 

aktíva, pasíva, náklady alebo výnosy. Z tohto dôvodu sa spoločnosť rozhodla na prepočet 

vykazovaných hodnôt vyuţívať podiel PPD. 

Pre druhotné náklady, ktoré nie sú priamo priraditeľné k regulovanej činnosti podniku 

sa pouţije nasledovné pravidlo: 

Náklad x PPD 

Kde:    Náklad sú celkové druhotné náklady súvisiace s nákupom elektriny, 

 PPD je percentuálny podiel hodnoty dodanej elektriny externým odberateľom na 

 celkovej hodnote spotrebovanej elektriny za príslušný rok. 
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Výnosy: 

Výnosy sledovaných činností tvorí fakturovaná čiastka za dodávku elektriny. 

Základné imanie: 

Základné imanie spoločnosť prepočíta podielom PPD. Vykazované základné imanie 

je vybilancované finančnými účtami.  

Pohľadávky a záväzky: 

Pohľadávky a záväzky spoločnosti sú evidované a priamo priraditeľné k dodávkam 

elektrickej energie. 

 

Majetok: 

Účtovnú a technickú evidenciu majetku vykonáva finančné oddelenie spoločnosti  

Slovalco, a.s., t.j. zaraďuje majetok do príslušnej odpisovej skupiny v súlade so zákonom 

o dani z príjmov. Spoločnosť Slovalco účtovne odpisuje majetok na základe stanoveného 

odpisového plánu počas predpokladanej doby ţivotnosti dlhodobého majetku. Majetok, jeho 

technické zhodnotenie a oprávky majetku vyuţívaného na regulované činnosti sa sledujú 

na osobitných analytických účtoch.  

Na zachovanie konzistentnosti s odpismi majetku sa majetok, jeho technické zhodnotenie 

a oprávky majetku, ktorý spoločnosť vyuţíva súčasne na regulované aj neregulované činnosti 

prepočítava pomerne podľa času vyuţitia na jednotlivé činnosti. 

 

Odôvodnenie: 

 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, odboru monitoringu a analýz (ďalej 

len „úrad“) bol dňa 28.10.2016 doručený a zaevidovaný pod číslom 39329/2016/BA 

návrh pravidiel pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov pre účely vedenia 

oddelenej evidencie spoločnosti Slovalco, a.s., Priemyselná 14, 965 48 Ţiar nad Hronom, 

IČO: 31 587 011 (ďalej len „Slovalco, a.s.“).   

 

Podľa § 15 ods. 2 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“) konanie o vecnej regulácii začalo na návrh 

spoločnosti Slovalco, a.s. 

 

Podľa § 15 ods. 3 zákona o regulácii účastníkom konania vo veci schvaľovania 

pravidiel pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov je navrhovateľ - spoločnosť  

Slovalco, a.s. 

 

Zákon o regulácii v ustanovení § 13 ods. 2 písm. d) upravuje pôsobnosť úradu vo veci 

schvaľovania pravidiel pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov. 

 

Podľa § 16 ods. 1 zákona č. zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene niektorých 

zákonov (ďalej len „zákon č. 251/2012 Z. z.“) v záujme zabránenia vzniku diskriminácie 

a kríţových dotácií  sú výrobca elektriny, výrobca plynu, prevádzkovateľ prenosovej sústavy, 

prevádzkovateľ distribučnej sústavy, prevádzkovateľ prepravnej siete,  prevádzkovateľ distribučnej 

siete prevádzkovateľ zásobníka podľa uvedeného paragrafu povinní viesť oddelenú evidenciu 

skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, oddelenú evidenciu o nákladoch, výnosoch, 

aktívach, pasívach, a určiť pravidlá na rozvrhovanie aktív, pasív, nákladov, výnosov a určiť 

pravidlá na odpisovanie samostatne za kaţdú jednu z činností, ktorú vykonáva v rámci 

podnikania. 
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Podľa § 16 ods. 4 písm. b) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene niektorých 

zákonov osoby uvedené v odsekoch 1 aţ 3 sú povinné predloţiť úradu na schválenie pravidlá 

pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov v lehote do 30 dní odo dňa začatia 

výkonu činnosti.  

 

Podľa § 41 ods. 1 písm. a) zákona o regulácii na konanie podľa tohto zákona 

sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem § 33 ods. 2, ak sa v konaní 

vychádzalo iba z podkladov predloţených účastníkom konania a zároveň sa účastníkovi 

konania vyhovelo v plnom rozsahu.      

 

Úrad po preskúmaní predloţeného návrhu pravidiel na rozvrhovanie aktív, pasív, 

nákladov, výnosov spoločnosťou Slovalco, a.s. schválil v takom znení, ako ho predloţila 

a ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 

 

Poučenie: 

 

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie treba podať na Úrad       

pre reguláciu sieťových odvetví, odbor monitoringu a analýz, ul. Pavla Mudroňa 45,                   

036 01 Martin, a to v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Toto rozhodnutie 

je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Ing. Ivan Zachar 

                                                                                   riaditeľ odboru monitoringu a analýz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí:  

Slovalco, a.s., Priemyselná 14, 965 48 Ţiar nad Hronom 


