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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: 0082/2013/S-AP                                                                                 Martin, 17.09.2013 
 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie kvality 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 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 až 4 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach tak,  
že regulovanému subjektu SLOVINTEGRA ENERGY, s.r.o., Tematínska 5/A,  
851 05 Bratislava, IČO: 35 968 486 schvaľuje od 1. januára 2014 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 subjektu 

 
Spoločnosť SLOVINTEGRA ENERGY, s.r.o. so sídlom Tematínska 5/A, 851 05  
Bratislava, s prevádzkou v Priemyselnom parku Géňa 5603/60A, 934 01 Levice, vznikla 
13.12.2005 ako podnik so slovenským kapitálom. Oprávnenie na podnikanie v oblasti 
elektroenergetiky získala vydaním povolenia č. 2006E 0214 Úradom pre reguláciu sieťových 
odvetví zo dňa 11.05.2009.  
Aktuálne je v oblasti elektroenergetika platné povolenie č. 2006E 0214 – 7. zmena zo dňa 
19.01.2012 v rozsahu podnikania: výroba elektriny, dodávka elektriny a na predmet 
podnikania výroba tepla, rozvod tepla - povolenie č. 2006T 0162 – 7. zmena zo dňa 
19.01.2012. 
Spoločnosť vyrába elektrinu formou kombinovanej výroby elektriny a tepla (KVET). 

 
 

2. Spôsob vedenia oddelenej evidencie 
 

Spoločnosť je v zmysle § 16 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v znení neskorších zmien 
a predpisov a § 3 ods. 5 písm. a) vyhlášky č. 446/2012 Z. z. vedie oddelenú účtovnú 
evidenciu za jednotlivé činnosti, ktorými sú: 

- výroba elektriny, 
- dodávka elektriny, 
- výroba tepla a 
- rozvod tepla. 
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Oddelená evidencia nákladov a výnosov sa vedie v súlade s vyhláškou č. 446/2012 Z. z. 
v rozsahu podľa prílohy č. 1. 
Oddelená evidencia podľa činností sa v spoločnosti SLOVINTEGRA ENERGY, s.r.o. 
realizuje zriadením hospodárskych stredísk, činností, ako aj sústavou syntetických  
a analytických účtov. 
 
Prehľad hospodárskych stredísk, jednotlivých činností v rámci stredísk, ako aj  ich obsahovú 
náplň poskytuje nižšie uvedená tabuľka. 
 

Hospodárske strediská: Činnosti: Obsah 

300 – Elektrická energia 

Výroba elektrickej 
energie 

Účtovanie nákladov a výnosov jednoznačne 
súvisiacich s výrobou elektrickej energie. 

Dodávka 
elektrickej energie 

Účtovanie nákladov a výnosov súvisiacich 
s dodávkou elektrickej energie v prípade, 
kedy spoločnosť predáva elektrinu, ktorá nie 
je ňou vyrobená. 

200 – Teplo 

Výroba tepla 
Účtovanie nákladov a výnosov jednoznačne 
súvisiacich s výrobou tepla. 

Rozvod tepla 
Účtovanie nákladov a výnosov súvisiacich 
s rozvodom tepla. 

100 – Spoločné 
(elektrická energia + 
teplo) 

 
 

V prípade, že náklady ani výnosy nie je 
možné jednoznačne priradiť k stredisku 300 
– Elektrická energia alebo 200 – Teplo, sú 
zaúčtované na stredisko 100 – Spoločné, 
ktorého výsledná hodnota je rozpočítavaná 
do vyššie spomenutých stredísk 
energetickou metódou*. 

900 – Ostatná činnosť 

 Účtovanie výnosov nesúvisiacich s výrobou 
a dodávkou elektrickej energie ani výrobou 
a rozvodom tepla v prípade, že takéto 
vzniknú. 
Účtovanie nákladov nesúvisiacich s výrobou 
a dodávkou elektrickej energie ani výrobou 
a rozvodom tepla a zároveň účtovanie 
nákladov, ktoré nie sú považované za 
oprávnené náklady súvisiace s regulovanou 
činnosťou spoločnosti. 

 
 

3. Metodika rozvrhovania nákladov, výnosov, aktív a pasív 
 

Pre rozvrhovanie prvotných a druhotných nákladov, výnosov, aktív a pasív spoločnosť zvolila 
nasledovný postup: 
a) položky, ktoré sa svojou podstatou priamo týkajú jednotlivých oddelených činností (dajú 

sa priamo priradiť k výrobe/dodávke elektriny, resp. výrobe/rozvodu tepla) sa účtujú 
priamo na príslušné hospodárske strediská, 
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b) položky, ktoré nie je možné explicitne identifikovať ako vzťahujúce sa k výrobe/dodávke 
elektriny, resp. výrobe/rozvodu tepla spoločnosť priraďuje k daným strediskám 
v alikvotnej čiastke - pomerom, ktorý je vypočítaný na základe energetickej metódy podľa 
vyhlášky č. 222/2013 Z. z. § 4 ods. 7 písm. b) (energetická metóda), 

c) rozvrhovanie položiek v rámci strediska elektrická energia na činnosti sa realizuje 
pomerom tržieb z výroby elektrickej energie voči celkovým tržbám a pomerom tržieb 
za dodávku elektrickej energie voči celkovým tržbám, 

d) rovnakým spôsobom (popísaným v bodoch a), b)) spoločnosť postupuje aj pri rozvrhovaní 
majetku a s ním súvisiacich odpisov, 

e) nakoľko činnosti, ktoré spoločnosť okrem hlavných činností (výroby/dodávky elektriny 
a výroby/rozvodu tepla) vykonáva v rámci podnikania priamo súvisia s hlavnými 
činnosťami, všetky druhotné položky nákladov, výnosov, aktív a pasív sa priraďujú 
k jednotlivým činnostiam pomerom v súlade s energetickou metódou. 
 

Popis výpočtu energetickej metódy: 
 
Energetickú metódu spoločnosť SLOVINTEGRA ENERGY, s.r.o. uplatňuje na základe 
vyhlášky č. 222/2013 Z. z. § 4 ods. 7 písm. b).  
Vychádza sa z koeficientov β zohľadňujúcich pomer svorkovej výroby elektriny a užitočnej 
dodávky tepla k súčtu svorkovej výroby elektriny a užitočnej dodávky tepla. 
 
 

 

 

Svorková výroba je práca odčítaná z elektromerov na svorkách generátorov. 
 
Užitočná dodávka tepla je vypočítaná ako podiel tepla odčítaného z meradiel tepla 
a koeficientu 0,914 čo je Ukazovateľ energetickej účinnosti zariadení na distribúciu tepla. 
Tento koeficient je pre spoločnosť SLOVINTEGRA ENERGY, s.r.o. stanovený v Protokole 
o overení hospodárnosti sústavy tepelných zariadení podľa § 25, ods. 2, písm. c) zákona 
č. 657/2004 Z. z. v znení zákona č. 99/2007 Z. z. a vyhlášky URSO č. 328/2005 Z. z. v znení 
vyhlášky č. 59/2008 Z. z.. Dátum vyhotovenia protokolu je 04.05.2011. 
 
Výsledné koeficienty sa následne použijú na rozdelenie príslušných položiek v účtovníctve 
nasledovne: 
 
Pre členenie položiek nákladov hlavnej komodity, ktorou je zemný plyn, sa po skončení 
bežného mesiaca stanovuje skutočne dosiahnutý pomer spotreby plynu na výrobu elektriny 
a na výrobu tepla vypočítaný energetickou metódou. Týmto pomerom sa rozčlenia náklady 
hlavnej komodity – plynu a zaúčtujú sa mesačne ako skutočnosť. 
Pre účtovanie ostatných priamo neidentifikovateľných nákladov, aktív a pasív (elektrina, 
teplo) sa vypočíta pomer členenia energetickou metódou, ktorá vychádza zo skúseností 
minulého a bežného obdobia a predpokladaného vývoja v roku budúcom. 
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4. Odpisová politika spoločnosti 
 
Spoločnosť rozlišuje účtovné a daňové odpisy. Účtovné odpisy zohľadňujú skutočnú dobu 
použiteľnosti majetku, t.j.  berie sa do úvahy: 

- predpokladané využitie majetku s ohľadom na kapacitu výroby, resp. objem výroby, 
- fyzické opotrebenie vyplývajúce z prevádzkových podmienok (zmennosť prevádzky, 

poveternostné podmienky atď.) a 
- iné skutočnosti, prípadne obmedzenia. 

 
Účtovné odpisovanie majetku začína v mesiaci obstarania za predpokladu, že majetok spĺňa 
všetky zákonné podmienky vyžadované rôznymi právnymi predpismi (ekologickými, 
stavebnými, hygienickými, požiarnymi, bezpečnostnými a i.) a zároveň je sprístupnený 
na používanie. Spoločnosť uplatňuje rovnomerné odpisovanie počas roka. 
Na začiatku kalendárneho roka môže nastať prehodnotenie životnosti majetku v prípade, 
že spoločnosť zistí, že pôvodná plánovaná doba použiteľnosti majetku sa podstatne líši 
od jeho očakávaného využívania v budúcnosti. V tomto prípade dochádza k úprave 
odpisového plánu. 
Pravidlá daňového odpisovania sa riadia zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 
neskorších zmien a predpisov. Spoločnosť si zvolila rovnomerné odpisovanie v daňových 
odpisových skupinách: 
 

1. daňová odpisová skupina   4 roky 
2. daňová odpisová skupina   6 rokov 
3. daňová odpisová skupina 12 rokov 
4. daňová odpisová skupina 20 rokov. 

 
 
Odôvodnenie: 
 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, odboru regulácie kvality a analýz (ďalej len 
„úrad“) bol dňa 22.08.2013 doručený a zaevidovaný pod číslom 25583/2013/BA 
návrh pravidiel pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov pre účely vedenia 
oddelenej evidencie spoločnosti SLOVINTEGRA ENERGY, s.r.o. 

Podľa § 15 ods. 2 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach  
(ďalej len „zákon o regulácii“) konanie o vecnej regulácii začalo na návrh spoločnosti  
SLOVINTEGRA ENERGY, s.r.o. 

Podľa § 15 ods. 3 zákona o regulácii účastníkom konania vo veci schvaľovania 
pravidiel pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov je navrhovateľ - spoločnosť 
SLOVINTEGRA ENERGY, s.r.o. 

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 v záujme zabránenia vzniku diskriminácie a krížových 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 každú jednu z činností, ktorú vykonáva v rámci podnikania.   

   



 5

 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 predložených účastníkom konania a zároveň sa účastníkovi 
konania vyhovelo v plnom rozsahu.      

Úrad po preskúmaní predloženého návrhu pravidiel na rozvrhovanie aktív, pasív, 
nákladov, výnosov spoločnosťou SLOVINTEGRA ENERGY, s.r.o. schválil v takom znení, 
ako ho predložila 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 regulácie kvality 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 regulácie kvality a analýz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozhodnutie sa doručí:  
SLOVINTEGRA ENERGY, s.r.o., Tematínska 5/A, 851 05 Bratislava 


