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Som presvedčený, že máme ľudí,

zdroje, víziu a stratégiu, aby sme 

splnili všetky nové úlohy a vytvárali hodnoty ako

pre našich zamestnancov, tak aj pre 1,5 milióna

pripojených užívateľov našej siete.

Stéphane Grit 
predseda predstavenstva

“
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Príhovor predsedu predstavenstva
Vážené dámy, vážení páni,

po dokončení prvého obchodného roku našej mladej spoločnosti by som rád
úprimne poďakoval našim zamestnancom, manažérom spoločnosti
SPP - distribúcia a našim partnerom, ktorí sa podieľali na úspechoch v roku 2007.

V roku 2007 si spoločnosť SPP - distribúcia dôsledne plnila úlohy, ktoré vyplynuli
z právneho odčlenenia jej činností od materskej spoločnosti SPP, a. s. Tento proces
sa  začal 1. júla 2006 a jeho podstata spočívala v nasledujúcich oblastiach: 

� usporiadanie všetkých zmluvných vzťahov v súlade s novým legislatívnym
rámcom

� rozvoj nástrojov na riadenie vzťahov s našimi zákazníkmi - či už ide
o obchodníkov, dodávateľov plynu alebo koncových zákazníkov pripojených na
našu sieť, a to najmä na nový Distribučný informačný systém (DIS) 

� nastavenie procesov s cieľom zvýšiť rýchlosť a zjednodušiť spoluprácu s našimi
zákazníkmi.

Som presvedčený, že v čase, keď nastane reálne otvorenie slovenského trhu,
budeme dostatočne pripravení vyhovieť prípadnému zvýšenému dopytu na
domácom trhu. 

Rok 2007 bol rokom plným zmien, najmä legislatívnych. Či už išlo o prípravu
Stratégie energetickej bezpečnosti Slovenskej republiky, novelu regulačného
zákona, návrh novely Zákona o energetike, návrh Vyhlášky štandardov kvality v
plynárenstve, či o zmenu spôsobu účtovania spotreby zemného plynu
z objemových jednotiek v m³ na jednotky energetické v kWh. SPP - distribúcia sa
aktívne podieľala na pripomienkach tohto energetického balíka z odborného
hľadiska.

SPP - distribúcia mala počas celého roka vo svojich aktivitách na zreteli víziu
zabezpečenia efektívnej prevádzky siete, dodávania služby v dohodnutej kvalite,
príspevok k udržateľnosti, splnenia svojich zákonných povinností a v neposlednom
rade dosiahnutie nástrojov potrebných na financovanie svojich aktivít. 

Preto sme spokojní so skutočnosťou, že naše cenové návrhy na distribučné tarify
na rok 2008 ÚRSO vo všeobecnosti akceptoval. Vďaka usilovnej spolupráci
založenej na plnej dôvere sme dokázali udržať si úroveň našich povolených príjmov.
V roku 2008 sa budeme aj naďalej venovať vyššie spomenutým témam
s mimoriadnym ohľadom na prípravu na viacročné regulačné obdobie, tak ako ho
vyhlásil predseda ÚRSO. 

V súvislosti s našou prevádzkou by som chcel zdôrazniť, že v hospodárskych
výsledkoch sa nám podarilo vykompenzovať mierne počasie v prvom štvrťroku
2007 a ním spôsobené nižšie objemy distribuovaného plynu. Tento úspech sme
dosiahli najmä znížením režijných nákladov a nákladov za energie. Považujeme ho
za ovocie optimalizačných programov, ktoré spoločnosti hlavnej skupiny SPP začali
v roku 2006.

Uvedomujem si skutočnosť, že vývoj dopytu po našich službách mierne klesal ako
dôsledok nižšej spotreby zemného plynu, a to najmä kvôli zvýšenej úspore energií
zo strany zákazníkov. Na druhej strane však pozitívne vnímam silný rozvoj v oblasti
výroby elektriny a vzniku priemyselných parkov, ktoré ponúkajú nové príležitosti pre
spoločnosť SPP – distribúcia. Rád by som vyzdvihol novú formu aktívneho prístupu
našej spoločnosti k týmto novým a zaujímavým zákazníkom – užívateľom siete.

Mimo týchto makro premenných existuje jeden externý faktor, ktorý by mohol
ovplyvniť naše výsledky v budúcnosti. Je to zvýšenie ceny zemného plynu, ktorý si
nakupujeme pre našu vlastnú spotrebu a pokrývame ním naše straty. Ide o dobre
známy fakt podnikania v sieťových službách. Podnikli sme viaceré kroky, aby sme
sa vysporiadali s touto otázkou, konkrétne išlo o prehodnotenie nášho systému
merania a praxe, výmeny väčšiny citlivých plynárenských zariadení s cieľom
redukcie takýchto strát zemného plynu na distribučnej sieti. 
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Aby sme udržali úroveň zisku, zaviedli sme tiež niekoľko opatrení zameraných na
zníženie nákladov a zlepšenie prevádzkovej efektivity. V súlade s týmto plánom
sme na ušetrenie času a energie rozvíjali projekt mobilných pracovísk. Túto
technológiu považujem za skutočný prielom v našom odbore a som presvedčený,
že v budúcnosti sa stane štandardom podnikania v sieťových odvetviach. 

Rád by som zdôraznil, že SPP – distribúcia si plnila a plní svoju základnú povinnosť
poskytovať bezpečnú prevádzku distribučnej siete. V roku 2007 pokračovali
prípravy na optimalizáciu budúcich významných nákladov na obnovu plynovodov,
ktoré sa vybudovali v období 70. tych až 90. tych rokov minulého storočia
a ktorých výmena sa uskutoční v nasledujúcich rokoch. 

V neposlednom rade chcem pripomenúť, že naďalej pokračujeme v dodržiavaní
korporátnych postupov riadenia. V tejto súvislosti sme v roku 2007 vyvinuli
náš vnútorný systém kontroly. 

Náš ekonomicko-finančný model zostáva aj naďalej optimálne nastavený: stabilný
cash - flow, nízka zadĺženosť, rozumné investície, precízna kontrola nákladov a
výdavkov. S týmto nastavením budeme aj naďalej schopní čeliť výzvam
budúcnosti. Napriek neustálemu tlaku z pohľadu regulácie a požiadaviek na
znižovanie nákladov som presvedčený, že máme ľudí, zdroje, víziu a stratégiu, aby
sme splnili všetky nové úlohy a vytvárali hodnoty ako pre našich zamestnancov, tak
aj pre 1,5 milióna pripojených užívateľov našej siete.

Moji kolegovia z predstavenstva, páni Peter Hlaváč, Sebastian Jochem a ja sme
veľmi hrdí, že máme možnosť podeliť sa s Vami o túto výročnú správu.
Ubezpečujeme Vás, že i naďalej sme pripravení intenzívne pokračovať v budovaní
našej spoločnosti tak, aby sme si zaslúžili hodnotenie: SPP - distribúcia je
spoločnosťou, ktorej možno veriť a na ktorú sa možno spoľahnúť.

Stéphane Grit 
predseda predstavenstva
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Predstavenstvo k 31. 12. 2007

Ing. Stéphane Grit
predseda predstavenstva

Assessor jur. Sebastian Jochem
člen predstavenstva

Ing. Peter Hlaváč 
podpredseda predstavenstva
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Dozorná rada k 31. 12. 2007

Doc. Ing. Nikolaj Ponevský, PhD.
predseda dozornej rady  

Antoine Jourdain
podpredseda dozornej rady  

Ing. Gustáv Laca
Vladislav Petráš
Pavol Korienek
Daniel Nechala

Členovia:
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Príhovor generálneho riaditeľa
Vážené dámy, vážení páni,

rok 2007 bol prvým rokom existencie samostatnej spoločnosti
SPP – distribúcia, a. s. Čo priniesol akcionárom, zamestnancom, ale najmä našim
odberateľom? Ukázal sa krok právneho rozčlenenia integrovanej SPP, a. s. do troch
samostatných spoločností z hľadiska odberateľov kapacít distribúcie ako správny?

Rok 2007 bol pre našu spoločnosť po stránke ekonomickej úspešný, o čom
svedčia hospodárske výsledky v hlavných ukazovateľoch. Sme hrdí na to, že
napriek veľmi komplikovaným podmienkam z hľadiska povolených výnosov, sa
hospodárske výsledky našej spoločnosti blížia plánovaným. Splnili sme úlohy aj
v oblasti investičného plánu, kde sa plnením plánu rekonštrukcií vytvárajú
podmienky pre postupnú výmenu plynárenských zariadení, a tým pre znižovanie
nákladov a zvyšovanie bezpečnosti.

Aj v roku 2007 bolo prvoradou prioritou pre SPP - distribúcia, a. s. zabezpečiť
spoľahlivú dodávku zemného plynu odberateľom. Spoľahlivá, plynulá a bezpečná
distribúcia zemného plynu si vyžaduje neustále riadenie, kontrolu, údržbu,
diagnostikovanie a investície do obnovy distribučnej siete s celkovou dĺžkou viac
ako 31 000 km. SPP - distribúcia, a. s. preto neustále zlepšuje diagnostické
postupy, modernizuje technológie a dlhodobo zvyšuje investície do bezpečnosti a
rozvoja distribučnej siete. Bezpečnosť plynárenskej distribučnej siete na Slovensku
tak môžeme porovnať s vysokým štandardom plynárenských sietí vo vyspelých
krajinách Európskej únie.

Z hľadiska činností vo vnútri spoločnosti bol rok 2007 mimoriadne poučný. Udalosti
znovu potvrdili, že i v čase moderných technológií a riadiacich systémov platí heslo
„plyn je dobrý sluha, ale zlý pán“. Preto by som chcel zdôrazniť, že zemný plyn ako
každé iné energetické médium, pokiaľ sa s ním správne, odborne a bezpečne
manipuluje, je bezpečné médium. 

Významným bol rok 2007 i z hľadiska fungovania spoločnosti navonok, voči
odberateľom. Aj keď mnohí odberatelia vnímajú cenovú politiku SPP najmä vo
väzbe na ceny plynu, ceny za predaj distribučnej kapacity sa prakticky nezmenili.
Tento pozitívny fakt bol pri neustálom raste cien vstupov dosiahnutý zvýšeným
úsilím zamestnancov maximalizovať produktivitu súvisiacich činností.

Sme si vedomí, že nie sme dokonalí, preto chceme neustále pracovať na svojom
profesionálnom prístupe, zlepšovať komunikáciu s našimi zákazníkmi. Som
presvedčený, že v nadchádzajúcom roku nastane, najmä v tejto oblasti, ďalšie
kvalitatívne zlepšenie.

Rád by som poďakoval našim zamestnancom, partnerom a zákazníkom, vďaka
ktorým sa nám podarilo dosiahnuť plánované hospodárske výsledky.

Kazimír Kmeť
generálny riaditeľ
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Vrcholový manažment k 31. 12. 2007

Ing. Kazimír Kmeť, CSc.
generálny riaditeľ

Ing. Rastislav Lauko
riaditeľ sekcie ekonomického
servisu a regulácie

Ing. Dušan Terem 
riaditeľ sekcie politiky

Ing. Gabriel Pintér
riaditeľ RC prevádzky 
a údržby – Západ

Ing. Miroslav Horváth
riaditeľ RC prevádzky 
a údržby – Východ

Ing. Marek Paál
riaditeľ sekcie predaja 
distribučných kapacít

Ing. Miloš Hrabě
riaditeľ sekcie merania 
a metrológie

Ing. Marián Sanitra
riaditeľ RC prevádzky 
a údržby – Sever

Ing. Milan Mindek
riaditeľ Slovenského
plynárenského dispečingu

Ing. Ladislav Ondrejička
riaditeľ sekcie rozvoja sietí

Ing. Vladimír Mataj
riaditeľ RC prevádzky 
a údržby – Juh
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Profil spoločnosti 

Ešte v nedávnej minulosti sa distribúcia zemného plynu v rámci spoločnosti
SPP, a. s. uskutočňovala v rámci samostatnej divízie. Vzhľadom na nové
požiadavky Európskej únie a slovenskej legislatívy túto úlohu od 1. júla 2006
vykonáva samostatná dcérska spoločnosť SPP - distribúcia, a. s. Rok 2007 sa stal
prvým uceleným rokom hospodárenia spoločnosti z hľadiska prevádzky i riadenia.

SPP - distribúcia, a. s. zodpovedá za spoľahlivú distribúciu zemného plynu pre
približne 1,5 milióna koncových zákazníkov na Slovensku. Zabezpečuje tiež
prevádzku distribučnej siete, ako i pravidelnú opravu a údržbu plynovodov všetkých
tlakových úrovní, regulačných a odorizačných staníc. 

Jednou z hlavných oblastí činnosti spoločnosti je tiež zriaďovanie pripojení
žiadateľov o dodávku zemného plynu na distribučnú sieť, ktorú spoločnosť neustále
rozvíja, aby mohla načas splniť dodávky požadovaných množstiev zemného plynu
a udržiavať požadované tlakové úrovne pre nových súkromných a obchodných
zákazníkov.

Keďže spoločnosť SPP – distribúcia, a. s. sa stará o prevádzku a údržbu
distribučnej siete, má aj technicky a ekonomicky neľahkú úlohu investovať v správny
čas a vhodné množstvo prostriedkov do rekonštrukcie siete a iných plynárenských
zariadení s cieľom udržať vysokú úroveň spoľahlivosti a bezpečnosti.

V neposlednom rade zabezpečuje SPP - distribúcia, a. s. dispečerské riadenie
distribučnej siete a vykonáva meranie prietoku zemného plynu na vstupe i výstupe
z distribučnej siete.  Spoločnosť je zodpovedná za vyvažovanie denných rozdielov
medzi objemom zemného plynu vstupujúceho do siete a tým, ktorý z nej vychádza.
Takéto vyvažovanie vykonáva pomocou čerpania alebo vtláčania zemného plynu
z podzemných zásobníkov. 

SPP - distribúcia, a. s. sa usiluje svojou činnosťou zefektívniť procesy vo vzťahu
k hlavnej skupine spoločností SPP a skvalitniť služby smerom ku svojim
zákazníkom, najmä v procese pripájania k distribučnej sieti a odčítania spotreby
zemného plynu.  

Uplynulý rok preukázal, že SPP - distribúcia, a. s., ako samostatný právny subjekt
splnil hlavné úlohy a naplnil požiadavky trhu.
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Predstavenstvo

Generálny riaditeľ

Sekcia ekonomického
servisu a regulácie

Sekcia 
politiky

Sekcia 
rozvoja sietí

Slovenský plynárenský
dispečing

Sekcia merania 
a metrológie

Sekcia predaja
distribučných kapacít

Regionálne centrum
prevádzky a údržby -
Východ
 

Regionálne centrum
prevádzky a údržby -
Západ

Regionálne centrum
prevádzky a údržby -
Sever

Regionálne centrum
prevádzky a údržby -
Juh

Organizačná štruktúra k 31. 12. 2007
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Ekonomická a finančná výkonnosť
Rok 2007 bol pre spoločnosť SPP - distribúcia, a. s. po právnom odčlenení v roku 2006 prvým uceleným rokom samostatného
fungovania v novousporiadanom prostredí plynárenstva. 

Porovnanie finančných výsledkov našej spoločnosti s predchádzajúcim obdobím v
tabuľkách prirodzene odráža právne odčlenenie z roku 2006. Medziročne sú
porovnávané hospodárske (finančné) výsledky, ktoré spoločnosť dosiahla v roku
2007 s výsledkami za šesťmesačné obdobie roku 2006. Finančné výsledky roku
2006 sú súčasne ovplyvnené špecifickými účtovnými operáciami, ktoré boli
mimoriadne iba pre rok 2006 a súviseli s právnym unbundlingom.

Vývoj podnikateľského prostredia

Vývoj menových kurzov, cien ropy a ropných produktov na medzinárodných trhoch
a klimatických podmienok mali významný dopad na podnikateľské prostredie aj
v roku 2007. 

Dianie na devízovom trhu nadviazalo na minuloročný trend posilňovania slovenskej
koruny. V priebehu roka 2007 slovenská koruna posilnila ešte výraznejšie. 

Vývoj na komoditných trhoch, ktoré reprezentujú ropa a ropné produkty, sa niesol
počas roka 2007 v znamení rastu cien. Cena ropy prekračovala hodnoty svojich
historických maxím. 

Nezanedbateľný dopad na finančné výsledky spoločnosti mali aj klimatické
podmienky ovplyvňujúce obchod a distribúciu zemného plynu. Nepriaznivý vplyv
teplejšieho počasia sa prejavil vo výške objemu distribuovaného zemného plynu
v prvej tretine roku 2007.

Individuálne výsledky

Za rok 2007 spoločnosť dosiahla prevádzkové výnosy vo výške 13,8 mld. Sk.
Hlavným zdrojom tvorby prevádzkových výnosov boli tržby za poskytnutie
distribučnej kapacity. 

Prevádzkové náklady (bez dane z príjmov) boli vynaložené vo výške 9,7 mld. Sk.
Ťažisko tvorili náklady na služby, odpisy a amortizácia, osobné náklady a náklady
na nákup zemného plynu na krytie vlastnej spotreby ako aj strát v distribučnej sieti. 

Spoločnosť SPP – distribúcia, a. s. vykázala za finančný rok 2007 zisk pred
zdanením vo výške 4,1 mld. Sk. Celková daňová povinnosť za daň z príjmov
dosiahla výšku 0,8 mld. Sk, z toho splatná daň predstavuje 0,9 mld. Sk a odložená
daň (bežné obdobie) -0,1 mld. Sk. Zisk po zdanení dosiahol úroveň  3,3 mld. Sk.

Porovnanie štruktúry zisku po zdanení (v mld. Sk):

15

Prevádzkové výnosy 

Prevádzkové  náklady

Výsledok z finančných operácií

Daň z príjmu

Zisk po zdanení

1. 1. -  31. 12. 2007

13,8

-9,7

0,0

-0,8

3,3

1. 7.  - 31. 12. 2006

6,0

-3,4

0,0

-0,2

2,4
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Kapitálová štruktúra
Celkové aktíva spoločnosti dosiahli k súvahovému dňu výšku 87,6 mld. Sk
a poklesli oproti predchádzajúcemu obdobiu o 1,4 mld. Sk, najmä v súvislosti
s nižším stavom obežného majetku. 

Neobežný majetok (dlhodobý nehmotný a hmotný majetok) bol vykázaný vo výške
82,8 mld. Sk a tvoril 94,5 % celkových aktív. Rozhodujúce položky tvorili budovy,
stavby, stroje a zariadenia distribučných sietí. Účtovná hodnota neobežného
majetku bola k súvahovému dňu 2007 na podobnej úrovni ako v roku 2006. 

Investičné výdavky dosiahli výšku 2,2 mld. Sk a boli vynakladané najmä
na rekonštrukcie a rozvoj distribučnej siete, na nákupy technológií a zariadení. 

Obežný majetok vo výške 4,8 mld. Sk pozostával k súvahovému dňu zo zásob,
pohľadávok, z finančných účtov a tvoril 5,5 % z hodnoty celkových aktív. Oproti
predchádzajúcemu obdobiu poklesol o 1,3 mld. Sk v relácii na pokles finančných
účtov.

Porovnanie štruktúry aktív (v mld. Sk):

Vlastné imanie dosiahlo výšku 74,1 mld. Sk, čo predstavovalo 84,6 % hodnoty
zdrojov krytia majetku spoločnosti a okrem základného imania ho tvorili zákonné a
ostatné fondy a nerozdelený zisk. Vlastné imanie medziročne vzrástlo o 0,9 mld. Sk. 

Základné imanie spoločnosti predstavovalo základné imanie zapísané
v obchodnom registri vo výške 59,0 mld. Sk. Pozostáva z 11  kmeňových akcií
(10 ks akcií v menovitej hodnote 100 000 Sk a jedna akcia v menovitej hodnote
58 968 162 500 Sk).

Štruktúra akcionárov k 31. 12. 2007 bola nasledovná:

Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 11 akcií 100 %

Stav zákonného rezervného fondu spoločnosti tvorený z  kapitálových vkladov
predstavoval k 31. 12. 2007 úroveň 11,8 mld. Sk. 

Celková výška záväzkov tvorila 15,4 % krytia majetku, k súvahovému dňu záväzky
dosiahli objem 13,5 mld. Sk. Oproti počiatočnému stavu poklesli o 2,3 mld. Sk.
Rozhodujúce položky záväzkov tvorili dlhodobé záväzky (odložený daňový záväzok
vo výške 11,2 mld.Sk),  krátkodobé záväzky a rezervy.

Porovnanie štruktúry zdrojov krytia (v mld. Sk):

2006

vlastné imanie

73,2 / 82,2 % 15,8 / 17,8 %

74,1 / 84,6 % 13,5 / 15,4 %

záväzky

2007

2006

neobežný majetok

82,9 / 93,1 % 6,1 / 6,9 %

82,8 / 94,5 % 4,8 / 5,5 %

obežný majetok

2007
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Distribúcia zemného plynu
SPP – distribúcia, a. s. zabezpečuje distribúciu zemného plynu odberateľov na území Slovenska. Zemný plyn na Slovensku
distribuujeme sieťou plynovodov rozličných tlakových úrovní, ktorých neoddeliteľnou súčasťou sú technologické objekty,
predovšetkým prepúšťacie a regulačné stanice.

Vývoj dĺžky distribučnej siete v rokoch 2003 až 2007 (v km)

Celková dĺžka našich distribučných plynovodov k 31. 12. 2007 predstavuje 31 537
km plynovodov. Z toho je 6 343 km vysokotlakových plynovodov a 25 194 km
miestnych sietí, t.j. stredotlakových a nízkotlakových plynovodov. Podiel plynovodov
a prípojok z polyetylénu v celkovej distribučnej sieti predstavuje 50 %.

Počet plynofikovaných obcí na Slovensku k 31. 12. 2007 bol 2 227. Z celkového
počtu 2 891 obcí to predstavuje 77 % obcí, v ktorých žije 94 % všetkých
obyvateľov Slovenska. 

Slovenský plynárenský dispečing zabezpečuje riadenie našej distribučnej siete
prostredníctvom hlavného dispečerského pracoviska v Bratislave a štyroch

monitorovacích centier. Na podporu dispečerského riadenia využívame riadiaci
a monitorovací systém, ktorý umožňuje priamo riadiť a sledovať prevádzku
najdôležitejších plynárenských objektov. 

Neoddeliteľnou súčasťou dispečerského riadenia je vyvažovanie siete, ktoré sme
povinní ako prevádzkovateľ distribučnej siete zabezpečiť. Ide o nepretržité
dodržiavanie rovnováhy medzi množstvom plynu vstupujúceho do distribučnej siete
a množstvom plynu odoberaným z distribučnej siete. Dispečerský riadiaci
a monitorovací systém je veľmi dôležitý pri riešení mimoriadnych a nepredvídaných
situácii, ktoré môžu vzniknúť pri prevádzke distribučnej siete. Naša činnosť tak
zohráva neodmysliteľnú a kľúčovú úlohu v oblasti bezpečnosti a plynulosti
distribúcie zemného plynu pre odberateľov plynu na území Slovenska.

Členenie dĺžky miestnej siete (v km)
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Bezpečnosť distribučnej siete SR

Našou prioritou je bezpečné a spoľahlivé zásobovanie Slovenska zemným plynom.
Tomuto cieľu podriaďujeme všetko naše úsilie od údržby až po diagnostickú
činnosť. Za tým účelom sme v roku 2007 celkovo zrevidovali a významne zlepšili
interné pravidlá pre prevádzku a údržbu našich plynárenských zariadení, ktoré
zahŕňajú pracovné postupy všetkých preventívnych a korektívnych činností. 

Metodikou hodnotenia technického stavu (HTS) plynárenských zariadení čo
najobjektívnejšie určujeme spoľahlivosť a bezpečnosť plynárenských zariadení. Táto
metodika nám umožňuje objektívne zaraďovať plynárenské zariadenia do
rekonštrukcie, prípadne zvýšiť ich kontrolu. Na plánované riadenie
a vyhodnocovanie činností prevádzky a údržby sa využíva SAP, ktorý umožňuje
efektívny výkon údržbových činností.

Aktualizáciou prevádzkového predpisu, zavedením metodiky hodnotenia
technického stavu zariadení a plné využitie SAP vrátane optimalizácie sme zaviedli
systémové sledovanie technického stavu našich sietí a zvýšenie bezpečnosti celej
distribučnej siete.

Investície do obnovy sietí v rokoch 2003 až 2007 (v mld. Sk)

2003 2004
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1,25
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0,25
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Legenda:

Hranice regiónov

Distribučná sieť

Regionálne centrá

Lokálne centrá

Ukrajina

Poľsko

Rakúsko

Česká republika

BRATISLAVA

ZÁPAD
JUH

SEVER VÝCHOD

NITRA

ZVOLEN

POPRAD

KOŠICE
PRIEVIDZA

ŽILINA

LUČENEC

MICHALOVCE

NOVÉ MESTO 
NAD VÁHOM

PEZINOK

GALANTA

KOMÁRNO

RIMAVSKÁ SOBOTA

ROŽŇAVA

TREBIŠOV

SNINA

HUMENNÉ
PREŠOV

BARDEJOV

RUŽOMBEROK

BANSKÁ BYSTRICA

BANSKÁ ŠTIAVNICA

LEVICE

DUNAJSKÁ 
STREDA

NOVÉ ZÁMKY

PÚCHOV

TRENČÍN

TRNAVA

TOPOĽČANY

Maďarsko

Distribučná sieť SR
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Ľudské zdroje
Ľudia sú pre našu spoločnosť veľmi cenným aktívom, a preto jednotlivé oblasti riadenia ľudských zdrojov mali v roku 2007 spoločný cieľ - zvýšiť
spokojnosť zamestnancov na všetkých úrovniach. Týmto smerom bola orientovaná aj sociálna politika, spôsob rozvoja a vzdelávania
zamestnancov, ako aj odmeňovania a motivácie. Kľúčovým bolo pre nás aj dôsledné premietnutie firemných hodnôt do každodenného života. 

Zamestnanecké vzťahy

V roku 2007 sme v oblasti zamestnaneckých vzťahov pokračovali v plnení
sociálneho programu zameraného na podporu zdravia a pracovnej sily
zamestnancov. Za prínos k zlepšeniu podmienok práce pre zamestnancov
považujeme aj zavedenie pružného pracovného času od marca 2007. Priniesť väčší
komfort pre zamestnancov sme sa snažili aj zavedením elektronického
dochádzkového systému, či vylepšením aplikácie na realizáciu výberových konaní.
Nový prístup k monitorovaniu pracovného prostredia a organizácie lekárskych
prehliadok priniesla pracovná zdravotná služba, ktorej úlohou je prispieť
k eliminovaniu zdravotných rizík a  optimálnemu systému zdravotnej starostlivosti.
Rok 2007 sme venovali aj príprave novej kolektívnej zmluvy pre spoločnosti hlavnej
skupiny SPP. Naším hlavným zámerom pri jej tvorbe bolo priniesť zamestnancom
rozšírený a moderný sociálny program. 

Vzdelávanie

V oblasti povinného vzdelávania sme v roku 2007 reagovali predovšetkým
na požiadavky legislatívy. V nadväznosti na zmeny legislatívy sme vo veľkom počte
zabezpečovali povinné aktualizačné preškolenia zamestnancov na opravy
a obsluhu vyhradených technických zariadení - plynových, tlakových, elektrických
a zdvíhacích. 

Ukončili sme ucelený „program integrovaného rozvoja manažérov“ (vedúcich
manažérov, majstrov), ktorý bol cielený na rozvoj manažérskych zručností
a kompetencií v súlade s potrebami spoločnosti. Rozvoj manažérov aj naďalej
pokračuje, a to na základe individuálnych potrieb jednotlivých manažérov.

Aj v roku 2007 sme pokračovali v projekte riadenia a rozvoja talentov,
identifikovaných ako zamestnancov s vysokým potenciálom, pripravovaných na
manažérske pozície v budúcnosti. Tento program nepredstavuje iba rozvojové a
vzdelávacie aktivity, ale ich súčasťou sú aj pravidelné stretnutia a diskusie s členmi
vedenia spoločností hlavnej skupiny SPP. Rozvojové programy pre talenty sú
zamerané na rozvoj manažérskych zručností, odborných vedomostí a jazykových
znalostí. Hodnotiace centrum je priestor a príležitosť pre monitorovanie získaných
zručností, na základe ktorého je poskytovaná individuálna spätná väzba.

Interná komunikácia 

V našej spoločnosti využívame rôzne formy a nástroje predovšetkým interaktívnej
komunikácie, aby proces vzájomného dorozumievania bol čo najefektívnejší
a zaručil aj spätnú väzbu. Podporujeme kvalitnú a efektívnu internú komunikáciu.

Aj v roku 2007 bol naším pravidelným komunikačným nástrojom so všetkými
zamestnancami bulletin „Ľudské zdroje informujú“, intranet a firemný časopis
„Modrý plameň“. Osobitnú pozornosť sme venovali priamej komunikácii
so zamestnancami. Využívali sme na to osobné stretnutia, workshopy, rôzne formy
mítingov. Informačné mítingy – pravidelné stretnutia vrcholového manažmentu
s vedením a predstavenstvami spoločností hlavnej skupiny SPP sa stali efektívnou
formou výmeny informácií. 
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vysokoškolské (276 / 16,2 %)

úplné stredné (681 / 40,0 %)

stredné (730 / 42,9 %)

základné (15 / 0,9 %) 

Vývoj kvalifikačnej štruktúry zamestnancov 
k 31. 12. 2007
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do 30 rokov (83 / 4,9 %)

od 31 - 40 rokov (568 / 33,4 %)

od 41 - 50 rokov (593 / 34,8 %)

nad 50 rokov (458 / 26,9 %)

Priemerný vek zamestnancov k 31. 12. 2007 bol 44 rokov.

Zastúpenie žien
K 31. 12. 2007 mala spoločnosť 1 702 zamestnancov, z toho bolo 121 žien, čo
predstavovalo 7 % z celkového počtu zamestnancov.

Veková štruktúra zamestnancov k 31. 12. 2007

25
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Bezpečnosť a ochrana životného prostredia 
SPP - distribúcia, a. s., je moderná spoločnosť v oblasti distribúcie zemného plynu, ktorá považuje bezpečnosť, ochranu zdravia
a životného prostredia za jeden zo základných pilierov svojho fungovania. Usilujeme sa nastoliť rovnováhu medzi dopytom
po prírodných zdrojoch a starostlivosťou o ochranu životného prostredia. 

Úlohy, ktoré riešime, majú značný dosah na kvalitu a stabilitu životného prostredia.
Snažíme sa preto minimalizovať zásahy do životného prostredia, ktoré by mohli
ohroziť alebo poškodiť podmienky a formy života, prírodné dedičstvo či vzhľad
krajiny, alebo ktoré by mohli znižovať jej ekologickú stabilitu.

Odpady

SPP - distribúcia, a. s., nakladá so širokým spektrom odpadov, ktoré vznikajú pri
každodenných činnostiach, ako sú opravy, údržba alebo čistiace práce na
technologických zariadeniach. Za odpad považujeme všetko, čo pri distribúcii plynu
alebo inej činnosti už nemôžeme z pôvodného zdroja využiť. Sú to napríklad
kondenzát z distribúcie plynu, ale aj papierový odpad z administratívnej činnosti.
V súvislosti s vyšším číslom ostatných odpadov v roku 2007 ide o odpad, ktorý
v prevažnej miere tvorí stavebná suť, odpadová zemina a kamenivo bez
nebezpečných vlastností. Tieto odpady vznikajú pri opravách a rekonštrukciách
distribučných plynovodov. Ak je to možné, predchádzame vzniku odpadov,
obmedzujeme ich tvorbu a vždy uprednostňujeme recykláciu pred zneškodňovaním.

Ochrana vôd

Naša spoločnosť patrí k dôležitým odberateľom vôd a zároveň aj producentom
odpadových vôd. Manažment vodného hospodárstva je jednou z našich priorít v
oblasti starostlivosti o životné prostredie. Voda je najrozšírenejšia a najdôležitejšia
kvapalina v prírode. V nej sa rodí život, bez nej nemôžu existovať živočíchy ani
rastliny. Jednoducho život je iba tam, kde je voda. Naša spoločnosť preto
nepovažuje vodu za surovinu, ale za formu energie. Je to vzácna energia, ktorú je
potrebné konzervovať a chrániť. V súčasnej dobe zaznamenávame kontinuálny
pokles v odoberaní pitných vôd a zároveň aj vo vypúšťaní odpadových vôd. Tento
trend sme dosiahli zefektívnením našich potrieb v oblasti vodného hospodárstva a
podstatným znížením nárokov na odoberanie pitnej vody.

Vývoj produkcie odpadov (v tonách)

Rok

2005

2006

2007

Nebezpečné
odpady

164

12

16

Ostatné odpady

7 669

3 322

6 910

Spolu

7 833

3 334

6 926
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Ochrana ovzdušia

SPP - distribúcia, a. s. prevádzkuje energetické zariadenia, ktoré produkujú emisie. Tieto
zdroje znečisťovania vypúšťajú najmä oxidy dusíka, nízky obsah oxidu siričitého a tuhé
znečisťujúce látky. Znečistené ovzdušie je zmes plynov a chemikálií, ktoré sa v silnom
slnečnom svite vzhľadom k chemickým reakciám spôsobeným svetlom menia na rôzne formy
toxických. Naša spoločnosť preto ročne vynakladá veľké finančné prostriedky na znižovanie
negatívnych dopadov na kvalitu ovzdušia. Vďaka nepretržitej starostlivosti o kvalitu našich
spaľovacích zariadení dlhoročne zaznamenávame klesajúci trend produkovania emisií
znečisťujúcich látok.

Ochrana pred hlukom a vibráciami vo vonkajšom prostredí

Hluk a vibrácie nepriaznivo pôsobia na živé organizmy a okolitú prírodu. Vznikajú 

počas činnosti najmä regulačných a prepúšťacích staníc zemného plynu. Preto je naším
prvoradým záujmom znižovať hluk a vibrácie pod legislatívne požadovanú úroveň. V roku
2007 sme aktualizovali centrálny register zdrojov hluku podľa jednotlivých centier. Doteraz
sme vykonali merania hluku na viac ako 1668 regulačných a prepúšťacích staniciach.

Environmentálny informačný systém – EIS

Ochrana životného prostredia so sebou prináša spracovanie veľkého množstva informácií.
Pre túto činnosť efektívne využívame podporu informačných systémov. Ide najmä o systémy
na správu a reportovanie povinností voči orgánom verejnej a štátnej správy a o informácie pre
interné použitie. Všetky tieto informácie slúžia k zlepšovaniu našich činností pri ochrane
životného prostredia.

Distribucia_VS2007_SK:Layout 1  18.4.2008  14:44  Page 28



Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci znamená zabezpečovať a vytvárať
pracovné prostredie, v ktorom je zaručené zdravie, bezpečnosť zamestnancov,
zhoda s právnymi predpismi a predchádzanie úrazom. Toto právo našich
zamestnancov napĺňame prostredníctvom organizovaných systémov v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Táto oblasť je charakteristická svojou
rozsiahlosťou a rôznorodosťou. Patrí sem najmä všeobecná bezpečnosť práce,
bezpečnosť technických zariadení, ustanovené pracovné podmienky a hygiena
práce, ako aj ochrana pred požiarmi. V systéme riadenia bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci kladieme dôraz predovšetkým:

� na prevenciu 
� na predvídanie negatívnych situácií
� na predchádzanie úrazom
� na kvalitu a bezpečnosť technických zariadení

Predpokladom splnenia týchto cieľov je dodržiavanie legislatívnych a ostatných
súvisiacich noriem, poradenstvo a komplexné vykonávanie kontrolnej činnosti,
verifikácia výstupov a realizácia nápravných opatrení. V oblasti bezpečnosti
dosahujeme naše ciele optimalizáciou pracovných procesov, strategickým
a programovým prístupom, poriadkom a disciplínou na pracovisku, zapojením
zamestnancov do riešenia otázok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a
zvýšením ich motivácie a zodpovednosti za vlastné zdravie. Na tento účel sme v
priebehu roka 2007 vypracovali stratégiu bezpečnosti a zdravia pri práci, ktorá bola
prezentovaná všetkým zamestnancom. Prvé pozitívne výsledky sa už prejavili, a to
v podobe zníženia celkového počtu pracovných úrazov. Bezpečnosť a ochranu
zdravia pri práci pokladáme za kľúčovú prioritu riadenia našich obchodných aktivít.

Ukazovateľ

Priemerný počet zamestnancov (priemerný, prepočítaný)

Počet pracovných úrazov

Z toho: závažné

Zameškané kalendárne dni z dôvodu pracovného úrazu 

Počet úrazov na 100 zamestnancov

Priemerná práceneschopnosť v %

Rok 2007

1 704

8

2

498

0,46

0,08
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Súvahy (vybrané údaje v mil. Sk)

STRANA AKTÍV

SPOLU MAJETOK

NEOBEŽNÝ MAJETOK

Dlhodobý nehmotný majetok 

Dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý finančný majetok

Neobežný majetok

OBEŽNÝ MAJETOK

ČASOVÉ ROZLÍŠENIE

SPOLU MAJETOK

STRANA PASÍV

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY

VLASTNÉ IMANIE

Základné imanie

Kapitálové fondy

Fondy zo zisku

Výsledok hospodárenia minulých rokov

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

Vlastné imanie

REZERVY

DLHODOBÉ  ZÁVÄZKY

KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY 

BANKOVÉ ÚVERY A VÝPOMOCI

Záväzky celkom

ČASOVÉ ROZLÍŠENIE

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 

31. december 2006

86

82 752

-

82 838

6 102

4

88 944

58 969

11 794
-
-

-

2 445

73 208

368

11 352

4 016

-

15 736

-

88 944

31. december 2007

100

82 669

-

82 769

4 816

1

87 586

58 969

11 794

-

-

3 289

74 052

379

11 238

1 910

-

13 527

7

87 586

Súhrnné výsledky
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Tržby z predaja tovaru 

Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru

Obchodná marža

Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb

Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob

Aktivácia

Výroba

Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok

Služby

Výrobná spotreba

Pridaná hodnota

Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému 
majetku a dlhodobému hmotnému majetku

Ostatné prevádzkové náklady

Ostatné prevádzkové výnosy

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti

Daň z príjmov z bežnej činnosti

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti

Výsledok hospodárenia  za účtovné obdobie

Rok končiaci sa 
31. decembra 2006

120

(120)

-

5 882

-

34

5 916

(546)

(2 354)

(2 900)

3 016

252

(600)

17

2 685

1

(241)

2 445

2 445

Rok končiaci sa 
31. decembra 2007

202

(202)

-

13 531

-

59

13 590

(1 453)

(4 571)

(6 024)

7 566

(2 333)

(1 141)

67

4 159

(30)

(840)

3 289

3 289

Výkazy ziskov a strát (vybrané údaje v mil. Sk)
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Výkazy peňažných tokov (vybrané údaje v mil. Sk)

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 

Prijaté úroky

Výdavky na zaplatené úroky

Výdavky na daň z príjmov 

Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti

Peňažné toky z investičnej činnosti

Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Čisté peňažné toky z investičnej činnosti

Peňažné toky z finančnej činnosti

Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku

Ostatné príjmy a výdavky z finančných činností, netto

Čisté peňažné toky z finančných činností

Čisté zvýšenie/(zníženie) stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov 

Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia

Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom

Zostatok  peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia

Rok končiaci sa 
31. decembra 2006

3 479

13

(15)

(362)

3 115

(1 206)

-

(1 206)

-

-

-

1 909

1

-

1 910

Rok končiaci sa 
31. decembra 2007

3 042

9

(39)

(91)

2 921

(2 389)

3

(2 386)

(2 439)

(3)

(2 442)                                   

(1 907)

1 910

-

3
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Správa nezávislého audítora

Distribucia_VS2007_SK:Layout 1  18.4.2008  14:44  Page 34



35

Správa
nezávislého
audítora
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Správa o plnení Programu súladu prevádzkovateľa 
distribučnej siete pre rok 2007
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1. Prevádzkovateľ distribučnej siete prijal Program súladu podľa požiadaviek 

zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov (ďalej 

len „Zákon“). V roku 2007 platil Program súladu prijatý v metodickom pokyne 

s označením D.RM.04.01.06 „Program súladu prevádzkovateľa distribučnej 

siete“, s nadobudnutím účinnosti k 1. 7. 2006.

2. V Programe súladu prevádzkovateľa distribučnej siete sú stanovené 

nasledovné opatrenia:

(a) povinnosti zabezpečujúce nezávislosť prevádzkovateľa distribučnej siete

od iných aktivít, ktoré nesúvisia s distribúciou

(b) povinnosti zabezpečujúce nediskriminačné správanie pri poskytovaní 

informácií

(c) povinnosti zabezpečujúce nediskriminačné podmienky prístupu 

a pripojenia do distribučnej siete a prevádzkovania distribučnej siete

(d) povinnosti zabezpečujúce zverejňovanie programu súladu, kontrolu 

a pravidelné správy o plnení programu

3. Plnenie opatrení uvedených v programe súladu prevádzkovateľa distribučnej 

siete sa zabezpečilo nasledovne:

(a) právnym oddelením prevádzkovateľa distribučnej siete do samostatnej

spoločnosti SPP - distribúcia, a. s., od 1. 7. 2006 sa splnili požiadavky § 44

Zákona týkajúce sa oddelenia prevádzkovateľa distribučnej siete od prepravy

a dodávky plynu

(b) do interných postupov prevádzkovateľa distribučnej siete sa

implementovali opatrenia na zabezpečenie nediskriminačného správania 

v súlade s Programom súladu

(c) zabezpečilo sa zverejnenie Programu súladu pre pracovníkov

prevádzkovateľa distribučnej siete a kontrola dodržiavania programu súladu

4. Manažér Programu súladu v období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007 nezistil  

žiadne porušenie povinností, ktoré sú stanovené v programe súladu.

Ing. Milan Kachút

manažér Programu súladu 

V Bratislave, dňa 27. 2. 2008                            prevádzkovateľa distribučnej siete

Správa o plnení Programu súladu prevádzkovateľa 
distribučnej siete pre rok 2007
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Sídlo: 
Mlynské Nivy 44/b  |  825 11 Bratislava  |  Slovenská republika
Tel.: + 421 2 58 69 25 04  |  Fax.: + 421 2 58 69 27 72
E-mail: info@spp-distribucia.sk  |  Internet: www.spp-distribucia.sk

Poruchová linka:
Tel.: 0850 111 727

Kontakty 
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