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Príhovor predsedu predstavenstva

„Implementácia efektívneho manažmentu aktív prostredníctvom
projektu NET”

Vážené dámy, vážení páni,
rok 2008 bol druhým celistvým rokom existencie spoločnosti SPP – distribúcia, a.s. Počas
tohto obdobia sa z mladej spoločnosti hľadajúcej vlastnú identitu vyprofiloval nezávislý
subjekt, ktorého činnosť je motivovaná predovšetkým záujmom poskytovať všetkým
účastníkom trhu s plynom služby rovnakej kvality. Ako člen hlavnej skupiny SPP spoločnosť
SPP – distribúcia, a.s., v roku 2008 pokračovala v príprave a rozvoji iniciatív, ktoré vychádzali
zo špecifických priorít v oblasti distribúcie plynu.
Najvýraznejším príkladom tohto prístupu bolo iniciovanie projektu NET zameraného na zmenu
organizácie manažmentu najdôležitejšieho aktíva našej spoločnosti – distribučnej siete.
Prvým krokom projektu, ktorého výsledkom je moderné a efektívne riadenie aktív,
bola integrácia pracovníkov z divízie aktív SPP zodpovedných za dohľad nad realizáciou investícií
SPP – distribúcia, a.s. K tomuto kroku sme pristúpili 1. januára 2009. Ďalšie prvky novej štruktúry

VÝROČNÁ SPRÁVA 2008

budú postupne zavádzané v priebehu roka 2009. Súčasťou projektu je jasné rozdelenie
zodpovednosti medzi vlastníkom aktív, manažérom aktív a poskytovateľom služieb. Úlohou
vlastníka aktív bude na základe rozhodnutí predstavenstva a návrhov zo strany manažéra aktív
definovať celkové finančné ciele a politiku, vzťahujúce sa na dané aktívum. Manažér aktív
preformuluje prijaté rozhodnutia do podoby konkrétnych prístupov pre manažment aktív
a zabezpečí objednávku potrebných služieb u poskytovateľa služieb. Mimo tejto štruktúry bude
stáť sekcia zodpovedná za predaj distribučných kapacít, ktorej pôsobnosť bude rozšírená
o aktivity týkajúce sa ďalších zákazníkov, predovšetkým o správu procesu pripájania
odberateľov. Členovia predstavenstva spoločnosti spolu s generálnym riaditeľom sú pripravení
tento projekt plne podporiť a doviesť jeho implementáciu do úspešného konca.
Jedným z hlavných dôvodov na iniciovanie projektu NET bola rastúca potreba investícií
do rekonštrukcie siete, ktorá umožní zabezpečiť súčasnú dobrú úroveň bezpečnosti siete aj
v budúcnosti. V roku 2008 dosiahol objem investícií v tejto oblasti 3 miliardy slovenských korún,
čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavovalo nárast o 29 %. Okrem rekonštrukcií sa
spoločnosť sústreďuje tiež na opatrenia zamerané na ochranu potrubí proti korózii, čo zvyšuje
tesnosť siete a tým aj jej spoľahlivosť a bezpečnosť.
Pri celkovej analýze finančných výsledkov za rok 2008 je nutné spomenúť aj skutočnosť,
že napriek úsiliu o efektívne riadenie nákladov sme čelili potrebe kompenzácie viacerých
negatívnych vplyvov. Výsledky našej činnosti negatívne ovplyvnil najmä nižší objem
distribuovaného plynu v porovnaní s odhadovaným objemom. Tento ukazovateľ nemôže naša
spoločnosť ovplyvniť. Jeho hodnota totiž závisí od relevantných faktorov, ako je vývoj vonkajšej
teploty, ako aj od obchodných aktivít veľkoobchodníkov a od spotrebiteľského správania
odberateľov. Ďalším z dôvodov bolo prudké zvýšenie poplatkov za skladovanie plynu
v zásobníku Dolní Bojanovice v Českej republike, ktoré inicioval prevádzkovateľ zásobníka.
Po neúspechu vzájomných rokovaní rozhodol o výške poplatkov rozhodcovský súd, ktorý
ju stanovil na úrovni 50 % ceny pôvodne požadovanej prevádzkovateľom. So zámerom znížiť
náklady predstavenstvo spoločnosti rozhodlo o implementácii projektu POD (permanentná
optimalizácia distribúcie) zameraného na zníženie výdavkov spoločnosti v širokej škále
služieb.

Príhovor predsedu predstavenstva
SPP – distribúcia, a.s., pôsobí v plne regulovanom odvetví, a preto právny rámec upravujúci
vzťahy a zodpovednosť v sektore považujeme za veľmi dôležitý pre našu budúcnosť. Aby sme
boli schopní plánovať naše aktivity v dlhodobom horizonte, potrebujeme predovšetkým
stabilitu a spoľahlivosť relevantných pravidiel. Legislatívny rámec v roku 2008 rozšírili novely
zákona o energetike a zákona o regulácii, vyhláška o odčlenení účtov a iné.
Spoločnou tendenciou prijatých právnych noriem je zaviazať spoločnosť SPP – distribúcia, a.s.,
ale nielen ju, ďalšími povinnosťami, napríklad pokiaľ ide o štandardy kvality, režim havarijného
stavu alebo povinnosť dodávateľa poslednej inštancie. Najväčšou úpravou v tomto ohľade
bola zmena metód regulácie. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ju po prvýkrát ohlásil v apríli
2008, detailne rozpracovaná bola následne vo vyhláške č. 4/2008 upravujúcej rozsah cenovej
regulácie v plynárenstve.
Na rozdiel od predchádzajúceho prístupu, ktorý umožňoval primeraný zisk, nová metóda
tzv. cenového stropu nezohľadňuje vývoj oprávnených nákladov a nevyhnutných investícií.
Pracuje jednoducho s nominálnou hodnotou priemernej distribučnej tarify z predchádzajúceho
roku, ktorá je upravená iba o zmenu spôsobenú vývojom nákladov vynaložených na nákup
plynu. SPP – distribúcia, a.s., tak musí kompenzovať infláciu a jej vplyv na náklady na služby,
materiál a zamestnancov realizáciou úsporných opatrení do výšky 5 % svojich príjmov.
Po odsúhlasení v roku 2008 bola táto stratégia uplatnená už pri stanovovaní distribučnej tarify
na rok 2009. Od 1. januára 2009 platí na všetky oblasti pôsobenia spoločnosti, a to na obdobie
trvania súčasného regulačného obdobia počas nadchádzajúcich troch rokov.

Naša sekcia marketingu uzatvorila niekoľko distribučných zmlúv s novými veľkoobchodníkmi,
ktoré sú platné od 1. januára 2009. Veríme, že tieto zmluvy dokumentujú kvalitu našich
obchodných podmienok a profesionálny prístup spoločnosti SPP – distribúcia, a.s., voči tretím
stranám.
Vážení kolegovia, dovoľte mi poďakovať Vám za snahu a príspevok k dosiahnutému úspechu
spoločnosti SPP – distribúcia, a.s., v roku 2008.
Zároveň by som touto cestou rád poďakoval Vám, našim obchodným partnerom a zákazníkom,
za prejavenú dôveru a v mene našej spoločnosti vyjadril ambíciu, že budeme pre Vás aj
naďalej bezpečným a efektívnym prevádzkovateľom distribučnej siete. Som presvedčený,
že máme všetky zručnosti a schopnosti, aby sme zvládli aj výzvy budúcnosti.

Sebastian Jochem
predseda predstavenstva
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Príhovor generálneho riaditeľa

„Dva a pol roka po realizácii
právneho unbundlingu stojíme
na prahu zmien, ktoré sú
v najlepšom záujme našich
zamestnancov aj zákazníkov.
K progresívnym zmenám, ktoré
plánujeme spustiť v roku 2009,
budeme pristupovať postupne,
krok za krokom, a jednotlivé
otázky budeme riešiť pragmaticky a konkrétne.”

Vážené dámy, vážení páni,

siete a celkovú štruktúru finančných zdrojov považujeme za stabilnú. Vychádzajúc z trendu
naštartovaného v minulosti, spoločnosť je naďalej silná v oblasti likvidity, nízkej zadlženosti
a rentability svojich tržieb.
Vzhľadom na hlavnú činnosť našej spoločnosti ako prevádzkovateľa distribučnej siete
bolo jednou z našich najvýznamnejších úloh kontinuálne posilňovať aktivity ovplyvňujúce
bezpečnosť a spoľahlivosť dodávok zemného plynu smerom k našim odberateľom.
Vďaka našim skúsenostiam sa nám podarilo vyrovnať aj s nepriaznivými okolnosťami
v tejto oblasti. Aj na základe toho môžeme konštatovať pretrvávajúcu rolu našej spoločnosti
ako garanta bezpečnosti dodávok a zástancu zdravého životného prostredia.
Aj v roku 2008 sme dokázali pružne zareagovať na legislatívne úpravy, dotýkajúce sa
našich aktivít: na novú regulačnú metódu cenového stropu pre oblasť regulácie ceny
za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu; novo ustanovenú zodpovednosť
prevádzkovateľa distribučnej siete plniaceho úlohy plynárenského dispečingu
a zodpovedného za vyhlasovanie stavov núdze; formuláciu štandardov kvality dodávaného
plynu a poskytovaných služieb v plynárenstve, ktoré nás vďaka celoročnému úsiliu
o kvalitné poskytovanie našich služieb vôbec neprekvapili.

Výročná správa je vždy vhodnou príležitosťou na rekapituláciu aktivít, ktoré spoločnosť
uskutočnila v roku 2008, ako aj naznačenie plánov, očakávaní a vytýčenie možných
výziev na najbližšie obdobie v budúcnosti.

Môžeme s potešením konštatovať, že naša spoločnosť v roku 2008 riadne plnila svoje plány,
povinnosti a zmluvne dohodnuté záväzky a súčasne plne rešpektovala podmienky
ochrany životného prostredia a bezpečnosti. Dlhodobý úspech je však založený
na neustálom zdokonaľovaní. Dva a pol roka po realizácii právneho unbundlingu stojíme
na prahu zmien, ktoré sú v najlepšom záujme našich zamestnancov aj zákazníkov.
K progresívnym zmenám, ktoré plánujeme spustiť v roku 2009, budeme pristupovať
postupne, krok za krokom, a jednotlivé otázky budeme riešiť pragmaticky a konkrétne.

Z ekonomického hľadiska naša spoločnosť v roku 2008 dosiahla priaznivý hospodársky
výsledok napriek zaznamenaným nárastom niektorých nákladov týkajúcich sa najmä opráv
a údržby plynárenských zariadení. Na druhej strane sme zvýšili objem investícií do distribučnej

Samozrejme, predpokladom nášho úspechu musí byť silne motivovaný manažérsky tím
a vysokokvalifikovaní zamestnanci, ktorí budú konštruktívne pristupovať a zapájať sa
do perspektívneho rozvoja firmy a tvorby jej budúcnosti. Sme presvedčení, že sme

z pozície generálneho riaditeľa spoločnosti SPP – distribúcia, a.s., sa Vám touto cestou
prihováram po prvý raz, keďže pán Kazimír Kmeť, bývalý generálny riaditeľ, ukončil
k 30. júnu 2008 svoje pôsobenie v spoločnosti SPP – distribúcia, a.s.
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Príhovor generálneho riaditeľa
dostatočne pripravení na zefektívnenie riadiacej línie vedenia, zvýšenie transparentnosti
rozhodovacích procesov, zdokonalenie riadenia aktív, zintenzívnenie rozvoja jednoznačnou
alokáciou a efektívnym monitorovaním svojich nákladov v rámci jasnej organizačnej
štruktúry spoločnosti. Toto všetko nám z dlhodobého hľadiska významne pomôže
pri plnení ďalšieho strategického cieľa, ktorým bude posilňovanie imidžu našej
spoločnosti ako zákaznícky orientovaného subjektu.
Všetkým zamestnancom, zákazníkom a obchodným partnerom ďakujem za prejavenú
dôveru a podporu v roku 2008. Verím v perspektívnu budúcnosť našej firmy, v jej trvale
udržateľnú úspešnosť a ziskovosť a všetkým Vám želám hodnotný rok 2009 s našou
spoločnosťou.

Bohumil Kratochvíl
generálny riaditeľ
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Predstavenstvo k 31. 12. 2008

Assessor jur. Sebastian Jochem

Ing. Peter Hlaváč

Ing. Stéphane Grit

predseda

podpredseda

člen

Stéphane Grit
bol do 30. 6. 2008 predseda
predstavenstva.
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Vrcholový manažment k 31. 12. 2008

Ing. Bohumil Kratochvíl

Ing. Rastislav Lauko

Ing. Marek Paál

Ing. Milan Mindek

Ing. Miloš Hrabě

generálny riaditeľ

riaditeľ sekcie ekonomického
servisu a regulácie

riaditeľ sekcie predaja
distribučných kapacít

riaditeľ Slovenského
plynárenského dispečingu

riaditeľ sekcie merania
a metrológie
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Vrcholový manažment k 31. 12. 2008

Ing. Ladislav Ondrejička

Ing. Miroslav Horváth

Ing. Gabriel Pintér

Ing. Marián Sanitra

Ing. Vladimír Mataj

riaditeľ sekcie rozvoja sietí

riaditeľ RC prevádzky a údržby –
Východ

riaditeľ RC prevádzky a údržby –
Západ

riaditeľ RC prevádzky a údržby –
Sever

riaditeľ RC prevádzky a údržby –
Juh

Kazimír Kmeť
bol do 30. 6. 2008
generálny riaditeľ.

Dušan Terem
bol do 31. 10. 2008
riaditeľ sekcie politiky.
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Dozorná rada k 31. 12. 2008

Doc. Ing. Nikolaj Ponevský, PhD.
predseda

Dr. Ing. Michael Fipper
podpredseda

Členovia:
Pavol Korienek
Ing. Gustáv Laca
Daniel Nechala
Vladislav Petráš

Antoine Jourdain
bol do 30. 6. 2008 podpredseda
dozornej rady.
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Profil spoločnosti
SPP – distribúcia, a.s., je prevádzkovateľ distribučnej siete a súčasne regulovaný
právny subjekt, ktorý zodpovedá za bezpečnú, spoľahlivú a efektívnu distribúciu
zemného plynu pre približne 1,5 milióna zákazníkov na Slovensku.
Ako poskytovateľ služieb spoločnosť transparentným a nediskriminačným spôsobom
riadi prístup do distribučnej siete pre svojich zákazníkov, či už ide o dodávateľov zemného
plynu alebo koncových užívateľov.
Medzi hlavné činnosti SPP – distribúcia, a.s., v tejto oblasti patrí aj pripájanie nových
zákazníkov do distribučnej siete a rozvoj infraštruktúry tak, aby bolo možné zabezpečiť
distribúciu požadovaných objemov zemného plynu včas a pri zodpovedajúcich tlakových
pomeroch v sieti pre nových súkromných aj komerčných zákazníkov.
V rámci prevádzkovania infraštruktúry spoločnosť riadi prevádzku distribučnej siete
a zabezpečuje pravidelnú údržbu a opravy plynovodných potrubí na všetkých tlakových
úrovniach, ako aj regulačných a odorizačných staníc.
S prevádzkou a údržbou distribučnej siete súvisí aj zodpovednosť spoločnosti investovať
v správnom čase a miere do obnovy siete a iných plynárenských zariadení, čo je technicky
a ekonomicky náročná úloha. Investície do rekonštrukcie siete sledujú predovšetkým jeden
hlavný cieľ, a to udržanie vysokej úrovne spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky.
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Medzi dôležité úlohy SPP – distribúcia, a.s., patrí dispečerské riadenie distribučnej siete,
v rámci ktorého pracovníci spoločnosti vykonávajú meranie prietoku zemného plynu
na vstupe a výstupe z distribučnej siete. Spoločnosť tiež zodpovedá za vyvažovanie denných
rozdielov medzi objemom zemného plynu, ktorý do distribučného systému vstupuje a objemom
na výstupe zo siete. Vykrývanie týchto rozdielov sa vykonáva čerpaním alebo vtláčaním
zemného plynu z podzemných zásobníkov.
SPP – distribúcia, a.s., je z hľadiska svojej činnosti subjekt s významným vplyvom
na rozvoj slovenskej ekonomiky. Zároveň hrá dôležitú rolu pri zaistení energetickej
bezpečnosti Slovenska. Spoločnosť SPP – distribúcia, a.s., je tiež zodpovedná
za zabezpečovanie plynulého zásobovania domácností aj v prípade núdzových situácií,
akými sú napríklad obmedzenie dodávok plynu či mimoriadne chladné zimné obdobie.

Organizačná štruktúra k 31. 12. 2008

Predstavenstvo

Generálny riaditeľ

Sekcia
ekonomického
servisu a regulácie

Sekcia merania
a metrológie

Sekcia rozvoja
sietí

Sekcia politiky

Slovenský
plynárenský
dispečing

Regionálne centrum
prevádzky
a údržby – Východ

Sekcia predaja
distribučných kapacít

Regionálne centrum
prevádzky
a údržby – Západ

Regionálne centrum
prevádzky
a údržby – Sever

Regionálne centrum
prevádzky
a údržby – Juh
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Ekonomická a finančná výkonnosť
Zmeny v energetickej legislatíve a regulačnej politike prijaté v roku 2008 nepredstavujú
z objektívneho hľadiska krok k stabilizácii podnikateľského prostredia v energetickom
sektore. V tejto súvislosti možno z konkrétnych opatrení spomenúť najmä skrátenie
predchádzajúceho regulačného obdobia o jeden rok (od 2006 – 2010 do 2009 – 2011) a tiež
zavedenie tzv. cenového stropu na určenie distribučných taríf bez zohľadnenia skutočných
nákladov okrem nákladov na zemný plyn (ako sa môže javiť z dôvodu trhových cien) a bez
stanovenia prechodných pravidiel. Dôvodom na obavy je aj pretrvávajúca globálna
finančná kríza, ktorej vplyv sa postupne prejavuje aj v slovenskej ekonomike. Je veľmi
pravdepodobné, že v jej dôsledku dôjde v nasledujúcom období k zníženiu objemov
distribuovaných súčasným odberateľom.
S cieľom dosiahnuť stabilný výsledok hospodárenia aj v prostredí zvyšujúcej sa neistoty
a nestability sa spoločnosť SPP – distribúcia, a.s., zamerala predovšetkým na zvýšenie
efektívnosti a na úsilie udržať pripojenie k distribučnej sieti, ktoré je atraktívne pre nových
odberateľov plynu. Popri programoch zameraných na optimalizáciu riadenia režijných
nákladov SPP – distribúcia, a.s., prijala opatrenia na zníženie strát zemného plynu
v distribučnej sieti a s tým spojených nákladov.

Vývoj podnikateľského prostredia
Podnikateľské prostredie v roku 2008 charakterizovali dramatické zmeny cien energií
a nestabilný vývoj na devízovom trhu.
Na devízovom trhu sa počas roka udiali viaceré významné zmeny v roku 2008. Zatiaľ
čo v prvých mesiacoch roka 2008 pokračoval trend posilňovania slovenskej koruny, ktorý sa
začal ešte v predchádzajúcom roku, v priebehu roka sa situácia postupne menila. Kým vývoj
kurzu eura sa po stanovení konverzného kurzu k slovenskej korune relatívne stabilizoval,
kurz amerického dolára k slovenskej korune v druhej polovici roka zaznamenal rastúci trend
s extrémnou volatilitou na konci roka.
Vývoj na komoditných trhoch, ktoré reprezentujú ropa a ropné produkty, zaznamenal v roku
2008 protichodné vývojové trendy. V prvej polovici roka cena ropy niekoľkokrát prekonala
svoje historické maximum. V druhej polovici roka však prudký rast ceny ropy vystriedal
markantný pokles ako reakcia na prehlbujúcu sa finančnú krízu.
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Výrazný vplyv na finančné výsledky spoločnosti mali aj klimatické podmienky, ktoré ovplyvňujú
predaj a distribúciu plynu. Z pohľadu distribúcie plynu ich možno považovať len za relatívne
priaznivé. Priemerné teploty sa pohybovali vysoko nad úrovňou dlhodobého normálu.
Začiatkom roku bolo počasie v porovnaní s predchádzajúcim rokom chladnejšie, čo pozitívne
ovplyvnilo objem distribuovaného plynu.

Výsledky SPP – distribúcia, a.s.
Za rok 2008 spoločnosť SPP – distribúcia, a.s., dosiahla výnosy z predaja služieb vo výške
10,8 mld. Sk, ktoré zaznamenali nárast oproti minulému roku o 0,4 mld. Sk. Hlavným
zdrojom tvorby výnosov z predaja služieb boli tržby z poskytnutia distribučnej kapacity a tržby
z predaja tovaru.
Prevádzkové náklady (bez dane z príjmov) boli vynaložené vo výške 6,8 mld. Sk. Ťažisko tvorili
náklady na služby, odpisy a amortizácia a osobné náklady. V porovnaní s rokom 2007
boli vyššie o 0,5 mld. Sk, výrazné zvýšenie sa prejavilo v službách, najmä v nákladoch
na skladovanie zemného plynu, ktoré v dôsledku zvýšených cien vzrástli o 0,4 mld. Sk.
Spoločnosť vykázala za finančný rok 2008 zisk pred zdanením vo výške 4,0 mld. Sk,
oproti minulému roku nižší o 0,1 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 3,2 mld. Sk.

Porovnanie štruktúry zisku po zdanení (v mld. Sk)
2008

2007

Výnosy z predaja služieb

10,8

10,4

Prevádzkové náklady

-6,8

-6,3

Zisk z finančnej činnosti pred zdanením

0,0

0,0

Zisk pred zdanením

4,0

4,1

Daň z príjmu

-0,8

-0,8

Zisk po zdanení

3,2

3,3
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Kapitálová štruktúra
Celkové aktíva spoločnosti dosiahli k súvahovému dňu výšku 89,0 mld. Sk a oproti
predchádzajúcemu obdobiu vzrástli o 1,4 mld. Sk (index 1,01).
Dlhodobé aktíva boli vykázané vo výške 83,2 mld. Sk a tvorili 93,5 % celkových aktív.
Rozhodujúce položky tvorili budovy, stavby, stroje a zariadenia distribučných sietí. V porovnaní
s rokom 2007 dlhodobé aktíva vzrástli o 0,4 mld. Sk. Rozhodujúci nárast bol v položke
nedokončený dlhodobý hmotný majetok.

Porovnanie štruktúry aktív (v mld. Sk)
Obežné aktíva

Obežné aktíva
5,8

4,8

6,5 %

5,5 %

Investičné výdavky dosiahli výšku 2,9 mld. Sk a boli vynakladané najmä na rekonštrukcie
a na rozvoj distribučnej siete, na nákupy technológií a zariadení.
Obežné aktíva vo výške 5,8 mld. Sk pozostávali k súvahovému dňu zo zásob, z pohľadávok,
z finančných účtov a tvorili 6,5 % z hodnoty celkových aktív. Nárast obežných aktív v porovnaní
s rokom 2007 bol zaznamenaný predovšetkým v objeme zásob.

2008

2007

83,2
93,5 %

Dlhodobé aktíva

82,8
94,5 %

Dlhodobé aktíva

Vlastné imanie dosiahlo výšku 73,9 mld. Sk, čo predstavovalo 83,0 % hodnoty zdrojov
krytia majetku spoločnosti, a okrem základného imania ho tvoril zákonný rezervný fond,
nerozdelený zisk a hospodársky výsledok bežného obdobia. Vlastné imanie sa medziročne
znížilo o 0,1 mld. Sk.
Základné imanie spoločnosti SPP – distribúcia, a.s., 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).
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Kapitálová štruktúra
Štruktúra akcionárov k 31. 12. 2008
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Porovnanie štruktúry zdrojov krytia (v mld. Sk)
11

akcií

100 %

Záväzky

Záväzky
13,5

15,1

15,4 %

17,0 %

Stav zákonného rezervného fondu spoločnosti tvorený z kapitálových vkladov bol
k 31. 12. 2008 vo výške 11,8 mld. Sk.
Celková výška záväzkov tvorila 17,0 % krytia majetku, k súvahovému dňu záväzky dosiahli
objem 15,1 mld. Sk. Rozhodujúce položky záväzkov tvorili dlhodobé záväzky (odložený
daňový záväzok vo výške 11,1 mld. Sk) a krátkodobé záväzky a rezervy. Oproti počiatočnému
stavu vzrástli o 1,6 mld. Sk. Nárast záväzkov v porovnaní s minulým rokom sa vzťahoval
najmä na položku krátkodobé záväzky z obchodného styku.

2008

2007

73,9

74,1

83,0 %

84,6 %

Vlastné imanie

Vlastné imanie
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Distribúcia zemného plynu
SPP – distribúcia, a.s., zabezpečuje distribúciu zemného plynu odberateľom na území
Slovenska. Zemný plyn na Slovensku distribuujeme sieťou plynovodov na rozličných tlakových
úrovniach. Neoddeliteľnou súčasťou plynovodov sú prepúšťacie a regulačné stanice,
v ktorých sa upravuje tlak na požadovanú úroveň odberateľa.

Vývoj dĺžky distribučnej siete v rokoch 2004 – 2008 (v km)
2004

30 534

2005

30 566

2006

30 695

2007

31 537

2008

31 994

Slovenský plynárenský dispečing zabezpečuje riadenie našej distribučnej siete prostredníctvom hlavného dispečerského pracoviska v Bratislave a štyroch monitorovacích centier.
Na podporu dispečerského riadenia na diaľku sa využíva riadiaci a monitorovací systém,
ktorý umožňuje priamo riadiť 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 odoberaného
z distribučnej siete. Dispečerský riadiaci a monitorovací systém je veľmi dôležitý pri riešení
mimoriadnych a nepredvídaných situácií, ktoré môžu vzniknúť pri prevádzke distribučnej siete.
Činnosť dispečerských služieb tak zohráva kľúčovú úlohu v oblasti bezpečnosti a plynulosti
distribúcie zemného plynu pre odberateľov plynu na území Slovenska.

Členenie miestnej siete v rokoch 2004 – 2008 (v km)
2004

2005
Celková dĺžka našich distribučných plynovodov k 31. 12. 2008 predstavuje 31 994 km potrubí.
Z toho je 6 327 km vysokotlakových plynovodov a 25 667 km miestnych sietí, t. j. strednotlakových a nízkotlakových plynovodov. Podiel plynovodov a prípojok z polyetylénu (PE)
v miestnych distribučných sieťach predstavuje 50,4 %.
Počet plynofikovaných obcí na Slovensku k 31. 12. 2008 bol 2 230. Z celkového počtu
2 893 obcí to predstavuje 77 % obcí, v ktorých žije 94 % všetkých obyvateľov Slovenska.

2006

2007

2008

12 285
11 500
12 285
11 977
12 285
12 239
12 388
12 806
12 734
12 933
oceľ
polyetylén
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Distribúcia zemného plynu
Bezpečnosť distribučnej siete na Slovensku

Investície do obnovy sietí v rokoch 2004 – 2008 (v mld. Sk)

Prioritou spoločnosti SPP – distribúcia, a.s., je bezpečná a spoľahlivá distribúcia zemného
plynu v súlade s platnou legislatívou. Aby sme splnili tento cieľ, neustále venujeme maximálne
úsilie zabezpečovaniu činností, ako sú údržba, diagnostika, opravy až po výkon rekonštrukcií.
S týmto cieľom priebežne aktualizujeme a revidujeme interné pravidlá usmerňujúce
pracovné postupy preventívnych činností a opráv.

2004

0,85

2005

1,4

2006

0,95

2007

1,24

2008

1,77

Na objektívne hodnotenie technického stavu plynárenských zariadení máme zavedenú
metodiku, pomocou ktorej plánujeme ich rekonštrukcie alebo upravujeme cyklickosť
preventívnej údržby a technickej kontroly.
Na plánované riadenie a vyhodnocovanie činností prevádzky a údržby využívame informačné
technológie (SAP PM), ktoré umožňujú efektívny výkon údržbových činností.
Pomocou našich prevádzkových predpisov, zavedením metódy vyhodnocovania technického
stavu plynárenských zariadení a za pomoci použitia kompletného modulu SAP PM, ako aj
optimalizácie, sme zaviedli systematický monitoring technického stavu siete, čím sa nám
podarilo dosiahnuť vyššiu bezpečnosť celej distribučnej siete.
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Distribúcia zemného plynu
Distribučná sieť na Slovensku

Poľsko
BARDEJOV

ŽILINA
Česká republika

SEVER

PÚCHOV

POPRAD

VÝCHOD

PREŠOV

SNINA
HUMENNÉ

RUŽOMBEROK
TRENČÍN
PRIEVIDZA
NOVÉ MESTO
NAD VÁHOM

KOŠICE
BANSKÁ BYSTRICA

BANSKÁ ŠTIAVNICA
NITRA

PEZINOK

JUH

ZÁPAD

LUČENEC

Legenda:
hranice regiónov
distribučná sieť

LEVICE

BRATISLAVA

GALANTA

regionálne centrá

NOVÉ ZÁMKY

DUNAJSKÁ
STREDA
KOMÁRNO
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TREBIŠOV

RIMAVSKÁ SOBOTA

TRNAVA

Rakúsko

ROŽŇAVA

ZVOLEN

TOPOĽČANY

MICHALOVCE

Maďarsko

lokálne centrá

Ukrajina
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Ľudské zdroje
Starostlivosť o zamestnancov vo firme, zvýšenie ich spokojnosti, otvorená komunikácia,
motivácia zamestnancov s vysokým výkonom a ich udržanie vo firme – to boli naše ciele
v oblasti riadenia ľudských zdrojov v roku 2008.

Zamestnanecké vzťahy
Bohatý sociálny program a starostlivosť o zdravie zamestnancov patrí k dlhodobým cieľom
starostlivosti o zamestnancov. Novým prvkom v sociálnom programe v roku 2008 bola
možnosť vybrať si z dvoch systémov benefitov spoločnosti, ktoré sú súčasťou kolektívnej
zmluvy spoločností hlavnej skupiny SPP – tzv. fixné benefity alebo voliteľné benefity. Balíček
fixných benefitov je zameraný najmä na regeneráciu pracovnej sily (napr. poskytnutie
rekondičného pobytu) a na podporu doplnkového dôchodkového sporenia. Balíček
voliteľných benefitov umožňuje, aby si zamestnanec podľa svojich záujmov a potrieb sám
vybral, na aké účely využije prostriedky v rámci stanoveného ročného limitu.
V roku 2008 sme rozšírili možnosti využívania sociálneho fondu. Okrem doteraz používaných
príspevkov na stravovanie, pracovné a životné jubileá pribudli najmä možnosti sociálnej
výpomoci zamestnancom a ich rodinným príslušníkom v mimoriadnych zložitých životných
situáciách. Prostriedky zo sociálneho fondu možno využiť tiež na podporu športových aktivít
zamestnancov v jednotlivých oddieloch Športového klubu SPP.

Vzdelávanie
Príležitosti na rozvoj mladých a talentovaných ľudí s potenciálom sme sústredili
v Absolventskom rozvojovom programe určenom absolventom vysokých škôl. Absolventi,
ktorí nastúpili do pracovného pomeru, sa počas programu zúčastnili na tréningoch
zameraných na rozvoj odborných vedomostí a zručností a pracovali na pridelených
úlohách a projektoch pod vedením skúsených manažérov. Zároveň sme zrealizovali
projekt riadenia a rozvoja talentov pre zamestnancov s vysokým potenciálom, ktorých
pripravujeme na budúce pozície manažérov a expertov.
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Časť vzdelávania v roku 2008 tiež tvorili manažérske tréningy podľa individuálnych potrieb
manažérov.
Významný podiel v oblasti vzdelávania malo v podmienkach našej spoločnosti vzdelávanie
vyplývajúce z legislatívy, a to najmä povinné aktualizačné preškolenia zamestnancov na opravy
a obsluhu vyhradených technických zariadení. Sekcia vzdelávania a rozvoja získala v roku
2008 dve nové oprávnenia na realizáciu odborného vzdelávania pre odborných pracovníkov
na vyhradené technické zariadenia plynové a osvedčenie spôsobilosti pre skúšobné stredisko
katódovej ochrany.
Významne sme rozvinuli spoluprácu s vysokými školami, a to aj spoluprácou s Ekonomickou
univerzitou pri výučbe predmetu Trvalo udržateľný rozvoj, na ktorý sme zabezpečili
prednášajúcich expertov a manažérov z Nemecka a Francúzska.

Hodnotenie výkonu a motivácie
Rok 2008 bol pre nás významný aj v oblasti odmeňovania. V spoločnosti sme zaviedli
systém hodnotenia zamestnancov, v ktorom nekladieme absolútny dôraz už iba na výkon
jednotlivcov, ale tiež na ich kompetencie a prejavy správania. Takýto systém hodnotenia
výkonu a kompetencií vytvára priestor na motiváciu zamestnancov a účinnú spätnú
väzbu. Kompetencie, ktoré hodnotíme, vychádzajú z hodnôt našej spoločnosti a sú ich
personifikáciou. Od roku 2008 teda hodnotíme výkon zamestnancov a ich správanie
v súlade s týmito hodnotami.

Interná komunikácia
Dobre zvládnutá komunikácia vo firme je dôležitý nástroj na dosiahnutie úspechu
spoločnosti. V roku 2008 sme podporovali a rozvíjali nielen súčasné formy písomnej
a osobnej komunikácie, ale rozšírili sme tiež interaktívnu komunikáciu s cieľom rozvinúť
výmenu informácií a podporiť dialóg manažmentu so zamestnancami. S týmto zámerom

Ľudské zdroje
sme v roku 2008 začali organizovať o.i. pravidelné stretnutia predstavenstiev spoločností
hlavnej skupiny so zamestnancami v jednotlivých regiónoch. Ich cieľom je informovať
zamestnancov o úlohách a aktivitách spoločností hlavnej skupiny SPP a vytvoriť priestor
na vzájomnú a otvorenú komunikáciu. Priestor na vzájomný dialóg vytvára tiež nová
aktivita – obedy zamestnancov s členmi predstavenstva či pracovné raňajky nových
zamestnancov s riaditeľkou ľudských zdrojov.
K 31. 12. 2008 mala spoločnosť SPP – distribúcia, a.s., 1 699 zamestnancov, z nich bolo
120 žien, čo predstavovalo 7 % z celkového počtu zamestnancov.
Priemerný vek zamestnancov SPP – distribúcia, a.s. k 31. 12. 2008 bol 45 rokov.

Veková štruktúra zamestnancov k 31. 12. 2008

Kvalifikačná štruktúra zamestnancov k 31. 12. 2008

do 30 rokov

Základné

75
nad 50 rokov

4,4 %

457

280

561
33,0 %

606
od 41 – 50 rokov

Vysokoškolské

16,5 %

26,9 %

35,7 %

10
0,6 %

od 31 – 40 rokov

Stredné

725
42,7 %

684
40,3 %

Úplne stredné
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Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana životného prostredia
Životné prostredie

Ochrana vôd

Spoločnosť SPP – distribúcia, a.s., považuje oblasť ochrany životného prostredia za pilier
svojho dlhodobého fungovania. V konkurencii významných slovenských firiem sa usilujeme byť
vzor v hľadaní rovnováhy medzi čerpaním prírodných zdrojov a starostlivosťou o ochranu
životného prostredia. Zameriavame sa preto na meranie vplyvu úloh, ktoré riešime a na optimálne
využívanie prírodných zdrojov.

Otázka ochrany vôd sa nás dotýka predovšetkým v oblasti nakladania s chemickými látkami,
ktoré používa naša spoločnosť pri prevádzke technologických zariadení. Najvýznamnejším
aspektom v oblasti ochrany vôd je práve manipulácia s chemickými látkami v oblasti
regulačných staníc. Včasnou projektovou prípravou a účasťou ekológov na stavebných
konaniach predchádza naša spoločnosť možným rizikám. Systémom pravidelných kontrol
objektov, ktoré sú práve v blízkosti vodných tokov, a pravidelným školením zamestnancov,
ako aj organizáciou nácvikov krízových situácií predchádzame možným haváriám
a významne znižujeme riziko kontaminácie vodných zdrojov.

Odpady
SPP – distribúcia, a.s., nakladá so širokým spektrom odpadov, ktoré vznikajú pri každodenných
činnostiach, opravách, údržbe alebo pri čistiacich prácach na technologických zariadeniach.
Najčastejším nebezpečným odpadom sú obaly a absorbenty obsahujúce zvyšky nebezpečných
látok napríklad z olejov a farieb. Narastajúce množstvo ostatných odpadov v roku 2008 tvorí
v prevažnej miere zemina z výkopových prác a stavebná sutina. Tento každoročný nárast je
spôsobený zvyšujúcim sa počtom rekonštrukčných prác. Hoci sa snažíme obmedzovať tvorbu
odpadu a uprednostňovať recykláciu pred zneškodňovaním, nie je možné zabrániť trendu
zvyšujúceho sa počtu rekonštrukcií, s ktorým priamo súvisí narastajúce množstvo odpadov.

Vývoj produkcie odpadov (v tonách)
Rok

Nebezpečné
odpady

2005

SPP – distribúcia, a.s., prevádzkuje veľké množstvo energetických zariadení, ktoré produkujú
emisie skleníkových plynov a znečisťujúcich látok. Tieto prevažne malé zdroje znečisťovania
vypúšťajú relatívne veľmi nízky obsah znečisťujúcich látok, lebo zdrojom spaľovania je výhradne
zemný plyn. Vďaka nepretržitej starostlivosti o kvalitu našich spaľovacích zariadení dlhoročne
zaznamenávame klesajúci trend produkovania emisií znečisťujúcich látok.

Ochrana pred hlukom a vibráciami vo vonkajšom prostredí
Ostatné
odpady

SPOLu

164

7 669

7 833

2006

12

3 322

3 334

2007

16

6 910

6 926

2008

19

12 379

12 398
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Ochrana ovzdušia

Naša spoločnosť prevádzkou svojich technologických zariadení produkuje hluk a vibrácie.
Vznik hluku a vibrácií je významný najmä v zimných mesiacoch počas plnej prevádzky
regulačných a prepúšťacích staníc. Naším prvoradým záujmom je znižovať hluk a vibrácie
a udržiavať ich pod legislatívne požadovanou úrovňou, a preto sme opätovne zabezpečovali
meranie zdrojov hluku aj v roku 2008. Výsledky merania hluku majú priamy vplyv na celkové
hodnotenie technického stavu plynárenských zariadení, ktoré je základným nástrojom
na plánovanie údržby a rekonštrukcií.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana životného prostredia
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP)

Analýza vzniku pracovných úrazov v roku 2008

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci má dôležitý význam pri vytváraní priaznivých pracovných
podmienok a pracovných vzťahov. Právna úprava bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
v Slovenskej republike je od 1. 7. 2006 plne harmonizovaná s právom Európskej únie. Právo
zamestnancov spoločnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je zabezpečované
v zmysle Zákonníka práce a platnej legislatívy.

Počet udalostí s následkom pracovného úrazu

3

Počet pracovných úrazov s pracovnou neschopnosťou,
z toho s mierou zavinenia:

3

Na plnenie legislatívnych požiadaviek sa snažíme využívať systém riadenia bezpečnosti.
Vo svojej činnosti sa zameriavame na oblasti:

• prevencie nehôd a úrazov identifikáciou rizík a faktorov
• kvality a bezpečnosti technických zariadení
• hygieny práce a iných poškodení zdravia z práce

zamestnanca

0

zamestnávateľa

1

treťou stranou
Evidenčný počet zamestnancov k 31. 12. 2008
Počet všetkých dní pracovnej neschopnosti k 31. 12. 2008

2
1 699
141

Na zvyšovanie povedomia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa využíva
aj forma vzdelávania tak vlastných zamestnancov, ako aj dodávateľov služieb a materiálov.
S cieľom plnenia úloh spoločnosti vo vyhlásenej Politike bezpečnosti a zdravia pri práci
(BOZP) boli v roku 2008 uskutočnené nasledovné aktivity:

• previerka BOZP v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou
• aktualizácia hodnotenia a posúdenia rizík v jednotlivých pracovných pozíciách
• periodické preškolenie zamestnancov v oblasti aktuálnych všeobecných
•

právnych

predpisov BOZP
audity pracovísk zamestnancov a dodávateľov spoločnosti
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Súhrnné výsledky
Individuálne súvahy (vybrané údaje v mil. Sk)
31. decembra 2008

31. decembra 2007

AKTÍVA:
DLHODOBÉ AKTÍVA
Budovy, stavby, stroje a zariadenia
Nehmotný dlhodobý majetok a ostatné aktíva

83 109

82 623

48

100

83 157

82 723

5 811

4 817

2

2

88 970

87 542

Základné imanie

58 969

58 969

Zákonný rezervný fond

11 794

11 794

3 127

3 253

Vlastné imanie celkovo

73 890

74 016

DLHODOBÉ ZÁVÄZKY

11 162

11 303

3 918

2 223

Dlhodobé aktíva celkovo
OBEŽNÉ AKTÍVA
Majetok určený na predaj
AKTÍVA CELKOVO
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY:
KAPITÁL A REZERVY

Nerozdelený zisk

KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY
Záväzky celkovo

15 080

13 526

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY CELKOVO

88 970

87 542
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Súhrnné výsledky
Výkazy ziskov a strát (vybrané údaje v mil. Sk)
Rok končiaci sa
31. decembra 2008

Rok končiaci sa
31. decembra 2007

Výnosy z predaja služieb

10 805

10 441

Prevádzkové náklady

(6 847)

(6 334)

3 958

4 107

19

8

(47)

(37)

3 930

4 078

(767)

(831)

3 163

3 247

Prevádzkový zisk
Finančné výnosy
Náklady na financovanie
Zisk pred zdanením
Daň z príjmov
ZISK ZA OBDOBIE
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Súhrnné výsledky
Výkazy peňažných tokov (vybrané údaje v mil. Sk)
Rok končiaci sa
31. decembra 2008

Rok končiaci sa
31. decembra 2007

Prevádzkové činnosti
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti
Platené úroky
Prijaté úroky
Zaplatená daň z príjmov
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti, netto

8 173

3 042

(45)

(39)

19

9

(1 693)

(91)

6 454

2 921

(3 176)

(2 389)

Investičné činnosti
Príjmy/(obstaranie) investícií do cenných papierov, netto
Obstaranie dlhodobého majetku
Príjmy z predaja budov, strojov a zariadení a nehmotného majetku
Peňažné toky prijaté/(použité) z investičnej činnosti, netto

11

3

(3 165)

(2 386)

(3 289)

(2 439)

Finančné činnosti
Vyplatené dividendy
Ostatné príjmy a výdavky z finančných činností, netto
Peňažné toky z finančných činností, netto

(3)
(3 289)

(2 442)

0

(1 907)

Stav peňažných prostriedkov na začiatku obdobia

3

1 910

Stav peňažných prostriedkov na konci obdobia

3

3

Čisté zvýšenie/(zníženie) stavu peňažných prostriedkov
Vplyv kurzových zmien
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Správa nezávislého audítora
Akcionárom spoločnosti SPP – distribúcia, a.s.:
Overili sme účtovnú závierku spoločnosti SPP – distribúcia, a.s. („spoločnosť“) k 31. decembru
2008. K uvedenej účtovnej závierke sme dňa 17. februára 2009 vydali správu audítora
v nasledujúcom znení:

Správa nezávislého audítora
Akcionárom spoločnosti SPP – distribúcia, a.s.:
Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti SPP – distribúcia, a.s.
(„spoločnosť“) zostavenej k 31. decembru 2008, ktorá obsahuje súvahu a výkaz ziskov
a strát, výkaz zmien vlastného imania a peňažných tokov za rok, ktorý sa skončil k uvedenému
dátumu a sumarizáciu významných účtovných zásad a poznámky.

vrátane posúdenia rizika významných nesprávností v účtovnej závierke, či už v dôsledku
podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly
relevantné pre zostavenie a objektívnu prezentáciu účtovnej závierky, aby mohol navrhnúť
vhodné audítorské postupy, nie však s cieľom vyjadrenia názoru na účinnosť interných
kontrol spoločnosti. Audit ďalej obsahuje zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad
a účtovných metód a primeranosti významných účtovných odhadov štatutárnym orgánom
spoločnosti, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku.
Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočné a primerané
východisko pre náš názor.

Názor

Zodpovednosť štatutárneho orgánu spoločnosti

Podľa nášho názoru účtovná závierka vyjadruje objektívne vo všetkých významných
súvislostiach finančnú situáciu spoločnosti k 31. decembru 2008 a výsledok jej hospodárenia
za uvedený rok v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva prijatými
v EÚ.

Štatutárny orgán spoločnosti je zodpovedný za zostavenie a objektívnu prezentáciu účtovnej
závierky v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva prijatými v EÚ. Táto
zodpovednosť zahŕňa návrh, implementáciu a zachovávanie interných kontrol relevantných
pre prípravu a objektívnu prezentáciu účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné
nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, ďalej výber a uplatňovanie vhodných
účtovných zásad a účtovných metód, ako aj uskutočnenie účtovných odhadov primeraných
za daných okolností.

17. februára 2009
Bratislava, Slovenská republika

Zodpovednosť audítora
Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu.
Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto
štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať audit a vykonať ho tak, aby sme
získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.
Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách
a informáciách vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od rozhodnutia audítora,
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Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
Licencia SKAU č. 257

Ing. Peter Matejička
Licencia SKAU č. 909

Správa nezávislého audítora
Overili sme tiež súlad výročnej správy s vyššie uvedenou účtovnou závierkou. Za správnosť
výročnej správy je zodpovedné vedenie spoločnosti. Našou úlohou je vydať názor o súlade
výročnej správy s účtovnou závierkou na základe nášho overenia.
Overenie sme vykonali v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Tieto štandardy
požadujú, aby audítor naplánoval overenie a vykonal ho tak, aby získal primeranú istotu,
že účtovné informácie uvedené vo výročnej správe sú vo všetkých významných súvislostiach
v súlade s touto účtovnou závierkou. Uistili sme sa, źe informácie uvedené vo výročnej
správe na stranách 40 – 42 sú v súlade s informáciami uvedenými v účtovnej závierke
k 31. decembru 2008. Iné údaje a informácie než účtovné informácie získané z uvedenej
účtovnej závierky a účtovníctva spoločnosti sme neoverovali. Sme presvedčení, že vykonané
overovanie poskytuje primeraný podklad na vyjadrenie názoru audítora.
Podľa nášho názoru sú účtovné informácie uvedené vo výročnej správe vo všetkých
významných súvislostiach v súlade s účtovnou závierkou spoločnosti k 31. decembru 2008.

23. marca 2009
Bratislava, Slovenská republika

Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
Licencia SKAU č. 257

Ing. Peter Matejička
Licencia SKAU č. 909
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Správa o plnení Programu súladu prevádzkovateľa
distribučnej siete na rok 2008
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
2008 platil Program súladu prijatý v metodickom pokyne s označením D.RM.04.01.06
„Program súladu prevádzkovateľa distribučnej siete“, ktorý nadobudol účinnosť 1. 7. 2006
(ďalej len „Program súladu“).
2. V Programe súladu 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

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 prevádzkovateľa distribučnej siete v období od 1. 1. 2008
do 31. 12. 2008 nezistil žiadne porušenie povinností stanovených v Programe súladu.

(d) povinnosti zabezpečujúce zverejňovanie Programu súladu, kontrolu a pravidelné
správy o plnení programu

V Bratislave dňa 4. 2. 2009

Ing. Milan Kachút
manažér Programu súladu prevádzkovateľa distribučnej siete
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Kontakty
Sídlo:
SPP – distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava 26
Slovenská republika
Tel.:
Fax.:
E-mail:
Internet:

+ 421 2 5869 2504
+ 421 2 5869 2772
info@spp-distribucia.sk
www.spp-distribucia.sk

Poruchová linka:
Tel.: 0850 111 727
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