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9. BudúcnosÈ

Rok 2006, posledn˘ pred úplnou liberalizáciou trhu,
je pre nás rokom zásadn˘ch organizaãn˘ch a pro-
cesn˘ch zmien, ktoré sú reakciou na prijaté legis-
latívne úpravy, zavedenie nového regulaãného
rámca a proces unbundlingu. 

Keì k tomu pripoãítame rast cien energií vo svete aj
na domácom trhu, plánovanú privatizáciu
Slovensk˘ch elektrární, a. s., zvy‰ujúce sa povedomie
zákazníkov a z neho vypl˘vajúce zmeny spotrebi-
teºského správania, tak nás v tomto roku oãakávajú
zv˘‰ené poÏiadavky na v‰etky oblasti na‰ej práce.

Súãasné obdobie zásadn˘ch organizaãn˘ch a pro-
cesn˘ch zmien od nás vyÏaduje predvídavosÈ, pláno-
vanie, prípravu a reaktivitu, aby sme obstáli v tvrdom
konkurenãnom boji na liberalizovanom trhu. 

Sme presvedãení, Ïe silná orientácia na zákazníka je
správnym smerom na ceste k úspechu. Na‰ou víziou
je staÈ sa lídrom na trhu, ktor˘ vytvára trvalo
udrÏateºnú hodnotu pre svojich zákazníkov, zamest-
nancov, akcionárov a spoloãnosÈ poskytovaním
energie pre Ïivot a podnikanie. 
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VáÏení zákazníci, obchodní partneri, priatelia,

rok 2005 bol pre Stredoslovenskú energetiku, a.s.
opäÈ veºmi dynamick˘m obdobím. Poãas neho sme
spolu s na‰imi zamestnancami úspe‰ne zvládli v˘zvy,
ktoré sú súãasÈou pokraãujúcej liberalizácie trhu
v energetike.

Od 1. januára 2005 si aÏ 80 000 obchodn˘ch
a priemyseln˘ch klientov na strednom Slovensku,
hlavnom území ná‰ho pôsobenia, môÏe zvoliÈ
dodávateºa elektrickej energie, ktor˘ im poskytne
najatraktívnej‰iu ponuku a najlep‰ie sluÏby. Pre
domácnosti sa táto moÏnosÈ otvára od
1. júla 2007. V prostredí liberalizácie a narastajúcej
konkurencie vám s hrdosÈou a zároveÀ s vìakou
môÏeme oznámiÈ, Ïe drvivá väã‰ina na‰ich klientov
sa rozhodla pre nás. Vnímame to ako prejav ich
dôvery v na‰e sluÏby i ako záväzok do budúcnosti.
Zvlá‰È sme hrdí na uzatvorenie zmluvy s nov˘m
automobilov˘m závodom PSA Trnava. Vo vysoko
konkurenãnej verejnej súÈaÏi si nás vybral klient,
ktor˘ sa nenachádza na tradiãnom území ná‰ho
pôsobenia. Úspech, ktor˘ sme dosiahli, aj vìaka
spolupráci s na‰imi kolegami z Electricité de France,
je pre nás dôkazom, Ïe na‰a konkurencieschopnosÈ
stúpa. T˘m smerujeme k tomu, aby sme sa stali
energetick˘m lídrom na liberalizovanom sloven-
skom trhu. 

ëal‰ím v˘znamn˘m úspechom roku 2005 bolo pre
nás, na‰e dcérske spoloãnosti a pre cel˘ región
stredného Slovenska spustenie v˘stavby rozsiahleho
závodu KIA a MOBIS neìaleko Îiliny. V rámci úzkej
partnerskej spolupráce sme zostavili strategick˘ pro-
jektov˘ tím s cieºom zrealizovaÈ vo veºmi krátkom
ãasovom úseku vedenie na úrovni 110 kV, rozvodÀu
110/22 kV a napojenie na úrovni 22 kV. Najmä
vìaka spolupráci s na‰ou dcérskou spoloãnosÈou
EEM, a. s., profesionálom v oblasti inÏinierskych
a stavebn˘ch ãinností, sa nám podarilo dosiahnuÈ
maximálnu spokojnosÈ ná‰ho klienta. Zvlá‰È sme
vnímali moment, keì o nás poãas slávnostného
otvorenia, predstavitelia KIA hovorili ako o spoloã-
nosti s najintenzívnej‰ou orientáciou na zákazníka
na Slovensku.

V rámci na‰ej stratégie, prispievaÈ k ìal‰iemu rozvo-
ju regiónu, sme v roku 2005 zv˘‰ili objem investícií.
V súãasnosti je to viac ako 1, 3 mld. Sk. Investiãné
ãinnosti sme zamerali predov‰etk˘m na nové pripo-
jenia a roz‰írenie siete. Zvlá‰tnu pozornosÈ sme ve-
novali zlep‰eniu kvality siete prostredníctvom mo-
dernizácie a obnovy elektrick˘ch vedení a rozvodní,
pokraãujúcej automatizácii a zavádzaniu diaºkového
ovládania. V roku 2005 sme v tejto oblasti dosiahli
znaãn˘ pokrok, ão dokazuje zníÏená frekvencia
a trvanie preru‰ení v dodávke elektrickej energie.
V záujme zvy‰ovania kvality na‰ich sluÏieb zákazní-
kom sa zameriame na ìal‰ie skvalitnenie v tejto sfére.

V rokoch 2006 aÏ 2007 sme povinní implementovaÈ
tzv. unbundling spoloãnosti. Organizaãné a právne
odãlenenie regulovan˘ch distribuãn˘ch ãinností, od
ostatn˘ch neregulovan˘ch ãinností, je kompletnou
transformáciou spoloãnosti. Unbundling v súãasnosti
implementujú na v‰etk˘ch liberalizovan˘ch energe-
tick˘ch trhoch v Európe a mal by zabezpeãiÈ rovnaké
podmienky pre v‰etk˘ch jeho úãastníkov. Toto opatre-
nie bude znamenaÈ zásadnú zmenu v internej orga-
nizácii na‰ej spoloãnosti, ktorá sa postupne pretrans-
formuje z jedného subjektu na viaceré spoloãnosti
v rámci skupiny SSE, a. s. I v tejto novej situácii budeme
maÈ spoloãn˘ cieº - pokraãovaÈ v politike v duchu filo-
zofie starej viac ako 80 rokov. Stredobodom úsilia je
a bude verejn˘ záujem spoloãnosti, nadraden˘ záuj-
mom ãisto obchodn˘m. PovaÏujeme sa za v˘znamnú
súãasÈ stredného Slovenska, sme si vedomí svojej zod-
povednosti za rozvoj ekonomiky a blahobytu jeho oby-
vateºov. 

Dôkazom tejto zodpovednosti bolo i r˘chle nasade-
nie na‰ej spoloãnosti poãas zimn˘ch kalamít
v regióne v decembri 2005 a v januári 2006. Na‰i
zamestnanci pracovali poãas dÀa i v noci. Vo veºmi
nepriazniv˘ch pracovn˘ch podmienkach a zlom
poãasí sa snaÏili ão najr˘chlej‰ie obnoviÈ dodávku
elektrickej energie zákazníkom. Verejn˘ záujem je
jednou zo základn˘ch hodnôt na‰ej spoloãnosti
a predstavuje podstatnú ãasÈ ná‰ho strategického
poslania. 
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V roku 2005 sme posilnili svoju finanãnú situáciu,
zníÏili sme úroveÀ pohºadávok a zlep‰ili hotovostnú
pozíciu. S tak˘mito v˘sledkami sme prirodzene veºmi
spokojní a vìaka pozitívnemu v˘voju situácie sa
môÏeme s istotou pozeraÈ do budúcnosti. Na‰im
cieºom je posilÀovaÈ dlhodobé partnerstvo so
súãasn˘mi zákazníkmi a nadväzovaÈ vzÈahy s nov˘mi
klientmi. Naìalej budeme pokraãovaÈ v rozvoji,
zvy‰ovaÈ na‰u konkurencieschopnosÈ a kvalitu
sluÏieb i úroveÀ vzÈahov s klientmi.

Ako manaÏment spoloãnosti sme si vedomí, Ïe rok
2005 bol pre na‰ich zamestnancov ìal‰ím rokom,
ktor˘ od nich vyÏadoval vysokú mieru angaÏovanos-
ti, flexibilnosti a úsilia. Bez toho by sa nám nepoda-
rilo dosiahnuÈ ambiciózne ciele na‰ej spoloãnosti. Za
to v‰etko sa im chcem poìakovaÈ.

VáÏení klienti a obchodní partneri, dovoºte mi, aby
som vám v mene svojom, ako i v mene
Predstavenstva SSE, a. s., vyslovil vìaku za dôveru,
ktorú ste nám prejavili v roku 2005. ZároveÀ vás
môÏem ubezpeãiÈ, Ïe na‰a spoloãnosÈ vyvinie ma-
ximálne úsilie, aby aj naìalej zvy‰ovala svoju
konkurencieschopnosÈ a kvalitu sluÏieb tak, aby ste
si aj v budúcnosti vybrali SSE, a. s., ako va‰u -
Energiu pre Ïivot a podnikanie.

Patrick Luccioni
predseda Predstavenstva SSE, a.s.
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2. O spoloãnosti

Vízia
Sme energetická spoloãnosÈ, ktorá v stredoslovenskom regióne zohráva kºúãovú úlohu
v poskytovaní energie pre Ïivot a podnikanie. Vytvára t˘m trvalo udrÏateºnú hodnotu
pre svojich zákazníkov, zamestnancov, akcionárov aj celú spoloãnosÈ.

Hodnoty
Úspech a trvalo udrÏateºn˘ rozvoj na‰ej spoloãnosti sa opiera o sedem hodnotov˘ch
pilierov:
Zákazník
Základn˘m pilierom, na ktorom staviame budúcnosÈ na‰ej spoloãnosti, je spokojnosÈ
zákazníkov. 
Nasadenie
Vysoké pracovné nasadenie kaÏdého z nás povaÏujeme za samozrejmosÈ, pretoÏe je
nevyhnutn˘m predpokladom úspechu na liberalizovanom trhu.
Lojalita
Lojalita a korektnosÈ vzÈahov medzi zamestnávateºom a zamestnancami je prirodze-
n˘m záväzkom pre kaÏdého z nich, aby zodpovedne plnili svoje povinnosti.
RozmanitosÈ
RozmanitosÈ a schopnosti na‰ich ºudí sú na‰ou najsilnej‰ou stránkou. 
Uznanie
Uznanie miery angaÏovanosti a rozvoja schopností na‰ich zamestnancov v nadväznos-
ti na obchodné spoloãnosti tvoria základn˘ pilier personálneho riadenia.
Sociálne cítenie
Sme spoloãnosÈ, ktorá citlivo vníma sociálnu dimenziu ºudskej existencie a preto sa
rozliãn˘mi akciami snaÏíme podporovaÈ sociálne najslab‰ích zákazníkov.
Îivotné prostredie
Ako spoloãnosÈ, ktorá pôsobí v energetickom sektore, si intenzívne uvedomujeme
potrebu zachovaÈ trvalo udrÏateºn˘ rozvoj, a preto zodpovedne pristupujeme k ochra-
ne Ïivotného prostredia v regióne stredného Slovenska.
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Základné údaje
Stredoslovenská energetika, a. s., (SSE, a.s.) je dis-
tribuãná a dodávateºská energetická spoloãnosÈ,
ktorá pôsobí v Îilinskom, Banskobystrickom a v ãasti
Trenãianskeho regiónu. Stredoslovenská energetika, a. s.,
dodáva energiu pre Ïivot a podnikanie takmer
700 000 zákazníkom, 30 000 podnikateºsk˘m sub-
jektom a organizáciám a 1,6 milióna obyvateºom. 
Svojim zákazníkom poskytuje komplexné sluÏby
súvisiace s rozvodom, dodávkou a pouÏívaním elek-
trickej energie. Stredoslovenská energetika, a. s.,
vznikla 1. januára 2002. Jej jedin˘m zakladateºom
bol Fond národného majetku Slovenskej republiky.
Na základe Uznesenia Vlády SR ã. 538 zo dÀa
22. mája 2002, 49 % podiel Fondu národného
majetku SR získala priamym predajom spoloãnosÈ
Electricité de France International, ktorá dÀa
31. októbra 2002 vstúpila do spoloãnosti ako strate-
gick˘ partner.
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Predmet ãinnosti
Stredoslovenská energetika, a. s. podniká na základe licencií udelen˘ch podºa
osobitn˘ch zákonov Slovenskej republiky v t˘chto hlavn˘ch ãinnostiach:
- distribúcia elektrickej energie, 
- dodávka elektrickej energie, 
- nákup elektrickej energie, 
- údrÏba a v˘stavba elektrick˘ch sietí a zariadení, 
- v˘roba elektrickej energie.
Okrem licencovan˘ch ãinností podniká Stredoslovenská energetika, a. s., na základe
pridelen˘ch Ïivnostensk˘ch oprávnení, v ìal‰ích ãinnostiach:
- meranie,
- kalibrácia meraãov,
- poskytovanie energetick˘ch sluÏieb,
- inÏiniering.

Akcionárska ‰truktúra
51 % akcií vlastní Fond národného majetku Slovenskej republiky so sídlom DrieÀová 27,
821 01 Bratislava.
49 % akcií vlastní Electricité de France International so sídlom 20 Place de la Défense
Tour EdF - 920 50 Paris La Défense.

Skupina EdF
Skupinu EdF tvoria spoloãnosti Electricité de France a siete európskych filiálok a spo-
loãností zriaden˘ch po celom svete, ktoré vykonávajú ãinnosti spojené s energetikou:
v˘roba, obchod, transport, distribúcia, komercializácia a sluÏby. Skupina sa angaÏuje
v rentabiln˘ch stratégiách, ktoré spájajú ekonomick˘ v˘kon s dobr˘m sociálnym systé-
mom a enviromentálnou zodpovednosÈou. V roku 2005 dosiahla obrat 51,1 miliárd
EUR. V kontexte otvorenia nov˘ch energetick˘ch trhov má skupina EdF ambíciu staÈ sa
európskou jednotkou v oblasti energetiky. UÏ dnes je lídrom v produkcii, distribúcii
a komercializácii elektriny v Európe. Riadi v˘robn˘ park s kapacitou 125,4 GWe.
Zásobuje energiou 42,1 milióna klientov na celom svete, z toho 36,2 milióna v Európe. 

Identifikaãné údaje
Stredoslovenská energetika, a. s.
Ulica republiky 5
010 47 Îilina
IâO: 36 403 008
Iâ DPH: SK2020106682

Akciová spoloãnosÈ je zaregistrovaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Îilina, 
oddiel Sa, vloÏka ãíslo: 10328/L,
deÀ zápisu 1. 1. 2002.
Bankové spojenie: VÚB, a.s. Îilina
â. úãtu: 702432/0200
Telefón: 041/519 1111
Fax: 041/519 2575
E-mail: sse@sse.sk
Internet: www.sse.sk
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Spoloãnosti s majetkovou úãasÈou SSE

Elektroenergetické montáÏe, a. s.
SpoloãnosÈ bola zaloÏená 2. 7. 2003, je najväã‰ou dcérskou spoloãnosÈou, so 100 %
podielom SSE, a. s. Na základe v˘sledkov mimoriadneho valného zhromaÏdenia
Stredoslovenskej energetiky, a. s., ktoré sa konalo dÀa 28. júla 2004, bola schválená
zmluva o predaji ãasti spoloãnosti, divízie StavebnomontáÏnych ãinností, do
novovzniknutej dcérskej spoloãnosti Elektroenergetické montáÏe, a. s. S úãinnosÈou od
1. septembra 2004 zaãal pôsobiÈ na slovenskom trhu nov˘ právnick˘ subjekt, ktorého
predmetom ãinnosti je v˘stavba, obnova a rozvoj elektroenergetick˘ch zariadení
zásobujúcich elektrickou energiou zákazníkov Stredoslovenskej energetiky, a. s. 

Metrológia EV, spol. s r. o.
Dcérska spoloãnosÈ Metrológia EV, spol. s r. o., bola zaloÏená 3. 4. 2003 a 1. januára 2004
sa odãlenila od materskej spoloãnosti Stredoslovenská energetika, a. s., ktorá je jedin˘
spoloãník tejto spoloãnosti. Svojou ãinnosÈou nadviazala na 50-roãnú ãinnosÈ
spoloãnosti Metrológia SSE v oblasti overovania elektromerov, ktorú firma postupne
roz‰írila aj na overovanie vodomerov ako súãasti meraãov tepla a kalibráciu meradiel
elektrick˘ch veliãín.

SPX, spol. s r. o.
Zakladateºmi SPX sú tri distribuãné spoloãnosti SSE, a. s., VSE, a. s. a ZSE, a. s. ZaloÏená
bola 1. 12. 2004, ale svoju ãinnosÈ zaãala 26. 1. 2005. âinnosÈ tejto spoloãnosti je
zameraná na v˘menu informácií pri obchodovaní s elektrinou prostredníctvom inter-
netového portálu SPX. 

SSE CZ, s.r.o.
SpoloãnosÈ SSE CZ, s.r.o. bola zaloÏená 13. 12. 2005. Zaoberá sa obchodovaním
s elektrickou energiou a zabezpeãuje nákup a predaj elektrickej energie medzi SSE
a zahraniãn˘mi partnermi. Stredoslovenská energetika, a. s. je jedin˘ spoloãník tejto
spoloãnosti.

SSE-PPS, s.r.o.
15. 6. 2005 SSE, a.s. zaloÏila spoloãnosÈ SSE-PPS, s.r.o. Úãelom zaloÏenia spoloãnosti
SSE – PPS, s.r.o. bolo jej pouÏitie ako prevádzkovateºa cezhraniãn˘ch vedení.
Stredoslovenská energetika, a. s. je jedin˘ spoloãník tejto spoloãnosti.

ENERGOTEL, a.s.
SpoloãnosÈ bola zaloÏená dÀa 7. 2. 2000 za úãelom poskytovania dátov˘ch a teleko-
munikaãn˘ch sluÏieb. Stredoslovenská energetika, a. s. vlastní 16,67 % akcií. 
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Organizaãná ‰truktúra spoloãnosti k 31. 12. 2005

1000
Útvary GR

2000
Distribúcia

divízia
riaditeº

3000
SluÏby
divízia

riaditeº

4000
Financie

divízia
riaditeº

5000
Obchod
divízia

riaditeº

1100
Komunikácia

samostatn˘ odbor
vedúci

1200
Vnútorn˘ audit a kontrola

samostatn˘ odbor
vedúci

1300
Krízov˘ manaÏment
samostatn˘ odbor

vedúci

1400
Regulácia, stratégia
a rozvoj podnikania 

sekcia
riaditeº

1500
ªudské zdroje

sekcia
riaditeº

2700
Riadenie distribuãnej sústavy

sekcia
riaditeº

2300
ÚdrÏba distribuãnej sústavy

sekcia
riaditeº

2500
Bezp. práce a Ïiv. prostredie

samostatn˘ odbor
vedúci

2600
Asset management

sekcia
riaditeº

3300
Nákup prác a sluÏieb,

doprava
sekcia

riaditeº

3100
Nákup materiálu
a správa majetku

sekcia
riaditeº

3200
Právne
sekcia

riaditeº

4100
Controlling

samostatn˘ odbor
vedúci

4200
Úãtovníctvo

sekcia
riaditeº

4300
Treasury

samostatn˘ odbor
vedúci

4400
Informaãné technológie

sekcia
riaditeº

5100
Predaj elektriny

veºkoodberateºom
sekcia

riaditeº

5200
Operácie

sekcia
riaditeº

5300
TZC/mid market

samostatn˘ odbor
vedúci

5400 
Obchodné kancelárie/

Domácnosti
samostatn˘ odbor

vedúci

5500
Marketing

samostatn˘ odbor
vedúci

5600
Nákup a obchodovanie s el.

sekcia
riaditeº

5700
Obchodn˘ controlling

samostatn˘ odbor
vedúci

SSE, a.s.
Generálny

riaditeº

Predstavenstvo 
spoloãnost i

Kancelária
Predstavenstva
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Vedenie spoloãnosti k 31. 12. 2005

Rada v˘konného vedenia
– Ing. Jaroslav Hanzel, generálny riaditeº SSE, a.s.
– Ing. ªubomír Kollárik, riaditeº divízie Distribúcia 
– Ing. Jaroslav Hanzel, poveren˘ riaditeº divízie SluÏby 
– Ing. Vladimír Valach, riaditeº divízie Financie 
– Ing. Jaroslav Gabriel, riaditeº divízie Obchod 

Predstavenstvo
– Patrick Antoine Gaston Luccioni, predseda predstavenstva 
– Ing. Juraj Laurinc, podpredseda predstavenstva 
– Drs. Erik G. Regter, ãlen predstavenstva 
– Dr. Peter Weis, ãlen predstavenstva 
– Ing. Pavol Faktor, ãlen predstavenstva

Dozorná rada
– Ing. Peter HuÀor, predseda 
– Brice Francois Jean-Paul Alleman, podpredseda 
– Ing. Zoltán Bán, ãlen dozornej rady 
– Martin Hoffman, ãlen dozornej rady – od 14. novembra 2005 
– Ján Ondrejka, ãlen dozornej rady 
– Ing. Ján Smatana, ãlen dozornej rady – od 14. novembra 2005
– Ing. ªubomír Kollárik, ãlen dozornej rady, zvolen˘ zamestnancami spoloãnosti 
– Ing. Igor Pi‰tík, ãlen dozornej rady, zvolen˘ zamestnancami spoloãnosti 
– Miroslav Hru‰ka, ãlen dozornej rady, zvolen˘ zamestnancami spoloãnosti 
– Ing. Milan KepeÀa, ãlen dozornej rady – do 14. novembra 2005 
– Ing. Jozef ªahk˘, ãlen dozornej rady – do 14. novembra 2005 
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3. História

História spoloãnosti
Vznik spoloãnosti je spojen˘ s obdobím medzi rokmi
1920 aÏ 1923, teda obdobím elektrifikácie stredného
Slovenska. Zohrali v nej kºúãovú úlohu Stredo-
slovenské elektrárne, úãastinná spoloãnosÈ v Banskej
Bystrici (SSE) a Spojené elektrárne severozápadného
Slovenska, úãastinná spoloãnosÈ v Îiline (SESzS).
1. januára 1961 boli tieto spoloãnosti zlúãené do
jedného podniku, Stredoslovenské energetické
závody, národn˘ podnik, so sídlom v Îiline, ktor˘ bol
od roku 1990 samostatn˘m ‰tátnym podnikom.

Akciová spoloãnosÈ Stredoslovenská energetika bola
zaloÏená 1. januára 2002 Fondom národného
majetku Slovenskej republiky (FNM SR) ako jedin˘m
zakladateºom na základe zakladateºskej listiny zo
17. decembra 2001.

V súlade s Uznesením Vlády Slovenskej republiky
ã. 583 z 22. mája 2002 bolo vydané rozhodnutie
o privatizácii 49 % podielu FNM SR na podnikaní
SSE priamym predajom spoloãnosti Electricité de
France International (E.D.F. INTERNATIONAL).
31. októbra 2002 valné zhromaÏdenie odsúhlasilo
vstup strategického partnera do spoloãnosti.
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V˘znamné udalosti roku 2005

január

Vznik dcérskej spoloãnosti SPX, spol. s r. o., pre ob-
chodovanie s elektrickou energiou.
Podpísanie zmluvy o dodávke elektrickej energie pre
závod PSA Citroen Peugeot Trnava.
Spracovanie Implementaãného plánu Dohody o so-
ciálnej zodpovednosti spoloãností EdF, ktor˘ sa
vzÈahuje na spoloãnosti, v ktor˘ch má EdF majetkovú
úãasÈ. 

február

Podpísanie zmluvy o dodávke elektrickej energie pre
závod KIA Motors Slovakia. Spustenie projektu
ManaÏérska akadémia SSE, a. s., ktor˘ je jedn˘m
z dôleÏit˘ch ãlánkov personálnej politiky na roky
2004 aÏ 2007.
Preradenie súãasného útvaru Controlling SAP –
plánovanie do samostaného odboru Obchodn˘
controlling, ktor˘ plní funkciu v˘kazníctva o v˘voji
kºúãov˘ch ukazovateºov v divízii Obchod (nákup
a predaj elektriny, stav pohºadávok, v˘voj prínosov
a pod.), ako aj tvorbu cien a riadenie rizík súvisiacich
s obchodom s elektrinou. 

marec

Zaãiatok plnenia zmluvy o poskytovaní sluÏieb
infra‰truktúry IT so spoloãnosÈou Hewlett Packard
Slovensko, s.r.o.

apríl

Podpísanie zmluvy o spolupráci na Novom systéme
odmeÀovania zamestnancov so spoloãnosÈou
PricewaterhouseCoopers Tax, k. s.

máj

Získanie druhého miesta v kategórii - najoriginálnej‰ie
opatrenie pre rodinu, v projekte Zamestnávateº ústre-
tov˘ k rodine, udeºovan˘  ministrom práce, sociálnych
vecí a rodiny. 
Riadne valné zhromaÏdenie - schválenie riadnej indi-
viduálnej úãtovnej závierky za rok 2004, rozdelenia
zisku za rok 2004 a V˘roãnej správy za rok 2004.

jún

Vznik dcérskej spoloãnosti SSE-PPS, s. r. o. 
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júl

VíÈazstvo na II. roãníku EdF Central European Football
Trophy – medzinárodného turnaja v malom futbale.
Zúãastnili sa na Àom tímy zo Slovenska, Maìarska
a Poºska a uskutoãnil sa v Lietavskej Lúãke pri Îiline.

august

Reorganizácia TZC na základe v˘stupov z Perso-
nálneho auditu (Proventus) a auditu efektivity
(KPMG).

september

Slávnostné uvedenie  prevádzky technologickej ãasti
transformovne 110/22 kV v Tepliãke nad Váhom,
ktorá je najväã‰ou investíciou spoloãnosti v roku
2005, pre automobilku KIA Motors Slovakia, MOBIS
Slovakia a HYSCO Slovakia.
Zaãiatok v˘stavby satelitného TZC v Banskej Bystrici. 

október

Zaãiatok ãinnosti nového segmentu zákazníkov
Mid-market.

november

Mimoriadne valné zhromaÏdenie – schválenie
zmeny Stanov vypl˘vajúcej z poÏiadaviek Obchod-
ného zákonníka a zákona o úãtovníctve, konsoli-
dovanej úãtovnej závierky za rok 2004, konsoli-
dovanej v˘roãnej správy za rok 2004, personálnych
zmien v Predstavenstve a Dozornej rade. 
Schválenie Strategického obchodného plánu na roky
2006 aÏ 2008 Dozornou radou. Po jeho schválení
komunikácia kampane QUO VADIS SSE 2008.
Príprava  projektu re‰trukturalizácie divízií Distribúcia
a Obchod s cieºom prípravy na oddelenie distribuã-
n˘ch ãinností.
Ukonãenie v˘stavby satelitného TZC  v Banskej
Bystrici.

december

ZaloÏenie dcérskej spoloãnosti SSE CZ, s. r. o., pre
obchodovanie s elektrickou energiou.
Vplyvom mimoriadne zl˘ch poveternostn˘ch pod-
mienok do‰lo k ãast˘m a opakovan˘m preru‰eniam
dodávky elektrickej energie. Pracovníci SSE, a.s.
a dcérskej spoloãnosti Elektroenergetické montáÏe, a. s.,
boli v nepretrÏitej pohotovosti. SpoloãnosÈ SSE
vynaloÏila niekoºko desiatok miliónov korún na
obnovu zniãen˘ch vedení a zariadení.
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4. Aktivity

Región
Sme jednou z kºúãov˘ch spoloãností pôsobiacich
v regióne stredného Slovenska. Preto sa prirodzene
povaÏujeme za jeho integrovanú súãasÈ a podºa
toho aj konáme. Na‰im cieºom je podporovaÈ rozvoj
regiónu a zvy‰ovaÈ blahobyt jeho obyvateºov
prilákaním nov˘ch spoloãností, investovaním do
siete, poskytovaním atraktívnych pracovn˘ch príleÏi-
tostí a podporovaním kolektívnych záujmov.
Vzdelané obyvateºstvo, relatívne lacná a produktív-
na pracovná sila, vládna politika, podporujúca
zahraniãné investície a rozumné odbory robia
Slovensko atraktívne pre zahraniãné investície, ãím
sa zlep‰uje ekonomická situácia a zvy‰ujú sa reálne
mzdy. Navy‰e investori vytvárajú nové pracovné
miesta a ich celkov˘ vplyv na regionálne hospodár-
stvo a Ïivotnú úroveÀ obyvateºstva je veºmi pozitívny,
ão sa odráÏa i v stúpajúcom dopyte po elektrickej
energii.
Sme presvedãení, Ïe silná orientácia na zákazníka
v spolupráci s lokálnymi autoritami pri propagácii
regiónu má svoje v˘hody. Keì sa KIA rozhodla pre
Ïilinsk˘ región, uzavreli sme dohody o zavedení
elektrickej infra‰truktúry pri dodrÏaní mimoriadnych
termínov. Nasadením interného projektového tímu
sme 270-miliónov˘ projekt zrealizovali v rekordnom
ãase a v plnej miere vyhoveli poÏiadavkám nového
zákazníka.

V rámci prípravného procesu ná‰ho vstupu na libe-
ralizovan˘ trh sme uskutoãnili sériu stretnutí na‰ich
zástupcov so ZdruÏením miest a obcí Slovenska
(ZMOS) alebo priamo oslovili odberateºov v regióne.
Súãasne sme racionalizovali Obchodné kancelárie.
V‰etko sme vopred prediskutovali s predstaviteºmi
ZMOS-u a regionálnej ‰tátnej správy i samosprávy
v mestách Îiar nad Hronom, Zvolen, Liptovsk˘
Mikulá‰, Martin a âadca.
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S cieºom skæbiÈ efektívnosÈ a v˘konnosÈ so sociálnou
zodpovednosÈou sme vybudovali satelitné TZC
v Banskej Bystrici. UdrÏali sme si tak dlhodob˘ch
zamestnancov cez nové pracovné pozície, ktoré viac
zodpovedajú poÏiadavkám otvoreného a konkuren-
ãného trhu a podporujú miestnu ekonomiku
prostredníctvom proaktívnej zamestnaneckej poli-
tiky pokr˘vajúcou celé stredné Slovensko.

KaÏdoroãne sa podieºame na projektoch, ktor˘ch
cieºom je podpora sociálne slab‰ích vrstiev oby-
vateºstva, zlep‰ovanie úrovne vzdelávania a zvy-
‰ovanie kvality zdravotníckych sluÏieb v regióne.
V˘sledkom ná‰ho snaÏenia je podpísanie dohody
o spolupráci so Îilinskou univerzitou a odovzdanie
finanãn˘ch darov t˘m, ktorí majú potenciál vytváraÈ
hodnoty pre región a v súlade s princípom
solidárnosti aj sociálne odkázan˘m. V roku 2005 to
boli napríklad Îilinská univerzita, Nemocnica s polik-
linikou v Trstenej, Domov sluÏieb pre deti a dospel˘ch
v Bytãi a Îiline, detské domovy v Polomke,
RuÏomberku a Stránskej.  

S prihliadnutím na spoloãné záujmy budujeme
pevné vzÈahy s regionálnymi a komunálnymi orgán-
mi, propagujeme stredné Slovensko ako atraktívny
región pre podnikanie a Ïivot. TaktieÏ sponzorujeme
vybrané aktivity, vytvárajúce hodnoty pre spoloãnosÈ
na strednom Slovensku. V roku 2005 sme finanãne
podporili napríklad Volejbalov˘ klub mládeÏe Îilina,
ZdruÏenie DÎIVIPEN – ÎIVOT, Nadáciu Krajina
Harmónie, Technickú univerzitu Zvolen a ZdruÏenie
technick˘ch ‰portov.

Ochrana Ïivotného prostredia
Uvedomujeme si, Ïe svojou ãinnosÈou v˘znamne
vpl˘vame na Ïivotné prostredie, priãom vzhºadom
na svoju územnú pôsobnosÈ, zasahujeme do
6. Národn˘ch parkov a 7. Chránen˘ch krajinn˘ch
oblastí. Aj preto kladieme dôraz na ochranu Ïivot-
ného prostredia do centra na‰ej pozornosti. Cieºom
aktivít v oblasti ochrany a tvorby Ïivotného prostre-
dia je komplexná environmentálna v˘chova a vzdelá-
vanie zamerané na zmenu prístupov, myslenia
a konania v prospech trvalo udrÏateºného rozvoja
a zachovania kvality Ïivota. V oblasti vodného
hospodárstva a ochrany vôd sa zameriavame na
ekologické úpravy a na v˘stavby nov˘ch eko-
logick˘ch elektrick˘ch staníc VVN/VN, resp. VN/NN
staníc. V odpadovom hospodárstve v zmysle Zákona
NR SR ã. 223/2001 Z.z. o odpadoch sme schválili
Programy odpadového hospodárstva, so zameraním
na predchádzanie vzniku odpadov, uprednostÀo-
vaním zhodnocovania odpadov pred zne‰kodÀo-
vaním. Na zne‰kodnenie zväã‰a nebezpeãn˘ch
odpadov sme vynaloÏili v roku 2005 7,6 mil. Sk a za
ich zhodnotenie získali 1,3 mil. Sk. 

V rámci predvstupov˘ch a vstupov˘ch práv Slovenskej
republiky do EÚ sa na‰i zástupcovia zúãastnili
na rokovaniach v pripomienkovaní vyhlá‰ok
Ministerstva Ïivotného prostredia v oblasti vyhlaso-
vania chránen˘ch vtáãích území. Záväzkom
Slovenskej republiky v rámci predvstupov˘ch práv do
EÚ bolo v oblasti ochrany prírody vyhlásenie
38 chránen˘ch vtáãích území v SR. Konkrétnym
krokom z na‰ej strany bola v roku 2005 in‰talácia
viac ako tisíc kusov hrebeÀov˘ch zábran na pod-
perné body s rovinn˘mi konzolami, ako prevencia
pred zásahom elektrick˘m prúdom vzácnych
a chránen˘ch druhov vtáctva.

Sme niekoºkoroãn˘m partnerom medzinárodného
festivalu odborn˘ch filmov EKOTOPFILM. Základnou
my‰lienkou festivalu je snaha o technologické a eko-
nomické skæbenie v˘voja ºudskej spoloãnosti s udr-
Ïaním rovnováhy v prírode a so zachovaním a rozví-
janím humánnych aspektov Ïivota ãloveka. 
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5. Trh 

Situácia na trhu
Z pohºadu právneho a regulaãného rámca povaÏu-
jeme minul˘ rok pre na‰u spoloãnosÈ za prelomov˘.
Dôkazom toho sú predov‰etk˘m v˘znamné zmeny
v legislatívnom rámci - prijatie nového zákon o ener-
getike, novelizácia zákona o regulácii a prijatie pra-
vidiel trhu.
1. januára 2005 vstúpil do platnosti nov˘ zákon
o energetike ã. 656/2004, ako aj novela zákona
o regulácii v sieÈov˘ch odvetviach ã. 276/2001. Tieto
zákony nanovo definujú pozície, práva a povinnosti
úãastníkov trhu s elektrickou energiou a rozhodu-
júcim spôsobom prispievajú k realizácii idey vnú-
torného trhu EÚ s elektrickou energiou a zemn˘m
plynom. 

Unbundling
V zmysle zákona o energetike ã. 656/2004 majú ver-
tikálne integrované spoloãnosti, ktoré zabezpeãujú
zároveÀ dve, alebo viac z nasledovn˘ch ãinností: 
– prenos, 
– distribúcia, 
– dodávky,
– v˘roba elektriny, 
povinnosÈ realizovaÈ do 1. júla 2007 ich právne
odãlenenie. 

Pravidlá trhu
30. marca 2005 prijala Vláda SR na základe vy‰‰ie
uveden˘ch zákonov Nariadenie ã. 124/2005, ktor˘m
sa urãujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrickou
energiou. Pravidlá trhu ìalej ‰pecifikujú podmienky: 
– pripojenia úãastníka trhu s elektrinou do sústavy,
– prístupu úãastníka trhu s elektrinou k sústave,
– prenosu elektriny,
– cezhraniãnej v˘meny elektriny, 
– distribúcie elektriny,
– dodávky elektriny vrátane dodávky regulaãnej

elektriny a dodávky elektriny domácnostiam,
– poskytovania podporn˘ch sluÏieb,
– poskytovania systémov˘ch sluÏieb,
– prevzatia zodpovednosti za odch˘lku; vyhodnoco-

vania, zúãtovania a vysporiadania odch˘lky úãast-
níka trhu s elektrinou a odch˘lky sústavy,

– spôsobu predchádzania vzniku preÈaÏenia
a rie‰enie preÈaÏenia sústavy.

Implementácia pravidiel trhu
S cieºom zabezpeãiÈ nediskriminaãn˘ princíp a vy-
tvoriÈ rovnaké podmienky pre tretie strany musí byÈ
regulovan˘ prevádzkovateº distribuãnej siete odãle-
nen˘ od ostatn˘ch ãinností a mal by zah⁄ÀaÈ organi-
zaãnú jednotku distribuãn˘ch zákazníckych sluÏieb.
V divízii Obchod musia byÈ obchodné ãinnosti
a dodávka odãlenené od zdieºan˘ch sluÏieb (tele-
fónne zákaznícke centrum, obchodné kancelárie
a prevádzky). Implementácia Programu súladu by
mala zabezpeãiÈ funkãn˘ unbundling. Zákon
stanovuje, Ïe právny unbundling musí byÈ imple-
mentovan˘ najneskôr do 1. júla 2007. Unbundling
a implementácia pravidiel trhu si vyÏadujú nové
schopnosti, ako napríklad prechod zákazníka k inému
dodávateºovi alebo riadenie odpoãtov˘ch dát.

Na‰im prioritn˘m cieºom pri realizácii poÏiadavky na
právne odãlenenie je zabezpeãiÈ, aby na‰a sústava aj
po transformácii spoloãnosti poskytovala pripojen˘m
úãastníkom trhu spoºahlivú, bezpeãnú a kvalitnú dis-
tribúciu elektrickej energie. KeìÏe sa zákonom
urãen˘ termín 1. júl 2007 ãasovo zhoduje s dátu-
mom úplného otvorenia trhu, museli sme riadiÈ pro-
ces zmeny s dostatoãnou ãasovou rezervou.
Relevantné projekty sme spustili uÏ v závere roku
2005, pretoÏe nastavenie procesov v novo-
vzniknut˘ch subjektoch musíme otestovaÈ a doladiÈ
e‰te pred skutoãn˘m vznikom povinnosti tak, aby
sme zabezpeãili prevádzkyschopnosÈ na‰ej sústavy aj
po transformácii. 

V zmysle novelizovaného zákona o regulácii v sie-
Èov˘ch odvetviach sme vypracovali návrh Prevádz-
kového poriadku, ktor˘ podrobne definuje spôsob,
ak˘m sú Pravidlá trhu aplikované v na‰ich pod-
mienkach. Návrh Prevádzkového poriadku je zame-
ran˘ predov‰etk˘m na na‰e obchodné podmienky
a bol predloÏen˘ Úradu pre reguláciu sieÈov˘ch
odvetví v zákonom stanovenej lehote. Po schválení
zo strany Úradu pre reguláciu sieÈov˘ch odvetví
bude Prevádzkov˘ poriadok záväzn˘ pre v‰etk˘ch
úãastníkov trhu pripojen˘ch do na‰ej sústavy.
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6. Distribúcia a obchod

Distribúcia
V roku 2005 sme v oblasti distribúcie ukonãili reor-
ganizáciu, ktorej cieºom bolo ìal‰ie zv˘‰enie efek-
tívnosti. Paralelne s t˘mto procesom sme spustili aj
prípravy unbundlingu, ktor˘ by mal byÈ ukonãen˘
v roku 2006. Cieºom zmien bolo dosiahnuÈ:
– orientáciu na kºúãové procesy,
– zv˘‰enie v˘konnosti,
– vy‰‰iu transparentnosÈ,
– zefektívnenie procesu riadenia,
– zlep‰enie orientácie na zákazníka.

Pri rozvoji distribuãnej sústavy kladieme dôraz na
zvy‰ovanie kvality dodávky, zniÏovanie doby bezprú-
dia, posilnenie siete a pripájanie nov˘ch zákazníkov.

Poãas minulého roku sme zaãali vyuÏívaÈ rozvádzaãe
VN do vonkaj‰ieho prostredia. Majú men‰ie nároky
na záber pozemkov a navy‰e patria k bezúdrÏbovej
technológii. ëalej chceme pokraãovaÈ v in‰talácii
diaºkového ovládania a implementovaÈ monitorovací
systém kvality. Jeho hlavn˘m prínosom bude vyuÏitie
získan˘ch údajov pri rie‰ení problémov súvisiacich
s dodávkou elektrickej energie. Súãasne s nasadzo-
vaním najmodernej‰ích technológií sme navrhli
a vyprojektovali 110 kV rozvodÀu s T-napojením na
VVN sústavu. Znamená to v˘razné zníÏenie
investiãn˘ch nákladov a zastavanej plochy. V rámci
zvy‰ovania efektívnosti investícií sme zaviedli
metodiku v˘poãtu návratnosti pre nové pripojenia.
Pri rozvoji distribuãnej sústavy kladieme dôraz na
zvy‰ovanie kvality dodávky, zniÏovanie doby bezprú-
dia, posilnenie siete a pripájanie nov˘ch zákazníkov.

V súvislosti s ãlenstvom Slovenskej republiky v EÚ
participuje Distribúcia na aplikácii zákonov EÚ do
legislatívy SR. Je ãlenom v rôznych medzinárodn˘ch
organizáciách ako napríklad EURELECTRIC a CIRED.
To nám umoÏÀuje spolupodieºaÈ sa na tvorbe
európskej legislatívy, medzinárodnej spolupráce
a regulaãn˘ch ãinností. V rámci zavádzania novej
energetickej legislatívy sme aplikovali niekoºko
nov˘ch zákonov (smerníc), ako napr. Zákon
o energetike ã. 656/2004.

Úrad pre reguláciu sieÈov˘ch odvetví (ÚRSO) zaãal
práce na smerniciach o kvalitatívnych podmienkach
distribúcie elektrickej energie. Bola vypracovaná
metodika pre ‰tandardné ukazovatele SAIDI
(priemerná doba bezprúdia u odberateºa za minútu
na rok), SAIFI (priemern˘ poãet v˘padkov pripadajú-
cich na jedného odberateºa za rok), ktoré kvantifiku-
jú plnenie tejto úlohy. Po konzultácii s expertmi EdF
sme objem CAPEX-u rozdelili na nové pripojenia
a kvalitu s cieºom zabezpeãiÈ splnenie poÏiadaviek
ÚRSO. Minul˘ rok bol v znamení implementácie
projektov zameran˘ch práve na túto oblasÈ. Anal˘za
podielu SAIDI, SAIFI podºa napäÈov˘ch hladín ukáza-
la, Ïe VVN sa podieºa  na poruchovosti do 2 % a hla-
diny VN, NN do 98 %. 
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V˘voj VN poruchovosti

Rok Celkov˘ Celkov˘ poãet Celkov˘ poãet Poãet dlh˘ch porúch Poãet dlh˘ch porúch

poãet porúch porúch bez kalamít dlh˘ch porúch bez VN poistiek bez VN poistiek

s kalamitami bez kalamít

2002 2 609 2 199 1744

2003 2 271 2 189 1749 1069 1000

2004 2 554 2 302 1983 1185 1008

2005 1 920 1 668 568 544 423

Úspe‰nosÈ prijat˘ch opatrení dokazuje vyhodnotenie
ukazovateºov SAIDI a SAIFI. V roku 2005 bol
SAIDI = 192,15 min. na zákazníka a SAIFI = 3,59 dlh˘ch
porúch (porúch s dæÏkou trvania nad 3 minúty) na
zákazníka. Uvedené ukazovatele sú priemerné na
zákazníka a v‰etky napäÈové hladiny.

Tak ako v roku 2004, aj v roku 2005 sa vyskytli
neoãakávané udalosti, ktoré ovplyvnili kvalitu do-
dávky v mesiacoch január, február, júl a december.
Najrozsiahlej‰ie v˘padky sme zaznamenali v decembri
2005, kedy bola postihnutá najmä severná ãasÈ ná‰ho
regiónu (zasiahnut˘ch 200 trafostaníc, 36 000
odbern˘ch miest) a v druhej dekáde decembra,
(1 149 postihnut˘ch trafostaníc a pribliÏne 120 000
odbern˘ch miest).
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Investiãné plánovanie
Na‰a investiãná politika je okrem zniÏovania poru-
chovosti a zv˘‰enia kvality dodávok elektrickej
energie, strategicky zameraná predov‰etk˘m na
pripájanie nov˘ch zákazníkov. Rovnako v˘znamné
poloÏky investiãného plánu tvoria nákupy IT v zavá-
dzaní diaºkovo ovládan˘ch úsekov˘ch vypínaãov
a nákup vozidiel i dopravno - mechanizaãnej tech-
niky pre okamÏité zásahy a odstraÀovanie porúch na
elektrick˘ch sieÈach.

V plánovaní investícií sledujeme trend posilÀovania
existujúcich pozícií na trhu a zvy‰ovania poãtu
nov˘ch zákazníkov z oblasti priemyslu, podnikateº-
skej sféry a domácností. V minulom roku sme prein-
vestovali do technologick˘ch zariadení 893,4 mil. Sk
a v rámci spoloãnosti 1,329 miliardy Sk.

Investiãné finanãné prostriedky vkladáme pre-
dov‰etk˘m do modernizácie distribuãnej siete a pos-
tupného odstraÀovania jej slab˘ch miest, ktoré sú
rizikom pre vznik prípadn˘ch porúch. ëal‰ími
dôleÏit˘mi ãinnosÈami, do ktor˘ch roãne investujeme
desiatky miliónov korún, sú skvalitÀovanie sluÏieb
Telefónneho zákazníckeho centra, zavádzanie
nov˘ch technológií údrÏby s minimalizovaním doby
bezprúdia (práce pod napätím) a v neposlednom
rade preventívne opatrenia na ochranu Ïivotného
prostredia pred negatívnymi dopadmi vypl˘vajúcimi
z charakteru na‰ich ãinností.

395,8

497,6

893,4

Investiãné náklady v tis. SKK

Rok 2005

Podpätie 133 343

Kvalita NN 42 716

Kvalita VN 169 068

sústava 2005

VVN Nové pripojenia 299,9

kvalita 95,9

VN, NN Nové pripojenia 148,4

kvalita 349,2

Distribuãná
Investície (v mil. Sk)

Technické parametre distribuãnej sústavy

2005 2004 2003

DæÏka elektrizaãnej sústavy km 31 946 31 804 31 718

Z toho vvn km 2 629 2 625 2 625

vn km 9 888 9 835 9 778

nn km 19 429 19 344 19 315

Transformovne, rozvodne, distrib. trafostanice poãet 7 695 6 976 6 829

Z toho rozvodne vvn v staniciach zvn/vvn poãet 4 4 4

transformovne vvn/vn poãet 46 45 45

stanice vn/nn poãet 16 15 15

distribuãné trafostanice vn/nn poãet 7 629 6 912 6 765

In‰talovan˘ v˘kon MVA 2 110 1 992 1 922

Prehºad objemu investiãn˘ch prostriedkov do
napäÈovej hladiny VN a NN investovan˘ch do
zvy‰ovania kvality dodávky
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Práce pod napätím
V na‰om úsilí o zlep‰enie kvality dodávky elektrickej
energie sme uviedli v roku 2003 nov˘ produkt: Práce
pod napätím (PPN). Je to spôsob údrÏby elektrického
vedenia vysokého a nízkeho napätia, v˘razne zniÏu-
júci poãet a dæÏku plánovan˘ch preru‰ení dodávky
pre práce priamo pod napätím. T˘m sa roz‰irujú
moÏnosti ãastej‰ej preventívnej údrÏby a opráv sietí.
Prvú organizaãnú jednotku PPN za‰kolili francúzski
experti zo spoloãnosti SERECT, ktorí disponujú vy‰e
40 – roãn˘mi skúsenosÈami a jedineãn˘m know-how
v tejto oblasti. V januári 2005 bola za‰kolená druhá
pracovná skupina pre prácu na vzdialenosÈ. V marci
a apríli 2005 za‰kolili druhú pracovnú skupinu, ktorá
následne zaãala vykonávaÈ práce. 
Systém práce pod napätím má v˘hody pri zniÏovaní
ãasovej nároãnosti pracovn˘ch úkonov. Vytvára
moÏnosti zníÏenia poãtu pracovníkov pri rovnakom
objeme prác a zároveÀ zvy‰uje ich bezpeãnosÈ.
Okrem toho skracuje dobu bezprúdia v prepoãte na
jedného odberateºa a poruchovosÈ. 
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Obchod
Nákup elektrickej energie
Diverzifikácia zdrojov elektrickej energie bola na‰ou
stratégiou pri jej nákupe aj v uplynulom roku. Objem
importu zo zahraniãia bol men‰í ako v roku 2004,
keìÏe bola ústretovej‰ia ponuka dominantného
dodávateºa a vytvorili sa aj ‰pecifické podmienky
nákupu na slovenskom trhu s elektrinou. 

Rovnako úspe‰ne ako v predchádzajúcich obdo-
biach sme prevádzkovali ostrovnú prevádzku - trans-
formujúc tento benefit svojim zákazníkom. To
v‰etko umoÏnilo minimálny nárast cien pre oby-
vateºov a dokonca aj zníÏenie cien pre niektoré
kategórie priemyseln˘ch zákazníkov. To prispelo k
udrÏaniu si dôvery na trhu. 

Platforma SPX, uÏ v novej právnej forme SPX, s.r.o.,
zaznamenala dynamick˘ rast a stala sa v‰eobecne
akceptovanou pre obchodovanie s elektrickou ener-
giou na Slovensku. Rok 2005 bol poznamenan˘
v‰eobecn˘m nárastom cien energií, elektrinu nevyní-
majúc. Na predpokladan˘ trend sme zareagovali
skor‰ím roãn˘m nákupom a zabezpeãili tak, aby sa
tento jav premietol do cien zákazníkov v ìal‰om
období iba v obmedzenej miere. Princíp 1:1, zave-
den˘ systémov˘m operátorom na zaãiatku roka
a nízka likvidita na trhu s elektrickou energiou na
Slovensku, nás viedli k zaloÏeniu dcérskej spoloãnos-
ti SSE CZ, s.r.o.  pre obchodovanie v âeskej republike.

Predaj elektrickej energie
Predaj poznamenal trend zmien, ktor˘ch cieºom je
priblíÏiÈ sa Európskemu ‰tandardu v oblasti
starostlivosti o zákazníka. Preto sme zaviedli do
praxe novú segmentáciu zákazníkov. V˘sledkom
bolo vytvorenie kategórie – veºkoodberateº, na zák-
lade celkovej roãnej spotreby na v‰etk˘ch odbern˘ch
miestach zákazníka. To je základn˘m predpokladom
zvy‰ovania kvality starostlivosti o zákazníka. ëal‰ím
dôleÏit˘m krokom bolo prijatie individuálnej formy
starostlivosti o v‰etk˘ch veºkoodberateºov, a to nie-
len na základe komunikácie, ale aj individuálnych
ponúk a individuálnych kontraktov.

Prevzali sme zodpovednosÈ takmer za v‰etk˘ch
zákazníkov, s v˘nimkou samov˘robcov a poskyto-
vateºov regulácie systémovému operátorovi.
Komunikáciu v‰etk˘ch závaÏn˘ch zmien sme
úspe‰ne zvládli formou pracovn˘ch stretnutí so
zákazníkmi, tzv. PowerSSEminárov, ktoré boli
‰pecializované priamo na jednotlivé odberateºské
segmenty. Pozitívny ohlas zákazníkov a hladk˘
nábeh nového kontraktaãného systému je najlep‰ou
verifikáciou prijatej stratégie v oblasti budovania
dodávateºsko – odberateºsk˘ch vzÈahov. 
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7. Zákazníci

Segmentácia
Pre efektívnej‰ie riadenie obchodn˘ch vzÈahov
pouÏívame od októbra 2005 vlastn˘ systém segmen-
tácie zákazníkov – ich rozdelenie do skupín na zák-
lade interne dohodnut˘ch kvantifikátorov. Jedin˘m
kvantifikátorom pre zaradenie zákazníka v rámci
obchodnej segmentácie je jeho celková roãná
spotreba na v‰etk˘ch odbern˘ch miestach, ktoré sú
evidované pod t˘m ist˘m IâO. KaÏdá skupina
zákazníkov má v rámci na‰ej obchodnej politiky
urãenú formu starostlivosti a cenotvorbu.

Predaj elektriny veºkoodberateºom obsluhuje
zákazníkov s celkovou roãnou spotrebou nad
500 MWh roãne. Zákazníkov so spotrebou nad
7,5 GWh obsluhujú manaÏéri kºúãov˘ch
zákazníkov. Zákazníkov so spotrebou od 2 GWh do
7,5 GWh obsluhujú manaÏéri veºk˘ch zákazníkov.
Zákazníkov so spotrebou od 0,5 do 2 GWh obsluhu-
jú obchodní zástupcovia. Pre nov˘ch investorov
prichádzajúcich zo zahraniãia sme zriadili in‰titút
manaÏéra ‰peciálnych zákazníkov. 

Obchod riadi metodicky aj zákazníkov s celkovou
roãnou spotrebou do 500 MWh. Klienti so spotre-
bou nad 30 MWh majú v obchodnej kancelárii
prideleného pracovníka a na TZC konkrétny kontakt.
Pre podnikateºov a organizácie so spotrebou
do 30 MWh roãne a pre domácnosti sú k dispozícii
pracovníci v obchodn˘ch kanceláriách a v TZC. Kate-
gorizácia odbern˘ch miest z pohºadu distribúcie
nemá vplyv na obchodnú segmentáciu a riadi sa
platn˘m distribuãn˘m cenníkom. 

Individuálny prístup
Nová segmentácia zákazníkov nám umoÏnila
správne identifikovaÈ potreby zákazníkov a poskyt-
núÈ im náleÏitú starostlivosÈ. Vìaka nej sme ako je-
diná distribuãná spoloãnosÈ na Slovensku mohli
poskytnúÈ individuálny prístup v‰etk˘m zákazníkom,
ktorí patria do sekcie veºkoodberatelia. Individuálny
prístup nám umoÏnil predávaÈ za na mieru ‰it˘ch
podmienok, ão má priazniv˘ vplyv na v˘voj obchod-
nej marÏe.

Individuálnym prístupom a investíciami do zv˘‰enia
zákazníckeho povedomia sledujeme ná‰ dlhodob˘
cieº - ponúkaÈ kvalitn˘ produkt ão naj‰ir‰iemu
okruhu zákazníkov. Fakt, Ïe na‰u obchodnú ponuku
akceptovali obe novovybudované automobilky – KIA
pri Îiline, ako aj PSA pri Trnave nás presviedãa, Ïe
táto cesta je správna.

Nové v˘zvy
Liberalizácia trhu umoÏnila, Ïe od 1. januára 2005 si
svojho dodávateºa elektrickej energie na Slovensku
môÏe vybraÈ kaÏd˘ podnikateºsk˘ subjekt indi-
viduálne. Pre nás to v spojitosti s rastúcou dynami-
kou ekonomiky a nov˘mi investíciami na Slovensku
znamená predov‰etk˘m novú v˘zvu.

Zákazníci sú ãoraz viac citlivej‰í na ceny a otvorenej‰í
voãi alternatívnym dodávateºom. Aby sme si udrÏali
zákazníkov a zv˘‰ili ich spokojnosÈ, ponúkame
zákaznícky orientované produkty za konkurenãné
ceny, s cieºom  poskytovaÈ vynikajúce zákaznícke
sluÏby a rozvíjaÈ atraktívny korporátny imidÏ.
SprávnosÈ t˘chto krokov nám potvrdzuje i pozitívny
v˘sledok prieskumu trhu z marca 2005 v segmente
firemn˘ch zákazníkov, organizácií a podnikateºov.

Vynakladáme maximálnu snahu, aby sme vytvorili
efektívny systém príjmu podnetov zo strany
zákazníkov s cieºom zlep‰iÈ kvalitu ponúkan˘ch pro-
duktov. V rámci novej segmentácie sme zacielili na‰u
pozornosÈ aj na skupinu zákazníkov s malou spotre-
bou elektriny. Stratégia ponúknuÈ im ‰pecifické pro-
dukty a starostlivosÈ sa ukázala ako správna.

Segment domácností je poãetne najväã‰ou skupinou
na‰ich zákazníkov. Úmerne tomu máme záujem
ponúkaÈ im produkty a sluÏby s primeranou váhou.
·pecifick˘ produkt pre domácnosti – akumulaãné
elektrické vykurovanie, ktoré má v na‰om regióne
tradíciu, sme zaãali intenzívne podporovaÈ zníÏením
cien.
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Pri príprave nov˘ch produktov a sluÏieb ãerpáme zo
skúseností partnerov v skupine EdF. Vzájomná
v˘mena skúseností medzi jednotliv˘mi spoloãnosÈa-
mi skupiny má napriek odli‰n˘m vstupn˘m pod-
mienkam v˘znam hlavne z pohºadu narastajúcej
konkurencie na Slovensku.

Nové sluÏby
Jedn˘m z na‰ich základn˘ch strategick˘ch cieºov je
skvalitÀovanie a zvy‰ovanie rozsahu a dostupnosti
sluÏieb zákazníkom. Pre zákazníkov z kategórie
domácnosti a podnikatelia sme zaviedli modernú,
jednoduchú a ºahko prístupnú formu komunikácie
prostredníctvom Telefónneho zákazníckeho centra
(TZC), ktoré poskytuje rovnocenné sluÏby ako
obchodné kancelárie. 

Pre ãoraz väã‰í poãet zákazníkov vyuÏívajúcich sluÏ-
by TZC máme k dispozícii tri telefónne linky – pre
domácnosti, pre podnikateºov a pre top zákazníkov.
Toto rozdelenie pomáha vyhovieÈ ‰pecifick˘m potre-
bám a poÏiadavkám rozdielnych typov zákazníkov.
S cieºom zabezpeãiÈ vysokú efektivitu a profesionali-
tu v komunikácii, roz‰írili sme sluÏby TZC aj pre
zákazníkov mid-marketu a pre top zákazníkov, so
‰peciálnym tímom skúsen˘ch pracovníkov. 

Vstupom na liberalizovan˘ trh sme zaviedli zmenu
fakturaãn˘ch algoritmov i vizuálnej a obsahovej
stránky faktúry za elektrickú energiu (oddelenie fak-
turaãn˘ch poloÏiek dodávky a distribúcie), ako aj
zmenu metodiky úãtovania elektrickej energie a dis-
tribúcie (oddelené úãtovanie trÏieb elektrickej
energie a distribúcie).  Elektronická komunikácia s pe-
ÀaÏn˘mi ústavmi prebieha formou elektronick˘ch
hláseniek pri zavádzaní súhlasov k inkasu. 

V poslednom ‰tvrÈroku 2005 sme pripravili imple-
mentáciu nového Distribuãného cenníka pre
zákazníkov otvoreného trhu (mesaãn˘ poplatok na
základe hlavného istiãa). Cenník je v súlade s novou
segmentáciou. Úprava bola spojená s kon-
kurenãn˘m urãovaním cien a na‰ou politikou
v oblasti zaisÈovania zdrojov. 7
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Na‰i zamestnanci sú spoloãnosti prirodzene lojálni, ão
dokazuje i nízka miera fluktuácie. Pozitívnym as-
pektom je predov‰etk˘m silné stotoÏnenie sa na‰ich
zamestnancov s nov˘m smerovaním a stratégiou.
Vysoká úroveÀ stotoÏnenia je podporená mzdovou
politikou, ktorá nás radí medzi atraktívnych zamest-
návateºov v regióne. Svoj podiel má aj sociálne
orientovaná zamestnanecká politika a kultúra, spo-
loãn˘ prístup manaÏmentu a odborov k prioritám -
stálemu sociálnemu dialógu namiesto konfrontácie -
v súlade s kultúrou skupiny EdF, ktorá je definovaná
v Európskej sociálnej charte EdF.
Pre neustále sa zvy‰ujúce nároky zákazníkov na zlep-
‰ovanie kvality sluÏieb, individualizácie prístupu
a jednoduchú komunikáciu sme v minulom roku
pokraãovali v re‰trukturalizácii útvarov zákazníckych
sluÏieb. Posilnili sme postavenie TZC ako najdostup-
nej‰ieho kontaktného miesta pre zákazníkov.
Prepracovali sme stratégiu osobného kontaktu so
zákazníkmi. Zlep‰ili sme odbornú pripravenosÈ
zamestnancov prvého kontaktu so zreteºom na soft
skills a zákaznícku orientáciu.

8. Zamestnanci 

Pri realizácii podnikateºsk˘ch zámerov sa opierame
o základnú hodnotu spoloãnosti - na‰ich  zamest-
nancov. Jednou zo strategick˘ch úloh na ceste k úspe-
chu na liberalizovanom trhu je podpora prepraco-
vanej personálnej politiky. Prostredníctvom
rozliãn˘ch foriem vzdelávania podporujeme osobn˘
rast, zvy‰ovanie odbornosti a pripravenosÈ zamest-
nancov na meniace sa vnútorné i vonkaj‰ie pod-
mienky. 

Jednou z kºúãov˘ch vzdelávacích aktivít v roku 2005
bolo otvorenie ManaÏérskej akadémie SSE (MA),
ktorú absolvovali v‰etci na‰i manaÏéri. Hlavn˘m
cieºom MA je pomáhaÈ zjednoteniu podnikovej
kultúry v riadení a posunúÈ ju z autoritatívnej do
v˘konovo orientovanej polohy. To znamená posky-
tovaÈ manaÏérom rovnaké informácie v rovnakom
ãase a vyrovnaÈ rozdiely v kompetenciách, zároveÀ
vytvoriÈ priestor pre ìal‰í rozvoj manaÏérskych
zruãností a zdokonalenie schopností komunikovaÈ
v anglickom jazyku. 

V roku 2005 sme investovali veºa ãasu a energie do
prípravy Nového systému odmeÀovania zamestnan-
cov odmeÀovan˘ch tarifnou mzdou s cieºom vytvoriÈ
tak˘ systém odmeÀovania, ktor˘ bude predstavovaÈ
modernej‰í postoj k filozofii odmeÀovania, charakte-
rizovan˘ atribútmi spravodlivosti, stimulácie a ob-
jektivity. Do projektu boli zapojení zástupcovia
v‰etk˘ch na‰ich útvarov, manaÏéri, ‰pecialisti i zás-
tupcovia SOZE pod taktovkou poradenskej spo-
loãnosti PricewaterhouseCoopers. Implementácia
projektu je plánovaná na rok 2006.

V závere roku 2004 bola na úrovni skupiny EdF pod-
písaná Dohoda o sociálnej zodpovednosti skupiny
EdF, teda aj nás, ktorá hovorí o rozliãn˘ch stránkach
sociálnej zodpovednosti, od prístupu k zamestnan-
com, zákazníkom, celej spoloãnosti, ostatn˘m
obchodn˘m partnerom, ãi k Ïivotnému prostrediu.
Pri implementácii Dohody spolupracovali zamest-
nanci rôznych oblastí a zamerania. Partnerom pri
napæÀaní záväzkov Dohody sa pre nás stali zástup-
covia odborov SOZE.

Pôsobenie v ‰truktúrach EdF Group nám umoÏÀuje
zapájaÈ sa do medzinárodn˘ch projektov, ak˘m je
napríklad aj projekt GEO, ktor˘ podporuje mobilitu
zamestnancov v rámci skupiny EdF formou dlho-
dobej‰ích pracovn˘ch kontraktov ale i krátkodob˘ch
stáÏí a ‰tudijn˘ch ciest. 

V rokoch 2003 aÏ 2005 sme zaãali zvy‰ovaÈ schop-
nosti a know-how svojich zamestnancov. I keì sme
dosiahli zlep‰enie, je potrebné ìal‰ie zintenzívnenie.
Zvlá‰tnu pozornosÈ venujeme opatreniam v oblasti
orientácie na zákazníka, unbundlingu a interna-
cionalizácie, ako napríklad manaÏment zákazníkov,
jazykové schopnosti, v‰eobecné manaÏérske schop-
nosti a znalosÈ IT. V tomto období sme zaviedli aj
zmeny v kultúre riadenia, ktorá rozvíja vlastné ini-
ciatívy, podporuje orientáciu na v˘sledky a postoje
zamerané na rie‰enie problémov, rozvíja kreativitu
a prehlbuje personálnu zodpovednosÈ. Súãasná
príprava na liberalizáciu trhu tieto zmeny prenesie aj
na prevádzkové úrovne spoloãnosti. 
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9. BudúcnosÈ

Rok 2006, posledn˘ pred úplnou liberalizáciou trhu,
je pre nás rokom zásadn˘ch organizaãn˘ch a pro-
cesn˘ch zmien, ktoré sú reakciou na prijaté legis-
latívne úpravy, zavedenie nového regulaãného
rámca a proces unbundlingu. 

Keì k tomu pripoãítame rast cien energií vo svete aj
na domácom trhu, plánovanú privatizáciu
Slovensk˘ch elektrární, a. s., zvy‰ujúce sa povedomie
zákazníkov a z neho vypl˘vajúce zmeny spotrebi-
teºského správania, tak nás v tomto roku oãakávajú
zv˘‰ené poÏiadavky na v‰etky oblasti na‰ej práce.

Súãasné obdobie zásadn˘ch organizaãn˘ch a pro-
cesn˘ch zmien od nás vyÏaduje predvídavosÈ, pláno-
vanie, prípravu a reaktivitu, aby sme obstáli v tvrdom
konkurenãnom boji na liberalizovanom trhu. 

Sme presvedãení, Ïe silná orientácia na zákazníka je
správnym smerom na ceste k úspechu. Na‰ou víziou
je staÈ sa lídrom na trhu, ktor˘ vytvára trvalo
udrÏateºnú hodnotu pre svojich zákazníkov, zamest-
nancov, akcionárov a spoloãnosÈ poskytovaním
energie pre Ïivot a podnikanie. 
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