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Postavenie SPP na trhu so Postavenie SPP na trhu so 
zemným plynomzemným plynom



Hlavné témy:Hlavné témy:

Trh so zemným plynomTrh so zemným plynom
Liberalizácia plynárenského trhu Liberalizácia plynárenského trhu 
SPP 2003 SPP 2003 -- zmeny a očakávaniazmeny a očakávania
Re�trukturalizáciaRe�trukturalizácia
KAMKAM
ZáverZáver



SPP a.s. SPP a.s. -- 20020033

!! privatizácia privatizácia 
!! re�trukturalizácia re�trukturalizácia --�sme v �sme v 

tom��tom��
!! liberalizácia liberalizácia �� vyvíjajúci vyvíjajúci 

sa proces ...sa proces ...



SPP a okolieSPP a okolie

SPP
NAFTA
Gbely

SPP
Bohemia

Pozagas
MH SR

ÚRSO 

SPNZ



Regulácia trhu so zemným plynomRegulácia trhu so zemným plynom

!! Zákon č. 70/1998, Zákon č. 276/2001, Zákon Zákon č. 70/1998, Zákon č. 276/2001, Zákon 
č. 18/1996 Z.z. Rozhodnutie ÚRSO 1.1.2003 č. 18/1996 Z.z. Rozhodnutie ÚRSO 1.1.2003 
-- nový tarifný systémnový tarifný systém

!! 20032003--2004 odstránenie 2004 odstránenie medzitarifnýchmedzitarifných dotáciídotácií

!! 2004+ vývoj cien v súlade s trhom2004+ vývoj cien v súlade s trhom



Zmeny Zmeny 

!! Plynárenská Direktíva IIPlynárenská Direktíva II

!! Novela energetickéhoNovela energetického

zákonazákona

!! Vstup SR do EUVstup SR do EU

!! Po�iadavky zákazníkov Po�iadavky zákazníkov 



VYSOKÝ STUPEŇ 
PLYNOFIKÁCIE

MODERNÁ INFRA�TRUKTÚRA

KONTRAKTY NA 
USKLADŇOVANIE ZP

BEZPEČNÁ A SPOĽAHLIVÁ 
PREVÁDZKA

PREDAJ A 
DISTRIBÚCIA NA 
DOMÁCOM TRHU

KĽÚČOVÉ FAKTORY ÚSPECHU KĽÚČOVÉ FAKTORY ÚSPECHU -- distribúcia a predajdistribúcia a predaj

DLHODOBÉ KONTRAKTY NA 
DOVOZ ZEMNÉHO PLYNU

ZÁKAZNÍCKA ORIENTÁCIA 
FIRMY



Bezpečnosť dodávok zemného plynuBezpečnosť dodávok zemného plynu

!! SPP garantuje bezpečné,spoľahlivé dodávky SPP garantuje bezpečné,spoľahlivé dodávky 
zemného plynu zemného plynu 
�� Dlhodobý importný kontraktDlhodobý importný kontrakt
�� UskladňovacieUskladňovacie kontraktykontrakty
�� KnowKnow -- howhow a dlhoročné skúsenosti na a dlhoročné skúsenosti na 

slovenskom trhuslovenskom trhu



Opatrenia pre prípravu Opatrenia pre prípravu 
na liberalizáciu trhu SRna liberalizáciu trhu SR

!! re�trukturalizácia spoločnostire�trukturalizácia spoločnosti
!! zákaznícka stratégia (obchodná a zákaznícka stratégia (obchodná a 

marketingová politika)marketingová politika)
!! nový tarifný systém ciennový tarifný systém cien



Regulácia Regulácia 

!! SPP pristupuje k regulácii  kon�truktívnym SPP pristupuje k regulácii  kon�truktívnym 
spôsobomspôsobom

!! Plynárenský trh potrebuje  stabilné a spoľahlivé  Plynárenský trh potrebuje  stabilné a spoľahlivé  
regulačné pravidlá s dôvodu  dlhodobo regulačné pravidlá s dôvodu  dlhodobo 
návratných  investícii v plynárenstvenávratných  investícii v plynárenstve

!! V budúcnosti bude potrebné prispôsobiť V budúcnosti bude potrebné prispôsobiť 
regulačné pravidlá smernici EU, v súčasnosti je regulačné pravidlá smernici EU, v súčasnosti je 
mo�né charakterizovať reguláciu ako mo�né charakterizovať reguláciu ako 
�monopolnú� �monopolnú� 



SPP a zákazníciSPP a zákazníci

! Sme si vedomí postupného otváranie trhu s 
energiami

! Sme pripravení pripraviť konkurencieschopnú 
ponuku s príslu�nými garanciami a kvalitou  

! Cena musí odpovedať vývoju ropných produktov, 
pravidlám regulácie a rozsahu poskytovaných 
slu�ieb 

! Vývoj predajných cien je potrebné odhadnúť čo 
najreálnej�ie v závislosti od vývoja nákupných 
cien



Nový spôsob obsluhy zákazníkovNový spôsob obsluhy zákazníkov

individuálne
obsluhovaní

zákazníci

>15

BM

kombinovane
obsluhovaní

zákazníci

S      do 0,4
V1     0,4-2
V2     2-15

MM

hromadne
obsluhovaní

zákazníci

0-0,060

KAM



Sekretariát Kontroling divízie

Plánovanie, bilancovanie
 J. Ondris

KAM
Selc

KAM
�uch

KAM
Markovič

Predaj ZP - KAM
 B. Kalu�ný

Región Západ
 E.Gaďo

Región Juh
M. Trnková

Región Sever
J. Pilát

Región Východ
J. Kolesár

Predaj ZP - BM

Región Západ
 S. Szabóová

Región Juh
J. Vajda

Región Sever
 J. Jankovič

Región Východ
J. Schmiedl

Predaj ZP - MM
 T. Lichnerová

Marketing
 E. Guliková

Nákup plynu
 I. Ondra�ík

Infra�truktúra a fakturácia
 Ľ. Bla�ko

R DOM
D. Randu�ka

Divízia obchodu a marketinguDivízia obchodu a marketingu



PrínosyPrínosy pre pre zákazníkazákazníka

!! obsluha jednou osobou obsluha jednou osobou -- mana�érom kľúčových mana�érom kľúčových 

zákazníkov  obsluha v�etkých odberných miest zákazníka zákazníkov  obsluha v�etkých odberných miest zákazníka 

z jedného miestaz jedného miesta

!! obsluha u zákazníkaobsluha u zákazníka

!! poznanie potrieb zákazníka poznanie potrieb zákazníka 

!! rýchle reagovanie na po�iadavky zákazníkarýchle reagovanie na po�iadavky zákazníka

!! zabezpečenie �tandardu obsluhyzabezpečenie �tandardu obsluhy



Prínosy pre SPP a.s.Prínosy pre SPP a.s.

!! vytváranie dlhodobých vzťahov so zákazníkomvytváranie dlhodobých vzťahov so zákazníkom

!! znalosť zákazníkaznalosť zákazníka

!! identifikácia hodnotového reťazca zákazníka identifikácia hodnotového reťazca zákazníka -- poznanie poznanie 

potriebpotrieb

!! roz�írenie ponuky produktov a slu�iebroz�írenie ponuky produktov a slu�ieb

!! uspokojenie potrieb uspokojenie potrieb -- zabezpečenie lojality zákazníkazabezpečenie lojality zákazníka

!! zlep�enie zlep�enie imageimage spoločnostispoločnosti



Závery

  Chceme zákazníkom dodávať energiu �na plný plyn�Chceme zákazníkom dodávať energiu �na plný plyn�

  Čo ponúkame:Čo ponúkame:
  Dlhodobo bezpečné, spoľahlivé a kvalitné dodávky zemného Dlhodobo bezpečné, spoľahlivé a kvalitné dodávky zemného 

plynu za primerané ceny.plynu za primerané ceny.

  Proces ZmenyProces Zmeny::
Dlhé roky monopol
Nová organizácia         Nové slu�by a produkty
Chceme byť dodávateľom Vá�ho výberu
Dlhodobé poskytovanie nových slu�ieb a produktov


