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Príhovor predsedu
predstavenstva

Vážené dámy, vážení páni,

Slovenský plynárenský priemysel vstupoval do 

roku 2013 v  pozícii najdôležitejšieho dodávateľa 

zemného plynu na Slovensku a napriek silnej 

konkurencii dodávateľov plynu dosiahol pri predaji 

celkový trhový podiel 66 %. Koneční zákazníci si od 

spoločnosti kúpili 3,28 miliárd metrov kubických 

plynu. Od otvorenia trhu sa k nám v dodávke plynu 

vrátilo už takmer tridsaťtisíc odberateľov. Firiem aj 

domácností. To dokazuje, že férová cena energií 

a zázemie spoľahlivého a overeného dodávateľa sú 

nezameniteľnou konkurenčnou výhodou SPP, na 

ktorej bude spoločnosť svoju stratégiu budovať aj 

v najbližších rokoch.

SPP rokoval počas uplynulého roka, podobne ako 

iné európske spoločnosti, s  ruským partnerom 

o  revízii podmienok v  zmluve na dodávky plynu 

s  cieľom priblížiť cenu dovážaného plynu na 

Slovensko trhovým podmienkam pri predaji. 

Pri rokovaní sme dosiahli úspech. Nové úpravy 

parametrov dlhodobej zmluvy s  dodávateľom 

plynu pomôžu zlepšiť nielen ekonomiku SPP, ale 

predovšetkým jeho konkurencieschopnosť aj 

celkovú pozíciu na slovenskom trhu dodávateľov 

energií.

Uplynulý rok bol pre SPP dôležitý aj v  intenciách 

premeny našej spoločnosti na multikomoditného 

dodávateľa energií. Vstup na trh s  elektrickou 
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energiou môžeme už dnes hodnotiť ako 

úspešný. Doteraz sa nám podarilo na dodávku 

elektriny získať spolu päťdesiattisíc zmlúv. SPP 

je tak dnes ako jediný dodávateľ energií na 

Slovensku prítomný vo všetkých regiónoch 

a  schopný dodať obe komodity – plyn aj 

elektrinu – zákazníkom zo všetkých segmentov. 

V roku 2013 vedenie spoločnosti zadefi novalo ciele 

pre reštrukturalizáciu skupiny SPP so zámerom 

upraviť organizačnú štruktúru, ako aj kľúčové 

procesy tak, aby maximálne podporovali hlavný 

hodnototvorný proces a poslanie SPP, ktorými sú 

nákup a  predaj plynu. V  súlade s  požiadavkami 

legislatívy v oblasti unbundlingu bola časť ostatných 

činností presunutá do dcérskych spoločností. 

Nastavené ciele v  tejto oblasti umožnia SPP 

dôslednejšie zameranie na kľúčové obchodné 

aktivity a schopnosť udržať si konkurencieschopnú 

nákladovú úroveň.

V  roku 2013 spoločnosť úspešne pokračovala aj 

v  rozvoji svojich aktivít mimo Slovenska. SPP CZ, a.s.,

je dnes dôležitým alternatívnym hráčom na 

českom energetickom trhu. SPP je zároveň 

aktívnym obchodníkom na plynárenskom uzle 

v rakúskom  Baumgartene aj na iných európskych 

obchodných platformách. Popritom sa neustále 

zaoberáme posudzovaním obchodných príležitostí 

na okolitých trhoch. Ako na jeden z perspektívnych 

projektov sa pozeráme na pripravované plyno-

vodné prepojenie medzi SR a  Maďarskom.

Popri zlepšovaní našich produktov a  služieb 

nezabúdame na našu dôležitú úlohu pri rozvoji 

spoločnosti a  prostredia, v  ktorom pôsobíme. 

Vďaka našej dlhodobej a  systematickej podpore 

verejnoprospešných aktivít sa nám v roku 2013 už 

po ôsmykrát za sebou podarilo obhájiť titul TOP 

fi remný fi lantrop roka.

Spoločnosť SPP čaká aj v nadchádzajúcom období 

každodenný boj o  zákazníka a  neľahká úloha pri 

potvrdení svojej pozície na trhu s čoraz silnejšou 

konkurenciou. Pevne verím, že je na tieto úlohy 

dobre pripravená a má všetky predpoklady uspieť. 

Sila SPP je v  korektných vzťahoch s obchodnými 

partnermi a  pevnom zázemí kolegov, ktorým 

chcem poďakovať za výsledky, ktoré SPP dosiahol.

Daniel Křetínský

predseda predstavenstva
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Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP), 

je multikomoditný dodávateľ energií s význam-

ným postavením medzi energetickými hráčmi 

v Európe. Ako dlhoročný líder na trhu 

so zemným plynom na Slovensku priamo 

nadväzuje na 157-ročnú tradíciu slovenského

plynárenstva a  od roku 2012 úspešne pôsobí 

aj na trhu s  elektrickou energiou. SPP je tak 

najväčším dodávateľom energií na slovenskom 

trhu, ktorý ponúka obe komodity, zemný 

plyn aj elektrinu, pre zákazníkov zo všetkých 

segmentov v každom regióne Slovenska. SPP 

zabezpečuje spoľahlivé, bezpečné a konku-

rencieschopné dodávky energií a s nimi spojené

služby na Slovensku aj na medzinárodných trhoch. 

Ponúka riešenia pri úspore energií a podporuje 

iniciatívy zamerané na trvalo udržateľný rozvoj.

Akcionárska štruktúra 

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., vznikol 

v roku 2001 transformáciou zo štátneho podniku.                  

V roku 2002 štát odpredal 49 % svojich akcií 

strategickým investorom – nemeckej spoloč-

nosti Ruhrgas (dnes E.ON Ruhrgas) a  francúzskej 

spoločnosti Gaz de France (dnes GDF SUEZ).

Akcionármi SPP boli do januára 2013 Fond 

národného majetku SR (51 %) a Slovak Gas Holding 

B.V. – konzorcium spoločností E.ON Ruhrgas 

a GDF SUEZ (49 %).

Začiatkom roka 2013 vstúpil do spoločnosti SPP 

nový akcionár Energetický a průmyslový holding, a.s.

(EPH), ktorý prostredníctvom Slovak Gas Holding B.V.

prevzal 49 % akcií a  stal sa tak minoritným 

akcionárom SPP. 

Slovak Gas Holding B.V. (EPH)

Fond národného majetku SR

49 %

51 %

2013

Profi l spoločnosti
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Stratégia a ciele spoločnosti

Poslaním SPP je poskytovať spoľahlivé a konku-

rencieschopné dodávky energií a ďalšie služby 

slovenským a medzinárodným zákazníkom.

Víziou SPP je byť jednou z vedúcich energetických 

skupín v regióne strednej a východnej Európy. 

Naplnenie tohto cieľa chceme dosiahnuť cez 

posilňovanie dôvery našich zákazníkov a obchod-

ných partnerov, zabezpečovaním kvalitných, 

bezpečných a spoľahlivých dodávok energií 

a služieb, ako aj využívaním technického know-how

a profesionality našich zamestnancov. Ponúkame 

riešenia pri úsporách energie a podporujeme 

iniciatívy orientované na trvalo udržateľný rozvoj.

V kontexte neustálych zmien podnikateľského 

prostredia a  trendov v energetike SPP sleduje tieto 

strategické ciele:

 potvrdenie kľúčovej pozície SPP na slovenskom

 plynárenskom trhu v konkurenčnom prostredí,

 dosiahnutie stabilnej ziskovosti dodávky plynu,

 zabezpečenie fl exibilného, bezpečného 

 a konkurencieschopného portfólia nákupných 

 a skladovacích kontraktov, 

 

 zvyšovanie zákazníckej orientácie s cieľom

 stabilizovať zákaznícke portfólio a zvýšiť lojalitu

 zákazníkov,

 predaj na iných trhoch a úspešné etablovanie

 sa na trhu s elektrickou energiou,

 zlepšovanie všetkých podporných procesov 

 a služieb v rámci spoločnosti tak, aby 

 v maxi málnej miere podporovali stratégiu 

 jej nosných činností,

 aktívna účasť v legislatívnom procese 

 na národnej úrovni a na úrovni Európskej únie 

 s cieľom zlepšovať podnikateľské prostredie 

 v plynárenstve,

 

 realizácia ekonomicky zmysluplných 

 rozvojových projektov, najmä v Slovenskej   

 republike a na okolitých trhoch, s cieľom posilniť  

 celkovú pozíciu SPP v energetike.
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Predstavenstvo

JUDr. Daniel Křetínský, predseda predstavenstva

Mgr. Alexander Sako, podpredseda predstavenstva

členovia: 

Ing. Milan Hargaš

Mgr. Pavel Horský

Mgr. Ing. Jiří Nováček, LL.M.

Ing. Jan Špringl

JUDr. Marián Valko

Mgr. Ing. Jiří Nováček, LL.M., je od 19. 11. 2013 

členom predstavenstva SPP.

Ing. Ladislav Bartoníček, MBA, bol do 18. 11. 2013 

členom predstavenstva SPP.

Vrcholový manažment

Ing. Rastislav Bráblik, riaditeľ divízie korporátnych záležitostí 

a služieb, poverený riadením divízie služieb zákazníkom 

Ing. Libor Briška, riaditeľ divízie fi nancií 

Ing. Dušan Randuška, MBA, riaditeľ divízie obchodu 
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Dozorná rada 

Ing. Michal Ďurkovič, predseda dozornej rady 

Ing. Peter Korbačka, podpredseda dozornej rady 

členovia: 

Ing. arch. Tomáš Gál, PhD.

prof. Ing. Juraj Janočko, CSc., Dr. scient.

Ing. Valéria Janočková

MUDr. Martin Kováč

Ing. Peter Kováč

Ing. Róbert Maguth

Viera Uhrová

Ing. Peter Vaštík

Ing. Robert Zemánek

Ing. Dušan Žák

Ing. Peter Vaštík je od 19. 9. 2013 členom dozornej 

rady SPP.

Ing. Jozef Polačko bol do 7. 9. 2013 členom 

dozornej rady SPP.
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Ekonomická a fi nančná výkonnosť

V roku 2013 sa spoločnosť SPP prezentovala nielen 

ako spoľahlivý a  tradičný dodávateľ, ale aj ako 

ambiciózny obchodník. SPP sa podarilo udržať si 

v  uplynulom roku pozíciu kľúčového dodávateľa 

plynu na slovenskom trhu s  celkovým trhovým 

podielom 66 %.

Individuálne výsledky SPP

V roku 2013 SPP dosiahol výnosy z predaja 

výrobkov a služieb vo výške 1 861 mil. EUR, čo 

oproti minulému roku znamená pokles o 117 mil. 

EUR. Dosiahnutú výšku výnosov ovplyvnil najmä 

pokles predaja zemného plynu na domácom 

trhu spôsobený liberalizáciou trhu spojenou 

s posilňovaním konkurencie. Napriek tomu si 

však SPP dokázal udržať svoju pozíciu kľúčového, 

spoľahlivého a kvalitného dodávateľa. 

Naopak, v roku 2013 SPP zaznamenal rastúce tržby 

z  predaja elektrickej energie. Tento rastúci trend 

na trhu s elektrickou energiou si chce spoločnosť 

udržať aj v nasledujúcom období. 

Prevádzkové náklady (bez započítania dane z príj-

mov) predstavovali 1 899 mil. EUR, čo je medziročný 

pokles o 28 mil. EUR. Ťažisko tvorili náklady na 

nákup zemného plynu, odpisy a amortizácia, tvorba 

rezerv a straty zo znehodnotenia majetku. Pokles 

nákladov na nákup zemného plynu súvisel s nižšími 

objemami nákupov.

Zisk z fi nančnej činnosti pred zdanením dosiahol

za rok 2013 výšku 335 mil. EUR (tvorený najmä 

dividendami z dcérskych spoločností a výnosovými 

úrokmi). V  porovnaní s predchádzajúcim rokom 

zisk SPP z fi nančnej činnosti zaznamenal pokles 

o 11 mil. EUR.

SPP vykázal za fi nančný rok 2013 zisk pred 

zdanením vo výške 297 mil. EUR, pričom v porov-

naní s  predchádzajúcim rokom ide o pokles 

o 100 mil. EUR. Celková daňová povinnosť za 

daň z príjmov dosiahla výšku 29 mil. EUR, z toho 

splatná daň predstavuje –2 mil. EUR, odložená 

daň (bežné obdobie) 30 mil. EUR a osobitný 

odvod 66 tis. EUR. Zisk po zdanení dosiahol 

výšku 268 mil. EUR, čo je medziročný pokles 

o 97 mil. EUR.

Porovnanie štruktúry zisku po zdanení (v mil. EUR) 2013 2012

Výnosy z predaja výrobkov a služieb 1 861 1 978

Prevádzkové náklady –1 899 –1 927 

Zisk z fi nančnej činnosti pred zdanením 335 346

Zisk pred zdanením 297 397

Daň z príjmu –29 –32

Zisk po zdanení 268 365
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Kapitálová štruktúra

Celkové aktíva spoločnosti dosiahli k súvahovému 

dňu objem 7  208 mil. EUR a oproti predchádzajúcemu 

obdobiu sa zvýšili o 270 mil. EUR (index 1,04).

Dlhodobé aktíva dosiahli objem 176 mil. EUR. Rozho-

dujúcimi položkami dlhodobých aktív boli 

budovy, stavby, stroje a  zariadenia (vrátane 

nedokončenej investičnej výstavby) a investície

v nehnuteľnostiach. Dlhodobé aktíva dosiahli

na celkových aktívach podiel 2,43 %. Budovy, 

stavby, stroje a zariadenia v zostatkovej cene klesli 

v porovnaní so stavom k 31. 12. 2012 o 2 430 mil. 

EUR (index 0,05).

Výška investičných výdavkov v roku 2013 dosiahla 

8 mil. EUR. Tieto prostriedky smerovali najmä do 

oblasti rozvoja a rekonštrukcie prepravnej siete (len 

na začiatku roka 2013, kým neprišlo ku vkladu časti 

majetku do spoločnosti Eustream), informačných 

technológií, ekologických a ostatných stavieb, 

investície do bezpečnosti prepravnej siete.

Obežne aktíva pozostávali k súvahovému dňu z pohľa-

dávok, zásob, peňazí a peňažných ekvivalentov

a ostatných obežných aktív. Objem obežných aktív 

dosiahol hodnotu 1 560 mil. EUR a ich podiel na 

hodnote celkových aktív tvoril 21,6 %.

Porovnanie štruktúry aktív (v mil. EUR)

2012
Dlhodobé aktíva

86,1 %5 971

Obežné aktíva

13,9 %966

Dlhodobé aktíva

2,43 %176

Obežné aktíva

21,6 %1 560

2013
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Vlastné imanie dosiahlo výšku 5 346 mil. EUR, 

čo predstavovalo 74,2 % hodnoty zdrojov krytia 

spoločnosti. Popri základnom imaní ho tvorili 

zákonné fondy, rezervy z precenenia a nerozdelený 

zisk. Vlastné imanie medziročne pokleslo o 107 mil. 

EUR, pričom na jeho znížení sa podieľal najmä pokles

výsledku hospodárenia bežného obdobia.

Základné imanie spoločnosti predstavovalo základ-

né imanie zapísané v obchodnom registri vo výške 

1 735 mil. EUR. Pozostáva z 52 287 322 kmeňových 

akcií v menovitej hodnote 33,19 EUR.

Štruktúra akcionárov SPP k 31. 12. 2013

Fond národného majetku SR 26 666 536 akcií 

51,0 %

Slovak Gas Holding B.V. 25 620 786 akcií 

49,0 %

Stav zákonného rezervného fondu spoločnosti 

k 31. 12. 2013 bol vo výške 347 mil. EUR.

Celková výška záväzkov dosiahla 1 863 mil. EUR 

a  oproti počiatočnému stavu zaznamenala nárast 

o 378 mil. EUR, pričom nárast bol spôsobený 

zvýšením záväzkov voči akcionárom a čerpaním 

dlhodobých úverov. Pozitívny vplyv na výšku 

záväzkov malo splatenie časti krátkodobých úverov, 

ako aj zníženie iných záväzkov. Celkové záväzky 

tvorili dlhodobé záväzky vo výške 829 mil. EUR 

a krátkodobé záväzky vo výške 1 034 mil. EUR.

Porovnanie štruktúry zdrojov krytia (v mil. EUR)

2012

Záväzky

Vlastné imanie

21,4 %

78,6 %5 453

1 485

2013

Záväzky

Vlastné imanie

25,8 %

74,2 %5 346

1 863



Dcérske, spoločné a pridružené spoločnosti

1. SPP - distribúcia, a.s., Bratislava

2. eustream, a.s., Bratislava

3. SPP CZ, a.s., Praha, Česká republika

4. NAFTA a.s., Bratislava

5. SPP Storage, s.r.o., Praha, Česká republika

6. POZAGAS a.s., Malacky

7. SPP Bohemia a.s., Praha, Česká republika

8. GEOTERM KOŠICE, a.s., Košice

9. SLOVGEOTERM a.s., Bratislava

10. P R O B U G A S a. s., Bratislava

11. SPP Infrastructure, a.s., Bratislava

12. SPP Infrastructure Financing B.V., Holandsko

Ostatné majetkové účasti

1. GALANTATERM spol. s r.o., Galanta

Ostatné dcérske spoločnosti

1. Nadácia SPP, Bratislava

2. EkoFond, n.f., Bratislava
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Majetkové účasti
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Vývoj na trhu s plynom

Trh s plynom v roku 2013 charakterizovala stabilita. 

Ceny zemného plynu, ako aj ropy boli pomerne 

vyrovnané, pričom cena ropy sa držala nad úrovňou 

100 USD/barel. Celkový predaj SPP v roku 2013 

smerom ku koncovým zákazníkom na Slovensku 

predstavoval 35,141 TWh (3,3 mld. m3).

Slovenský trh s plynom je dnes vo všetkých 

segmentoch úplne liberalizovaný, a to aj v doteraz 

regulovanom segmente Domácnosti. Slovenské 

domácnosti si už tretí rok môžu na trhu vyberať                    

z viacerých alternatív, pričom v roku 2013 využilo 

túto možnosť v segmente Domácnosti približne                   

71 000 odberateľov.

SPP – dôležitý hráč na trhu s plynom

Aj keď sa trh s plynom na Slovensku mení, SPP 

zostáva stále dôležitým hráčom, ktorého cenová 

a  produktová stratégia ovplyvňuje správanie 

ostatných dodávateľov na trhu. Z pohľadu 

uzatvorených zmlúv si SPP v roku 2013 udržal 

pozíciu kľúčového dodávateľa plynu na slovenskom 

trhu, keď dosiahol celkový podiel 66 %. V regulo-

vanom segmente Domácnosti mal SPP 

k 31. decembru 2013 spolu takmer 1,2 milióna 

zákazníkov.

SPP sa podarilo rýchlo zareagovať na zmenené 

trhové podmienky a prispôsobiť svoju ponuku 

z hľadiska ceny a produktov tak, aby obstál v silnej 

konkurencii. O kvalite ponuky SPP pre komerčných 

zákazníkov hovorí skutočnosť, že na rok 2014 sa 

spoločnosti podarilo získať späť viacero veľkých 

zákazníkov.

SPP – garancia spoľahlivosti a  kvality 
dodávok plynu na Slovensku

Pri tvorbe ponuky pre svojich zákazníkov sa 

SPP môže spoľahnúť na dlhodobú zmluvu 

so spoločnosťou Gazprom export, diverzifi kačnú 

zmluvu so spoločnosťou E.ON Ruhrgas, zásoby 

plynu v podzemných zásobníkoch a krátkodobé 

spotové obchody na plynárenských uzloch. Vďaka 

týmto nástrojom vie SPP svojim odberateľom 

garantovať konkurencieschopné a bezpečné 

dodávky zemného plynu za každých okolností.

SPP – úspech aj mimo Slovenska

Koncom roka 2008 SPP prostredníctvom svojej 

dcérskej spoločnosti SPP CZ, a.s., úspešne vstúpil 

na český plynárenský trh. V roku 2013 sa SPP CZ, a.s.,

podarilo udržať si pozíciu dôležitého dodávateľa 

na českom trhu, keď zazmluvnený objem dosiahol 

približne 2,661 TWh (252 mil. m3). Na českom trhu 

SPP CZ, a.s., dodáva plyn veľkým priemyselným 

a  teplárenským zákazníkom i zákazníkom 

zo segmentu Malé podnikanie a organizácie 

a Domácnosti.

Obchod s energiami
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SPP je zároveň jedným z najaktívnejších obchod-

níkov na plynárenskom uzle v  rakúskom 

Baumgartene. Spoločnosť aktívne pôsobí aj na 

veľkoobchodných trhoch s  plynom v  Nemecku 

(NCG – Net Connect Germany a Gaspool) a záro-

veň sa neustále zaoberá posudzovaním nových 

obchodných príležitostí na okolitých trhoch. 

Za perspektívny SPP považuje taktiež projekt 

pripravovaného plynovodného prepojenia medzi 

Slovenskom a Maďarskom.

SPP – orientácia na zákazníka

SPP je v každodennom kontakte so svojimi 

zákazníkmi a  neustále zlepšuje svoju ponuku 

z pohľadu ceny aj produktov „šitých na 

mieru“. V aspektoch spoľahlivosti, dostupnosti 

a  nadštandardnej úrovne obsluhy (prítomnosť 

v regiónoch, Zákaznícka linka SPP a Biznis linka 

SPP, 19 Zákazníckych centier SPP) si SPP v uply-

nulom roku udržal pozíciu jednoznačného lídra.

Pri tvorbe doplnkových produktov SPP berie 

do úvahy všetky osobitosti podnikania svojich 

zákazníkov. Zároveň poskytuje energetické 

poradenstvo a prostredníctvom Aliančných 

partnerov SPP aj technické a servisné služby. 

Pre neziskové organizácie ponúkame fi nančnú 

spoluúčasť neinvestičného fondu EkoFond pri 

riešení projektov týkajúcich sa podpory ochrany 

a tvorby životného prostredia a podpory efektívneho 

využívania energií.

Veľkí zákazníci

Obsluhu segmentu Veľkí zákazníci zabezpečuje 

SPP prostredníctvom svojich manažérov predaja, 

ktorí zákazníkom pomáhajú s výberom optimálnych 

riešení pre ich podnikanie za konkurencieschopnú 

cenu. Ponuka SPP pre Veľkých zákazníkov vždy 

v rámci zmluvných a cenových produktov zohľadňuje 

štandardné požiadavky, ale aj špecifi cké riešenia ich 

energetických potrieb.

Malé podnikanie a organizácie

V segmente Malé podnikanie a organizácie (tzv. 

maloodberatelia) pokračoval SPP v roku 2013

v ponuke cenových produktov, ktoré sa u zákazníkov 

stretli s pozitívnou odozvou už v predchádzajúcom

roku. Aj v roku 2013 mal SPP v  portfóliu jednu 

z  najvýhodnejších ponúk dodávky zemného plynu 

na trhu – produkt Výhodne Extra, ktorý umožňuje 

úsporu až do 12 % oproti cenníkovej cene. Popri 

štandardnej, tzv. základnej ponuke produktov, ktorú 

zákazníci využívajú dnes, sú v ponuke SPP tiež 

produkty s možnosťou fi xovania ceny na vymedzené 

časové obdobie, ako aj produkt SuperVýhodne bez 

obmedzenia s výhodnejšou cenou na rok alebo 

dva, a to bez akéhokoľvek obmedzenia odobratého 

objemu plynu.

Starostlivosť o zákazníkov z radov maloodberateľov 

sme zabezpečovali cez špeciálne obslužné kanály, 

ako sú telefonická Biznis linka SPP 0850 111 565 

či e-mail biznislinka@spp.sk, ale aj osobným 

kontaktom v 19 Zákazníckych centrách SPP 
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s možnosťou prednostného vybavenia zákazníkov 

tohto segmentu. Z doplnkových produktov 

a služieb sme našim zákazníkom ponúkali služby 

Aliančných partnerov SPP, preventívne prehliadky 

plynových spotrebičov, ponuku zvýhodnených 

produktov a  služieb v  rámci Programu výhod od 

SPP, nový zákaznícky on-line portál Moje SPP, ale 

tiež energetické poradenstvo prostredníctvom 

technických špecialistov.

Mestá a obce

Samosprávam miest a obcí ponúkame komplexné 

riešenia na zabezpečenie dodávky zemného plynu 

a  elektrickej energie, energetické poradenstvo 

prostredníctvom technických špecialistov SPP 

a technické a servisné služby prostredníctvom 

Aliančných partnerov SPP. Starostlivosť o  týchto 

odberateľov zabezpečujú naši špecializovaní 

manažéri predaja, a v prípade potreby môžu 

zákazníci využiť Biznis linku SPP alebo prednostné 

vybavenie na našich kontaktných miestach 

v štyroch regiónoch.

V  roku 2013 pokračovali starostovia miest a  obcí

vo využívaní fi nančných prostriedkov od  

EkoFondu na inštaláciu progresívnych 

technológií kombinovanej výroby elektrickej 

energie, tepla a chladu na báze zemného 

plynu – kogeneračné a trigeneračné jednotky, 

na zatepľovanie budov, výmenu okien 

a vyregulovanie tepelného systému verejných 

budov, ale tiež na pilotné projekty organizácií 

zamerané na využívanie inovatívnych technológií na 

báze zemného plynu. Od EkoFondu mohli 

obce využiť aj fi nančný príspevok na zakúpenie 

automobilov na pohon CNG.

Domácnosti

V roku 2013 si zákazníci na základe výšky spotreby 

mohli vybrať zo štyroch taríf – D1 (Varíme), D2 

(Ohrievame), D3 (Kúrime) a D4 (Kúrime maxi) 

a zároveň si zvoliť vhodnú periodicitu platieb – 

Klasicky (mesačne) alebo Pohodlne (štvrťročne, 

polročne, ročne). SPP ponúka svojim zákazníkom 

na výber aj viaceré spôsoby platby, a to 

prostredníctvom Plynkasa alebo iného inkasného 

príkazu, ale tiež formou bankového prevodu, 

poštovou poukážkou či cez SIPO.

Z doplnkových produktov a služieb mohli zákazníci 

využívať produkt Plynoúver, ktorý SPP pre svojich 

zákazníkov zabezpečuje v spolupráci s UniCredit 

Bank, preventívne prehliadky plynových spotrebičov 

alebo výhodnú ponuku produktov a služieb v rámci 

Programu výhod od SPP a tiež nový zákaznícky 

portál Moje SPP.

Prostredníctvom internetovej stránky www.spp.sk 

našim zákazníkom radíme, ako znížiť energetickú 

spotrebu domácnosti, a tým celkové náklady na 

energiu. Stránka ponúka Poradňu s odborníkom, ktorá 

umožňuje elektronickú komunikáciu zákazníkov 

s našimi energetickými poradcami. Zákazníci tiež 

môžu osobne navštíviť energetického poradcu SPP 

v priestoroch Zákazníckeho centra SPP v Bratislave.

Kvalitnú a pohodlnú obsluhu zákazníkov z tohto 

segmentu zabezpečuje Zákaznícka linka SPP 



15 V Ý R O Č N Á  S P R Á V A  2 0 1 3

prostredníctvom telefónneho čísla 0850 111 363, 

ako aj e-mailová adresa zakaznickalinka@spp.sk. 

Pre osobný kontakt je k dispozícii 19 Zákazníckych 

centier SPP. Všetky potrebné informácie súvisiace 

s odberom zemného plynu a kompletnú ponuku 

produktov sprístupňujeme aj na našej internetovej 

stránke www.spp.sk.

Viacerí naši zákazníci sa aj v  roku 2013 stretli 

s  neférovými obchodnými praktikami predajcov,

ktorí sa pokúšali odberateľov presvedčiť, aby 

uzatvorili zmluvu s  iným dodávateľom plynu. 

Za posledné tri roky sa približne 30 000 zákazníkov, 

ktorí podpísali zmluvu s alternatívnymi dodávateľmi 

na základe zavádzajúcich informácií poskytnutých 

pri podomovom predaji, rozhodlo vrátiť do SPP. 

SPP priebežnou komunikáciou upozorňoval svojich 

zákazníkov a radil im, ako nenaletieť podoz-

rivým ponukám podomových predajcov.

Nové služby pre zákazníkov 
zo segmentu Domácnosti a Malé 
podnikanie a organizácie

V roku 2013 mohli naši zákazníci z tohto segmentu 

využiť platený doplnkový produkt Preventívne 

prehliadky plynových spotrebičov, ktorého cieľom je 

zaistiť bezpečnosť a optimálnu prevádzku všetkých 

zariadení na zemný plyn v domácnostiach a fi rmách. 

Išlo o mimoriadnu ponuku služby, a to nielen 

z pohľadu jej rozsahu (typy spotrebičov a  vopred 

defi nované všetky kroky kontroly spotrebičov) 

a pokrytia územia celej Slovenskej republiky, ale aj 

ceny, ktorá bola takmer na celom území nižšia ako 

ponuka servisných spoločností pôsobiacich na trhu.

„Svoju zľavu 
si určite 
vyberiem.“

Program výhod 
od SPP

Využite zľavy na rôzne 
produkty od zazmluvnených 
obchodných partnerov SPP, 
ktoré vám okrem úspory ceny 
prinesú aj úsporu energie.

Zákaznícka linka SPP 
0850 111 363

Biznis linka SPP 
0850 111 565

„Moje SPP
vás vybaví bez
čakania.“

On-line služby 
a e-shop 
cez Moje SPP
Po bezplatnej registrácii 
na portáli Moje SPP máte 
možnosť:
•  zriadiť si elektronickú 

fakturáciu, 
•  získať informácie o svojej 

spotrebe zemného plynu,
•  meniť si zmluvné údaje 

a pod.,
•  objednať si plynové 

spotrebiče za výhodné 
ceny cez e-shop.

Zákaznícka linka SPP
0850 111 363

Biznis linka SPP
0850 111 565
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Aj v minulom roku sme ponúkali našim zákazníkom 

v  segmente Domácnosti a Malé podnikanie 

a  organizácie produkt Program výhod od SPP. 

Spolu s jedenástimi obchodnými partnermi 

sme pripravili zaujímavú zvýhodnenú ponuku, 

prostredníctvom ktorej naši zákazníci získajú viaceré 

výhody: priamu zľavu na vybrané tovary a služby 

až do výšky 39 % za to, že odoberajú energiu od 

SPP, ďalej možnosť modernizácie a zlepšenia kvality 

a komfortu bývania, úsporu fi nančných prostriedkov 

za energie (plyn, elektrina a voda), a tým zároveň 

zvýšenie hodnoty nehnuteľnosti zákazníka. 

Koncom roka 2013 SPP ako prvý energetický 

operátor na Slovensku sprevádzkoval pre svojich 

zákazníkov vlastný eShop, ktorý je súčasťou 

zákazníckeho on-line portálu Moje SPP. Využívať 

ho môžu naši zákazníci, ktorí majú zriadené svoje 

konto na portáli. V rámci pilotnej fázy eShopu sme 

ponúkali široký výber plynových kondenzačných 

kotlov od Aliančných partnerov SPP.

Predaj stlačeného zemného plynu (CNG)

V  roku 2013 SPP prevádzkoval na Slovensku 

osem plniacich staníc CNG. Všetky tieto stanice 

sú prístupné verejnosti, fungujú v samo-

obslužnom a nepretržitom režime 24 hodín denne 

a 365 dní v roku a na každej je inštalovaný bankový 

terminál, ktorý umožňuje platbu CNG pohodlne 

pomocou klasickej bankovej karty.

Predaj CNG v roku 2013 dosiahol 5,8 mil. kg (8,3 mil. m3),

čo je o 3,6 % viac než v roku 2012. Pozitívny vplyv 

na zvýšený objem predaja CNG mala dočasná 

náhrada chýbajúcich trolejbusov autobusmi s poho-

nom na CNG v Dopravnom podniku Bratislava. 

CNG si dlhodobo udržiava postavenie ekonomicky 

najvýhodnejšieho motorového paliva na Slovensku.

Koncom roka 2013 prijalo vedenie SPP významné 

strategické rozhodnutie, vyčleniť predaj CNG do 

samostatnej obchodnej spoločnosti SPP CNG, s.r.o. 

Základným cieľom založenia novej spoločnosti je 

Prešov
Humenné

Michalovce

Košice

Rožňava

Poprad

Liptovský Mikuláš

Banská Bystrica

Zvolen

Lučenec

Prievidza

Žilina

Trenčín

Komárno

Dunajská Streda

Bratislava

Trnava

Piešťany

Nitra

Zákaznícke centrá SPP 
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vytvorenie priaznivých podmienok pre ďalší rozvoj 

predaja CNG na Slovensku.

Nákup a skladovanie zemného plynu

V  roku 2013 SPP realizoval nákup zemného 

plynu s  cieľom zásobovať domáci trh predov-

šetkým z dlhodobej zmluvy so spoločnosťou

Gazprom export.

SPP má skladovaciu kapacitu nevyhnutnú pre 

potreby domáceho trhu zabezpečenú formou 

prenájmu podzemných zásobníkov od spoločnosti 

NAFTA a.s. Zásoby zemného plynu uskladnené

v zásobníkoch slúžia na zabezpečenie plynulého 

zásobovania odberateľov počas zimného obdo-

bia a zároveň na vyrovnávanie výkyvov v dodáv-

kach zemného plynu na strane zahraničného 

dodávateľa. Vďaka týmto opatreniam bol SPP 

schopný v priebehu roka 2013 zabezpečiť štandard 

bezpečnosti dodávok a plniť úlohu dodávateľa 

poslednej inštancie v  zmysle platnej energetickej 

legislatívy.

 PS CNG SPP

 PS CNG – autobusoví dopravcovia

 na stanici je možné plniť CNG pre verejnosť

 prevádzkovateľ: SAD Zvolen

 PS CNG – autobusoví dopravcovia

 na stanici nie je možné plniť CNG 

 pre verejnosť

MichalovceBanská Bystrica

Žilina

Prievidza

NitraTrnava

Komárno

Bratislava, ul. Pri dvore

Bratislava, Prístavná ulica

Nové Mesto n. V. Zvolen

Košice

Plniace stanice CNG 
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Predaj zemného plynu

Vývoj predaja zemného plynu SPP na Slovensku 

v roku 2013 ovplyvnila predovšetkým rastúca 

konkurencia a racionalizačné opatrenia na strane

odberateľov, ale tiež vývoj počasia.

Objem v GWh Objem v mil. m3

2011 45 682 4 302

2012 38 472 3 615

2013 35 141 3 295

Ceny a regulácia

Ceny za dodávku plynu pre domácnosti s dohod-

nutým druhom tarify D1 až D3 podliehali aj 

v roku 2013 cenovej regulácii zo strany Úradu 

pre reguláciu sieťových odvetví. Od 1. januára 

2013 sa v porovnaní s rokom 2012 ceny pre 

odberateľov v segmente Domácnosti zvýšili 

v priemere približne o 0,46 %. V dôsledku nasta-

venia regulácie vznikla SPP v regulovanom 

segmente Domácnosti v roku 2013 opäť strata.

V roku 2013 podliehala cenovej regulácii aj dodáv-

ka plynu pre malé podniky, t. j. koncových 

odberateľov plynu zo segmentu Malé podnikanie 

a organizácie so spotrebou za rok 2011 najviac 

100 000 kWh. Ceny za dodávku plynu pre malé 

podniky vrátane podmienok ich uplatnenia boli 

stanovené Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. 

Zatiaľ čo v roku 2013 bola regulovaná celková cena 

za dodávku plynu pre malé podniky, od 1. januára  

2014 sa regulácia pre malé podniky vzťahuje len 

na cenu za služby obchodníka a zahŕňa nákup 

plynu vrátane obchodnej činnosti dodávateľa. 

SPP bol v zmysle platnej legislatívy určený ako 

dodávateľ poslednej inštancie. Dodávka v tomto

režime v roku 2013 rovnako podliehala cenovej

regulácii zo strany Úradu pre reguláciu sieťových 

odvetví.

Predaj elektrickej energie

V  roku 2012 vstúpil SPP na trh s elektrickou 

energiou. Tento krok hodnotíme ako mimoriadne 

úspešný, keďže sa nám do konca roka 2013 poda-

rilo na dodávku elektriny získať takmer 50 000 

zmlúv. Predaj elektriny je zároveň dôležitým nástro-

jom pri stabilizácii našej zákazníckej bázy. Ako jediný 

dodávateľ energií pôsobí SPP vo všetkých regiónoch 

a je schopný obslúžiť všetky segmenty zákazníkov. 

SPP tak potvrdil pozíciu multikomoditného dodá-

vateľa energií a súvisiacich služieb na Slovensku.

Aj v náročnom konkurenčnom prostredí bola ponuka

SPP úspešná vo všetkých segmentoch odberateľov,

najviac však na retailovom trhu, pre ktorý má SPP

prirodzené predpoklady vyplývajúce z  rozsiahleho

systému zákazníckeho servisu a  prítomnosti 

vo všetkých regiónoch. 

Produkt Dve Energie od SPP v roku 2013 umožnil 

zákazníkom zo segmentu Domácnosti, ktorí 

uzatvorili zmluvu s SPP na dodávku plynu aj 

elektriny na 24 mesiacov, získať elektrinu až o 20 %

výhodnejšie oproti cenám tradičných dodávateľov 

v roku 2013, pričom nemennú cenu elektriny
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SPP garantuje až do konca roka 2014. Okrem 

cenovej výhody presvedčil SPP zákazníkov svojou 

spoľahlivosťou, zákazníckou orientáciou, férovým 

prístupom, regionálnou prítomnosťou a silou značky. 

Pri predaji elektrickej energie SPP efektívne využíva 

svoje dlhoročné skúsenosti získané v obchode 

s plynom, a to najmä v rovine vybudovaných 

obslužných kanálov, vďaka ktorým je schopný 

poskytnúť služby aj pre veľký počet zákazníkov. 

S počtom takmer 50 000 podpísaných zmlúv 

na  dodávku elektrickej energie sa SPP zaradil 

na šiestu priečku na slovenskom trhu z  pohľadu 

veľkosti zákazníckej bázy. V roku 2014 očakávame, 

že našim odberateľom dodáme elektrickú energiu 

vo výške približne 200 GWh, čo je viac než 

dvojnásobok oproti roku 2013.

„Doma mi 
vždy doprajú 
viac.“
Svojim zákazníkom vždy 
doprajeme viac. Pridajte 
si k odberu plynu aj našu 
elektrinu a my vám ju 
dáme o 20 % výhodnejšie 
s garanciou ceny do konca 
roka 2014.
 
Vybavte si Dve Energie 
jednoducho na webe 
alebo na Zákazníckej linke 
SPP 0850 111 363.

05573 Dual fuel+eTarifa_210x297.indd   1 17.4.2013   9:49
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Ľudské zdroje 

Cieľom riadenia ľudských zdrojov v  SPP je najmä 

vytvárať a  zavádzať do praxe nástroje, ktoré

podporujú a prispievajú k napĺňaniu vízie, poslania 

a strategických cieľov spoločnosti, a  zároveň 

využívajú potenciál jej zamestnancov.

Rok 2013 sa v oblasti ľudských zdrojov niesol v zna-

mení realizácie viacerých významných aktivít. Ich 

dôležitou súčasťou bola príprava spoločnosti na 

odčlenenie a nezávislosť prevádzkovateľa distri-

bučnej siete v rámci jednej vertikálne integrovanej 

spoločnosti a rokovania o novej kolektívnej zmluve. 

Pozitívom je, že aj napriek neľahkej situácii na trhu 

ovplyvnenej čoraz silnejšou konkurenciou sa nám 

podarilo zachovať štandardy v sociálnom programe.

Vzťahy so zamestnancami

Naša spoločnosť poskytovala v rámci platnej kolektív-

nej zmluvy svojim zamestnancom širokú škálu výhod:

 preventívne nadštandardné lekárske prehliadky,

 rekondičné pobyty,

 účelové poukážky na regeneráciu pracovnej sily,

 dovolenku nad základný výmer stanovený

 Zákonníkom práce, 

 program voliteľných a fi xných zamestnaneckých  

 výhod,

 príspevok na stravu nad rámec zákona,

 doplnkové dôchodkové sporenie,

 príspevok pri príležitosti pracovných 

 a životných jubileí,

 sociálnu výpomoc zamestnancom a ich

 rodinným príslušníkom v mimoriadnych   

 životných situáciách.

SPP má záujem naďalej motivovať a  udržiavať si 

kvalitných zamestnancov cez systém výhod a záro-

veň zaujať kvalifi kovaných uchádzačov o zames-

tnanie.

V  roku 2013 sa SPP podarilo už po druhýkrát 

získať ocenenie ako Spoločnosť s najefektívnej-

ším riadením ľudského kapitálu spomedzi 

energetických spoločností na Slovensku. V súťaži 

boli hodnotené viaceré oblasti, ako sú systém 

vzdelávania a rozvoja, štruktúra a konkurencie-

schopnosť systému odmeňovania, efektívnosť 

náboru a výberu, miera absencie, miera fl uktuácie, 

atraktivita zamestnávateľa na trhu práce či produk-

tivita práce v spoločnostiach s podobným pred-

metom činnosti.

Vzdelávanie

Aj v roku 2013 sa mohli naši zamestnanci vzdelávať 

na rôznych interných školeniach, skupinových 

workshopoch a koučingoch. Samostatnou formou

rozvoja bolo elektronické vzdelávanie, ktoré sme 

využili najmä v oblasti povinných školení, ako

aj pri rozvoji špecifi ckých zručností. Pre vybra-

né skupiny zamestnancov sme zorganizovali 

tréningy „šité na mieru“. Niektorí zames-

tnanci boli zaradení do projektu „High Potentials“, 

ktorého cieľom je príprava na manažérske pozície, 

prípadne pozície expertov. Veľkú pozornosť sme 

venovali aj zamestnancom, ktorí sú v každo-

dennom kontakte so zákazníkmi. S cieľom 

podporiť predaj nových produktov a zlepšiť 

starostlivosť o  zákazníkov sme sa sústredili 

na rozvoj komunikačných zručností zamestnancov 



21 V Ý R O Č N Á  S P R Á V A  2 0 1 3

call centra a zákazníckych centier po celom 

Slovensku. Vzdelaní a pripravení zamestnanci tak 

mohli aj v roku 2013 efektívne prispieť k udržaniu 

kľúčového postavenia SPP na slovenskom trhu.

Zastúpenie žien v SPP

K 31. 12. 2013 mala spoločnosť SPP spolu 908

zamestnancov. Z toho bolo 548 žien, čo predsta-

vuje 60,4 % z celkového počtu zamestnancov.

stredné odborné

základné

4,41 %

0,44 %4

40

vysokoškolské

úplné stredné s maturitou

61,34 %

33,81 %307

557

Kvalifi kačná 
štruktúra 

zamestnancov 

41 – 50 rokov

do 30 rokov

33,70 %

13,44 %122

306

nad 50 rokov

30 – 40 rokov

22,25 %

30,62 %278

202

Veková 
štruktúra 

zamestnancov

Priemerný vek zamestnancov k 31. 12. 2013 bol 41,8 roka.
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Individuálne účtovné výkazy SPP 
Individuálne súvahy (vybrané údaje v mil. EUR)
Stav k 31. decembru 2013 a 31. decembru 2012

31. december 2013 31. december 2012

AKTÍVA:

DLHODOBÉ AKTÍVA  

Budovy, stavby, stroje a zariadenia 134 2 564

Finančné investície – 3 258

Nehmotný dlhodobý majetok a ostatné aktíva 42 149

Dlhodobé aktíva celkom 176 5 971

OBEŽNÉ AKTÍVA CELKOM 1 559 966

Dlhodobý majetok určený na predaj alebo reorganizáciu 
a čiastočný predaj

5 473 1

AKTÍVA CELKOM 7 208 6 938

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY:

KAPITÁL A REZERVY

Základné imanie 1 735 1 735

Kapitálové fondy 346 2 141

Nerozdelený zisk 3 265 1 577

Vlastné imanie celkom 5 346 5 453

DLHODOBÉ ZÁVÄZKY 828 526

KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY 1 034 959

Záväzky celkom 1 862 1 485

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY CELKOM 7 208 6 938

Individuálne výkazy ziskov strát (vybrané údaje v mil. EUR)
Za roky končiace sa 31. decembra 2013 a 31. decembra 2012

Rok končiaci sa 
31. decembra 2013

Rok končiaci sa 
31. decembra 2012

Výnosy z predaja výrobkov a služieb 1 861 1 978

Prevádzkové náklady (1 899) (1 927)

Prevádzkový zisk (38) 51

Zisk z investícií 353 364

Náklady na fi nancovanie (18) (18)

Zisk pred zdanením 297 397

Daň z príjmov (29) (32)

ZISK ZA OBDOBIE 268 365
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Individuálne výkazy peňažných tokov (vybrané údaje v mil. EUR)
Za roky končiace sa 31. decembra 2013 a 31. decembra 2012

Rok končiaci sa 
31. decembra 2013

Rok končiaci sa 
31. decembra 2012

PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti  (598) 428

Platené úroky (22) (24)

Prijaté úroky – 1

Zaplatená daň z príjmov (6) (78)

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti, netto (626) 327

INVESTIČNÉ ČINNOSTI

Poskytnuté pôžičky – –

Príjmy z poskytnutých pôžičiek 274 49

Príjmy z investícií do cenných papierov – –

Obstaranie investícií do cenných papierov (1) –

Obstaranie dlhodobého majetku (25) (46)

Príjmy z predaja budov, strojov a zariadení a nehmotného majetku 3 4

Príjmy z predaja dcérskych spoločností/Príjmy zo zníženia základného imania 
v dcérskej spoločnosti

55 54

Prijaté dividendy 417 377

Peňažné toky prijaté/(použité) z investičnej činnosti, netto 723 438

FINANČNÉ ČINNOSTI

Príjmy z čerpaných úverov a pôžičiek 856 143

Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek (583) (150)

Vyplatené dividendy – (747)

Ostatné príjmy a výdavky z fi nančných činností, netto –  –

Peňažné toky z fi nančných činností, netto 273 (754)

ČISTÉ ZVÝŠENIE/(ZNÍŽENIE) STAVU PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV 370 11

DOPADY KURZOVÝCH ZMIEN – 1

STAV PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV NA ZAČIATKU OBDOBIA 38 26

STAV PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV NA KONCI OBDOBIA 408 38
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Správa nezávislého audítora 
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Konsolidované účtovné
výkazy skupiny SPP 

Konsolidované súvahy skupiny SPP (vybrané údaje v mil. EUR)
Stav k 31. decembru 2013 a 31. decembru 2012

31. december 2013 31. december 2012

AKTÍVA:

DLHODOBÉ AKTÍVA  

Budovy, stavby, stroje a zariadenia 134 6 543

Finančné investície – 100

Nehmotný dlhodobý majetok a ostatné aktíva 42 227

Dlhodobé aktíva celkom 176 6 870

OBEŽNÉ AKTÍVA CELKOM 1 337 1 346

Dlhodobý majetok určený na predaj alebo reorganizáciu a čiastočný predaj 6 794 1

AKTÍVA CELKOM 8 307 8 217

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY:

KAPITÁL A REZERVY

Základné imanie 1 735 1 735

Kapitálové fondy 2 989 3 396

Nerozdelený zisk 258 220

Podiel akcionárov SPP na imaní 4 982 5 351

Menšinové podiely ostatných vlastníkov dcérskych spoločností 158 351

Vlastné imanie celkom 5 140 5 702

DLHODOBÉ ZÁVÄZKY 217 1 754

KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY 2 950 761

Záväzky celkom 3 167 2 515

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY CELKOM 8 307 8 217

Konsolidované výkazy ziskov a strát skupiny SPP (vybrané údaje v mil. EUR)
Za roky končiace sa 31. decembra 2013 a 31. decembra 2012

Rok končiaci sa
31. decembra 2013

Rok končiaci sa
31. decembra 2012

Výnosy z predaja výrobkov a služieb 1 878 1 767

Prevádzkové náklady (1 954) (1 933)

Prevádzkový zisk/(strata) (76) (166)

Zisk/(strata) z fi nančných investícií (13) (1)

Náklady na fi nancovanie (18) (18)

Zisk/(strata) pred zdanením (107) (185)

Daň z príjmov (29) (33)

STRATA ZA OBDOBIE Z POKRAČUJÚCICH ČINNOSTÍ (136) (218)

ZISK ZA OBDOBIE Z UKONČENÝCH ČINNOSTÍ 461 666

ZISK ZA OBDOBIE 325 448

Zisk pripadajúci na:

Akcionárov SPP 289 409

Menšinové podiely ostatných vlastníkov dcérskych spoločností 36 39

Celkom 325 448
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Konsolidované výkazy peňažných tokov skupiny SPP (vybrané údaje v mil. EUR)
Za roky končiace sa 31. decembra 2013 a 31. decembra 2012

Rok končiaci sa 
31. decembra 2013

Rok končiaci sa 
31. decembra 2012

Prevádzkové činnosti

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 585 1 222

Platené úroky (12) (18)

Prijaté úroky 2 2

Zaplatená daň z príjmov (217) (192)

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti, netto 358 1 014

Investičné činnosti

Čistý peňažný výdavok pri akvizícii fi nančných investícií – (8)

Príjmy z predaja fi nančných investícií 186 1

Obstaranie dlhodobého majetku (116) (142)

Výdavky z poskytnutých pôžičiek (583) –

Príjmy z predaja budov, strojov a zariadení a nehmotného majetku 10 18

Prijaté dividendy 7 33

Peňažné toky prijaté/(použité) z investičnej činnosti, netto (496) (98)

Finančné činnosti

Príjmy z čerpaných úverov a pôžičiek 1 104 143

Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek (583) (162)

Vyplatené dividendy (36) (793)

Peňažné toky z fi nančných činností, netto 485 (812)

Čisté (zníženie)/zvýšenie stavu peňažných prostriedkov 347 104

Stav peňažných prostriedkov na začiatku obdobia 224 122

Dopady kurzových zmien – (2)

Stav peňažných prostriedkov na konci obdobia 571 224
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Správa nezávislého audítora 
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Spoločenská zodpovednosť 

SPP – značka so zmyslom 
pre zodpovednosť

SPP patrí už dlhé roky medzi najväčšie a  naj-

významnejšie fi lantropické spoločnosti na 

Slovensku. Dlhodobo a cielene podporujeme verej-

noprospešné a ekologické aktivity, a  to nielen pros-

tredníctvom SPP, ale aj cez aktivity našej Nadácie 

SPP a neinvestičného fondu EkoFond. Verejnosť 

už nevníma SPP iba ako spoľahlivého dodávateľa 

zemného plynu a elektrickej energie, ale čoraz viac 

si uvedomuje aj ľudský rozmer SPP ako značky, 

ktorá stojí pri svojich verných zákazníkoch, pomáha 

im a zároveň zveľaďuje prostredie, v ktorom žijú.

Trvalo udržateľný rozvoj pre nás nie je len prázdnou 

frázou, ale skutočným naplnením našej vízie, 

poslania a fi remnej kultúry. Pretože povinnosťou 

silnej značky, akou je SPP, je zodpovedný prístup 

nielen k svojim zákazníkom, ale aj k prostrediu, 

v ktorom podniká. Sme spoločnosť, ktorá každý deň 

dokazuje, že si váži ľudí a záleží jej na budúcnosti 

spoločnosti a celej krajiny.

SPPoločne zlepšujeme Slovensko

V  roku 2013 spoločnosť SPP spolu s Nadáciou 

SPP a  EkoFondom zrealizovali už druhý ročník 

regionálne zameraného verejnoprospešného 

programu s názvom SPPoločne. Tento mimo-

riadne úspešný program je založený na adres-

nej pomoci konkrétnym komunitám vo všetkých 

regiónoch Slovenska. Ľudia si vďaka nemu môžu 

s našou podporou skrášliť svoje okolie, oživiť tradície 

vo svojom regióne a zvýšiť kvalitu života vo svojej 

obci či meste. Majú možnosť aktívne sa pričiniť 

o pozitívnu zmenu a transparentne sami rozhodnúť 

vo  verejnom hlasovaní o  najprínosnejších pro-

jektoch pre daný región v dvoch kategóriách 

„SPPoločne pre ľudí“ a „SPPoločne pre domovinu“.

V silnej konkurencii 240 vybraných projektov 

(z takmer 700 prihlásených) získalo najväčšie 

sympatie verejnosti a najviac hlasov až 42 projektov. 

Do verejného hlasovania sa zapojilo viac ako

147 000 ľudí. Okrem 42 víťazných projektov, ktoré

si rozdelili príspevok v celkovej výške 290 000 EUR,

šesť mimoriadne zaujímavých projektov získalo 

navyše bonusové ceny spolu v  celkovej výške 

30  000 EUR. Samotnú realizáciu podpo-

rených projektov, ktorá začala už v júni 2013, bolo

možné sledovať na špeciálne zriadenej webovej

stránke www.sppolocne.sk. 

Druhý ročník programu priniesol aj novinku 

v podobe druhej šance, ako získať fi nančnú 

podporu. Všetky projekty, ktoré sa neprebojovali 

medzi 48 podporených projektov, dostali 

ďalšiu možnosť získať fi nančnú pomoc vďaka 

partnerskej spolupráci programu SPPoločne 

s verejným darcovským  portálom ĽudiaĽuďom.sk.

Program SPPoločne si získal veľkú popularitu 

u širokej aj odbornej verejnosti na celom Slovensku, 

a preto v roku 2014 plánujeme vyhlásiť jeho tretí 

ročník.
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ZLEPŠIME

SLOVENSKO
SPPOLOČNE

Vyberte si projekt, ktorý najviac vylepší miesto, kde žijete a dajte mu svoj hlas. Minulý rok sme vďaka 

vám podporili viac ako 40 projektov. Spojte svoju energiu pomáhať s tou našou.  

Hlasujte od 30. 5. do 23. 6. 2013 na www.sppolocne.sk

Váš hlas rozhodne!

ZLEPŠIME

SLOVENSKO
SPPOLOČNE

Ďakujeme, že ste nám opäť pomohli vybrať až 48 výnimočných projektov, 

ktoré vylepšia miesta, kde žijete, a oživia aktivity vo vašich komunitách. 

Postupnú realizáciu týchto projektov  

sledujte na www.sppolocne.sk

Zlepšili sme SPPoločne Slovensko!

ZLEPŠIME

SLOVENSKO
SPPOLOČNE

Všetky projekty z programu SPPoločne, ktoré sa neprebojovali medzi 48 podporených, 

majú ďalšiu možnosť získať finančnú pomoc. Tieto nápady, ako vylepšiť miesta, 

kde žijete, a oživiť aktivity v komunitách, môžete podporiť na 

               www.sppolocne.ludialudom.sk

Pomôžte zaujímavým projektom!



Chránime kultúrne dedičstvo

V roku 2013 SPP už ôsmykrát po sebe obhájil 

prvenstvo v rebríčku TOP fi remný fi lantrop, 

ktorý každoročne zostavuje Fórum donorov. 

Toto prestížne ocenenie získal SPP najmä vďaka 

aktivitám vlastného neinvestičného fondu EkoFond 

a dlhoročnej participácii na grantovom programe 

Ministerstva kultúry SR s názvom Obnovme si 

svoj dom, na ktorom spoločne spolupracujeme 

s Nadáciou SPP. Vďaka tomuto programu, na ktorý 

naša spoločnosť venuje prostriedky výhradne 

z vlastných zdrojov, už SPP podporil obnovu, 

rekonštrukciu či celkovú záchranu mnohých 

národných kultúrnych pamiatok na Slovensku. 

Od roku 2004 SPP spolu s Nadáciou SPP prispel 

na program Obnovme si svoj dom sumou 

prevyšujúcou 15,7 milióna EUR, vďaka ktorej sa 

podarilo zrealizovať viac ako 200 projektov v oblasti 

záchrany a zachovania národných kultúrnych 

pamiatok po celom Slovensku. 

Súčasťou programu je každoročne aj vyhlasovanie 

súťaže Kultúrna pamiatka roka, ktoré je spojené 

s ocenením Fénix za najväčší prínos v oblasti 

ochrany slovenských pamiatok. V roku 2013 v rámci 

8. ročníka súťaže získali titul Kultúrna pamiatka 

roka 2012 štyri projekty v súťažnej kategórii obnovy 

a  reštaurovania národnej kultúrnej pamiatky: 

reštaurovanie južnej fasády Kostola sv. Jána Krstiteľa 

v  Jasove, komplexné reštaurovanie stredovekého 

presbytéria v  evanjelickom kostole v  Rimavskom 

Brezove, reštaurovanie hudobného nástroja – 

najstaršieho organu v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave 

a reštaurovanie nástenných malieb v  presbytériu 

Kostola sv. Jakuba v Levoči.

Nadácia SPP podporuje rozvoj 
duchovných a kultúrnych hodnôt

Významným subjektom pôsobiacim v oblasti 

spoločenskej zodpovednosti na Slovensku je 

Nadácia SPP, ktorá vznikla v  roku 2002. Jej 

víziou je podpora, rozvoj a ochrana duchovných, 

kultúrnych a morálnych hodnôt Slovenska. Nadácia 

SPP sa zaujíma o aktívnych ľudí, ktorí dokážu 

meniť realitu, v ktorej žijú, ale rovnako aj o ľudí, 

ktorí sú znevýhodnení a potrebujú našu pomoc. 

Činnosť Nadácie SPP tak odráža fi remnú kultúru 

a spoločenskú zodpovednosť spoločnosti SPP.

V Nadácii SPP sa snažíme poskytnúť podporu všade 

tam, kde majú ľudia záujem riešiť problémy, rozvíjať 

nové postupy a riešenia s ohľadom na schopnosť 

prijímateľa daru zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť 

podporenej aktivity. Preto Nadácia SPP rešpektuje 

hodnoty, akými sú predovšetkým tradícia, solidarita 

a  jedinečnosť. Nadácia SPP zároveň aktívne 

pôsobí v oblasti podpory rozvoja občianskej 

spoločnosti a spolupracuje s organizáciami, 

ktoré presadzujú pozitívne dlhodobé a inovatívne 

zmeny v  sociálnej oblasti. Veľký priestor 

dostávajú aj projekty zamerané na zmierňovanie 

ľudských osudov v ťažkých životných situáciách.

Nadácia SPP sa dlhodobo profi luje v týchto

oblastiach:

 rozvoj a podpora vzdelávania,

 rozvoj a ochrana kultúrnych hodnôt,

 podpora znevýhodnených skupín obyvateľstva,

 ochrana zdravia,

 podpora charitatívnych a fi lantropických aktivít,

 komunitný a regionálny rozvoj.
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V roku 2013 Nadácia SPP podporila spolu viac ako

450 projektov v celkovej hodnote viac ako 2,8 

milióna EUR. Nadácia SPP vytvára partnerstvá 

s organizáciami, ktorých ciele a výsledky sú v súlade 

s jej poslaním. Všetky partnerské projekty nadácie sú 

svojím zameraním inovatívne, majú celoslovenskú

pôsobnosť alebo modelový charakter v danom

regióne, celospoločenský dosah a prinášajú 

konkrétne výsledky a zmenu v kvalite života ľudí. 

V rámci podpory prostredníctvom partnerských 

projektov bolo v roku 2013 poskytnutých 71 prís-

pevkov v hodnote viac ako 1,5 milióna EUR. Medzi 

dlhodobo podporované projekty patria napríklad 

Cena New Talent udeľovaná každoročne v rámci 

Bratislavských hudobných slávností, Pódium 

mladých talentov dobrej hudby Nadácie SPP 

v rámci Jazzových dní, inštitucionálna podpora 

divadla GUnaGU, podpora slovenských 

paralympionikov v spolupráci so Slovenským

paralympjským výborom, celoslovenské podujatie

Detský Davis Cup či projekt Mladí fi lantropi pod 

záštitou Asociácie komunitných nadácií Slovenska.

Zvláštnu pozornosť venuje Nadácia SPP ochrane

zdravia, v rámci ktorej sa orientuje na podporu 

zdravého životného štýlu detí a mládeže a podporu

zdravotníctva. V roku 2013 naša podpora smerovala

najmä na športové projekty po celom Slovensku.

Celková suma za rok 2013 venovaná ochrane 

zdravia predstavovala viac ako 657 000 EUR.
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Krasňanský zelovoc v Bratislave

Rekonštrukcia hasičského auta v Martine

Folklórne slávnosti v Žipovskej Novte
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V rámci otvorených grantových programov

prístupných pre všetky subjekty, ktoré spĺňajú 

stanovené kritériá, podporila v roku 2013 Nadácia

SPP 383 žiadostí o podporu v celkovej sume 

vyše 1,2 milióna EUR. Medzi najznámejšie patria 

štipendijný program Hlavička, programy Klubu H

pre štipendistov, program Opora na podporu 

znevýhodnených skupín, Zamestnanecký 

grantový program, ako aj partnerský program 

SPPoločne realizovaný v spolupráci s SPP 

a EkoFondom.

Pomáhať je súčasťou 
fi remnej kultúry SPP

Zamestnanecký grantový program Nadácie SPP 

podporuje od roku 2005 rozvoj fi lantropie medzi 

zamestnancami SPP. Cieľom programu je umožniť 

záujemcom z radov zamestnancov  sprostredkovať 

pomoc tam, kde si myslia, že je potrebná, a kde

bude najmä ich osobnou zásluhou dobre využitá.

V rámci tohto grantového programu bolo doteraz

podporených vyše 500 projektov a prerozdele-

ných viac ako 530 000 EUR.

Od roku 2008 je súčasťou programu aj 

Dobrovoľnícky deň. Zamestnanci SPP svojou 

dobrovoľnou prácou pomohli napríklad pri 

revitalizácii Geologického múzea v  prírode 

v bratislavskej mestskej časti Devín či pri obnove 

prírodnej rezervácie Ostrovné lúčky v blízkosti 

Čunovských jazier a prispeli aj k skrášleniu prostredia

krízového centra Arcidiecéznej charity v Košiciach.

Od roku 2010 je Nadácia SPP partnerom 

Dobrovoľníckeho dňa na Slovensku. Zamestnanci 

SPP v rámci dobrovoľníctva skrášľovali aj prostredie 

domova seniorov HESTIA v bratislavskej Dúbravke, 

autistického centra Andreas a podarilo sa im zlepšiť 

aj prostredie pre zvieratá v bratislavskej ZOO.

Detský Davis Cup

Terapia záhrady

Chránená dielňa



Ochrana životného prostredia 
a bezpečnosť  pri práci

Cieľom SPP v  oblasti ekológie je kontinuálne 

napĺňanie princípov udržateľného rozvoja 

a zlepšovanie kvality životného prostredia cez 

racionálne využívanie prírodných zdrojov 

a  znižovanie množstva znečisťujúcich zložiek 

v prostredí.

V  dôsledku činnosti našej spoločnosti bolo 

prevádzkou stredných a  malých zdrojov 

znečisťovania ovzdušia v  roku 2013 do 

ovzdušia vypustených približne 0,8 tony emisií

tuhých znečisťujúcich látok, 0,09 tony emisií

kysličníkov síry, 16,7 tony emisií kysličníkov dusíka, 

7,8 tony emisií kysličníka uhoľnatého a  1,3 tony 

emisií celkového uhlíka.

V  oblasti odpadového hospodárstva sme plnením 

podmienok stratégie prevencie vzniku odpadov 

a  zvyšovania podielu zhodnocovaných odpadov, 

vytvorenej v  roku 2012, dosiahli 63 % mieru 

zhodnocovania odpadov, čo v  porovnaní

s  rokom 2012 predstavuje zvýšenie podielu

recyklovaných odpadov na celkovom množstve

odpadov o  27 %. Recykláciou sú zhodnocované

suroviny ako papier a  lepenka, ďalej plasty

vrátane obalov z  plastov, sklo, kovový 

odpad, elektronický odpad, vyradené časti

elektronických zariadení, ako aj prevodové 

a mazacie oleje.

Klesajúci trend produkcie odpadov dosahuje 

spoločnosť SPP predovšetkým optimalizáciou 

manažmentu odpadového hospodárstva a riadenia 

životného cyklu zariadení, a  tiež odpredajom 

nepotrebných zariadení v  materiálovom režime. 

Naše interné procesy sú nastavené tak, aby 

spoločnosť dosahovala ciele odpadového 

hospodárstva schválené v Programe odpadového

hospodárstva SR na roky 2011 – 2015.
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Vývoj produkcie odpadov (v tonách) Ostatné odpady Nebezpečné odpady

2011 152 17

2012 40 11

2013 31 5
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Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

sme pokračovali v  trende rozvíjania systémového 

prístupu k bezpečnosti zamestnancov a ochrane 

ich zdravia v pracovnom procese. Podarilo sa nám 

dosiahnuť a udržiavať také pracovné podmienky, 

ktoré v maximálnej miere obmedzujú možnosť 

vzniku úrazu a negatívneho pôsobenia škodli-

vých faktorov pracovného prostredia na ľudský 

organizmus. Aktivity v  tejto oblasti spolu s  celo-

plošnou komunikáciou, zvyšovaním informovanosti 

a motiváciou zamestnancov nám umožnili udržať 

priaznivý vývoj úrazovosti, keď počas roka 2013 

nebol zaznamenaný žiaden pracovný úraz. V roku 

2013 sme tiež nezaevidovali žiaden výskyt choroby 

z povolania ani ohrozenie chorobou z povolania. 

V roku 2013 bol manažment bezpečnostných rizík 

v SPP po prvýkrát celoročne a komplexne pokrytý 

Registrom nebezpečenstiev, ohrození a rizík. Tento 

informačný systém identifi kuje nebezpečenstvá 

a  ohrozenia na pracoviskách spoločnosti 

vo vzájomných súvislostiach, vyhodnocuje ich

a poskytuje informácie na ich riadenie.

V roku 2013 nebol v objektoch vo vlastníctve spoloč-

nosti zaznamenaný žiaden požiar. Podstatná časť 

činnosti v  oblasti ochrany pred požiarmi sa 

sústredila na preventívnu činnosť a zabezpečovanie 

akcieschopnosti požiarno-technických zariadení, 

technických zariadení a protipožiarnej bezpečnosti 

stavieb.

Psychická 

pracovná 

záťaž

Hluk Fyzická 

záťaž

Chemické 

faktory

Záťaž 

chladom

Počet zamestnancov v riziku 32 78 13 6 1

Identifi kované rizikové faktory pracovného prostredia a počet zamestnancov v riziku

2011 2012 2013

Počet pracovných úrazov 0 1 0

Vývoj pracovnej úrazovosti



EkoFond prispieva k zvýšeniu 
energetickej efektívnosti a chráni 
životné prostredie

Rozumné využívanie energie považujeme v SPP 

za dôležité. Preto už od roku 2008 napĺňame 

tento cieľ aj prostredníctvom neinvestičného 

fondu EkoFond, ktorého programy sú zamerané 

na úsporu energie a zlepšovanie kvality 

životného prostredia. Zriadenie a  fi nancovanie 

neinvestičného fondu spoločnosťou SPP je 

na Slovensku ojedinelým príkladom realizácie

fi remnej spoločenskej zodpovednosti a  podpory 

aktivít smerujúcich k  zlepšeniu energetickej

efektívnosti rôznych cieľových skupín – od

domácností až po verejné budovy. Počas svojho 

pôsobenia fond podporil realizáciu rôznych 

projektov a aktivít sumou 9,1 mil. EUR.

Aktivity zamerané na zvýšenie energetickej 

efektívnosti, a  s  tým spojená činnosť EkoFondu,

sú dôležitou súčasťou národných stratégií

a  dokumentov (napríklad Stratégia SR pre

oblasť energetickej efektívnosti na roky 2011 – 2013)

a zároveň významne rezonujú v  radoch odbornej

verejnosti aj u  najvýznamnejšej cieľovej skupiny

prijímateľov – medzi zástupcami samospráv.

Projekt vytvorenia experimentálneho študijného

odboru Technik energetických zariadení budov

je hodnotený ako jeden z  najvýznamnejších krokov 

fi remného sektora v oblasti stredného odborného 

školstva.  

Programy a granty

Doposiaľ sme pripravili a priebežne realizujeme 

projekty v rámci piatich grantových programov:

 Program 01  Kogenerácia a trigenerácia na  

   báze zemného plynu

 Program 02  Zlepšenie energetickej   

   hospodárnosti budov 

 

 Program 03  Podpora inštalácie plynových  

   tepelných čerpadiel

 Program 04  Výskum a vývoj a zavádzanie  

   nových progresívnych   

   technológií na báze zemného  

   plynu

 Program 05 Podpora rozvoja využitia   

   alternatívneho motorového  

   paliva CNG (stlačený zemný  

   plyn) v slovenskej doprave

Od vzniku fondu bolo v rámci jeho grantových 

programov podporených spolu 212 projektov, 

a to celkovou sumou vo výške viac ako 

6,6  milióna EUR. Najviac projektov (spolu 132) 

bolo podporených v rámci programu Zlepšenie 

energetickej hospodárnosti budov.

V  rámci doteraz zrealizovaných a  ukončených projek-

tov (92) sa vďaka podpore EkoFondu podarilo

dosiahnuť reálne úspory energie vo výške 

7 023 327 kWh (25,28 TJ). V  priebehu roka 2014

– po zrealizovaní schválených projektov –

očakávame, že sa celková energetická úspora

zvýši o ďalších 3 974  888 kWh (14,31 TJ).

Realizáciou podporených projektov bude 

priamo alebo nepriamo ovplyvnených viac ako 

180 000 osôb.

Vlastné projekty fondu

V  rámci vlastnej iniciatívy sme už od  roku 2008 

začali postupne vytvárať projekt „EkoFond pre 

školy“, ktorý aktívne prebiehal aj počas roku 

2013. Projekt prierezovo podporuje myšlienku 

efektívneho využívania energií, čím prispieva 

k podpore tvorby a ochrany životného prostredia. 
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Prvá oblasť aktivít má za cieľ sústrediť pozor-

nosť žiakov a pedagógov základných škôl na 

problematiku energetických zdrojov. Jedným 

z cieľov EkoFondu je priblížiť oblasť energetických 

zdrojov tvorivou a hravou formou prostredníctvom 

súťaže, ktorej piaty ročník prebiehal v školskom 

roku 2012/2013. Nosnou témou všetkých 

ročníkov súťaže bolo efektívne využívanie energie. 

Celkovo sa všetkých ročníkov súťaže zúčastnilo 

327 škôl, takmer 17 000 žiakov a učiteľov. 

V  októbri 2011 odštartoval dvojročný projekt 

interaktívnej Putovnej výstavy Energia 3. tisíc-

ročia. Výstava bola určená najmä pre žiakov 

druhého stupňa základných škôl, ale aj stredných 

škôl a jej témou sú neobnoviteľné a obnoviteľné 

zdroje energie, úspory energie, klimatické zmeny 

a dobrovoľná skromnosť. Počas trvania výstavy 

od 1. septembra 2011 do 30. júna 2013 ju celkovo 

navštívilo takmer 20 000 žiakov a  pedagógov.

V druhej oblasti svojich aktivít sa projekt „EkoFond 

pre školy“ zameriava na študentov stredných odbor-

ných škôl technického zamerania. Aktivity 

v tejto oblasti sa začali v druhom polroku 2009, 

keď EkoFond v  spolupráci s  viacerými strednými 

odbornými školami začal pripravovať štvorročný 

študijný odbor s maturitou – Technik energetických 

zariadení budov. Študijný odbor je koncipovaný 

tak, aby žiaci získali kvalitné teoretické vedomosti 

a praktické zručnosti v nadväznosti na rôzne druhy 

elektrotechnických a základných stavebných činnos-

tí spojených s montážou, údržbou a  opravou 

energetických zariadení na báze zemného plynu

a obnoviteľných zdrojov energie. 

Partnerské projekty

EkoFond vytvára partnerstvá s  rôznymi nepodni-

kateľskými subjektmi a  nadáciami. Celkovo bolo 

podporených 31 projektov sumou 499  821,37 EUR.

Medzinárodné projekty 

Projekt REFUGE (Renewable Energy for Future 

Generations) – Obnoviteľné zdroje energie 

pre budúce generácie

EkoFond pripravil v rámci Programu celoživotného 

vzdelávania – podprogramu Leonardo da Vinci – 

prenos inovácií – projekt, ktorého výsledkami sú:

 príručka so zoznamom zamestnaní v oblasti

 energie spolu s profi lmi pracovníkov pre tieto

 zamestnania na Slovensku a v Českej republike,

 učebné osnovy pre školenie výchovných 

 a kariérnych poradcov a pedagógov stredných

 odborných škôl v oblasti obnoviteľnej energie

 a zamestnaní v tejto oblasti, 

 učebné texty o obnoviteľných zdrojoch energie

 pre študijný odbor Technik energetických   

 zariadení budov. 

EkoFond sa zapojil do prípravy národného projek-

tu v rámci výzvy programu Intelligent Energy Europe

– BUILD UP Skills Slovakia (BUSSK), kde je jedným 

z partnerov. 

Cieľom projektu bola tvorba „cestovnej mapy“ 

odborného vzdelávania robotníkov v oblasti staveb-

níctva do roku 2020 pre oblasť energetickej 

efektívnosti budov a obnoviteľných zdrojov energie.
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Kontakty

Slovenský plynárenský 
priemysel, a.s.

Mlynské nivy 44/a

825 11 Bratislava 26

Slovenská republika

Tel.: + 421 2 6262 1111

Fax: + 421 2 6262 8070

E-mail: spp@spp.sk

Internet: www.spp.sk

Domácnosti:

Zákaznícka linka SPP

Tel.: 0850 111 363 

(v pracovných dňoch od 7.00 do 20.00 hod.)

Fax: + 421 2 5869 9000

E-mail: zakaznickalinka@spp.sk

Volania zo zahraničia a zo siete alternatívnych 

operátorov: +421 2 5869 9090

Malí podnikatelia a organizácie:

Biznis linka SPP

Tel.: 0850 111 565 

(v pracovných dňoch od 7.00 do 20.00 hod.)

E-mail: biznislinka@spp.sk

Fax: + 421 2 5869 9010

Volania zo zahraničia a zo siete 

alternatívnych operátorov: +421 2 5869 9092

Slovenské plynárenské múzeum 

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Mlynské nivy 44/c

825 11 Bratislava 26

Slovenská republika

Tel.: + 421 2 6262 4169 

(v pracovných dňoch od 10.00 do 14.00 hod.)

E-mail: muzeum@spp.sk

Skupinovú návštevu (cca nad 20 ľudí) 

treba vždy dohodnúť najmenej tri dni vopred.

Vstup do múzea je voľný.

Galéria SPP

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Mlynské nivy 44/c

825 11 Bratislava 26

Slovenská republika

Tel.: + 421 2 6262 4169

(v pracovných dňoch od 11.00 do 17.00 hod.)
E-mail: galeria@spp.sk

Vstup do galérie je voľný.
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