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Vážené dámy, vážení páni,

SPP má za sebou mimoriadne dynamický rok plný zmien 
a udalostí, na ktoré sme museli reagovať. V polovici roka 2014 
bol ukončený proces reorganizácie skupiny SPP a  jediným 
akcionárom SPP sa stal štát. Obavy zo zastavenia dodávok 
plynu do Európskej únie, ako aj skutočne znížené dodávky 
plynu preverili našu profesionalitu a schopnosť vyriešiť aj zlo-
žité situácie. SPP v týchto dynamických zmenách plne obstál 
a obhájil počas roka 2014 jednoznačnú pozíciu lídra na trhu 
s  energiami, a  to v  mimoriadne konkurenčnom prostredí. 
V dodávke zemného plynu sme si udržali pozíciu kľúčového 
dodávateľa, v predaji elektriny sme sa výrazne presadili nielen 
v segmente Domácností, ale aj v segmente podnikateľských 
subjektov. Zákazníci oceňujú náš prístup k tvorbe produktov, 
kvalitu zákazníckych služieb, ako aj férovosť a  spoľahlivosť 
spoločnosti. Spomedzi všetkých energetických spoločností 
má SPP najviac zákazníkov – 1,3 mil. odberných miest. To pre 
nás predstavuje veľký záväzok a zodpovednosť.

Popri predaji plynu na domácom trhu SPP úspešne rozvíja 
aj medzinárodné aktivity. Pôsobíme v Českej republike, kde 
sme sa stali dôležitým hráčom na trhu a zaradili sme sa me-
dzi TOP 5 dodávateľov. Plyn v súčasnosti dodávame zákazní-
kom zo všetkých segmentov. Okrem toho sme jedným z naj-
aktívnejších obchodníkov na plynárenskom uzle v rakúskom 
Baumgartene a sme aktívni aj na iných európskych plynáren-
ských uzloch.

Príhovor predsedu 
predstavenstva

V minulom roku bola jednoznačnou prioritou vedenia spo-
ločnosti bezpečnosť dodávok zemného plynu. SPP je z po-
hľadu počtu zákazníkov aj z pohľadu dodávateľa poslednej 
inštancie garantom bezpečných a  spoľahlivých dodávok 
zemného plynu pre celé Slovensko. Napriek tomu, že sme 
od septembra dennodenne čelili miestami až polovičnému 
kráteniu dodávok, situáciu sme zvládli. Úlohy sme splnili 
vďaka strategickým opatreniam, ktoré sme prijali. Naším naj-
silnejším pilierom bezpečnosti sú plynové zásobníky, ktoré 
sme natlačili doplna. Pred vykurovacou sezónou sme tam 
uložili 1,6 miliardy metrov kubických plynu, čím sme sa jed-
noznačne odlíšili od konkurencie. Je to totiž mnohonásobne 
viac, ako určuje legislatíva. Okrem toho sme mimoriadne na-
kúpili plyn na medzinárodnom trhu a uzatvorili diverzifi kačný 
kontrakt o dodávke plynu zo západu. Som presvedčený, že 
dnes sme oproti januáru 2009 už v úplne inej, lepšej situácii 
aj preto, že sa podstatne zmenili podmienky pri diverzifi ká-
cii zdrojov a trás. Urobilo sa množstvo technických opatrení 
na to, aby sa mohol použiť plyn zo západu. Reverzné toky 
sú pripravené a  v priebehu niekoľkých hodín je možné ich 
sprevádzkovať. Urobili sme veľa opatrení a sme veľmi dobre 
pripravení. Napokon, aj záťažové testy realizované na podnet 
Európskej komisie preukázali, že sme aj v porovnaní s ostat-
nými krajinami Európskej únie podnikli účinné opatrenia 
smerom k bezpečnosti dodávok.

Dôležitou úlohou vedenia spoločnosti bolo tiež vytvoriť pod-
mienky na priaznivú cenu zemného plynu. Prostredníctvom 
opatrení na strane nákladov pri nákupe zemného plynu aj 
nákladov na prevádzku spoločnosti sa nám podarilo dosiah-
nuť úspory. To dáva dobré predpoklady na zlepšenie ekono-
mickej kondície SPP do budúcnosti. Pozícia lídra znamená 
pre nás predovšetkým veľkú zodpovednosť. Zodpovednosť 
voči našim zákazníkom, aby sme im poskytovali bezpečné 
dodávky energií a aj prvotriedne služby. Znamená však pre 
nás aj zodpovednosť voči spoločnosti a  tejto krajine, ktorú 
realizujeme prostredníctvom rôznych fi lantropických pro-
jektov prostredníctvom Nadácie SPP a EkoFondu.

Očakávania od lídra sú najvyššie, pôsobíme na vysoko kon-
kurenčnom trhu a  ako štátna spoločnosť sme pod veľkým 
drobnohľadom verejnosti. Preto aj na trhu musíme ísť prí-
kladom, konať mimoriadne zodpovedne vo všetkých na-
šich činnostiach a  s  plnou profesionalitou. Rád by som sa 
poďakoval našim zákazníkom, obchodným partnerom a sa-
mozrejme všetkým kolegom za dôveru a spoluprácu v uply-
nulom roku. Verím, že napriek silnejúcej konkurencii sa SPP 
bude dariť aj v nasledujúcom období.

Ing. Štefan Šabík
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
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Profi l
spoločnosti

Víziou spoločnosti SPP je byť silným, spoľahlivým a inovatív-
nym partnerom v dodávaní energií a služieb. 

Vízia
spoločnosti

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP), je najvýznamnej-
ším dodávateľom plynu na Slovensku, ktorý priamo nadvä-
zuje na takmer 160-ročnú tradíciu slovenského plynárenstva 
a od roku 2012 úspešne pôsobí aj na trhu dodávky elektri-
ny. Vďaka tomu je najväčším dodávateľom energií na slo-
venskom trhu, na ktorom zásobuje všetky zákaznícke seg-
menty vo všetkých regiónoch. SPP zabezpečuje spoľahlivé, 
bezpečné a konkurencieschopné dodávky plynu a elektriny 
a s nimi spojené služby tak na Slovensku, ako aj na medziná-
rodných trhoch. 

Zmena akcionárskej štruktúry SPP v roku 2014

Od 20. 6. 2014 je vlastníkom 100 % akcií spoločnosti vláda 
Slovenskej republiky, ktorá svoje akcionárske práva vykonáva 
prostredníctvom Ministerstva hospodárstva Slovenskej re-
publiky. Pôvodnými akcionármi SPP boli Slovenská republika 
prostredníctvom Fondu národného majetku Slovenskej re-
publiky (51 %) a Energetický a průmyslový holding, a.s. (49 %).

Zákazník

SPP sa zameriava na budovanie vzťahov so zákazníkmi
podľa ich potrieb

Predaj komodít

SPP chce byť lídrom medzi dodávateľmi plynu a  elektriny
na Slovensku a významným hráčom v iných krajinách

Dodávateľ služieb

SPP má za cieľ poskytovať komplexné a inovatívne energetické 
služby všetkým svojim zákazníkom
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Dozorná radaPredstavenstvo

Ing. Štefan Šabík, predseda predstavenstva od 20. 6. 2014
Pierre Poncik, M.Sc., podpredseda predstavenstva
od 30. 9. 2014 a člen predstavenstva od 20. 6. 2014

členovia:
Ing. Milan Hargaš 
Mgr. Ivana Zelizňáková, členka predstavenstva od 20. 6. 2014
Ing. Daniel Kvocera, člen predstavenstva od 30. 9. 2014

JUDr. Daniel Křetínský, predseda predstavenstva do 4. 6. 2014
Mgr. Alexander Sako, predseda predstavenstva od 5. 6. 2014 
do 19. 6. 2014 a podpredseda predstavenstva do 4. 6. 2014

Ing. Jan Špringl, člen predstavenstva do 4. 6. 2014 
Mgr. Pavel Horský, člen predstavenstva do 4. 6. 2014
Mgr. Ing. Jiří Nováček, LL.M., člen predstavenstva do 4. 6. 2014
JUDr. Marián Valko, člen predstavenstva do 19. 6. 2014
Ing. Petr Ivánek, člen predstavenstva od 20. 6. 2014 do 29. 9. 2014 

Ing. Michal Ďurkovič, predseda 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. Robert Maguth
Viera Uhrová
Ing. Peter Vaštík
Ing. Robert Zemánek 
Ing. Dušan Žák 

Ing. Peter Korbačka, podpredseda dozornej rady do 4. 6. 2014 
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V roku 2014 SPP dosiahol výnosy z predaja výrobkov a slu-
žieb vo výške 1 544 mil. EUR, čo oproti minulému roku zna-
mená pokles o 317 mil. EUR. Výšku výnosov ovplyvnil najmä 
predaj zemného plynu na domácom trhu. Nadpriemerne vy-
soké teploty v roku 2014 spôsobili pokles spotreby zemného 
plynu. Ďalším faktorom, ktorý ovplyvnil predaj, bola aj libe-
ralizácia trhu spojená s posilňovaním konkurencie. Napriek 
tomuto trendu si SPP dokázal udržať svoju pozíciu kvalitné-
ho, kľúčového a  spoľahlivého dodávateľa zemného plynu, 
ktorý garantuje plynulé dodávky pre svojich zákazníkov aj za 
mimoriadnych okolností. Z pozície dodávateľa poslednej in-
štancie je SPP garantom bezpečnosti dodávok plynu nielen 
pre svojich zákazníkov, ale pre celé Slovensko, a  to najmä 
vďaka najväčšiemu objemu plynových zásob v podzemných 
zásobníkoch, ktoré sú významným nástrojom na zachovanie 
plynulých dodávok.

V roku 2014 SPP splnil cieľ stanovený na dodávku elektrickej 
energie a zaznamenal rastúce tržby z jej predaja. Spoločnosť 
SPP má za cieľ udržať si tento rastúci trend predaja na trhu 
s elektrickou energiou aj v nasledujúcom období.

Prevádzkové náklady (bez započítania dane z príjmov) za-
znamenali medziročný pokles o 238 mil. EUR. Ťažisko tvorili 
náklady na nákup zemného plynu. Pokles nákladov na nákup 
zemného plynu súvisel najmä s  nižšími objemami predaja 
zemného plynu a  optimalizačnými opatreniami na strane 
prevádzkových nákladov.

Zisk z  fi nančnej činnosti pred zdanením dosiahol za rok 
2014 výšku 600 mil. EUR. Tvorený bol najmä dividendami 
a ziskom z predaja investícií (predaj 49 % SPP Infrastructure 
ako súčasť reorganizácie skupiny SPP v roku 2014). V porov-
naní s predchádzajúcim rokom zisk SPP z fi nančnej činnosti 
zaznamenal nárast o 265 mil. EUR.

V rámci reorganizácie 4. júna 2014 spoločnosť predala svoj 
takmer 49 % vlastnícky podiel vrátane manažérskej kontroly 
v SPP Infrastructure, a.s., spoločnosti SGH a zároveň obsta-
rala vlastné akcie od SGH. Vláda Slovenskej republiky sa tak 
stala 100 % vlastníkom SPP.

SPP vykázal za fi nančný rok 2014 zisk pred zdanením vo 
výške 483 mil. EUR, pričom v porovnaní s predchádzajúcim 
rokom ide o nárast o 186 mil. EUR. Celková daňová povin-
nosť za daň z príjmov dosiahla výšku 194 mil. EUR. Splatná 
daň predstavuje 198 mil. EUR (takmer celý objem tvorí oso-
bitný odvod) a pozitívny vplyv odloženej dane za bežné ob-
dobie predstavuje 4 mil. EUR. Zisk po zdanení dosiahol výšku
289 mil. EUR, čo predstavuje medziročný nárast o 21 mil. EUR.

Ekonomická
a fi nančná výkonnosť

Porovnanie hospodárskych výsledkov (v mil. EUR)
Rok končiaci sa

31. decembra 2014
Rok končiaci sa

31. decembra 2013

Predaj zemného plynu a elektrickej energie 1 524 1 779

Prenájom plynárenského majetku a ostatné 20 82

Aktivácia – 1

Nákup zemného plynu a  zmena stavu zásob, nákup elektrickej energie
a spotreba materiálu a energie

(1 455) (1 739)

Odpisy a amortizácia (9) (27)

Skladovanie zemného plynu a ostatné služby (128) (128)

Osobné náklady (32) (36)

Opravné položky k nedobytným a pochybným pohľadávkam, zastaraným a poma-
ly obrátkovým zásobám, netto

(14) (14)

Rezervy a straty zo znehodnotenia, netto (21) 36

Ostatné, netto (2) 8

Zisk z fi nančných investícií 637 353

Náklady na fi nancovanie (37) (18)

Zisk pred zdanením 483 297

DAŇ Z PRÍJMOV (194) (29)

ČISTÝ ZISK ZA OBDOBIE 289 268



VÝROČNÁ SPRÁVA 201410 VÝROČNÁ SPRÁVA 2014 11

Vlastné imanie dosiahlo výšku 2 445 mil. EUR, čo predsta-
vovalo 81,4 % hodnoty zdrojov krytia spoločnosti. Popri zá-
kladnom imaní ho tvoril zákonný rezervný fond, rezerva zo 
zabezpečovacích derivátov a nerozdelený zisk. Vlastné ima-
nie medziročne pokleslo o 2 901 mil. EUR, pričom na jeho 
znížení sa podieľal najmä dosah reorganizácie skupiny SPP.

Základné imanie spoločnosti predstavovalo základné imanie 
zapísané v obchodnom registri vo výške 885 mil. EUR. Po-
zostáva z 26 666 536 kmeňových akcií v menovitej hodnote 
33,19 EUR. 

Stav zákonného rezervného fondu spoločnosti k 31. 12. 2014 

bol vo výške 1 198 mil. EUR.

Celková výška záväzkov dosiahla 560 mil. EUR a oproti po-
čiatočnému stavu zaznamenala pokles o  1 302 mil. EUR, 
pričom pokles bol spôsobený najmä započítaním záväzku 
s pohľadávkou voči spoločnosti SPP Infrastructure a zníže-
ním záväzku z nevyplatených dividend za rok 2012. Celkové 
záväzky pozostávali z dlhodobých záväzkov vo výške 117 mil. 
EUR a krátkodobých záväzkov vo výške 443 mil. EUR.

Celkové aktíva spoločnosti dosiahli k súvahovému dňu ob-
jem 3 005 mil. EUR a  oproti predchádzajúcemu obdobiu 
sa znížili o  4 203 mil. EUR (index 0,42). Dlhodobé aktíva 
dosiahli objem 2 310 mil. EUR. Rozhodujúcimi položkami 
dlhodobých aktív boli dlhodobé fi nančné investície, budo-
vy, stavby (vrátane nedokončenej investičnej výstavby) a in-
vestície v  nehnuteľnostiach. Značný pohyb v  súvahových 
položkách bol spôsobený krokmi, ktoré súviseli s reorgani-
záciou v skupine SPP v roku 2014.

Dlhodobé aktíva dosiahli na celkových aktívach podiel 76,9 %.
Budovy, stavby, stroje a  zariadenia v  zostatkovej cene klesli 
v porovnaní so stavom k 31. 12. 2013 o 15 mil. EUR (index 0,86).

Výška investičných výdavkov v  roku 2014 dosiahla
1,71 mil. EUR. Tieto prostriedky smerovali najmä do oblas-
ti technických, obchodných a komunikačných systémov IT, 
inovácií Energocentra a  do rekonštrukcií administratívnych 
budov a objektov SPP.

Obežné aktíva pozostávali k súvahovému dňu z pohľadávok, 
zásob, peňazí a  peňažných ekvivalentov. Objem obežných 
aktív dosiahol hodnotu 695 mil. EUR a ich podiel na hodnote 
celkových aktív tvoril 23,1 %. 

Kapitálová štruktúra

Porovnanie štruktúry aktív (v mil. EUR) 2014 2013 2014 2013

Dlhodobé aktíva 2 310 176 76,9 % 2,4 %

Obežné aktíva  695 1 560 23,1 % 21,6 %

Dlhodobý majetok držaný na predaj alebo reorganizáciu a čiastočný predaj – 5 472 – 76 %
 Porovnanie štruktúry aktív (v mil. EUR) 2014 2013 2014 2013

Vlastné imanie 2 445 5 346 81,4 % 74,2 %

Záväzky 560 1 863 18,6 % 25,8 %

Štruktúra akcionárov SPP k 31. 12. 2014 počet akcií %

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 26 666 536 100 %
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Dynamický vývoj na trhu s plynom

V roku 2014 klesla celková spotreba zemného plynu na Slo-
vensku približne o 14 %. Tento pokles kopíruje trend v EÚ, kde 
spotreba klesla približne o 10 %. Medzi hlavné faktory, ktoré 
vplývali na spotrebu, patria najmä miernejšia zima, ako aj po-
kračujúci pokles spotreby plynu a výroby elektriny. 

SPP zostáva lídrom v dodávke energií 

Slovenský trh s energiami je dnes vo všetkých segmentoch 
zákazníkov úplne liberalizovaný. Aj v roku 2014 vládla na slo-
venskom trhu silná konkurencia tak u fi remných zákazníkov, 
ako aj v stále regulovanom segmente Domácností. Napriek 
dynamickému vývoju a  zmenám na trhu si SPP z  pohľadu 
objemu uzatvorených kontraktov udržal pozíciu kľúčového 
dodávateľa plynu na slovenskom trhu aj v roku 2014 s trho-
vým podielom 64 %. Vysokú mieru dôvery v značku SPP a jej 
kvalitné služby dokazuje aj fakt, že v minulom roku sa k nej 
ako k svojmu dodávateľovi vrátilo 17 000 zákazníkov z radov 
domácností.

Celkový predaj plynu SPP ku konečným zákazníkom na Slo-
vensku v roku 2014 predstavoval 28,8 TWh (2,7 mld. m3).

Spoločnosti sa darilo aj v predaji elektriny, keď sa za krátky 
čas od vstupu na trh zaradila medzi dôležitých hráčov s poč-
tom takmer 80 000 uzatvorených zmlúv. Po prvý raz v roku 

2014 sa SPP podaril pokles počtu odberných miest v dodáv-
ke plynu vykompenzovať novými odbernými miestami v do-
dávke elektriny. SPP tak potvrdil pozíciu multikomoditného 
dodávateľa energií s celkovým počtom 1,3 mil. zazmluvne-
ných odberných miest.

SPP je zárukou spoľahlivých a bezpečných 
dodávok plynu pre celé Slovensko

SPP garantuje bezpečné a plynulé dodávky pre svojich zá-
kazníkov za každých okolností. Vedenie spoločnosti sa na 
riziko zastavenia dodávok zodpovedne pripravovalo už od 
svojho nástupu do SPP v lete 2014 a urobilo opatrenia, ktoré 
zabezpečujú dodávku plynu pre zákazníkov aj v prípade mi-
moriadnych situácií.

Spoločnosť SPP už počas jesene vykonala záťažové testy 
a pripravovala sa na potenciálne krízové scenáre pre zimnú 
sezónu 2014/2015. V rámci príprav na prípadné výpadky do-
dávok SPP podnikol viaceré opatrenia, aby mohol zabezpečiť 
spoľahlivé dodávky plynu počas celej zimnej sezóny, s výhľa-
dom plynulých dodávok aj počas celého roka 2015. Ešte pred 
začiatkom vykurovacej sezóny zabezpečil podstatne vyššie 
zásoby plynu, ako ukladá legislatíva dodávateľom na Sloven-
sku. Vďaka maximálnemu využitiu kapacity SPP v podzem-
ných zásobníkoch dosiahol objem uskladneného plynu na 
konci októbra 2014 1,6 mld. m3, čo predstavovalo približne 
60 % ročnej spotreby zákazníkov spoločnosti. Okrem toho 

Obchod so zemným 
plynom a elektrinou

Dcérske, spoločné a pridružené spoločnosti

1. SPP Infrastructure, a.s., Bratislava (podiel SPP 51 %)

2. SPP CZ, a.s., Brno, Česká republika (podiel SPP 100 %)

3. SPP CNG s.r.o., Bratislava (podiel SPP 100 %)

Ostatné dcérske spoločnosti

1. Nadácia SPP, Bratislava (podiel SPP 100 %)

2. EkoFond, n.f., Bratislava (podiel SPP 100 %)

Majetkové účasti

Spoločnosť má organizačnú zložku v Českej republike.
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premyslenými nákupmi na spotových trhoch a  podpisom 
nového diverzifi kačného kontraktu na dodávku plynu zo zá-
padu SPP potvrdil svoju pozíciu garanta najvyššej bezpeč-
nosti dodávok plynu pre celé Slovensko. 

SPP je úspešný aj mimo hraníc Slovenska

SPP pôsobí na českom trhu prostredníctvom svojej dcérskej 
spoločnosti SPP CZ od konca roka 2008. Počas tohto obdo-
bia sa mu podarilo získať pozíciu dôležitého dodávateľa na 
českom trhu, keď dodaný objem v roku 2014 dosiahol pri-
bližne 5,4 TWh (500 mil. m3). SPP CZ dodáva plyn zákazní-
kom zo všetkých segmentov vrátane obchodníkov, veľkých 
priemyselných a teplárenských zákazníkov a tiež zákazníkov 
zo segmentu Malé podnikanie a organizácie a Domácnosti.

SPP je tiež jedným z  najaktívnejších obchodníkov na ply-
nárenskom uzle v rakúskom Baumgartene a je aktívny aj na 
iných európskych huboch. Popritom sa neustále zaoberá 
posudzovaním obchodných príležitostí na okolitých trhoch. 

SPP stavia svoj úspech na prístupe k zákazníkom

V  aspektoch spoľahlivosti, dostupnosti a  nadštandardnej 
úrovne obsluhy (dostupnosť po celom Slovensku prostred-
níctvom 19 Zákazníckych centier SPP, Zákazníckej linky SPP, 
Biznis linky SPP a online portálu Moje SPP) si SPP dlhodobo 
udržuje pozíciu lídra. 

V roku 2014 vybavili všetky kanály obsluhy 1,017 milióna po-
žiadaviek zákazníkov, čo je o 15 000 viac ako v  roku 2013. 
Zároveň SPP zlepšil aj celkové servisné parametre, t. j. zá-
kazníci v priemere čakali kratšie na vybavenie požiadavky ako 
v roku 2013. Na budúci rok plánuje pokračovať v rozširovaní 
svojich služieb a ich kvality a neustále zlepšovať svoj prístup 
k zákazníkom.

Domácnosti

V roku 2014 si zákazníci na základe výšky spotreby mohli vy-
brať zo štyroch druhov taríf D1, D2, D3 a  D4 a  zároveň si 
zvoliť vhodnú periodicitu platieb. 

V segmente Domácnosti bol u zákazníkov úspešný produkt 
Dve Energie, ktorý spája plyn aj elektrinu pod jednou stre-
chou. Prostredníctvom predaja výhodnej elektrickej energie 
spolu s odberom plynu sa podarilo dosiahnuť posilnenie lo-
jality zákazníkov SPP v tomto segmente. 

Nové služby SPP pre domácnosti 
a maloodberateľov 

Novinkou v  ponuke SPP v  roku 2014 boli asistenčné služ-
by, ktoré SPP ponúka formou Balíka 1-2-3 od SPP alebo 
samostatne ako Asistenčné služby SPP. Vďaka nim zákaz-
níci vyriešia rôzne nečakané havárie v domácnosti, napr. za-
buchnuté dvere alebo vytečenú práčku. IT asistent im zase 

poradí pri problémoch s počítačom alebo inými technickými 
zariadeniami. Súčasťou Balíka 1-2-3 od SPP je aj zdravotná 
asistencia, ktorá poskytuje nonstop poradenstvo s  lekárom 
po telefóne či vypracovanie druhého odborného názoru 
k diagnóze. 

Popri doplnkových službách pre domácnosť mali zákazníci 
k dispozícii aj online portál Moje SPP, cez ktorý môžu upra-
vovať svoje zmluvné údaje, zadávať stav plynomeru či platbu 
z pohodlia domova. Registráciou v Moje SPP zároveň získa-
vajú prístup do e-shopu s  aktuálne najlepšími cenami ply-
nových spotrebičov na internete. Zľavy získavajú zákazníci aj 
cez Program výhod SPP, ktorý ponúka úsporu až do 40 % na 

nákup vybraných tovarov a  služieb renomovaných značiek 
alebo zníženie energetickej a ekologickej náročnosti.

Popritom SPP svojim zákazníkom aj naďalej zabezpečuje 
službu Preventívne prehliadky SPP, cez ktorú si môžu objed-
nať preventívnu prehliadku plynového spotrebiča, ktorému 
už skončila záručná lehota. 

Veľkí zákazníci

SPP sa darí reagovať na požiadavky trhu a nastaviť svoju po-
nuku z hľadiska ceny a produktov tak, aby obstál v silnej kon-
kurencii. Aj v roku 2014 ponúkol veľkým zákazníkom konku-
rencieschopné produkty, pričom v niektorých segmentoch 
išlo o cenovo najvýhodnejšiu ponuku na trhu. 

O  kvalite ponuky SPP pre komerčných zákazníkov hovorí 
skutočnosť, že sa spoločnosti podarilo získať späť viacero 
veľkých zákazníkov, ako sú spoločnosti Tepláreň Košice či 
Matador Automotive Vráble. Rovnako dôležité pre SPP je 
však aj udržanie si dôvery dlhoročných zákazníkov, akými 
sú najmä Slovnaft, U.S. Steel, Veolia Energia (predtým Dal-
kia), Slovenské magnezitové závody, Železiarne Podbrezová, 
Mondi SCP a KIA Motors Slovakia.

„Zabuchla som sa. 
Do Asistenčných 
služieb SPP.“

Prejdite teraz na 
Dve Energie od SPP 
a pribalíme ich
aj vám.

Spojte si odber plynu s elektrinou. 
Pri zmluve na 2 roky získate:

∞ elektrinu so zľavou 
 8 % až na 12 mesiacov

∞ asistenčné služby s nonstop 
 havarijnou linkou pre rôzne 
 poistné udalosti v domácnosti 
 – vždy až do 150 € 
 – prvý rok zadarmo, druhý len za 
  0,30 € na mesiac

Jednoducho kliknite na web alebo 
zavolajte.

Zákaznícka linka SPP
0850 111 363

„Možno to tak 
nevyzerá, 
ale všetko vyriešim 
raz-dva-tri.“

Lekára? 
Opravára?
ITčkára?

S tromi praktickými službami 
v Balíku 1-2-3 od SPP 
máte všetko pod palcom.

Pridajte si k plynu aj elektrinu 
na 2 roky a získate: 

 ∞ elektrinu so zľavou 8 % na rok 

 ∞ 3 praktické služby pre domácnosť 
  na NONSTOP linke, ktoré  
  pol roka neplatíte:
  – konzultácie zdravotného stavu 
   s lekárom 
  – asistenčné služby pre  
   nečakané havárie v domácnosti
  – IT asistenciu na riešenie 
   problémov s počítačom

Kliknite na web alebo zavolajte.

Zákaznícka linka SPP 
0850 111 363



MichalovceBanská Bystrica
Prievidza

NitraTrnava

Komárno

Bratislava, ul. Pri dvore

Bratislava, Prístavná ulica

Nové Mesto n. V. Zvolen

Košice

  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

Plniace stanice CNG

Žilina

Aj počas uplynulého roka pôsobil SPP v  zmysle platnej le-
gislatívy ako dodávateľ poslednej inštancie. Dodávka v tomto 
režime v  roku 2014 podliehala cenovej regulácii zo strany 
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Predaj stlačeného zemného plynu (CNG)

Od 1. februára 2014 začala svoju podnikateľskú činnosť spo-
ločnosť SPP CNG s.r.o., ktorá je 100 % dcérskou spoločnos-
ťou SPP. Cieľom vyčlenenia obchodnej aktivity predaj CNG 
a prevádzka plniacich staníc CNG do samostatnej obchod-
nej spoločnosti bolo prevzatie kompetencií a komplexnej 
zodpovednosti za vykonávané procesy.

Predaj CNG v roku 2014 dosiahol 4,9 mil. kg (7,0 mil. m3). 

Nákup a skladovanie zemného plynu

V roku 2014 SPP realizoval nákup zemného plynu s cieľom 
zásobovať domáci trh predovšetkým z dlhodobého kontrak-
tu so spoločnosťou Gazprom export.

SPP má skladovaciu kapacitu nevyhnutnú pre potreby domá-
ceho trhu zabezpečenú formou prenájmu podzemných zá-
sobníkov od spoločnosti NAFTA a.s. Zásoby zemného plynu 
uskladnené v zásobníkoch slúžia na zabezpečenie plynulého 
zásobovania odberateľov počas zimného obdobia a zároveň 
na vyrovnávanie výkyvov v  dodávkach zemného plynu na 
strane zahraničného dodávateľa. 
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Malé podnikanie a organizácie

Pre zákazníkov zo segmentu Malé podnikanie a organizácie 
(tzv. maloodberatelia) má SPP širokú ponuku cenových pro-
duktov, ktoré aj v roku 2014 predstavovali jednu z najvýhod-
nejších ponúk na trhu. Ide najmä o produkt SuperVýhodne bez 
obmedzenia, ktorý odberateľom priniesol úsporu až do výšky
11 % oproti cenníkovej cene. Alternatívne môžu zákazníci 
fi xovať svoju cenu na vymedzené časové obdobie, vďaka 
čomu vedia presnejšie plánovať svoje náklady za dodávku 
plynu na celé obdobie. 

Zákazníci z radov maloodberateľov u SPP oceňujú aj ponuku 
elektriny. V roku 2014 vďaka tomu SPP zaznamenal trojná-
sobný medziročný rast v zazmluvnenom objeme elektrickej 
energie v segmente malých a stredných fi riem, a to z 71 GWh 
na 208 GWh. 

O zákazníkov z radov maloodberateľov sa SPP stará cez špe-
ciálne vytvorenú telefonickú a e-mailovú Biznis linku SPP, ale 
aj osobne s možnosťou prednostného vybavenia v 19 Zákaz-
níckych centrách SPP. Z ostatných doplnkových produktov 
a služieb sú maloodberateľom k dispozícii služby Aliančných 
partnerov SPP, online portál Moje SPP, ale tiež energetické 
poradenstvo cez technických špecialistov SPP.

Mestá a obce

Samosprávam miest a obcí ponúka SPP komplexné riešenia 
na zabezpečenie dodávky plynu a elektrickej energie od jed-
ného dodávateľa, energetické poradenstvo prostredníctvom 
technických špecialistov SPP a  technické a  servisné služby 
prostredníctvom Aliančných partnerov SPP.

Starostlivosť o  odberateľov z  radov miest a  obcí zabezpe-
čujú špecializovaní manažéri predaja, ale v prípade potreby 
môžu odberatelia využiť aj ostatné obslužné kanály SPP, ako 
je Biznis linka SPP či prednostné vybavenie na kontaktných 
miestach v štyroch regiónoch.

Ceny a regulácia

Ceny za dodávku plynu pre domácnosti s dohodnutým dru-
hom tarify D1 až D3 podliehali aj v roku 2014 cenovej regulácii 
zo strany Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Od 1. janu-
ára 2014 sa v porovnaní s rokom 2013 ceny pre odberateľov 
v segmente Domácnosti znížili v priemere o približne 0,23 %. 
V roku 2014 podliehala cenovej regulácii aj dodávka plynu pre 
malé podniky. Za malý podnik bol v roku 2014 považovaný kon-
cový odberateľ plynu z kategórie Malé podnikanie a organizá-
cie so spotrebou za rok 2012 v objeme najviac 100 000 kWh.
Ceny za dodávku plynu pre malé podniky vrátane podmienok 
ich uplatnenia boli stanovené Úradom pre reguláciu sieťových 
odvetví.



Zastúpenie žien v SPP

K 31. 12. 2014 mala spoločnosť SPP spolu 768 zamestnancov 
(k 31. 12. 2013 to bolo 908 zamestnancov). Z toho bolo 473 
žien, čo predstavuje 61,6 % z celkového počtu zamestnancov.
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Poslaním ľudských zdrojov v  SPP je zavádzať do pra-
xe nástroje, ktoré zvyšujú motiváciu a  využitie potenciálu 
všetkých zamestnancov, a tým prispievať k napĺňaniu vízie, 
poslania a strategických cieľov spoločnosti.

V  roku 2014 sa spoločnosť SPP v  oblasti rozvoja, vzdelá-
vania, odmeňovania a  motivácie zamestnancov zamerala 
na posilňovanie zákazníckej orientácie a  zmenu fi remnej 
kultúry smerom k  obchodnej spoločnosti. Významným 
ocenením týchto aktivít je v poradí už tretie víťazstvo SPP 
v  súťaži Spoločnosť s  najefektívnejším riadením ľudské-

ho kapitálu spomedzi všetkých energetických spoločnos-
tí na Slovensku, ktorú vyhlasuje poradenská spoločnosť 
PwC. V súťaži sú hodnotené systém vzdelávania a rozvoja, 
štruktúra a  konkurencieschopnosť systému odmeňovania, 
efektívnosť náboru a výberu zamestnancov, miera absencie 
a fl uktuácie, efektivita organizačnej štruktúry či produktivita 
práce v spoločnostiach s podobným predmetom činnosti.

Vzťahy so zamestnancami

V rámci platnej kolektívnej zmluvy poskytoval SPP v uplynu-
lom roku svojim zamestnancom rôzne výhody.

Systém zamestnaneckých výhod chce SPP aj naďalej využí-
vať nielen na udržanie si najkvalitnejších zamestnancov, ale 
zároveň na motivovanie nových kvalifi kovaných uchádza-
čov o zamestnanie.

Vzdelávanie 

Cielený rozvoj všetkých zamestnancov považuje spoloč-
nosť SPP za prvoradý. V roku 2014 preto pokračovali sku-
pinové, individuálne a  aj e-learningové rozvojové aktivity, 
ktoré prispievajú k naplneniu potrieb a strategických cieľov 
spoločnosti.

Viacero tréningov bolo zameraných na oblasť starostlivosti 
o zákazníkov a predajných zručností, a to najmä u zamest-
nancov, ktorí prichádzajú do priameho kontaktu s klientmi. 
Spoločnosť SPP pokračovala tiež v  rozvoji potenciálu za-
mestnancov zaradených do programu High Potentials, kto-
rí v uplynulom roku absolvovali sériu prednášok a stretnutí 
s  inšpiratívnymi osobnosťami a zapájali sa aj do interných 
projektov.

SPP vytvára priestor aj pre študentov stredných a vyso-
kých škôl, ktorí majú možnosť absolvovať v spoločnosti 
SPP odbornú prax či stáž alebo využiť spoluprácu za-
mestnancov firmy pri tvorbe bakalárskych a  diplomo-
vých prác. 

V  roku 2014 pokračovala spoločnosť SPP aj v  Absolvent-
skom rozvojovom programe, ktorého cieľom je rozvíjať po-
tenciál absolventov vysokých škôl a umožniť im získať prvé 
pracovné skúsenosti formou rotácie, projektov, mentor-
ských stretnutí a spolupráce s odborníkmi z SPP.

Ľudské zdroje

Priemerný vek zamestnancov k 31. 12. 2014 bol 42,3 roka.

Kvalifi kačná štruktúra zamestnancov k 31. 12. 2014

základné 3 0,39 %

úplné stredné s maturitou 260 33,85 %

stredné odborné 25 3,26 %

vysokoškolské 480 62,50 %

Veková štruktúra zamestnancov k 31. 12. 2014

do 30 rokov 85 11,07 %

31 – 40 rokov 232 30,00 %

41 – 50 rokov 269 35,02 %

nad 50 rokov 182 23,70 %
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Zodpovedný prístup k podnikaniu a pomoc tým, ktorí to po-
trebujú, sú neoddeliteľnou súčasťou fi remnej kultúry SPP. Už 
dlhé roky patrí SPP medzi najväčšie a najvýznamnejšie fi lantro-
pické subjekty na Slovensku. Svoje poslanie prispieť k zlepšeniu 
prostredia, v ktorom pôsobí, napĺňa aj prostredníctvom Nadá-
cie SPP a neinvestičného fondu EkoFond. 

Slovensko je krajšie vďaka programu SPPoločne 

V roku 2014 spojila spoločnosť SPP svoje sily s Nadáciou SPP už 
v  treťom ročníku regionálne zameraného verejnoprospešného 
programu SPPoločne. Cieľom programu je adresná pomoc kon-
krétnym komunitám vo všetkých regiónoch Slovenska. Vďaka fi -
nančnému príspevku si široká verejnosť môže skrášliť svoje okolie, 
oživiť tradície vo svojom regióne a zvýšiť tak kvalitu života vo svojej 
obci či meste. O pozitívnu zmenu vo svojom regióne sa môžu pri-
činiť aj tým, že vo verejnom hlasovaní rozhodnú o najprínosnejších 
projektoch pre daný región, a to v dvoch kategóriách „SPPoločne 
pre ľudí“ a „SPPoločne pre domovinu“.

O príspevok v celkovej výške 200 000 EUR sa v minulom roku 
podelilo 37 projektov, z toho 30 projektov získalo najviac hlasov 
vo verejnom hlasovaní a 7 ďalším projektom udelila bonuso-
vé ceny odborná porota. Do verejného hlasovania sa zapojilo 
takmer 90 000 ľudí, ktorí poslali viac ako 190 000 hlasov. Hla-
sovanie i  realizácia podporených projektov prebieha transpa-
rentne. Vývoj je možné priebežne sledovať na špeciálne zriade-
nej webovej stránke www.sppolocne.sk. 

Spoločenská
zodpovednosť

Program SPPoločne si získal veľkú popularitu u širokej aj od-
bornej verejnosti na celom Slovensku, a preto v  roku 2015 
plánujeme vyhlásiť jeho štvrtý ročník.

SPP významne chráni naše kultúrne dedičstvo

Program Obnovme si svoj dom, ktorý sa zameriava na zá-
chranu a  zachovanie národných kultúrnych pamiatok po 
celom Slovensku, realizuje Ministerstvo kultúry SR od roku 
2004. Od jeho vzniku naň SPP spolu s Nadáciou SPP prispeli 
sumou prevyšujúcou 15,9 mil. EUR, vďaka čomu sa podarilo 
zrealizovať 241 projektov. Súčasťou programu je každoroč-
ne aj vyhlásenie Kultúrnej pamiatky roka, ktoré je spojené 
s ocenením Fénix za najväčší prínos v oblasti ochrany sloven-
ských pamiatok. V roku 2014 v rámci 9. ročníka súťaže získali 
titul Kultúrna pamiatka roka 2013 v súťažnej kategórii obnovy 
a reštaurovania národnej kultúrnej pamiatky štyri projekty, a to 
komplexné reštaurovanie interiéru Kostola sv. Františka Xaver-
ského v Trenčíne, obnova a reštaurovanie verejných priestorov 
1. nadzemného podlažia radnice v Kremnici, obnova interiéru 
a reštaurovanie reprezentačnej miestnosti kaštieľa v Ploskom 
a  komplexná obnova industriálnej pamiatky Elektrárňa Pieš-
ťany.

Novinkou v rámci 9. ročníka bolo udelenie špeciálnej Ceny 

fanúšikov SPP na sociálnej sieti Facebook. V hlasovaní roz-
hodli, že historicky prvé ocenenie – sošku Like získal projekt 
komplexnej obnovy a  reštaurovania kaštieľa Imre Madácha 

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

Pošlite nám svoj projekt a spolu zlepšíme svet okolo nás

Viac informácií na www. sppolocne.sk

Máte aj tento rok nápad, ako vylepšiť miesto, kde žijete, a oživiť aktivity vo svojej komunite? 

Minulý rok sme podporili až 48 vašich projektov. Pošlite nám svoj projekt od 24. 3. do 28. 4. 2014 

a získajte naň podporu do 6 000 eur. Spojte svoju energiu pomáhať s tou našou. 

ZLEPŠIME

SLOVENSKO
SPPOLOČNE

Hlasujte od 19. 5. do 16. 6. 2014 na www.sppolocne.sk

Vyberte si aj tento rok projekt, ktorý najviac vylepší miesto, kde žijete, a dajte mu svoj hlas. 

V minulých dvoch ročníkoch sme vďaka vašim hlasom podporili už viac ako 90 projektov.

Spojte svoju energiu pomáhať s tou našou.

ZLEPŠIME

SLOVENSKO
SPPOLOČNE
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v Dolnej Strehovej (Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku).

Projekty Nadácie SPP prinášajú reálnu zmenu

Zmyslom Nadácie SPP, ktorá existuje od roku 2002, je pod-
pora, rozvoj a ochrana duchovných, kultúrnych a morálnych 
hodnôt Slovenska. Nadácia SPP poskytuje podporu všade 
tam, kde majú ľudia záujem riešiť problémy či rozvíjať nové 
postupy a riešenia, ale zároveň sú schopní zabezpečiť dlho-
dobú udržateľnosť týchto aktivít.

Pre Nadáciu SPP je dôležitá otvorenosť, transparentnosť 
a rovnosť šancí. Finančné prostriedky rozdeľuje prostredníc-
tvom grantov s jednoznačne a jasne defi novanými podmien-
kami a prehľadným procesom hodnotenia. Zároveň aktívne 
pôsobí v  oblasti podpory rozvoja občianskej spoločnosti 
a  spolupracuje s  organizáciami, ktoré presadzujú pozitív-
ne dlhodobé a  inovatívne zmeny v  sociálnej oblasti. Veľký 
priestor dostávajú aj projekty zamerané na zmierňovanie 
ľudských osudov v ťažkých životných situáciách. 

Nadácia SPP dlhodobo poskytuje podporu v  týchto oblas-
tiach:

 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.

V roku 2014 Nadácia SPP podporila spolu 237 projektov v cel-
kovej hodnote približne 2,1 mil. EUR. Prostredníctvom partner-
ských projektov bolo v roku 2014 poskytnutých 61 príspevkov 
v hodnote viac ako 890-tisíc EUR. V rámci grantových progra-
mov podporila Nadácia SPP v  roku 2014 spolu 176 žiadostí 
v celkovej sume viac ako 1,1 mil. EUR. 

Nadácia SPP je popri iných aktivitách dlhodobo partnerom Fes-
tivalu vizuálneho umenia a kultúry BLAF – Bratislava Art Festival, 
súťaže Pódium mladých talentov dobrej hudby Nadácie SPP 
v rámci Bratislavských džezových dní, divadla GUnaGU, sloven-
ských paralympionikov v spolupráci so Slovenským paralympij-
ským výborom či Modrého anjela – tímu krízovej intervencie, 

ktorý poskytuje psychosociálnu podporu pre osoby zasiahnuté 
traumatizujúcou udalosťou. Medzi najznámejšie aktivity Nadá-
cie SPP patria aj programy SPPoločne a Obnovme si svoj dom, 
ale tiež aj program O  krok vpred, ktorého cieľom je prispieť 
k skvalitneniu starostlivosti o ľudí s postihnutím.

EkoFond aktívne prispieva k zvyšovaniu 
energetickej efektívnosti

Princípy racionálneho využívania energetických zdrojov 
napĺňame v  SPP prostredníctvom neinvestičného fondu 
EkoFond. Od svojho vzniku v roku 2008 fond podporil re-
alizáciu rôznych projektov na úsporu energie a zlepšova-
nie kvality životného prostredia celkovou sumou viac ako 
10,6 mil. EUR.

V roku 2014 sa EkoFond sústredil najmä na postupné ukon-
čenie už otvorených projektov, preto neboli zo strany fon-
du podporené žiadne nové projekty ani vyhlásená výzva na 
predkladanie projektov. EkoFond je aktívnym účastníkom 
procesu implementácie novej európskej legislatívy pre oblasť 
energetickej efektívnosti do národnej legislatívy, ktorý začal 
už v roku 2013 a pokračoval aj v uplynulom roku. 

Programy a granty

Už po relatívne krátkom období svojej existencie si EkoFond 
vytvoril špecifi cké know-how v oblasti realizácie grantových 
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programov zameraných na zlepšenie energetickej efektívnos-
ti. 

Doposiaľ realizoval projekty v  rámci piatich grantových 
programov:

  Program 01  Kogenerácia a trigenerácia na báze zem-

ného plynu

  Program 02  Zlepšenie energetickej hospodárnosti bu-

dov

  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  slo-

venskej doprave

Od vzniku fondu bolo v  rámci jeho grantových programov 
podporených spolu 212 projektov, a to celkovou sumou vo 
výške viac ako 6,6 mil. EUR. Najviac projektov (spolu 132) bolo 
podporených v rámci programu Zlepšenie energetickej hos-
podárnosti budov. V rámci doteraz zrealizovaných a ukon-
čených projektov (92) sa vďaka podpore EkoFondu poda-

rilo dosiahnuť reálne úspory energie vo výške 7 023 327 kWh
(25,28 TJ). V  priebehu roka 2014 – po zrealizovaní schvá-
lených projektov – sa celková energetická úspora zvýšila 
o  ďalších 3 974 888 kWh (14,31 TJ). Realizáciou podpore-
ných projektov bolo priamo alebo nepriamo ovplyvnených 
viac ako 180 000 osôb.

Vlastné projekty 

Od roku 2008 realizuje EkoFond vlastný projekt „EkoFond 
pre školy“, ktorého významnou súčasťou sú aktivity zamera-
né na študentov stredných odborných škôl technického za-
merania. V rámci nich v roku 2009 v spolupráci s viacerými 
strednými odbornými školami začali s prípravou štvorročné-
ho študijného odboru s maturitou – Technik energetických 

zariadení budov. Jeho absolventi by štúdiom mali získať 
nielen kvalitné teoretické vedomosti a  praktické zručnosti 
spojené s rôznymi druhmi elektrotechnických a základných 
stavebných činností, ale zároveň byť schopní poskytovať pri-
merané energetické poradenské služby. 

Medzinárodné projekty 

Projekt REFUGE (Renewable Energy for Future Generati-

ons) – Obnoviteľné zdroje energie pre budúce generácie 
– pripravil EkoFond v rámci Programu celoživotného vzde-
lávania – podprogramu Leonardo da Vinci – prenos inovácií. 
Projekt bol úspešne ukončený a výstupy projektu sa využí-
vajú v praxi. Ide najmä o príručku so zoznamom zamestnaní 
v oblasti výroby, distribúcie a využitia energie spolu s profi lmi 
pracovníkov pre tieto zamestnania na Slovensku a v Českej 
republike. Výstupy projektu zahŕňajú aj učebné osnovy na 
školenie výchovných a  kariérnych poradcov a  pedagógov 
stredných odborných škôl v  oblasti obnoviteľnej energie 
a zamestnaní v tejto oblasti a učebné texty o obnoviteľných 
zdrojoch energie pre študijný odbor Technik energetických 
zariadení budov.

EkoFond sa ako jeden z partnerov zapojil do prípravy národ-
ného projektu v rámci výzvy programu Intelligent Energy Eu-
rope – BUILD UP Skills Slovakia (BUSSK), ktorý bol ukončený 
v roku 2014. Cieľom projektu bola tvorba „cestovnej mapy“ 
odborného vzdelávania robotníkov v oblasti stavebníctva do 
roku 2020 pre oblasť energetickej efektívnosti budov a ob-
noviteľných zdrojov energie. 
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Ochrana životného prostredia a napĺňanie princípov udrža-
teľného rozvoja je súčasťou všetkých aktivít SPP. 

V oblasti zvyšovania kvality životného prostredia sa spoloč-
nosť SPP zameriava predovšetkým na racionálne využívanie 
prírodných zdrojov a  znižovanie množstva znečisťujúcich 
zložiek v prostredí. V dôsledku činnosti SPP bolo prevádzkou 
stredných a  malých zdrojov znečisťovania ovzdušia v  roku 
2014 do ovzdušia vypustených približne 0,4 tony emisií tu-
hých znečisťujúcich látok; 0,05 tony emisií oxidov síry; 6,9 
tony emisií oxidov dusíka; 2,8 tony emisií oxidu uhoľnatého 
a 1,3 tony emisií celkového uhlíka.

V oblasti odpadového hospodárstva SPP dôsledným napĺňa-
ním stratégie prevencie vzniku odpadov a zvyšovania podie-
lu zhodnocovaných odpadov dosiahol mieru zhodnotenia 
odpadov 89 %, čo v  porovnaní s  rokom 2013 predstavuje 
nárast o 26 %. Recykláciou zhodnocuje suroviny ako papier, 
lepenka, plasty vrátane obalov z plastov, sklo, kovový odpad, 
elektronický odpad, vyradené časti elektronických zariadení, 
ale tiež prevodové a mazacie oleje.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa SPP darí 
udržiavať také pracovné podmienky, ktoré v  maximálnej 
miere obmedzujú možnosť vzniku úrazu a negatívneho pô-
sobenia škodlivých faktorov pracovného prostredia na ľud-
ský organizmus. Aktivity v tejto oblasti spolu s celoplošnou 
komunikáciou, zvyšovaním informovanosti a motiváciou za-
mestnancov umožnili udržať priaznivý vývoj úrazovosti, keď 
počas roka 2014 nezaznamenala spoločnosť SPP ani jeden 
pracovný úraz, chorobu z povolania či ohrozenie chorobou 
z povolania.

Správa nezávislého audítora

Ochrana životného prostredia
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Sídlo:
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 h)
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 h)
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
Históriu, ale aj súčasnosť slovenského plynárenstva už 
19 rokov mapuje odborné múzeum s  viac ako štyrmi 
stovkami exponátov. 

Sídlo:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/c
825 11 Bratislava 26
Slovenská republika
Tel.: +421 2 6262 4164
(v pracovných dňoch od 10.00 do 14.00 h)
E-mail: muzeum@spp.sk

Vstup do múzea je voľný. Návštevu si treba dohodnúť 
najmenej tri dni dopredu.

Galéria SPP
Galéria SPP 15 rokov poskytuje priestor na prezentáciu 
popredným slovenským a  renomovaným zahraničným 
umelcom vo výtvarnom umení, sochárstve, skle, keramike 
či textile. Od jej otvorenia v roku 2000 sa v nej uskutočnilo 
viac ako 100 výstav.

Sídlo:
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 18.00 h)
E-mail: galeria@spp.sk

Vstup do galérie je voľný.

Hovorca SPP
Michal Holeš
Tel.: +421 917 716 077
E-mail: press@spp.sk

Kontakty



Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26
Slovenská republika

www.spp.sk
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