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Príhovor predsedu 
predstavenstva

Vážené dámy a vážení páni,

v roku 2015 sme s celkovým počtom 1,3 milióna zazmluvnených odberných miest 
potvrdili jednoznačnú pozíciu lídra slovenského energetického trhu. Napriek mimo
riadne konkurenčnému prostrediu sme v porovnaní s minulým rokom zaznamenali 
mierny rast celkového zákazníckeho portfólia. Pokles počtu odberných miest v ply
ne totiž vieme plne vyvážiť novými odbernými miestami v  elektrine. Tento trend 
potvrdzuje skutočnosť, že sme v roku 2015 v porovnaní s predchádzajúcim rokom 
dodali našim koncovým zákazníkom viac energie, a to až na úrovni viac ako 29 TWh. 

Celková spotreba plynu na Slovensku medziročne vzrástla o približne 6 %, najmä 
vplyvom mierne chladnejšieho počasia, ale aj zrýchlením rastu hrubého domáceho 
produktu na Slovensku takmer o 1 %. Podobný trend, mierny rast spotreby o 7 %, 
sme zaznamenali aj v Európskej únii. Celková spotreba plynu v Európe je však stále 
nižšia v porovnaní s priemerom rokov 2007 – 2010 o približne 16 %. Najdôležitej
šou príčinou sú pretrvávajúce, silne nadpriemerné teploty, pričom rok 2015 sa stal 
druhým najteplejším v histórii meteorologických meraní v Európe. Ďalšími faktormi, 
ktoré ovplyvňovali celkovú spotrebu, sú opatrenia zamerané na úsporu energií a ich 
efektívnejšie využívanie, ako aj konkurencia iných palív, najmä obnoviteľných zdro
jov energie a uhlia. Napriek tomu zemný plyn považujeme za dôležitý zdroj energie 
a dôležitú súčasť energetického mixu, ktorý môže napomôcť prechodu na nízko
uhlíkovú ekonomiku a prispieť tak k plneniu cieľov Európskej únie v oblasti ochrany 
klímy.

Začiatkom roka 2015 pokračovali krátené dodávky plynu cez Ukrajinu, pričom v nie
ktoré dni boli iba polovičné. Vďaka našej dôkladnej príprave a prijatým obchodným 
rozhodnutiam sme obstáli a naši zákazníci žiadne obmedzenia nepocítili. Mimoriad
nu situáciu sme navyše denne sledovali a vyhodnocovali a spolu s kolegami priebež
ne prijímali ďalšie opatrenia, aby sme eliminovali prípadné riziká. Bezpečnosť dodá
vok plynu od SPP budujeme dlhodobo na viacerých pilieroch. Okrem kontraktov na 

nákup plynu z východu i zo západu nakupujeme plyn aj na medzinárodných trhoch 
a samozrejme využívame aj plyn, ktorý máme uskladnený v podzemných zásobní
koch na území Slovenska. Nástroje, ktoré máme k dispozícii, a opatrenia, ktoré sme 
prijali, potvrdili SPP ako poskytovateľa najvyššej úrovne bezpečnosti dodávok plynu 
na Slovensku. Na základe požiadavky nášho akcionára máme v podzemných zásob
níkoch aj plyn, ktorý slúži ako strategická rezerva pre Slovensko. Ako obchodníkovi 
s plynom by nám postačovali približne polovičné zásoby.

Rok 2015 definitívne potvrdil, že SPP už nie je len synonymom bezpečnej a spo
ľahlivej dodávky plynu, ale aj elektriny. Pri zmene dodávateľa elektriny sme totiž pre 
zákazníkov voľbou číslo jeden. Koncom minulého roka sme pokorili métu 100 000 
zmlúv na dodávku elektriny a očakávame, že v roku 2016 sa staneme najväčším al
ternatívnym dodávateľom elektriny na Slovensku z hľadiska počtu zákazníkov. V roku 
2015 sme na trh doplnkových služieb priniesli nové druhy energetického poraden
stva, prostredníctvom ktorých môžu naši zákazníci využívať energie efektívnejšie. 
Vysoký záujem sme zaznamenali v prípade žiadostí o štátne dotácie na obnoviteľné 
zdroje energie. Našich zákazníkov zaujali aj nové produkty Inšpekcia budov od SPP 
a Energetický certifikát od SPP.

SPP ako najväčší dodávateľ energií pôsobí na celom území Slovenska. Uvedomu
jeme si našu spoločenskú zodpovednosť a verejnoprospešné aktivity spoločnosti, 
ktoré zastrešuje najmä Nadácia SPP a EkoFond, znovu smerovali do rôznych oblastí 
podpory po celej našej krajine. Nemenej dôležitá je pre nás už dvanásťročná spolu
práca so Slovenským paralympijským výborom. V roku 2016 budeme našim špor
tovcom držať palce na XV. letných paralympijských hrách, ktoré budú v septembri 
v brazílskom Riu de Janeiro. 

V  roku 2016, v  ktorom si pripomenieme 160. výročie plynárenstva na Slovensku, 
zostáva pre SPP prioritou bezpečnosť a spoľahlivosť dodávok plynu a ďalší rast v ob
lasti dodávky elektriny. Popritom sa však chceme sústrediť na prehlbovanie našej 
prozákazníckej orientácie, zvyšovanie kvality služieb a prípravu nových produktov. 
Nie je to v našom vysokokonkurenčnom biznise ľahká úloha, som však presvedčený, 
že máme všetky predpoklady na úspech. Využívam túto príležitosť na to, aby som 
poďakoval našim zákazníkom a obchodným partnerom za ich dôveru značke SPP 
a obojstranne prospešnú spoluprácu. Rád by som vyjadril vďaku aj zamestnancom 
spoločnosti, na ktorých nasadenie a profesionalitu sa pre spoločný úspech SPP bu
deme spoliehať aj v budúcnosti.

Ing. Štefan Šabík
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
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Profil spoločnosti Vízia spoločnosti
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP), je najväčším a najvýznamnejším dodá
vateľom energií na Slovensku, ktorý v oblasti dodávky plynu priamo nadväzuje na 
160ročnú tradíciu slovenského plynárenstva a od roku 2012 úspešne pôsobí aj na 
trhu dodávky elektriny. SPP zabezpečuje spoľahlivé, bezpečné a konkurencieschop
né dodávky plynu i elektriny a s nimi spojené služby vo všetkých regiónoch Sloven
ska, ako aj na medzinárodných trhoch. Spoločnosť dodáva elektrinu už viac ako 
stotisíc zákazníkom. Od roku 2014 je vlastníkom 100 % akcií spoločnosti Slovenská 
republika, ktorá svoje akcionárske práva vykonáva prostredníctvom Ministerstva hos
podárstva Slovenskej republiky.

Víziou spoločnosti SPP je byť silným, spoľahlivým a inovatívnym partnerom v dodá
vaní energií a služieb.

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 význam
ným hráčom v iných krajinách.

Dodávateľ služieb

SPP má za cieľ poskytovať komplexné a inovatívne energetické služby všetkým svo
jim zákazníkom.
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Predstavenstvo Dozorná rada
Ing. Štefan Šabík, predseda predstavenstva

Pierre Poncik, M.Sc., podpredseda predstavenstva

Členovia:

Ing. Milan Hargaš

Mgr. Ivana Zelizňáková 

Ing. Daniel Kvocera 

Ing. Michal Ďurkovič, predseda dozornej rady

Členovia:

Ing. Robert Maguth

Viera Uhrová

Ing. Valéria Janočková

Ing. Robert Zemánek

Ing. arch. Tomáš Gál, PhD.

Prof. Ing. Juraj Janočko, CSc., Dr. Scient.

Ing. Dušan Žák

Ing. Peter Vaštík

Ing. Peter Kováč – člen DR do 17. 6. 2015

MUDr. Martin Kováč – člen DR do 31. 1. 2015
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Ekonomická 
a finančná 
výkonnosť

Výnosy z predaja výrobkov a služieb SPP v roku 2015 dosiahli výšku 1 358 mil. EUR, 
čo oproti minulému roku predstavuje pokles o 186 mil. EUR. Výšku výnosov ovplyv
nil najmä nižší predaj zemného plynu na zahraničných trhoch. Predaj ovplyvnila aj 
znižujúca sa cena plynu na svetových trhoch a posilňovanie konkurencie. Aj napriek 
spomínaným skutočnostiam si SPP v  roku 2015 udržal pozíciu kvalitného, kľúčo
vého a spoľahlivého dodávateľa zemného plynu s prioritou na garanciu plynulých 
dodávok pre svojich zákazníkov aj za nepredvídateľných okolností. SPP ako dodá
vateľ poslednej inštancie garantuje bezpečnosť dodávok plynu pre celé Slovensko, 
nielen pre svojich zákazníkov. Je to možné aj vďaka jednoznačne najväčšiemu ob
jemu fyzických plynových zásob v podzemných zásobníkoch medzi dodávateľmi 
na Slovensku. Tak ako v  predchádzajúcom roku, aj na konci roka 2015 mal SPP 
v zásobníkoch viac ako 1 mld. m3 zemného plynu. Tieto fyzické zásoby plynu sú 
významným nástrojom na zachovanie plynulých dodávok v čase nepredvídaných, 
krízových situácií. 

SPP zaznamenal v roku 2015 rast tržieb z predaja elektrickej energie, čím splnil sta
novený cieľ na jej dodávku. Cieľom spoločnosti SPP ostáva udržať si rastúci trend 
predaja na trhu s elektrickou energiou aj v nasledujúcom období.

Prevádzkové náklady (bez započí
tania dane z príjmov) zaznamenali 
medziročný pokles o 218 mil. EUR. 
Najvyššiu časť predstavovali náklady 
na nákup zemného plynu. Nižšie 
náklady na nákup zemného plynu 
súviseli najmä s  poklesom objemu 
nakúpeného plynu, ako aj s  pokle
som cien NCG na medzinárodných 
trhoch. 

Zisk z finančnej činnosti pred zda
nením dosiahol za rok 2015 výšku 
538 mil. EUR. Tvorili ho najmä divi
dendy. Zisk SPP z finančnej činnosti 
v  porovnaní s predchádzajúcim ro
kom klesol o 62 mil. EUR. 

Za finančný rok 2015 SPP vykázal 
zisk pred zdanením vo výške 453 mil.  
EUR, čo v porovnaní s predchádza
júcim rokom predstavuje pokles  
o 30 mil. EUR. Celková daňová po
vinnosť za daň z  príjmov dosiahla 
výšku 18 mil. EUR. Splatná daň pred
stavuje 18 mil. EUR (takmer celý ob
jem tvorí osobitný odvod). Zisk po 
zdanení je vo výške 435 mil. EUR, 
čiže ide o nárast oproti predchádza
júcemu roku o 146 mil. EUR.

Rok končiaci sa 31. 12. 2015 Rok končiaci sa 31. 12. 2014

Predaj zemného plynu 
a elektrickej energie 1 332 1 524

Ostatné 26 20

Aktivácia – –

Nákup zemného plynu a zmena sta-
vu zásob, nákup elektrickej energie 

a spotreba materiálu a energie (1 272) (1 455)

Odpisy a amortizácia (9) (9)

Strategické bezpečnostné zásoby 
zemného plynu (49) (47)

Skladovanie zemného plynu na 
účely obchodníka a ostatné služby (72) (81)

Osobné náklady (27) (32)

Opravné položky k nedobytným 
a pochybným pohľadávkam, netto (11) (14)

Rezervy a straty zo znehodnotenia, 
netto (4) (21)

Ostatné, netto 1 (2)

Zisk z finančných investícií 543 637

Náklady na financovanie (5) (37)

Zisk pred zdanením 453 483

DAŇ Z PRÍJMOV (18) (194)

ČISTÝ ZISK ZA OBDOBIE 435 289

Porovnanie hospodárskych výsledkov (v mil. EUR) 
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Kapitálová štruktúra

Celkové aktíva SPP dosiahli k súvahovému dňu objem 2 981 mil. EUR a oproti pred
chádzajúcemu obdobiu sa znížili o 24 mil. EUR (index 0,99). Dlhodobé aktíva do
siahli objem 2 180 mil. EUR. Medzi kľúčové položky dlhodobých aktív boli zaradené 
dlhodobé finančné investície, budovy, stavby (vrátane nedokončenej investičnej vý
stavby) a investície v nehnuteľnostiach. 

Dlhodobé aktíva dosiahli na celkových aktívach podiel 73,1 %. Budovy, stavby, 
stroje a zariadenia v zostatkovej cene zaznamenali pokles v porovnaní so stavom 
k 31. 12. 2014 o 1,4 mil. EUR (index 0,98).

Výška investičných výdavkov v roku 2015 predstavovala 0,98 mil. EUR. Spoločnosť 
investovala najmä do oblasti technických, obchodných a komunikačných systémov 
IT a do rekonštrukcií administratívnych budov a objektov SPP.

V obežných aktívach sa k súvahovému dňu nachádzali pohľadávky, zásoby, peniaze 
a peňažné ekvivalenty. Ich celkový objem dosiahol hodnotu 801 mil. EUR a ich po
diel na hodnote celkových aktív tvoril 26,9 %.

76,9 %

Obežné aktíva
695

Obežné aktíva
801

Dlhodobé aktíva
2 310

Dlhodobé aktíva
2 180

Porovnanie štruktúry aktív (v mil. EUR)

2014

2015

23,1 %

26,9 %

73,1 %
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Majetkové účasti

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 %)

Spoločnosť má organizačnú zložku v Českej republike.

Vlastné imanie v roku 2015 dosiahlo 
výšku 2 587 mil. EUR, čo predstavo
valo 86,8  % hodnoty zdrojov krytia 
spoločnosti. Okrem základného 
imania boli jeho súčasťou aj zákon
ný rezervný fond, rezerva zo zabez
pečovacích derivátov a nerozdele
ný zisk. Vlastné imanie medziročne 
vzrástlo o  151 mil. EUR.

Základné imanie spoločnosti pred
stavovalo základné imanie zapísané 
v obchodnom registri vo výške 885 
mil. EUR. Pozostáva z 26 666 536 
kmeňových akcií v menovitej hod
note 33,19 EUR.

Stav zákonného rezervného fondu 
spoločnosti k 31. 12. 2015 bol vo 
výške 1 198 mil. EUR.

V roku 2015 dosiahli záväzky celkovú 
výšku 394 mil. EUR a oproti počia
točnému stavu zaznamenali pokles 
o 175 mil. EUR. Celkové záväzky po
zostávali z dlhodobých záväzkov vo 
výške 126 mil. EUR a krátkodobých 
záväzkov vo výške 268 mil. EUR.

Porovnanie štruktúry zdrojov krytia (v mil. EUR)

Ministerstvo hospodárstva 
Slovenskej republiky

26 666 536 akcií 

100 %

Štruktúra akcionárov SPP k 31. 12. 2015

2014

2015

18,9 %

13,2 %

81,1 %

86,8 %

Záväzky
569

Záväzky
394

Vlastné imanie
2 436

Vlastné imanie
2 587
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Obchod so 
zemným plynom 
a elektrinou

Dynamický vývoj na trhu s plynom

V roku 2015 stúpla celková spotreba zemného plynu na Slovensku oproti roku 2014 
o približne 6 %. Tento nárast kopíruje európsky trend v spotrebe plynu. Medzi hlavné 
faktory, ktoré vplývali na spotrebu, patrili najmä mierne priaznivejšie počasie, dlho
dobo sa ale prejavuje štrukturálny pokles spotreby plynu a výroby elektriny z neho. 

SPP zostáva lídrom v dodávke energií 

Slovenský trh s energiami je dnes vo všetkých segmentoch zákazníkov úplne libera
lizovaný. Aj v roku 2015 vládla na slovenskom trhu silná konkurencia tak u firemných 
zákazníkov, ako aj v stále regulovanom segmente Domácnosti. Napriek dynamic
kému vývoju a zmenám na trhu si SPP z pohľadu objemu uzatvorených kontrak
tov udržal pozíciu kľúčového dodávateľa plynu na slovenskom trhu aj pre rok 2015 
s trhovým podielom takmer 60 %. 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 
10 000 zákazníkov z radov domácností. 

Celkový predaj plynu SPP ku konečným zákazníkom na Slovensku v roku 2015 pred
stavoval stabilných 28,8 TWh (2,7 mld. m³). Spoločnosti sa naďalej darilo aj v predaji 
elektriny, keď sa za štyri roky od vstupu na trh s počtom cez 100 000 uzatvorených 
zmlúv (v retailovom segmente vyše 5 % všetkých odberných miest na Slovensku) 
zaradila do top 5 najdôležitejších hráčov z hľadiska počtu zákazníkov. V roku 2015 
vďaka tomu SPP zaznamenal opakovane viac ako dvojnásobný medziročný rast 
dodávaného objemu elektrickej energie. Celkovo v roku 2015 tak dodávka elektri
ny presiahla objem 450 GWh. Po prvý raz v roku 2015 sa SPP podaril pokles počtu 
odberných miest v dodávke plynu prevýšiť novými odbernými miestami v dodávke 
elektriny. SPP tak potvrdil pozíciu multikomoditného dodávateľa energií s celkovým 
počtom 1,3 mil. zazmluvnených odberných miest.

SPP je úspešný aj mimo hraníc Slovenska

SPP pôsobí na českom trhu prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti SPP CZ 
od konca roka 2008. Počas tohto obdobia sa mu podarilo získať pozíciu dôležité
ho dodávateľa na českom trhu, keď dodaný objem v roku 2015 dosiahol približne 
3,42 TWh. SPP CZ dodáva plyn zákazníkom zo všetkých segmentov vrátane ob
chodníkov, veľkých priemyselných a teplárenských zákazníkov a tiež zákazníkov zo 
segmentu Malé podnikanie a organizácie a Domácnosti. SPP patrí k jedným z najak
tívnejších obchodníkov na plynárenskom uzle v rakúskom Baumgartene a je aktívny 
aj na iných európskych huboch. Popritom sa neustále zaoberá posudzovaním ob
chodných príležitostí na okolitých trhoch.

SPP stavia svoj úspech na prístupe k zákazníkom

V aspektoch spoľahlivosti, dostupnosti a nadštandardnej úrovne obsluhy (dostup
nosť po celom Slovensku prostredníctvom 19 Zákazníckych centier SPP, Zákazníc
kej linky SPP, Biznis linky SPP a online portálu Moje SPP) si SPP dlhodobo udržuje 
pozíciu lídra. V roku 2015 vybavili všetky kanály obsluhy 1,037 milióna požiadaviek 
zákazníkov, čo je o 20 000 viac ako v roku 2014. Zároveň SPP opäť zlepšil aj celkové 
servisné parametre, t. j. zákazníci v priemere čakali kratšie na vybavenie požiadavky 
ako v roku 2014. SPP zaviedol v roku 2015 možnosť komunikácie so zákazníkmi aj 
prostredníctvom online četu, a ďalej tak pokračuje v rozširovaní svojich služieb a ich 
kvality.

Domácnosti

V roku 2015 si zákazníci na základe výšky spotreby mohli vybrať 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 výhodne pod jednou strechou. Prostredníctvom predaja výhodnej 
elektrickej energie spolu s odberom plynu sa podarilo dosiahnuť posilnenie lojality 
zákazníkov SPP v tomto segmente.

Nové služby SPP pre domácnosti a maloodberateľov

Novinkou v ponuke SPP v roku 2015 boli štátne dotácie na obnoviteľné zdroje ener-
gie a k tomu extra zľavy od SPP na unikátne technológie, ale aj služba Inšpekcia 
budov a  Energetická certifikácia od SPP, vďaka ktorým je možné zistiť skutočný 
stav nehnuteľností – technický stav aj stav náročnosti na energie danej nehnuteľnosti.

SPP je zárukou 
spoľahlivých a bezpečných 
dodávok plynu pre celé 
Slovensko

SPP garantuje bezpečné a plynulé 
dodávky pre svojich zákazníkov za 
každých okolností. Spoločnosť sa 
pred začiatkom zimy na riziko zasta
venia dodávok zodpovedne pripra
vovala a vykonala opatrenia, ktoré 
zlepšujú bezpečnosť dodávky plynu 
pre zákazníkov aj v prípade mimo
riadnych situácií.

Spoločnosť SPP už počas jesene vy
konala záťažové testy a pripravovala 
sa na potenciálne krízové scenáre 
pre zimnú sezónu 2015/2016. V rám
ci príprav na prípadné výpadky dodá
vok SPP podnikol viaceré opatrenia, 
aby mohol zabezpečiť spoľahlivé 
dodávky plynu počas celej zimnej 
sezóny, s výhľadom plynulých dodá
vok aj počas celého roka 2016. Ešte 
pred začiatkom vykurovacej sezóny 
zabezpečil podstatne vyššie zásoby 
plynu, ako ukladá legislatíva dodáva
teľom na Slovensku. Vďaka maximál
nemu využitiu kapacity SPP v  pod
zemných zásobníkoch dosiahol 
objem uskladneného plynu na konci 
októbra 2015 viac ako 1,2 mld.  m³,  
vďaka čomu je schopný garantovať 
bezproblémové zásobovanie ply
nom pre svojich zákazníkov počas 
115 dní.

SPP významnými zásobami plynu 
garantuje aj energetickú bezpečnosť 
celého Slovenska v prípade mimo
riadnej situácie, ako bola kríza v rus
koukrajinských vzťahoch v  roku 
2014, ktorá sa prejavila výrazným, až 
polovičným krátením dodávok ply

nu z východu. Pre potreby SPP ako 
obchodníka s plynom by však posta
čovalo mať v podzemných zásobní
koch uskladnenú približne polovicu 
objemu plynu. Zvyšok zásob plynu 
má charakter strategickej rezervy. 
Prioritou SPP je energetická bezpeč
nosť Slovenska, ale tá so sebou pri
náša významné náklady. 

Vďaka dlhodobému kontraktu na ná
kup plynu, diverzifikačnému kontrak
tu, prostredníctvom ktorého je SPP 
schopný nakúpiť plyn aj na západe, 
premyslenému nákupu na spoto
vých trhoch a najväčšiemu objemu 
plynových zásob v podzemných 
zásobníkoch, ktoré sú najvýznam
nejším nástrojom bezpečnosti do
dávok, je SPP garantom najvyššej 
bezpečnosti dodávok plynu pre celé 
Slovensko.

Sme celoslovenský 
dodávateľ energií 
a spoľahlivé služby 
vám prinášame 
už veľa rokov.

Pridajte sa aj vy k tým, 
ktorí okrem plynu od nás 
odoberajú aj elektrinu.

VÁŠ SPOĽAHLIVÝ

DODÁVATEĽ

PLYNU A ELEKTRINY

Verí nám 

zákazníkov 
po celom
Slovensku

1,3 milióna
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Ďalej boli v ponuke výhodné asistenčné služby, ktoré pomôžu zákazníkom vyriešiť 
rôzne nečakané havárie a problémy v domácnosti. Popri doplnkových službách pre 
domácnosť mali zákazníci k dispozícii aj online portál Moje SPP, cez ktorý môžu 
upravovať svoje zmluvné údaje, zadávať stav plynomera či platbu z pohodlia do
mova. Registráciou v Moje SPP zároveň získavajú prístup do eshopu s aktuálne naj
lepšími cenami plynových 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 nároč
nosti. Popritom SPP svojim zákazníkom aj naďalej zabezpečuje službu Preventívne 
prehliadky SPP, cez ktorú si môžu objednať preventívnu prehliadku plynového spot
rebiča, ktorému sa už skončila záručná lehota.

Veľkí zákazníci

SPP sa darí reagovať na požiadavky trhu a nastaviť svoju ponuku z hľadiska ceny 
a produktov tak, aby obstál v silnej konkurencii a stabilizoval svoj trhový podiel v seg
mente. Aj v roku 2015 ponúkol veľkým zákazníkom konkurencieschopné produkty, 
podporené dlhodobo dobrými vzťahmi, bezpečnosťou dodávok, odbornosťou a dl
horočnými skúsenosťami. O kvalite ponuky SPP pre komerčných zákazníkov hovorí 
skutočnosť, že sa spoločnosti podarilo získať späť viacero veľkých zákazníkov a udr
žať si dôveru dlhoročných zákazníkov.

Malé podnikanie a organizácie

Pre zákazníkov zo segmentu Malé podnikanie a organizácie (tzv. maloodberatelia) 
má SPP širokú ponuku cenových produktov, ktoré aj v roku 2015 predstavovali jednu 
z najvýhodnejších ponúk na trhu. Ide najmä o produkt SuperVýhodne bez obme
dzenia a Fixná cena, ktoré odberateľom priniesli úsporu až do výšky 13 % oproti cen
níkovej cene. Alternatívne môžu zákazníci fixovať 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 2015 
vďaka tomu SPP dodal podnikateľským subjektom viac ako 200 GWh a na rok 2016 
zazmluvnil objemy na takmer 300 GWh. Aktuálny počet odberných miest z radov 
malých a stredných firiem presahuje 7 000. 

O zákazníkov z radov maloodberateľov sa SPP stará cez špeciálne vytvorenú te
lefonickú a emailovú Biznis linku SPP, ale aj osobne s možnosťou prednostného 
vybavenia v 19 Zákazníckych 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 zabez
pečenie dodávky plynu a elektric
kej energie od jedného dodávateľa, 
energetické poradenstvo prostred
níctvom technických špecialistov 
SPP a technické a servisné služby 
prostredníctvom Aliančných partne
rov SPP.

Starostlivosť o odberateľov z radov 
miest a obcí zabezpečujú špeciali
zovaní manažéri predaja, ale v prípa
de potreby môžu odberatelia využiť 
aj ostatné obslužné kanály SPP, ako 
je Biznis linka SPP či prednostné vy
bavenie na kontaktných miestach 
v štyroch regiónoch.

Ceny a regulácia

Ceny za dodávku plynu pre domác
nosti s dohodnutým druhom tarify D1 
až D3 podliehali aj v roku 2015 ceno
vej regulácii zo strany Úradu pre re
guláciu sieťových odvetví. Od 1. janu
ára 2015 sa v porovnaní s rokom 2014 
ceny pre odberateľov v segmente 
Domácnosti znížili v priemere o pri
bližne 1,14  % a  následne od 1. sep
tembra 2015 ceny za dodávku plynu 
pre domácnosti opäť klesli v prieme
re o 3,91 %. V roku 2015 podliehala 
cenovej regulácii aj dodávka plynu 
pre malé podniky. Za malý podnik bol 
v roku 2015 považovaný koncový od
berateľ plynu z kategórie Malé podni 
kanie a organizácie so spotrebou za rok 
2013 v objeme najviac 100 000 kWh.  
Ceny za dodávku plynu pre malé 
podniky vrátane podmienok ich 
uplatnenia boli stanovené Úradom 
pre reguláciu sieťových odvetví.

Aj počas uplynulého roka pôsobil 
SPP v zmysle platnej legislatívy ako 
dodávateľ poslednej inštancie. Do
dávka v  tomto režime v roku 2015 
podliehala cenovej regulácii zo stra
ny Úradu pre reguláciu sieťových 
odvetví.

Predaj stlačeného zemného 
plynu (CNG)

V  roku 2015 spoločnosť SPP CNG 
s. r. o., ktorá je 100 % dcérskou spo
ločnosťou SPP, pokračovala v  ak
tivitách rozvoja a podpory CNG na 
Slovensku.

Predaj CNG v roku 2015 dosiahol 
4,4 mil. kg (6,3 mil. m³).

Nákup a skladovanie 
zemného plynu

V roku 2015 SPP realizoval nákup 
zemného plynu s cieľom zásobovať 
domáci trh predovšetkým z  dlho
dobého kontraktu so spoločnosťou 
Gazprom export. SPP má skladova
ciu kapacitu nevyhnutnú pre potre
by domáceho trhu zabezpečenú 
formou prenájmu podzemných zá
sobníkov od spoločnosti NAFTA a.s. 
a Pozagas a.s. Zásoby zemného ply
nu uskladnené v zásobníkoch slúžia 
na zabezpečenie plynulého zásobo
vania odberateľov počas zimného 
obdobia.

Bratislava

Nitra

N. Mesto n. Váhom

Žilina

Košice

Michalovce

Komárno

 Plniace stanice CNG na Slovensku v roku 2015 

Nech vás v budúcom roku sprevádza 

šťastie na každom kroku!
Milí zákazníci, ďakujeme vám za dôveru, 
ktorú nám preukazujete. Prajeme vám krásne 
a pokojné sviatky v kruhu najbližších, 
veľa pozitívnej energie a kopec pravého 
kominárskeho šťastia, ktoré si môžete
privolať s novou kominárskou 
službou od SPP. 

Štátne dotácie 
na obnoviteľné 
zdroje energie

Kominárske služby od SPP Inšpekcia budov 
a Energetická 

certifi kácia od SPP

a extra zľavy od SPP 
vám pomôžu využiť 
energiu zo vzduchu 

či slnka a ušetriť

vám uľahčia rozhodovanie 
pri kúpe alebo predaji 
nehnuteľnosti a ukážu 

jej skutočný stav

vám okrem šťastia pomôžu 
s prevenciou požiaru, 

zlepšia ťah komína 
a zabránia úniku 

nebezpečných spalín 
do vnútra vášho domu

Buďte v novom roku bez starostí aj vďaka novým službám od SPP

11235 Inzercia Vianoce_enef 200x260_TVoko.indd   1 12/4/15   13:05 

Užívajte si 
teplo domova 
výhodnejšie

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

∞  elektrinu so zľavou až 10 %  
na prvý rok 

∞  asistenčné služby pre domáce 
havárie na nonstop linke,  
ktoré pol roka neplatíte

Kliknite na web alebo zavolajte

Zákaznícka linka SPP 
0850 111 363

VÁŠ SPOĽAHLIVÝ

DODÁVATEĽ

PLYNU A ELEKTRINY

„Na chate nás 
zahreje láska. 
Ale doma sa môžeme 
spoľahnúť na SPP.“
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Ľudské zdroje

Úlohou ľudských zdrojov v SPP je vytvárať prostredie podporujúce iniciatívu a zákaz
nícku orientáciu zamestnancov, zvyšovať motiváciu a rozvíjať ich potenciál s cieľom 
napĺňať víziu, poslanie a strategické ciele spoločnosti.

V roku 2015 sa spoločnosť SPP upriamila na posilňovanie zákaznícky orientovanej 
firemnej kultúry, rozvoj a oceňovanie iniciatívy, profesionality a zákazníckeho prístu
pu zamestnancov.  

Vzťahy so zamestnancami

So zámerom motivácie a  stabilizácie zamestnancov poskytoval SPP v uplynulom 
roku v súlade s platnou kolektívnou zmluvou a internými pravidlami svojim zamest
nancom rôzne výhody a benefity.

S cieľom podporiť otvorenú komunikáciu a etické správanie zamestnancov SPP bol 
v roku 2015 vytvorený inštitút interného ombudsmana. Úlohou ombudsmana je pri
jímať, riešiť podnety zamestnancov a navrhovať opatrenia na odstránenie nedostat
kov na základe získaných podnetov o neetickom správaní, ktoré odporuje Kódexu 
správania SPP. Okrem podnetov na porušovanie etických princípov SPP je úlohou 
ombudsmana aj riešenie podnetov zamestnancov týkajúcich sa protispoločenskej 
činnosti.

Vzdelávanie

V roku 2015 sa SPP v rámci rozvoja zamestnancov zameral na aktivity podporujúce 
vytváranie kreatívneho a  inovatívneho prostredia. Veľké množstvo zrealizovaných 
tréningov bolo určených zamestnancom, ktorí sú v  priamom kontakte so zákaz
níkom, s cieľom rozvíjať ich obchodné a predajné zručnosti. Okrem štandardných 
školení zameraných na odborný a osobnostný rozvoj mali zamestnanci možnosť 

absolvovať niekoľko zaujímavých 
prednášok na rôzne aktuálne témy, 
ktoré súvisia s vyžadovaným správa
ním zamestnancov v  oblasti zákaz
níckej orientácie, iniciatívy, komuni
kácie, efektívneho správania.  

SPP sa zapojil do projektu Krajina zá
chrancov, ktorého cieľom je rozvíjať 
zručnosti potrebné k  poskytnutiu 
prvej pomoci a záchrane života. Tré
ningy prvej pomoci absolvoval ma
nažment spoločnosti a tiež zamest
nanci dobrovoľnou formou.  

Spoločnosť SPP sa aj v  roku 2015 
venovala rozvoju talentovaných za
mestnancov s potenciálom. Do roz
vojového programu boli zapojení 
zamestnanci call centra a zákazníc
kych centier. 

Aj v tomto roku poskytli zamestnan
ci SPP svoju odbornú konzultantskú 
pomoc viacerým študentom pri prí
prave diplomových prác, prípadne 
pôsobili ako mentori počas odbor
nej stredoškolskej praxe.

Štruktúra zamestnancov

K 31.  12.  2015 mala spoločnosť 
SPP spolu 745 zamestnancov 
(k 31. 12. 2014 to bolo 768 zamest
nancov). Z toho bolo 467 žien, čo 
predstavuje 62,7 % z celkového poč
tu zamestnancov. 

Priemerný vek zamestnancov 
k 31. 12. 2015 bol 43,1 roka.

Vzdelanie

3,36 %

34,36 %61,88 %

0,4 %

Stredné odborné
25

Úplné stredné 
s maturitou
256

Vysokoškolské
461

Základné
3

Kvalifikačná štruktúra zamestnancov k 31. 12. 2015

Vek 30,87 %

8,86 %

26,17 %

34,09 %

31 – 40 rokov 
230

Do 30 rokov
66

Nad 50 rokov
195

41 – 50 rokov
254

Veková štruktúra zamestnancov k 31. 12. 2015
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Spoločenská 
zodpovednosť

SPP ako spoločensky zodpovedný podnikateľský subjekt patrí medzi najvýznamnej
šie filantropické spoločnosti na Slovensku. Jeho firemná kultúra odzrkadľuje pomoc 
tým, ktorí to potrebujú, a prispieva k zlepšeniu prostredia, v ktorom pôsobí. Toto sa 
jej darí napĺňať aj vďaka aktivitám Nadácie SPP a neinvestičného fondu EkoFond.

Program SPPoločne skrášľuje Slovensko

Po veľmi úspešných troch ročníkoch verejnoprospešného programu SPPoločne vy
hlásil SPP spolu s Nadáciou SPP v roku 2015 už jeho štvrtý ročník. Program je zalo
žený na celoslovenskej adresnej pomoci konkrétnym komunitám. Ľudia sa čím ďalej 
tým viac zaujímajú o svoje okolie a chcú ho zmeniť k lepšiemu, o čom svedčí aj kaž
doročný nárast prihlásených projektov. V štvrtom ročníku ich bolo neuveriteľných 
881. V kategórii „SPPoločne pre ľudí“ dostali finančné dotácie najprínosnejšie projek
ty z oblasti kultúry či športu a v kategórii „SPPoločne pre domovinu“ boli podporené 
projekty na rozvoj ekologického vzdelávania či zveľaďovania životného prostredia.

V poslednom štvrtom ročníku si 39 projektov rozdelilo príspevok v celkovej sume 
200 000 EUR. Takmer 90 000 ľudí poslalo viac ako 155 000 hlasov, ktoré rozhod
li o 30 víťazných projektoch. Ďalším 9 projektom udelila bonusové ceny odborná 
porota. Transparentné hlasovanie a  realizácia projektov sú pre priebeh programu 
kľúčové. Konečné aj priebežné výsledky je možné sledovať na špeciálne zriadenej 
webovej stránke www.sppolocne.sk.

Aj stále sa zvyšujúca popularita programu SPPoločne u širokej a odbornej verejnosti 
na Slovensku nás zaväzuje k tomu, aby sme v roku 2016 vyhlásili jeho piaty ročník.

Aj zásluhou SPP je kultúrne 
dedičstvo Slovenska 
chránené

Ministerstvo kultúry každoročne vy
hlasuje v rámci programu Obnovme 
si svoj dom aj súťaž Kultúrna pamiat
ka roka. Jej jubilejný desiaty ročník 
predstavil 15 nádherne zrenovova
ných pamiatok z  celého Slovenska, 
ktoré sa uchádzali o  titul Kultúrna 
pamiatka roka 2014. Všetci jej do
terajší držitelia dostali okrem sym
bolickej bronzovej sošky bájneho 
vtáka Fénixa aj finančný šek od Na
dácie SPP vo výške 8 300 EUR. SPP 
a Nadácia SPP ako dlhodobí partne
ri programu Obnovme si svoj dom 
doteraz na 254 projektov prispeli su
mou viac ako 16 miliónov EUR. V os
tatnom roku súťaže získali titul Kul
túrna pamiatka roka 2014 v kategórii 
obnovy a  reštaurovania národnej 
kultúrnej pamiatky štyri projekty: 
komplexná obnova Bašty Prachárne, 
ktorá je súčasťou mestského opev
nenia v  Levoči; komplexná obnova 
Nyáryovskej kúrie v centre obce Bu
čany; komplexná obnova a  reštau
rovanie Loretánskej kaplnky a boč
ného oltára Panny Márie Loretánskej 
v Kostole sv. Barbory v Žiline a kom
plexná obnova športového klubu 
Tatran v BratislaveKarlovej Vsi.

Hlasovaním na sociálnej sieti Face
book získal špeciálnu Cenu fanúši
kov SPP – sošku Like – projekt kom
plexnej obnovy Kostola Narodenia 
Panny Márie v  Nižnom Slavkove. 
O jeho víťazstve rozhodlo  1 449 hla
sov. Aj tento rok sme SPPoločne vybrali 39 vašich projektov, ktoré zlepšia život 

vo vašich komunitách. Ich realizáciu môžete sledovať na:   

WWW.SPPOLOCNE.SK

ĎAKUJEME, AJ TENTO ROK
SME TO SPPOLOČNE ZVLÁDLI.
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Bašta Pracháreň 
Levoča

Nyáryovská kúria 
Bučany

Vodácky klub Tatran 
Bratislava

Loretánska kaplnka a bočný oltár Panny 
Márie Loretánskej v Kostole sv. Barbory 
Žilina
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Reálna zmena vďaka projektom nadácie 

Nezisková organizácia Nadácia SPP mení životy ľudí už od roku 2002. Podporu
je, rozvíja a chráni duchovné, kultúrne a morálne hodnoty Slovenska. Nadácia SPP 
podporuje aktívnych ľudí, ktorí chcú meniť svoje prostredie k lepšiemu, chcú riešiť 
problémy a hľadať nové postupy a riešenia s dlhodobou udržateľnosťou. 

Súčasťou práce Nadácie SPP je rozdeľovanie finančných prostriedkov prostredníc
tvom grantov s jednoznačne a jasne určenými podmienkami a prehľadným proce
som hodnotenia. Neoddeliteľnou súčasťou jej procesov je otvorenosť, transparent
nosť a  rovnosť šancí. Iniciatíva Nadácie SPP v oblasti podpory rozvoja občianskej 
spoločnosti je sprevádzaná spoluprácou s organizáciami, ktoré presadzujú dlhodobé 
a inovatívne zmeny v sociálnej oblasti. Sústreďuje sa najmä na projekty, ktoré sú za
merané na korigovanie ťažkých ľudských osudov v rôznych životných situáciách.  

Nadácia SPP dlhodobo poskytuje podporu v týchto oblastiach:

• rozvoj a podpora vzdelávania,

• rozvoj a ochrana kultúrnych hodnôt,

• podpora znevýhodnených skupín obyvateľstva,

• ochrana zdravia,

• podpora charitatívnych a filantropických aktivít,

• komunitný a regionálny rozvoj.

V roku 2015 Nadácia SPP podporila spolu 357 projektov v celkovej hodnote približne 
1,4 mil. EUR. Prostredníctvom partnerských projektov bolo v roku 2015 poskytnutých 
62 príspevkov v hodnote viac ako 578tisíc EUR. V rámci grantových programov 
podporila Nadácia SPP v roku 2015 spolu 295 žiadostí v celkovej sume viac ako 
833tisíc EUR.

Nadácia SPP pokračovala vo svojich dlhodobých aktivitách a aj v roku 2015 podpo
rila projekty ako Festival vizuálneho umenia a kultúry BLAF – Bratislava Art Festival, 
Modrého anjela a ďalšie. Navyše sa Nadácia SPP stala tiež partnerom série podujatí 
JAZZ v Divadle Aréna či celonárodnej spomienky na Ľudovíta Štúra pri príležitosti 
200. výročia jeho narodenia. S organizáciou MAGNA deti v núdzi spolupracovala na 
pomoci obetiam zemetrasenia v Nepále. Takisto prehĺbila partnerstvo s občianskym 
združením Okraj, ktoré je zriaďovateľom chráneného pracoviska pre zdravotne po
stihnutých ľudí bez domova.

Medzi najznámejšie aktivity Nadácie SPP patria aj programy SPPoločne a Obnovme 
si svoj dom, ale tiež aj program O krok vpred, ktorého cieľom je prispieť k skvalitne
niu starostlivosti o ľudí s postihnutím. Nadácia SPP opäť v roku 2015 zorganizovala 
dobrovoľnícke dni pre zamestnancov SPP v Bratislave a Košiciach.

EkoFond aktívne prispieva 
k zvyšovaniu energetickej 
efektívnosti

Prostredníctvom neinvestičného 
fondu EkoFond SPP podporuje ra
cionálne využívanie energetických 
zdrojov. EkoFond podporil realizáciu 
rôznych projektov na úsporu ener
gie a  zlepšovanie kvality životného 
prostredia celkovou sumou takmer 
11 mil. EUR. Podpora projektov toh
to zamerania kvalitatívne zvýrazňuje 
politiku SPP v oblasti CSR v porovna
ní s inými podnikateľskými subjektmi 
nielen na Slovensku.

EkoFond v roku 2015 ukončil väčši
nu otvorených projektov, pokračuje 
vo vzdelávacích aktivitách a je ak
tívnym účastníkom procesu imple
mentácie novej európskej legislatívy 
pre oblasť energetickej efektívnosti 
do národnej legislatívy, ktorý sa za
čal už v roku 2013 a pokračoval aj 
v uplynulom roku.

Programy a granty

Špecifické knowhow v  oblasti re
alizácie grantových programov za
meraných na zlepšenie energetickej 
efektívnosti EkoFond využil v týchto 
piatich grantových programoch: 

PROGRAM 01

Kogenerácia a trigenerácia na báze 
zemného plynu

PROGRAM 02

Zlepšenie energetickej hospodár-
nosti budov

PROGRAM 03

Podpora inštalácie plynových te-
pelných čerpadiel

PROGRAM 04

Výskum a vývoj a zavádzanie no-
vých progresívnych technológií na 
báze zemného plynu

PROGRAM 05

Podpora rozvoja využitia alterna-
tívneho motorového paliva CNG 
(stlačený zemný plyn) v slovenskej 
doprave

Najviac projektov (spolu 132) bolo 
podporených v rámci programu 
Zlepšenie energetickej hospodár
nosti budov. V tejto grantovej sché
me bolo úspešne ukončených 116 
projektov a vďaka podpore Eko
Fondu sa podarilo dosiahnuť reálne 
úspory energie vo výške 9 458 375 
kWh (34,05 TJ).  Realizáciou podpo
rených projektov bolo priamo alebo 
nepriamo ovplyvnených viac ako 
150 000 osôb.

Vlastné projekty 

Aj v  roku 2015 EkoFond pokračoval v realizácii vlastného projektu „EkoFond pre 
školy“, ktorého významnou súčasťou sú aktivity zamerané na študentov stredných 
odborných škôl technického zamerania. V rámci nich v roku 2009 v spolupráci s via
cerými strednými odbornými školami začali s  prípravou štvorročného študijného 
odboru s maturitou – Technik energetických zariadení budov. Jeho absolventi by 
štúdiom mali získať nielen kvalitné teoretické vedomosti a praktické zručnosti spo
jené s rôznymi druhmi elektrotechnických a  základných stavebných činností, ale 
zároveň byť schopní poskytovať primerané energetické poradenské služby. V roku 
2015 bolo úspešne ukončené experimentálne overovanie tohto študijného odboru 
a od septembra 2015 bol odbor zaradený do siete študijných odborov. 

Medzinárodné projekty 

EkoFond úspešne ukončil projekt REFUGE (Renewable Energy for Future Genera
tions) – Obnoviteľné zdroje energie pre budúce generácie a jeho výstupy sa úspešne 
využívajú v praxi. Ide najmä o príručku so zoznamom zamestnaní v oblasti výroby, 
distribúcie a využitia energie spolu s profilmi pracovníkov pre tieto zamestnania na 
Slovensku a v Českej republike. 

Výsledkom projektu BUILD UP Skills Slovakia (BUSSK), ktorého partnerom bol aj 
EkoFond, bola tvorba „cestovnej mapy“ odborného vzdelávania robotníkov v oblasti 
stavebníctva do roku 2020 pre oblasť energetickej efektívnosti budov a obnoviteľ
ných zdrojov energie.

V septembri 2015 fond začal s realizáciou medzinárodného projektu EDES, ktorého 
cieľom je pomôcť preklenúť nesúlad medzi základnými a prierezovými zručnosťami 
študentov stredných odborných škôl zameraných na oblasť elektrotechniky a ener
getiky, navrhnúť opatrenia na zlepšenie kvality spolupráce subjektov zapojených do 
duálneho vzdelávania a vytvoriť metodiku a vzdelávací kurz pre inštruktorov, ktorí 
pripravujú alebo budú pripravovať žiakov v rámci odbornej prípravy v odbore elektro
technika a energetika. Základným intelektuálnym výstupom projektu je Návrh kon
cepcie rozvoja duálneho systému vzdelávania pre malé a stredné podniky v sektore 
energetiky. Súčasne chceme navrhnúť legislatívne zmeny a opatrenia na zvýšenie 
motivácie malých a stredných podnikov  z elektroenergetického sektora vstúpiť do 
duálneho systému vzdelávania. Uvedený projekt má trvanie 30 mesiacov a celková 
výška získaného finančného príspevku je takmer 213tisíc EUR.
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Ochrana životného prostredia a bezpečnosť pri práci

Ochrana životného prostredia v roku 2015 patrila medzi priority spoločnosti SPP ako 
súčasť vykonávania všetkých pracovných činností. SPP svojimi aktivitami negatívne 
nevplýval na životné prostredie nad mieru povolenú legislatívnymi normami SR. Spo
ločnosť v roku 2015 preukázala svoj záväzok voči životnému prostrediu zavedením 
a  certifikovaním systému environmentálneho riadenia podľa EN ISO 14001:2005. 
Cieľom zavedenia tohto systému je zabezpečenie trvalého plnenia zákonných 
a zmluvných záväzkov spoločnosti. 

Viditeľným výsledkom činnosti podľa zavedeného systému je zníženie množstva vy
produkovaných odpadov v SPP v roku 2015 v porovnaní s rokom 2014. Uvedené sa 
vzťahuje na komunálne odpady, priemyselné odpady z prevádzky objektov, ako aj 
nebezpečné odpady. Pokračovali sme v trende zvyšovania podielu zhodnotených 
odpadov, čím sme zvýšili množstvo vyseparovaných zložiek odpadu. 

V rámci ochrany ovzdušia sme nadviazali na nastavený trend znižovania emisií všet
kých sledovaných základných škodlivín do ovzdušia.

Spotreba pitnej vody v roku 2015 klesla, čo je výsledkom nielen realizovaných tech
nických opatrení, ale aj internej komunikácie na tému šetrenia surovinovými zdrojmi.

Predpísané limitné hodnoty znečistenia odpadových vôd boli dodržané, pričom SPP 
trvalo vyvíja úsilie znižovať úroveň znečistenia.

V rámci internej kampane Október, mesiac šetrenia v SPP alebo ako sa na šetrenie 
volá, tak sa z peňaženky ozýva sme výrazne ušetrili elektrinu a vodu na našich pra
coviskách. Medziročne sme v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho 
roka spotrebovali o 4,64 % menej elektriny a o 42,37 % menej vody. Kampaň sa 
uskutočnila vo Zvolene, v Žiline, Košiciach a Bratislave. Touto aktivitou sme nadvia
zali na kampaň o energetickej efektívnosti pre zákazníkov SPP. Ako príklad vzorného 
ekologického a hospodárneho správania v našej spoločnosti uvádzame opatrenia, 
ktoré sme počas roka 2015 vykonávali v areáli v Bratislave: Vyrábame si vlastnú elek
trinu, pričom dosahujeme priemernú účinnosť 85 %, a preto je náš zdroj kombino
vanej výroby elektriny a tepla vysokoúčinný s nárokom na podporu. Prevádzkujeme 
trigeneráciu, pričom z jednej energie (plynu) vyrobíme tri (elektrinu, teplo, chlad). 
Ďalej sa v bratislavskom areáli vo väčšom množstve využíva vlastný podzemný zdroj 
vody (studňa) na zabezpečenie prevádzky technologických zariadení, napr. pre ab
sorpčné zariadenia na výrobu chladu (klimatizácia), fontány, spotrebu v sociálnych 
zariadeniach a na polievanie zelene v areáli. Jedným z faktorov zníženia spotreby 
(nákupu) vody je aj oprava rozvodov v areáli v priebehu roka 2015, čím sa eliminovali 
možné úniky vody.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

SPP si aj v  roku 2015 udržal také pracovné podmienky, ktoré v maximálnej miere 
obmedzovali možnosť vzniku úrazu a negatívneho pôsobenia škodlivých faktorov 
pracovného prostredia na ľudský organizmus. Priaznivý vývoj úrazovosti sa podaril 
udržať vďaka komunikácii a informovanosti zamestnancov. Počas roka 2015 nebol 
v spoločnosti zaznamenaný ani jeden pracovný úraz, choroba z povolania či ohro
zenie chorobou z povolania.

V roku 2015 v objektoch SPP nevznikol požiar alebo iný stav, ktorý by predstavoval 
pre zamestnancov alebo iné osoby bezprostredné nebezpečenstvo alebo ohroze
nie života a zdravia alebo majetku. 

Kto vodou šetrí, 
má za tri.

Zohrievajte minimálne odporúčané množstvo vody 
pre vašu šálku na čaj či kávu. 

Usporíte až 75 % elektriny a 80 % vody.

10815 EKO karticky A6 148x105.indd   2 9/25/15   15:40 

Kvapka do domu, 
cent do domu.

Nahláste, prosím, na Helpdesk služieb 2555 
každý kvapkajúci kohútik, pretože pri frekvencii 

kvapky za sekundu sa denne minie 16 litrov, 
za rok to môže byť až 6 m3 vody.

10815 EKO karticky A6 148x105.indd   4 9/25/15   15:40 

Čo môžeš vypnúť dnes, 
nevypínaj zajtra.

10815 EKO karticky A6 148x105.indd   1 9/25/15   15:40 

Vypni spotrebič, 
zachrániš cent!

Nezabúdajte, že elektrické spotrebiče spotrebúvajú 
elektrinu aj v tzv. „stand-by“ režime. Len pri počítači 

s monitorom spotrebuje celodenná prevádzka 
v tomto režime ročne 350 kWh.

10815 EKO karticky A6 148x105.indd   3 9/25/15   15:40 
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DODATOK SPRÁVY AUDÍTORA  
o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou  

v zmysle zákona č. 540/2007 Z. z., § 23 ods. 5 

Akcionárovi a predstavenstvu spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s.: 

I. Overili sme účtovnú závierku spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (ďalej len 
„spoločnosť“) k 31. decembru 2015 uvedenú v prílohe k výročnej správe, ku ktorej sme dňa 2. marca 
2016 vydali správu audítora v nasledujúcom znení: 

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA  

Akcionárovi a predstavenstvu spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s.: 

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 
(ďalej len „spoločnosť“), ktorá zahŕňa súvahu k 31. decembru 2015, výkaz ziskov a strát, výkaz 
súhrnných ziskov a strát, výkaz zmien vo vlastnom imaní a výkaz peňažných tokov za rok, ktorý sa 
skončil k uvedenému dátumu, prehľad významných účtovných postupov a iné doplňujúce informácie.  

Zodpovednosť štatutárneho orgánu spoločnosti za účtovnú závierku 

Štatutárny orgán spoločnosti zodpovedá za zostavenie a verné zobrazenie tejto účtovnej závierky 
v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva, ako ich schválila EÚ, a za interné 
kontroly, ktoré štatutárny orgán spoločnosti považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, 
aby neobsahovala významné nesprávnosti z dôvodu podvodu alebo chyby. 

Zodpovednosť audítora 

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme 
uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Na základe týchto štandardov sme 
povinní spĺňať etické normy a naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že 
účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.  

Audit zahŕňa vykonanie audítorských postupov s cieľom získať audítorské dôkazy o sumách 
a skutočnostiach zverejnených v účtovnej závierke. Výber audítorských postupov závisí od úsudku 
audítora vrátane zhodnotenia rizík, že účtovná závierka obsahuje významné nesprávnosti z dôvodu 
podvodu alebo chyby. Pri hodnotení týchto rizík audítor posudzuje vnútorné kontroly spoločnosti 
týkajúce sa zostavenia a verného zobrazenia účtovnej závierky. Cieľom posúdenia vnútorných kontrol 
spoločnosti je navrhnúť vhodné audítorské postupy za daných okolností, nie vyjadriť názor na 
efektívnosť týchto vnútorných kontrol. Audit ďalej obsahuje zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných 
postupov a primeranosti odhadov štatutárneho orgánu spoločnosti, ako aj zhodnotenie prezentácie 
účtovnej závierky ako celku.  

Sme presvedčení, že získané audítorské dôkazy poskytujú dostatočný a primeraný základ na vyjadrenie 
nášho názoru. 

Názor 

Podľa nášho názoru, účtovná závierka zobrazuje verne vo všetkých významných súvislostiach finančnú 
situáciu spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. k 31. decembru 2015 a výsledky jej 
hospodárenia a peňažné toky za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu, v súlade 
s Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva, ako ich schválila EÚ. 

Zdôraznenie skutočnosti  

Upozorňujeme na pozn. 1.3 k účtovnej závierke, v ktorej sa popisujú dopady reorganizácie a úpravy 
vlastníckych vzťahov v skupine SPP. Náš názor nie je vzhľadom na túto skutočnosť modifikovaný. 

 

 

II. Overili sme tiež súlad výročnej správy s vyššie uvedenou účtovnou závierkou. Za správnosť zostavenia 
výročnej správy je zodpovedný štatutárny orgán spoločnosti. Našou úlohou je vydať na základe 
overenia názor o súlade výročnej správy s účtovnou závierkou. 

Overenie sme vykonali v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Tieto štandardy 
požadujú, aby audítor naplánoval a vykonal overenie tak, aby získal primerané uistenie, že informácie 
uvedené vo výročnej správe, ktoré sú predmetom zobrazenia v účtovnej závierke, sú vo všetkých 
významných súvislostiach v súlade s príslušnou účtovnou závierkou. Informácie uvedené vo výročnej 
správe sme posúdili s informáciami uvedenými v účtovnej závierke k 31. decembru 2015. Údaje 
a informácie iné ako účtovné informácie získané z účtovnej závierky a účtovných kníh sme 
neoverovali. Sme presvedčení, že vykonané overenie poskytuje dostatočný a primeraný základ 
na vyjadrenie názoru audítora.  

Podľa nášho názoru účtovné informácie uvedené vo výročnej správe sú vo všetkých významných 
súvislostiach v súlade s hore uvedenou účtovnou závierkou zostavenou k 31. decembru 2015. 

Bratislava 16. marca 2016 
 
 
 
 
 
Deloitte Audit s.r.o. Ing. Peter Longauer, FCCA 
Licencia SKAu č. 014 zodpovedný audítor 
 Licencia UDVA č. 1136 
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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 
Email: 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 
Email: 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) 
Email: 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 slovenské
ho plynárenstva už 20 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 pracov
ných dňoch od 10.00 do 14.00 h) 
Email: muzeum@spp.sk 

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

dopredu.

Galéria SPP

Od otvorenia Galérie SPP v  roku 
2000 sa v  nej uskutočnilo viac ako 
100 výstav popredných domácich 
a  zahraničných umelcov vo všet
kých technikách výtvarného umenia. 
Medzi najúspešnejšie výstavy roka 
2015 patrila výstava Imaginárium 
slovenskej grafiky s poprednými slo
venskými umelcami, akými boli Albín 
Brunovský, Dušan Kállay alebo Peter 
Kľúčik.

Sídlo

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

Tel.: +421 2 6262 4242 (v pracov
ných dňoch od 11.00 do 18.00 h) 
Email: galeria@spp.sk

Vstup do galérie je voľný.

Hovorca SPP

Michal Holeš

Tel.: +421 917 716 077 
Email: press@spp.sk

Kontakty
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