
Výročná
správa

2017



Príhovor predsedu predstavenstva 02
Profil spoločnosti 04
Vízia spoločnosti 05
Predstavenstvo, Vrcholový manažment 06
Dozorná rada 07
Ekonomická a finančná výkonnosť 08
Kapitálová štruktúra 10
Obchod so zemným plynom a elektrinou 14
Ľudské zdroje 20
Spoločenská zodpovednosť 22
Individuálne účtovné výkazy SPP 30
Konsolidované účtovné výkazy SPP 31
Správa nezávislého audítora 32
Kontakty 36

Obsah

01VÝROČNÁ SPRÁVA SPP 2017



Vážené dámy, vážení páni,

ak sa obzrieme za uplynulým rokom, 
musíme konštatovať, že spoločné úsi-
lie prinieslo niekoľko pozoruhodných 
výsledkov. S 1,32 milióna odberných 
miest sme potvrdili svoju pozíciu lídra 
trhu s energiami na Slovensku a pokra-
čovali sme v celkovom raste svojho zá-
kazníckeho portfólia. Okrem toho nám 
v roku 2017, prvý raz od otvorenia trhu 
s plynom, medziročne narástol celkový 
plynárenský trhový podiel. Už niekoľ-
ko rokov po sebe plníme aj ambicióz-
ny plán rozširovania počtu zákazníkov, 
ktorí od nás odoberajú nielen plyn, ale 
aj elektrickú energiu. Celkový objem 
energie, ktorú sme minulý rok dodali 
svojim zákazníkom, dosiahol úroveň 
31 TWh.

Náš podiel v segmente domácností, 
pokiaľ ide o dodávku elektriny, skončil 
za rok 2017 na úrovni takmer 7,5 %, čo 
nás radí na 4. miesto spomedzi dodá-
vateľov elektriny pre domácnosti. SPP 
je zároveň najväčším novým dodáva-
teľom elektriny na Slovensku z pohľa-
du počtu zákazníkov. Ku koncu roka 

2017 sme elektrinu dodávali do takmer 
170-tisíc odberných miest. Okrem toho 
sme aj v roku 2017 zostali prvou voľbou 
pre zákazníkov, ktorí sa rozhodli pre 
zmenu dodávateľa elektriny. To zna-
mená, že odberateľ, ktorý v roku 2017 
menil dodávateľa elektriny, sa najčas-
tejšie rozhodol pre SPP.

Čo sa týka dodávok plynu, aj naďalej 
sme garantom ich bezpečnosti pre 
celé Slovensko, nielen pre svojich zá-
kazníkov. Hoci by sme ako dodávateľ 
potrebovali len približne polovicu svo-
jich zásob plynu, vyšší objem slúži ako 
strategická rezerva pre potreby riešenia 
prípadnej krízovej situácie na Sloven-
sku. 

V roku 2017 SPP spustil projekt na vy-
užívanie zemného plynu v doprave s náz-
vom fueLCNG. Jeho cieľom je vybudo-
vanie základnej siete plniacich staníc 
CNG na diaľniciach D1 a D2 a zároveň 
vytvorenie národnej LNG infraštruktú-
ry. Projekt podporí Európska únia fi- 
nančným grantom vo výške takmer 

Príhovor 
predsedu predstavenstva

15,7 milióna eur. Do roku 2020 by 
malo na diaľniciach D1 a D2 pribudnúť  
14 nových plniacich staníc CNG a 3 nové  
plniace stanice LNG určené predovšet-
kým pre ťažkú nákladnú dopravu. Na-
vyše súčasťou projektu je aj výstavba 
prvého zariadenia na skvapalňovanie 
zemného plynu na Slovensku. Tým sa 
vytvoria predpoklady na zásobovanie 
všetkých segmentov dopravy vrátane 
riečnej dopravy, LNG. Skokové vybudo-
vanie najmenej sedemnástich plniacich 
staníc na zemný plyn do roku 2020 po-
silní dôveru medzi používateľmi a do-
dávateľmi vozidiel a reálne naštartuje 
využívanie zemného plynu v doprave 
na Slovensku.

Aj v minulom roku sme pripravili pre 
svojich zákazníkov popri spoľahlivej 
dodávke elektriny a plynu aj moderné 
produkty a inovatívne služby. Prostred-
níctvom nich môžu využívať energie 
efektívnejšie a zároveň im prinášajú väč-
ší komfort a bezpečnosť do ich domo-
vov. Najvýraznejšou novinkou v tom- 
to smere v roku 2017 bolo doplnenie 

nášho konceptu SPP  SMARTHOME  
o predaj unikátnych SMARTHOME tech- 
nológií od SPP. Tie premieňajú bežný 
domov na inteligentnú domácnosť, 
ktorú je možné ovládať mobilným tele-
fónom. Ku kamerovému systému, ter-
moregulácii či osvetleniu sa zákazník 
dostane odkiaľkoľvek.

Úzke partnerstvo medzi SPP a paralym-
pijským hnutím na Slovensku pokra-
čovalo aj v roku 2017. S obdivom sme 
sledovali prípravu športovcov na XII. 
zimné paralympijské hry 2018, ktoré sa 
uskutočnia v kórejskom Pjongčangu. 
Sme presvedčení, že drina a úsilie sa 
pretavia do úspechu slovenskej výpra-
vy. SPP, samozrejme, bude držať palce. 
Verejnoprospešné aktivity sme podpo-
rovali najmä prostredníctvom Nadácie 
SPP a EkoFondu. Pomoc je súčasťou 
našej firemnej kultúry. Desiatky projek-
tov a dobrých nápadov získali v minu-
lom roku možnosť realizácie.

Rád by som sa poďakoval našim zákaz-
níkom za prejavenú dôveru v uplynu-

lom roku a chcel by som ich ubezpečiť, 
že SPP pre nich pripraví aj v ďalšom 
období kvalitné produkty a služby.  
Zároveň by som chcel poďakovať za 
spoluprácu našim zamestnancom a do-
dávateľom, ktorých energia a dobré ná-
pady posúvali našu spoločnosť k pozícii 
skutočného lídra trhu s energiami.

Ing. Ján Valko 
predseda predstavenstva
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Profil spoločnosti

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 
(SPP), je najväčším a najvýznamnej-
ším slovenským dodávateľom energií. 
V oblasti dodávky plynu priamo nad-
väzuje na viac ako 160-ročnú tradíciu 
slovenského plynárenstva a od roku 
2012 pôsobí aj na trhu dodávky elek-
trickej energie. SPP garantuje spoľah-
livé, bezpečné a konkurencieschop-
né dodávky plynu i elektriny a s nimi 
spojené služby vo všetkých regiónoch 
Slovenska. Zemný plyn alebo elektrickú 
energiu úspešne dodáva do 1,32 milió-
na odberných miest. Prostredníctvom 
svojej dcérskej spoločnosti SPP CNG 
s. r. o., ktorá na Slovensku v súčasnosti 
prevádzkuje deväť verejných plniacich 
staníc, podporuje rozvoj využívania 
stlačeného zemného plynu (CNG) v do- 
prave ako ekologickej alternatívy k tra-
dičným palivám. Aktivity v oblasti spo-
ločenskej zodpovednosti realizuje pro-
stredníctvom EkoFondu, n. f., a Nadácie 
SPP. Od roku 2014 je vlastníkom 100 % 
akcií spoločnosti Slovenská republika, 
ktorá svoje akcionárske práva vykonáva 
prostredníctvom Ministerstva hospo-
dárstva Slovenskej republiky.

Vízia spoločnosti

Víziou spoločnosti SPP je byť silným, 
spoľahlivým, inovatívnym a spoločen-
sky zodpovedným lídrom v dodávaní 
energií a služieb.

ZÁKAZNÍK
SPP sa zameriava na budovanie vzťa-
hov so zákazníkmi podľa ich potrieb.

PREDAJ KOMODÍT
SPP chce byť lídrom medzi dodávateľ-
mi plynu a elektriny na Slovensku s prí-
tomnosťou v iných krajinách.

DODÁVATEĽ SLUŽIEB
SPP má za cieľ poskytovať komplexné 
a inovatívne energetické služby všet-
kým svojim zákazníkom.

INVESTÍCIE
SPP chce vybudovať silnú energetickú 
skupinu v regióne prostredníctvom re-
alizácie investičnej stratégie.

STABILITA
SPP má za cieľ budovať vyrovnané 
hospodárenie podporené rastom tržieb 
v nových segmentoch.
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Dozorná rada

PREDSEDA DOZORNEJ RADY
Mgr. Maroš Čislák 

ČLENOVIA
JUDr. Matúš Bušniak
JUDr. Peter Dráč
Ing. Michal Ďurkovič 
Ing. Valéria Janočková
Ing. Zoltán Kovács
Ing. Robert Maguth
Viera Uhrová
Ing. Peter Vaštík

Predstavenstvo

PREDSEDA PREDSTAVENSTVA
Ing. Ján Valko od 27. 4. 2017
Ing. Štefan Šabík do 26. 4. 2017

PODPREDSEDA PREDSTAVENSTVA
Ing. Rudolf Slezák od 27. 4. 2017
Pierre Poncik, M.Sc., do 26. 4. 2017

ČLENOVIA
Ing. Milan Hargaš
Ing. Ján Szalay 
Pierre Poncik, M.Sc., od 27. 4. 2017
Mgr. Ivana Zelizňáková do 26. 4. 2017

Vrcholový manažment

Ing. Štefan Šabík, generálny riaditeľ
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Ekonomická 
a finančná výkonnosť

V roku 2017 sa spoločnosť SPP pre-
zentovala nielen ako spoľahlivý a ino-
vatívny dodávateľ energií, ale aj ako 
ambiciózny obchodník s energetickými 
komodi tami na medzinárodných eu-
rópskych burzách. SPP si v uplynulom 
roku posilnil pozíciu kľúčového dodá-
vateľa plynu na slovenskom trhu, rozší-
ril ponuku pre svojich zákazníkov o ná-
ročnejšie energetické služby a súčasne 
zvýšil svoj podiel na slovenskom trhu  
v predaji elektrickej energie.

Výnosy z predaja výrobkov a služieb 
SPP v roku 2017 dosiahli výšku 1 509 mil.  
eur, čo oproti minulému roku predsta-
vuje nárast o 207 mil. eur. Výšku výno-
sov ovplyvnil najmä vyšší predaj zem-
ného plynu, ktorý medziročne vzrástol 
hlavne na zahraničných trhoch. Mierne 
vzrástol aj objem predaného plynu na 
domácom trhu. Dôvodom je citlivosť 
trhu s plynom na vývoj klimatických 
podmienok. V roku 2017 boli priemerné 
teploty za zimné vykurovacie obdobie 
nižšie ako v predchádzajúcich rokoch, 
mimoriadne studený bol hlavne me-
siac január. Vďaka po silňovaniu zákaz-
níckej orientácie na domácom trhu sa 

spoločnosti SPP podarilo získať nových 
veľkých zákazníkov v odbere plynu. 
Komoditný trh s ropou a ropnými pro-
duktmi v priebehu roka 2017 zazname-
nal výrazný nárast cien, tento nárast sa 
postupne preniesol aj do hladiny ná-
kupných cien zemného plynu. Dosiah-
nutú výšku výnosov v uplynulom roku 
teda ovplyvnil s opačným efektom ná-
rast cien zemného plynu na medziná-
rodných trhoch. Dosahy lokálnych kríz 
v rámci eurozóny prispeli k nepredvída-
teľnosti a nestabilnému dianiu na de-
vízovom trhu. Vplyv na výšku výnosov 
mal aj pokles priemerných predajných 
cien zemného plynu na domácom trhu 
vo veľkoodbere, ktorý bol spôsobený 
liberalizáciou trhu spojenou s posilňo-
vaním konkurencie. 

Napriek spomínaným skutočnostiam 
si SPP v roku 2017 udržal pozíciu lídra 
slovenského energetického trhu a za-
bezpečoval plynulé dodávky energií 
pre svojich zákazníkov v akejkoľvek si-
tuácii. Navyše ako dodávateľ poslednej 
inštancie garantoval bezpečnosť dodá-
vok plynu nielen pre svojich zákazní-
kov, ale pre celé Slovensko. Spoločnosť 

disponovala najväčším objemom fyzic-
kých plynových zásob v podzemných 
zásobníkoch spomedzi všetkých do-
dávateľov energií na Slovensku. Na za-
čiatku vykurovacej sezóny naplnil SPP 
kapacitu rezervovanú v podzemných 
zásobníkoch takmer na maximum. Tie-
to fyzické zásoby plynu sú významným 
nástrojom na zachovanie bezpečných  
a plynulých dodávok na slovenskom 
trhu v čase nepredvídaných, krízových 
situácií. Túto úlohu zabezpečuje SPP 
nielen pre svojich zákazníkov, ale stra-
tegické a bezpečnostné zásoby chránia 
energetickú bezpečnosť celého Slo-
venska. SPP ako dodávateľ plynu by 
potreboval menej ako polovicu usklad-
neného plynu. Strategické a bezpeč-
nostné zásoby tak so sebou prinášajú 
pre spoločnosť významné náklady.

SPP zaznamenal aj v roku 2017 nárast 
tržieb z predaja elektrickej energie. 
V porovnaní s predchádzajúcim rokom 
to bol nárast o 24 mil. eur, čím prekročil 
stanovený cieľ na jej dodávku. Aktuál- 
ne je najväčším novým dodávateľom  
elektriny na Slovensku z pohľadu počtu 
zákazníkov. Cieľom spoločnosti je udržať  

2017 2016

Výnosy z predaja výrobkov a služieb 1 509 1 302

Zisk z finančnej činnosti pred zdanením 390 495

Zisk pred zdanením 343 483

Daň z príjmu (24) (20)

Zisk po zdanení 319 463

Porovnanie hospodárskych výsledkov
(v mil. eur)

si rastúci trend predaja na trhu s elek-
trickou energiou aj v nasledujúcom 
období prostredníctvom výhodnej du-
álnej ponuky dvoch energií a zvýšením 
ponuky služieb pre zákazníkov. 

Ťažisko prevádzkových nákladov tvo-
rili náklady na nákup zemného plynu, 
náklady na skladovanie plynu, náklady 
na nákup elektrickej energie. Vyššie ná-
klady na nákup zemného plynu súviseli  
s vývojom externých faktorov ovplyv-
ňujúcich nákupné ceny.

Zisk z finančnej činnosti pred zda-
nením dosiahol za rok 2017 výšku 

390 mil. eur. Tvorili ho najmä dividen-
dy. Za finančný rok 2017 SPP vykázal 
zisk pred zdanením vo výške 343 mil. 
eur. Celková daňová povinnosť za daň 
z príjmov dosiahla výšku 24 mil. eur. 
Takmer celý objem dane z príjmov tvo-
rí osobitný odvod, ktorý je v porovnaní 
s minulým rokom vyšší o 4 mil. eur. Zisk 
po zdanení dosiahol výšku 319 mil. eur.
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Dlhodobé aktíva
2 177

Dlhodobé aktíva
2 170

Obežné aktíva
1 275

Obežné aktíva
1 095

    63,1 %

    66,5 %

    36,9 %

    33,5 %

Porovnanie štruktúry aktív
(v mil. eur)

2017

2016

Kapitálová štruktúra

Celkové aktíva SPP stúpli k súvaho-
vému dňu na objem 3 452 mil. eur  
a oproti predchádzajúcemu obdo-
biu zaznamenali nárast o 187 mil. eur 
(index 1,06). Dlhodobé aktíva dosiah-
li objem 2 177 mil. eur. K rozhodujú-
cim položkám dlhodobých aktív patrili 
dlho dobé finančné investície a investí-
cie v nehnuteľnostiach, ďalej budovy 
a stavby (vrátane nedokončenej inves-
tičnej výstavby).

Dlhodobé aktíva tvorili z celkových ak-
tív podiel 63,1 %. Budovy, stavby, stroje 
a zariadenia v zostatkovej cene klesli 
v porovnaní so stavom k 31. 12. 2016 
o 10,6 mil. eur (index 0,88). Ostatné 
dlhodobé aktíva vzrástli v porovnaní 
s minulým obdobím o 10,9 mil. eur (in-
dex 1,38).

Výška investičných výdavkov v roku 
2017 predstavovala 3,9 mil. eur. Spo-
ločnosť investovala najmä do oblasti 
technických, obchodných a komuni-
kačných systémov IT a do rekonštruk-
cií administratívnych budov a objektov 
SPP. 

Obežné aktíva k súvahovému dňu po-
zostávali z pohľadávok, zásob a peňaž-
ných prostriedkov. Ich celkový objem 
dosiahol hodnotu 1 275 mil. eur a ich 
podiel na hodnote celkových aktív tvo-
ril 36,9 %.
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Vlastné imanie v roku 2017 dosiahlo 
výšku 2 622 mil. eur, čo predstavovalo 
75,9 % hodnoty zdrojov krytia spoloč-
nosti. Okrem základného imania boli 
jeho súčasťou aj zákonný rezervný 
fond, ostatné fondy, nerozdelený zisk, 
hospodársky výsledok bežného ob-
dobia. Vlastné imanie spoločnosti SPP 
medziročne kleslo o 117 mil. eur.

Základné imanie spoločnosti predsta-
vovalo základné imanie zapísané v ob-
chodnom registri vo výške 885 mil. eur. 
Pozostáva z 26 666 536 kmeňových ak-
cií v menovitej hodnote 33,19 eura.

Štruktúra akcionárov SPP k 31. 12. 2017
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej 
republiky: 26 666 536 akcií (100 %).

Porovnanie štruktúry zdrojov krytia 
(v mil. eur)

Vlastné imanie
2 622

Vlastné imanie
2 739

Cudzie zdroje 
(Záväzky)
830

Cudzie zdroje 
(Záväzky)
526

    75,9 %

    83,9 %

    24,1 %

    16,1 %

Stav zákonného rezervného fondu 
spoločnosti k 31. 12. 2017 bol vo výške 
1 198 mil. eur.

Cudzie zdroje (záväzky) dosiahli v roku 
2017 celkovú výšku 830 mil. eur a oproti 
počiatočnému stavu vzrástli o 304 mil. 
eur. Celkové záväzky tvorili dlhodobé 
záväzky vo výške 138 mil. eur a krátko-
dobé záväzky vo výške 692 mil. eur.

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.

Majetkové účasti

2016

2017
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TRH S PLYNOM  
POKRAČOVAL V RASTE
V roku 2017 stúpla celková spotreba 
zemného plynu na Slovensku oproti 
roku 2016 o približne 5 %. Ide už o tretí 
medziročný nárast spotreby za sebou, 
hoci bol opäť o niečo miernejší ako 
európsky trend. Medzi hlavné faktory, 
ktoré vplývali na spotrebu, patrilo naj-
mä počasie a teploty blízko priemeru 
posledných dekád a naďalej silný hos-
podársky rast Slovenska. Dlhodobo sa 
však prejavuje štrukturálny pokles spot-
reby plynu a výroby elektriny z neho.

SPP ZOSTÁVA LÍDROM  
V DODÁVKE ENERGIÍ
Trh s energiami na Slovensku je už vyše 
dekádu liberalizovaný. Všetky spotreb-
né segmenty vrátane regulovaných sú 
vystavené konkurenčnému prostrediu.  
SPP potvrdil v roku 2017 pozíciu lídra 
trhu s energiami na Slovensku a v uply-
nulom roku dodával plyn alebo elek-
trickú energiu do 1,32 milióna odber-
ných miest. Spoločnosť tak pokračovala 
v celkovom raste svojho zákazníckeho 
portfólia. Už niekoľko rokov za sebou 
SPP plní ambiciózny plán rozširovania 

počtu zákazníkov, ktorí od neho odo-
berajú nielen plyn, ale aj elektrickú 
energiu. Navyše v roku 2017, prvý raz 
od otvorenia trhu s plynom, sa spo-
ločnosti podarilo medziročne zvýšiť 
aj celkový plynárenský trhový podiel, 
a to na úroveň 57 %. Celkový predaj 
plynu SPP koncovým zákazníkom na 
Slovensku v roku 2017 predstavoval 
30,3 TWh (2,8 mld. m³). Spoločnosti 
sa naďalej darilo aj v predaji elektriny. 
Od otvorenia trhu si najviac zákazníkov 
vybralo ako svojho nového dodávateľa 
elektriny práve SPP. Elektrickú energiu 
spoločnosť dodávala ku koncu roka do 
takmer 170 000 odberných miest. Po-
diel SPP v retailovom segmente v do-
dávke elektriny dosiahol v roku 2017 
úroveň takmer 7,5 %, čo spoločnosť radí 
na 4. miesto za tradičných dodávateľov 
elektriny. SPP je zároveň najväčším no-
vým dodávateľom elektriny na Sloven-
sku z pohľadu počtu zákazníkov. V roku 
2017 SPP zaznamenal opakovane vy-
soký medziročný rast dodávaného ob-
jemu elektrickej energie vo všetkých 
segmentoch trhu. Celkovo dodávka 
elektriny v uplynulom roku presiahla 
objem 833 GWh. 

SPP JE ZÁRUKOU SPOĽAHLIVÝCH  
A BEZPEČNÝCH DODÁVOK PLYNU 
PRE CELÉ SLOVENSKO
SPP garantuje bezpečné a plynulé do-
dávky plynu pre svojich zákazníkov za 
každých okolností a včas eliminuje aké-
koľvek potenciálne riziká. Spoločnosť 
sa už pred začiatkom zimy pripravila 
na rôzne scenáre vývoja situácie po-
čas zimných mesiacov, ktoré sprevádza 
vyššia spotreba. Bezpečnosť dodávok 
plynu je pre SPP prioritou, ktorú dlho-
dobo buduje na viacerých pilieroch. 
Okrem kontraktov na nákup plynu z vý-
chodu i zo západu nakupuje spoloč-
nosť plyn aj na medzinárodných trhoch 
a využíva aj plyn, ktorý má uskladnený 
v podzemných zásobníkoch na území 
Slovenska. Na začiatku vykurovacej 
sezóny bola kapacita, ktorú má SPP 
rezervovanú v podzemných zásobní-
koch, využitá podobne ako v predchá-
dzajúcich rokoch takmer na maximum. 
Spoločnosť tak znovu zabezpečila pod-
statne vyššie zásoby plynu, ako ukladá 
legislatíva dodávateľom na Slovensku. 
Pre potreby obchodníka by postačovala 
menej ako polovica uskladneného ply-
nu. Väčšia časť objemu uskladneného 
plynu má charakter strategickej rezer-
vy, čo so sebou prináša významne vyš-
šie náklady na uskladnenie. Pre SPP je 
však energetická bezpečnosť Slovenska 
hlavnou prioritou.

ÚSPECHY MÁ SPP  
AJ ZA HRANICAMI SLOVENSKA
Na českom trhu pôsobí SPP prostred-
níctvom svojej dcérskej spoločnosti 
SPP CZ od konca roka 2008. Za toto 

obdobie získal pozíciu dôležitého do-
dávateľa na českom trhu. Dodaný ob-
jem plynu v roku 2017 dosiahol pri-
bližne 3,45 TWh. SPP CZ dodáva plyn 
zákazníkom vo všetkých segmentoch 
vrátane obchodníkov, veľkých prie-
myselných zákazníkov, zákazníkov zo 
segmentu maloodber či domácnosti. 
Najväčším zákazníkom SPP CZ je spo-
ločnosť Teplárny Brno, ktorá patrí me-
dzi najväčších spotrebiteľov zemného 
plynu v Českej republike. Na konci roka 
2017 spoločnosť SPP CZ začala ponúkať 
zákazníkom zo segmentu domácnosti 
a maloodber aj elektrickú energiu.

SPP patrí aj k jedným z najaktívnejších 
obchodníkov na plynárenskom ob-
chodnom mieste v rakúskom Baum-
gartene, ale obchoduje s plynom aj na 
iných európskych plynárenských uz-
loch. Súčasne neustále posudzuje ob-
chodné príležitosti okolitých trhov.

SPP STAVIA SVOJ ÚSPECH  
NA PRÍSTUPE K ZÁKAZNÍKOM
V roku 2017 si SPP udržal pozíciu lídra 
aj v spoľahlivosti, dostupnosti a nad-
štandardnej úrovni obsluhy zákazníkov. 
Spoločnosť je dostupná po celom Slo-
vensku prostredníctvom 19 Zákazníc-
kych centier SPP, Zákazníckej linky SPP, 
Web chatu SPP, Biznis linky SPP a on-
line portálu Moje SPP. Prostredníctvom 
všetkých kanálov obsluhy spoločnosť 
vybavila 1,055 milióna požiadaviek zá-
kazníkov. To predstavuje nárast o 6 000 
požiadaviek v porovnaní s rokom 2016 
pri udržaní vysokej úrovne celkových 
servisných parametrov. V roku 2017 

Obchod so zemným plynom 
a elektrinou
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spoločnosť zaviedla novú službu pre 
zákazníka, ktorá mu umožňuje objed-
nať sa na konkrétny termín vo vybra-
ných zákazníckych centrách.

DOMÁCNOSTI
Zákazníci v segmente Domácnosti si 
mohli na základe výšky spotreby zem-
ného plynu vybrať z ôsmich druhov ta-
ríf D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 a D8 a zá-
roveň si zvoliť periodicitu platieb. V roku 
2017 SPP ponúkol svojim zákazníkom 
produkt Dve Energie, ktorý spája do-

dávky plynu aj elektriny výhodne pod 
jednou strechou.

SLUŽBY SPP PRE DOMÁCNOSTI  
A MALOODBERATEĽOV
V roku 2017 spoločnosť rozvíjala pro-
duktovú líniu SPP SMARTHOME. Široké 
portfólio doplnkových produktov a slu-
žieb umožňuje zákazníkom využívať 
energie efektívnejšie a do ich domovov 
prináša väčší komfort a bezpečnosť. 
Pod záštitou Hasičského a záchranné-
ho zboru a Slovenskej asociácie ha-

sičských dôstojníkov SPP zrealizoval 
edukačnú kampaň, ktorej cieľom bolo 
zvýšiť bezpečnosť domácností svojich 
zákazníkov. Spoločnosť aj v roku 2017 
priniesla na trh unikátnu Smart ponu-
ku šitú na mieru zákazníkom zosta-
venú podľa ich reálnej potreby, ktorá 
bola navyše rozšírená o personalizo-
vané energetické poradenstvo. Vďaka 
expertnému zberu dát dokáže SPP po-
skytnúť zákazníkom energiu a pora-
denstvo skutočne na mieru.

V roku 2017 SPP aj naďalej ponúkal 
pomoc pri získavaní štátnej dotácie 

na obnoviteľné zdroje energie (OZE) 
a k tomu poskytoval extra zľavy na 
unikátne technológie, pričom rozší-
ril ponuku o fotovoltický systém na 
ohrev vody. Aj na získanie technológií 
OZE bol zákazníkom k dispozícii úče-
lový Energoúver SPP určený práve na 
podporu financovania týchto environ-
mentálnych technológií za zvýhodne-
ných podmienok. Výhody účelového 
Energoúveru SPP mohli využiť nielen 
zákazníci SPP.

Priamo pre zákazníkov SPP bol pripra-
vený aj bezúčelový Energoúver SPP, 
ktorý slúžil na financovanie potrieb 
a zámerov zákazníkov spoločnosti za 
zvýhodnených podmienok.

Vďaka službám Inšpekcia budov od 
SPP a Energetická certifikácia od SPP si 
zákazníci mohli zistiť skutočný stav ne-
hnuteľností po technickej stránke, ale 
aj náročnosť dotknutých nehnuteľností 
na energie.

SPP v roku 2017 zatraktívnil svoju po-
nuku asistenčných služieb a predstavil 
produkty SPP Asistencia, ktoré ponúka-
jú okamžité riešenie nečakaných situá-
cií za skvelú cenu a navyše pol roka bez 
poplatku. Pôvodné asistenčné služby 
boli rozšírené o právnu asistenciu, roz-
šírená bola aj IT asistencia a pribudla 
Zdravotná asistencia od SPP.

Popri doplnkových službách pre do-
mácnosť mali zákazníci k dispozícii aj 
online portál Moje SPP, cez ktorý môžu 
upravovať svoje zmluvné údaje, zadá-

vať stav plynomera či platbu z pohodlia 
domova. Súčasťou portálu Moje SPP 
je aj e-shop s aktuálne najlepšími zvý-
hodneniami plynových a elektrických 
spotrebičov daného zamerania na in-
ternete. E-shop môžu využívať tak zá-
kazníci registrovaní na portáli Moje SPP, 
ako aj neregistrovaní zákazníci, ktorí 
budú do e-shopu presmerovaní priamo 
z webovej stránky www.spp.sk.

Zľavy mohli zákazníci získať aj cez 
Program výhod SPP, ktorý ponúkal 
úsporu až do 55 % na nákup vybraných 
tovarov a služieb renomovaných zna-
čiek alebo zníženie energetickej a eko-
logickej náročnosti. SPP aj v minulom 
roku zabezpečoval službu Preventívne 
prehliadky SPP. Prostredníctvom nej 
si zákazníci mohli objednať preventív-
nu prehliadku plynového spotrebiča, 
ktorému sa už skončila záručná leho-
ta. Naďalej obľúbenou službou zostalo 
poskytovanie kontaktov na kominárov 
v rámci produktu Kominárske služ-
by od SPP. Vo vykurovacom období si 
zákazníci mohli objednať novú službu 
Termovízne meranie od SPP.

VEĽKÍ ZÁKAZNÍCI
Úspech svojej ponuky u veľkých zákaz-
níkov spoločnosť postavila nielen na 
odborných znalostiach, dlhodobo dob-
rých vzťahoch a neustálej komunikácii 
so zákazníkmi, ale aj na garancii bez-
pečných a plynulých dodávok energií. 
Vďaka výhodnej ponuke a flexibilite pri 
nastavovaní individuálnych riešení pre 
zákazníkov sa do portfólia SPP v roku 
2017 vrátili niekoľkí veľkí zákazníci. 

Medzi významné konkurenčné výho-
dy SPP patrí objem plynových rezerv 
v zásobníkoch či podpísané kontrakty 
na dodávky plynu na Slovensko. Popri-
tom spoločnosť už dlhodobo poskytuje 
veľkým zákazníkom energetické pora-
denstvo. Pre subjekty, ktorým zo záko-
na o energetickej efektívnosti vyplýva 
povinnosť vypracovania energetického 
auditu, SPP vyšiel v ústrety a túto služ-
bu ponúkal aj v roku 2017.

MALÉ PODNIKANIE A ORGANIZÁCIE
Ponuku pre tento segment zákazníkov 
spoločnosť pripravila na základe po-
znatkov vyplývajúcich z dlhodobo dob-
rých vzťahov, pravidelnej komunikácie 
so zákazníkmi, ako aj flexibility pri prí-
prave ponúk pre zákazníkov. Zabezpe-
čenie plynulých dodávok energií bolo 
a je bežným štandardom služieb SPP. 
Aj v roku 2017 spoločnosť poskytovala 
zákazníkom zo segmentu Malé podni-
kanie a organizácie jednu z najvýhod-
nejších ponúk na trhu. Produkty SPP 
dávajú odberateľom možnosť usporiť 
oproti cenníkovej cene. Produkt Fixná 
cena umožňoval zákazníkom fixovať 
svoju cenu na vymedzené časové ob-
dobie, vďaka čomu vedeli presnejšie 
plánovať svoje náklady za odber plynu 
na celé obdobie dodávky.

V roku 2017 SPP pokračoval v ponuke 
inovatívnych riešení podľa potrieb zá-
kazníkov pre tento segment. Pre byto-
vé domy bol do prevádzky partnersky 
spustený produkt Čistenie vetracích 
šácht a potrubí od SPP patentovanou 
technológiou PanelAir.
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Zákazníci sa aj naďalej zaujímali o vý-
hodnú ponuku elektriny od SPP. Aktu-
álny počet odberných miest v segmen-
te malých a stredných firiem dosiahol  
10 000. O týchto zákazníkov sa SPP sta-
rá aj prostredníctvom špeciálne vytvo-
renej telefonickej a e-mailovej Biznis 
linky SPP, ale aj osobne s možnosťou 
prednostného vybavenia v štyroch re- 
gionálnych centrách a tiež 19 Zákaz-
níckych centrách SPP. Z ostatných 
doplnkových produktov a služieb sú 
maloodberateľom k dispozícii služby 
Aliančných partnerov SPP, online portál 
Moje SPP, výhodné Energoúvery SPP, 
ale aj energetické poradenstvo technic-
kých špecialistov SPP.

MESTÁ A OBCE
Komplexné riešenia a služby na za-
bezpečenie dodávok zemného plynu 
a elektrickej energie ponúka SPP aj 
samosprávam miest a obcí. Energetic-
ké poradenstvo SPP zabezpečuje pro-
stredníctvom technických špecialistov 
SPP, technické a servisné služby zaisťu-
je prostredníctvom Aliančných partne-
rov SPP.

O odberateľov zo segmentu miest 
a obcí sa na kontaktných miestach 
v štyroch regiónoch starajú odborníci, 
manažéri predaja. V prípade potreby 
však môžu využiť aj ďalšie obslužné ka-
nály SPP, napríklad Biznis linku SPP.

CENY A REGULÁCIA
Domácnosti s dohodnutým druhom 
tarify D1 až D6 mali ceny za dodávku 
plynu regulované zo strany Úradu pre 
reguláciu sieťových odvetví aj v roku 
2017. Od 1. januára 2017 sa v porovna-
ní s rokom 2016 ceny pre odberateľov 
v tomto segmente znížili v priemere 
o približne 7,2 %. Aj ceny za dodáv-
ku plynu pre malé podniky podliehali 
v roku 2017 cenovej regulácii. Za malý 
podnik bol v roku 2017 považovaný 
koncový odberateľ plynu z kategórie 
Malé podnikanie a organizácie so spot-
rebou za rok 2015 v objeme najviac 
100 000 kWh.

Aj počas uplynulého roka SPP pôsobil 
v zmysle platnej legislatívy ako do-
dávateľ poslednej inštancie. Dodávka 
v tomto režime v roku 2017 podliehala 
cenovej regulácii zo strany Úradu pre 
reguláciu sieťových odvetví.

NÁKUP A SKLADOVANIE  
ZEMNÉHO PLYNU
Cieľom nákupu zemného plynu bolo 
aj v roku 2017 zásobovať domáci trh. 
Nákup SPP realizoval predovšetkým 
na základe dlhodobého kontraktu so 
spoločnosťou Gazprom export. Zá-
soby zemného plynu sú uskladnené 
v podzemných zásobníkoch, ktoré má 
SPP prenajaté od spoločností NAFTA 
a.s. a Pozagas a.s. Skladovacia kapacita 
prekračuje objem potrebný na pokrytie 
potrieb zákazníkov SPP. Zároveň však 
zabezpečuje plynulé zásobovanie do-
máceho trhu počas zimného obdobia 
v prípade mimoriadnej situácie.

PREDAJ STLAČENÉHO  
ZEMNÉHO PLYNU (CNG)
V roku 2017 spoločnosť SPP CNG s. r. o., 
ktorá je 100 % dcérskou spoločnosťou 
SPP, pokračovala v aktivitách rozvoja 
a podpory CNG na Slovensku. 

Spoločnosť SPP CNG spustila do pre-
vádzky novú plniacu stanicu v Ban-
skej Bystrici. Zmodernizovala platob-
né terminály o bezkontaktné čítačky 
platobných kariet na všetkých plnia-
cich staniciach, vďaka čomu zákazníci 
môžu platiť bezkontaktne a tankovať na 
všetkých deviatich plniacich staniciach 
24 hodín denne a 7 dní v týždni.

Predaj CNG v roku 2017 dosiahol 
3,85 mil. kg. Mierny pokles oproti roku 
2016 spôsobil výpadok predaja dvom 
dopravným podnikom, ktoré naďalej 
vyraďovali staršie autobusy na pohon 
CNG. Naopak, v segmente zákazníkov 
mimo dopravných podnikov spoloč-
nosť zaznamenala nárast predaja CNG 
o vyše 13,5 %.

Významným míľnikom v rozvoji seg-
mentu predaja CNG je projekt fueLCNG, 
prostredníctvom ktorého získa SPP od 
Európskej únie v rámci výzvy Nástroja 
na prepájanie Európy (Connecting Eu-
rope Facility – CEF) takmer 15,7 milióna 
eur. Cieľom projektu fueLCNG je pod-
pora využívania stlačeného zemného 
plynu (CNG) a skvapalneného zemné-
ho plynu (LNG) v doprave na Slovensku 
ako alternatívneho paliva s priaznivým 

vplyvom na kvalitu ovzdušia. Reali-
záciou projektu fueLCNG pribudne 
do roku 2020 na diaľniciach D1 a D2  
14 nových plniacich staníc CNG  
a 3 nové plniace stanice LNG (Lique-
fied Natural Gas – skvapalnený zemný 
plyn) určené predovšetkým pre ťažkú 
nákladnú dopravu. Súčasťou projektu 
je aj výstavba prvého zariadenia na 
skvapalňovanie zemného plynu na 
Slovensku, čím sa vytvoria predpoklady 
na zásobovanie všetkých segmentov 
dopravy vrátane riečnej dopravy LNG. 

Skokové vybudovanie 17 plniacich 
staníc na zemný plyn posilní dôveru 
medzi používateľmi a dodávateľmi vo-
zidiel a významne podporí využívanie 
zemného plynu v doprave na Sloven-
sku. Spustenie prevádzky plniacich sta-
níc je naplánované na rok 2020. 

Projekt fueLCNG, ktorý získal v júli 2017 
podporu Európskej únie, je v súlade 
s Národným politickým rámcom pre 
rozvoj trhu s alternatívnymi palivami 
a je podporovaný Ministerstvom do-
pravy a výstavby Slovenskej republiky. 
Partnerom SPP v tomto projekte je Eu-
rópske zoskupenie hospodárskych zá-
ujmov Danube LNG.
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INŠTITÚT 
INTERNÉHO OMBUDSMANA 
S cieľom podporiť spoločenskú zod-
povednosť a otvorenú komunikáciu so 
zamestnancami SPP v roku 2015 zriadil 
inštitút ombudsmana, ktorý je povere-
ný vybavovaním dvoch okruhov pod-
netov zamestnancov:
•  prijímať a vybavovať podnety týkajúce 

sa protispoločenskej činnosti, pričom 
pri ich vybavovaní sa riadi ustanove-
niami zákona a internou smernicou,

•  prijímať a riešiť podnety na porušova-
nie etických princípov – Kódexu sprá-
vania SPP.

Na prijímanie týchto podnetov bola vy-
tvorená špeciálna e-mailová schránka.

V roku 2017 nebol zaznamenaný žiad-
ny prípad v oblasti závažnej protispolo-
čenskej činnosti na pracovisku a v ob-
lasti etických princípov boli podnety 
zamestnancov riešené priebežne.

Vysokoškolské
436 zamestnancov

Do 30 rokov
42 zamestnancov

41 – 50 rokov
249 zamestnancov

31 – 40 rokov
209 zamestnancov

Základné
2 zamestnanci

Nad 50 rokov
221 zamestnancov

    60,47 %

    5,83 %

    34,54 %

    28,99 %

    0,28 %

    30,65 %

Úplné stredné a maturitou
260 zamestnancov

    36,06 %

Stredné odborné
23 zamestnancov

    3,19 %

Kvalifikačná štruktúra zamestnancov 
k 31. 12. 2017

Veková štruktúra zamestnancov 
k 31. 12. 2017

Priemerný vek zamestnancov
k 31. 12. 2017 bol 44,4 roka.

Ľudské zdroje 

VZŤAHY SO ZAMESTNANCAMI
SPP ako zamestnávateľ sa s odborovou 
organizáciou dohodol na novej Kolek-
tívnej zmluve, ktorá je účinná do 31. de-
cembra 2020. Výhodnejšie podmienky 
boli dohodnuté v oblasti zvyšovania 
základných miezd, poskytovania pra-
covného voľna a kafetérie benefitov zo 
sociálneho fondu.

V rámci budovania vzťahov so zamest-
nancami spoločnosť pripravila a zreali-
zovala druhý ročník podujatia Firemné 
hry SPP. Šport kombinovaný so zá-
bavnými súťažnými aktivitami vytvoril 
priestor pre spoločne strávený čas. Už 
siedmy ročník vianočného podujatia 
Anjelské Vianoce spoločnosť pripravila 
pre zamestnancov a ich rodiny v troch 
regiónoch Slovenska. V Bratislave, vo 
Zvolene a v Košiciach sa na ňom zú-
častnilo spolu takmer 1 100 ľudí. SPP 
pripravil v roku 2017 pre svojich za-
mestnancov aj možnosť dobrovoľného 
darovania krvi. V troch rôznych termí-
noch získala Národná transfúzna stani-
ca viac ako 41 litrov krvi.

ROZVOJ A VZDELÁVANIE
V roku 2017 spoločnosť SPP zamerala 
rozvoj svojich zamestnancov predo-
všetkým na podporu zákazníckej orien-
tácie, inovatívneho myslenia, proaktivi-
tu a iniciatívu. Spoločnosť pokračovala 
v rozvoji obchodných zručností a zá-
kazníckej orientácie zamestnancov, kto-
rí prichádzajú do styku so zákazníkmi.

SPP prvýkrát zorganizoval internú kon- 
ferenciu s cieľom inšpirovať zamest-
nancov a podporiť ich inovatívne  
myslenie prostredníctvom praktických  
príkladov zo života firmy a zároveň 
spoznať a vyskúšať si viacero kreatív-
nych techník. Až 98 % hodnotiacich 
účastníkov vyhodnotilo 1. ročník konfe-
rencie pozitívne. 

SPP pokračoval v programe inSPPiro, 
platforme na podávanie nápadov za-
mestnancov na zlepšenie procesov, 
aktivít a pracovného prostredia. V roku 
2017 zamestnanci zaslali 75 nových ná-
padov.

Zamestnanci mali aj v roku 2017 mož-
nosť zúčastniť sa na dobrovoľných 

prednáškach zameraných na rozvoj 
mäkkých zručností. SPP opäť zrealizo-
val Dni zdravia, počas ktorých zamest-
nanci mohli otestovať svoje zdravie 
a konzultovať svoj zdravotný stav s od-
borníkmi.

V roku 2017 bol spustený rozvojový 
program pre High Potentials, zamest-
nancov s vysokým potenciálom. V rám-
ci programu si zamestnanci rozvíjali 
svoje schopnosti a zručnosti formou 
tréningov a mentoringu. Zároveň pra-
covali na vybraných projektoch zame-
raných na vnímanie značky SPP a pod-
poru zákazníckej spokojnosti. 

SPP pokračoval aj v spolupráci so štu-
dentmi stredných a vysokých škôl pro-
stredníctvom odborných stáží a spolu-
práce na bakalárskych a diplomových 
prácach.

ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANCOV
K 31. 12. 2017 mala spoločnosť SPP spo-
lu 721 zamestnancov (k 31. 12. 2016 to 
bolo 715 zamestnancov). Z toho bolo 
471 žien, čo predstavuje 65,3 % z celko-
vého počtu zamestnancov.

VZDELANIE

VEK
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Filantropické aktivity SPP radia spoloč-
nosť medzi najvýznamnejšie spoločen-
sky zodpovedné podnikateľské sub-
jekty na Slovensku. Vďaka projektom 
Nadácie SPP a neinvestičného fondu 
EkoFond prispieva k zlepšeniu prostre-
dia, v ktorom pôsobí, a života ľudí, ktorí 
v ňom žijú.
 
SPPOLOČNE – ZNAČKA  
SO ZMYSLOM PRE ZODPOVEDNOSŤ
V rámci úspešného verejnoprospeš-
ného programu SPPoločne, ktorý SPP 
vyhlásil spolu s Nadáciou SPP prvýkrát 
v roku 2012, bolo zrealizovaných 206 
projektov za 1 240 000 eur. Adresnú 
pomoc konkrétnym komunitám a re-
giónom Slovenska ocenili tak odborní-
ci, ako aj široká verejnosť. Svedčí o tom 
aj vysoká návštevnosť špeciálnej we-
bovej stránky programu sppolocne.sk 
s viac ako 800 000 návštevníkmi. Fi-
nančné dotácie získali najprínosnej-
šie projekty z oblasti kultúry či športu 
v kategórii SPPoločne pre ľudí a v ka-
tegórii SPPoločne pre domovinu boli 
podporené projekty na rozvoj ekolo-
gického vzdelávania či zveľaďovania 
životného prostredia. Transparentnosť 
bola pre SPP v programe SPPoločne 
kľúčová, a preto o víťazoch rozhodova-
la verejnosť hlasovaním. Do verejného 
online hlasovania sa zapojilo celkovo 
viac ako 600 000 ľudí. Výsledky môžu 

záujemcovia nájsť na webovej stránke 
sppolocne.sk. 

SPP VÝZNAMNE CHRÁNI NAŠE 
 KULTÚRNE DEDIČSTVO
SPP je dlhoročným partnerom súťaže 
Kultúrna pamiatka roka, ktorú vyhlasu-
je Ministerstvo kultúry SR. Jej cieľom je 
podporovať zodpovedný prístup vlast-
níkov národných kultúrnych pamia-
tok a predstaviteľov samosprávy miest 
a obcí k ochrane kultúrneho dedičstva 
Slovenskej republiky. Do dvanásteho 
ročníka sa prihlásilo 13 projektov, z kto-
rých odborná porota nominovala do 
ďalšieho hodnotenia 10 zrenovovaných 
pamiatok z celého Slovenska. Víťazi do-
stali okrem titulu Kultúrna pamiatka 
roka 2016 aj symbolickú bronzovú so-
šku bájneho vtáka Fénixa a finančný dar 
od Nadácie SPP vo výške 8 300 eur. Kul-
túrnou pamiatkou roka 2016 a laureát-
mi ceny Fénix sa stali: Obec Nitrianska 
Blatnica za komplexnú stavebnú ob-
novu a reštaurovanie kaplnky Rotunda 
sv. Juraja pri Nitrianskej Blatnici, Evan-
jelická cirkev augsburského vyznania 
na Slovensku v Roštári za reštaurovanie 
oltára v evanjelickom kostole v Roštári, 
Ústredný zväz židovských nábožen-
ských obcí na Slovensku za komplex-
nú stavebnú obnovu a reštaurovanie 
objektu Starej synagógy v Bardejove 
a Ing. Miroslav Trnka za komplexnú 
stavebnú obnovu a reštaurovanie meš-
tianskeho radového domu na Trojič-
nom námestí 5 v Trnave.

SPP už štvrtýkrát pripravil na podporu 
hlavnej súťaže Kultúrna pamiatka roka 

na svojej facebookovej stránke Vaše 
SPP verejné hlasovanie v súťaži o naj-
krajšiu obnovenú pamiatku. Víťaz získal 
na slávnostnom vyhlásení sošku LIKE. 
Verejnosť mohla vybrať svojho favorita 
z desiatich nominovaných pamiatok. 
Ich príbehy si mohla pozrieť na no-
vozriadenej webstránke Pamiatka roka 
SPP. Do verejného hlasovania sa zapo-
jilo takmer 17 701 ľudí. Víťazom sa stala 
sochárska výzdoba oltára Korunova-
nia Panny Márie z rímskokatolíckeho 
Kostola sv. Urbana v obci Bystré, kto-
rá získala viac ako dvetisíc hlasov. SPP 
a Nadácia SPP sú dlhoroční partneri 
programu Obnovme si svoj dom, v kto-
rom prispeli na 258 projektov sumou 
prekračujúcou 16 miliónov eur.

Slovenské plynárenské múzeum už 
viac ako 20 rokov mapuje históriu a sú-
časnosť plynárenstva na našom území. 
Ako jediné svojho druhu na Slovensku 
s viac ako 400 exponátmi ho navštívilo 
za ten čas takmer 46 000 návštevníkov. 
Múzeum je rozčlenené na niekoľko ex-
pozícií. Histórii svietiplynu je venovaný 
Pavilón histórie. Kancelária prokuristu 
dáva príležitosť nahliadnuť do dobovej 
atmosféry najvýznamnejšieho fabric-
kého úradníka v plynárni zo začiatku 
20. storočia. Expozícia Laboratória do-
tvára ucelený obraz prevádzkovej spo-
ľahlivosti výroby svietiplynu. Pavilón 
súčasnosti stále rozširuje zbierku expo-
nátov, ktoré dokumentujú plynárenské 
zariadenia na ťažbu, prepravu, úpravu 
a využitie zemného plynu. Prevažne sú 
zdokumentované v modeloch a ma-
ketách. Zbierka 18 historicky vzácnych 

plynárenských zariadení s reálnymi 
rozmermi je k dispozícii vo Vonkajšej 
expozícii. Uličné osvetlenie reprezen-
tujú dve vzácne repliky plynových ulič-
ných lámp – Pražský typ a SUGG z kon-
ca 19. storočia.

SPP v roku 2017 pripravil pre svojich 
fanúšikov druhý ročník súťaže Noc 
v múzeu. Do súťaže sa zapojilo takmer 
500 ľudí, od najmladších až po se-
niorov, prostredníctvom webstránky  
sppolocne.sk/muzeum. Všetci hlasujú-
ci, ktorí správne odpovedali na 3 súťaž-
né otázky, boli zaradení do žrebovania. 
Cenu získala rodina z Kalnej nad Hro-
nom, ktorá počas súkromnej prehliad-
ky múzea objavila čaro zapaľovania 
plynových pouličných lámp, domácich 
spotrebičov na plyn, napr. žehličky, 
a ďalších zaujímavých exponátov. 

Už takmer 20 rokov pre milovníkov slo-
venského výtvarného umenia otvára 
svoje brány Galéria SPP, ktorá poskyt-
la priestor pre vyše 150 výstav. Svoje 
miesto tu našli obrazy, sochy, keramika 
či umelecké diela z textilu a skla. V roku 
2017 mohli návštevníci obdivovať diela 
šiestich významných autorov, ako na-
príklad Daniel Bidelnica, Ján Koválik, 
Mária Bidelnicová, Katarína Alexyo-
vá-Fígerová či predstaviteľku najmlad-
šej generácie výtvarníkov Katarínu Ba-
lúnovú.

Spoločenská
zodpovednosť

Kaplnka v Rotunde sv. Juraja  

pri Nitrianskej Blatnici

Stará synagóga

v Bardejove

Oltár v evanjelickom kostole v Roštári

Meštiansky radový dom  

na Trojičnom námestí 5 v Trnave
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REÁLNA ZMENA VĎAKA  
PROJEKTOM NADÁCIE
Pomoc a podpora pre ľudí, ktorí to naj-
viac potrebujú, sa uskutočňujú najmä 
prostredníctvom neziskovej organizá-
cie Nadácia SPP už od roku 2002. K jej 
hlavným cieľom patrí rozvoj a ochrana 
duchovných, kultúrnych a morálnych 
hodnôt Slovenska. Podporuje najmä 
aktívnych ľudí, ktorí sa snažia meniť 
veci vo svojom okolí k lepšiemu, na-
chádzajú nové riešenia problémov, 
neúnavne hľadajú nové postupy s dl-
hodobou udržateľnosťou a starajú sa 
o svoje komunity a regióny.

Úlohou Nadácie SPP je spravodlivé roz-
deľovanie finančných prostriedkov pro-
stredníctvom grantov s jednoznačne 
určenými podmienkami a prehľadným 
procesom hodnotenia. Jej procesy sú 
otvorené, transparentné a zaručujú 
rovnosť šancí. Súčasne spolupracuje 
s organizáciami, ktoré presadzujú dl-
hodobé a inovatívne zmeny v sociálnej 
oblasti, čo prispieva k rozvoju občiansky 
zodpovednej spoločnosti. Cieľom pod-
porovaných projektov je najmä pomoc 
ľuďom v ťažkých životných situáciách.

Nadácia SPP dlhodobo poskytuje pod-
poru v týchto oblastiach:
• rozvoj a podpora vzdelávania,
• rozvoj a ochrana kultúrnych hodnôt,
•  podpora znevýhodnených skupín 

obyvateľstva,
• ochrana zdravia,
•  podpora charitatívnych a filantropic-

kých aktivít,
• komunitný a regionálny rozvoj.

V roku 2017 Nadácia SPP finančne pod-
porila spolu 286 projektov celkovou su-
mou približne 1,1 milióna eur. Až 69 prí-
spevkov v celkovej hodnote 471 357 eur 
poskytla Nadácia SPP partnerským pro-
jektom. Svoju finančnú pomoc v celko-
vej výške 588 970 eur poskytla aj gran-
tovým programom, ktorých bolo v roku 
2017 spolu 217. 

Nadácia SPP aj v roku 2017 pokračo-
vala vo svojich dlhodobých aktivitách 
a podporila projekty Modrého anjela, 
Slovenského paralympijského výboru 
a ďalšie. Navyše sa Nadácia SPP stala 
tiež partnerom série podujatí Bratislav-
ských Jazzových dní 2017 a predstave-
ní v Divadle GUnaGU. S organizáciou 
SMILE, n. o., spolupracovala na projekte 
Pomáhame s úsmevom – digitalizácia 
sterilných boxov a s Volejbalovým klu-
bom polície spolupracovala na projekte 
Olympiáda materských škôlok. Takis-
to prehĺbila partnerstvo s občianskym 
združením Okraj, ktoré je zriaďovate-
ľom chráneného pracoviska pre zdra-
votne postihnutých ľudí bez domova. 
Medzi najznámejšie aktivity Nadácie 
SPP patrí program O krok vpred, kto-
rého cieľom je skvalitniť starostlivosť 
o ľudí s postihnutím.

Nadácia SPP sa pomocou svojich pro- 
gramov snaží prispieť ku skvalitne-

niu starostlivosti o ľudí v nepriazni-
vej sociálnej situácii prostredníctvom 
podpory modelových, inovatívnych  
a progresívnych prístupov. Nadácia SPP 
pokračovala aj v roku 2017 v realizovaní 
grantového programu OPORA. V roku 
2017 bol program rovnako zameraný 
na podporu tvorby a realizácie indi-
viduálnych plánov rozvoja osobnosti 
klientov v zariadeniach sociálnej sta-
rostlivosti. V roku 2017 bolo podpore-
ných 72 klientov v špecializovaných za-
riadeniach v celkovej výške 43 620 eur.

POMÁHAŤ JE SÚČASŤOU  
FIREMNEJ KULTÚRY SPP
Nadácia SPP vyhlásila v roku 2017 už 
12. kolo Zamestnaneckého grantové-
ho programu. Jeho cieľom je umožniť 
zamestnancom sprostredkovať pomoc 
tam, kde si myslia, že je potrebná, a kde 
bude ich osobnou zásluhou dobre vy-
užitá. V rámci tohto kola 13 zamest-
nancov SPP získalo finančnú podporu 
v celkovej výške 11 900 eur na rôzne 
verejnoprospešné projekty.

EKOFOND AKTÍVNE PRISPIEVA  
K ZVYŠOVANIU ENERGETIC-
KEJ  EFEKTÍVNOSTI A ÚROVNE 
 ODBORNÉHO VZDELÁVANIA
Neinvestičný fond EkoFond SPP od 
svojho vzniku v roku 2007 finančne 
podporoval projekty efektívneho využí-
vania energií, vzdelávania, ochrany ži-
votného prostredia a aktivít spojených 
s osvetou v týchto oblastiach. V doteraz 
realizovaných aktivitách, programoch 
a grantoch podporil rôzne projekty su-
mou vo výške takmer 11 mil. eur. SPP 

ako verejne prospešná a aktívna spo-
ločnosť prostredníctvom EkoFondu 
zvýrazňuje svoju politiku v oblasti CSR 
a ide tak príkladom iným podnikateľ-
ským subjektom nielen na Slovensku. 
V roku 2017 boli nosnými aktivitami 
EkoFondu najmä aktivity súvisiace 
s odborným vzdelávaním, a to jednak 
vlastný projekt EkoFond pre školy a jed-
nak aktivity realizované v rámci medzi-
národných projektov.

VLASTNÉ PROJEKTY
Významnou súčasťou vlastného pro-
jektu „EkoFond pre školy“ sú aktivity za-
merané na študentov stredných odbor-
ných škôl technického zamerania. Od 
roku 2009 až po súčasnosť je najob-
siahlejšia spolupráca s tromi strednými 
odbornými školami, s ktorými sme za-
čali spolupracovať už v procese špecifi-
kácie nášho zámeru vytvoriť nový štu-
dijný odbor a s ktorými sme rozbehli aj 
proces experimentálneho overovania 
nového štvorročného študijného od-
boru s maturitou – Technik energetic-
kých zariadení budov (TEZB). Jeho ab-
solventi štúdiom získajú nielen kvalitné 
teoretické vedomosti a praktické zruč-
nosti spojené s inštaláciou, montážou 
a servisom rôznych druhov energetic-
kých a elektrotechnických zariadení, 
ako aj s realizáciou základných staveb-
ných činností. Na základe týchto vedo-
mostí, zručností a kompetencií získajú 
výučný list a maturitu, následne získajú 
aj elektrotechnickú spôsobilosť a ab-
solvujú zváračské skúšky. Okrem toho 
by mali byť schopní poskytovať prime-
rané energetické a poradenské služby. 

Aj v roku 2017 pokračoval rozvoj tohto 
študijného odboru a jeho výučbou sa 
od septembra toho roka začali zaoberať 
ďalšie štyri stredné školy. Vzhľadom na 
záujem odborníkov z praxe o spoluprá-
cu v tejto oblasti a potrebu prehlbova-
nia si kvalifikácie začal EkoFond aktívne 
pracovať na tvorbe kurzov pre oblasť 
celoživotného vzdelávania, či už pre 
odbornú verejnosť, ale aj pre učiteľov 
odborných predmetov tohto študijné-
ho odboru, resp. majstrov odborného 
výcviku.

V rámci komplementárnych aktivít pre 
študentov študijného odboru TEZB 
a príbuzných študijných odborov, ako 
aj odborníkov z praxe je významná ďal-
šia aktivita EkoFondu – vydanie dvoch 
publikácií, prevzatých z Rakúska, kto-
rých obsahom je takmer encyklopedic-
ké poskytnutie aktuálnych informácií 
z oblasti „Vykurovacia a vetracia tech-
nika“ a komplexné informácie z oblasti 
„Základy inštalácií“.

MEDZINÁRODNÉ PROJEKTY
Napriek skutočnosti, že EkoFond už 
v roku 2013 úspešne ukončil projekt 
REFUGE (Renewable Energy for Future 
Generations) – Obnoviteľné zdroje 
energie pre budúce generácie, o jeho 
výstupy je neustále záujem. Okrem 
učebných textov pre technické odbo-
ry stredných odborných škôl, vytvore-
ných v rámci tohto projektu, 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. Táto je zaujímavá 
nielen pre žiakov základných škôl, ktorí 
sa rozhodujú, na akú strednú školu sa 
prihlásiť, ale aj pre študentov stredných 
škôl a najmä pre kariérnych poradcov, 
ktorí poskytujú svoje poradenské služby 
v profesionálnej orientácii študentov. Na 
projekt BUILD UP Skills Slovakia (BUSSK), 
ktorého cieľom bolo pripraviť „cestovnú 
mapu“ vzdelávania robotníkov v staveb-
níctve ako súčasť prípravy tohto sekto-
ra hospodárstva na zelenú ekonomiku, 
nadväzuje projekt STAVEDU – národný 
systém kvalifikácie a ďalšieho vzdeláva-
nia pre pracovníkov na stavbách. V rám-
ci tohto projektu sa v roku 2016 pripravil 
celý rad vzdelávacích kurzov v súlade 
s vytvorenou „cestovnou mapou“. Eko-
Fond sa v roku 2017 aktívne zúčastnil na 
príprave vzdelávacieho programu s ná-
zvom Technik energetických zariadení 
budov. Cieľom vzdelávacieho progra-
mu, pozostávajúceho z troch kurzov, 
je príprava kvalifikovaných pracovní-
kov pre oblasť energetických zariadení 
v budovách (administratívne budovy, 
školy, nemocnice…), cieľovou skupi-
nou sú pracovníci s minimálne 1 rokom 
praxe, napr. inštalatéri, prevádzkovate-
lia systémov/servisní pracovníci, podni-
koví energetici, údržbári. V podstate ide  
o nadstavbu pre študijný program Technik 
energetických zariadení budov (formálne 
vzdelávanie – pod gesciou EkoFondu), 
prispôsobenú pracovníkom v praxi. 

Certifikát transparentnosti udelený v 2017  
od Asociácie firemných nadácií a fondov (ASFIN).
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V roku 2017 fond pokračoval s realizá-
ciou medzinárodného projektu EDES. 
Jeho hlavnou úlohou je zosúladiť zák-
ladné a prierezové zručnosti študentov 
stredných odborných škôl zameraných 
na oblasť elektrotechniky a energeti-
ky, prispieť k rozvoju duálneho systé-
mu odborného vzdelávania a prípravy, 
pričom hlavnou cieľovou skupinou je 
sektor malých a stredných podnikov 
z oblasti energetiky a elektrotechniky. 
V rámci projektu sa uskutočnil dotaz-
níkový prieskum všetkých firiem, ktoré 
vstúpili do duálneho systému vzdelá-
vania od 1. 9. 2015, ako aj škôl, ktoré sa 
na tomto procese zúčastňujú. Spraco-
vané vyhodnotenie sa stalo základom 
diskusie ministerstva školstva k prob-
lematike prípravy otvorenia procesu 
novelizácie zákona o odbornom vzde-
lávaní a príprave. Fond sa stal aktívnym 
členom pracovnej skupiny vytvorenej 
ministerstvom školstva na úpravu zá-

kona o odbornom vzdelávaní a prípra-
ve. Výstupy tohto prieskumu sa stali 
jedným zo základov tvorby koncepcie 
rozvoja duálneho systému vzdelávania 
pre malé a stredné podniky v segmente 
energetiky a elektrotechniky a stali sa 
východiskom a súčasťou práce pracov-
ných skupín zriadených ministerstvom 
školstva, ktorých úlohou je pracovať 
na aktualizácii legislatívy pre odborné 
vzdelávanie a prípravu.

Ďalšími zdrojmi sú informácie o pod-
mienkach spolupráce malých a stred-
ných firiem so strednými školami a vý-
chove nových odborníkov, získané od 
zahraničných partnerov projektu z Ra-
kúska a Českej republiky. Ďalším neza-
nedbateľným výstupom projektu je vy-
tvorenie 6 nových učebníc, ktoré budú 
využité nielen pre študijný odbor Tech-
nik energetických zariadení budov, 
ale aj pre príbuzné študijné a učebné 

odbory. Nezanedbateľným výstupom 
projektu EDES je aj súbor metodických 
materiálov pre výučbu odborného vý-
cviku inštruktorov vo firmách alebo pre 
majstrov odborného výcviku na stred-
ných odborných školách. Naším cie-
ľom je aj navrhnúť zmeny a opatrenia 
v slovenskej legislatíve tak, aby sa zvý-
šila motivácia malých a stredných pod-
nikov z elektroenergetického sektora 
vstúpiť do duálneho systému vzdelá-
vania. Spomínaný projekt bude trvať až 
do roku 2018, pričom celková výška zís-
kaného finančného príspevku, ktorá sa 
čerpá priebežne, je takmer 213 000 eur.

Ďalším projektom, ktorého realizáciou 
sa EkoFond v roku 2017 začal zaobe-
rať, je projekt SEER (Towards sustai-
nable and energy efficient real estate 
education and training) – Udržateľné 
a energeticky efektívne nehnuteľnosti. 
Ďalšími partnermi projektu sú Kiinko – 

Real Estate Education sr z Fínska – ko-
ordinátor projektu, AFBB Akademie für 
berufliche Bildung GmbH z Nemecka, 
NCOI Opleidingen z Holandska, Tal-
linna Tehnikakõrgkool UAS z Estónska, 
Metropolia University of Applied Scien-
ce z Fínska.

Projekt je zameraný na segment ne-
hnuteľností (realitný biznis, facility ma-
nažment, správa budov a pod.), pričom 
jedným z jeho cieľov je zmapovať ak-
tuálnu situáciu v oblasti vzdelávania 
zameraného na oblasť energetickej 
efektívnosti a udržateľnej energetiky 
pre tento segment, identifikovať a na-
vrhnúť nové vzdelávacie potreby. Jed-
ným z prvých krokov tohto projektu 
je realizácia prieskumu zameraného 
na vybranú skupinu osôb pôsobiacich 
v segmente nehnuteľností. Výsledky 
prieskumu sa použijú na vypracova-
nie stratégie vzdelávania a školenia 

pre sektor nehnuteľností. Projekt bude 
ukončený v roku 2019.

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA  
ZDRAVIA PRI PRÁCI
SPP v roku 2017 pokračoval v riadení 
činností v oblasti bezpečnosti a ochra-
ny zdravia pri práci ako neoddeliteľnej 
súčasti riadenia spoločnosti. Aktivity 
realizoval so zámerom napĺňať svoj 
základný cieľ, ktorým je bezpečnosť 
a ochrana zdravia pri práci každého 
zamestnanca na pracoviskách spoloč-
nosti, so zodpovedným uplatňovaním 
zásad aj voči svojim partnerom a ďal-
ším dotknutým stranám. 

Ciele v oblasti bezpečnosti a ochra-
ny zdravia pri práci určuje a dosahuje 
dôslednou identifikáciou rizík a ich po-
sudzovaním v kontexte konkrétnych 
podmienok svojich pracovísk, ich ná-
sledným riadením a elimináciou v ma-

ximálnej možnej miere. Efektívnym 
zabezpečovaním zásad bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci zlepšuje vý-
konnosť systému riadenia BOZP, a tak 
dosahuje zhodu so súvisiacimi právny-
mi požiadavkami. 

Vytvára bezpečné pracovné prostre-
die a podmienky na výkon práce svo-
jich zamestnancov. Nástrojmi sú ur-
čené ciele a prijaté záväzky v oblasti 
BOZP, ktoré sa týkajú znižovania rizík 
pri všetkých činnostiach vo všetkých 
prevádzkach spoločnosti. Dôsledným 
a systematickým uplatňovaním opat-
rení súčasne motivuje zamestnancov 
na bezpečné správanie a zodpoveda-
júce povedomie v oblasti starostlivosti 
o vlastné zdravie. Primeranú pozornosť 
venuje faktorom pracovného prostre-
dia, a tým aj opatreniam na obmedze-
nie až úplné odstránenie ich vplyvu na 
zamestnancov spoločnosti.
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ISO
9001

ISO
14001

OHSAS
18001

Zníženie počtu úrazov na dva registro-
vané pracovné úrazy v priebehu roka 
2017 a fakt, že v roku 2017 a ani v pred-
chádzajúcich rokoch nebol zazname-
naný ani jeden prípad vzniku choroby 
z povolania, sú výsledkom dlhodobej 
aktívnej politiky SPP ako zamestnávate-
ľa v oblasti BOZP. 

V priebehu roka 2017 nebol zazna-
menaný výskyt požiaru, prípadne inej 
mimoriadnej udalosti s významným 
potenciálom škody na zdraví zamest-
nancov, na majetku spoločnosti alebo 
na životnom prostredí.

SPP je od roku 2015 držiteľom cer-
tifikátu systému manažérstva kvality 
podľa medzinárodnej normy ISO 9001 
a certifikátu systému environmentálne-
ho manažérstva podľa medzinárodnej 
normy ISO 14001. V roku 2017 bol In-
tegrovaný manažérsky systém doplne-

ný o systém manažérstva bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci podľa me-
dzinárodnej normy OHSAS 18001.

Zavedením systému manažérstva pod-
ľa štandardov normy OHSAS 18001 sa 
systém riadenia kvality, environmentu 
a bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci v spoločnosti stal plne implemen-
tovaný v Integrovanom manažérskom 
systéme spoločnosti. SPP tým preuka-
zuje svoju spoločenskú zodpovednosť 
a prezentuje svoj vplyv na sociálne 
a zamestnanecké vzťahy vyplývajúce 
z predmetu podnikateľskej činnosti.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Ochrana životného prostredia bola 
v roku 2017 súčasťou priorít spoločnosti 
a bola jej venovaná náležitá pozornosť. 
Zavedený certifikovaný systém envi-
ronmentálneho manažérstva podľa  
EN ISO 14001:2004 sa osvedčil a pred-

stavuje vhodný nástroj na dosahovanie 
environmentálnych a hospodárskych 
cieľov, riadenie významných environ-
mentálnych aspektov a dosahovanie 
zhody s právnymi požiadavkami.

SPP aktívne prispieva k zlepšovaniu 
kvality životného prostredia v oblasti 
kvality ovzdušia znižovaním spotreby 
benzínu a nafty pri prevádzke svojich 
vozidiel v prospech ekologického po-
honu na stlačený zemný plyn (CNG). 
Vozidlá s pohonom na CNG produkujú 
do ovzdušia o 99 % menej škodlivých 
látok, o 75 % menej oxidov dusíka,

o 10 – 25 % menej oxidov uhlíka, o 45 % 
menej polyaromatických látok a menej 
skleníkových plynov.

Spoločnosť prevádzkuje malé a stredné 
zdroje znečisťovania ovzdušia. Zodpo-
vedný prístup k prevádzke a dôsledné 
kontroly prevádzkovaných technic-
kých zariadení vytvorili predpoklady na 
zníženie emisií všetkých sledovaných 
znečisťujúcich látok vypustených do 
ovzdušia v priebehu roka 2017.

SPP uprednostňuje zhodnotenie od-
padov pred ich zneškodnením. V roku 
2017 bol v spoločnosti zaznamenaný 
nárast zhodnoteného odpadu o 3,61 % 
v porovnaní s rokom 2016. V priesto-
roch spoločnosti sú vytvorené pod-
mienky na separovaný zber odpadu. 
Dlhodobo narastá podiel vyseparova-
ných zložiek odpadu.

Sledovanie vypúšťaných odpadových 
vôd SPP realizuje prostredníctvom 
pravidelných odberov analyzovaných 
v akreditovanom laboratóriu. Vysokú 
pozornosť venuje bezchybnej prevádz-
ke a údržbe čističiek odpadových vôd, 
odlučovačov ropných látok a lapačov 
tukov a olejov.

Dodržiavanie štandardov EN ISO 14001, 
zhodnocovanie odpadov a trvalé mo-
nitorovanie a eliminácia negatívnych 
vplyvov na životné prostredie sú súčas-
ťou zodpovedného podnikania spoloč-
nosti s cieľom prispievať k trvalo udrža-
teľnému rozvoju.
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Rok končiaci sa  
31. decembra 2017

Rok končiaci sa  
31. decembra 2016

Predaj zemného plynu a elektrickej energie 1 493 1 280

Ostatné 16 22

Aktivácia – –

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

(1 413) (1 148)

Odpisy a amortizácia (7) (7)

Strategické bezpečnostné zásoby zemného plynu (42) (42)

Skladovanie zemného plynu na účely obchodníka a ostatné služby (59) (58)

Osobné náklady (27) (28)

Opravné položky k nedobytným a pochybným pohľadávkam, netto (4) (21)

Rezervy a straty zo znehodnotenia, netto (6) (13)

Ostatné, netto 2 3

Zisk z finančných investícií 384 499

Náklady na financovanie a ostatné finančné náklady 6 (4)

Zisk pred zdanením 343 483

DAŇ Z PRÍJMOV (24) (20)

ČISTÝ ZISK ZA OBDOBIE 319 463

Rok končiaci sa  
31. decembra 2017

Rok končiaci sa  
31. decembra 2016

Predaj zemného plynu a elektrickej energie 1 556 1 323

Ostatné 15 22

Aktivácia – –

Nákup zemného plynu, elektrickej energie a spotreba materiálu a energie (1 472) (1 186)

Odpisy a amortizácia (7) (7)

Strategické bezpečnostné zásoby zemného plynu (42) (42)

Skladovanie zemného plynu na účely obchodníka a ostatné služby (61) (60)

Osobné náklady (28) (29)

Opravné položky k nedobytným a pochybným pohľadávkam, netto (4) (21)

Rezervy a straty zo znehodnotenia, netto (5) (15)

Ostatné, netto 3 3 

Zisk/(strata) z investícií 6 (15)

Podiel na zisku pridružených spoločností a spoločných podnikov 310 295

Náklady na financovanie 6 (4)

Zisk/(strata) pred zdanením 277 264

Daň z príjmov (24) (20)

ZISK ZA OBDOBIE 253 244

Čistý zisk pripadajúci na:

Akcionárov SPP  253 244

Menšinové podiely ostatných vlastníkov dcérskych spoločností – –

CELKOM 253 244

Individuálne účtovné výkazy SPP
(vybrané údaje v mil. eur)

Konsolidované účtovné výkazy skupiny SPP
(vybrané údaje v mil. eur)
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SÍDLO SPP
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
Slovenská republika

Tel.: +421 2 62 62 11 11
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 58 69 90 00
E-mail: zakaznickalinka@spp.sk
Volania zo zahraničia a zo siete alterna-
tívnych operátorov: +421 2 58 69 90 90

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 58 69 90 10
Volania zo zahraničia a zo siete alterna-
tívnych operátorov: +421 2 58 69 90 92
Férová linka SPP
Tel.: 0800 126 076 (v pracovných dňoch 
od 7.00 do 20.00 h)

SÍDLO SLOVENSKÉHO  
PLYNÁRENSKÉHO MÚZEA
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/c
825 11 Bratislava
Tel.: +421 2 62 62 41 64, 0911 704 489  
(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 dopre-
du.

SÍDLO GALÉRIE SPP
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/c
825 11 Bratislava
Tel.: +421 2 62 62 42 42 (v pracovných 
dňoch od 11.00 do 18.00 h)
E-mail: galeria@spp.sk
Vstup do galérie je voľný.

Kontakty
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