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PVážené dámy, vážení páni,

rok 2018 bol pre energetický sektor 
nielen na Slovensku, ale v celej Eu-
rópe mimoriadne náročný.

Všetkých dodávateľov ovplyvnil 
prudký rast cien energií. Ceny plynu 
a elektriny sa na burze medziroč-
ne zvýšili podobným tempom až 
o zhruba tretinu. Tlak na ceny plynu 
spôsobil najmä rast cien ostatných 
komodít a takisto výrazné zdraže-
nie povoleniek CO

2
. Ďalšími faktor-

mi podporujúcimi tento trend boli 
neplánované odstávky na nórskych 
ťažobných poliach, pokračujúce vy-
šetrovanie bezpečnosti jadrových 
reaktorov vo Francúzsku a Belgicku, 
ako aj nízka hladina európskych riek 
znemožňujúca transport uhlia po 
nich.

Naša spoločnosť pokračovala v roku 
2018 v kontinuálnej optimalizácii 
procesov a efektívnom nastavova-
ní organizačnej štruktúry. V silnom 
konkurenčnom prostredí SPP po-
trebuje výkonnejší obchod, nákla-
dovo optimálne riadenie prevádzky 
a vyššiu produktivitu zamestnan-
cov. To prispeje k vyššej spokojnosti 
našich zákazníkov a zlepší ekono-
mickú výkonnosť SPP. Spoločným 
cieľom s naším akcionárom – Mi-

nisterstvom hospodárstva Sloven-
skej republiky navyše stále zostáva 
vytvorenie platformy, ktorá by mala 
zastrešovať aktivity štátu v oblasti 
energetiky a spravovať jeho akcie 
vo viacerých relevantných spoloč-
nostiach. Základom spomínanej 
platformy by sa mala stať spoloč-
nosť SPP. Tým by sa ďalej posilnila 
naša pozícia kľúčového subjektu na 
energetickom trhu.

SPP dodal v uplynulom roku svo-
jim zákazníkom takmer 31,5 TWh 
energií. Spoločnosť zároveň stabili-
zovala zákaznícke portfólio a počet 
odberných miest, do ktorých dodá-
vame plyn alebo elektrinu, dosiahol 
celkovo 1,33 milióna. V roku 2018 sa 
nám navyše podarilo druhýkrát za 
sebou medziročne zvýšiť celkový tr-
hový podiel v dodávke plynu. V roku 
2018, rovnako ako v predchádzajú-
cich rokoch, bol SPP prvou voľbou 
pre odberateľov, ktorí sa rozhodli 
pre zmenu dodávateľa elektriny. 
To znamená, že odberatelia, ktorí 
v roku 2018 menili dodávateľa elek-
triny, sa najčastejšie rozhodli pre 
SPP. Podiel SPP na trhu domácností 
v dodávke elektriny dosiahol v roku 
2018 úroveň viac ako 8,5 %, čo nás 
radí na 4. miesto spomedzi dodá-
vateľov elektriny pre domácnosti. 
SPP je zároveň najväčším novým 
dodávateľom elektriny na Sloven-
sku z pohľadu počtu zákazníkov. Ku 

Príhovor 
predsedu 
predstavenstva
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koncu roka 2018 sme dodávali elek-
trinu do takmer 190 000 odberných 
miest. 

SPP aj v minulom roku, v súlade 
s vládnou energetickou politikou, 
garantoval bezpečnosť dodávok 
plynu pre celé Slovensko. Spoloč-
nosť zabezpečila podstatne vyššie 
zásoby zemného plynu, ako ukladá 
legislatíva dodávateľom na Sloven-
sku. Hoci by sme ako dodávateľ po-
trebovali len približne polovicu svo-
jich zásob plynu, vyšší objem slúži 
ako strategická rezerva pre potreby 
riešenia prípadnej krízovej situácie 
v dodávkach plynu. To však so se-
bou prináša aj výrazné finančné ná-
klady, ktoré znáša len SPP a žiadny 
iný dodávateľ energií. 

Rok 2018 sa niesol aj v znamení 
implementácie a spustenia nového 
informačného systému na obsluhu 
zákazníkov. Nový informačný sys-
tém zjednocuje procesy obsluhy 
zákazníka vrátane tvorby produk-
tov, fakturácie a správy pohľadávok. 
Nový systém, ktorý je jedným z kro-
kov na skvalitňovanie našich slu-
žieb, prináša zákazníkom SPP skrá-
tenie času riešenia ich požiadaviek, 
modernejšiu úroveň predaja, obslu-
hy a starostlivosti. Dôležitým míľni-
kom bol aj začiatok implementácie 
projektu fueLCNG s podporou Eu-
rópskej únie, ktorý je nielen jedným 

z nástrojov na využívanie plynu ako 
environmentálne prijateľnejšej al-
ternatívy v doprave, ale prispieva aj 
k celkovej ochrane ovzdušia. 

Spoľahlivosť, bezpečnosť a férový 
prístup zostali aj v roku 2018 zák-
ladnými piliermi nášho pôsobenia 
na energetickom trhu. Spolu s do-
dávkou plynu a elektriny sme po-
skytovali aj ďalšie produkty a dopln-
kové inovatívne energetické služby. 
So SMARTHOME technológiami od 
SPP využívali naši zákazníci energie 
efektívnejšie, bezpečnejšie a kom-
fortnejšie. 

Aj v minulom roku sme boli hrdým 
partnerom slovenského paralympij-
ského družstva, ktoré reprezentova-
lo Slovensko na XII. zimných para-
lympijských hrách v juhokórejskom 
Pjongčangu. Talent, odhodlanie, 
energia a mnohokrát sebazaprenie 
našich reprezentantov priniesli vý-
nimočný výsledok a naša výprava 
získala rekordných 11 medailí. Vý-
borné výkony našich paralympio-
nikov vyvolali veľký záujem a široká 
verejnosť si mohla uvedomiť pre-
kážky, s ktorými sa znevýhodnení 
ľudia na Slovensku stretávajú v kaž-
dodennom živote. Motto SME SI 
ROVNÍ tak dostalo úplne nový roz-
mer. SPP podporil v roku 2018 pro-
stredníctvom Nadácie SPP a Eko-
Fondu stovky verejnoprospešných 

a filantropických projektov a aktivít 
v rôznych oblastiach od vzdelávania 
cez ochranu zdravia až po regionál-
ny a komunitný rozvoj. 

V mene vedenia spoločnosti by som 
sa rád poďakoval za dôveru počas 
uplynulého roka všetkým našim 
zákazníkom a obchodným partne-
rom. Ako líder energetického trhu 
urobíme všetko pre to, aby sme do-
kázali naplniť očakávania a priniesli 
aj v nasledujúcom období najlepšie 
produkty, služby a zákaznícku ob-
sluhu. Chcem sa zároveň poďako-
vať aj našim zamestnancom za na-
sadenie, profesionalitu a oddanosť 
spoločnosti v roku 2018. 

Ing. Ján Valko
predseda predstavenstva
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P VProfil 
spoločnosti

Slovenský plynárenský priemy-
sel, a.s. (SPP), je najväčším a naj-
významnejším slovenským dodá-
vateľom energií. V oblasti dodávky 
plynu priamo nadväzuje na viac 
ako 160-ročnú tradíciu slovenského 
plynárenstva a od roku 2012 pô-
sobí aj na trhu dodávky elektrickej 
energie. SPP garantuje spoľahlivé, 
bezpečné a konkurencieschopné 
dodávky plynu i elektriny a s nimi 
spojené služby vo všetkých regió-
noch Slovenska. Zemný plyn alebo 
elektrickú energiu úspešne dodáva 
do 1,33 milióna odberných miest. 
SPP sa okrem dodávky energií ve-
nuje aj poskytovaniu energetických 
služieb, energetických smart riešení, 
rozvoju alternatívnych palív CNG, 
LNG a biometánu.

  
 

Aktivity v oblasti spoločenskej zod-
povednosti realizuje SPP aj prostred-
níctvom EkoFondu, n. f., a Na dácie  
SPP. Od roku 2014 je vlastníkom 
100 % akcií spoločnosti Slovenská 
republika, ktorá svoje akcionárske 
práva vykonáva prostredníctvom 
Ministerstva hospodárstva Sloven-
skej republiky.
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VVízia 
spoločnosti

Víziou spoločnosti SPP je byť silným, 
spoľahlivým, inovatívnym a spolo-
čensky zodpovedným lídrom v do-
dávaní energií a služieb.

ZÁKAZNÍK
SPP sa zameriava na budovanie 
vzťahov so zákazníkmi podľa ich 
potrieb.

PREDAJ KOMODÍT
SPP chce byť lídrom medzi dodáva-
teľmi plynu a elektriny na Slovensku 
s prítomnosťou v iných krajinách.

DODÁVATEĽ SLUŽIEB
SPP má za cieľ poskytovať komplex-
né a inovatívne energetické služby 
všetkým svojim zákazníkom.

INVESTÍCIE
SPP chce vybudovať silnú energe-
tickú skupinu v regióne prostredníc-
tvom realizácie investičnej stratégie.

STABILITA
SPP má za cieľ budovať vyrovnané 
hospodárenie podporené rastom tr-
žieb v nových segmentoch.
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P DPredstavenstvo

PREDSEDA PREDSTAVENSTVA
Ing. Ján Valko

PODPREDSEDA PREDSTAVENSTVA
Ing. Rudolf Slezák

ČLENOVIA
Ing. Ivan Gránsky od 20. 6. 2018
Ing. Milan Hargaš
Pierre Poncik, M.Sc., do 19. 6. 2018
Ing. Ján Szalay

Vrcholový manažment

GENERÁLNY RIADITEĽ
Ing. Štefan Šabík
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DDozorná rada

PREDSEDA DOZORNEJ RADY
Mgr. Maroš Čislák

ČLENOVIA
JUDr. Matúš Bušniak
Ing. Miloš Dančo od 19. 9. 2018
JUDr. Peter Dráč
Ing. Michal Ďurkovič
Ing. Valéria Janočková
Ing. Dionýz Kaszonyi od 1. 12. 2018
Ing. Zoltán Kovács do 30. 11. 2018
Ing. Robert Maguth
Viera Uhrová
Ing. Peter Vaštík do 18. 9. 2018
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EV roku 2018 sa spoločnosť SPP pre-
zentovala nielen ako spoľahlivý 
a inovatívny dodávateľ energií, ale aj 
ako ambiciózny obchodník s ener-
getickými komoditami na medziná-
rodných európskych burzách. SPP 
si v uplynulom roku posilnil pozíciu 
kľúčového dodávateľa plynu na slo-
venskom trhu a súčasne zvýšil svoj 
podiel na slovenskom trhu v predaji 
elektrickej energie.

Výnosy z predaja výrobkov a slu-
žieb SPP v roku 2018 dosiahli výš-
ku 1 540 miliónov eur, čo oproti 
minulému roku predstavuje nárast 
o 31 miliónov eur. Výšku výnosov 
ovplyvnil najmä vyšší predaj elek-
trickej energie. Mierne vzrástol aj 
objem predaného plynu na do-
mácom trhu, najmä vďaka vyšším 
predajom v segmente veľkí zákaz-
níci. Napriek tomu, že v roku 2018 
boli priemerné teploty za zimné 
vykurovacie obdobie vyššie ako 
v predchádzajúcom roku, mimo-
riadne poklesy teplôt počas krátke-
ho obdobia na konci zimy spôsobili 
značný nárast cien zemného plynu 

na medzinárodných trhoch. Vďaka 
posilňovaniu zákazníckej orientácie 
na domácom trhu sa spoločnosti 
podarilo získať nových veľkých zá-
kazníkov v odbere plynu. Komodit-
ný trh s ropou a ropnými produktmi 
v priebehu roka 2018 zaznamenal 
výrazný nárast cien, tento nárast sa 
postupne preniesol aj do hladiny 
nákupných cien zemného plynu. 
Dosiahnutú výšku výnosov v uply-
nulom roku teda ovplyvnil s opač-
ným efektom nárast cien zemného 
plynu na medzinárodných trhoch. 
Dosahy lokálnych kríz v rámci eu-
rozóny prispeli k nepredvídateľnosti 
a nestabilnému dianiu na devízo-
vom trhu.

SPP ako líder slovenského energe-
tického trhu zabezpečoval plynulé 
dodávky energií pre svojich zákaz-
níkov. Navyše z pozície dodávate-
ľa poslednej inštancie garantoval 
bezpečnosť dodávok plynu nielen 
pre svojich zákazníkov, ale pre celé 
Slovensko.

SPP zaznamenal aj v roku 2018 ná-
rast tržieb z predaja elektrickej ener-
gie. V porovnaní s predchádzajúcim 
rokom to bol nárast o 35 miliónov 
eur, čím prekročil stanovený cieľ na 
jej dodávku. Aktuálne je najväčším 
novým dodávateľom elektriny na 
Slovensku z pohľadu počtu zákaz-
níkov. Cieľom spoločnosti je udr-

žať si rastúci trend predaja na trhu 
s elektrickou energiou aj v nasle-
dujúcom období prostredníctvom 
výhodnej duálnej ponuky dvoch 
energií a zvýšením ponuky služieb 
pre zákazníkov.

Ťažisko prevádzkových nákladov 
tvorili náklady na nákup zemného 
plynu, náklady na skladovanie ply-
nu a náklady na nákup elektrickej 
energie. Vyššie náklady na nákup 
zemného plynu súviseli s vývojom 
externých faktorov ovplyvňujúcich 
nákupné ceny.

Zisk z finančnej činnosti pred zda-
nením dosiahol za rok 2018 výšku 
440 miliónov eur. Tvorili ho najmä 
dividendy. Za finančný rok 2018 SPP 
vykázal zisk pred zdanením vo výš-
ke 337 miliónov eur. Celková daňová 
povinnosť za daň z príjmov dosiahla 
výšku 23 miliónov eur. Takmer celý 
objem dane z príjmov tvorí oso-
bitný odvod, ktorý je v porovnaní 
s minulým rokom nižší o 1 milión 
eur. Zisk po zdanení dosiahol výšku 
314 miliónov eur.

Ekonomická 
a finančná 
výkonnosť
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POROVNANIE HOSPODÁRSKYCH VÝSLEDKOV
(v mil. eur)

Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi

Zisk pred zdanením

Daň z príjmu

Zisk po zdanení

2018

1 540

337

(23)

314

2017

1 509 

343

(24)

319
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KCelkové aktíva SPP klesli k súvaho-
vému dňu na objem 3 041 miliónov 
eur a oproti predchádzajúcemu ob-
dobiu zaznamenali pokles o 411 mi-
liónov eur (index 0,88). Dlhodobé 
aktíva dosiahli objem 2 138 milió-
nov eur. K rozhodujúcim položkám 
dlhodobých aktív patrili dlhodobé 
finančné investície a investície 
v nehnuteľnostiach, ďalej budovy 
a stavby (vrátane nedokončenej in-
vestičnej výstavby).

Dlhodobé aktíva tvorili z celkových 
aktív podiel 70,3 %. Budovy, stavby, 
stroje a zariadenia v zostatkovej 
cene klesli v porovnaní so stavom 
k 31. 12. 2017 o 6,4 milióna eur (in-
dex 0,91). Ostatné dlhodobé aktíva 
poklesli v porovnaní s minulým ob-
dobím o 32,4 milióna eur.

Výška investičných výdavkov 
v roku 2018 predstavovala 9,4 milió-
na eur. Spoločnosť investovala naj-
mä do oblasti technických, obchod-
ných a komunikačných systémov 
IT a do rekonštrukcií administratív-
nych budov a objektov SPP. 

Obežné aktíva k súvahovému dňu  
pozostávali z pohľadávok, zásob 
a peňažných prostriedkov. Ich cel-
kový objem dosiahol hodnotu  
903 miliónov eur a ich podiel na 
hodnote celkových aktív tvoril 
29,7 %.

Kapitálová  
štruktúra
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Porovnanie štruktúry aktív
(v mil. eur)

2017

2018

Dlhodobé aktíva
2 138

Obežné aktíva
903

70,3 %

29,7 %

Dlhodobé aktíva
2 177

63,1 %

Obežné aktíva
1 275

36,9 %
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Porovnanie štruktúry zdrojov krytia
(v mil. eur)

2017

2018

Vlastné imanie
2 605

Cudzie zdroje (záväzky)
437

85,6 %14,4 %

Vlastné imanie
2 622

Cudzie zdroje (záväzky)
830

75,9 %

24,1 %

12



M
Vlastné imanie v roku 2018 dosiahlo 
výšku 2 605 miliónov eur, čo predstavo-
valo 85,6 % hodnoty zdrojov krytia spo-
ločnosti. Okrem základného imania boli 
jeho súčasťou aj zákonný rezervný fond, 
ostatné fondy, nerozdelený zisk, hospo-
dársky výsledok bežného obdobia. Vlast-
né imanie spoločnosti SPP medzi ročne 
kleslo o 17 miliónov eur.

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

Štruktúra akcionárov SPP k 31. 12. 2018
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej re-
publiky: 26 666 536 akcií (100 %).

Stav zákonného rezervného fondu 
spoločnosti k 31. 12. 2018 bol vo výške 
1 198 miliónov eur.

Cudzie zdroje (záväzky) dosiahli v roku 
2018 celkovú výšku 437 miliónov eur 
a oproti počiatočnému stavu klesli 
o 393 miliónov eur. Celkové záväzky tvo-
rili dlhodobé záväzky vo výške 138 milió-
nov eur a krátkodobé záväzky vo výške 
299 miliónov 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 %)
3. Nezisková organizácia EF (podiel SPP 100 %)

Spoločnosť má organizačnú zložku v Českej republike.

Majetkové účasti
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OVÝVOJ NA TRHU 
SO ZEMNÝM PLYNOM
V roku 2018 klesla celková spotreba 
zemného plynu na Slovensku opro-
ti roku 2017 o približne 2 %. Medzi 
hlavné faktory, ktoré túto skutoč-
nosť ovplyvnili, boli najmä počasie 
s teplotami mierne pod priemerom 
poslednej dekády. Dlhodobo sa však 
prejavuje štrukturálny pokles spot-
reby plynu zapríčinený poklesom 
výroby elektriny z neho. Na druhej 
strane pozitívne na vývoj spotreby 
plynu pôsobil silný hospodársky rast 
Slovenska.

SPP ZOSTÁVA LÍDROM 
V DODÁVKE ENERGIÍ
Trh s energiami na Slovensku je 
už vyše dekádu liberalizovaný. 
Všetky spotrebné segmenty vrá-
tane regulovaných sú vystavené 
konkurenčnému prostrediu. SPP 
potvrdil v roku 2018 pozíciu lídra 
na trhu s energiami na Slovensku. 
V uplynulom roku dodával plyn aj 

elektrickú energiu do 1,33 milióna 
odberných miest. Zákaznícke port-
fólio spoločnosti sa stabilizovalo. 
Už niekoľko rokov za sebou SPP plní 
ambiciózny plán rozširovania poč-
tu zákazníkov, ktorí od neho odo-
berajú nielen plyn, ale aj elektric-
kú energiu. Navyše v roku 2018 sa  
spoločnosti podarilo opäť medzi-
ročne zvýšiť aj celkový plynárenský 
trhový podiel, a to na úroveň 59 %. 
Celkový predaj plynu SPP konco-
vým odberateľom na Slovensku 
v roku 2018 predstavoval 30,5 TWh 
(2,8 mld. m³). Spoločnosti sa naďa-
lej darilo aj v predaji elektriny. Od 
otvorenia trhu si najviac zákazní-
kov vybralo ako svojho nového do-
dávateľa elektriny práve SPP. Elek-
trickú energiu spoločnosť dodávala 
ku koncu roka do takmer 190 000 
odberných miest. Podiel SPP v re-
tailovom segmente v dodávke 
elektriny dosiahol v roku 2018 úro-
veň viac ako 8,5 %, čo spoločnosť 
radí na 4. miesto za tradičných do-
dávateľov elektriny. SPP je zároveň 
najväčším novým dodávateľom 
elektriny na Slovensku z pohľadu 
počtu zákazníkov. V roku 2018 spo-
ločnosť zaznamenala opakovane 
vysoký medziročný rast dodávané-
ho objemu elektrickej energie vo 
všetkých segmentoch trhu. Celko-
vo dodávka elektriny v uplynulom 
roku presiahla objem 1 TWh.

SPP JE ZÁRUKOU 
SPOĽAHLIVÝCH A BEZPEČNÝCH 
DODÁVOK PLYNU 
SPP garantuje bezpečné a plynulé 
dodávky plynu pre svojich zákaz-
níkov za každých okolností a včas 
eliminuje akékoľvek potenciálne 
riziká. Spoločnosť sa už pred začiat-
kom zimy pripravila na rôzne sce-
náre vývoja situácie počas zimných 
mesiacov, ktoré sprevádza vyššia 
spotreba. Bezpečnosť dodávok ply-
nu je pre SPP prioritou, ktorú dlho-
dobo buduje na viacerých pilieroch. 
Okrem priamych kontraktov na ná-
kup plynu nakupuje spoločnosť plyn 
aj na medzinárodných trhoch a vy-
užíva aj plyn, ktorý má uskladnený 
v podzemných zásobníkoch na úze-
mí Slovenska. Na začiatku vykuro-
vacej sezóny bola kapacita, ktorú 
má SPP rezervovanú v podzemných 
zásobníkoch, využitá podobne ako 
v predchádzajúcich rokoch takmer 
na maximum. Spoločnosť tak znovu 
zabezpečila podstatne vyššie záso-
by plynu, ako ukladá legislatíva do-
dávateľom na Slovensku. Pre svoje 
obchodné potreby, resp. z pohľadu 
dodávateľa plynu, ktorý pôsobí na 
vysokokonkurenčnom trhu, potre-
buje SPP menej ako polovicu zásob 
plynu, ktoré každú zimu uskladňuje 
v podzemných zásobníkoch. Dru-
há, väčšia časť, je strategická rezer-
va, ktorá slúži pre potreby riešenia 

Obchod 
so zemným 
plynom 
a elektrinou
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prípadnej krízovej situácie na Slo-
vensku. Náklady na tieto strategic-
ké a bezpečnostné zásoby za rok 
2018 dosiahli 45 miliónov eur. Túto 
finančnú záťaž znáša iba SPP, žiadny 
iný dodávateľ energií. 

ÚSPECHY MÁ SPP  
AJ ZA HRANICAMI SLOVENSKA
Na českom trhu pôsobí SPP pro-
stredníctvom svojej dcérskej spo-
ločnosti SPP CZ od konca roka 
2008. Za toto obdobie získal pozíciu 
dôležitého dodávateľa na českom 
trhu. Dodaný objem plynu v roku 
2018 dosiahol približne 2,806 TWh. 
SPP CZ dodáva plyn zákazníkom vo 
všetkých segmentoch vrátane ob-

chodníkov, veľkých priemyselných 
podnikov, zákazníkov zo segmentu 
maloodber či domácnosti. V priebe-
hu roka 2018 spoločnosť SPP CZ za-
čala úspešne ponúkať zákazníkom 
zo segmentu domácnosti a malo-
odber aj elektrickú energiu.

SPP STAVIA SVOJ ÚSPECH 
NA PRÍSTUPE K ZÁKAZNÍKOM
Aj v roku 2018 si spoločnosť udrža-
la pozíciu lídra v spoľahlivosti, do-
stupnosti a nadštandardnej úrovni 
obsluhy zákazníkov. Dostupnosť 
po celom Slovensku zabezpečuje  
19 Zákazníckych centier SPP, Zákaz-
níckej linky SPP, Web chatu SPP a Biz - 
nis linky SPP. Prostredníctvom všet-

kých kanálov obsluhy spoločnosť 
vybavila 914 000 požiadaviek zákaz-
níkov pri udržaní vysokej úrovne 
celkových servisných parametrov. 

V roku 2018 SPP implementoval 
nový informačný systém s cieľom 
skvalitniť služby pre zákazníkov 
a v súčasnosti pripravuje nový zá-
kaznícky portál pre vybavovanie 
požiadaviek zákazníkov zo všetkých 
segmentov.

DOMÁCNOSTI
Zákazníci v segmente Domácnosti 
oceňujú bezpečnosť a spoľahlivosť 
SPP ako dodávateľa energií, čo za-
bezpečilo ich záujem o ponuku ply-
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nu a elektriny aj počas roka 2018. 
Produkty Dve Energie a Jedna 
Energia garantovali zákazníkom 
udržanie nižšej cenovej úrovne za 
energie oproti tradičným dodávate-
ľom počas celého obdobia zmluv-
ného vzťahu.

MALÉ PODNIKANIE 
A ORGANIZÁCIE
Ponuku pre tento segment odbera-
teľov spoločnosť pripravila na zákla-
de poznatkov vyplývajúcich z dlho-
dobo dobrých vzťahov, pravidelnej 
komunikácie, ako aj flexibility pri 
príprave ponúk pre svojich zákazní-
kov. Zabezpečenie plynulých dodá-
vok energií bolo a je bežným štan-
dardom služieb SPP. Aj v roku 2018 
spoločnosť poskytovala zákazníkom 
zo segmentu Malé podnikanie a or-
ganizácie jednu z najvýhodnejších 
ponúk na trhu. Produkty SPP dá-
vajú odberateľom možnosť usporiť 
oproti cenníkovej cene. Produkt 
Fixná cena umožňoval zákazníkom 
fixovať svoju cenu na vymedzené 
časové obdobie, vďaka čomu vedeli 
presnejšie plánovať svoje náklady 
za odber plynu na celé obdobie do-
dávky. 

Zákazníci sa aj naďalej zaujímali 
o výhodnú ponuku elektriny od SPP. 
Počet odberných miest v segmente 
malých a stredných firiem dosiahol 
10 000. 

Komplexné riešenia a služby na za-
bezpečenie dodávok zemného ply-
nu a elektrickej energie SPP ponúkal 
aj samosprávam miest a obcí.

SLUŽBY SPP PRE DOMÁCNOSTI 
A MALÉ PODNIKANIE 
A ORGANIZÁCIE
Aj v roku 2018 spoločnosť ponú-
kala zákazníkom produktovú líniu 
SPP SMARTHOME. Certifikované 
SMARTHOME technológie od SPP 
spríjemňujú život, ochraňujú pred 
nečakanými udalosťami a znižujú 
energetickú náročnosť v domác-
nosti. Záujem pretrvával o LED 
žiarovky z e-shopu prevádzkova-
ného naším partnerom. Edukačnú 
kampaň realizovanú pod záštitou 
Hasičského a záchranného zboru 
a Slovenskej asociácie hasičských 
dôstojníkov spoločnosť zamerala 
viac na prevenciu a ponúkla svojim 
zákazníkom detektory úniku ply-
nu a detektory dymu. V roku 2018 
zákazníci prejavili záujem o Smart 
ponuku šitú na mieru zostave-
nú podľa ich reálnej potreby spolu 
s personalizovaným energetickým 
poradenstvom. Vďaka expertnému 
zberu dát dokáže SPP poskytnúť 
energiu a poradenstvo skutočne na 
mieru. 

V roku 2018 SPP aj naďalej ponúkal 
pomoc pri získavaní štátnej dotácie 
na obnoviteľné zdroje energie (OZE) 

a k tomu poskytoval extra zľavy na 
unikátne technológie ako tepelné 
čerpadlá, solárne panely a fotovoltic-
ký systém na ohrev vody. Na podpo-
ru financovania týchto environmen-
tálnych technológií bol k dispozícii 
účelový Energoúver. Jeho výhody 
mohli využiť nielen zákazníci, ale aj 
iní záujemcovia. V ponuke ostal aj 
bezúčelový Energoúver, ktorý slúžil 
na financovanie potrieb a zámerov 
zákazníkov spoločnosti za zvýhod-
nených podmienok. 

Vďaka službám Inšpekcia budov 
a Energetická certifikácia si zá-
kazníci mohli zistiť skutočný stav 
nehnuteľností po technickej strán-
ke, ale aj náročnosť dotknutých ne-
hnuteľností na energie. Energetickú 
kondíciu budov je možné preveriť aj 
službou Termovízne meranie.

SPP poskytoval zľavy aj cez Program 
výhod, ktorý ponúkal úsporu až do 
55 % na nákup vybraných tovarov 
a služieb renomovaných značiek 
alebo zníženie energetickej a eko-
logickej náročnosti. Ku koncu roka 
2018 SPP oživil ponuku Preventív-
ne prehliadky plynových kotlov. 
Energetické poradenstvo posky-
tované našimi kvalifikovanými po-
radcami a ich rady v oblasti výberu 
vhodných vykurovacích systémov 
a možných úspor pri vykurovaní 
a výrobe teplej vody ušetrili našim 
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odberateľom už nemalé finančné 
prostriedky. 

Pre bytové domy spoločnosť ponú-
kala partnersky spustený produkt 
Čistenie vetracích šácht a po-
trubí patentovanou technológiou 
PanelAir.

VEĽKÍ ZÁKAZNÍCI
Úspech svojej ponuky pre veľkých 
zákazníkov spoločnosť postavila na 
odborných znalostiach, dlhodobo 
dobrých vzťahoch, neustálej ko-
munikácii a na garancii bezpečných 
a plynulých dodávok energií. Vďa-
ka výhodnej ponuke a flexibilite pri 
nastavovaní individuálnych riešení 
pre odberateľov sa do portfólia SPP 
v roku 2018 vrátili niekoľkí kľúčoví 
zákazníci. Medzi významné kon-
kurenčné výhody SPP patrí objem 
plynových rezerv v zásobníkoch či 
podpísané kontrakty na dodávky 
plynu na Slovensko. Popritom spo-
ločnosť už dlhodobo poskytuje veľ-
kým priemyselným klientom ener-
getické poradenstvo. Pre subjekty, 
ktorým zo zákona o energetickej 
efektívnosti vyplýva povinnosť vy-
pracovania energetického auditu, 
SPP vyšiel v ústrety a túto službu 
ponúkal aj v roku 2018.

CENY A REGULÁCIA
Domácnosti s dohodnutým druhom 
tarify D1 až D6 mali ceny za dodáv-

ku plynu regulované Úradom pre 
reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) 
aj v roku 2018. Od 1. januára 2018 sa 
v porovnaní s rokom 2017 ceny pre 
odberateľov v tomto segmente ne-
zmenili. K zmene došlo až na zákla-
de rozhodnutia ÚRSO k 1. 12. 2018, 
pričom koncová cena plynu sa me-
dziročne zvýšila v priemere o 6,0 %. 
Aj ceny za dodávku plynu pre Malé 
podniky podliehali v roku 2018 ce-
novej regulácii. Za malý podnik bol 
v roku 2018 považovaný koncový 
odberateľ plynu z kategórie Malé 
podnikanie a organizácie so spot-
rebou za rok 2016 v objeme najviac 
100 000 kWh. 

Aj počas uplynulého roka SPP pô-
sobil v zmysle platnej legislatívy ako 
dodávateľ poslednej inštancie. Do-
dávka v tomto režime v roku 2018 
podliehala cenovej regulácii zo stra-
ny Úradu pre reguláciu sieťových 
odvetví.

NÁKUP A SKLADOVANIE 
ZEMNÉHO PLYNU
Cieľom nákupu zemného ply-
nu bolo aj v roku 2018 zásobovať 
domáci trh. Nákup SPP realizoval 
predovšetkým na základe dlho-
dobého kontraktu so spoločnosťou 
Gazprom Export. Zásoby zemného 
plynu boli uskladnené v podzem-
ných zásobníkoch, ktoré mal SPP 
prenajaté od spoločnosti NAFTA a.s. 

Skladovacia kapacita prekračovala 
objem potrebný na pokrytie po-
trieb zákazníkov SPP, pričom však 
zabezpečovala plynulé zásobovanie 
domáceho trhu hlavne počas zim-
ného obdobia a slúžila ako rezerva 
v prípade vzniku mimoriadnej situ-
ácie.

PREDAJ STLAČENÉHO  
ZEMNÉHO PLYNU (CNG)
V roku 2018 spoločnosť SPP CNG 
s.r.o., ktorá je 100 % dcérskou spo-
ločnosťou SPP, pokračovala v akti-
vitách rozvoja a podpory CNG na 
Slovensku a zabezpečovala plynulú 
a spoľahlivú prevádzku siete plnia-
cich staníc CNG. 

Predaj CNG v roku 2018 dosiahol 
3,21 milióna kg. Pokles oproti roku 
2017 bol spôsobený predovšetkým 
znížením odberu CNG, ktorý kore-
luje so životným cyklom projektu 
zavedenia a prevádzky v doprav-
ných podnikoch. 

Naopak, v segmente zákazníkov 
mimo dopravných podnikov spo-
ločnosť zaznamenala značný nárast 
predaja CNG o takmer 20 %. 

Spoločnosť očakáva v roku 2019 
začatie výstavby PS CNG v Trnave 
a plánuje nové projekty v okolí mes-
ta Bratislava.
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SPP pokračuje v realizácii projektu 
fueLCNG, podporeného finančným 
grantom Európskej únie v rámci 
výzvy Nástroja na prepájanie Eu-
rópy (Connecting Europe Facility – 
CEF) vo výške takmer 15,7 milióna 
eur. Realizáciou projektu fueLCNG  
pribudne na diaľniciach D1 a D2 
14 nových plniacich staníc CNG 
pre osobnú a nákladnú dopra-
vu a 3 nové plniace stanice LNG 
(Liquefied Natural Gas – skvapalne-
ný zemný plyn) určené predovšet-
kým pre ťažkú nákladnú dopravu. 
Súčasťou projektu je aj výstavba 
prvého zariadenia na skvapalňova-
nie zemného plynu na Slovensku, 
čím sa vytvoria predpoklady na zá-
sobovanie všetkých segmentov do-
pravy vrátane riečnej dopravy LNG. 

Skokové vybudovanie 17 plniacich 
staníc na zemný plyn posilní dôveru 
medzi používateľmi a dodávateľmi 
vozidiel a významne podporí využí-
vanie zemného plynu v doprave na 
Slovensku. 

V závere roka 2018 SPP v spoluprá-
ci so spoločnosťami IVECO a SCA-
NIA zrealizoval testovacie jazdy 
nákladných ťahačov jazdiacich na 
skvapalnený zemný plyn (LNG). 
Dvanásti zákazníci spoločnosti IVE-
CO a SCANIA otestovali na svojich 
prepravných trasách LNG ťahače 
a súhrnne prešli 11 000 km. Zrea-

lizované testovacie jazdy priniesli 
cenné dáta o reálnej spotrebe pali-
va LNG. Následný výpočet a porov-
nanie ekonomiky prevádzky LNG 
ťahača s naftovým ťahačom ukázali 
ekonomickú výhodnosť v prospech 
LNG ťahača. 

SPP v spolupráci so Žilinskou uni-
verzitou zrealizoval aj testy emisií 
výfukových plynov. Výsledky uká-
zali, že LNG významne znižuje eko-
logickú záťaž nákladnej dopravy na 
životné prostredie. Ťahač s LNG po-
honom totiž na rozdiel od porovna-
teľného naftového ťahača neprodu-
kuje žiadne škodlivé a znečisťujúce 
oxidy dusíka a prachových častíc 
a produkuje výrazne nižšie emisie 
CO

2
. 
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PLNIACE STANICE CNG 
NA SLOVENSKU V ROKU 2018
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ĽPoslaním odboru ľudských zdrojov 
v SPP je zavádzať do praxe nástroje, 
ktoré zvyšujú motiváciu a využitie 
potenciálu všetkých zamestnancov, 
a tým prispievať k napĺňaniu vízie, 
poslania a strategických cieľov spo-
ločnosti.

V roku 2018 sa spoločnosť v oblasti 
riadenia ľudských zdrojov zameria-
vala najmä na aktivity podporujúce 
transformačný projekt, ktorého cie-
ľom je pripraviť SPP na vytvorenie 
platformy zastrešujúcej aktivity štá-
tu v oblasti energetiky. Spoločnosť 
prešla významnou zmenou organi-
začnej štruktúry, ktorá zohľadňuje 
budúce usporiadanie spoločnosti 
v prípade implementácie energetic-
kej platformy, zároveň optimalizuje 
riadiace úrovne a procesy v spoloč-
nosti. 

Dôležitou aktivitou v roku 2018 bola 
revízia systému odmeňovania s cie-
ľom nastaviť a udržať spravodlivú, 
transparentnú a konkurencieschop-
nú politiku odmeňovania. 

VZŤAHY SO ZAMESTNANCAMI
SPP poskytuje benefity svojim za-
mestnancom v zmysle platnej ko-
lektívnej zmluvy, ktorá upravuje 

celú škálu benefitov zameraných 
predovšetkým na regeneráciu, kul-
túru a šport. Spoločnosť poskytuje 
voľná na regeneráciu a dovolen-
ku navyše. SPP nezabúda ani na 
podporu zamestnancov v ťažkých 
životných situáciách formou po-
skytovania finančných príspevkov. 
Takisto poskytuje svojim zamest-
nancom príspevky na doplnkové 
dôchodkové sporenie.

Aj v roku 2018 spoločnosť pokra-
čovala v upevňovaní a prehlbo-
vaní vzťahov so zamestnancami 
a zrealizovala pre nich tretí ročník 
podujatia Firemné hry SPP. Šport 
kombinovaný so zábavnými súťaž-
nými aktivitami vytvoril priestor pre 
spoločne strávený čas. Tradične na 
záver roka SPP pripravil pre svojich 
zamestnancov a ich rodiny via-
nočné podujatie Anjelské Vianoce 
v troch regiónoch Slovenska (Brati-
slava, Zvolen, Košice). Dokopy sa na 
nich zúčastnilo viac ako 1 200 ľudí. 
Po návrate slovenských paralym-
pionikov z XII. zimných paralympij-
ských hier v Pjongčangu spoločnosť 
zorganizovala spoločné stretnutie.  
SPP má záujem inšpirovať svojich 
zamestnancov príbehmi úspeš-
ných športovcov a motivovať ich 
v zdolávaní každodenných preká-
žok. Zamestnancom s umeleckými 
sklonmi, ako aj rodinným príslušní-
kom v rámci projektu Umelci medzi 

nami dlhodobo poskytuje priestor 
malej galérie v Bratislave na prezen-
táciu rozličných výtvarných diel.

ROZVOJ A VZDELÁVANIE
Rozvoj a vzdelávanie zamestnancov 
v roku 2018 zamerala spoločnosť 
prioritne na rozvoj zručností, ktoré 
v prejavoch správania zamestnan-
cov posilňujú správanie zamerané 
na zákaznícku orientáciu a podpo-
rujú inovatívne myslenie, proakti-
vitu, iniciatívu zamestnancov a tiež 
zvládanie zmien. 

V septembri 2018 SPP opäť zorga-
nizoval Dni zdravia. Zamestnanci 
v Bratislave, vo Zvolene a v Koši-
ciach sa zúčastnili na zaujímavých 
prednáškach a konzultáciách s od-
borníkmi, ktoré mali za cieľ otes-
tovať zdravie zamestnancov a po-
skytnúť im praktické informácie 
z oblasti medicíny a každodennej 
starostlivosti o zdravie.

Spolupráca SPP so študentmi vyso-
kých a stredných škôl pokračova-
la aj v roku 2018 formou odbornej 
praxe a spolupráce na bakalárskych 
a diplomových prácach. V roku 2018 
spoločnosť opäť uskutočnila nábor 
študentov vysokých škôl do Gradu-
ate programu. 

Rozvojový program pre High Po-
tentials, zamestnancov s potenciá-

Ľudské zdroje
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lom, pokračoval aj v roku 2018. Tré-
ningy boli zamerané predovšetkým 
na rozvoj prezentačných zručností. 
V roku 2018 skupina High Potentials 
dokončila prácu na dvoch projek-
toch na tému: Zlepšovanie spokoj-
nosti zákazníka a Značka SPP očami  
zamestnancov.

ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANCOV
K 31. 12. 2018 mala spoločnosť 
SPP spolu 681 zamestnancov 
(k 31. 12. 2017 to bolo 721 zamest-
nancov). Z toho bolo 452 žien, čo 
predstavuje 66,4 % z celkového 
počtu zamestnancov.

KVALIFIKAČNÁ ŠTRUKTÚRA 
ZAMESTNANCOV K 31. 12. 2018

VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA 
ZAMESTNANCOV K 31. 12. 2018

Priemerný vek zamestnancov 
k 31. 12. 2018 bol 44,94 roka.

INŠTITÚT INTERNÉHO 
OMBUDSMANA
S cieľom podporiť spoločenskú zod-
povednosť a otvorenú komunikáciu 
so zamestnancami SPP v roku 2015 
zriadil inštitút ombudsmana, ktorý 
je poverený vybavovaním dvoch 
okruhov podnetov zamestnancov:

• prijímať a vybavovať podnety tý-
kajúce sa protispoločenskej čin-
nosti, pričom pri ich vybavovaní 
sa riadi ustanoveniami zákona 
a internou smernicou,

•  prijímať a riešiť podnety na poru-
šovanie etických princípov – Kó-
dexu správania SPP.

Na prijímanie týchto podnetov 
bola vytvorená špeciálna e-mailová 
schránka. 

V roku 2018 nebol zaznamenaný 
žiadny prípad v oblasti závažnej 
protispoločenskej činnosti na pra-
covisku a v oblasti etických prin-
cípov boli podnety zamestnancov 
riešené priebežne.

základné 2 0,29 %

2,64 %

34,95 %

62,12 %

18

úplne stredné 
s maturitou 238

423

stredné  
odborné

vysoko
školské

do 30 rokov 38 5,58 %

25,70 %

36,71 %

32,01 %

175

41 – 50 rokov 250

218

31 – 40 rokov

nad 50 rokov
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SSPP – ZNAČKA SO ZMYSLOM  
PRE ZODPOVEDNOSŤ
Filantropické aktivity SPP radia spo-
ločnosť medzi najvýznamnejšie 
spoločensky zodpovedné podnika-
teľské subjekty na Slovensku. Vďaka 
projektom Nadácie SPP a neinves-
tičného fondu EkoFond prispieva 
k zlepšeniu prostredia, v ktorom pô-
sobí, a života ľudí, ktorí v ňom žijú.

CHRÁNIME KULTÚRNE 
DEDIČSTVO
SPP je dlhoročným partnerom súťa-
že Kultúrna pamiatka roka, ktorú vy-
hlasuje Ministerstvo kultúry SR. Jej 
cieľom je podporovať zodpovedný 
prístup vlastníkov národných kul-
túrnych pamiatok a predstaviteľov 
samosprávy miest a obcí k ochra-
ne kultúrneho dedičstva Slovenskej 
republiky. Do trinásteho ročníka sa 
prihlásilo 12 projektov, z ktorých 
odborná porota nominovala do 
ďalšieho hodnotenia 11 zrenovova-
ných pamiatok z celého Slovenska. 
Víťazi dostali okrem titulu Kultúrna 
pamiatka roka 2017 aj symbolickú 
bronzovú sošku bájneho vtáka Fé-
nixa a finančný dar od Nadácie SPP 
vo výške 8 300 eur. Kultúrnou pa-

miatkou roka 2017 a laureátmi ceny 
Fénix sa stali OZ Katarínka za re-
konštrukciu veže Kostola sv. Kata-
ríny Alexandrijskej neďaleko obce 
Dechtice, občianske združenie Vy-
šehrad za komplexnú obnovu dre-
venej zrubovej zvonice, ktorá sa 
nachádza vo Vyšehradnom, miest-
nej časti obce Nitrianske Pravno. 
Sošku Fénixa si odniesla aj Židov-
ská náboženská obec Žilina, ktorá 
sa v úzkej spolupráci s občianskym 
združením Truc sphérique pričini-
la o obnovu Behrensovej synagó-
gy v Žiline, a rodina Zerdahelyi za 
komplexnú obnovu areálu kúrie 
v Koniarovciach.

SPP už piatykrát pripravil na pod-
poru hlavnej súťaže Kultúrna pa-
miatka roka na svojej facebookovej 
stránke Vaše SPP verejné hlasovanie 
v súťaži o najkrajšiu obnovenú pa-
miatku. Víťaz získal na slávnostnom 
vyhlásení sošku LIKE. Verejnosť vy-
berala svojho favorita z desiatich 
nominovaných pamiatok. Ich príbe-
hy si mohla pozrieť na webstránke 
Pamiatka roka SPP. Do verejného 
hlasovania sa zapojilo takmer 9 000 
ľudí. Víťazom sa stala veža Kostola 
sv. Kataríny Alexandrijskej neďa-
leko obce Dechtice, ktorá získala 
viac ako dvetisíc tristo hlasov.

Slovenské plynárenské múzeum 
už viac ako 20 rokov mapuje históriu 

a súčasnosť plynárenstva na našom 
území. Ako jediné svojho druhu na 
Slovensku s viac ako 400 exponát-
mi ho navštívilo za ten čas takmer 
48 000 návštevníkov. Prehliadka sa  
začína novým dokumentárnym 
filmom o histórii plynárenstva na 
Slovensku Vo svetle plynových 
lámp. Múzeum je rozčlenené na 
niekoľko expozícií. Histórii svietiply-
nu je venovaný Pavilón histórie. 
Kancelária prokuristu dáva príleži-
tosť nahliadnuť do dobovej atmo-
sféry najvýznamnejšieho fabrické-
ho úradníka v plynárni zo začiatku 
20. storočia. Expozícia Laboratória 
dotvára ucelený obraz prevádzko-
vej spoľahlivosti výroby svietiplynu. 
Pavilón súčasnosti stále rozširuje 
zbierku exponátov, ktoré doku-
mentujú plynárenské zariadenia na 
ťažbu, prepravu, úpravu a využitie 
zemného plynu. Prevažne sú zdo-
kumentované v modeloch a make-
tách. Zbierka 18 historicky vzácnych 
plynárenských zariadení s reálnymi 
rozmermi je k dispozícii vo Vonkaj-
šej expozícii. Uličné osvetlenie re-
prezentujú dve vzácne repliky ply-
nových uličných lámp – Pražský typ 
a SUGG z konca 19. storočia.

Už takmer 20 rokov pre milovní-
kov slovenského výtvarného ume-
nia otvára svoje brány Galéria SPP, 
ktorá poskytla priestor pre vyše 150 
výstav. Svoje miesto tu našli obrazy, 

Spoločenská 
zodpovednosť
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sochy, keramika či umelecké diela 
z textilu a skla. V roku 2018 mohli 
návštevníci obdivovať diela devia-
tich významných autorov, ako na-
príklad Pavol Bradovka, Pavel Cicka, 
Melita Gwerková, Pavel Hajko, Ka-
rol Ondrejička, Stano Trepač, Lubo 
Špirko, Marian Vida či predstaviteľa 
najmladšej generácie výtvarníkov 
Mareka Jarottu.

Drevená zvonica vo Vyšehradnom, 
miestnej časti obce Nitrianske 
Pravno

1

Kláštor františkánov – ruina Kostola 
sv. Kataríny Alexandrijskej neďaleko 
obce Dechtice

4

3
Kúria a záhrada v Koniarovciach

2
Behrensova synagóga v Žiline

1

3 4

2
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PROJEKTY NADÁCIE SPP 
PRINÁŠAJÚ REÁLNU ZMENU
Už od roku 2002 uskutočňuje spo-
ločnosť SPP filantropické aktivity 
najmä prostredníctvom Nadácie 
SPP. K hlavným cieľom nadácie 
patrí ochrana a rozvoj duchovných, 
kultúrnych a morálnych hodnôt na 
Slovensku. Podporuje aktívnych 
ľudí, ktorí sa snažia meniť veci vo 
svojom okolí k lepšiemu, nachá-
dzajú nové riešenia problémov, ne-
únavne hľadajú nové postupy s dl-
hodobou udržateľnosťou a starajú 
sa o svoje komunity a regióny. 

Nadácia SPP dlhodobo poskytuje 
podporu v týchto oblastiach:

a) ochrana a podpora zdravia; 
prevencia, liečba, resocializácia 
drogovo závislých v oblasti 
zdravotníctva a sociálnych 
služieb,

b) podpora a rozvoj telesnej 
kultúry,

c) poskytovanie sociálnej pomoci,
d) zachovanie kultúrnych hodnôt,
e) podpora vzdelávania,
f) ochrana ľudských práv,
g) ochrana a tvorba životného 

prostredia,
h) veda a výskum,
i) organizovanie a sprostredkova-

nie dobrovoľníckej činnosti.

V roku 2018 Nadácia SPP finanč-
ne podporila spolu 419 projektov 
celkovou sumou približne 3,6 mi-
lióna eur. Nadácia SPP naďalej po-
kračovala vo svojich dlhodobých 
aktivitách a podporila projekty Slo-
venského paralympijského výboru, 
občianskeho združenia Deťom pre 
život, neziskovej organizácie De-
ťom s rakovinou a ďalšie. Navyše sa 
Nadácia SPP stala partnerom série 
podujatí Bratislavských Jazzových 
dní 2018 a predstavení v Divadle 
GUnaGU. S občianskym združe-
ním DOMOV DÚHA spolupracovala 
na projekte pomoci pre Bezpečný 
ženský dom DÚHA a s občianskym 
združením Stará Jedáleň spolupra-
covala na projekte Stará Jedáleň – 
neobyčajné centrum pre deti a mla-
dých na obyčajnom bratislavskom 
sídlisku. Takisto prehĺbila partner-
stvo s občianskym združením Okraj, 
ktoré je zriaďovateľom chráneného 
pracoviska pre zdravotne postihnu-
tých ľudí bez domova, a finančne 
podporila projekt Hospicu milosrd-
ných sestier v Trenčíne. Medzi naj-
známejšie aktivity Nadácie SPP patrí 
program O krok vpred, ktorého cie-
ľom je skvalitniť starostlivosť o ľudí 
s postihnutím. 

Nadácia SPP sa pomocou svojich 
programov snaží prispieť ku skva-
litneniu starostlivosti o ľudí v ne-
priaznivej sociálnej situácii pro-

stredníctvom podpory modelových, 
inovatívnych a progresívnych prí-
stupov. Nadácia SPP pokračovala aj 
v roku 2018 v realizovaní grantové-
ho programu OPORA. V roku 2018 
bol program rovnako zameraný na 
podporu tvorby a realizácie indivi-
duálnych plánov rozvoja osobnosti 
klientov v zariadeniach sociálnej 
starostlivosti. V roku 2018 bolo pod-
porených 74 klientov v špecializova-
ných zariadeniach v celkovej výške 
40 000 eur.

Novinkou v roku 2018 bolo vy-
hlásenie grantového programu 
SPPravmeTo. Cieľom nového gran-
tového programu SPPravmeTo bolo 
pomôcť motivovať deti a mladých 
ľudí vo veku 6 až 19 rokov k aktív-
nemu postoju k prostrediu, v kto-
rom žijú, k rozvíjaniu sociálnych 
a pohybových zručností a k pod-
pore ich vzájomných vzťahov. Na-
dácia SPP sa preto rozhodla pod-
poriť zaujímavé verejnoprospešné 
aktivity pre deti a mladých ľudí na 
Slovensku. Finančné dotácie zís-
kali najprínosnejšie projekty z ob-
lasti kultúry, vzdelávania či športu, 
takisto boli podporené projekty na 
rozvoj ekologického vzdelávania či 
zveľaďovania životného prostredia. 
V roku 2018 bolo v tomto novom 
programe podporených 45 zaují-
mavých projektov celkovou sumou 
40 000 eur.
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NADÁCIA SPP OPÄŤ PREUKÁZALA 
SVOJU TRANSPARENTNOSŤ
V roku 2018 Nadácia SPP získa-
la druhýkrát certifikát za otvorený 
prístup k zverejňovaniu informácií 
o svojej činnosti. Certifikáty udeľu-
je každoročne Asociácia firemných 
nadácií a nadačných fondov (ASFIN) 
v spolupráci so spoločnosťou KPMG 
na Slovensku. ASFIN je neformál-
nou platformou, ktorá vznikla v roku 
2013 s cieľom prispievať k maxima-
lizácii efektivity a transparentnosti 
pri dosahovaní verejnoprospeš-
ného účelu, kultivácii nadačného 
prostredia a podpore firemného 
darcovstva na Slovensku. S cieľom 
posilniť transparentnosť prostredia 
firemných nadácií a nadačných fon-
dov vytvorila v roku 2015 Asociácia 
firemných nadácií Kódex transpa-
rentnej firemnej nadácie a nadač-
ného fondu, ku ktorému sa zaviazali 
všetci členovia asociácie.

POMÁHAŤ JE SÚČASŤOU 
FIREMNEJ KULTÚRY SPP
Nadácia SPP vyhlásila v roku 2018 
už 13. kolo Zamestnaneckého gran-
tového programu. Jeho cieľom je 
umožniť zamestnancom sprostred-
kovať pomoc tam, kde si myslia, že 
je potrebná, a kde bude ich osob-
nou zásluhou dobre využitá. Vďaka 
výraznému zjednodušeniu podmie-
nok oproti predchádzajúcim ko-
lám získalo 32 zamestnancov SPP 

finančnú podporu v celkovej výške 
20 000 eur na rôzne verejnopro-
spešné projekty. Zamestnanci vy-
jadrili svoju spolupatričnosť aj dob-
rovoľným príspevkom v zbierkach 
Biela pastelka pre Úniu nevidiacich 
a slabozrakých Slovenska a Deň 
narcisov Ligy proti rakovine. V uply-
nulom roku sa zamestnanci zapojili 
do charitatívneho predaja detských 
obrázkov zaradených do výtvarnej 
súťaže prof. Karola Ondreičku – 
Mesiac detskej tvorby. Devätnásť-
ročné partnerstvo s občianskym 
združením Korytnačky každoročne 
prináša svoje ovocie. Kúpou výtvar-
ných diel, ktorých autormi sú deti 
s neľahkým životom, tak zamest-
nanci prispeli na ich ďalšie aktivity 
a rozvoj ich talentu. SPP je hrdý aj 
na skupinu svojich zamestnancov, 
ktorí sa dobrovoľne a takmer pra-
videlne zúčastňujú na darovaní krvi 
a pomáhajú tým najcennejším.

EKOFOND AKTÍVNE PRISPIEVA 
K ZVYŠOVANIU ENERGETICKEJ 
EFEKTÍVNOSTI A ÚROVNE 
ODBORNÉHO VZDELÁVANIA 
V OBLASTI ENERGETIKY 
A ENERGETICKÝCH SLUŽIEB
Neinvestičný fond EkoFond SPP od 
svojho vzniku v roku 2007 finanč-
ne podporoval projekty efektívne-
ho využívania energií, vzdelávania, 
ochrany životného prostredia a ak-
tivít spojených s osvetou v týchto 

oblastiach. V doteraz realizovaných 
aktivitách, programoch a grantoch 
podporil rôzne projekty sumou 
vo výške viac ako 12 miliónov eur. 
SPP ako verejne prospešná a ak-
tívna spoločnosť prostredníctvom 
EkoFondu zvýrazňuje svoju politiku 
v oblasti CSR a ide tak príkladom 
iným podnikateľským subjektom 
nielen na Slovensku. V roku 2018 
boli nosnými aktivitami EkoFondu 
najmä aktivity súvisiace s odbor-
ným vzdelávaním, ako aj podpora 
realizácie projektov zameraných 
najmä na zlepšenie energetickej 
efektívnosti a podporu rozvoja kul-
túrnych a historických tradícií Slo-
venska.
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VLASTNÉ PROJEKTY
Významnou súčasťou vzdeláva-
cích aktivít neinvestičného fondu 
EkoFond sú aktivity zamerané na 
podporu procesu vzdelávania na 
stredných odborných školách tech-
nického zamerania. Od roku 2009 
až po súčasnosť je najobsiahlejšia 
spolupráca s tromi strednými od-
bornými školami, s ktorými sme 
začali spolupracovať už v procese 

špecifikácie nášho zámeru vytvoriť 
nový študijný odbor a s ktorými sme 
rozbehli aj proces experimentálne-
ho overovania nového štvorročné-
ho študijného odboru s maturitou 
– Technik energetických zariade-
ní budov (TEZB). Jeho absolventi 
štúdiom získajú nielen kvalitné teo-
retické vedomosti a praktické zruč-
nosti spojené s inštaláciou, mon-
tážou a servisom rôznych druhov 
energetických a elektrotechnických 
zariadení, ako aj s realizáciou zák-
ladných stavebných činností. Na 
základe týchto vedomostí, zruč-
ností a kompetencií získajú výučný 
list a maturitu, následne získajú aj 
elektrotechnickú spôsobilosť a ab-

solvujú zváračské skúšky. Okrem 
toho by mali byť schopní poskyto-
vať energetické a poradenské služby 
primerané ich skúsenostiam a ve-
domostiam. Aj v roku 2018 pokračo-
val rozvoj tohto študijného odboru 
a jeho výučbu má schválenú celko-
vo už sedem stredných odborných 
škôl, pričom stále pribúdajú ďalšie 
stredné školy, ktoré by chceli tento 
študijný odbor vyučovať. Vzhľa-
dom na záujem odborníkov z praxe 
o spoluprácu v tejto oblasti a potre-
bu prehlbovania si kvalifikácie začal 
EkoFond aktívne pracovať na tvor-
be kurzov pre oblasť celoživotného 
vzdelávania, či už pre odbornú ve-
rejnosť, ale aj pre učiteľov odbor-
ných predmetov tohto študijného 
odboru, resp. majstrov odborného 
výcviku. Od septembra roku 2018 
sa časť študentov prvého ročníka 
tohto študijného odboru na Stred-
nej odbornej škole technickej v Pre-
šove spoločne so školou zapojili 
do duálneho systému vzdelávania. 
Tento krok je výsledkom dlhodobej 
a úspešnej spolupráce školy s malý-
mi a strednými podnikmi. 

MEDZINÁRODNÉ PROJEKTY
V roku 2018 fond ukončil realizáciu 
medzinárodného projektu EDES. 
Jeho hlavnou úlohou bolo zosúla-
diť základné a prierezové zručnosti 
študentov stredných odborných 
škôl zameraných na oblasť elektro-
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techniky a energetiky, prispieť k roz-
voju duálneho systému odborného 
vzdelávania a prípravy, pričom hlav-
nou cieľovou skupinou je sektor 
malých a stredných podnikov z ob-
lasti energetiky a elektrotechniky. 
V rámci projektu sa uskutočnil do-
tazníkový prieskum všetkých firiem, 
ktoré vstúpili do duálneho systému 
vzdelávania od 1. 9. 2015, ako aj škôl, 
ktoré sa na tomto procese zúčast-
ňujú. Spracované vyhodnotenie sa 
stalo základom diskusie minister-
stva školstva k problematike prípra-
vy otvorenia procesu novelizácie 
zákona o odbornom vzdelávaní 
a príprave. Fond sa stal aktívnym 
členom pracovnej skupiny vytvore-
nej ministerstvom školstva na úpra-
vu zákona o odbornom vzdelávaní 
a príprave. Výstupy tohto prieskumu 
a informácie o podmienkach spolu-
práce malých a stredných firiem so 
strednými školami a výchove no-
vých odborníkov, získané od zahra-
ničných partnerov projektu EDES 
z Rakúska a Českej republiky, sa stali 
jedným zo základov tvorby koncep-
cie rozvoja duálneho systému vzde-
lávania pre malé a stredné podniky 
v segmente energetiky a elektro-
techniky a stali sa súčasťou práce 
pracovných skupín zriadených mi-
nisterstvom školstva, ktorých úlo-
hou bolo pracovať na aktualizácii 
legislatívy pre odborné vzdelávanie 
a prípravu. Novela zákona o odbor-

nom vzdelávaní a príprave vstúpila 
do platnosti v júli 2018. 

Ďalším nezanedbateľným výstu-
pom projektu je vytvorenie 6 no-
vých učebníc, ktoré budú využité 
nielen pre študijný odbor Technik 
energetických zariadení budov, ale 
aj pre príbuzné študijné a učebné 
odbory. Nezanedbateľným výstu-
pom projektu EDES je aj súbor me-
todických materiálov pre výučbu 
odborného výcviku inštruktorov vo 
firmách alebo pre majstrov odbor-
ného výcviku na stredných odbor-
ných školách. Celková výška získa-
ného finančného príspevku bola 
takmer 213 000 eur.

Ďalším projektom, ktorého reali-
záciou sa EkoFond začal zaoberať 
ešte v roku 2017, je projekt SEER 
(Towards Sustainable and Energy 
Efficient Real Estate Education and 
Training) – Udržateľné a energetic-
ky efektívne nehnuteľnosti. Ďalšími 
partnermi projektu sú Kiinko – Real 
Estate Education sr z Fínska – koor-
dinátor projektu, AFBB Akademie für 
Berufliche Bildung GmbH z Nemec-
ka, NCOI Opleidingen z Holandska, 
Tallinna Tehnikakõrgkool UAS z Es-
tónska, Metropolia University of 
Applied Science z Fínska. 

Projekt je zameraný na segment ne-
hnuteľností (realitný biznis, facility 

manažment, správa budov a pod.), 
pričom jedným z jeho cieľov je 
zmapovať aktuálnu situáciu v kra-
jinách partnerov projektu v oblasti 
vzdelávania zameraného na oblasť 
energetickej efektívnosti a udržateľ-
nej energetiky pre tento segment, 
identifikovať vzdelávacie potreby 
a navrhnúť nové vzdelávacie akti-
vity. Jedným z prvých krokov tohto 
projektu bola realizácia prieskumu 
zameraného na vybranú skupinu 
osôb pôsobiacich v segmente ne-
hnuteľností, najmä z oblasti realit-
ných kancelárií a subjektov z oblasti 
facility managementu. Výsledky 
prieskumu sa použijú na vypraco-
vanie návrhu vzdelávania a školenia 
pre sektor nehnuteľností. Projekt 
bude ukončený v roku 2019.

PARTNERSKÉ PROJEKTY
V roku 2018 na základe rozhod-
nutia zriaďovateľa fondu, SPP, boli 
opätovne vytvorené podmienky na 
podporu viacerých partnerských 
projektov. Podporená tak bola reali-
zácia niekoľkých konferencií zame-
raných na témy súvisiace s nosnými 
aktivitami EkoFondu. Okrem toho 
boli podporené projekty rôznych 
kultúrnych inštitúcií s dlhodobým 
investičným dlhom v oblasti ich 
energetického hospodárstva. Cel-
kovo fond podporil tieto projekty 
sumou takmer 200 000 eur. 
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Významnou sa v roku 2018 stala aj 
spolupráca s Nadáciou SPP, ktorá 
bola zameraná najmä na podporu 
projektov rozvoja a ochrany kultúr-
nych hodnôt spojených s podpo-
rou slovenských ľudových tradícií 
v zmysle platnej legislatívy. 

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA 
ZDRAVIA PRI PRÁCI
SPP aj v roku 2018 riadil činnos-
ti v oblasti bezpečnosti a ochra-
ny zdravia pri práci s dlhodobým 
cieľom dosahovať vysokú úroveň 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci každého zamestnanca na pra-
coviskách spoločnosti so súčasným 
uplatňovaním zásad aj voči svojim 
partnerom. 

Ciele a kontrolná činnosť v oblasti 
BOZP, zohľadňujúce rozmanitosť 
pracovísk a činností, nastavené 
v predchádzajúcich rokoch, boli 
rešpektované a úspešne dodržia-
vané. Zvýšená pozornosť bola ve-
novaná konkrétnym faktorom pra-
covného prostredia a dôslednej 
realizácii nápravných opatrení na 
odstránenie zistených nedostatkov 
a faktoru ich spätného „návratu“. 
Aktívnym procesom identifikácie 
rizík SPP vyvinul tlak na ich riade-
nie a elimináciu. Trvalým vyžado-
vaním rešpektovania zásad BOZP 
bola vylepšená výkonnosť systému 
riadenia BOZP, a zároveň dosiahnu-

tá zhoda s legislatívnymi požiadav-
kami, ale aj s množstvom interných 
požiadaviek. 

SPP pokračoval vo vytváraní bez-
pečného pracovného prostredia 
a podmienok na výkon práce svo-
jich zamestnancov nad rámec zá-
kladných noriem. Práca na dôsled-
nom uplatňovaní prijatých opatrení 
a ich spätnej väzbe priniesla výsled-
ky v podobe zvýšeného povedomia 
zamestnancov o bezpečnom sprá-
vaní nielen voči sebe, ale aj s ohľa-
dom na svoje okolie. Oproti dvom 
pracovným úrazom v roku 2017 ne-
bol v roku 2018 evidovaný ani jeden 
pracovný úraz. To svedčí o efektív-
nom prístupe a dlhodobej proaktív-
nej politike SPP voči zamestnancom 
v oblasti BOZP.  

V roku 2018 nedošlo k inej mimo-
riadnej udalosti na pracoviskách 
SPP s významným potenciálom 
škôd na zdraví zamestnancov, na 
majetku spoločnosti alebo na život-
nom prostredí. 

SPP je od roku 2015 držiteľom 
certifikátov systému manažérstva 
kvality podľa medzinárodnej nor-
my ISO 9001:2015 a systému 
 environmentálneho manažérstva 
podľa medzinárodnej normy ISO 
14001:2015. Od roku 2017 bol sys-
tém manažérstva doplnený cer-

tifikátom systému manažérstva 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci podľa medzinárodnej normy 
OHSAS 18001:2007. SPP prešiel 
v roku 2018 úspešným potvrdením 
platnosti týchto certifikátov apli-
kovaných v Integrovanom mana-
žérskom systéme spoločnosti pre 
činnosť predaja plynu a elektriny. 
SPP ako významný hráč na trhu 
v obchode s plynom a elektrinou 
plánuje do budúcnosti vykazovať 
trvalú snahu o zdokonaľovanie prí-
stupu k BOZP a ochrane životného 
prostredia na základe prísne nasta-
vených pravidiel svojho fungova-
nia.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO 
PROSTREDIA
Ochrana životného prostredia bola 
v roku 2018 súčasťou priorít spo-
ločnosti a bola jej venovaná nále-
žitá pozornosť. Zavedený systém 
environmentálneho manažérstva 
prešiel v roku 2018 recertifikač-
ným auditom podľa normy EN ISO 
14001:2015, ktorým spoločnosť 
potvrdila dodržiavanie požiadaviek 
aplikovanej normy. Systém predsta-
vuje vhodný nástroj na dosahova-
nie environmentálnych a hospodár-
skych cieľov, riadenie významných 
environmentálnych aspektov a do-
sahovanie zhody so záväznými po-
žiadavkami s cieľom zlepšovania 
environmentálneho správania. 
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U
SPP aktívne prispieva k zlepšovaniu 
kvality životného prostredia v oblas-
ti kvality ovzdušia znižovaním spot-
reby benzínu a nafty pri prevádzke 
svojich vozidiel v prospech ekolo-
gického pohonu na stlačený zemný 
plyn (CNG). Vozidlá s pohonom na 
CNG produkujú do ovzdušia o 99 % 
menej škodlivých látok, o 75 % me-
nej oxidov dusíka, o 10 – 25 % me-
nej oxidov uhlíka, o 45 % menej 
polyaromatických látok a menej 
skleníkových plynov. 

Spoločnosť prevádzkuje malé 
a stredné zdroje znečisťovania 
ovzdušia. Vysoká úroveň prevádzky 
a dôsledné kontroly prevádzkova-
ných technických zariadení spo-
ločne s investíciami v tejto oblasti 
vytvorili predpoklady na zníženie 
emisií všetkých sledovaných zne-
čisťujúcich látok vypustených do 
ovzdušia v priebehu roka 2018.

Spôsob nakladania s odpadmi v SPP 
je cielený proces zameraný na do-
držiavanie zásad ochrany životného 
prostredia s maximálnou možnou 
mierou zhodnocovania odpadov. 
V priestoroch spoločnosti sú vy-
tvorené podmienky na separova-
ný zber odpadu. Dlhodobo narastá 
podiel vyseparovaných zložiek 
odpadu. Sledovanie vypúšťaných 
odpadových vôd SPP realizuje pro-
stredníctvom pravidelných odberov 

analyzovaných v akreditovanom 
laboratóriu. Trvalo dôsledný prístup 
a vysoká pozornosť sú venované 
bezchybnej prevádzke a údržbe čis-
tičiek odpadových vôd, odlučova-
čov ropných látok a lapačov tukov 
a olejov. 

Dodržiavanie štandardov EN ISO 
14001, zhodnocovanie odpadov 
a trvalé monitorovanie a eliminá-
cia negatívnych vplyvov na životné 
prostredie sú súčasťou zodpoved-
ného podnikania spoločnosti s cie-
ľom prispievať k trvalo udržateľné-
mu rozvoju.

Po 31. decembri 2018 nenasta-
li žiadne udalosti, ktoré by mali 
významný vplyv na výročnú správu 
spoločnosti.

Udalosti 
osobitného 
významu
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I KIndividuálne účtovné výkazy SPP
(vybrané údaje v mil. eur)

Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi

Ostatné zisky a straty

Nákup zemného plynu, nákup elektrickej energie 

a spotreba materiálu a energie

Odpisy a amortizácia

Strategické bezpečnostné zásoby zemného plynu

Skladovanie zemného plynu na účely obchodníka a ostatné služby

Osobné náklady

Opravné položky k nedobytným a pochybným pohľadávkam, netto

Rezervy a straty zo znehodnotenia, netto

Zisk/(strata) z investícií

Náklady na financovanie

Zisk/(strata) pred zdanením

Daň z príjmov

ZISK ZA OBDOBIE

1 540

(11)

(1 484)

(7)

(45)

(57)

(27)

5

(17)

444

(4)

337

(23)

314

1 509

1

(1 407)

(7)

(42)

(59)

(27)

 (4)

(6)

379

6

343

(24)

319

Rok končiaci sa
31. decembra

2018

Rok končiaci sa
31. decembra

2017
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KVýnosy zo zmlúv so zákazníkmi

Ostatné zisky a straty

Nákup zemného plynu, nákup elektrickej energie 

a spotreba materiálu a energie

Odpisy a amortizácia

Strategické bezpečnostné zásoby zemného plynu

Skladovanie zemného plynu na účely obchodníka a ostatné služby

Osobné náklady

Opravné položky k nedobytným a pochybným pohľadávkam, netto

Rezervy a straty zo znehodnotenia, netto

Zisk/(strata) z investícií

Podiel na zisku pridružených spoločností a spoločných podnikov

Náklady na financovanie

Zisk/(strata) pred zdanením

Daň z príjmov

ZISK ZA OBDOBIE

Čistý zisk pripadajúci na:

Akcionárov SPP

Menšinové podiely ostatných vlastníkov dcérskych spoločností

Celkom

1 596

(11)

(1 539)

(7)

(45)

(60)

(28)

4

(16)

(4)

318

(4)

204

(23)

181

181

–

181

1 571

2

(1 466)

(7)

(42)

(61)

(28)

(4)

(5)

1

310

6

277

(24)

253

253

–

253

Rok končiaci sa
31. decembra

2018

Rok končiaci sa
31. decembra

2017

Konsolidované účtovné výkazy skupiny SPP
(vybrané údaje v mil. eur)
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Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 

DODATOK SPRÁVY NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA K VÝROČNEJ SPRÁVE 
v zmysle § 27 odsek 6 zákona č. 423/2015 Z. z. 

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

I. Overili sme individuálnu účtovnú závierku spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (ďalej 
len „spoločnosť“) k 31. decembru 2018 uvedenú v prílohe výročnej správy spoločnosti, ku ktorej sme 
dňa 10. apríla 2019 vydali správu nezávislého audítora z auditu individuálnej účtovnej závierky 
v nasledujúcom znení: 

SPRÁVA Z AUDITU INDIVIDUÁLNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY 

Názor 

Uskutočnili sme audit individuálnej účtovnej závierky spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, 
a.s. (ďalej len „spoločnosť“), ktorá zahŕňa súvahu k 31. decembru 2018, 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, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad 
a účtovných metód. 

Podľa nášho názoru, priložená individuálna účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz 
finančnej situácie  spoločnosti k 31. decembru 2018 a výsledku jej hospodárenia a peňažných tokov 
za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu, v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného 
výkazníctva v znení prijatom Európskou úniou (EÚ).    

Základ pre názor  

Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Naša zodpovednosť podľa 
týchto štandardov sa bližšie uvádza v odseku Zodpovednosť audítora za audit individuálnej účtovnej 
závierky. Od spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom 
audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky vrátane Etického kódexu audítora, ktoré 
sú relevantné pre náš audit individuálnej účtovnej závierky, a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto 
ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že získané audítorské dôkazy poskytujú dostatočný 
a vhodný základ pre náš názor. 

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za individuálnu účtovnú závierku 

Štatutárny orgán spoločnosti zodpovedá za zostavenie a verné zobrazenie individuálnej účtovnej 
závierky v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva v znení prijatom EÚ, a za 
interné kontroly, ktoré štatutárny orgán spoločnosti považuje za potrebné pre zostavenie individuálnej 
účtovnej závierky, aby neobsahovala významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.   

Pri zostavovaní individuálnej účtovnej závierky štatutárny orgán zodpovedá za zhodnotenie schopnosti 
spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa 
nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého 
pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej 
činnosť, alebo by nemal inú reálnu možnosť než tak urobiť. 
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Zodpovednosť audítora za audit individuálnej účtovnej závierky 

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či individuálna účtovná závierka ako celok 
neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, 
ktorá obsahuje názor audítora. Primerané uistenie predstavuje vysoký stupeň uistenia, ale nie záruku, 
že audit vykonaný podľa Medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí prípadnú významnú 
nesprávnosť. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a považujú sa za 
významné, ak by bolo opodstatnené očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne ovplyvnia ekonomické 
rozhodnutia používateľov, ktoré boli prijaté na základe tejto individuálnej účtovnej závierky. 

V rámci auditu v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi uplatňujeme odborný úsudok 
a zachovávame profesionálny skepticizmus počas celého auditu. Okrem toho:  

 Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti individuálnej účtovnej závierky, či 
už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a vykonávame audítorské postupy reagujúce 
na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie 
základu pre názor audítora. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je 
vyššie ako riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, 
úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.  

 Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť 
audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie aby sme vyjadrili názor na efektívnosť 
interných kontrol spoločnosti. 

 Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód, ako aj primeranosť 
účtovných odhadov a súvisiacich informácií zverejnených štatutárnym orgánom. 

 Predkladáme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne používa účtovnú zásadu nepretržitého 
pokračovania v činnosti, a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje 
významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne 
spochybniť schopnosť spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že 
významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace 
informácie uvedené v individuálnej účtovnej závierke alebo, ak sú takéto zverejnené informácie 
nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery však vychádzajú z audítorských dôkazov 
získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu 
spôsobiť, že spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti. 

 Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah individuálnej účtovnej závierky vrátane 
zverejnených informácií, ako aj to, či individuálna účtovná závierka verne zobrazuje uskutočnené 
transakcie a udalosti. 

II. Zároveň sme overili konsolidovanú účtovnú závierku spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, 
a.s. (ďalej len „spoločnosť“) k 31. decembru 2018 uvedenú v prílohe výročnej správy spoločnosti, 
ku ktorej sme dňa 10. apríla 2019 vydali správu nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej 
závierky v nasledujúcom znení: 

SPRÁVA Z AUDITU KONSOLIDOVANEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY 

Názor 

Uskutočnili sme audit konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, 
a.s. a jej dcérskych spoločností (ďalej len „skupina“), ktorá zahŕňa konsolidovanú súvahu 
k 31. decembru 2018, konsolidovaný výkaz ziskov a strát, konsolidovaný výkaz súhrnných ziskov, 
konsolidovaný výkaz zmien vo vlastnom imaní a konsolidovaný výkaz peňažných tokov za rok, ktorý 
sa skončil k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad 
a účtovných metód. 

Podľa nášho názoru, priložená konsolidovaná účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz 
konsolidovanej finančnej situácie skupiny k 31. decembru 2018 a konsolidovaného výsledku jej 
hospodárenia a konsolidovaných peňažných tokov za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu, v 
súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva v znení prijatom Európskou úniou (EÚ). 

Základ pre názor  

Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Naša zodpovednosť podľa 
týchto štandardov sa bližšie uvádza v odseku Zodpovednosť audítora za audit konsolidovanej účtovnej 
závierky. Od skupiny sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite 
a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky vrátane Etického kódexu audítora, ktoré sú 
relevantné pre náš audit konsolidovanej účtovnej závierky, a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto 
ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že získané audítorské dôkazy poskytujú dostatočný 
a vhodný základ pre náš názor.  
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Zodpovednosť štatutárneho orgánu za konsolidovanú účtovnú závierku 

Štatutárny orgán zodpovedá za zostavenie a verné zobrazenie konsolidovanej účtovnej závierky 
v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva v znení prijatom EÚ, a za interné 
kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie konsolidovanej účtovnej 
závierky, aby neobsahovala významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.   

Pri zostavovaní konsolidovanej účtovnej závierky štatutárny orgán zodpovedá za zhodnotenie 
schopnosti skupiny nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa 
nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého 
pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle skupinu zlikvidovať alebo ukončiť jej 
činnosť, alebo by nemal inú reálnu možnosť než tak urobiť. 

Zodpovednosť audítora za audit konsolidovanej účtovnej závierky 

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či konsolidovaná účtovná závierka ako celok 
neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, 
ktorá obsahuje názor audítora. Primerané uistenie predstavuje vysoký stupeň uistenia, ale nie záruku, 
že audit vykonaný podľa Medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí prípadnú významnú 
nesprávnosť. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a považujú sa za 
významné, ak by bolo opodstatnené očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne ovplyvnia ekonomické 
rozhodnutia používateľov, ktoré boli prijaté na základe tejto konsolidovanej účtovnej závierky.  

V rámci auditu v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi uplatňujeme odborný úsudok 
a zachovávame profesionálny skepticizmus počas celého auditu. Okrem toho:  
 Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti konsolidovanej účtovnej závierky, či 

už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a vykonávame audítorské postupy reagujúce na 
tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu 
pre názor audítora. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako 
riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné 
vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.  

 Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť 
audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie aby sme vyjadrili názor na efektívnosť 
interných kontrol skupiny. 

 Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód, ako aj primeranosť účtovných 
odhadov a súvisiacich informácií zverejnených štatutárnym orgánom. 

 Predkladáme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne používa účtovnú zásadu nepretržitého 
pokračovania v činnosti, a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje 
významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne 
spochybniť schopnosť skupiny nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že 
významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie 
uvedené v konsolidovanej účtovnej závierke alebo, ak sú takéto zverejnené informácie 
nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery však vychádzajú z audítorských dôkazov 
získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu 
spôsobiť, že skupina prestane pokračovať v nepretržitej činnosti. 

 Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah konsolidovanej účtovnej závierky vrátane 
zverejnených informácií, ako aj to, či konsolidovaná účtovná závierka verne zobrazuje 
uskutočnené transakcie a udalosti. 

 Získavame dostatočné a vhodné audítorské dôkazy o finančných údajoch účtovných jednotiek 
alebo ich obchodných aktivitách v rámci skupiny pre účely vyjadrenia názoru na konsolidovanú 
účtovnú závierku. Zodpovedáme za vedenie, kontrolu a realizáciu auditu skupiny. Ostávame 
výhradne zodpovední za náš názor audítora. 

III. Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov 

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe – dodatok správy nezávislého 
audítora 

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej podľa 
požiadaviek zákona o účtovníctve. Naše vyššie uvedené názory na účtovnú závierku a konsolidovanú 
účtovnú závierku sa nevzťahujú na iné informácie vo výročnej správe.  

V súvislosti s auditom účtovnej závierky sme zodpovední za oboznámenie sa s informáciami 
uvedenými vo výročnej správe a za vyhodnotenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade 
s účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, 
alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.  
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Vyhodnotili sme, či výročná správa spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon 
o účtovníctve.

Podľa nášho názoru, na základe prác vykonaných počas auditu účtovných závierok: 

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2018 sú v súlade s účtovnými závierkami 
za daný rok, 

- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve. 

Okrem toho, na základe našich poznatkov o spoločnosti a jej situácii, ktoré sme získali počas auditov 
účtovných závierok, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, 
ktorú sme obdržali po dátume vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, 
ktoré by sme mali uviesť. 

Bratislava 16. mája 2019 

Ing. Wolda K. Grant, FCCA 
zodpovedný audítor 
Licencia SKAu č. 921 

V mene spoločnosti 
Deloitte Audit s.r.o.  
Licencia SKAu č. 014 
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KKontakty

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 alternatívnych 
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 alternatívnych 
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 dopredu. 

SÍDLO GALÉRIE SPP
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/c
825 11 Bratislava
Tel.: +421 2 62 62 42 42, 0911 704 489
(v pracovných dňoch od 11.00 do 18.00 h)
E-mail: galeria@spp.sk
Vstup do galérie je voľný.
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Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava

Slovenská republika
www.spp.sk

https://www.spp.sk/
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