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tepla, ale aj vo vzťahu k aktívnejšiemu 
využívaniu stlačeného (CNG) a skva- 
palneného (LNG) zemného plynu v do- 
prave. Z dlhodobého hľadiska však 
považujeme za nevyhnutné zrýchliť 
tak inštitucionálnu, ako aj legislatívnu 
podporu rozvoja tzv. zelených plynov, 
teda bioplynu, resp. biometánu, vy- 
užívania odpadov na energetické úče-
ly a v neposlednom rade aj vodíka. Ako 
významná sa tiež ukazuje schopnosť 
existujúcej plynárenskej infraštruktú-
ry zabezpečiť prepravu týchto nových 
plynov k zákazníkom. Rovnako je dnes 
tiež otvorená otázka užšej spolupráce  
a prepojenia plynárenského a elektro- 
energetického trhu.

V minulom roku SPP potvrdil svoju po-
zíciu lídra na trhu s energiami na Slo-
vensku s viac ako 1,3 milióna odber-
ných miest. Rovnako opätovne vzrástol 
počet zákazníkov, ktorí od spoločnosti 
odoberali plyn aj elektrinu. SPP zostal 
prvou voľbou pre zákazníkov, ktorí sa 
rozhodli pre zmenu dodávateľa elek-
triny. Tento úspech nás teší, najmä ak 
vezmeme do úvahy fakt, že na tom-
to trhu pôsobíme v konkurenčnom 
prostredí s prirodzene dominantnými  
dodávateľmi, ktorých veľkosť zákazníc-
keho portfólia bola ovplyvnená najmä 
faktom, že ho „zdedili” z histórie, ako 
výluční poskytovatelia služieb na trhu 
predaja elektrickej energie. Podiel SPP 
na trhu domácností v dodávke elektri-
ny bol v roku 2019 na úrovni takmer  

9 %, čo nás radí na 4. miesto spomedzi 
dodávateľov elektriny pre domácnosti.  
Na konci roka 2019 sme dodávali elek-
trinu do približne 200 000 odberných 
miest. Vážime si dôveru našich zá-
kazníkov a chcem sa im poďakovať,  
že využívajú služby SPP.

Byť trhovým lídrom vnímame v rám-
ci SPP ako veľkú zodpovednosť. Ten-
to status nám však tiež dáva pozitívnu 
možnosť prihlásiť sa k aktuálnym té-
mam, ktoré sú z dlhodobého pohľadu 
strategické nielen pre samotnú spo-
ločnosť, ale aj pre širokú verejnosť. Ako  
spoľahlivý dodávateľ plynu a elektric- 
kej energie chce SPP rozvíjať a budo- 
vať spoločnosť aj ako významného hrá- 
ča v oblasti obnoviteľných zdrojov 
energií, ktoré považujeme za prostrie- 
dok na zlepšovanie životného pro-
stredia. Ako som už načrtol, nová  
strategická vízia je úzko spojená s pre- 
sadzovaním zelených, energeticky  
efektívnych riešení. Nie na papieri, ale  
realizáciou konkrétnych krokov a opa- 
trení v praxi.

Citlivo vnímame skutočnosť, že naši zá-
kazníci sa menia a očakávajú od nás 
nové služby a ďalšie inovácie. Najmä 
tých mladších sme pripravení presved- 
čiť, že energie od SPP sú pre nich  
správnou voľbou nielen z hľadiska 
spoľahlivosti, ale aj ochrany životného  
prostredia. V súlade s víziou postupného 
budovania SPP ako významného hráča  
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VÁŽENÉ DÁMY, VÁŽENÍ PÁNI,

rok 2019 bol v mnohom začiatkom pre-
lomových zmien v európskej energeti-
ke. V jeho závere dospeli členské štáty 
Európskej únie (EÚ), zatiaľ s výnimkou 
Poľska, k dohode o dosiahnutí uhlíko-
vej neutrality do roku 2050. Nová Eu-
rópska komisia zároveň predstavila tzv. 
zelenú dohodu, teda balík opatrení, 
ktoré by mali zintenzívniť úsilie jed-
notlivých členských krajín EÚ v oblasti 
klimatických zmien a ochrany život-
ného prostredia. Európska investičná 
banka informovala o svojom rozhod-
nutí zastaviť po roku 2021 financova- 
nie projektov v oblasti fosílnych palív. 
Plánované zmeny a zrýchľujúci sa vývoj  
v oblasti energetickej a klimatickej po- 
litiky EÚ budú výzvami aj pre slovenské 
plynárenstvo. SPP ako líder na sloven- 

skom trhu s energiami sa v roku 2019 
stotožnil s novými výzvami a dnes sme  
pripravení postupne ďalej rozvíjať už 
rozbehnuté, ale aj úplne nové pro-
jekty, s orientáciou na zelenú ener- 
giu, energeticky efektívne služby a eko- 
mobilitu. Naša nová vízia a stratégia,  
ktoré sme prijali, plne akceptujú glo- 
bálne trendy, očakávania spojené  
s vývojom na energetickom trhu a zá-
roveň rešpektujú reálne potreby zákaz-
níkov SPP s jasným cieľom zabezpečiť  
ich spokojnosť s našimi službami. 

Je nepochybné, že práve nahradenie  
uhlia plynom môže v najbližších rokoch 
prispieť k ochrane ovzdušia a k zníže- 
niu emisií skleníkových plynov na Slo-
vensku. Či už ide o výrobu elektriny,  

PRÍHOVOR PREDSEDU
PREDSTAVENSTVA
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každého klienta, či už ide o spoloč-
nosti zamestnávajúce tisíce ľudí, drob-
ných podnikateľov, alebo domácnosti. 
Teplo domova a príjemné pracovné 
podmienky chceme vám všetkým vy-
tvárať prostredníctvom kvalitných, ino-
vatívnych služieb a produktov. Naším 
cieľom je priblížiť sa k vám ešte viac,  
a to nielen zameraním sa na napĺňanie 
vašich individuálnych energetických 
požiadaviek, ale aj osobne prostredníc-
tvom modernizácie kontaktných cen- 
tier. Rovnako ďakujem za spoluprácu 
v roku 2019 aj našim zamestnancom. 
Každá spoločnosť je taká silná, akí 
múdri, učenliví a motivovaní sú jej za-
mestnanci. A v neposlednom rade patrí 
veľké ďakujem aj našim obchodným 
partnerom, ktorí sa s nami stotožnili  
v myšlienke za náš spoločný cieľ, kto-
rým je silná a stabilná spoločnosť so 
spokojnými zákazníkmi. 

Vďaka vám všetkým, zamestnancom, 
našim zákazníkom a obchodným part-
nerom spoločnosť SPP zlepšila za  
rok 2019 svoje plánované hospodár-
ske výsledky v prevádzkovej oblasti  
o takmer 25 %.

Zároveň sa mohla v dlhodobom trans-
formačnom procese posunúť k pozitív-
nemu hospodárskemu výsledku 2020, 
teda historicky prvýkrát do čiernych 
plusových čísel. Prijaté systematické 
zmeny umožnia SPP v nasledujúcich 

rokoch udržať trend ďalšieho rastu  
hospodárskeho výsledku, a tým zabez-
pečia zvýšenie hodnoty spravované-
ho majetku pre 100 % akcionára SPP,  
ktorým je Ministerstvo hospodárstva 
Slovenskej republiky.

Ing. Ján Valko
predseda predstavenstva

v oblasti obnoviteľných zdrojov energií 
je aj naša nová činnosť v podobe zís-
kaného inštitútu výkupcu elektriny vy-
robenej z obnoviteľných zdrojov ener-
gií (OZE) či zo zdrojov vysokoúčinnej 
kombinovanej výroby elektriny a tepla 
(KVET). Úspechom v aukcii na výkupcu 
elektrickej energie z OZE a KVET na je-
seň 2019 sa z SPP stal významný hráč 
nielen na poli obchodovania s plynom 
a s elektrickou energiou, ale aj na poli 
obchodovania so zelenou energiou. To  
nám umožní napĺňať v ďalšom období 
naše vízie v súvislosti s postupným roz-
širovaním ponuky komplexných ener- 
getických služieb.

Spoločnosť zároveň aj v minulom ro-
ku ďalej rozširovala ponuku služieb  
a produktov, ktoré zákazníkom SPP 
garantujú nielen spoľahlivé a bezpeč-
né dodávky energií, ale prinášajú im 
aj reálne úspory času, energií, peňazí  
a zvyšujú ich osobnú bezpečnosť, ako  
aj bezpečnosť ich domovov. Tešíme sa 
z pozitívnej odozvy zákazníkov na náš 
férový produkt Elektrina verným bez 
viazanosti. Súčasťou portfólia služieb 
SPP je ale tiež napríklad inšpekcia budov, 
energetické audity, poradenstvo pri 
čerpaní dotácií na OZE či ponuka kom-
plexnej realizácie projektov inteligen- 
tných domácností SPP SMARTHOME. 

Záver roka 2019 priniesol v oblasti 
energetiky neistotu spojenú s nepred-
vídateľným vývojom vzťahu medzi 

Ruskom a Ukrajinou. Otvorenú otázku 
ďalších dodávok zemného plynu sa za 
aktívnej účasti Európskej komisie poda-
rilo vyriešiť dohodou medzi oboma kra-
jinami, ktorá priniesla novú stabilitu. Na 
základe tejto dohody bude tranzit plynu 
do Európskej únie cez územie Ukraji-
ny pokračovať aj v roku 2020. Päťroč-
ný kontrakt navyše obsahuje klauzulu  
o možnom predĺžení kontraktu na ďal- 
ších desať rokov. V nadväznosti na túto 
dohodu zároveň došlo k urovnaniu ďal-
ších súvisiacich obchodných sporov me-
dzi spoločnosťami Gazprom a Naftogaz. 
Bez ohľadu na tieto rokovania sa SPP na 
zimu zodpovedne pripravil už v lete. Ako 
jediný garant spoľahlivých a bezpečných 
dodávok plynu, nielen pre našich zákaz-
níkov, sme už na začiatku vykurovacie-
ho obdobia mohli potvrdiť naplnenosť 
našej uskladňovacej kapacity v podzem-
ných zásobníkoch plynu na ich vy- 
užiteľné maximum. Spoločnosť SPP ma- 
la v podzemných zásobníkoch okrem 
uskladňovacej kapacity pre svojich zá-
kazníkov aj uskladňovaciu kapacitu pre 
prípadné mimoriadne situácie vo for- 
me tzv. strategickej rezervy v prípade 
ohrozenia energetickej bezpečnosti 
Slovenska. To však na druhej strane so 
sebou prináša výrazné finančné náklady.  
Je dôležité pripomenúť, že ide o nákla-
dy, ktoré znáša výlučne SPP a žiadny  
iný dodávateľ energií.

Okrem strategických a obchodných 
úloh si SPP plní úlohu lídra aj v oblas-

ti filantropických projektov. Aktivity  
v tejto oblasti sme podporili vznikom 
novej Neziskovej organizácie EF. Naj-
mä vďaka Nadácii SPP a EkoFondu sa 
podarilo v uplynulých dvanástich me-
siacoch zrealizovať stovky rôznych 
projektov a premeniť na realitu množ-
stvo pozitívnych kreatívnych nápadov 
v rámci celého Slovenska. Nadácia SPP 
získala v roku 2019 už tretíkrát certi- 
fikát Transparentná firemná nadácia. 
Ocenenie udeľuje Asociácia firem-
ných nadácií v spolupráci so spoloč-
nosťou KPMG a status Nadácie SPP  
v tejto oblasti potvrdilo aktívne plnenie 
Kritérií Kódexu transparentnej firemnej 
nadácie a etického kódexu, ku ktorým 
sme sa zaviazali. Ako nemenej dôleži-
tú však vnímam kontinuálnu podporu  
a naše partnerstvo so Slovenským para-
lympijským výborom. Stali sme sa tiež 
hrdým partnerom Slovenského olym-
pijského a športového výboru. Verím, 
že aj my prispejeme k tomu, aby boli 
obe naše športové výpravy úspešné na 
nadchádzajúcich letných olympijských  
a paralympijských hrách 2020, ktoré sa 
uskutočnia v japonskom Tokiu.

Vážené dámy, vážení páni, na zá-
ver by som sa opätovne rád poďa-
koval našim zákazníkom za dôveru  
a spoluprácu v uplynulom roku. Aj  
v nasledujúcich mesiacoch sme pri-
pravení vykonávať všetky naše činnosti 
a obchodné aktivity zodpovedne, pro- 
fesionálne a s ohľadom na potreby 
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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 elektric-
kú energiu úspešne dodáva do viac 
ako 1,3 milióna odberných miest. SPP 
sa okrem dodávky energií venuje aj 
poskytovaniu energetických služieb, 
energetických smart riešení, rozvoju 
alternatívnych palív CNG, LNG a bio- 
metánu.

Aktivity v oblasti spoločenskej zodpo-
vednosti realizuje SPP aj prostredníc-
tvom EkoFondu, n. f., Neziskovej orga-
nizácie EF a Nadácie SPP. Od roku 2014 
je vlastníkom 100 % akcií spoločnosti 
Slovenská republika, ktorá svoje akci-
onárske práva vykonáva prostredníc-
tvom Ministerstva hospodárstva Slo-
venskej republiky.

Jediný akcionár spoločnosti SPP, vyko-
návajúci pôsobnosť valného zhromaž- 
denia, volí členov predstavenstva a do- 
zornej rady. Životopisy členov pred-
stavenstva, predsedu dozornej rady  
a generálneho riaditeľa sú zverejnené 
na webstránke spoločnosti SPP.

Predstavenstvo SPP riadi činnosť spo-
ločnosti a rozhoduje o všetkých jej 
záležitostiach, pokiaľ nie sú právnymi 
predpismi alebo stanovami vyhradené 
do pôsobnosti valného zhromaždenia 
alebo dozornej rady.

Dozorná rada je najvyšším kontrolným 
orgánom SPP. Dohliada na výkon pô-
sobnosti predstavenstva a uskutočňo-
vanie podnikateľskej činnosti spoloč-
nosti. Jednu tretinu, t. j. troch členov 
dozornej rady, volia zamestnanci SPP.

Výpočet odmeny členov predstaven-
stva a členov dozornej rady SPP sa riadi 
Pravidlami odmeňovania členov pred-
stavenstva a dozornej rady spoločnos-
ti SPP schválenými valným zhromaž- 

dením. Uvedené pravidlá vychádzajú  
z uznesenia vlády SR č. 159 z 2. marca 
2011 – Pravidlá výberu, riadenia a od-
meňovania zástupcov štátu v orgánoch 
spoločností s majetkovou účasťou štátu.  

Členom predstavenstva zároveň v sú- 
lade so Zmluvou o výkone funkcie, 
schválenou rozhodnutím jediného ak- 
cionára spoločnosti SPP, prináleží  
k plneniu ich povinností súvisiacich  
s výkonom funkcie člena predstaven-
stva benefitné motorové vozidlo.

IMPLEMENTÁCIA KÓDEXU SPRÁVY 
A RIADENIA SPOLOČNOSTI 
V roku 2019 SPP dosiahol výrazný po-
krok v oblasti nastavenia pravidiel cor- 
porate governance pre správu pod- 
nikov s majetkovou účasťou štátu, kto- 
rými chce v súlade s odporúčaniami  
OECD podporiť transparentnosť a zod- 
povednosť pri správe podnikov. V spo- 
lupráci s externou poradenskou spo-
ločnosťou boli v SPP a jeho 100 %  
dcérskych spoločnostiach vykonané  
analýzy štruktúry, postupov a mana- 
žérskych systémov v oblasti správy  
a riadenia spoločností a následne ich  
porovnanie s požiadavkami OECD.  
Napriek zisteniam, že SPP v mnohých 
oblastiach dlhodobo spĺňa nastavené 
kritériá, bolo identifikovaných 23 ob-
lastí s potenciálom zlepšenia. Predsta-
venstvo spoločnosti v tejto súvislos- 
ti schválilo okamžitú implementáciu 
konkrétnych akčných krokov, pričom 
u významnej časti z nich bola začatá  
realizácia už do konca roka 2019. Spl-
nenie zvyšnej časti úloh definujú presne 
stanovené termíny a spôsoby realizá-
cie. Odpočet súladu SPP pravidelne 
monitoruje a zverejňuje na webstrán-
ke spoločnosti. SPP sa plne stotožňuje 
a postupuje v súlade s navrhovaným 
Kódexom správy spoločností s majet-
kovou účasťou štátu na Slovensku.
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DOZORNÁ 
RADA

PREDSEDA DOZORNEJ RADY
Dr.h.c. Ing. Tibor Mikuš, PhD., od 3. 5. 2019
Mgr. Maroš Čislák, do 2. 5. 2019

ČLENOVIA
JUDr. Matúš Bušniak
Ing. Miloš Dančo
JUDr. Peter Dráč
Ing. Michal Ďurkovič
Ing. Valéria Janočková
Ing. Dionýz Kaszonyi
Ing. Robert Maguth
Viera Uhrová
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Ing. Ján Valko, predseda predstavenstva 
Ing. Rudolf Slezák, podpredseda predstavenstva

ČLENOVIA
Ing. Ivan Gránsky
Ing. Milan Hargaš
Ing. Ján Szalay

Ing. Štefan Šabík, generálny riaditeľ
Ing. Richard Prokypčák, výkonný riaditeľ
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Vízia spoločnosti SPP je postavená 
na piatich pilieroch: zákazník, predaj 
komodít, dodávateľ služieb, investície 
a stabilita. V roku 2019 spoločnosť pred-
stavila novú dlhodobú víziu do roku 
2030, ktorej hlavným cieľom je získanie 
vedúcej pozície spoločnosti pre rieše-
nie komplexných utilitných potrieb pre 
priemysel, verejný sektor a domácnosti 
s dôrazom na životné prostredie. 

ZÁKAZNÍK 
Ciele SPP určuje zákazník. Spoločnosť sa 
preto zameriava na budovanie vzťahov 
so zákazníkmi, vychádzajúc z ich reál-
nych potrieb.

PREDAJ KOMODÍT 
SPP je silná multikomoditná spoločnosť. 
Spoločnosť je dlhoročným lídrom me-
dzi dodávateľmi plynu na Slovensku  

a úspešne rozvíja svoj potenciál v ob-
lasti dodávok elektriny. Aj v roku 2019 
bol SPP prvou voľbou pre zákazníkov, 
ktorí sa rozhodli pre zmenu dodávateľa 
elektriny. V roku 2019 sa SPP úspešne 
uchádzal v aukcii o získanie inštitútu 
výkupcu energií z obnoviteľných zdro-
jov (OZE) a zo zdrojov s vysokoúčin-
nou kombinovanou výrobou elektriny 
a tepla (KVET). Úspechom v uvedenej 
aukcii sa z SPP stal významný hráč nie-
len v oblasti obchodovania s plynom  
a s elektrickou energiou, ale aj v oblas-
ti obchodovania so zelenou energiou.  
V uplynulých rokoch zaujala spoločnosť 
stabilnú pozíciu dodávateľa energií aj  
v Českej republike.

V súvislosti s globálnymi trendmi sú-
visiacimi s ekológiou a trvalo udrža-
teľným rozvojom začal SPP smerovať 

svoje aktivity aj do oblastí centralizo-
vanej a distribuovanej výroby energie 
z obnoviteľných zdrojov energie. Zem-
ný plyn predstavuje dlhodobo jeden 
z najekologickejších zdrojov energie. 
Práve pomocou využitia plynu je mož-
né dosiahnuť výrazné zníženie emisií  
skleníkových plynov a zvýšenie kvali-
ty ovzdušia. SPP ako významná ener-
getická spoločnosť preto podporuje  
investície do vývoja know-how a vý-
skumu biometánu a konverzie odpadov 
na uhlíkovo neutrálne technológie.

DODÁVATEĽ SLUŽIEB 
SPP poskytuje komplexné energetické 
služby všetkým svojim zákazníkom, ne-
ustále pracuje na diverzifikácii svojho 
portfólia a rozvoji inovatívnych služieb.

INVESTÍCIE 
SPP posilňuje svoju pozíciu silnej ener-
getickej skupiny v regióne prostredníc-
tvom realizácie svojej investičnej stra-
tégie.

STABILITA
Cieľom SPP je vytvárať podmienky na 
vyrovnané hospodárenie spoločnosti 
podporené rastom tržieb v nových seg-
mentoch.

EKOLOGICKÁ ZODPOVEDNOSŤ 
Nová, dlhodobá strategická vízia de- 
finuje SPP ako poskytovateľa „zelenej 
energie“ a je úzko spojená s presadzo-
vaním energeticky efektívnych riešení 
a poskytovaním služieb s pozitívnym 
dopadom na životné prostredie a trvalo 
udržateľný rozvoj. 

VÍZIA A CIELE  
SPOLOČNOSTI
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Ťažisko prevádzkových nákladov tvorili 
náklady na nákup zemného plynu, ná-
klady na skladovanie plynu a náklady na 
nákup elektrickej energie. Silnou témou  
v energetike bola končiaca zmluva o tran-
zite plynu medzi Ruskom a Ukrajinou. 
Vyššie náklady SPP v roku 2019 súviseli 
s naplnením podzemných zásobníkov, 
keďže bezpečnosť dodávok energií je 
jedna zo základných priorít spoločnosti. 

Zisk z finančnej činnosti pred zda-
nením dosiahol za rok 2019 výšku  
337 miliónov eur. Jeho podstatou boli 
dividendy. Za finančný rok 2019 SPP  
vykázal zisk pred zdanením vo výške  
233 miliónov eur. Celková daňová po-
vinnosť za daň z príjmov dosiahla výšku  
12 miliónov eur. Takmer celý objem dane 
z príjmov tvorí osobitný odvod, ktorý  
je v porovnaní s minulým rokom nižší  
o 11 milión eur. Zisk po zdanení dosiahol 
výšku 221 miliónov eur.

POROVNANIE  
HOSPODÁRSKYCH 
VÝSLEDKOV
(v mil. eur)
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EKONOMICKÁ
A FINANČNÁ
VÝKONNOSŤ

V roku 2019 bol SPP spoľahlivým  
a inovatívnym dodávateľom energií, 
obchodníkom s energetickými komo-
ditami na medzinárodných európskych 
burzách a multikomoditným lídrom  
pre riešenie komplexných utilitných 
potrieb pre priemysel, verejný sektor  
a domácnosti. Spoločnosť si v uplynu-
lom roku upevnila pozíciu kľúčového 
dodávateľa plynu na slovenskom trhu 
a súčasne zvýšila svoj podiel na sloven-
skom trhu v predaji elektrickej energie.

Výnosy z predaja výrobkov a služieb 
SPP v roku 2019 dosiahli výšku 1 119 
miliónov eur, čo oproti minulému roku 
predstavuje pokles o 421 miliónov eur. 
Výšku výnosov negatívne ovplyvnil 
pokles objemu predaného zemného 
plynu na európskych burzách. V roku 
2019 boli priemerné teploty za zimné 
vykurovacie obdobie vyššie ako v pred-
chádzajúcom roku, čo ovplyvnilo tržby 

za predaj zemného plynu na domácom 
trhu. Posledné dva mesiace roka 2019 
boli dokonca z pohľadu štatistík jedny 
z najteplejších za niekoľko posledných 
desaťročí. Výšku výnosov pozitívne 
ovplyvnil vyšší predaj elektrickej energie. 

Komoditný trh s ropou a s ropnými 
produktmi v priebehu roka 2019 bol 
na relatívne stabilnej úrovni. Zima bola 
teplejšia, európsky trh bol ovplyvňova-
ný prebytkom ponuky nad dopytom,  
čo bol dôvod, že cena komodity na  
burze klesala. Dosahy lokálnych kríz 
v rámci eurozóny prispeli k nepredví-
dateľnosti a nestabilnému dianiu na 
devízovom trhu. Navyše dochádzalo 
k oslabovaniu výmenného kurzu eura 
oproti doláru, čo súviselo s dianím oko-
lo brexitu. 

SPP ako líder slovenského energetické-
ho trhu zabezpečoval plynulé dodávky 

energií pre svojich zákazníkov. Navyše 
z pozície legislatívne stanoveného do-
dávateľa poslednej inštancie garanto-
val bezpečnosť dodávok plynu nielen 
pre svojich zákazníkov, ale pre celé 
Slovensko.

SPP zaznamenal aj v roku 2019 nárast 
tržieb z predaja elektrickej energie.  
V porovnaní s predchádzajúcim rokom 
to bol nárast o 29 miliónov eur, resp. 
viac ako 12 % nárast predaja komodity. 
SPP patrí k najväčším novým dodávate-
ľom elektriny na Slovensku z pohľadu 
počtu zákazníkov. Cieľom spoločnos-
ti je udržať si rastúci trend predaja na  
trhu s elektrickou energiou aj v nasle-
dujúcom období, a to prostredníctvom 
výhodnej duálnej ponuky dvoch ener-
gií a zvýšením ponuky služieb pre zá-
kazníkov.
  

2019 2018

Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi 1 119 1 540

Zisk pred zdanením 233 337

Daň z príjmu (12) (23)

Zisk po zdanení 221 314
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POROVNANIE 
ŠTRUKTÚRY AKTÍV
(v mil. eur)

KAPITÁLOVÁ 
ŠTRUKTÚRA

Celkové aktíva SPP klesli k súvahové-
mu dňu na objem 2 872 miliónov eur. 
Oproti predchádzajúcemu obdobiu za-
znamenali pokles o 169 miliónov eur 
(index 0,94). Dlhodobé aktíva dosiahli 
objem 2 135 miliónov eur. K rozhodujú-
cim položkám dlhodobých aktív patrili 
dlhodobé finančné investície a investí-
cie v nehnuteľnostiach, ďalej budovy  
a stavby (vrátane nedokončenej inves-
tičnej výstavby).

Dlhodobé aktíva tvorili z celkových ak-
tív podiel 74,3 %. Budovy, stavby, stroje 
a zariadenia v zostatkovej cene klesli  
v porovnaní so stavom k 31. 12. 2018 
o 1,1 milióna eur (index 0,98). Ostatné 
dlhodobé aktíva poklesli v porovnaní  
s minulým obdobím o 1,7 milióna eur.
 
Výška investičných výdavkov v roku 
2019 predstavovala 2,5 milióna eur. 
Spoločnosť investovala najmä do ob-
lasti technických, obchodných a ko-
munikačných systémov IT a do re-
konštrukcií administratívnych budov  
a objektov SPP. 

Obežné aktíva k súvahovému dňu po-
zostávali z pohľadávok, zásob a peňaž-
ných prostriedkov. Ich celkový objem 
dosiahol hodnotu 737 miliónov eur  
a ich podiel na hodnote celkových aktív 
tvoril 25,7 %.
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DLHODOBÉ AKTÍVA
2 138

OBEŽNÉ AKTÍVA
903

    70,3 %

    29,7 %
2018

DLHODOBÉ AKTÍVA
2 135

OBEŽNÉ AKTÍVA
737

    74,3 %

    25,7 %
2019
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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.

Vlastné imanie v roku 2019 dosiahlo 
výšku 2 423 miliónov eur, čo predsta-
vovalo 84,4 % hodnoty zdrojov krytia 
spoločnosti. 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 182 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. 2019: Ministerstvo hospodár-
stva Slovenskej republiky 26 666 536 
akcií (100 %).
Stav zákonného rezervného fondu 
spoločnosti k 31. 12. 2019 bol vo výške 
1 198 miliónov eur.

Cudzie zdroje (záväzky) dosiahli v roku 
2019 celkovú výšku 449 miliónov eur 
a oproti počiatočnému stavu vzrástli  
o 12 miliónov eur. Celkové záväzky tvo-
rili dlhodobé záväzky vo výške 47 milió-
nov eur a krátkodobé záväzky vo výške 
402 miliónov eur.
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POROVNANIE 
ŠTRUKTÚRY  
ZDROJOV KRYTIA 
(v mil. eur)

VLASTNÉ IMANIE
2 423

CUDZIE ZDROJE (ZÁVÄZKY)
449

    84,4 %

    15,6 %
2019

VLASTNÉ IMANIE
2 605

CUDZIE ZDROJE (ZÁVÄZKY)
437

    85,6 %

    14,4 %
2018

MAJETKOVÉ ÚČASTI
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RIADENIE RIZÍK

SPP sa pri vykonávaní svojich obchod- 
ných činností opiera o stabilný a funk-
čný systém riadenia rizík. Jeho hlav- 
ným poslaním je zabezpečovať fi-
nančnú a prevádzkovú stabilitu, a tým 
podporovať dosahovanie obchodných 
cieľov a rozvoj spoločnosti. Systém ria-
denia rizík zahŕňa príslušnú organizačnú 
štruktúru s jasne definovanými líniami 
zodpovednosti, ako aj účinné postupy 
identifikácie rizík, ich analýzy, vyhod-
nocovania, ošetrovania, monitorova- 
nia, preskúmavania, zaznamenávania  
a reportovania. Tieto postupy umožňujú 
obmedziť prípadné ekonomické straty  
a ďalšie negatívne dôsledky potenciál- 
nej materializácie rizík tak, aby ne- 
ovplyvnili zásadným spôsobom schop-

nosť SPP vykonávať obchodné činnosti 
a poskytovať služby verejnosti.
  
V roku 2019 predstavenstvo spoloč-
nosti schválilo novú smernicu Politika 
riadenia rizík, ktorá upravuje systém 
riadenia rizík SPP. Ten je zameraný  
na všetky známe riziká, ktorým je alebo 
môže byť spoločnosť vystavená. Imple-
mentáciu tejto politiky zabezpečuje sa-
mostatný odbor Auditu a riadenia rizík,  
a to najmä prostredníctvom prípravy, 
resp. aktualizácie metodík pre riadenie 
jednotlivých kategórií rizík.

V priebehu roka 2019 vedenie spoloč-
nosti zriadilo Komisiu pre riziká. Komisia 
je rozhodovací a poradný orgán pre ob-

lasť riadenia rizík a významným spôso-
bom prispieva k efektivite riadenia rizík 
v SPP. V zmysle uplatňovania uvedenej 
politiky spoločnosť neakceptuje riziká, 
ktorých významnosť je vyhodnotená 
ako vysoká alebo kritická. V prípade zis-
tenia takýchto rizík sú príslušní vedúci 
zamestnanci povinní v spolupráci s od-
borom Auditu a riadenia rizík bezod-
kladne prijímať adekvátne zmierňovacie 
opatrenia. 
 
V závere roka 2019 sa začala realizácia 
skupinového konceptu riadenia rizík, 
ktorý bude zahŕňať aj dcérske spo-
ločnosti, v ktorých si SPP uplatňuje 
manažérsku kontrolu. Uvedenie tohto  
konceptu do praxe sa v plnom rozsahu 
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predpokladá v priebehu roka 2020, čo 
spolu s ďalšími realizovanými aktivita-
mi umožní spoločnosti dosiahnuť sú-
lad s medzinárodne uznávanými štan-
dardmi správy a riadenia spoločnosti  
v oblasti riadenia rizík.

Počas roka 2019 SPP nezaznamenal ma-
terializáciu rizík, ktorá by mala význam-
nejší negatívny dosah na spoločnosť. 

Pri riadení finančných rizík sa SPP  
zameriaval predovšetkým na:
a)  trhové riziká vyplývajúce z neistoty 

vo vzťahu k zmenám hodnôt rizi-
kových faktorov, ktoré sa určujú na 
trhoch a ktoré vplývajú na hospo-
dárske výsledky SPP. Ide predovšet-

kým o ceny komodít a ich odobraté 
objemy konečnými zákazníkmi;

b)  kreditné riziká vzťahujúce sa na  
potenciálnu možnosť neschopnosti 
alebo neochoty obchodných part-
nerov plniť si načas svoje záväzky 
voči SPP. 

V oblasti riadenia nefinančných rizík 
bol dôraz kladený na:
a)  operačné riziká vyplývajúce z nedo-

statkov v nastavení interných pro-
cesov, v informačných systémoch,  
z možnosti zlyhania ľudských zdro-
jov alebo výskytu nežiaducich javov 
v externom prostredí pôsobiacich na 
interné procesy;

b)  právne riziká vyplývajúce z mož-
ného neočakávaného zavedenia 
alebo aplikácie právneho predpisu, 
z potenciálnej neschopnosti SPP  
preukázať zmluvné nároky ale-
bo plniť záväzky, prípadne povin-
nosti poskytnúť vynútené nevý-
hodné plnenie, alebo vyplývajúce  
z neočakávaného výsledku súd-
nych, správnych a arbitrážnych ko-
naní;

c)  regulačné riziká vyplývajúce najmä 
z možných neočakávaných požia-
daviek, postupov a rozhodnutí regu-
látora.
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VÝVOJ NA TRHU  
SO ZEMNÝM PLYNOM
V roku 2019 vzrástla celková spotreba 
zemného plynu na Slovensku opro-
ti roku 2018 o približne 3 %. Hlavným 
faktorom bola posilnená výroba elek-
triny z paroplynových elektrární, ktorá 
prevážila nad vplyvom počasia s tep-
lotami mierne pod priemerom posled-
nej dekády. Dlhodobo sa však prejavuje 
štrukturálny pokles spotreby plynu za-
príčinený jej racionalizáciou. Na druhej 
strane pozitívne na vývoj spotreby ply-
nu pôsobil, najmä v prvej polovici roka 
2019, silný hospodársky rast Slovenska. 

Vo všeobecnosti je slovenský trh  
s energiami silne ovplyvnený vývojom 
na európskom trhu vrátane spotových 
trhov či búrz. V širšom kontexte na ceny 
komodít vplývajú viaceré globálne fak-
tory, ako napríklad ceny na trhoch ďal-

ších energetických komodít (napr. ropy, 
uhlia atď.), energetická politika veľkých 
európskych štátov, ale aj obchodovanie 
s emisiami a samotný vývoj počasia. 

SPP – LÍDER V DODÁVKE ENERGIÍ
SPP s viac ako 1,3 milióna odber-
ných miest v medziročnom porovna-
ní opätovne potvrdil pozíciu lídra na 
trhu s energiami na Slovensku. Cel-
kový predaj plynu SPP koncovým od-
berateľom na Slovensku v roku 2019 
predstavoval 27,38 TWh (2,55 mld. m³). 
Spoločnosť stabilizovala svoje zákaz-
nícke portfólio a darí sa jej napĺňať 
ambiciózny plán rozširovania počtu 
zákazníkov, ktorí od SPP odoberajú 
nielen plyn, ale aj elektrickú energiu.  

Trh s energiami je na Slovensku už 
vyše dekády liberalizovaný. SPP pô-
sobí na trhu poskytovania elektrickej 

energie v silne konkurenčnom pro-
stredí s prirodzene dominantnými do-
dávateľmi. Napriek tejto skutočnosti si 
od otvorenia trhu najviac zákazníkov 
vybralo ako svojho nového dodávate-
ľa elektriny práve SPP. Ku koncu roka 
2019 dodávala spoločnosť elektrickú 
energiu do takmer 200 000 odberných 
miest. Podiel SPP v retailovom segmen-
te v dodávke elektriny dosiahol v roku 
2019 úroveň takmer 9 %, čo spoločnosť 
radí na 4. miesto za tradičných troch 
dodávateľov elektriny. SPP je zároveň 
najväčším novým dodávateľom elek-
triny na Slovensku z pohľadu počtu 
zákazníkov. V roku 2019 spoločnosť za-
znamenala opakovane vysoký medzi-
ročný rast dodávaného objemu elek- 
trickej energie vo všetkých segmen-
toch trhu. Celkovo dodávka elektriny  
v uplynulom roku presiahla objem  
1,25 TWh.

SPP – MULTIKOMODITNÁ  
SPOLOČNOSŤ
Rok 2019 výrazne prispel k posilneniu 
pozície SPP na trhu s energiami ako sil-
nej multikomoditnej spoločnosti. SPP 
ako spoľahlivý dodávateľ plynu a elek-
trickej energie začal v roku 2019 inten-
zívne rozvíjať a budovať spoločnosť aj 
ako významného hráča v oblasti obno-
viteľných zdrojov energií, ktoré považuje 
za prostriedok k zlepšovaniu životného 
prostredia. Nová strategická vízia spo-
ločnosti s presahom do ďalších rokov 
je úzko spojená s presadzovaním zele-
ných, energeticky efektívnych riešení. 

Do kontextu dlhodobej vízie SPP ako po-
skytovateľa zelenej energie na trhu pre-
to plne zapadá nová úloha spoločnosti, 
ktorá vyplýva zo získaného inštitútu vý-
kupcu energií z obnoviteľných zdrojov 
energií (OZE) či zo zdrojov s vysokoúčin-
nou kombinovanou výrobou elektriny  
a tepla (KVET). Spoločnosť neustále hľa-
dá možnosti diverzifikácie svojho port-
fólia s cieľom posilňovať svoju pozíciu 
silnej multikomoditnej spoločnosti pô-
sobiacej v kompletnej škále produktov 
plynu a elektrickej energie. Úspechom 
v aukcii na výkupcu elektrickej ener-
gie z obnoviteľných zdrojov a zdrojov 
kombinovanej energie a tepla sa SPP 
stal významným hráčom nielen na poli 
obchodovania s plynom a s elektrickou 
energiou, ale aj na poli obchodovania 
so zelenou energiou. Spoločnosť po-
stupne realizuje svoje vízie v súvislosti 

s možným postupným rozširovaním 
ponuky komplexných energetických 
služieb.

SPP – GARANT SPOĽAHLIVÝCH  
A BEZPEČNÝCH DODÁVOK PLYNU 
PRE SLOVENSKO
SPP garantuje bezpečné a plynulé do-
dávky plynu pre svojich zákazníkov za 
každých okolností a včas eliminuje aké-
koľvek potenciálne riziká počas celého 
roka. Bezpečnosť dodávok plynu je pre 
SPP prioritou, ktorú dlhodobo buduje 
na viacerých pilieroch. Okrem priamych 
kontraktov na nákup plynu nakupu-
je spoločnosť plyn aj na medzinárod-
ných trhoch a využíva aj plyn, ktorý 
má uskladnený v podzemných zásob-
níkoch na území Slovenska. Na začiat-
ku vykurovacej sezóny 2019/2020 bola 
kapacita, ktorú má SPP rezervovanú  
v týchto zásobníkoch, využitá podobne 
ako v predchádzajúcich rokoch takmer 
na maximum. Spoločnosť tak znovu za-
bezpečila podstatne vyššie zásoby ply-
nu, ako ukladá legislatíva dodávateľom  
na Slovensku. Viac než polovica zá-
sob plynu uskladnená v podzemných  
zásobníkoch predstavuje strategickú 
rezervu, ktorá slúži na zabezpečenie 
spoľahlivých a bezpečných dodávok 
plynu v prípade mimoriadnych situácií.

Náklady na tieto strategické a bezpeč-
nostné zásoby za rok 2019 dosiahli  
45 miliónov eur. Túto finančnú záťaž 
znáša len SPP, žiaden iný dodávateľ 

energií. SPP tak nielen zabezpečuje, ale 
aj plne financuje zaistenie energetic-
kej bezpečnosti Slovenska.

NÁKUP A SKLADOVANIE  
ZEMNÉHO PLYNU 
SPP je aktívnym obchodníkom na me-
dzinárodných európskych trhoch, kde 
spoločnosť plyn podľa potreby nakupu-
je alebo predáva. Cieľom nákupu zem-
ného plynu bolo aj v roku 2019 pokrytie 
potrieb a vytvorenie zásob pre domáci 
trh. SPP realizoval nákup predovšetkým na 
základe dlhodobého kontraktu so spoloč-
nosťou Gazprom Export. Zásoby zemné- 
ho plynu boli uskladnené v podzemných 
zásobníkoch prenajatých od spoločnos- 
ti NAFTA a.s. Skladovacia kapacita pre-
kračovala objem nevyhnutný na pokry-
tie potrieb zákazníkov SPP, pričom však 
zabezpečovala plynulé zásobovanie do- 
máceho trhu hlavne počas zimného 
obdobia a slúžila ako rezerva v prípade 
vzniku mimoriadnej situácie. V rámci 
technických opatrení môže spoločnosť 
využiť na prepravu plynu pri obme-
dzení dodávok cez vstupný bod Veľké 
Kapušany vstupný bod medzi SR a ČR 
Lanžhot, vstupný bod medzi SR a Ra-
kúskom Baumgarten alebo vstupný 
bod medzi SR a MR Veľké Zlievce.

SPP – ÚSPECH AJ ZA HRANICAMI 
SLOVENSKA
SPP pôsobí od konca roka 2008 rovnako 
na českom trhu, a to prostredníctvom 
svojej dcérskej spoločnosti SPP CZ.  
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Dodaný objem plynu v roku 2019 do-
siahol približne 3,212 TWh a spoločnosť 
sa tak aj v ČR zaradila medzi rešpek-
tovaných dodávateľov energií. SPP CZ 
dodáva plyn zákazníkom vo všetkých 
segmentoch vrátane obchodníkov, veľ-
kých priemyselných podnikov, zákazní-
kov zo segmentu maloodber či domác-
nosti. Spoločnosť už druhý rok úspešne 
ponúka zákazníkom zo segmentu do-
mácnosti a maloodber okrem plynu aj 
elektrickú energiu.

SPP A KLIMATICKÉ VÝZVY
Spoločnosť SPP detailne sleduje glo-
bálne trendy, ciele a záväzky stanovené 
zo strany OSN a Európskej únie vráta-
ne plánov Slovenska v oblasti ekológie, 
znižovania emisií skleníkových plynov  
a dosiahnutia trvalo udržateľného roz- 
voja. Priority SPP, vychádzajúce z novo-

prijatej stratégie spoločnosti v roku 2019, 
akceptujú uvedené výzvy. Spoločnosť  
pokračuje v rozvíjaní tzv. zelených pro-
duktov a služieb vrátane edukačných 
projektov. Zároveň v roku 2019 začala 
pripravovať ponuku nových produktov 
z oblasti garantovaných úspor energie 
s cieľom presadiť sa aj v pozícii lídra 
pre riešenie komplexných utilitných 
potrieb pre priemysel, verejný sektor  
a domácnosti. 
 
PRIORITY SPP  
STANOVUJE ZÁKAZNÍK
Aj v roku 2019 si spoločnosť udržala 
pozíciu lídra v spoľahlivosti, dostup-
nosti a nadštandardnej úrovni obslu-
hy zákazníkov. Dostupnosť po celom  
Slovensku zabezpečuje 19 Zákazníc-
kych centier SPP, Zákazníckej linky 
SPP, Web chatu SPP a Biznis linky SPP. 

Prostredníctvom všetkých kanálov ob- 
sluhy spoločnosť vybavila 826 748 po-
žiadaviek zákazníkov pri udržaní vy- 
sokej úrovne celkových servisných 
parametrov. V roku 2019 SPP pokra-
čoval v implementácii nového infor- 
mačného systému a v príprave nové-
ho zákazníckeho portálu pre vybavo-
vanie požiadaviek zákazníkov všetkých  
segmentov.

DOMÁCNOSTI
Zákazníci v segmente Domácnosti oce-
ňujú bezpečnosť a spoľahlivosť SPP ako 
dodávateľa energií, čo zabezpečilo ich 
záujem o ponuku plynu a elektriny aj 
počas roka 2019. Ponuka elektriny ga-
rantovala zákazníkom udržanie nižšej 
cenovej úrovne za energie oproti tra-
dičným dodávateľom počas celého 
obdobia zmluvného vzťahu. Na jar spo-

ločnosť uviedla na trh nový „elektric-
ký“ produkt Elektrina bez viazanosti. 
Ako prvá z energetických spoločností 
umožnila svojim zákazníkom využívať 
výhody elektriny od SPP bez viazanosti. 

MALÉ PODNIKANIE A ORGANIZÁCIE
Ponuku pre tento segment odberateľov 
spoločnosť pripravila na základe po-
znatkov vyplývajúcich z dlhodobo dob-
rých vzťahov, pravidelnej komunikácie, 
ako aj flexibility pri príprave ponúk pre 
svojich zákazníkov. Zabezpečenie ply-
nulých dodávok energií bolo a je bež-
ným štandardom služieb SPP. Aj v roku 
2019 spoločnosť poskytovala zákaz-
níkom zo segmentu Malé podnikanie  
a organizácie jednu z najvýhodnejších 
ponúk na trhu. Produkty SPP dávajú 
odberateľom možnosť usporiť oproti 
cenníkovej cene. Produkt Fixná cena 
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umožňoval zákazníkom fixovať svoju 
cenu na vymedzené časové obdobie, 
vďaka čomu vedeli presnejšie plánovať 
svoje náklady za odber plynu na celé 
obdobie dodávky. 

Zákazníci sa aj naďalej zaujímali o vý-
hodnú ponuku elektriny od SPP. Počet 
odberných miest v segmente malých  
a stredných firiem presahuje 10 000.

Komplexné riešenia a služby na zabez-
pečenie dodávok zemného plynu a elek- 
trickej energie SPP ponúkal aj samo-
správam miest a obcí.

SLUŽBY SPP PRE DOMÁCNOSTI  
A MALÉ PODNIKANIE A ORGANIZÁCIE
Ponuka doplnkových produktov a slu-
žieb v roku 2019 bola zameraná najmä 
na racionalizáciu spotreby energií a bez-
pečnosť. Neustále zlepšujeme produk-
ty, ktoré pomáhajú zákazníkom šetriť 
peniaze aj energiu. Zákazníci prejavili 
záujem o Smart ponuku šitú na mie-
ru zostavenú podľa ich reálnej potreby 
spolu s personalizovaným energetickým 
poradenstvom. Vďaka expertnému zbe-
ru dát dokáže SPP poskytnúť energiu  
a poradenstvo skutočne na mieru.  
Záujem sa zvýšil aj o detektory úniku 
plynu a detektory dymu a LED žiarov-
ky ponúkané prostredníctvom našich 
partnerov. 

Záujem zo strany zákazníkov sa zvýšil 
aj o využívanie obnoviteľných zdrojov 
energie (OZE). SPP aktívne pomáhal pri 
získavaní štátnej dotácie na nákup za-
riadení a k tomu poskytoval extra zľavy 
na unikátne technológie ako tepelné 
čerpadlá a solárne panely. Na podporu 
financovania týchto environmentálnych 
technológií bol nielen pre zákazníkov 
spoločnosti k dispozícii účelový Ener-
goúver. V ponuke ostal aj bezúčelový 
Energoúver, ktorý slúžil na financovanie 
potrieb a zámerov zákazníkov spoloč-
nosti za zvýhodnených podmienok.

Vďaka službám Inšpekcia budov a Ener- 
getická certifikácia si zákazníci mohli 
zistiť skutočný stav nehnuteľností po 
technickej stránke, ale aj náročnosť 
dotknutých nehnuteľností na energie. 
Energetickú kondíciu budov je zároveň 
možné preveriť aj službou Termovízne 
meranie.
 
Prostredníctvom Programu výhod SPP 
poskytoval zľavy s úsporou až do 55 % na 
nákup vybraných tovarov a služieb reno-
movaných značiek alebo zníženie ener-
getickej a ekologickej náročnosti. Opäť 
poskytoval produkt Preventívne pre-
hliadky plynových kotlov. Energetické 
poradenstvo poskytované našimi kvali-
fikovanými poradcami a ich rady v ob-
lasti výberu vhodných vykurovacích sys-
témov a možných úspor pri vykurovaní  

a výrobe teplej vody ušetrilo našim 
odberateľom už nemalé finančné pro-
striedky.
 
Pre bytové domy spoločnosť ponúkala 
partnersky spustený produkt Čistenie 
vetracích šácht a potrubí patentovanou 
technológiou PanelAir.

VEĽKÍ ZÁKAZNÍCI
Úspech svojej ponuky pre veľkých zá-
kazníkov spoločnosť postavila na od-
borných znalostiach, dlhodobo dobrých 
vzťahoch, priebežnej komunikácii a na 
garancii bezpečných a plynulých do-
dávok energií. Vďaka výhodnej ponuke  
a flexibilite pri nastavovaní individu- 
álnych riešení pre odberateľov sa do  
portfólia SPP v roku 2019 vrátili nie- 
koľkí kľúčoví zákazníci. Medzi výz- 
namné konkurenčné výhody SPP patrí  
objem plynových rezerv v zásobníkoch 
a podpísané kontrakty na dodávky plynu 
na Slovensko. Spoločnosť zároveň dlho-
dobo poskytuje veľkým priemyselným 
klientom energetické poradenstvo. Pre 
subjekty, ktorým zo zákona o energetic-
kej efektívnosti vyplýva povinnosť vypra-
covania energetického auditu, SPP vy- 
šiel v ústrety a túto službu ponúkal aj  
v roku 2019.

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

plynu regulované Úradom pre regu-
láciu sieťových odvetví (ÚRSO), ktoré  
v roku 2019 ostali stabilné a nezmene-
né. Aj ceny za dodávku plynu pre Malé 
podniky podliehali v roku 2019 cenovej 
regulácii. Za malý podnik bol v roku 
2019 považovaný koncový odbera-
teľ plynu z kategórie Malé podnikanie  
a organizácie so spotrebou za rok 2017  
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 2019 podliehala 
cenovej regulácii zo strany Úradu pre 
reguláciu sieťových odvetví.
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Jedným z piatich základných pilierov 
Energetickej únie a jedným zo štyroch 
základných pilierov Energetickej poli-
tiky Slovenskej republiky je energetic-
ká efektívnosť. Rozvoj a poskytovanie 
energetických služieb (EPC) na Sloven-
sku predstavuje jednu zo základných 
aktivít novej schválenej stratégie SPP  
s cieľom získať významný trhový podiel 
do roku 2023.
 
SPP preto aktívne vyhľadával príleži-
tosti na poskytovanie energetických 
služieb s cieľom ponúkať riešenia pre 
zákazníkov vo verejnom aj súkromnom 
sektore s dôrazom na nové technológie 
a efektívne využitie energie. V rámci in-
ternej štruktúry spoločnosti bol vytvo-
rený samostatný odbor ESCO, ktorého 
ambíciou je od roku 2020 začať ponú-
kať komplexnú realizáciu úsporných 
opatrení v energetickom hospodárstve 

vrátane zabezpečenia finančných zdro-
jov. Spoločnosť je v záujme dosahova-
nia svojich cieľov otvorená vytváraniu 
strategických partnerstiev so silnými 
externými subjektmi. SPP v roku 2019 
zároveň ďalej rozširoval svoju ponuku 
produktov a služieb súvisiacich s in-
špekciou budov, energetickými audit-
mi, poradenstvom pri čerpaní dotácií 
OZE či realizáciou komplexných pro-
jektov inteligentných domácností SPP 
SMARTHOME, ktoré zákazníkom SPP 
garantujú nielen spoľahlivé a bezpeč-
né dodávky energií, ale prinášajú im  
aj reálne úspory času, energií a v nepo-
slednom rade aj peňazí.

MOBILITA
V roku 2019 spoločnosť SPP CNG s.r.o., 
ktorá je 100 % dcérskou spoločnosťou 
SPP, pokračovala v aktivitách rozvoja  
a podpory CNG na Slovensku a zabez-

pečovala plynulú a spoľahlivú prevádz-
ku siete plniacich staníc CNG.

Predaj CNG v roku 2019 dosiahol 3,28 
milióna kg. Oproti roku 2018 predpokla-
dáme pokles približne o 70 000 kg CNG 
spôsobený predovšetkým znížením od-
beru CNG dopravnými podnikmi, ktorý 
koreluje so životným cyklom projektu 
zavedenia a prevádzky v dopravných 
podnikoch.

Naopak, v segmente zákazníkov mimo 
dopravných podnikov spoločnosť oča-
káva nárast predaja CNG o takmer  
140 000 kg CNG. 
 
SPP považuje tzv. plynovú mobili-
tu za dôležitú ekologickú alternatívu 
k tradičným palivám, a to vzhľadom 
na možnosť relatívne rýchlo znižovať 
ekologickú záťaž dopravy na životné 
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prostredie. Aj v roku 2019 sa preto  
intenzívne ďalej pracovalo v reali-
zácii projektu fueLCNG, podpo-
reného finančným grantom z Ná-
stroja na prepájanie Európy (CEF). 
V roku 2019 bola vyhlásená verejná 
súťaž na dodávateľov technológií 
a došlo k zazmluvneniu sedem-
nástich diaľničných odpočívadiel 
na umiestnenie plniacich staníc 
CNG a LNG. Vybudovanie ďalších 
sedemnástich plniacich staníc na 
zemný plyn posilní dôveru medzi 
používateľmi a dodávateľmi vo-
zidiel a môže reálne naštartovať 
využívanie zemného plynu v slo-
venskej doprave.

Súčasťou projektu je tiež výstavba 
prvého zariadenia na skvapalňo-
vanie zemného plynu na Sloven-
sku, a to v prístave Bratislava, čím 

sa vytvoria predpoklady na záso- 
bovanie všetkých segmentov do- 
pravy vrátane riečnej dopravy LNG. 
Spoločnosť pripravuje v roku 2020 
začatie výstavby PS CNG v Trnave 
a zároveň plánuje nové projekty  
v okolí mesta Bratislava.

SPP zároveň v závere roka 2019 
prijal novú dlhodobú stratégiu 
rozvoja CNG a LNG, ktorá sa bez-
prostredne dotýka aj aktivít dcér-
skej spoločnosti SPP CNG. Cieľom 
novej stratégie je nielen zvýšenie 
povedomia širokej verejnosti o vý-
hodách využívania pohonov CNG 
a LNG v porovnaní s konvenčnými 
palivami, ale aj postupná realizácia 
vyššie uvedených projektov no-
vých plniacich staníc CNG a LNG  
a podpora využívania ekologických 
CNG autobusov.

Novým rozvojovým smerom v ob-
lasti mobility je tiež rozhodnutie 
multikomoditného SPP vstúpiť 
na trh iných alternatívnych palív  
s cieľom komplexne pokryť oblasti 
alternatívnej mobility.

V súvislosti s posilňovaním orien-
tácie na ekologicky a energeticky 
efektívne riešenia SPP podporil aj 
v roku 2019 aktivity spojené s po-
zitívnou prezentáciou alternatív-
nych palív smerom k širokej ve-
rejnosti. V rámci Dňa ekomobility 
realizovanom v areáli spoločnosti 
sa predstavil SPP ako garant sekcie 
plynovej mobility s ukážkou reál-
nej flotily osobných automobilov, 
úžitkových a nákladných vozidiel, 
ale i autobusov s pohonom na 
CNG a LNG. 
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Čerpacie stanice CNG
projektu fueLCNG

Existujúce stanice CNG
od SPP CNG

Čerpacie stanice CNG aj LNG
projektu fueLCNG

Ostatné verejne prístupné  
čerpacie stanice CNG

INFRAŠTRUKTÚRA 
CNG A LNG STANÍC
NA SLOVENSKU
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Poslaním Odboru ľudských zdrojov  
v SPP je zavádzať do praxe nástroje zvy-
šujúce motiváciu a využitie potenciálu 
všetkých zamestnancov, a tým prispie-
vať k napĺňaniu vízie, poslania a stra- 
tegických cieľov spoločnosti.

V roku 2019 spoločnosť pokračovala  
v naštartovaných zmenách organi-
začného usporiadania, ktoré zohľad-
ňuje orientáciu na hľadanie nových  
obchodných príležitostí, zvýšenie pro-
zákazníckej orientácie, efektívne nasta-
venie procesov, zlepšenie operatívnych 
činností a optimalizáciu nákladov. 

Dôležitou súčasťou transformačných 
zmien v roku 2019 bola implementá-
cia projektu riadenia a rozvoja firemnej 
kultúry.

VZŤAHY SO ZAMESTNANCAMI
SPP poskytuje svojim zamestnancom 
benefity v zmysle platnej kolektívnej 
zmluvy, ktorá upravuje celú ich škálu 
s prioritným zameraním sa na oblasti 
regenerácie, kultúry a športu. Zamest-

nanci spoločnosti majú možnosť čerpať 
voľno na regeneráciu a dovolenku na-
vyše. Súčasťou zamestnaneckých be-
nefitov sú tiež príspevky na doplnkové 
dôchodkové sporenie. 
 
SPP nezabúda ani na zamestnancov  
v ťažkých životných situáciách a posky-
tuje im podporu aj vo forme finančných 
príspevkov na uľahčenie ich zvládnutia.  

V prvom a štvrtom kvartáli roka 2019 
boli v Košiciach, vo Zvolene a v Brati-
slave realizované informačno-diskus- 
né stretnutia zamestnancov s vedením 
spoločnosti. 
 
V rámci teambuildingových aktivít spo-
ločnosť štvrtýkrát usporiadala Firemné 
hry SPP. Záver roka 2019 patril akcii An-
jelské Vianoce, na ktorej sa v troch kľú-
čových regiónoch zúčastnilo viac než  
1 100 ľudí. 
 
V rámci projektu Umelci medzi nami 
spoločnosť SPP opäť podporila svojich 
zamestnancov a ich rodinných prísluš-

níkov s umeleckými sklonmi. Aj v roku 
2019 im poskytla priestory vo svojej 
malej galérii na prezentáciu ich diel.

ROZVOJ A VZDELÁVANIE 
V oblasti rozvoja a vzdelávania zamest-
nancov sa spoločnosť v roku 2019 zame-
rala prioritne na rozvoj zručností, ktoré 
posilňujú ich obchodné zručnosti, pro-
aktívny prístup a zdieľanie know-how. 

Spoločnosť pokračovala v aktivitách 
smerujúcich k získavaniu zručností  
v oblasti sebariadenia a osobného roz-
voja aj v rámci rozvojového zamestna-
neckého programu High Potentials.
 
Jeseň 2019 patrila v SPP Dňom zdra-
via. Zamestnanci spoločnosti v Brati-
slave, vo Zvolene a v Košiciach tak 
opäť mali možnosť zúčastniť sa nielen 
na zaujímavých prednáškach zame-
raných na oblasť zdravia, ale mohli si 
svoj zdravotný stav a kondíciu tiež pria-
mo otestovať a výsledky konzultovať  
s pozvanými medicínskymi odborníkmi. 
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ĽUDSKÉ ZDROJE ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANCOV
K 31. 12. 2019 mala spoločnosť SPP  
spolu 679 zamestnancov (k 31. 12. 2018 
to bolo 681 zamestnancov). Z toho 
bolo 455 žien, čo predstavuje 67,01 %  
z celkového počtu zamestnancov.

Priemerný vek zamestnancov k 31. 12. 
2019 bol 45,67 roka.

INŠTITÚT INTERNÉHO  
OMBUDSMANA
S cieľom podporiť spoločenskú zod-
povednosť a otvorenú komunikáciu so 
zamestnancami spoločnosť SPP v roku 
2015 zriadila inštitút ombudsmana, kto-
rý je poverený vybavovaním podnetov 
zo strany zamestnancov, ktoré sa týkajú:
•  prijímania a vybavovania podnetov  

týkajúcich sa protispoločenskej čin- 
nosti, pričom pri ich vybavovaní sa 
riadi ustanoveniami zákona a inter-
nou smernicou,

•  prijímania a riešenia podnetov sme-
rujúcich k upozorneniu na porušo-
vanie etických princípov – Kódexu 
správania SPP.

Na prijímanie týchto podnetov bola 
vytvorená špeciálna e-mailová schrán-
ka. V roku 2019 nebol zaznamenaný 
žiadny prípad v oblasti závažnej pro-
tispoločenskej činnosti na pracovisku.  
V oblasti etických princípov boli podne-
ty zamestnancov riešené priebežne.

VYSOKOŠKOLSKÉ
427 ZAMESTNANCOV

DO 30 ROKOV
29 ZAMESTNANCOV

41 – 50 ROKOV
257 ZAMESTNANCOV

31 – 40 ROKOV
157 ZAMESTNANCOV

ZÁKLADNÉ
2 ZAMESTNANCI

NAD 50 ROKOV
236 ZAMESTNANCOV

    62,89 %

    4,27 %

    37,85 %

    23,12 %

    0,29 %

    34,76 %

KVALIFIKAČNÁ ŠTRUKTÚRA
ZAMESTNANCOV 
k 31. 12. 2019

VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA  
ZAMESTNANCOV 
k 31. 12. 2019

ÚPLNÉ STREDNÉ S MATURITOU
232 ZAMESTNANCOV

    34,17 %

STREDNÉ ODBORNÉ
18 ZAMESTNANCOV

    2,65 %
VZDELANIE

VEK
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SPP – ZODPOVEDNÝ LÍDER 
Filantropické aktivity radia SPP medzi 
najvýznamnejšie spoločensky zodpo-
vedné podnikateľské subjekty na Slo-
vensku. Spoločnosť prostredníctvom 
projektov Nadácie SPP, neinvestičného 
fondu EkoFond a Neziskovej organizá-
cie EF prispieva k zlepšeniu životného 
prostredia, efektívnejšiemu využívaniu 
energií, pomáha ľuďom v ich ťažkých 
životných situáciách a podieľa sa na 
ochrane kultúrnych a morálnych hod-
nôt.

SPP CHRÁNI  
HISTORICKÉ HODNOTY
Slovenské plynárenské múzeum už 
viac ako 20 rokov mapuje históriu  
a súčasnosť plynárenstva na našom  
území. Múzeum s viac ako 400 expo- 
nátmi je rozčlenené do niekoľkých ex-
pozícií a je jediným svojho druhu na 
Slovensku. Od jeho vzniku ho navštívilo 
takmer 50 000 návštevníkov, ktorých 
uvádza do minulosti dokumentárny 
film „Vo svetle plynových lámp“ pribli-
žujúci históriu plynárenstva na Sloven-
sku. 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 je priebežne rozširovaný  
o nové zbierky exponátov, najmä v po-
dobe makiet a názorných modelov, kto-
ré dokumentujú plynárenské zariadenia 
na ťažbu, prepravu, úpravu a využitie 
zemného plynu. Zbierka 18 historicky 
vzácnych plynárenských zariadení s re-
álnymi rozmermi je k dispozícii vo Von-
kajšej expozícii. Uličné osvetlenie repre-
zentujú dve vzácne repliky plynových 
uličných lámp – Pražský typ a SUGG  
z konca 19. storočia.

PODPORA UMENIA V SRDCI SPP
Už takmer 20 rokov otvára pre milov-
níkov slovenského výtvarného umenia 
svoje brány aj Galéria SPP. Jej priesto-
ry, ktoré sú súčasťou centrály SPP v Bra-
tislave, obohatilo už vyše 150 výstav. 
Svoje miesto tu našli obrazy, sochy, ke-
ramika či umelecké diela z textilu a skla. 
V roku 2019 mohli návštevníci obdivo-
vať diela piatich významných autorov, 

ako napríklad maliar a grafik Andrej Au-
gustín, sochár Milan Flajžík, scénograf, 
výtvarník, ilustrátor a grafik Fero Lipták, 
detská ilustrátorka Martina Matlovičová 
a maliar Ján Raška. 

PROJEKTY NADÁCIE SPP  
PRINÁŠAJÚ REÁLNU ZMENU 
Spoločnosť SPP od roku 2002 realizuje 
svoje filantropické aktivity najmä pro-
stredníctvom Nadácie SPP. K hlavným 
cieľom nadácie patrí ochrana a rozvoj 
duchovných, kultúrnych a morálnych 
hodnôt na Slovensku. Podporuje ak-
tívnych ľudí, ktorí sa snažia meniť veci  
vo svojom okolí k lepšiemu, nachádza-
jú nové riešenia problémov, neúnavne 
hľadajú nové postupy s dlhodobou udr-
žateľnosťou a starajú sa o svoje komu-
nity a regióny.

Nadácia SPP dlhodobo poskytuje pod-
poru v týchto oblastiach:
a)  ochrana a podpora zdravia; pre- 

vencia, liečba, resocializácia drogo-
vo závislých v oblasti zdravotníctva  
a sociálnych služieb,

b) podpora a rozvoj telesnej kultúry,
c) poskytovanie sociálnej pomoci,
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d) zachovanie kultúrnych hodnôt,
e) podpora vzdelávania,
f) ochrana ľudských práv,
g)  ochrana a tvorba životného
 prostredia,
h) veda a výskum,
i)  organizovanie a sprostredkovanie
 dobrovoľníckej činnosti.

V roku 2019 Nadácia SPP finančne  
podporila spolu 587 projektov celkovou 
sumou približne 7,5 milióna eur. Na-
dácia zároveň priebežne pokračovala  
vo svojich dlhodobých aktivitách a pod-
porila projekty občianskeho združenia 
Nádej na život, občianskeho združenia 
OKRAJ, občianskeho združenia Svetiel-
ko nádeje, Hospicu milosrdných sestier 
v Trenčíne a i.

Nadácia SPP bola zároveň partnerom 
série podujatí Bratislavských Jazzo-
vých dní 2019, One Day Jazz Festivalu 
– Jar/Leto 2019 a predstavení v Divadle 
GUnaGU. 

S Výcvikovou školou pre vodiace a asis- 
tenčné psy spolupracovala na pro-
jekte Zdraví psí pomocníci a s nezis-
kovou organizáciou SMILE rozvíjala 
aktivity projektu POMÁHAME S ÚSME-
VOM, ktorý je zameraný na rodiny,  
v ktorých dieťa/deti prechádzajú, pre-
šli či budú prechádzať náročnou a dl-
hodobou liečebnou procedúrou, ako 
napríklad transplantácia kostnej dre-
ne alebo onkologická liečba. Rovna-
ko prehĺbila existujúce partnerstvo  

s Nadáciou Bátor Tábor, ktorá organi-
zuje každoročne letný medzinárodný 
tábor zážitkovej terapie pre slovenské  
a české onkologicky choré deti a mládež. 

Z prostriedkov nadácie bol tiež finanč-
ne podporený projekt Detského folk- 
lórneho súboru Vienok. 
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O KROK  VPRED
Medzi kľúčové aktivity Nadácie SPP patrí 
program O krok vpred, ktorého cieľom 
je skvalitniť starostlivosť o ľudí s postih-
nutím. Nadácia sa pomocou svojich 
programov snaží prispieť ku skvalit-
neniu starostlivosti o ľudí v nepriazni-
vej sociálnej situácii prostredníctvom 
podpory modelových, inovatívnych  
a progresívnych prístupov. V roku 2019 
preto pokračovala v podpore grantové-
ho programu OPORA so zameraním na 
podporu tvorby a realizácie individuál-
nych plánov rozvoja osobnosti klientov 
v zariadeniach sociálnej starostlivosti. 
Celkovo Nadácia podporila v roku 2019 
financiami vo výške 49 620 eur spolu 
90 klientov v špecializovaných zariade-
niach.

ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM HLAVIČKA
Novinkou v roku 2019 bolo opätovné 
spustenie štipendijného programu 
Hlavička. Zámerom programu je pod-
pora ambicióznych mladých ľudí v zís-
kavaní kvalitného vzdelávania prostred-
níctvom študijných pobytov v zahraničí.  
V rámci štipendijného programu Hlavič-
ka boli poskytnuté štipendiá na zahra-
ničné študijné pobyty, letné školy, stáže, 
výskumné pobyty v rámci sveta, reali-
zované do konca roka 2019. V rámci ob-
noveného programu nadácia podporila  
12 najlepších študentov celkovou sumou  
21 251,26 eura.

SPPravmeTo
Cieľom ďalšieho grantového programu 
SPPravmeTo bolo pomôcť motivovať 

deti a mladých ľudí vo veku 6 až 19 ro-
kov k aktívnemu postoju k prostrediu, 
v ktorom žijú, k rozvíjaniu sociálnych  
a pohybových zručností a k podpore 
ich vzájomných vzťahov. Nadácia SPP 
sa preto rozhodla podporiť zaujíma-
vé verejnoprospešné aktivity pre deti  
a mladých ľudí na Slovensku. Finančné 
dotácie získali najprínosnejšie projekty  
z oblasti kultúry, vzdelávania či športu, 
takisto boli podporené projekty na rozvoj 
ekologického vzdelávania či zveľaďo-
vania životného prostredia. V roku 2019 
bolo v tomto programe podporených  
56 zaujímavých projektov celkovou su-
mou 60 000 eur.
 
POMÁHAŤ JE SÚČASŤOU  
FIREMNEJ KULTÚRY SPP
Zamestnanci počas roka 2019 vyjadrili 
svoju spolupatričnosť napríklad dobro-
voľným príspevkom v zbierkach Biela 
pastelka pre Úniu nevidiacich a sla-
bozrakých Slovenska a Deň narcisov Ligy 
proti rakovine. Takisto prejavili solidaritu 
ľuďom s Downovým syndrómom, a to 
obutím páru rôznych ponožiek. V uply-
nulom roku sa zamestnanci zapojili rov-
nako aktívne aj do kampane organizácie 
Autism Speaks „Rozsvieť modrú“, ktorej 
cieľom bolo zvýšiť povedomie o autiz-
me a začleňovanie autistov do zmys-
luplného života. Časť zamestnancov sa 
zúčastnila aj na 5-dňovom bežeckom 
charitatívnom podujatí NO FINISH LINE 
a spoločnými silami prispeli na projekt 
terapeutického ihriska pre deti. SPP je 
hrdý i na skupinu svojich zamestnan-
cov, ktorí dobrovoľne a v rámci svojich 

aktuálnych zdravotných možností cho-
dia pravidelne darovať krv a pomáhajú 
tak zachraňovať životy ľudí.
 
ZAMESTNANECKÝ  
GRANTOVÝ PROGRAM
Nadácia SPP vyhlásila v roku 2019 už 
14. kolo Zamestnaneckého grantové-
ho programu. Jeho cieľom je umožniť 
zamestnancom sprostredkovať pomoc 
tam, kde si myslia, že je to potrebné, 
a kde bude aj na základe ich osobnej 
zásluhy využitá na dobrý účel. Vďaka 
výraznému zjednodušeniu podmienok 
oproti predchádzajúcim kolám získalo 
43 zamestnancov SPP finančnú podpo-
ru v celkovej výške 27 000 eur na rôzne 
verejnoprospešné projekty.  

NADÁCIA SPP, DRŽITEĽ CERTIFIKÁTU 
ZA TRANSPARENTNOSŤ 
A OTVORENÝ PRÍSTUP 
Transparentnosť pri udeľovaní príspev-
kov a grantov a otvorenosť vo zverejňo-
vaní informácií sú pre Nadáciu SPP pri-
oritou. Zo strany Asociácie firemných 
nadácií a nadačných fondov (ASFIN)  
v spolupráci so spoločnosťou KPMG bol 
Nadácii SPP už tretíkrát udelený certifi-
kát za otvorený prístup k zverejňovaniu 
informácií o svojej činnosti. Ako držiteľ 
certifikátu Transparentná firemná nadá-
cia/nadačný fond potvrdila Nadácia SPP 
pozíciu lídra aj v oblasti podpory tretie-
ho sektora.

EKOFOND AKTÍVNE PRISPIEVA  
K ZVYŠOVANIU ENERGETICKEJ  
EFEKTÍVNOSTI A ÚROVNE ODBOR-
NÉHO VZDELÁVANIA V OBLASTI 
ENERGETIKY A ENERGETICKÝCH 
SLUŽIEB
Neinvestičný fond EkoFond SPP od svoj-
ho vzniku v roku 2007 finančne podpo-
ruje projekty efektívneho využívania 
energií, vzdelávania, ochrany životného 
prostredia a aktivít spojených s osvetou 
v týchto oblastiach. V doteraz realizova-
ných aktivitách, programoch a grantoch 
podporil rôzne projekty sumou vo výške 
viac ako 14 miliónov eur. SPP ako verej-
ne prospešná a aktívna spoločnosť pro-
stredníctvom EkoFondu výrazne pod- 
poruje svoju politiku v oblasti CSR a ide 
tak príkladom iným podnikateľským 
subjektom nielen na Slovensku. V roku 
2019 boli nosnými aktivitami EkoFon-
du najmä aktivity súvisiace s odborným 
vzdelávaním, ako aj podpora realizácie 
projektov zameraných najmä na zlepše-
nie energetickej efektívnosti.

Priority EkoFondu v roku 2019:
•  ochrana životného prostredia so za-

meraním na aktivity v oblasti energe-
tickej efektívnosti;

•  podpora žiadostí o poskytnutie fi-
nančného príspevku predložených 
fondu v rámci partnerských projek-
tov a v rámci prípadných novovytvo-
rených grantových schém;

•  príprava vlastných projektov fondu, 
zameraných na realizáciu riešení  
a osvetu v oblasti energetickej efek-

tívnosti a s tým súvisiacu ochranu 
životného prostredia;

•  realizácia rozpracovaných medziná-
rodných projektov a príprava nových 
projektov s cieľom získať dodatoč-
né finančné prostriedky z externých 
zdrojov na realizáciu aktivít fondu  
v intenciách priorít, určených roz-
hodnutím správnej rady fondu.

VLASTNÉ PROJEKTY 
Významnou súčasťou vzdelávacích ak-
tivít EkoFondu sú aktivity zamerané na 
podporu procesu vzdelávania na stred-
ných odborných školách technického 
zamerania. Od roku 2009 až po sú-
časnosť je najobsiahlejšia spolupráca 
s tromi strednými odbornými školami 
(Stredná odborná škola elektrotechnic-
ká na Sibírskej 1 v Trnave, Spojená škola  
v Kremničke 10, Banská Bystrica, Stred-
ná odborná škola technická na Vol-
gogradskej 1 v Prešove), s ktorými Eko-
Fond naštartoval aj proces špecifikácie 
svojho zámeru vytvoriť nový študijný 
odbor a rozbehol proces experimentál-
neho overovania nového štvorročného 
študijného odboru s maturitou – Tech-
nik energetických zariadení budov 
(TEZB). Jeho absolventi štúdiom získa-
jú nielen kvalitné teoretické vedomosti  
a praktické zručnosti spojené s inšta-
láciou, montážou a servisom rôznych 
druhov energetických a elektrotech-
nických zariadení, ale aj s realizáciou 
základných stavebných činností. Na 
základe týchto vedomostí, zručností  
a kompetencií získajú výučný list a ma-

turitu. Následne získajú aj elektrotech-
nickú spôsobilosť a absolvujú zváračské 
skúšky. Okrem toho sa v súlade s ich 
aktuálnymi skúsenosťami a vedomos-
ťami rozvíja ich schopnosť poskyto-
vať energetické a poradenské služby. 
V roku 2019 pokračoval rozvoj tohto 
študijného odboru. Jeho výučbu má  
v súčasnosti schválenú celkovo už se-
dem stredných odborných škôl a ďal-
šie stále pribúdajú. Od septembra roku 
2018 sa časť študentov prvého ročníka 
tohto študijného odboru na Strednej 
odbornej škole technickej v Prešove 
spoločne so školou zapojili do duálne-
ho systému vzdelávania. Tento krok je 
výsledkom dlhodobej a úspešnej spolu-
práce školy s malými a strednými pod-
nikmi. 

VÝSTAVA SMART ENERGIA
V roku 2019 začal fond s prípravou  
a realizáciou strednodobého projektu 
Smart energia, zameraného na žiakov  
základných a stredných škôl. Projekt 
počíta s interaktívnou výstavou, kto-
rej cieľom je povzbudiť záujem žiakov  
a študentov o inovácie v oblastiach,  
ktoré sú v prioritnom pôsobení fondu,  
t. j. energetická efektívnosť, smart tech-
nológie a smart riešenia v oblasti vy- 
užitia energie. Projekt synergicky prepá-
ja aktivity EkoFondu, zriaďovateľa fon-
du, teda SPP, a vybraných stredných škôl, 
v rámci ktorých je úspešne etablovaný 
študijný odbor Technik energetických 
zariadení budov. Základnou myšlienkou 
je umiestnenie atraktívnych exponátov  
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v Slovenskom plynárenskom múzeu  
– v Pavilóne súčasnosti a v priestoroch 
4 stredných škôl. Expozícia Slovenského 
plynárenského múzea je zaujímavá a po 
viac ako dvadsiatich rokoch od otvore-
nia múzea už historickú expozíciu vide-
lo veľké množstvo žiakov a študentov.  
Aj preto bola identifikovaná potreba do-
plniť expozíciu z pohľadu aktuálnych 
technológií a zatraktívniť ju pre dnešnú 
generáciu žiakov základných a stred-
ných škôl. Práve oni tvoria najväčšiu časť 
návštevníkov múzea. Obnova expozície 
zároveň korešponduje s rozvojom no-
vých vízií a stratégií SPP v oblastiach 
energetickej efektívnosti a využívania 
obnoviteľných zdrojov energií. Moder-
nizácia Slovenského plynárenského mú-
zea plne reflektuje aktuálne spoločen-
ské trendy.

MEDZINÁRODNÉ PROJEKTY
V roku 2019 fond ukončil realizáciu me-
dzinárodného projektu SEER (Towards 
Sustainable and Energy Efficient Real 
Estate Education and Training) – Udr-
žateľné a energeticky efektívne nehnu-
teľnosti. Partnermi projektu boli Kiinko 
– Real Estate Education sr z Fínska – 
koordinátor projektu, AFBB Akademie  
für Berufliche Bildung GmbH z Nemec-
ka, NCOI Opleidingen z Holandska,  
Tallinna Tehnikakõrgkool UAS z Estón-
ska, Metropolia University of Applied 
Science z Fínska.

Projekt bol zameraný na segment 
nehnuteľností (realitný biznis, facili-
ty manažment, správa budov a pod.),  
aj s cieľom zmapovať aktuálnu situáciu 

v krajinách partnerov projektu v oblas-
ti vzdelávania zameraného na oblasť 
energetickej efektívnosti a udržateľnej 
energetiky pre tento segment, identifi-
kovať vzdelávacie potreby a navrhnúť 
nové vzdelávacie aktivity. Jedným z pr-
vých krokov tohto projektu bola realizá-
cia prieskumu zameraného na vybranú 
skupinu osôb pôsobiacich v segmente 
nehnuteľností, najmä z oblasti realit-
ných kancelárií a subjektov z oblasti fa-
cility manažmentu. Výsledky prieskumu  
sa použili na vypracovanie návrhu 
vzdelávania a školenia pre sektor ne-
hnuteľností. 

PARTNERSKÉ PROJEKTY
V roku 2019 na základe rozhodnutia 
zriaďovateľa fondu – SPP boli opätovne 
vytvorené podmienky na podporu via-
cerých partnerských projektov. Podpo-
rená tak bola realizácia niekoľkých kon-
ferencií zameraných na témy súvisiace 
s nosnými aktivitami EkoFondu. Okrem 
toho boli podporené projekty rôznych 
kultúrnych inštitúcií s dlhodobým in-
vestičným dlhom v oblasti ich ener-
getického hospodárstva. Celkovo fond 
podporil tieto projekty sumou vyššou 
ako 225 000 eur. 

NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA EF
SPP v závere roka 2018 zriadil novú 
Neziskovú organizáciu EF (NO EF), pro-
stredníctvom ktorej bude realizovať 
ďalšiu časť svojich CSR aktivít.

Vízia – inšpirovať k odbornosti a pro-
fesionalite, k zodpovednej a pozitívnej 
zmene.

Misia – byť relevantným a dôveryhod-
ným partnerom v oblasti aktivít rozvíja-
ných organizáciou a jej zriaďovateľom.
Základné hodnoty – etika a transpa-
rentnosť, inovatívnosť, iniciatíva, part-
nerstvo.

Priority NO EF pre rok 2019:
•  aktivity a všeobecno-prospešné služ-

by zamerané na oblasť vzdelávania  
a osvety vrátane ďalšieho rozvoja 
študijného odboru Technik energe-
tických zariadení budov;

•  prepájanie vzdelávacieho systému  
a sveta podnikania s potrebami zá-
kazníkov na trhu s energiami a ener-
getickými službami, rozvoj s tým 
súvisiacich služieb pre malých a stred- 
ných podnikateľov;

•  realizácia všeobecne prospešných 
služieb s dôrazom na ochranu život-
ného prostredia;

•  podpora realizácie partnerských pro- 
jektov a projektov partnerských or-
ganizácií a jednotlivcov, tematicky sa 
zhodujúcich so všetkými tromi vyš-
šie uvedenými prioritnými oblasťami 
aktivít.

V poslednom období je pozorovaný po 
celom svete veľký úhyn včiel a ostat-
ných opeľovačov. Na otázku, prečo sa 
tak deje, neexistuje jednoznačná odpo-
veď, sú však faktory, ktoré im nepopiera-
teľne škodia. Okrem chorôb a klimatic-
kých zmien je to v prvom rade spôsob, 
akým sa v súčasnosti vedie poľnohos-
podárska výroba. Jednou z hlavných 
príčin je používanie pesticídov, najmä 
tých založených na neonikotinoidoch. 

Rozširuje sa trend umiestňovania včiel 
v mestách – na strechách budov, na 
balkónoch, vo dvoroch, v záhradách či 
parkoch. Mestské včelnice, ktoré vznikli  
v rámci projektu Mestské včely, sú 
umiestnené v Bratislave, Kežmarku, Lu-
čenci, vo Zvolene, v Žiline a Považskej 
Bystrici.

Jedným z prvých projektov NO EF je 
projekt s názvom neSPPíme, bzučí-
me, zameraný na vzdelávanie o ochra- 
ne životného prostredia a podporu 
rozvoja zdravého, ekologického vče-
lárstva. Interná časť projektu je urče-
ná zamestnancom NO EF a jej zria-
ďovateľa – SPP a ich deťom a externá 
časť je cielená primárne na podporu 
vzdelávacích aktivít na základných  
a stredných školách.

Ciele projektu neSPPíme, bzučíme:
•  vytvoriť praktické vzdelávacie po-

stupy – Včelárske praktikum pre 
učiteľov/lektorov, ktoré tvorí súbor 
20 tematicky orientovaných pracov-
ných listov využiteľných na rôznych 
predmetoch v škole, krátke videá  
zo života včiel a včelárskych činností, 
10 vedomostných kvízov podľa te-
matického okruhu a spoločenská hra;

•  zrealizovať Včelársky ateliér – cyklus 
6 tematicky orientovaných predná-
šok spojených s kreatívnymi ateliérmi  
so zameraním na rozvoj vedomostí 
a zručností, ktorých výstupom budú 
vždy konkrétne produkty. Ich súčas-
ťou bude aj ochutnávka vybraných 
produktov; 

•  zorganizovať Život na včelnici – de-
sať návštev do včelnice v Devíne  
v trvaní od 1 – 2 hod. zameraných  
na výkon jednotlivých včelárskych 
činností.

Zámerom projektu je vzdelávať zamest-
nancov NO EF a jej zriaďovateľa, spolu-
práca so včelármi a príprava podnetov 
pre vzdelávanie detí v školskom veku. 
Cieľom týchto aktivít je reálne pozitívne 
podporiť včelárstvo na Slovensku.

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA  
ZDRAVIA PRI PRÁCI
Cieľom roka 2019 bola racionalizácia, 
sprísnenie a zefektívnenie procesov  
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdra-
via pri práci a ochrany pred požiarmi. 
SPP kladie dôraz na vzájomné vzťahy  
a informovanosť v internom i externom 
prostredí a uvedomenie si dôležitosti 
BOZP a ochrany pred požiarmi v súvis-
losti s vykonávanými činnosťami.

Ciele určené Politikou BOZP boli dodr-
žané. V roku 2019 nebol registrovaný ani 
jeden pracovný úraz a nedošlo k žiad-
nej mimoriadnej udalosti v objektoch  
a na pracoviskách SPP, ktoré by mohli 
negatívne ovplyvniť život a zdravie osôb.  
SPP aktívne rieši potenciálne rizikovej-
šie činnosti v oblasti BOZP a ochrany 
pred požiarmi účinnými preventívny-
mi opatreniami vo všetkých aktivitách 
podnikania. 

Spoločnosť zabezpečuje bezpečné a kva-
litné pracovné prostredie nielen svojim 
zamestnancom, ale aj osobám činným  

na základe zmluvy alebo dohody. Sta-
rostlivosť o vytváranie bezpečných a zdra-
votne vyhovujúcich pracovných pod-
mienok zohľadňujúcich ergonomické 
zásady na pracoviskách je štandardne 
na vysokej úrovni. SPP vníma vytvára-
nie dobrých a bezpečných podmienok 
pre svojich zamestnancov ako neodde-
liteľnú súčasť firemnej kultúry.

SPP je od roku 2015 držiteľom certifiká-
tov systému manažérstva kvality podľa 
medzinárodnej normy ISO 9001:2015 
a systému environmentálneho mana-
žérstva podľa medzinárodnej normy  
ISO 14001:2015. Od roku 2017 bol do-
plnený certifikátom systému mana-
žérstva bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci podľa medzinárodnej normy 
OHSAS 18001:2007. SPP auditom opä-
tovne v roku 2019 potvrdil oprávnenosť 
platnosti uvedených certifikátov získa-
ných pre činnosť predaja plynu a elek-
triny. V roku 2020 čaká spoločnosť pre-
chod na novú normu ISO 45001:2018, 
ktorá nahrádza OHSAS 18001:2007. No- 
vá norma stanovuje požiadavky pre 
oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci a štruktúrou je kompatibilná  
s ostatnými ISO normami.

SPP aj do budúcnosti plánuje byť spo-
ločnosťou, ktorá neostáva iba pri dekla-
rovanom plnení legislatívnych a ďalších 
požiadaviek. Nastavením vyšších bez-
pečnostných a protipožiarnych štan- 
dardov je obchodnými partnermi a ve- 
rejnosťou vnímaná ako bezpečná a spo-
ľahlivá spoločnosť.
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OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Ochrana životného prostredia bola v ro- 
ku 2019 súčasťou priorít spoločnosti  
a bola jej venovaná náležitá pozornosť. 
Zavedený systém environmentálneho 
manažérstva prešiel v roku 2019 kon-
trolným auditom podľa normy ISO 
14001:2015, ktorým spoločnosť potvr-
dila dodržiavanie požiadaviek aplikova-
nej normy. Systém predstavuje vhodný 
nástroj na dosahovanie environmentál-
nych a hospodárskych cieľov, riadenie 
významných environmentálnych as-
pektov a dosahovanie zhody s legisla-
tívnymi požiadavkami s cieľom zlepšo-
vať environmentálne správanie. 

Spôsob nakladania s odpadmi v SPP je 
cielený proces, zameraný na dodržiava-
nie zásad ochrany životného prostredia  

s maximálnou možnou mierou zhod-
nocovania odpadov. V priestoroch spo- 
ločnosti sú vytvorené podmienky na 
separovaný zber odpadu. Dlhodobo 
narastá podiel vyseparovaných zložiek  
odpadu. Sledovanie vypúšťaných od-
padových vôd SPP realizuje prostred-
níctvom pravidelných odberov analy-
zovaných v akreditovanom laboratóriu. 
Trvalo dôsledný prístup a vysoká po-
zornosť sú venované bezchybnej pre-
vádzke a údržbe čističiek odpadových 
vôd, odlučovačov ropných látok a la-
pačov tukov a olejov. SPP pravidelne 
vhodnou formou oboznamuje svo-
jich zamestnancov o požiadavkách  
v oblasti ochrany životného prostredia.

Spoločnosť prevádzkuje malé a stredné 
zdroje znečisťovania ovzdušia. Vysoká 

úroveň prevádzky a dôsledné kontroly 
prevádzkovaných technických zaria-
dení spoločne s investíciami vytvorili 
predpoklady na zníženie emisií všet-
kých sledovaných znečisťujúcich látok 
vypustených do ovzdušia v priebehu 
roka 2019.

Ochrana životného prostredia, trvalo 
udržateľný rozvoj a energetická efek-
tívnosť na všetkých úrovniach sa stali 
pevnou súčasťou stratégie dlhodobého 
rozvoja SPP ako silnej multikomoditnej 
spoločnosti a slovenského lídra na trhu 
s energiami.

Po 31. decembri 2019 nenastali žiadne 
udalosti, ktoré by mali významný vplyv 
na výročnú správu spoločnosti.
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Rok končiaci sa  
31. decembra 2019

Rok končiaci sa  
31. decembra 2018

Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi 1 119 1 540

Ostatné zisky a straty 13 (11)

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

(1 081) (1 484)

Odpisy a amortizácia (8) (7)

Strategické bezpečnostné zásoby zemného plynu (45) (45)

Skladovanie zemného plynu na účely obchodníka a ostatné služby (59) (57)

Osobné náklady (28) (27)

Opravné položky k nedobytným a pochybným pohľadávkam, netto (12) 5

Rezervy a straty zo znehodnotenia, netto (3) (17)

Zisk/(strata) z investícií 341 444

Náklady na financovanie (4) (4)

Zisk/(strata) pred zdanením 233 337

Daň z príjmov (12) (23)

ZISK ZA OBDOBIE 221 314

INDIVIDUÁLNE ÚČTOVNÉ  
VÝKAZY SPP  
(vybrané údaje v mil. eur)

UDALOSTI 
OSOBITNÉHO 
VÝZNAMU
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Správa nezávislého audítora 

 
 

Akcionárovi, dozornej rade a predstavenstvu spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s.: 
 
 
Správa z auditu individuálnej účtovnej závierky 
 
Názor 
 
Uskutočnili sme audit individuálnej účtovnej závierky spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 
(„Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2019, výkaz ziskov a strát, výkaz súhrnných 
ziskov a strát, výkaz zmien vo vlastnom imaní a  výkaz peňažných tokov za rok končiaci sa 
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 2019, výsledku jej hospodárenia a peňažných tokov za rok končiaci 
sa k uvedenému dátumu podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva v znení prijatom 
Európskou úniou („IFRS EU“).  
 
Iná skutočnosť 
 
Audit individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok končiaci k 31. decembru  2018 vykonal iný 
audítor, ktorý 15. mája 2019 vyjadril k tejto účtovnej závierke nemodifikovaný názor.   
 
Základ pre názor 
 
Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on 
Auditing, „ISAs“). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť 
audítora za audit individuálnej účtovnej závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení 
zákona č. 423/2015 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, relevantných pre náš audit individuálnej účtovnej závierky a splnili sme aj 
ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré 
sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor. 
 
Zodpovednosť štatutárneho orgánu a osôb poverených spravovaním za individuálnu účtovnú závierku 
 
Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto individuálnej účtovnej závierky tak, aby poskytovala 
pravdivý a verný obraz podľa IFRS EU a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na 
zostavenie individuálnej účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku 
podvodu alebo chyby.  

Pri zostavovaní individuálnej účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný 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 realistickú možnosť než tak urobiť.  

Osoby poverené spravovaním sú zodpovedné za dohľad nad procesom finančného výkazníctva 
Spoločnosti.  
 

 

 

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, 
vrátane názoru.  Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit 
vykonaný podľa ISAs vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť 
v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene 
očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, 
uskutočnené na základe tejto individuálnej účtovnej závierky. 
 
V rámci auditu uskutočneného podľa ISAs, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok 
a zachovávame  profesionálny skepticizmus. Okrem toho:  

• Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti individuálnej účtovnej závierky, či 
už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy 
reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na 
poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku 
podvodu je vyššie ako toto 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 za účelom vyjadrenia názoru na 
efektívnosť interných kontrol Spoločnosti. 

• Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných 
odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom. 

• Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad 
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 tieto informácie 
nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery 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 
informácií v nej uvedených, ako aj to, či individuálna účtovná závierka zachytáva uskutočnené 
transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu. 

 
S osobami poverenými spravovaním komunikujeme okrem iného o plánovanom rozsahu 
a harmonograme auditu a o významných zisteniach auditu, vrátane všetkých významných nedostatkov 
internej kontroly, ktoré počas nášho auditu zistíme. 
 
Osobám povereným spravovaním tiež poskytujeme vyhlásenie o tom, že sme splnili príslušné 
požiadavky týkajúce sa nezávislosti, a komunikujeme s nimi o všetkých vzťahoch a iných 
skutočnostiach, pri ktorých sa možno opodstatnene domnievať, že majú vplyv na našu nezávislosť, ako 
aj o prípadných súvisiacich ochranných opatreniach.   
 
 
 
 
 
 
 
 

SPRÁVA
NEZÁVISLÉHO
AUDÍTORA
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Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov 
 
Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe 

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa 
požiadaviek zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o účtovníctve“). Náš vyššie uvedený názor na individuálnu účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné 
informácie vo výročnej správe.  

V súvislosti s auditom individuálnej účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s 
informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom 
nesúlade s auditovanou individuálnou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali 
počas auditu individuálnej účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.  

Posúdili sme, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon 
o účtovníctve. 

Na základe prác vykonaných počas auditu individuálnej účtovnej závierky, podľa nášho názoru: 

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2019 sú v súlade s individuálnou účtovnou 
závierkou za daný rok,  

- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve. 

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré  sme získali počas 
auditu individuálnej účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo 
výročnej správe, ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti 
neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.  
 
 
19. februára 2020 
Bratislava, Slovenská republika 
 
Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o. 
Licencia SKAU č. 257 
 
 
 
 
Ing. Dalimil Draganovský, štatutárny audítor 
Licencia SKAU č. 893 
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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: 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: 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: 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.

KONTAKTY
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Našu Výročnú správu 2019 sme vytlačili na recyklovaný papier bez UV laku,
pretože nám záleží na životnom prostredí.
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