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Príhovor predsedu 

predstavenstva

Vážené dámy a páni,

rok 2012 bol bohatý na udalosti, ktoré mali vplyv na podnikanie 
SPP. Trh s plynom a elektrinou si zachoval plne konkurenčný 
charakter a viacerí noví hráči spustili svoju činnosť. Opätovné 
prijatie tzv. LEX SPP vytvorilo pre SPP ďalšiu administratívnu 
záťaž pri podávaní cenových návrhov regulačnému úradu, 
a naše podnikanie ovplyvnilo aj zavedenie osobitného 
odvodu pre regulované odvetvia. Viacero nových pravidiel 
ovplyvňujúcich aktivity SPP prinieslo aj prijatie nového zákona 
o energetike a zákona o regulácii. SPP si splnil všetky povinnosti 
a aj v uplynulom roku pokračoval v napĺňaní svojho poslania 
zabezpečiť plynulé dodávky energií pre viac ako 1,3 milióna 
zákazníkov. 

Slovenský trh s plynom nie je izolovaný a funguje v kontexte 
európskeho plynárenského trhu. Charakterizuje ho pretrvávajúci 
prebytok plynu, ktorý viedol k poklesu cien na plynárenských 
uzloch až na cenovú úroveň na krátkodobom trhu. Z uvedeného 
dôvodu spoločnosť aj v roku 2012 čelila rastúcej konkurencii 
vo všetkých trhových segmentoch a aktivitám veľkého počtu 
alternatívnych dodávateľov. Aj napriek tomu sa SPP podarilo 
udržať si pre rok 2012 pozíciu lídra, kedy dosiahol celkový 
podiel takmer 70 %. Tento výsledok potvrdzuje, že spoľahlivosť 
a úsilie SPP prinášať konkurencieschopné ponuky, fl exibilné 
produkty a služby šité na mieru a vysokú úroveň starostlivosti 
o zákazníka prinieslo svoje ovocie.

Rozhodnutie približne 75 000 zákazníkov v segmente 
Domácnosti odoberať plyn od iných dodávateľov bolo 
prirodzeným dôsledkom zvyšujúcej sa konkurencie. Som 
presvedčený, že je to potvrdením reálne fungujúcej súťaže na 
trhu, a preto v súlade s pravidlami platnými v EÚ pominuli aj 
dôvody na jeho ďalšiu reguláciu. Nový zákon o regulácii však 

naopak cenovú reguláciu rozšíril aj do časti segmentu Malé 
podnikanie a organizácie, čo nepovažujem za dobrú správu 
pre otvorený trh, na ktorom efektívne funguje konkurencia. 
Na druhej strane, za pozitívny vývoj považujem zrušenie 
cenovej regulácie v oblasti dodávok plynu na výrobu tepla pre 
domácnosti k 1. januáru 2013. 

SPP považuje ceny za dodávku plynu domácnostiam, ako boli 
stanovené regulačným úradom na rok 2012, za nezohľadňujúce 
situáciu na trhu. Regulátor pri ich určení vychádzal 
z nerealistických ekonomických predpokladov, neakceptoval 
nevyhnutné náklady SPP na skladovanie a pri posudzovaní 
nákladov na nákup komodity uplatnil neprimerané pravidlo. 
V dôsledku toho vykázal SPP za rok 2012 v regulovanom 
segmente Domácnosti stratu 76 mil. EUR, čo je pre akýkoľvek 
podnikateľský subjekt dlhodobo neprijateľné a neudržateľné.

Spoločnosť SPP pokračovala aj v priebehu roka 2012 v rozvíjaní 
aktivít na susedných plynárenských trhoch. SPP je aktívnym 
obchodníkom s plynom na viacerých európskych plynárenských 
uzloch a prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti 
SPP CZ, a.s., úspešne rozširuje svoje pôsobenie na českom trhu. 

Ambícia SPP týkajúca sa postupnej premeny z tradičnej 
plynárenskej spoločnosti na multikomoditného dodávateľa 
energií a služieb a upevnenia si tak svojej pozície vedúcej 
energetickej spoločnosti na slovenskom trhu bola dosiahnutá. 
V roku 2012 SPP úspešne začal s predajom elektriny pre malé 
a stredné podniky a neskôr aj v segmente Domácnosti, v ktorom 
sa mu podarilo uzatvoriť viac ako 14 000 zmlúv. 

Budúcnosť spoločnosti bola výrazne ovplyvnená implemen-
táciou   3. energetického balíčka, ktorý bol do slovenskej legislatívy 
transponovaný v priebehu uplynulého roka. Rozhodnutie 



3

o implementácii tzv. ITO modelu (nezávislý prevádzkovateľ 
prepravnej siete) je v súlade s odporúčaniami spoločnosti 
a umožňuje našej dcérskej spoločnosti eustream, a.s.,
zostať súčasťou skupiny SPP.  

S cieľom ďalej zlepšovať našu prevádzkovú efektívnosť sme 
pokračovali v optimalizácii procesov a striktnom riadení našich 
nákladov, ale popritom sme ani v roku 2012 nezabúdali na 
naše najcennejšie aktívum – zamestnancov. Za tento prístup 
sme v súťaži organizovanej renomovanou spoločnosťou 
PriceWaterhouseCoopers a Združením pre ľudské zdroje 
získali ocenenie za najefektívnejšie riadenie ľudského kapitálu. 
Popri zavedených platformách pre vzájomný dialóg a zdieľanie 
názorov sme pre zamestnancov vytvorili viaceré príležitosti na 
aktívne zapojenie do zlepšovania fungovania SPP a plnenia jeho 
úloh. Som presvedčený, že len motivovaní, zapojení a spokojní 
zamestnanci sa dokážu vyrovnať s výzvami, ktoré pred SPP 
stavia externé prostredie.

Popri zabezpečovaní svojich úloh si je spoločnosť SPP plne 
vedomá svojej spoločenskej zodpovednosti voči prostrediu, 
v ktorom pôsobí. V spolupráci s Nadáciou SPP a EkoFondom 
sme v uplynulom roku spustili projekt SPPoločne, na ktorý sme 
získali mimoriadne pozitívnu spätnú väzbu. Takmer 141 000 
Slovákov hlasovalo, aby podporilo vybrané projekty vo svojom 
regióne, v dôsledku čoho sme v rámci kategórií SPPoločne 
pre ľudí a SPPoločne pre domovinu podporili 43 projektov. Už 
siedmykrát za sebou sa SPP podarilo obhájiť titul TOP fi remný 
fi lantrop roka. Naša dlhoročná spolupráca so Slovenským 
paralympijským výborom bola odmenená veľkým úspechom 
slovenského tímu na paralympiáde v Londýne.

Rovnako ako v uplynulých rokoch, SPP sa intenzívne venuje 
aj podpore projektov zameraných na zvyšovanie energetickej 
efektívnosti. Dialo sa tak v spolupráci s naším neinvestičným 
fondom EkoFond, ktorá zahŕňala viacero aktivít pre školy, obce 
a mimovládne organizácie. V rámci partnerského projektu 
EkoVýhra s EkoFondom sme opätovne našim zákazníkom 
umožnili získať fi nančný príspevok pri kúpe nových a účinných 
kondenzačných kotlov.

Vážené dámy a páni, 

rok 2012 bol posledným rokom SPP pod vedením akcionárov 
– spoločností E.ON Ruhrgas a GDF SUEZ. Chcel by som preto 
využiť túto príležitosť a poďakovať sa všetkým zamestnancom, 
zákazníkom, dodávateľom, obchodným partnerom a zástupcom 
akcionárov za ich nasadenie a dôveru, ktorú nám preukazovali 
nielen v priebehu roka 2012, ale aj počas celého obdobia 
uplynulých desiatich rokov.

Dr. Hans-Gilbert Meyer
predseda predstavenstva
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Profil 

spoločnosti

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP), je multikomoditný 
dodávateľ energií s významným postavením medzi energetic-
kými hráčmi v Európe. Ako dlhoročný líder na trhu so zemným 
plynom na Slovensku priamo nadväzuje na 156-ročnú tradíciu 
slovenského plynárenstva. SPP zabezpečuje spoľahlivé a 
konkurencieschopné dodávky energií a s nimi spojené služby 
na Slovensku aj na medzinárodných trhoch, ponúka riešenia 
pri úspore energií a podporuje iniciatívy zamerané na trvalo 
udržateľný rozvoj.

V roku 2012 začal SPP intenzívne rozvíjať novú oblasť podnikania 
– predaj elektrickej energie. SPP je tak dnes najväčším 
dodávateľom energií na slovenskom trhu, ktorý ponúka obe 
komodity, zemný plyn a elektrickú energiu, pre široké portfólio 
svojich zákazníkov vo všetkých regiónoch Slovenska.

Akcionárska štruktúra v roku 2012

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., vznikol v roku 2001 
transformáciou zo štátneho podniku. V roku 2002 štát odpredal 
49 % svojich akcií strategickým investorom – nemeckej 
spoločnosti Ruhrgas (dnes E.ON Ruhrgas) a francúzskej 
spoločnosti Gaz de France (dnes GDF SUEZ), čím sa SPP stal 
silným partnerom dvoch najväčších európskych energetických 
podnikov. Akcionármi SPP boli až do konca roka 2012 Fond 
národného majetku SR (51 %) a Slovak Gas Holding B.V. – 
konzorcium spoločností E.ON Ruhrgas a GDF SUEZ (49 %).

2012

Slovak Gas Holding B.V.– (E.ON Ruhrgas a GDF SUEZ) 

49 %

Fond národného majetku SR

51 %

Zmena akcionára po 10 rokoch

Po desaťročnom pôsobení francúzskych a nemeckých akcionárov v SPP vstúpil do spoločnosti SPP nový akcionár Energetický 
a průmyslový holding, a.s. (EPH). V januári 2013 sa EPH stal minoritným akcionárom SPP, ktorý prostredníctvom Slovak Gas Holding 
B.V. prevzal 49 % podiel v SPP. Zástupcovia EPH vstúpili do SPP so zámerom pokračovať v poskytovaní spoľahlivých, bezpečných 
dodávok a kvalitných služieb na Slovensku. Akcionármi SPP sú od roku 2013 Fond národného majetku SR: 51 % a Slovak Gas Holding 
B.V. (EPH): 49 %.
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Stratégia a ciele 

spoločnosti

Poslaním SPP je poskytovať spoľahlivé a konkurencieschopné 

dodávky energie pre našich zákazníkov na Slovensku aj 

v zahraničí.

Víziou SPP je byť jednou z vedúcich energetických skupín 
v regióne strednej a východnej Európy posilňovaním dôvery 
našich zákazníkov a obchodných partnerov, zabezpečovaním 
kvalitných, bezpečných a spoľahlivých dodávok energie 
a služieb, ako aj prostredníctvom využívania technického know-
how a profesionality našich zamestnancov. Ponúkame riešenia 
pri úsporách energie a podporujeme iniciatívy orientované na 
trvalo udržateľný rozvoj.

V kontexte neustálych zmien podnikateľského prostredia a tren-
dov v energetike SPP sleduje tieto strategické ciele:

 zachovanie kľúčovej pozície SPP na slovenskom energetickom 
 trhu v konkurenčnom prostredí,

 posilnenie zákazníckej orientácie s cieľom stabilizovať 
 portfólio zákazníkov, 

 zabezpečenie fl exibilného, diverzifi kovaného a konkurencie-
 schopného portfólia nákupných a skladovacích zmlúv pre
 spoľahlivé dodávky zemného plynu pre našich zákazníkov,
 

 zvýšenie predaja zemného plynu na iných trhoch a úspešné 
 etablovanie sa a rast na trhu s elektrickou energiou,

 zlepšovanie všetkých podporných procesov a služieb v rámci 
 spoločnosti tak, aby v maximálnej miere podporovali stratégiu 
 jej kľúčových činností,

 spoluvytváranie spravodlivého, transparentného a konku-
 renčného podnikateľského prostredia v plynárenstve,

 implementácia povinností vyplývajúcich pre skupinu SPP 
 z nových zákonov o energetike a o regulácii,

 realizácia ekonomicky zmysluplných rozvojových projektov, 
 najmä v Slovenskej republike a Českej republike, s cieľom 
 posilniť pozíciu SPP v energetike.
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Predstavenstvo 

k 31. 12. 2012 

V roku 1987 absolvoval štúdium banského inžinierstva na Technickej univerzite v Clausthale v Nemecku, 
kde v roku 1991 získal titul doktor. Profesionálnu kariéru začal v Inštitúte baníctva Technickej 
univerzity v Clausthale v roku 1987 ako výskumný pracovník a od roku 1988 pracoval ako hlavný
technik a akademický poradca. V roku 1991 začal pracovať v plynárenstve, keď nastúpil do spoločnosti 
E.ON Ruhrgas AG v nemeckom Essene. Postupne zastával pozície ako analytik predaja plynu a projektový 
manažér, podieľal sa na dôležitom projekte v spolupráci s ruským plynárenským distribučným priemyslom. 
Od roku 1995 bol vedúcim sekcie predaja plynu a členom top manažmentu spoločnosti. V rokoch 2004 
– 2007 pôsobil ako generálny riaditeľ E.ON D-Gas B.V. v Haagu v Holandsku, kde zodpovedal za podnikanie 
v oblasti skladovania, veľkoobchodu a predaja zemného plynu priemyselným zákazníkom. Zároveň pôsobil 
v top manažmente niekoľkých ďalších dcérskych spoločností E.ON Ruhrgas. Od 1. novembra 2007 je členom 
predstavenstva SPP. Od 1. júla 2012 je predsedom predstavenstva spoločnosti SPP.

Dr. Hans-Gilbert Meyer
predseda predstavenstva

V roku 1994 promoval na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2012 
ukončil magisterské štúdium na Fakulte práva Janka Jesenského na Vysokej škole v Sládkovičove. V rokoch 
1994 – 2000 pôsobil ako riaditeľ obchodného oddelenia v spoločnosti  DELTA E. S., a.s. (NESS, a.s.), kde sa 
venoval najmä kľúčovým klientom z oblasti energetiky. V rokoch 1996 – 2000 bol konateľom spoločnosti 
Ochranná služba, s.r.o. V rokoch 2002 – 2003 zastával funkciu člena predstavenstva BPT INVEST, a.s. V rokoch 
2000 – 2011 pracoval v spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s., Bratislava, kde pôsobil na rôznych pozíciách 
ako predseda predstavenstva, generálny riaditeľ a metodik – analytik. Od roku 2011 je podpredsedom 
predstavenstva Dopravný podnik Bratislava, a.s., a riaditeľom obchodného úseku. Od 31. mája 2012 
je podpredsedom predstavenstva spoločnosti SPP.

Mgr. Alexander Sako
podpredseda predstavenstva 

Je absolventom Banskej školy vo francúzskom Nancy, kde v roku 1976 promoval a získal titul inžinier.  
V roku 1978 nastúpil do spoločnosti Gaz de France. Pôsobil na rôznych pozíciách v divíziách prepravy 
a skladovania, neskôr prešiel do riadenia národného dispečingu. V roku 1993 začal pôsobiť v medzinárodnej 
divízii Gaz de France ako riaditeľ pobočky na Slovensku. V rokoch 1995 až 1997 bol členom predstavenstva 
spoločnosti POZAGAS a.s. V roku 1997 sa vrátil do Francúzska, kde pracoval vo Výskumnom centre 
Gaz de France a následne v prepravnej dcérskej spoločnosti Gaz de France ako riaditeľ pre západný a stredný 
región Francúzska. V júli 2006 sa stal predsedom predstavenstva spoločnosti NAFTA a.s. Od septembra 
2008 je členom predstavenstva SPP. Od júla 2009 do júna 2010 a tiež od júla 2011 do júna 2012 pôsobil 
ako predseda predstavenstva SPP. Od 1. júla 2012 je členom predstavenstva SPP.

Dipl. Ing. Jean-Jacques Ciazynski
člen predstavenstva
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V roku 1988 ukončila súčasne štúdium na Lyon Graduate School of Business vo Francúzsku a s titulom MBA 
Univerzitu v Texase v Austine (USA), hlavný odbor fi nančníctvo. Svoju kariéru začala ako obchodná developerka 
pre Alsthom predajom malých elektrární na kľúč prevažne v Ázii a Európe. V rokoch 1991 až 1999 sa presunula 
do sféry bankovníctva, kde úspešne spolupracovala v oblasti projektového fi nancovania, primárne v energetike 
(plyn a elektrická energia). Do spoločnosti Gaz de France nastúpila v máji 1999, najskôr pôsobila v tíme fúzie 
a akvizície, neskôr prešla do tímu počiatočných verejných ponúk. V januári 2005 bola vymenovaná na pozíciu 
vedúcej fi nancovania Gaz de France a následne v septembri 2007 na pozíciu hlavnej fi nančnej riaditeľky 
medzinárodnej divízie Gaz de France (ktorá sa stala v júli 2008 Európskou divíziou pre energetiku GDF SUEZ). 
Od 10. februára 2010 je členkou predstavenstva SPP.

Dipl. ekonómka Frédérique Dufresnoy, MBA
členka predstavenstva

Je absolventom odboru mechanického inžinierstva/energetické technológie na Univerzite v Bochume (1995) 
a európskych štúdií na Univerzite v Aachene (1997). V roku 1997 nastúpil do E.ON Ruhrgas AG, kde zastával 
rôzne funkcie v oblasti plánovania technického systému a komerčného riadenia prepravy plynu. Od mája 
2006 bol členom predstavenstva spoločnosti eustream, a.s. 1. júla 2011 nastúpil tretíkrát na post predsedu 
predstavenstva eustream, a.s. Od 1. januára 2012 je členom predstavenstva spoločnosti SPP.

Mgr. Ing. Andreas Rau
člen predstavenstva

Je absolventom Katedry ekonomiky riadenia výrobných odvetví na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave
(1973), postgraduálneho štúdia – príprava čs. expertov na prácu v zahraničí – anglický jazyk na Právnickej 
fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1980), a tiež postgraduálneho štúdia Fakulty zahraničného 
obchodu na Vysokej škole ekonomickej v Prahe (1989). V rokoch 1973 – 1980 pracoval ako vedúci 
nákupu surovín v spoločnosti Slovnaft Bratislava. V rokoch 1980 – 1991 pôsobil ako vedúci odboru 
zásobovania na generálnom riaditeľstve spoločnosti Naftový a plynárenský priemysel, š.p., Bratislava. 
V rokoch 1991 – 1994 bol manažérom pre predaj a marketing v PROBUGAS a.s., Bratislava. V rokoch 
1994 – 1997 podnikal v oblasti ekonomického poradenstva a prípravy projektov fi nancovaných zo 
zdrojov EÚ. V roku 1997 nastúpil do štátneho podniku Slovenský plynárenský priemysel, v ktorom
pracoval do roku 1999 ako vedúci odboru akvizícií a kapitálových účastí. Od roku 1999 pôsobil
ako špecialista na útvare akvizícií a správy kapitálových účastí. Od roku 2004 pôsobil ako vedúci útvaru 
internej komunikácie. Od roku 2007 do mája 2009 bol členom Rady pre reguláciu sieťových odvetví.
Od júna 2009 do konca roku 2010 pôsobil ako poradca predsedu Rady pre reguláciu sieťových odvetví. 
Od 31. mája 2012 je členom predstavenstva SPP.

Ing. Milan Hargaš
člen predstavenstva 
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V roku 1982 promoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 1982 – 1983 
pracoval ako asistent právneho oddelenia v SLOVART, PZO, Bratislava. V rokoch 1983 – 1986 pôsobil ako 
právnik v spoločnosti Prefmonta, k.p., Bratislava. V roku 1986 nastúpil do spoločnosti HYDROSTAV, š.p., 
Bratislava na pozíciu právnika spoločnosti. V roku 1989 prestúpil do spoločnosti POLYTECHNA PZO Praha, 
pobočka Bratislava, kde pôsobil na rovnakej pozícii do roku 1991. V rokoch 1991 – 2002 pôsobil ako komerčný 
právnik. V rokoch 1994 – 1999 bol členom dozornej rady Slovenská sporiteľňa, a.s. V rokoch 1998 – 2007 
pracoval ako konkurzný správca zapísaný v Registri správcov konkurznej podstaty a zároveň v rokoch 2002 
– 2006 pôsobil ako advokát. V rokoch 2006 – 2008 bol advokátom a partnerom v spoločnosti Valko, Majer 
& partners, s.r.o. V rokoch 2007 – 2010 bol členom disciplinárnej komisie v Slovenskej advokátskej komore. 
Od roku 2009 pôsobí ako advokát a partner v spoločnosti Valko Marián & partners, s.r.o. Od 31. mája 2012 je 
členom predstavenstva SPP.

JUDr. Marián Valko
člen predstavenstva 

Dipl. Ing. Jean-Jacques Ciazynski bol do 30. 6. 2012 predsedom predstavenstva SPP.

Ing. Štefan Slezák, MBA bol do 30. 5. 2012 podpredsedom predstavenstva SPP.

Ing. Vladimír Klimeš bol do 30. 5. 2012 členom predstavenstva SPP.

Ing. Juraj Ondris, MBA bol do 30. 5. 2012 členom predstavenstva SPP.
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Dozorná rada 

k 31. 12. 2012 

Vysokoškolské štúdium absolvoval v roku 1993 na Fakulte hospodárskej informatiky na Ekonomickej 
univerzite v Bratislave v odbore systémové inžinierstvo. Po ukončení štúdií pôsobil na pozícii zástupcu 
manažéra produktu v spoločnosti HENKEL Slovensko a o rok neskôr ako predseda investičného fondu 
IF DOMOV. Od novembra 1994 do marca 1996 pôsobil vo funkcii vedúceho marketingového oddelenia 
v Istrobanka,a.s. V apríli 1994 nastúpil do funkcie marketingového vedúceho pracovníka v spoločnosti SEAGRAM, 
v ktorej v júni roku 2000 postúpil na pozíciu marketingového manažéra pre Slovensko a Ukrajinu. V roku 
1999 bol členom Podnikateľského poradného výboru Nadácie pre otvorenú spoločnosť. V decembri 2000 
nastúpil do funkcie oblastného manažéra spoločnosti SEAGRAM (od roku 2003 sa SEAGRAM stal súčasťou 
koncernu PERNOD RICARD) pre Slovinsko, Chorvátsko, Bosnu a od roku 2004 aj pre Srbsko a Čiernu Horu. 
V septembri 2006 bol vymenovaný do pozície generálneho riaditeľa sekcie obranného plánovania a správy 
majetku na Ministerstve obrany SR. Pôsobil v dozorných radách spoločností Letisko Sliač, a.s., a BIONT, a.s. 
Od septembra 2008 až do júla 2010 pôsobil ako poradca ministra fi nancií a tiež pôsobil v dozornej rade v 
spoločnosti Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s. Od marca 2011 až do súčasnosti je predsedom predstavenstva 
a konzultantom v spoločnosti SEDES, a.s. Od júna 2012 je predsedom dozornej rady SPP.

Dipl. Ing. Michal Ďurkovič
predseda dozornej rady 

Eric Stab, podpredseda dozornej rady SPP

členovia:
Ing. arch. Tomáš Gál, PhD.

prof. Ing. Juraj Janočko, CSc., Dr. scient.

Ing. Valéria Janočková

MUDr. Martin Kováč

Ing. Peter Kováč

Ing. Róbert Maguth

Ing. Jozef Polačko

Viera Uhrová

Ing. Robert Zemánek

Ing. Dušan Žák

prof. Ing. Peter Baláž, PhD., bol do 30. 5. 2012 predsedom dozornej rady SPP.
Nicole Otterberg bola do 30. 6. 2012 podpredsedníčkou dozornej rady SPP.
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Vrcholový manažment 

k 31. 12. 2012

V roku 1995 absolvoval Materiálovotechnologickú fakultu Slovenskej technickej univerzity v Trnave v odbore 
strojárska technológia so špecializáciou na zváranie plastov. Od roku 1995 pracoval v odštepnom závode 
spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, š.p., v Novom Meste nad Váhom, primárne v oblasti investícií. 
Po šiestich rokoch v spoločnosti sa stal vedúcim útvaru technickej prípravy rekonštrukcií plynovodných sietí. 
V júni 2001 prešiel do ústredia SPP na pozíciu manažéra akvizičných projektov so zameraním na projekt 
výstavby a prevádzky plynárenskej sústavy vo vybraných oblastiach v Chorvátsku. V tomto období zároveň 
pôsobil ako konateľ spoločnosti Ekomil, prostredníctvom ktorej bol projekt realizovaný. Od marca 2003 sa 
z pozície špecialistu podieľal na reštrukturalizácii SPP v súvislosti so vstupom strategického investora do 
spoločnosti. V roku 2004 zastával pozíciu riaditeľa sekcie riadenia aktív divízie distribúcie a zároveň pracoval na 
projekte právneho odčlenenia (tzv. unbundling) prevádzkovateľov prepravnej a distribučnej siete od obchodu 
so zemným plynom. V rokoch 2005 – 2008 pôsobil ako riaditeľ divízie aktív so zameraním na prípravu 
a realizáciu investičných projektov prepravnej a distribučnej siete. Od októbra 2008 do apríla 2011 pôsobil ako 
riaditeľ divízie služieb a centrálnych funkcií v SPP. Od mája 2011 je riaditeľom divízie korporátnych záležitostí 
a služieb v SPP. Od 1. októbra 2012 je poverený riadením divízie služieb zákazníkom v SPP.Ing. Rastislav Bráblik

riaditeľ divízie korporátnych záležitostí 
a služieb

V roku 1993 absolvoval Strojnícku fakultu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Už počas štúdií 
začal pôsobiť v oblasti fi nancií. Postupne zastával rôzne pozície v spoločnostiach Bratislavská opčná burza, 
Creditanstalt Securities a J&T Finance Group. Od decembra 1998 pôsobí v SPP. V plynárenstve začínal na poste 
riaditeľa úseku pre fi nancie a od júla 2001 do apríla 2011 bol riaditeľom divízie ekonomiky a fi nancií. Od mája 
2011 riadi novovytvorenú divíziu fi nancií, ktorá zahŕňa okrem pôvodných činností i aktivity ľudských zdrojov 
a informačných technológií. V rokoch 1999 – 2002 bol členom predstavenstva dcérskej spoločnosti NAFTA 
a.s., a v rokoch 2001 – 2002 členom predstavenstva SPP. Od roku 2003 zastáva tiež pozíciu predsedu 
predstavenstva spoločnosti PROBUGAS a. s.

Ing. Libor Briška 
riaditeľ divízie fi nancií 
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V roku 1986 absolvoval Elektrotechnickú fakultu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Pôsobil približne 
osem rokov v Československej obchodnej banke a následne približne rovnako dlhé obdobie v ING Bank. 
Zastával v nich viaceré pozície, od projektového manažéra až po prevádzkového riaditeľa, a to v oboch štátoch, 
Slovenskej aj Českej republike. Od júla 2003 do apríla 2011 pôsobil vo funkcii riaditeľa divízie informačných 
technológií v SPP. Od mája 2011 do 30. septembra 2012 bol riaditeľom divízie služieb zákazníkom v SPP.

Ing. Stanislav Hodek
riaditeľ divízie služieb zákazníkom

Je absolventom Obchodnej fakulty Vysokej školy ekonomickej v Bratislave v odbore zahraničný obchod. V roku 
1997 ukončil štúdium MBA na Webster University vo Viedni. V rokoch 1987 – 1998 pracoval v zahraničných 
plynárenských spoločnostiach v oblasti obchodu so zemným plynom v Českej republike a Rakúsku. Do októbra 
2000, keď nastúpil do spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, š.p., založil a riadil spoločnosť zastupujúcu 
britských výrobcov strojov a zariadení so zameraním na plynárenstvo a energetiku. V roku 2001 sa stal členom 
predstavenstva SPP. Od januára 2001 pôsobí v SPP vo funkcii riaditeľa divízie obchodu. Pôsobil v štatutárnych 
orgánoch viacerých dcérskych spoločností SPP. Od novembra 2008 je členom predstavenstva SPP CZ, a.s., 
spoločnosti zameranej na predaj zemného plynu na českom trhu.

Ing. Dušan Randuška, MBA
riaditeľ divízie obchodu 
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Ekonomická 

a finančná 

výkonnosť

Rok 2012 znamenal ďalší krok na ceste k riešeniu globálnej 
ekonomickej krízy. Situácia postupného zotavovania ekonomík 
s vidinou budúceho rastu ovplyvnila aj vývoj podnikateľského 
prostredia. SPP sa dokázal veľmi pružne prispôsobiť aktuálnym 
podmienkam a vďaka nepretržitej optimalizácii interných 
procesov, prísnemu manažmentu nákladov a posilňovaniu 
zákazníckej orientácie si udržal svoju pozíciu v silnejúcom 
konkurenčnom prostredí.

Vývoj podnikateľského prostredia

Pod vývoj na trhu s plynom v Európe sa podpísal aj neustály 
rozvoj ťažby bridlicového plynu a silnejúca plynová sebestačnosť 
USA. Čoraz intenzívnejšie využívanie alternatívnych zdrojov 
energií napomáha tiež k pretrvávaniu prebytku ponuky zemného 
plynu nad dopytom. Rok 2012 bol charakteristický aj cyklickým 
vývojom v oblasti cien energií a volatilitou na devízovom trhu. 

Dianie na devízovom trhu bolo ovplyvnené súčasnou 
ekonomickou situáciou. Finančné problémy, ktorým museli 
v priebehu roka čeliť niektoré štáty eurozóny, nezostali bez 
odozvy a odzrkadlili sa aj na vývojovom trende kurzu eura 
k americkému doláru. Po januárovom miernom posilňovaní eura 
sa kurz ustálil a do konca apríla si držal stabilnú úroveň. Tento 
trend následne vystriedal trend oslabenia kurzu, ktorý pretrvával 
až do konca júla, keď sa euro ocitlo na svojom ročnom minime. 
Nasledoval pozitívny vývoj v podobe silnejúceho eura, ktorý sa 
udržal až do konca roka. Napriek pozitívnym trendom však kurz 
oproti minulému roku výrazne zaostával. 

Na komoditnom trhu sme počas roka 2012 zaznamenali cyklický 
vývoj, ktorý pretrvával až do konca júla, keď bol na zvyšok 
obdobia nahradený stabilizáciou cien. Začiatok roka nadviazal 
na minuloročný trend v podobe rastu, vystriedaný poklesom 
v druhom štvrťroku a následným rastom v treťom štvrťroku. Vývoj 
ceny ropy a ropných produktov sa následne, s istým časovým 
odstupom, preniesol aj do hladiny nákupných a predajných cien 
zemného plynu.

Vysoká citlivosť trhu s plynom na vývoj klimatických podmienok 
výrazne ovplyvňuje obchod s plynom, a teda aj fi nančné výsledky 
spoločnosti. Aj napriek typicky chladnému počasiu počas prvých 
mesiacov sa vyššie priemerné teploty za celé obdobie negatívne 
prejavili v poklese objemov predaja.

Aj v prípade opätovného vypuknutia plynovej krízy sa naši 
zákazníci nemusia obávať o bezpečnosť a stabilitu dodávok 
plynu. SPP dokáže veľmi pružne reagovať aj prípadným využitím 
možnosti reverzného toku plynu a disponuje dostatočnými 
objemami zemného plynu v zásobníkoch.  

Svoju pozíciu v rýchlo sa meniacom konkurenčnom 
podnikateľskom prostredí si SPP upevňuje aj rozširovaním 
svojho portfólia o nové oblasti podnikania. Začiatkom roka 
2012 SPP vstúpil na trh s elektrickou energiou. Pre najpočetnejší 
segment Domácnosti začal SPP s predajom elektrickej energie 
v septembri, pričom už za krátke obdobie dvoch mesiacov 
sa spoločnosti podarilo úspešne etablovať medzi tradičnými 
dodávateľmi. Vďaka tomuto kroku sa z SPP stal multikomoditný 
dodávateľ a v súlade s aktuálnym trendom v Európe ponúka 
svojim zákazníkom dve komodity – plyn aj elektrinu.

Individuálne výsledky SPP

V roku 2012 SPP dosiahol výnosy z predaja výrobkov a služieb vo 
výške 1 978 mil. EUR, čo oproti minulému roku znamená pokles 
o 542 mil. EUR. Dosiahnutú výšku výnosov ovplyvnil najmä 
pokles predaja zemného plynu na domácom trhu spôsobený 
liberalizáciou trhu spojenou so vstupom a posilňovaním 
postavenia konkurencie. Napriek tomu si však SPP dokázal 
udržať svoju pozíciu kľúčového, spoľahlivého a kvalitného 
dodávateľa. Oproti predchádzajúcemu obdobiu poklesol tiež 
predaj zemného plynu do zahraničia, čo viedlo k zníženiu tržieb 
z prenájmu plynárenského majetku a ostatných tržieb.

Prevádzkové náklady (bez započítania dane z príjmov) 
predstavovali 1 927 mil. EUR, čo je medziročný pokles 
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Porovnanie štruktúry zisku po zdanení (v mil. EUR)      2012       2011

Výnosy z predaja výrobkov a služieb 1 978 2 520

Prevádzkové náklady -1 927 -2 322

Zisk z fi nančnej činnosti pred zdanením 346 529

Zisk pred zdanením 397 727

Daň z príjmu -32 20

Zisk po zdanení 365 747

o 395 mil. EUR. Ťažisko tvorili náklady na nákup zemného plynu, 
odpisy a amortizácia, tvorba rezerv a straty zo znehodnotenia 
majetku. Pokles nákladov na nákup zemného plynu súvisel 
s nižšími objemami nákupov.

Zisk z fi nančnej činnosti pred zdanením, ktorý dosiahol 
za rok 2012 výšku 346 mil. EUR, ovplyvnil najmä zisk 
z investícií v objeme 364 mil. EUR (tvorený najmä dividendami 
z dcérskych spoločností a výnosovými úrokmi). V porovnaní 
s predchádzajúcim rokom zisk SPP z fi nančnej činnosti 
zaznamenal pokles o 183 mil. EUR (spôsobený jednorazovým 
vplyvom vyplatenia mimoriadnych dividend v roku 2011).

SPP vykázal za fi nančný rok 2012 zisk pred zdanením vo 
výške 397 mil. EUR, pričom v porovnaní s predchádzajúcim 
rokom ide o pokles 330 mil. EUR. Celková daňová povinnosť 
za daň z príjmov dosiahla výšku 32 mil. EUR, z toho splatná 
daň predstavuje 24 mil. EUR, odložená daň (bežné obdobie) 
1 mil. EUR a osobitný odvod 7 mil. EUR. Zisk po zdanení 
dosiahol výšku 365 mil. EUR, čo je medziročný pokles 
o 382 mil. EUR.
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Kapitálová 

štruktúra

Celkové aktíva spoločnosti dosiahli k súvahovému dňu objem 
6 938 mil. EUR a oproti predchádzajúcemu obdobiu sa znížili 
o 301 mil. EUR (index 0,96).

Dlhodobé aktíva dosiahli objem 5 971 mil. EUR. Rozhodujúcimi 
položkami dlhodobých aktív boli budovy, stavby, stroje a zaria-
denia (vrátane nedokončenej investičnej výstavby) a investície 
v dcérskych, spoločných a pridružených spoločnostiach. 
Dlhodobé aktíva dosiahli na celkových aktívach podiel 86,1 %.

Budovy, stavby, stroje a zariadenia v zostatkovej cene klesli 
v porovnaní so stavom k 31. 12. 2011 o 125 mil. EUR (index 0,95).

Výška investičných výdavkov v roku 2012 dosiahla 
47 mil. EUR. Tieto prostriedky smerovali najmä do oblasti rozvoja 
a rekonštrukcie prepravnej siete, informačných technológií, 
ekologických a ostatných stavieb, investície do bezpečnosti 
prepravnej siete.

Obežné aktíva pozostávali k súvahovému dňu z pohľadávok, 
zásob, peňazí a peňažných ekvivalentov a ostatných obežných 
aktív. Objem obežných aktív dosiahol hodnotu 967 mil. EUR 
a ich podiel na hodnote celkových aktív tvoril 13,9 %.

2012

Obežné aktíva

967 13,9 %

Dlhodobé aktíva

5 971 86,1 % 

2011

Obežné aktíva

1 067 14,7 %

Dlhodobé aktíva

6 172 85,3 % 

Porovnanie štruktúry aktív (v mil. EUR) 
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Porovnanie štruktúry zdrojov krytia 
(v mil. EUR) 

Vlastné imanie dosiahlo výšku 5 453 mil. EUR, čo predstavovalo 
78,6 % hodnoty zdrojov krytia spoločnosti. Popri základnom 
imaní ho tvorili zákonné fondy, rezervy z precenenia 
a nerozdelený zisk. Vlastné imanie medziročne pokleslo 
o 391 mil. EUR, pričom na jeho znížení sa podieľal najmä pokles 
výsledku hospodárenia bežného obdobia.

Základné imanie spoločnosti predstavovalo základné imanie 
zapísané v obchodnom registri vo výške 1 735 mil. EUR. 
Pozostáva z 52 287 322 kmeňových akcií v menovitej hodnote 
33,19 EUR.

Štruktúra akcionárov SPP k 31. 12. 2012

Fond národného majetku SR 26 666 536 akcií 51,0 %

Slovak Gas Holding B.V. 25 620 786 akcií 49,0 %

Stav zákonného rezervného fondu spoločnosti k 31. 12. 2012 

bol vo výške 347 mil. EUR.

Celková výška záväzkov dosiahla 1 485 mil. EUR a oproti 
počiatočnému stavu zaznamenala nárast o 90 mil. EUR, pričom 
nárast bol spôsobený zvýšením záväzkov z nákupu zemného 
plynu a čerpaním krátkodobých úverov. Pozitívny vplyv na 
výšku záväzkov malo splatenie časti dlhodobých úverov, ako 
aj zníženie iných záväzkov. Celkové záväzky tvorili dlhodobé 
záväzky vo výške 526 mil. EUR a krátkodobé záväzky vo výške 
959 mil. EUR. 

2012

Záväzky

1 485 21,4 %

Vlastné imanie

5 453 78,6 % 

2011

Záväzky

1 395 19,3 %

Vlastné imanie

5 844 80,7 % 
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Dynamický vývoj na trhu s plynom

Trh s plynom v roku 2012 charakterizoval nielen na Slovensku, 
ale v celej Európe pretrvávajúci prebytok ponuky nad dopytom. 
Hoci cena zemného plynu na spotových trhoch rástla, cena ropy 
klesla zo svojich maxím, no aj napriek tomu sa jej cena takmer 
počas celého roka držala vysoko nad 100 USD/barel. Celkový 
predaj SPP v roku 2012 smerom ku konečným zákazníkom na 
Slovensku predstavoval 38,472 TWh (3,6 mld. m3).

Slovenský trh s plynom je dnes vo všetkých segmentoch 
úplne liberalizovaný, a to aj v doteraz regulovanom segmente 
Domácnosti. Otvorenosť trhu potvrdzuje aj pokračujúci nárast 
počtu nových dodávateľov plynu. Slovenské domácnosti si už 
druhý rok mohli na trhu vyberať z viacerých alternatív, pričom 
v roku 2012 využilo túto možnosť v segmente Domácnosti 
približne 75 000 odberateľov.

SPP – dôležitý hráč na trhu s plynom

Aj keď sa trh s plynom na Slovensku dramaticky mení, SPP 
zostáva stále dôležitým hráčom, ktorého cenová a produktová 
stratégia ovplyvňuje správanie ostatných dodávateľov na trhu. 
Z pohľadu uzatvorených zmlúv si SPP v roku 2012 udržal 
pozíciu kľúčového dodávateľa plynu na slovenskom trhu, kedy 
dosiahol celkový podiel takmer 70 %. V regulovanom segmente 
Domácnosti mal SPP k 1. januáru 2013 spolu takmer 1,3 milióna 
zákazníkov.

SPP sa podarilo rýchlo zareagovať na zmenené trhové podmienky 
a prispôsobiť svoju ponuku z hľadiska ceny a produktov 
tak, aby obstál v silnej konkurencii. O kvalite ponuky SPP pre 
komerčných zákazníkov hovorí skutočnosť, že pre rok 2013 sa 
spoločnosti podarilo získať späť viacero veľkých zákazníkov, ako 
sú spoločnosti U.S. Steel, Bratislavská teplárenská, Volkswagen 
Slovakia, Chemes či Služby pre bývanie. Rovnako dôležité pre 
SPP je však aj udržanie si dôvery dlhoročných zákazníkov, akými 

sú Slovnaft, Dalkia, PPC Energy Group, Mondi SCP a Slovenské 
magnezitové závody.

SPP – garancia spoľahlivosti a kvality

SPP je garantom spoľahlivých dodávok plynu na Slovensku. 
Pri tvorbe ponuky pre svojich zákazníkov má k dispozícii 
štyri nástroje: dlhodobú zmluvu so spoločnosťou Gazprom 
export, diverzifi kačné zmluvy so spoločnosťami GDF SUEZ 
a E.ON Ruhrgas, ktoré môžu pokryť až do 20 % ročnej spotreby 
plynu na Slovensku, zásoby plynu v podzemných zásobníkoch 
a krátkodobé spotové obchody na plynárenských uzloch. 
Vďaka týmto nástrojom vie SPP svojim odberateľom garantovať 
konkurencieschopné a bezpečné dodávky zemného plynu za 
každých, aj mimoriadnych okolností.

SPP – úspech aj mimo Slovenska

Koncom roka 2008 SPP prostredníctvom svojej dcérskej 
spoločnosti SPP CZ, a.s., úspešne vstúpil na český plynárenský 
trh. Pre rok 2012 sa SPP podarilo udržať si pozíciu dôležitého 
dodávateľa na českom trhu, keď zazmluvnený objem dosiahol 
približne 5,965 TWh (565 mil. m3). Na českom trhu sa 
SPP CZ, a.s., naďalej sústreďuje na dodávku plynu priemyselným 
zákazníkom vrátane odberateľov zo segmentu Malé podnikanie 
a organizácie.

SPP je zároveň jedným z najaktívnejších obchodníkov na 
plynárenskom uzle v rakúskom Baumgartene. Spoločnosť 
sa zároveň neustále zaoberá posudzovaním obchodných 
príležitostí na okolitých trhoch. Za perspektívny SPP považuje 
projekt pripravovaného plynovodného prepojenia medzi 
Slovenskom a Maďarskom, čo už potvrdil aj rezerváciou 
prepravnej kapacity.

Obchod 

so zemným plynom
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SPP – orientácia na zákazníka

SPP je v každodennom kontakte so svojimi zákazníkmi a neustále
pokračuje v zlepšovaní svojej ponuky z pohľadu ceny aj produktov 
„šitých na mieru“. V aspektoch spoľahlivosti, dostupnosti a nadštan-
dardnej úrovne obsluhy (prítomnosť v regiónoch, Zákaznícka 
linka SPP a Biznis linka SPP, 19 Zákazníckych centier SPP) si SPP 
v uplynulom roku udržal pozíciu jednoznačného lídra.

Veľkí zákazníci

Obsluhu segmentu Veľkí zákazníci zabezpečuje SPP individuálne 
prostredníctvom svojich manažérov predaja, ktorí zákazníkom 
pomáhajú s výberom optimálnych riešení pre ich podnikanie 
za konkurencieschopnú cenu. Ponuka SPP pre Veľkých 
zákazníkov vždy v rámci zmluvných a cenových produktov 
zohľadňuje štandardné požiadavky, ale aj špecifi cké riešenia ich 
energetických potrieb.

Pri tvorbe doplnkových produktov SPP berie do úvahy všetky 
osobitosti podnikania svojich zákazníkov. Zároveň poskytuje 
energetické poradenstvo a prostredníctvom Aliančných 
partnerov SPP aj technické a servisné služby. Pre neziskové 
organizácie ponúkame fi nančnú spoluúčasť neinvestičného 
fondu EkoFond pri riešení projektov týkajúcich sa podpory 
ochrany a tvorby životného prostredia a podpory efektívneho 
využívania energií. 

Malé podnikanie a organizácie

V segmente Malé podnikanie a organizácie (tzv. maloodbe-
ratelia) pokračoval SPP v roku 2012 vo vývoji nových cenových 
produktov, ktoré sa u zákazníkov stretli s mimoriadne pozi-
tívnou odozvou. V roku 2012 ponúkal SPP jednu z najvýhod-
nejších ponúk na trhu – produkt Výhodne Extra, ktorý poskytuje
úsporu až do 12 % oproti cenníkovej cene. Popri štandard-
nej tzv. základnej ponuke produktov, ktorú zákazníci využívajú dnes,

sú v ponuke SPP tiež produkty s možnosťou fi xovania ceny na 
vymedzené časové obdobie, ako aj produkt SuperVýhodne bez 
obmedzenia s výhodnejšou cenou na rok alebo dva, a to bez 
akéhokoľvek obmedzenia odobratého objemu plynu.

Starostlivosť o zákazníkov z radov maloodberateľov sme 
zabezpečovali cez špeciálne obslužné kanály, ako sú telefonická 
Biznis linka SPP 0850 111 565 či e-mail biznislinka@spp.sk,
ale aj osobným kontaktom v 19 Zákazníckych centrách SPP 
s možnosťou prednostného vybavenia zákazníkov tohto segmentu.

Z doplnkových produktov a služieb sme našim zákazníkom 
ponúkali služby Aliančných partnerov SPP, ale tiež energetické 
poradenstvo prostredníctvom technických špecialistov. 

Mestá a obce

Samosprávam ponúkame komplexné riešenia na zabezpečenie 
dodávky plynu, energetické poradenstvo prostredníctvom 
technických špecialistov SPP a technické a servisné služby 
prostredníctvom Aliančných partnerov SPP.

Starostlivosť o odberateľov z radov Miest a obcí zabezpečujú 
naši manažéri predaja, ale v prípade potreby môžu odberatelia 
využiť aj naše špeciálne obslužné kanály, ako je Biznis linka SPP 
alebo prednostné vybavenie v Zákazníckych centrách SPP.

Významnou pomocou pre Mestá a obce sú tiež fi nančné 
príspevky od EkoFondu na nimi realizované projekty. Starostovia 
tak majú možnosť pre svoju obec získať fi nančné prostriedky 
na inštaláciu progresívnych technológií kombinovanej výroby 
elektrickej energie, tepla a chladu na báze zemného plynu – 
kogeneračné a trigeneračné jednotky, ďalej na zatepľovanie 
budov, výmenu okien a vyregulovanie tepelného systému 
verejných budov, ale tiež na pilotné projekty organizácií 
zamerané na využívanie inovatívnych technológií na báze 
zemného plynu. Od EkoFondu môžu obce využiť aj fi nančný 
príspevok na zakúpenie automobilov na pohon CNG.



Domácnosti

Kvalitnú a pohodlnú obsluhu zákazníkov z tohto segmentu 
zabezpečuje Zákaznícka linka SPP prostredníctvom telefónneho 
čísla 0850 111 363, faxového čísla 02/5869 9000 a e-mailovej 
adresy zakaznickalinka@spp.sk. Pre osobný kontakt bolo aj v roku 
2012 našim zákazníkom k dispozícii 19 Zákazníckych centier 
SPP a 3 Infocentrá SPP. Všetky potrebné informácie súvisiace 
s odberom zemného plynu a kompletnú ponuku produktov 
sprístupňujeme aj na našej internetovej stránke www.spp.sk.

V roku 2012 si zákazníci na základe výšky spotreby mohli vybrať 
zo štyroch druhov taríf D1 (Varíme), D2 (Ohrievame), D3 (Kúrime) 
a D4 (Kúrime maxi) a zároveň si zvoliť vhodnú periodicitu platieb, 
a to či už Klasicky (mesačne) alebo Pohodlne (štvrťročne, 
polročne, ročne). SPP ponúka svojim zákazníkom na výber aj 
viaceré spôsoby platby, a to prostredníctvom Plynkasa alebo 
iného inkasného príkazu, ale tiež formou bankového prevodu, 
poštovou poukážkou či cez SIPO.

Z doplnkových produktov a služieb mohli zákazníci využívať 
produkt Plynoúver, ktorý SPP pre svojich zákazníkov 
zabezpečuje v spolupráci s UniCredit Bank, alebo Výhodnú 
ponuku plynových spotrebičov, ktorú sme vytvorili v spolupráci 
s Aliančnými partnermi SPP.

V uplynulom roku SPP pokračoval v podpore efektívneho 
využívania energie a projektov zameraných na zníženie 
energetickej spotreby. Na jar 2012 sme pre zákazníkov SPP 
pripravili exkluzívnu ponuku mimoriadnych zliav na kúpu 
kondenzačných kotlov kvalitných značiek od Aliančných 
partnerov SPP. Zákazníci zároveň mohli súťažiť o EkoVýhru 

až do výšky 300 EUR od EkoFondu, ktorý zriadil SPP práve na 
účely znižovania spotreby energie. V rámci zákazníckej podpory 
sme pripravili v spolupráci s obchodnou sieťou kníhkupectiev 
Panta Rhei len pre zákazníkov SPP špeciálnu ponuku na kúpu 
publikácie Vianoce na Slovensku so zľavou z ceny vo výške až 
40 %.

V roku 2012 EkoFond podporoval aj širšie využívanie CNG 
v slovenskej doprave, keď kúpu auta na pohon CNG fyzickými 
osobami podporil fi nančným príspevkom vo výške až 
2 000 EUR. Predajcovia týchto vozidiel sa pripojili k programu 
EkoFond dodatočnou akciovou ponukou zliav na tieto vozidlá 
až do výšky 5 300 EUR.

Prostredníctvom mikrostránky www.sppporadimevam.sk našim 
zákazníkom radíme, ako znížiť energetickú spotrebu domácnosti, 
a tým celkové náklady na energiu. Stránka ponúka Poradňu 

s odborníkom, ktorá umožňuje elektronickú komunikáciu 
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zákazníkov s našimi technickými špecialistami. Zákazníci 
môžu službu energetického poradenstva poskytovaného 
prostredníctvom technických špecialistov SPP využiť aj osobne 
v priestoroch Zákazníckeho centra SPP v Bratislave.

Po otvorení trhu v segmente Domácnosti začali alternatívni 
dodávatelia energie na oslovovanie zákazníkov využívať aj 
formu podomového predaja, pri ktorom sa viacerí zákazníci 
stretli aj s neférovými obchodnými praktikami a zavádzaním. 
V priebehu rokov 2011 a 2012 sa na našu spoločnosť obrátilo 
spolu približne 22 000 zákazníkov, ktorí podpísali zmluvu 
s alternatívnymi dodávateľmi na základe zavádzajúcich 
informácií. SPP priebežnou komunikáciou upozorňoval svojich 
zákazníkov a radil im, ako nenaletieť podozrivým ponukám 
podomových predajcov.

Nové služby pre zákazníkov zo segmentu 
Domácnosti a Malé podnikanie a organizácie

V roku 2012 začal SPP po prvýkrát zákazníkom zo segmentu 
Domácnosti a Malé podnikanie a organizácie ponúkať vo 
vlastnej réžii platený doplnkový produkt Preventívne prehliadky 

plynových spotrebičov, ktorého cieľom je zaistiť bezpečnosť 
a optimálnu prevádzku všetkých zariadení na zemný plyn 
v domácnostiach a fi rmách. Ide o mimoriadnu ponuku služby, 
a to nielen z pohľadu jej rozsahu (typy spotrebičov a vopred 
defi nované všetky kroky kontroly spotrebičov) a pokrytia územia 
celej Slovenskej republiky, ale aj ceny, ktorá je takmer na celom 
území nižšia ako ponuka servisných spoločností pôsobiacich na 
trhu.

Koncom roka 2012 sme uviedli na trh aj produkt Program 

výhod od SPP. Spolu s desiatimi obchodnými partnermi sme pre 
našich zákazníkov v segmente Domácnosti a Malé podnikanie 
a organizácie pripravili zaujímavú zvýhodnenú ponuku, 

prostredníctvom ktorej odberatelia získajú hneď viaceré 
výhody: priamu zľavu na vybrané tovary a služby až do výšky 
37 % len za to, že odoberajú energiu od SPP, ďalej modernizáciu 
a zlepšenie kvality a komfortu svojho bývania, úsporu fi nančných 
prostriedkov vynakladaných za energie (plyn, elektrina a voda), 
a tým zároveň zvýšenie hodnoty nehnuteľnosti zákazníka.
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Využite 
Plynoúver 

∞ pre domácnosti
∞ pre podnikateľov
∞ aj pre správcov domov

 
S nižším úrokom 
a množstvom ďalších výhod.

 
Plynoúver vám prinášame 
v spolupráci s UniCredit Bank.

„Peniaze už nie 
sú problém.“

05533 Plynoúver A1 29,1,2013.indd   1 30.1.2013   12:57

Preventívne 
prehliadky SPP
SPP vám garantuje:
• služby profesionálnej a spoľahlivej  
 servisnej spoločnosti

• vykonanie prehliadky v súlade 
 so zákonnými požiadavkami 

• výhodnú konečnú cenu

• dohodnutie termínu prehliadky 
 do 10 dní od úhrady platby

Prehliadku si môžete objednať:
1. cez objednávkový formulár 
 na www.spp.sk, 
 www.prehliadkakotla.sk
2. osobne v ktoromkoľvek 
 Zákazníckom centre SPP 
3. telefonicky:
 Domácnosti na Zákazníckej linke SPP 
 0850 111 363
 Podnikatelia na Biznis linke SPP   
 0850 111 565

Pre právnické osoby je v zmysle vyhlášky 
MPSVaR č. 508/2009 Z. z. odborná prehliadka 
vyhradeného technického zariadenia plynového 
s výkonom do 50 kW povinná raz za 12 mesiacov.

Myslite na 
zdravie svojich 
plynových 
spotrebičov

Preventívne prehliadky SPP poskytu-
jeme na plynové spotrebiče uve-
dených značiek: Buderus, Junkers, 
Protherm, Vaillant, Viessmann, 
ktorým sa skončila záruka.

05532 preventivne prehliadky_update vizualu A1.indd   1 29.1.2013   15:10

„Svoju zľavu 
si určite 
vyberiem.“

Program 
výhod od SPP

Využite zľavy na rôzne
produkty od zazmluvnených 
obchodných partnerov SPP, 
ktoré vám okrem úspory 
ceny prinesú aj úsporu 
energie.

Zákaznícka linka SPP
0850 111 363

Biznis linka SPP
0850 111 565
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Predaj stlačeného zemného plynu (CNG)

V júni 2012 otvoril SPP už svoju ôsmu plniacu stanicu CNG, 
ktorá je umiestnená v areáli SPP v Bratislave. Koncom minulého 
roka sme ukončili realizáciu projektu inštalácie bankových 
terminálov na všetkých plniacich staniciach CNG, ktoré 
prevádzkuje SPP. Umožnenie platby za CNG bankovou kartou 
eliminuje povinnosť záujemcu o používanie CNG uzatvoriť s SPP 
zmluvu o dodávke CNG. 

Predaj CNG v roku 2012 dosiahol 5,6 mil. kg (8,0 mil. m3). Na 
konci roka 2012 sme evidovali 621 aktívnych zmlúv na dodávku 
CNG (z toho 492 v Slovenskej republike, 88 v Českej republike, 
41 v ostatných krajinách), ktoré predstavovali spolu 1 250 

vozidiel s pohonom na CNG (z toho 1 055 vozidiel na Slovensku, 
154 v Českej republike a 41 v ostatných krajinách).

SPP aj v uplynulom roku pokračoval v podpore používania CNG 
na Slovensku, a to najmä prevádzkou vlastnej fl otily 250 vozidiel 
na pohon CNG, ponukou testovania CNG pre fi remných 
zákazníkov, poradenstvom pre záujemcov o využívanie áut 
s pohonom na CNG, podporou nákupu CNG vozidiel 
cez projekty EkoFondu a aktívnou prezentáciou CNG na 
medzinárodných a domácich odborných konferenciách 
k problematike alternatívnych palív v doprave.

 PS CNG SPP

 PS CNG – autobusoví dopravcovia
 na stanici je možné plniť CNG pre verejnosť
 prevádzkovateľ: SAD Zvolen

 PS CNG – autobusoví dopravcovia
 na stanici nie je možné plniť CNG pre verejnosť

MichalovceBanská Bystrica

Žilina

Prievidza

NitraTrnava

Komárno

Bratislava, ul. Pri dvore

Bratislava, Prístavná ulica

Nové Mesto n. V. Zvolen

Košice

Plniace stanice CNG 

na Slovensku v roku 2012



Nákup a skladovanie zemného plynu

SPP realizoval v roku 2012 nákup zemného plynu s cieľom 
zásobovať domáci trh, ktorého rozhodujúca časť pochádza 
z dovozu z Ruskej federácie od spoločnosti Gazprom export.

SPP si potrebnú skladovaciu kapacitu pre Slovenskú republiku 
zabezpečoval formou prenájmu podzemných zásobníkov od 
spoločností NAFTA a.s., a POZAGAS a.s. Zásoby zemného plynu 
uskladnené v zásobníkoch slúžili na zabezpečenie plynulého 
zásobovania odberateľov počas zimného obdobia a zároveň na 
vyrovnávanie výkyvov v dodávkach zemného plynu na strane 
zahraničného dodávateľa. Vďaka týmto opatreniam bol SPP 
schopný v priebehu roka 2012 zabezpečiť štandard bezpečnosti 
dodávok a plniť úlohu dodávateľa poslednej inštancie v zmysle 
platnej energetickej legislatívy.

Predaj zemného plynu

Vývoj predaja zemného plynu SPP na Slovensku v roku 2012 
ovplyvnila predovšetkým rastúca konkurencia, stagnácia 
hospodárstva a racionalizačné opatrenia na strane odberateľov, 
ale tiež vývoj počasia.

Ceny a regulácia

Ceny za dodávku plynu pre domácnosti s dohodnutým druhom 
tarify D1 až D3 podliehali aj v roku 2012 cenovej regulácii zo 
strany Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Od 1. januára 
2012 sa v porovnaní s rokom 2011 ceny pre odberateľov zo 
segmentu Domácnosti zvýšili v priemere približne o 5,53 %. 
Ceny sa v dôsledku revízie nákupného kontraktu upravovali 
aj v priebehu roka 2012. S účinnosťou od 12. marca 2012 sa 
ceny zemného plynu pre domácnosti znížili približne o 5,24 %. 
V dôsledku zle nastavenej regulácie v roku 2012 vznikla SPP 
strata v regulovanom segmente Domácnosti vo výške 76 mil. EUR.
 
V roku 2012 podliehala cenovej regulácii aj dodávka plynu 

na výrobu tepla pre domácnosť. Ceny za dodávku plynu 
na výrobu tepla pre domácnosti vrátane podmienok ich 
uplatnenia boli stanovené Úradom pre reguláciu sieťových 
odvetví. Regulácia dodávky plynu na výrobu tepla určeného 
pre domácnosť je od 1. 1. 2013 zrušená a zároveň sa od 
1. 1. 2013 zavádza regulácia v časti segmentu Malé podnikanie 
a organizácie.
 
SPP je v zmysle platnej legislatívy určený ako dodávateľ 

poslednej inštancie. Dodávka v tomto režime v roku 2012 
rovnako podliehala cenovej regulácii zo strany Úradu pre 
reguláciu sieťových odvetví.

Objem v GWh Objem v mil. m³

2010 49 434 4 663

2011 45 682 4 302

2012 38 472 3 615
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Vstup na trh s elektrickou energiou

S cieľom naplniť svoju ambíciu stať sa multikomoditným 
dodávateľom vstúpil SPP v roku 2012 na trh s elektrickou 
energiou. Rozhodnutiu spoločnosti vstúpiť do novej oblasti 
podnikania predchádzala dôsledná analýza trhu. Dodávatelia 
dnes musia fl exibilne reagovať na meniace sa požiadavky 
zákazníkov, ktorí chcú riešenie svojich energetických 
požiadaviek „pod jednou strechou“, a zároveň si môžu vybrať 
z množstva ponúk. SPP je v dodávke zemného plynu silná 
a etablovaná značka. Pri predaji elektrickej energie tak môže 
efektívne využiť svoje dlhoročné skúsenosti získané v obchode 
s plynom, a to najmä v rovine vybudovaných obslužných 
kanálov, vďaka ktorým je SPP schopný obslúžiť aj veľký počet 
zákazníkov.

Spoločnosť začala predávať elektrinu najprv maloodberateľom, 
ktorým ponúkla elektrinu s fyzickou dodávkou od apríla 2012. 
V septembri začal SPP s predajom elektriny aj v najpočetnejšom 
segmente – Domácnosti. Hlavnou konkurenčnou výhodou 
elektriny od SPP je cena – elektrinu pre domácnosti ponúkame 
až s 8 % zľavou na 6 mesiacov oproti tradičným dodávateľom 
v danom regióne. Celková úspora nákladov na elektrinu tak 
dosahuje až 5 % v prvom roku. Vďaka účinnej jesennej kampani 
v segmente Domácnosti SPP uzatvoril viac ako 14 000 zmlúv. 
Spolu so segmentom Malé podnikanie a organizácie má SPP 
zazmluvnených spolu 16 775 odberných miest, čo v objeme 
dodanej elektriny predstavuje viac ako 80 GWh ročne. 

SPP je dnes najväčším dodávateľom energií na trhu, ktorý 
ponúka obe komodity všetkým segmentom vo všetkých 
regiónoch Slovenska.

www.spp.sk

Férová 
ponuka:
polročná zľava 
na elektrinu

8 %

Vyberte si ponuku od SPP 
bez skrytých chytákov a znížte 
si vo svojej domácnosti náklady 
za elektrinu (celková úspora 
až 5% za prvý rok). 
Len SPP vám ponúka spoľahlivé 
služby po celom Slovensku.

  0850 111 363

www.ElektrinaVyhodne.sk

Petra Dychová
špecialista ľudských 
zdrojov v SPP

Odteraz vám SPP ponúka
okrem plynu aj elektrinu

 až o 18 % výhodnejšie oproti tradičným dodávateľom
 s garanciou nemennej ceny počas zmluvného obdobia
 so spoľahlivosťou a stabilitou, na ktorú ste zvyknutí
 so službami a dostupnosťou na celom Slovensku

Je to jednoduché, stačí kliknúť 
na www.spp.sk alebo www.ElektrinaVyhodne.sk
alebo zavolajte na Biznis linku SPP 0850 111 565 a dozviete sa všetko potrebné. 
Zmenu vášho súčasného dodávateľa vybavíme za vás.   
 

SPP má   novú  energiu
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Integrovaná 

komunikácia 

V roku 2012 sme pokračovali v komunikácii podľa nastavenej 
komunikačnej stratégie s cieľom priblížiť sa čo najviac našim 
zákazníkom, predstaviť im novú ponuku a zároveň vizuálne 
zastrešiť všetky aktivity a komunikáciu spoločnosti SPP, Nadácie 
SPP a EkoFondu. Zmena vizuálneho štýlu ladila so vstupom SPP 
do úplne novej oblasti podnikania a so začiatkom komunikácie 
predaja elektriny. Komunikácia v čoraz konkurenčnejšom 
prostredí bola zacielená najmä na starostlivosť a udržanie 
zákazníkov zo všetkých segmentov. Zrealizovali sme viaceré 
imidžovo-produktové kampane, ale aj informačnú kampaň 
s cieľom upozorniť našich zákazníkov na nekalé praktiky 
niektorých alternatívnych hráčov na trhu. Na kampaniach sme 
spolupracovali aj s neinvestičným fondom EkoFond, ktorého 
aktivity doplnili ponuku našich produktov. Aby sme dosiahli čo 
najúčinnejší synergický efekt vo vzťahu k zákazníkom, ale aj 
širokej verejnosti, boli všetky naše marketingové a korporátne 
posolstvá úzko prepojené. Integrácia v rámci marketingovej 
a korporátnej komunikácie SPP a komunikácie EkoFondu sa 
sústredila na reklamné kampane, promoakcie, ako aj rozvoj 
webových stránok www.spp.sk a www.ekofond.sk.

Korporátna komunikácia a vzťahy s verejnosťou

SPP ako silná, dôveryhodná a etablovaná značka a tiež 

spoľahlivý a férový partner aj v roku 2012 komunikoval 
otvorene a transparentne o všetkých svojich aktivitách, ako 
aj o činnosti Nadácie SPP a EkoFondu. Jednou z našich 
kľúčových komunikačných tém v roku 2012 bol vstup SPP na 
trh s elektrickou energiou. Vďaka úspešnej kampani už verejnosť 
vníma SPP nielen ako tradičnú plynárenskú spoločnosť, 
ktorá spoľahlivo a bezpečne dodáva zemný plyn, ale aj ako 
multikomoditného dodávateľa, ktorý dokáže zabezpečiť pre 
zákazníkov obe komodity – plyn aj elektrickú energiu. 

SPP ako najväčší dodávateľ energií a kvalitných služieb 

s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorý sa vie fl exibilne 
prispôsobiť aj náročnému prostrediu legislatívnych zmien na trhu 

s energiami a ktorý patrí dlhodobo k najväčším prispievateľom 
do štátneho rozpočtu, opäť potvrdil, že je nosným pilierom 
slovenskej ekonomiky. SPP vyznáva otvorenú komunikáciu, 
čoho dôkazom je aj rýchly a fl exibilný prístup spoločnosti 
k reagovaniu na dopyty médií, zákazníkov či zástupcov odbornej 
verejnosti. Dôležitou súčasťou našej externej komunikácie 
je dialóg s mienkotvorcami, novinármi a analytikmi, ktorí pre 
svoju prácu potrebujú pravidelný prísun informácií z rôznych 
tematických oblastí – od praktických tém, ktoré sú zaujímavé 
pre spotrebiteľov, ich domácnosti či fi remné prevádzky, cez 
špecializované a odborné informácie z oblasti plynárenstva 
a energetiky, až po komplexné, strategické informácie či témy 
s nadnárodným dosahom.

Zamestnanci SPP vítajú osobné stretnutia s našimi úspešnými 
reprezentantmi v športe, ktorých SPP dlhodobo podporuje, aby 
im vyjadrili vďaku za skvelé výkony na olympiáde a paralympiáde 
aj na domácej pôde. Minulý rok sme v priestoroch SPP privítali 
úspešných vodákov a paralympionikov na spoločnej besede, 
ktorá bola spojená s autogramiádou. Taktiež sme spoločne 
uviedli poštovú známku „Paralympijské hry Londýn 2012“, 
ktorú vydala Slovenská pošta. V rámci úspešnej spolupráce 
s paralympionikmi v roku 2012 zamestnanci SPP zažili 
paralympijský deň Paráda v areáli na Zelenej vode, kde oslávili 
Medzinárodný deň detí. Zamestnanci SPP ocenili v minulom 
roku aj jedinečnú športovú udalosť v Čunove – fi nále Svetového 
pohára v kanoistike na divokej vode. 

Pri každodennej komunikácii využívame celú škálu komuni-
kačných nástrojov – tlačové brífi ngy, tematické workshopy 
pre mienkotvorcov v oblasti energetiky, ale aj štandardné 
komunikačné nástroje ako tlačové správy, mediálne stanoviská 
a vyhlásenia k rôznym relevantným témam z oblasti trhu 
s energiami. V SPP na dennej báze využívame aj vlastné médiá, 
internetovú stránku www.spp.sk. Obľúbenými komunikačnými 
kanálmi sú aj sociálne siete, napríklad Facebook, kde na špeciálnej 
stránke Otvorene o plyne okrem iného riadime zaujímavé 
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diskusie z oblasti plynárenstva a energetiky. Komunikačne 
využívame aj ďalšie sociálne siete Twitter a YouTube. 

V oblasti internej komunikácie využívame tradičné a osvedčené 
komunikačné prostriedky, ktorými sú najmä stretnutia zástupcov 
top manažmentu so zamestnancami v jednotlivých regiónoch, 
pracovné porady a workshopy. Interne komunikujeme 
predovšetkým prostredníctvom intranetu, e-mailov a zamestna-
neckého časopisu Modrý plameň, ktorý už osemnásť rokov 
mapuje život dnes už multikomoditnej spoločnosti SPP. SPP 
nadväzuje na bohatú 156-ročnú históriu plynárenstva na 
Slovensku, a aj preto sa už viac ako sedemnásť rokov prihovára 
priaznivcom histórie, ale aj súčasnosti energetiky a plynárenstva 
prostredníctvom Slovenského plynárenského múzea, ktoré 
záujemcovia nájdu v areáli našej spoločnosti. História a exponáty 
v múzeu ožívajú organizovaním návštev pre žiakov základných 
a stredných škôl či študentov vysokých škôl, a s tým spojenou 
lektorskou činnosťou seniorov, bývalých zamestnancov SPP. 
Prechádzku históriou absolvujú každý rok aj noví zamestnanci 
na úvodných adaptačných kurzoch, ktoré sa konajú práve 
v tomto múzeu. Deň otvorených dverí v múzeu patrí už niekoľko 
rokov do kalendára zamestnancov SPP. 

Marketingová komunikácia

Marketingová komunikácia SPP sa v roku 2012 zamerala najmä 
na udržanie zákazníkov v komodite plyn a získavanie nových 
zákazníkov v oblasti dodávky elektriny. 

Pri komunikácii produktovej ponuky sme sa sústredili aj na 
zvyšovanie lojality zákazníkov. SPP dokázal v krátkom čase 
presvedčiť svojich zákazníkov zo segmentu Domácnosti, že 
poskytujeme rovnako kvalitné služby v oblasti dodávky elektrickej 
energie ako v oblasti dodávky zemného plynu. Na získanie 
dôvery našich existujúcich, ako aj nových zákazníkov sme využili 
i netradičný spôsob komunikácie a ako prvý dodávateľ energií 
na Slovensku sme uviedli vlastný produktový televízny spot. TV 

reklama dosiahla očakávaný cieľ a mala výrazný ohlas z hľadiska 
zaznamenateľnosti. Aj vďaka tejto cielenej komunikácii sa nám v 
segmente Domácnosti podarilo uzatvoriť viac ako 14 000 zmlúv 
na dodávku elektriny.

Významný podiel na komunikácii v roku 2012 získal aj 
priamy marketing (direct marketing), a to najmä v segmente 
Domácnosti. Digitálne formy komunikácie postupne nahrádzajú 
tlačenú formu, preto sme pri všetkých kampaniach využívali aj 
komunikačné nástroje z online prostredia. Na webovej stránke 
www.spp.sk sme začali rozvíjať ponuku produktov pre potreby 
priameho predaja. Pri kampaniach sa čoraz viac využíva aj 
zvýšená motivácia („call to action“), a to najmä formou termínovo 
ohraničených súťaží a iných bonusov.

V spolupráci s EkoFondom sme zrealizovali reklamné 
kampane na ponuku fi nančnej podpory pri kúpe a inštalácii 
kondenzačných kotlov (EkoVýhra) a v spolupráci s EkoFondom 
aj pri nákupe vozidiel na pohon CNG. Ako novú doplnkovú 
službu sme predstavili produkt Preventívne prehliadky plynových 
spotrebičov, ktorých predaj sme podporili v jarnej a jesennej 
kampani.
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Ľudské zdroje Politiku riadenia ľudských zdrojov v SPP ovplyvnilo v roku 
2012 predovšetkým meniace sa externé prostredie – tlak 
konkurenčného prostredia, vstup SPP na trh s elektrickou 
energiou a potreba posilnenia predajných kanálov. Cieľom 
riadenia ľudských zdrojov je predovšetkým vytvárať a zavádzať 
do praxe také nástroje, ktoré podporujú a prispievajú k napĺňaniu 
vízie, poslania a strategických cieľov spoločnosti a zároveň 
využívajú potenciál jej zamestnancov. Spoločnosť môže 
úspešne zvládnuť výzvy, ktoré pred nás stavia trh a meniace 
sa prostredie, iba s ľuďmi, ktorí sú nielen zruční a tvoriví, ale aj 
motivovaní a lojálni.

S cieľom udržať konkurencieschopnosť spoločnosti a napĺňať jej 
strategické ciele sme sa v roku 2012 zamerali predovšetkým na 
získavanie kvalifi kovaných a talentovaných zamestnancov, rozvoj 
a zvyšovanie motivácie zamestnancov s vysokým potenciálom, 
ako aj rozvoj profesionálnych zručností manažérov. Pre úspešné 
fungovanie SPP je veľmi dôležitá dobre zvládnutá interná 
komunikácia, preto sme v roku 2012 podporovali a efektívne 
a transparentne rozvíjali všetky jej formy.

Vzťahy so zamestnancami 

SPP poskytuje svojim zamestnancom širokú škálu benefi tov 
zameraných najmä na starostlivosť o zdravie (preventívne 
nadštandardné lekárske prehliadky a povinné preventívne 
prehliadky) a regeneráciu pracovnej sily (rekondičné pobyty, 
účelové poukážky na regeneráciu pracovnej sily, dovolenka nad 
základný výmer stanovený Zákonníkom práce). Regeneráciu 
pracovnej sily umožňujeme zamestnancom aj formou ponuky 
rekondično-liečebných pobytov, ktorých sa v roku 2012 
zúčastnilo 149 zamestnancov.

Zamestnancom sme tiež poskytli príspevok na stravu nad 
rámec zákona, doplnkové dôchodkové sporenie, pracovné 
jubileá, životné jubileá, sociálnu výpomoc zamestnancom a ich 
rodinným príslušníkom v mimoriadnych životných situáciách 
a ocenili sme aj darcov krvi. 

Záujmom SPP je motivovať a udržať si kvalitných zamestnancov 
aj cez systém benefi tov a zároveň zaujať kvalifi kovaných 
uchádzačov o zamestnanie pri ich rozhodovaní o novom 
pracovnom mieste.

SPP bol ocenený ako spoločnosť s najefektívnejším riadením 

ľudského kapitálu spomedzi energetických spoločností na 
Slovensku. V roku 2012 sa konal prvý ročník súťaže „Spoločnosť 
s najefektívnejším riadením ľudského kapitálu“. Organizátori 
súťaže ocenili spoločnosti v siedmich odvetviach. SPP získal 
prvé miesto v sektore energetiky. V súťaži boli hodnotené 
viaceré oblasti, ako sú systém vzdelávania a rozvoja, 
štruktúra a konkurencieschopnosť systému odmeňovania, 
efektívnosť náboru a výberu, miera absencie, miera fl uktuácie, 
atraktivita zamestnávateľa na trhu práce či produktivita práce 
v spoločnostiach s podobným predmetom činnosti. SPP získal 
vo svojej kategórii najvyššie hodnotenie, pričom bol ocenený 
predovšetkým za vysokú úroveň kvality procesov ľudských 
zdrojov a riadenia ľudského kapitálu. Ocenenie Leading HR 
Organization patrí nielen SPP ako zamestnávateľovi, ale aj 
všetkým zamestnancom za ich iniciatívu a prácu, ktorú pre našu 
spoločnosť vykonávajú. SPP je spoľahlivý zamestnávateľ, pre 
ktorého je veľmi dôležitá otvorená komunikácia a transparentný 
a zodpovedný prístup k svojim zamestnancom. 

Vzdelávanie

V uplynulom období sme vzdelávanie zamestnancov zamerali 
predovšetkým na rozvoj špecifi ckých zručností v oblasti predaja 
a starostlivosti o zákazníka a zvýšenú pozornosť sme venovali 
vzdelávacím aktivitám súvisiacim so vstupom SPP na trh 
s elektrickou energiou.

Sústredili sme sa aj na rozvoj manažérskych zručností, a to 
najmä v oblastiach potrebných na motiváciu a stabilizáciu 
zamestnancov v čase zmien. Manažérsky rozvoj vychádzal 
z výsledkov 360-stupňovej spätnej väzby, v rámci ktorej získali 
manažéri spätnú väzbu na svoje manažérske kompetencie od



svojich kolegov. V nadväznosti sme zorganizovali workshopy 
a tréningy zamerané na riešenie aktuálnych problémov 
a praktických otázok súvisiacich s rozvojom mäkkých 
manažérskych zručností, ako sú motivácia zamestnancov 
v období zmien, poskytovanie spätnej väzby, komunikácia 
so zamestnancami v rôznych situáciách. Vo vzdelávacích 
aktivitách sme kládli dôraz aj na premietnutie fi remných hodnôt 
do manažérskej práce.

V SPP sme venovali pozornosť aj vzdelávaniu a rozvoju 
zamestnancov s vysokým potenciálom v rámci projektu 
„High Potentials“. Jeho cieľom je identifi kovať, motivovať 
a udržať si zamestnancov s vysokým potenciálom a pripraviť ich 
na obsadenie pozícií manažérov a expertov v budúcnosti. 

Identifi kovali sme spolu 23 zamestnancov, ktorých ďalšie 
vzdelávanie v rámci dvojročného programu bude zamerané 
na rozvoj manažérskych zručností alebo rozvoj expertných 
zručností. 

V roku 2012 sme pokračovali v Absolventskom rozvojovom 
programe, ktorého cieľom je získať najtalentovanejších 
absolventov vysokých škôl a postupne ich pripravovať na 
kariérnu dráhu podľa ich záujmu a požiadaviek SPP. Po 
dôkladnom výberovom procese sa nám opäť podarilo získať 
absolventov, z ktorých každý prešiel univerzálnou prípravou 
a pod dohľadom mentorov pokračujú v rotáciách, prácach na 
projektoch a osobnom i odbornom rozvoji. Takto sa nám darí 
nielen pripravovať novú generáciu „energetikov“ v oblastiach, 
ktoré potrebujeme obsadiť, ale zároveň poskytujeme možnosť 
najlepším absolventom získať prvé pracovné skúsenosti, 
spoznať prostredie a odborníkov v oblasti energetiky a rozvíjať 
ich potenciál.

Zastúpenie žien v SPP

K 31. 12. 2012 mala spoločnosť SPP 985 zamestnancov, z čoho
bolo 574 žien, čo predstavuje 58,3 % z celkového počtu zamestnancov.
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Priemerný vek zamestnancov k 31. 12. 2012 bol 41,9 roka.

Kvalifi kačná 

štruktúra 

zamestnancov 

k 31. 12. 2012

Základné 

6 0,6 %

Úplné stredné 
s maturitou  

351 35,6 % 

Vysokoškolské 

596 60,5 % 

Stredné odborné  

32 3,2 %

Veková 

štruktúra 

zamestnancov 

k 31. 12. 2012 

31 – 40 

310 31,5 %

nad 50 rokov

221 22,4 % 

41 – 50

329 33,4 % 

do 30 rokov 

125 12,7 %
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Dcérske, spoločné a pridružené spoločnosti

 1. SPP - distribúcia, a.s., Bratislava
 2. eustream, a.s., Bratislava
 3. SPP CZ, a.s., Praha, Česká republika
 4. NAFTA a.s., Bratislava
 5. SPP Storage, s.r.o., Praha, Česká republika
 6. POZAGAS a.s., Malacky
 7. SPP Bohemia a.s., Praha, Česká republika
 8. GEOTERM KOŠICE, a.s., Košice
 9. SLOVGEOTERM a.s., Bratislava
 10. P R O B U G A S a. s., Bratislava

Ostatné majetkové účasti

 1. GALANTATERM spol. s r.o., Galanta 

Ostatné majetkové účasti v zahraničí

 1. Severomoravská plynárenská, a.s., Ostrava, Česká republika
 2. Východočeská plynárenská,a.s., Hradec Králové, Česká republika 

Ostatné dcérske spoločnosti

 1. Nadácia SPP, Bratislava
 2. EkoFond, n.f., Bratislava

Majetkové 

účasti
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Individuálne 

účtovné 

výkazy SPP

Individuálne súvahy (vybrané údaje v mil. EUR) 

Stav k 31. decembru 2012 a 31. decembru 2011

31. december 2012 31. december 2011

AKTÍVA:

DLHODOBÉ AKTÍVA

Budovy, stavby, stroje a zariadenia 2 564 2 686

Finančné investície 3 258 3 424

Nehmotný dlhodobý majetok a ostatné aktíva 149 62

Dlhodobé aktíva celkom 5 971 6 172

OBEŽNÉ AKTÍVA CELKOM 966 1 067

Majetok určený na predaj 1 –

AKTÍVA CELKOM 6 938 7 239

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY:

KAPITÁL A REZERVY

Základné imanie 1 735 1 735

Kapitálové fondy 2 141 2 206

Nerozdelený zisk 1 577 1 903

Vlastné imanie celkom 5 453 5 844

DLHODOBÉ ZÁVÄZKY 526 669

KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY 959 726

Záväzky celkom 1 485 1 395

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY CELKOM 6 938 7 239

Rok končiaci sa 31. decembra 2012 Rok končiaci sa 31. decembra 2011

Výnosy z predaja výrobkov a služieb 1 978 2 520

Prevádzkové náklady (1 927) (2 322)

Prevádzkový zisk 51 198

Zisk z investícií 364 549

Výnosy/(náklady) na fi nancovanie (18) (20)

Zisk pred zdanením 397 727

Daň z príjmov (32) 20

ZISK ZA OBDOBIE 365 747

Individuálne výkazy ziskov a strát (vybrané údaje v mil. EUR) 

Za roky končiace sa 31. decembra 2012 a 31. decembra 2011
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Rok končiaci sa 31. decembra 2012 Rok končiaci sa 31. decembra 2011

PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 428 173

Platené úroky (24) (22)

Prijaté úroky 1 1

Zaplatená daň z príjmov (78) 26 

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti, netto 327 178 

INVESTIČNÉ ČINNOSTI

Poskytnuté pôžičky – (314)

Príjmy z poskytnutých pôžičiek 49 –

Príjmy z investícií do cenných papierov – 1

Obstaranie investícií do cenných papierov – –

Obstaranie dlhodobého majetku (46) (35)

Príjmy z predaja budov, strojov a zariadení a nehmotného majetku 4 13

Príjmy zo zníženia základného imania v dcérskej spoločnosti 54 –

Prijaté dividendy 377 730

Peňažné toky prijaté/(použité) z investičnej činnosti, netto 438 395

FINANČNÉ ČINNOSTI

Príjmy z čerpaných úverov a pôžičiek 143 –

Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek (150) (67)

Vyplatené dividendy (747) (550)

Ostatné príjmy a výdavky z fi nančných činností, netto – –

Peňažné toky z fi nančných činností, netto (754) (617)

ČISTÉ ZVÝŠENIE/(ZNÍŽENIE) STAVU PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV 11 (44)

DOPADY KURZOVÝCH ZMIEN 1 (2)

STAV PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV NA ZAČIATKU OBDOBIA 26 72

STAV PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV NA KONCI OBDOBIA 38 26

Individuálne výkazy peňažných tokov (vybrané údaje v mil. EUR) 

Za roky končiace sa 31. decembra 2012 a 31. decembra 2011
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Správa 

nezávislého 

audítora 
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Konsolidované 

účtovné výkazy 

skupiny SPP

31. december 2012 31. december 2011

AKTÍVA:

DLHODOBÉ AKTÍVA

Budovy, stavby, stroje a zariadenia 6 543 6 673 

Finančné investície 100 104

Nehmotný dlhodobý majetok a ostatné aktíva 227 133

Dlhodobé aktíva celkom 6 870 6 910

OBEŽNÉ AKTÍVA CELKOM 1 346 1 392

Majetok určený na predaj 1 –

AKTÍVA CELKOM 8 217 8 302

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY:

KAPITÁL A REZERVY

Základné imanie 1 735 1 735

Kapitálové fondy 3 396 3 686

Nerozdelený zisk 220 415

Podiel akcionárov SPP na imaní 5 351 5 836

Menšinové podiely ostatných vlastníkov dcérskych spoločností 351 349

Vlastné imanie celkom 5 702 6 185

DLHODOBÉ ZÁVÄZKY 1 754 1 721

KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY 761 396

Záväzky celkom 2 515 2 117

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY CELKOM 8 217 8 302

Konsolidované súvahy skupiny SPP (vybrané údaje v mil. EUR) 

Stav k 31. decembru 2012 a 31. decembru 2011

Konsolidované výkazy ziskov a strát skupiny SPP (vybrané údaje v mil. EUR) 
Za roky končiace sa 31. decembra 2012 a 31. decembra 2011

Rok končiaci sa 31. decembra 2012 Rok končiaci sa 31. decembra 2011

Výnosy z predaja výrobkov a služieb 2 739 3 163

Prevádzkové náklady (2 115) (2 464)

Prevádzkový zisk 624 699

Zisk z fi nančných investícií 8 11

Náklady na fi nancovanie (19) (25)

Zisk pred zdanením 613 685

Daň z príjmov (165) (121)

ZISK ZA OBDOBIE 448 564

Zisk pripadajúci na:

Akcionárov SPP 409 522

Menšinové podiely ostatných vlastníkov dcérskych spoločností 39 42

Celkom 448 564
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Rok končiaci sa 31. decembra 2012 Rok končiaci sa 31. decembra 2011

Prevádzkové činnosti

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 222 875

Platené úroky (18) (21)

Prijaté úroky 2 2

Zaplatená daň z príjmov (192) (98)

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti, netto 1 014 758

Investičné činnosti

Čistý peňažný výdavok pri akvizícii fi nančných investícií (8) –

Príjmy z predaja fi nančných investícií 1 –

Obstaranie dlhodobého majetku (142) (143)

Príjmy z predaja budov, strojov a zariadení a nehmotného 
majetku 18 14

Prijaté dividendy 33 39

Peňažné toky prijaté/(použité) z investičnej činnosti, netto (98) (90)

Finančné činnosti

Príjmy z čerpaných úverov a pôžičiek 143 –

Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek (162) (68)

Vyplatené dividendy (793) (571)

Peňažné toky z fi nančných činností, netto (812) (639)

Čisté (zníženie)/zvýšenie stavu peňažných prostriedkov 104 29

Stav peňažných prostriedkov na začiatku obdobia 122 91

Dopady kurzových zmien (2) 2

Stav peňažných prostriedkov na konci obdobia 224 122

Konsolidované výkazy peňažných tokov skupiny SPP (vybrané údaje v mil. EUR) 

Za roky končiace sa 31. decembra 2012 a 31. decembra 2011
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SPP pre budúcnosť SPP – značka so zmyslom pre zodpovednosť

Spoločnosť SPP už dlhé roky patrí 
medzi najvýznamnejšie fi lantropické 
subjekty na Slovensku. Dlhodobo 
a cielene podporujeme ekologické 
a verejnoprospešné aktivity SPP aj 

prostredníctvom Nadácie SPP a neinvestičného fondu EkoFond. 
Verejnosť už nevníma SPP iba ako spoľahlivého dodávateľa 
zemného plynu a elektrickej energie, ale čoraz viac si uvedomuje 
aj ľudský rozmer SPP ako značky, ktorá stojí pri svojich verných 
zákazníkoch, pomáha im a zároveň zveľaďuje prostredie, 
v ktorom žijú. 

Trvalo udržateľný rozvoj nie je pre nás v SPP len prázdnou frázou, 
ale skutočným naplnením našej vízie, poslania a fi remnej kultúry. 
Pretože povinnosťou silnej značky, akou je SPP, je zodpovedný 
prístup nielen k svojim zákazníkom, ale aj k prostrediu, v ktorom 
podniká. SPP je spoločnosť, ktorá každý deň dokazuje, že si váži 
ľudí a myslí na budúcnosť spoločnosti a celej krajiny. 

SPP záleží na budúcnosti Slovenska  

V SPP dlhodobo podporujeme a rozvíjame aktivity smerujúce 
k trvalo udržateľnému rozvoju. Záleží nám na tom, aby sme 
udržali naše podnikanie dlhodobo úspešné, a zároveň prospešné 
a užitočné pre ostatných.

SPP pre budúcnosť je jednotným konceptom zastrešujúcim 
ekologické a verejnoprospešné aktivity SPP. Umožňuje 
sprehľadniť a lepšie zacieliť všetky aktivity našej spoločnosti, 
ktoré podporujú myšlienku trvalo udržateľného rozvoja. 
SPP už dnes realizuje v tejto oblasti mnoho programov 
a projektov. Ide napríklad o projekty na ochranu životného 
prostredia, poradenstvo smerujúce k znižovaniu spotreby 
energií a zvyšovanie energetickej efektívnosti, ale tiež viacero 
sponzorských a verejnoprospešných aktivít a fi lantropických 
programov, ktoré realizujeme v spolupráci s našimi, na tento účel 

zriadenými organizáciami – neinvestičným fondom EkoFond 
a Nadáciou SPP. SPP pre budúcnosť vychádza z vízie skupiny 
SPP a umožňuje tak zosúladenie všetkých jej ekonomických, 
sociálnych aj environmentálnych cieľov.

Kaštieľ v Tomášove

Rímskokatolícky Kostol sv. Juraja v Spišskej Sobote

Hrad Ľubovňa
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Spoločenská zodpovednosť

Vzhľadom na rozsah nášho pôsobenia a vplyvu na prostredie, 
v ktorom pôsobíme, si v SPP plne uvedomujeme našu rolu 
spoločensky zodpovedného subjektu, a to k vonkajšiemu 
prostrediu, ako aj smerom dovnútra spoločnosti a k našim 
zamestnancom. Podpora občianskej spoločnosti a pomoc 
ľuďom v ťažkých životných situáciách je neoddeliteľnou 
súčasťou našej fi remnej kultúry, ktorá sa prenáša do všetkých 
našich aktivít. Sme hrdí na to, že SPP má ako silný a najmä 

spoľahlivý partner možnosť nielen pomáhať ľuďom v núdzi, 

ale aj podporiť rozvoj mimoriadnych talentov či realizáciu 

inovatívnych myšlienok.

Chránime kultúrne dedičstvo

V roku 2012 sa spoločnosti SPP už siedmykrát podarilo obhájiť 
prvenstvo v rebríčku TOP fi remný fi lantrop, ktorý každoročne 
zostavuje Fórum donorov. Toto prestížne ocenenie získal 
SPP najmä vďaka aktivitám vlastného neinvestičného fondu 
EkoFond a dlhoročnej participácii na grantovom programe 
Ministerstva kultúry SR s názvom Obnovme si svoj dom, na 
ktorom spoločne spolupracujeme s Nadáciou SPP. Vďaka 
tomuto vlajkovému fi lantropickému programu, na ktorý naša 
spoločnosť venuje prostriedky výhradne z vlastných zdrojov, 
už SPP podporil obnovu, rekonštrukciu či celkovú záchranu 
mnohých národných kultúrnych pamiatok na Slovensku. 
Od roku 2004 SPP spolu s Nadáciou SPP prispel na program 
Obnovme si svoj dom sumou prevyšujúcou 15,6 milióna EUR, 
vďaka ktorej sa podarilo zrealizovať viac ako 200 projektov 
v oblasti záchrany a zachovania národných kultúrnych pamiatok 
po celom Slovensku. V roku 2012 SPP a Nadácia SPP spoločne 
podporili program Obnovme si svoj dom sumou 800 000 EUR.
Súčasťou programu je aj každoročné vyhlasovanie súťaže 
Kultúrna pamiatka roka, ktoré je spojené s ocenením Fénix za 
najväčší prínos v oblasti ochrany slovenských pamiatok. V roku 

2012 v rámci 7. ročníka súťaže získali titul Kultúrna pamiatka roka 
2011 štyri projekty v súťažnej kategórii obnovy a reštaurovania 
národnej kultúrnej pamiatky: komplexná obnova a reštaurovanie 
mobiliáru rímskokatolíckeho Kostola sv. Juraja v Spišskej Sobote, 
komplexná obnova a reštaurovanie mobiliáru Jezuitského 
kostola v Skalici, komplexná obnova a reštaurovanie mobiliáru 
Jesenákovho kaštieľa a parku v Tomášove a komplexná stavebná 
obnova a inovatívne sprístupnenie verejnosti renesančného 
paláca na hrade Ľubovňa. 

SPPoločne zlepšujeme Slovensko

V minulom roku SPP spolu s Nadáciou SPP a EkoFondom 
vytvorili nový, regionálne zameraný verejnoprospešný program 
s názvom SPPoločne, ktorý je založený na adresnej pomoci 
komunitám vo všetkých regiónoch Slovenska. V lete mohla 
široká verejnosť hlasovať on-line o najprínosnejší projekt 
pre daný región v dvoch kategóriách „SPPoločne pre ľudí“ 
a „SPPoločne pre domovinu“. V silnej v konkurencii 240 
vybraných projektov (z takmer 700 prihlásených) nakoniec 
obstálo 40 projektov, ktoré získali najväčšie sympatie verejnosti 
a najviac hlasov. Do verejného hlasovania sa zapojilo takmer 

TOP fi remný fi lantrop
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141 000  ľudí. Okrem 40 víťazných projektov, ktoré si rozdelili 
príspevok v celkovej výške 300 000 EUR, ešte tri mimoriadne 
zaujímavé projekty získali navyše bonusové ceny spolu v celkovej 
výške 20 000 EUR. Samotnú realizáciu podporených projektov, 
ktorá začala už v septembri, je možné sledovať na špeciálne 
zriadenej webovej stránke www.sppolocne.sk. Celkovo sa 

v rámci programu SPPoločne investovalo do každého regiónu 

západ, stred a východ po 100 000 EUR. 

Program SPPoločne si získal veľkú popularitu u širokej, ale aj 
odbornej verejnosti na celom Slovensku, preto v roku 2013 
plánujeme vyhlásiť 2. ročník.

Nadácia SPP podporuje rozvoj duchovných 
a kultúrnych hodnôt

Významným subjektom pô-
sobiacim v oblasti spo-
ločenskej zodpovednosti 
na Slovensku je Nadácia

 SPP, ktorá vznikla v roku 
2002. Víziou Nadácie SPP

je podpora, rozvoj a ochrana duchovných, kultúrnych
a morálnych hodnôt Slovenska a zmierňovanie ťažkých 
životných podmienok ľudí prostredníctvom organizácií, ktoré 
presadzujú pozitívne dlhodobé a inovatívne zmeny.

Nadácia SPP sa zaujíma o aktívnych ľudí, ktorí dokážu meniť 
realitu, v ktorej žijú, ale rovnako aj o ľudí, ktorí sú znevýhodnení 
a potrebujú našu pomoc. Činnosť Nadácie SPP tak odráža fi re-
mnú kultúru a spoločenskú zodpovednosť spoločnosti SPP.



Hodnoty Nadácie SPP

V Nadácii SPP sa snažíme poskytnúť podporu všade tam, kde 
majú ľudia záujem riešiť problémy, rozvíjať nové postupy 
a riešenia s ohľadom na schopnosť prijímateľa daru zabezpečiť 
dlhodobú udržateľnosť podporenej aktivity. Preto Nadácia SPP 
rešpektuje tieto hodnoty:

 Tradícia 

 Nadácia SPP svojimi aktivitami prispieva k ochrane tradícií
 a kultúrnych a duchovných hodnôt na Slovensku.

 Solidarita

 Nadácia SPP svojimi aktivitami prejavuje solidaritu voči tým, 
 ktorí o podporu žiadajú, a podporí ich vždy, keď je to možné, 
 s ohľadom na pravidlá, priority a možnosti nadácie.

 Jedinečnosť 
 Nadácia SPP sa snaží byť citlivá voči potrebám rôznych 
 skupín a jednotlivcov v spoločnosti. Nadácia priamo refl ektuje 
 a prispieva k riešeniu rôznych problémov a výziev, ktoré život 
 prináša. Naša citlivosť na problémy a adresnosť podpory 
 prináša jedinečné riešenia.

Nadácia SPP zároveň aktívne pôsobí v oblasti podpory rozvoja 
občianskej spoločnosti a spolupracuje s organizáciami, ktoré 
presadzujú pozitívne dlhodobé a inovatívne zmeny v sociálnej 
oblasti. Veľký priestor dostávajú aj projekty zamerané na 
zmierňovanie ľudských osudov v ťažkých životných situáciách.

Nadácia SPP sa dlhodobo profi luje v týchto 
oblastiach:

 rozvoj a podpora vzdelávania
 rozvoj a ochrana kultúrnych hodnôt
 podpora znevýhodnených skupín obyvateľstva
 ochrana zdravia

 podpora charitatívnych a fi lantropických aktivít
 komunitný a regionálny rozvoj

V roku 2012 Nadácia SPP podporila spolu viac ako 480 projektov 
v celkovej hodnote viac ako 2,4 milióna EUR.

Nadácia SPP vytvára partnerstvá s organizáciami, ktorých ciele 
a výsledky sú v súlade s jej poslaním. Všetky partnerské projekty 
nadácie sú svojím zameraním inovatívne, majú celoslovenskú 
pôsobnosť alebo modelový charakter v danom regióne, 
celospoločenský dosah a prinášajú konkrétne výsledky a zmenu 
v kvalite života ľudí.

V rámci podpory prostredníctvom partnerských projektov bolo 
v roku 2012 poskytnutých 40 príspevkov v hodnote takmer 
1 milión EUR. Medzi dlhodobo podporované projekty patrí 
napríklad inštitucionálna podpora divadla GUnaGU, Cena New 
Talent udeľovaná každoročne v rámci Bratislavských hudobných 
slávností, podpora mladých kanoistov v spolupráci so 
Slovenským zväzom kanoistiky na divokej vode, celoslovenské 
podujatie Detský Davis Cup či projekt Mladí fi lantropi pod 
záštitou Asociácie komunitných nadácií Slovenska.

Zvláštnu pozornosť venuje Nadácia SPP ochrane zdravia, v rámci 
ktorej sa orientuje na podporu zdravého životného štýlu detí 
a mládeže a podporu zdravotníctva. V roku 2012 naša podpora 
smerovala najmä do oblasti skvalitnenia prístrojového vybavenia 
na rôznych špecializovaných oddeleniach pre detských 
pacientov v nemocniciach po celom Slovensku. Celková suma 
za rok 2012 venovaná ochrane zdravia predstavovala viac ako 
590 000 EUR. V rámci otvorených grantových programov 
prístupných pre všetky subjekty, ktoré spĺňajú stanovené kritériá, 
podporila v roku 2012 Nadácia SPP 447 žiadostí o podporu 
v celkovej sume vyše 1,4 milióna EUR. V roku 2012 boli otvorené 
tieto grantové programy: štipendijný program Hlavička, 

programy Klubu H pre štipendistov, program Opora na podporu 
znevýhodnených skupín, program O krok vpred, program 
Podpora komunít v spolupráci so spoločnosťou NAFTA a.s., 
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program Municipality realizovaný so spoločnosťou 
eustream, a.s., Zamestnanecký grantový program realizovaný 
s SPP, partnerský program SPPoločne realizovaný v spolupráci 
s SPP a EkoFondom a grantový program Ministerstva kultúry 
SR s názvom Obnovme si svoj dom, na ktorom spoločne 
participujeme s Nadáciou SPP už od roku 2004. Aj v roku 2012 
sme pokračovali v úspešnom programe Dedičstvo regiónov, 
ktorý je zameraný na podporu kultúrnych tradícií v regiónoch.

Pomáhať je súčasťou fi remnej kultúry SPP

Zamestnanecký grantový program podporuje od roku 2005 
rozvoj fi lantropie medzi zamestnancami a zamestnancom SPP 
priniesol možnosť získať fi nančnú podporu pre ich voľnočasové 
a zároveň verejnoprospešné aktivity. Cieľom Zamestnaneckého 
grantového programu Nadácie SPP je umožniť záujemcom 
z radov zamestnancov spoločností skupiny SPP sprostredkovať 
pomoc tam, kde si myslia, že je potrebná, a kde bude najmä ich 
osobnou zásluhou dobre využitá. 

V rámci Zamestnaneckého grantového programu bolo doteraz 
podporených 440 projektov a prerozdelených viac ako 
450 000 EUR.

Od roku 2008 je súčasťou programu aj Dobrovoľnícky deň 

pre zamestnancov. Doteraz zamestnanci svojou dobrovoľnou 
prácou pomohli pri revitalizácii Geologického múzea v prírode 
v bratislavskej mestskej časti Devín či obnove prírodnej 
rezervácie Ostrovné lúčky v blízkosti Čunovských jazier 
a prispeli aj k skrášleniu prostredia krízového centra Arcidiecéznej 
charity v Košiciach. Od roku 2010 je nadácia partnerom 
Dobrovoľníckeho dňa na Slovensku. Zamestnanci SPP v rámci 
dobrovoľníctva skrášľovali prostredie domova seniorov HESTIA 
v bratislavskej Dúbravke a tiež autistického centra Andreas. 
V roku 2012 sa aj vďaka iniciatíve zamestnancov dobrovoľníkov 
podarilo zlepšiť prostredie pre zvieratá v bratislavskej ZOO.  

Dni sliviek na myjavských kopaniciach

Dožinky v Turej Lúke

Festival Cirkul árt v Bratislave
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SPP stojí za významnými úspechmi slovenských 
športovcov

V oblasti reklamných partnerstiev sa držíme zásady, že len 
dlhodobé a strategicky riadené sponzoringové partnerstvá 
môžu značke priniesť pozitívny efekt. Už viac ako osem rokov 
sme podporovateľom a generálnym reklamným partnerom 
jedného z najúspešnejších športových tímov v histórii Slovenska 
– reprezentačného družstva Slovenska v kanoistike na divokej 
vode. SPP bol aj v roku 2012 generálnym reklamným partnerom 
trojnásobných olympijských víťazov v kanoistike na divokej vode 
a bronzových medailistov z OH v Londýne v roku 2012 Petra 
a Pavla Hochschornerovcov, Michala Martikána či Eleny Kaliskej 
a reprezentačného štvorkajaka K4 v rýchlostnej kanoistike 
v zložení Erik Vlček, Juraj Tarr, Peter Gelle a Michal Jankovec, 
ktorí sa počas našej dlhodobej a úspešnej spolupráce stali 
nielen majstrami sveta, Európy, víťazmi mnohých svetových 
pohárov, ale priniesli aj množstvo tých najcennejších kovov 
z olympijských hier. SPP ako generálny partner tiež podporil 
Finále svetového pohára v kanoistike na divokej vode, ktoré sa 
uskutočnilo na Slovensku koncom augusta 2012.       

V SPP si mimoriadne vážime aj dlhodobé partnerstvo so 
Slovenským paralympijským výborom. Už od roku 2004 
sme generálnym partnerom Slovenského paralympijského 
výboru. Podporovali sme našich paralympionikov už na 
piatich paralympiádach, na ktorých získali 37 medailí 
– 15 zlatých, 10 strieborných a 12 bronzových medailí. 
Slovenských paralympionikov už tradične sprevádzal do dejiska 
paralympijských hier vlastný maskot ich spoločného družstva 
– Tigrík Tigi (PH Atény 2004), Vtáčik Fubi (ZPH Turín 2006), 
Dráčik Drago (PH Peking 2008), Sobík Bobo (ZPH Vancouver 
2010) a Kocúr TOMI (PH Londýn 2012). Jeho námet sa tak už po 
piatykrát zrodil v detskej výtvarnej súťaži prof. Karola Ondreičku 
„Mesiac detskej tvorby“, ktorú už 14 rokov organizuje Združenie 
Korytnačky v spolupráci s SPP, Nadáciou SPP a Slovenským 
paralympijským výborom, hlavným mestom SR Bratislava 
a časopisom Fifík. 

Alena Kánová
Reprezentačný štvorkajak: P. Gelle, 
M. Jankovec, E. Vlček, J. Tarr (spredu) R. Mitošinka, V. Janovjak (spredu) Peter a Pavol Hochschornerovci
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Ochrana životného prostredia a bezpečnosť pri 
práci

Cieľom SPP v oblasti ekológie je plnenie princípov udržateľného 
rozvoja, ktorých súčasťou je zvyšovanie kvality životného 
prostredia, a to najmä cez racionálne využívanie prírodných 
zdrojov a zníženie znečisťovania jednotlivých zložiek životného 
prostredia.

Ochrana životného prostredia

V oblasti vodného hospodárstva sme znížili spotrebu pitnej vody 
v porovnaní s minulým rokom o 15 %. V roku 2012 sa nám tiež 
podarilo znížiť množstvo vypustených znečisťujúcich látok do 
ovzdušia v porovnaní s rokom 2011 o 9,4 %.

V oblasti odpadového hospodárstva sme sa prioritne zamerali na 
vytvorenie stratégie na prevenciu vzniku odpadov a zvyšovanie 
podielu zhodnocovaných odpadov. V roku 2012 bolo 36 % 
z celkového množstva odpadov zhodnotených recykláciou, 
pričom týmto spôsobom sa recyklujú najmä papier a lepenka, 
plasty vrátane obalov z plastov, sklo, kovový odpad, elektronický 
odpad, vyradené časti elektronických zariadení, ako aj prevodové 
a mazacie oleje.

Klesajúci trend produkcie odpadov dosahujeme predovšetkým 
optimalizáciou manažmentu odpadového hospodárstva, 
súvisí však tiež s odpredajom nedostatočne využívaných 
administratívno-prevádzkových objektov a optimalizáciou 
procesov a riadení našich nákladov.
 
V súvislosti s aktivitami SPP vzniká približne 30 druhov odpadov. 
Naše interné procesy sú nastavené tak, aby sme boli pripravení 
dosiahnuť ciele odpadového hospodárstva, ktoré sú stanovené 
a schválené v Programe odpadového hospodárstva SR na roky 
2011 – 2015.

Vývoj produkcie odpadov (v tonách)

Ostatné odpady Nebezpečné odpady

2010 930 74

2011 152 17

2012 40 11

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci bolo v roku 
2012 našou prioritou zavedenie a rozvíjanie systémového 
prístupu spolupráce zamestnancov a organizačných jednotiek, 
ako aj podpora vzájomnej informovanosti a zainteresovanosti 
v konkrétnych podmienkach a situáciách. Výsledkom pro-
aktívneho prístupu je dosiahnutie, resp. udržanie takých
pracovných podmienok, ktoré v maximálnej miere obmedzujú
možnosť vzniku úrazu a negatívneho pôsobenia škodlivých
faktorov pracovného prostredia. Snaha o maximálnu elimi-
náciu rizika vzniku úrazu a zainteresovanosť zamestnancov 
na zvyšovaní miery objektívnej bezpečnosti na pracoviskách 
sa premietla okrem iného aj do celofi remného cieľa na rok 
2012 – stanovenia nulovej tolerancie pracovnej úrazovosti. 
Celoplošná komunikácia, informovanosť, motivácia a zain-
teresovanosť zamestnancov sa odzrkadlila v udržaní
dlhodobo priaznivého vývoja úrazovosti v našej spoločnosti. 
Významnou z realizovaných preventívnych opatrení je 
motivácia zamestnancov uvedomiť si vlastnú úlohu v systéme 
zabezpečovania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
a zodpovednosť za vlastné zdravie. V roku 2012 nebola 
v SPP zaregistrovaná žiadna choroba z povolania ani ohroze-
nie chorobou z povolania. 

Súčasťou cieľov a koncepcií v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci na rok 2013 je eliminácia vplyvu rizikových 
faktorov pracovného prostredia v maximálnej miere prijímaním 
organizačných a technických opatrení.



2010 2011 2012

Počet pracovných úrazov      1      0      1

Vývoj pracovnej úrazovosti

Identifi kované rizikové faktory pracovného
prostredia a počet zamestnancov v riziku

Psychická 
pracovná záťaž

Hluk
Fyzická 

záťaž
Chemické 

faktory 
Záťaž 

chladom

Počet zamestnancov 
v riziku      118      75     14      6      1

43

V roku 2012 sme uviedli do plnej funkčnosti nástroj na 
identifi káciu nebezpečenstiev a ohrození, ich hodnotenie 
a riadenie vo vzájomných väzbách a podmienkach na platforme 
informačného systému s celoplošnou dostupnosťou. Tento 
informačný systém poskytuje všetkým relevantným osobám 
správne informácie o konkrétnom riziku a jeho riadení 
v správnom čase a vhodným spôsobom v nevyhnutnom rozsahu 
s jasnou perspektívou bezpečnostných, a tým aj ekonomických 
benefi tov.   

Cieľom všetkých činností v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci je systémový prístup na princípoch plánovania, 
komplexnosti, vecnej efektívnosti a legislatívnej správnosti, 

ktorý rešpektuje opodstatnené záujmy zamestnancov
i zamestnávateľa. 

V roku 2012 nebol v objektoch vo vlastníctve spoločnosti 
zaznamenaný žiaden požiar. Podstatná časť činnosti v oblasti 
ochrany pred požiarmi sa sústredila na preventívnu činnosť 
a zabezpečovanie akcieschopnosti požiarno-technických 
zariadení, technických zariadení a protipožiarnej bezpečnosti 
stavieb.



EkoFond prispieva k zvýšeniu energetickej 
efektívnosti a chráni životné prostredie 

Rozumné využívanie energie 
považujeme v SPP za dôležité 
pre celú spoločnosť. Tento 
prístup sa premietol aj do 
jednej z našich hodnôt – „Vážiť 

si zdroje“. Popri službách, ktoré ponúkame našim zákazníkom 
prostredníctvom produktového radu SPP PORADÍME VÁM, 
naša spoločnosť podporuje aj ďalšie aktivity zamerané na 
efektívne využívanie energií. Od roku 2008 SPP napĺňa tento 
cieľ aj prostredníctvom neinvestičného fondu EkoFond, ktorého 
programy sú zamerané na úsporu energie a zlepšenie kvality 
životného prostredia. 

Rovnako, ako je samotné zriadenie neinvestičného fondu 
a jeho fi nancovanie neštandardným krokom v rámci slovenského 
podnikateľského prostredia, tak aj samotný fond realizuje svoje 
aktivity inovatívnym spôsobom. Zriadenie a fi nancovanie fondu 
zo strany SPP je ojedinelým príkladom realizácie fi remnej 
spoločenskej zodpovednosti, pretože celá činnosť fondu je 
fi nancovaná dobrovoľnými príspevkami SPP.

Už po relatívne krátkom období svojej existencie si fond vytvoril 
špecifi cké know-how v oblasti grantových programov. Samotní 
žiadatelia o príspevok z EkoFondu uvádzajú ako výhodu nízke 

administratívne nároky súvisiace so spracovaním projektov 
a samotných žiadostí. Jednoduchosť postupu a hodnotenia 
projektov a poskytovania fi nančných príspevkov formou 
grantov zabezpečuje podporu len obsahovo dobrých projektov 
a dosahovanie skutočných a overiteľných úspor energie.

EkoFond rozvinul aj celý rad netradičných aktivít zameraných 

na vzdelávanie rôznych cieľových skupín v oblasti zvyšovania 
energetickej efektívnosti. Cieľom týchto aktivít je, aby mladí 

ľudia prostredníctvom nových, kreatívnych a interaktívnych 
vzdelávacích projektov nielen získali nové poznatky o energii, 
jej využívaní a možnostiach úspor, ale zároveň sa na základe 

získaných informácií naučili vytvoriť si a obhájiť vlastný názor. 

Prostredníctvom vzdelávacích aktivít sa fond snaží vytvárať 
pozitívny vzťah k prírodným a technickým vedám už 
u žiakov základných škôl. Cieľom fondu je vytvoriť aj priestor 
pre aktívnych pedagógov na to, aby medzi sebou zdieľali 
svoje skúsenosti, projekty a aktivity a viesť ich k tomu, aby sa 
nezaoberali len teóriou, ale realizovali aj konkrétne a praktické 
aktivity zamerané na úspory energie. Tieto aktivity majú viesť aj 
k prepojeniu komunity na lokálnej úrovni a vytváraniu 

partnerstiev, ktoré umožnia udržateľný rozvoj ich aktivít.

Aj napriek svojej krátkej existencii sa EkoFondu podarilo 
iniciovať a podporiť celý rad projektov smerujúcich k postupnej 
realizácii vízie fondu – stať sa profesionálnym a spoľahlivým 
partnerom pre všetkých, ktorí sa zameriavajú na zlepšenie 
energetickej efektívnosti a kvality životného prostredia, a prispieť 
tak k vytvoreniu podmienok pre trvalo udržateľný rozvoj 

spoločnosti.

Podpora z EkoFondu je určená pre 
všetky nepodnikateľské subjekty, 
pričom primárnou cieľovou 
skupinou sú najmä subjekty 
fi nancované z verejných zdrojov 
a subjekty pôsobiace v oblasti 
verejnoprospešných aktivít, ako 
sú školy, nemocnice, sociálne 
a humanitárne organizácie či 
občianske združenia. Mestá, obce 
a školy a podpora ich aktivít sú 
preto jednou z priorít fondu.
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Grantové programy

V oblasti grantových programov EkoFond v roku 2012 podporil 
celkovo 67 projektov v hodnote viac ako 1,47 milióna EUR.

Od vzniku fondu bolo v rámci jeho grantových programov 
podporených spolu 216 projektov, a to celkovou sumou vo 
výške viac ako 6,6 milióna EUR. Najviac projektov v rokoch 
2008 – 2012 (spolu 132) bolo podporených v rámci programu 
Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov. Práve do tohto 
grantového programu smeroval najväčší objem fi nančných 
prostriedkov aj v roku 2012, vďaka čomu sa podarilo docieliť 
zlepšenie energetickej hospodárnosti budov prostredníctvom 
zatepľovania obvodového plášťa a strechy, výmeny okien či 
hydraulického vyregulovania a termostatizácie vykurovacej 
sústavy. Mnohé budovy škôl, obecných úradov či bytových 
a rodinných domov tak získali nielen nový vzhľad, ale najmä 
výrazné úspory v spotrebe energie. V rámci doteraz zrealizovaných 
a ukončených projektov (58) sa vďaka podpore EkoFondu 
podarilo dosiahnuť reálne úspory vo výške 4 220 722 kWh
(15,19 TJ). V najbližších dvoch rokoch – po zrealizovaní 
schválených projektov – sa očakáva, že sa celková energetická 
úspora zvýši o ďalších 7 675 856 kWh (27,63 TJ). Realizáciou 
podporených projektov bude priamo alebo nepriamo 
ovplyvnených viac ako 180 000 osôb. EkoFond je v súčasnosti 

jediným fondom na Slovensku, ktorý prostredníctvom 

poskytovania nenávratných fi nančných prostriedkov podporuje 

širokú škálu cieľových skupín – od domácností až po verejné 

budovy v obciach, školy či školské zariadenia.

Zavádzanie nových progresívnych technológií

EkoFond zároveň podporil ambiciózne pilotné projekty, ktorých 
predmetom je zavádzanie inovatívnych spôsobov využívania 
energie na báze zemného plynu. Uvedené projekty podporuje 
fond tiež v rámci svojich grantových programov. 

Jedným z nich je program Výskum, vývoj a zavádzanie nových 

progresívnych technológií na báze zemného plynu. O grant 
sa v programe mohli uchádzať projekty mladých vedeckých 
pracovníkov ako autorov inovatívnych výskumných projektov 
s konkrétnymi výsledkami, reálne využiteľnými v podmienkach 
Slovenskej republiky. V roku 2012 získali v tejto oblasti podporu 
tri projekty vo výške 202 046 EUR. Spolu bolo v rámci tohto 
grantového programu podporených 9 projektov v celkovej 
hodnote 1 186 061 EUR. 

Ďalším programom s týmto zameraním je Kogenerácia 

a trigenerácia na báze zemného plynu. V tomto programe sú 
podporované aktivity samospráv, škôl a školských zariadení 
zamerané na implementáciu progresívnych technológií 
kombinovanej výroby elektrickej energie, tepla a chladu na báze 
zemného plynu. V roku 2012 EkoFond podporil takýto projekt 
sumou 125 000 EUR. Spolu boli v rámci tohto grantového 
programu podporené 3 projekty v celkovej hodnote viac ako 
305 000 EUR.

Podpora využitia CNG v slovenskej doprave

EkoFond prináša alternatívu aj do oblasti dopravy. 
Prostredníctvom podpory nákupu vozidiel na pohon CNG 
(stlačený zemný plyn) pre verejnoprospešné organizácie 
a fyzické osoby – nepodnikateľov prispieva k zníženiu emisií 
škodlivých látok z dopravy do ovzdušia. V programe Podpora 

využitia motorového paliva CNG v slovenskej doprave bolo 
v roku 2012 podporených 43 projektov v celkovej hodnote viac 
ako 187 000 EUR. Od začiatku platnosti grantového programu 
fond celkovo podporil 71 projektov v hodnote viac ako 
350 000 EUR. Pozitívne na tomto grantovom programe je, že 
sa do podpory výrazne zaangažovali aj predajcovia jednotlivých 
vozidiel, ktorí popri príspevku z fondu poskytujú žiadateľom aj 
výrazné zľavy z predajnej ceny vozidla, vďaka čomu je prínos pre 
koncového užívateľa podstatne vyšší.
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Poradenstvo a partnerské projekty

Aj v roku 2012 EkoFond pokračoval v spolupráci s SPP na projekte 

Poradňa, kde môžu záujemcovia prostredníctvom internetovej 
stránky získať odpovede na otázky z oblasti vykurovania 
a ohrevu vody, možností úspor energie pri vykurovaní, dopravy 
na zemný plyn a aktuálnych programov EkoFondu.

Ochrana životného prostredia a s tým spojené efektívne 
čerpanie energie je v rukách jednotlivcov, ktorých je potrebné 
vzdelávať a aktívne informovať o tejto problematike. Aj preto 
v roku 2012 v oblasti partnerských projektov EkoFond podporil 
projekty a aktivity zamerané na osvetu v oboch uvedených 
oblastiach. Celková výška fi nančných prostriedkov vynaložených 
na partnerské projekty v roku 2012 bola viac ako 82 000 EUR. 
Medzi úspešné projekty možno zaradiť realizáciu fi lmových 
festivalov Ekotopfi lm a Jeden svet, medzinárodné exhibičné 
stretnutie mladých vedcov do 21 rokov EUCYS 2012, zážitkový 
detský EkoTábor a ďalšie.

Ďalším zaujímavým partnerským projektom, ktorý EkoFond 
spoločne so svojím zriaďovateľom SPP vyhlásili v septembri 
2011, bola súťaž EkoVýhra. Súťaž bola určená pre všetkých, ktorí 
si zakúpia kondenzačný kotol na zemný plyn od 1. septembra

2011 až do 30. septembra 2012 a prihlásia sa do súťaže. 
Po ukončení súťaže bolo vyžrebovaných viac ako 1 000 
víťazov, ktorí si rozdelili výhry v celkovej sume 276 790 EUR.
Cieľom tejto akcie je vzbudiť záujem verejnosti o nové 
moderné technológie na výrobu tepla a teplej vody pre potreby 
domácnosti. Takéto technológie umožnia spotrebiteľom 
efektívnejšiu a ekologickejšiu prevádzku – nižšiu spotrebu 
a nižšie emisie, a tým aj vyšší štandard ochrany životného 
prostredia. Nezanedbateľným prínosom je aj vyššia prevádzková 
bezpečnosť nového moderného spotrebiča.

EkoFond pre školy

V roku 2012 EkoFond pokračoval 
v realizovaní vlastného dlhodobého 
vzdelávacieho projektu s názvom EkoFond 

pre školy, ktorého cieľom je zvýšiť záujem 
o oblasť zdrojov energie a energetickej 
efektívnosti u žiakov, študentov, peda-
gógov, ale aj širokej laickej verejnosti. 
V roku 2012 fond podporil aktivity 
v rámci tohto projektu celkovou sumou 
takmer 190 000 EUR.

Projekt je rozdelený do dvoch oblastí, pričom každá oblasť je 
venovaná inej cieľovej skupine. Prvá oblasť aktivít má za cieľ 
sústrediť pozornosť žiakov a pedagógov základných škôl na 
problematiku energetických zdrojov. Zámerom EkoFondu 
je priblížiť túto zložitú oblasť tvorivou a hravou formou aj 
prostredníctvom súťaže, ktorej štvrtý ročník prebiehal v školskom 
roku 2011/2012 a piaty ročník bol vyhlásený v októbri 2012. Všetky 
ročníky súťaže sa týkajú témy efektívneho využívania energie. 
Hlavnými hodnotiacimi kritériami súťaže sú aktívna účasť žiakov 
na tvorbe vzdelávacích aktivít a schopnosť pedagógov a žiakov 
spracovať tému kreatívne a originálne. V rámci štvrtého ročníka 
súťaže sa do súťaže zapojilo 37 škôl. Do hodnotiaceho procesu 
postúpilo 21 celkových projektov, 77 metodických materiálov, 
59 energetických opatrení a 66 pokusov – spolu 223 súťažných 

príspevkov. Do súťaže sa celkovo zapojilo 52 pedagógov a viac 
ako 2 500 žiakov.
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Úlohou pedagógov a žiakov bolo od vyhlásenia súťaže 
do termínu uzávierky tvorivo spracovať, zrealizovať a zdoku-
mentovať vzdelávací projekt zameraný na problematiku 
znižovania spotreby energie v škole a jej osvety. Paralelne 
učitelia a žiaci vytvárali a realizovali súťažné aktivity v týchto 
oblastiach:

 metodický materiál dokumentujúci realizovanú aktivitu na            
    danú tému

 energetické opatrenie realizované na budove školy alebo v jej        
    blízkom okolí

 pokus na danú tému

Aktivity mohli byť z jednej, prípadne zo všetkých troch oblastí. 
Pri tvorbe konkrétnych aktivít v rámci súťažného projektu sa 
pedagógovia mohli inšpirovať aj na Multimediálnej online 

platforme, ktorú EkoFond spolu s partnermi vytvoril ako 
modernú vzdelávaciu pomôcku pre tvorivých a aktívnych 
pedagógov a žiakov.

Prvých deväť umiestnených škôl v súťaži získalo fi nančné 
prostriedky na nákup učebných pomôcok a vecné ceny pre 
žiakov a pedagógov. Školy umiestnené na prvých troch miestach 
získali príspevok na realizáciu vybraného energetického opa-
trenia v budove školy. Celkovo školy získali ceny v hodnote viac 
ako 20 000 EUR.

Paralelnou aktivitou sú tiež vzdelávacie webové hry, umiestnené 
na internetovej stránke fondu, určené pre mladších a starších 
žiakov základných škôl. V roku 2012 EkoFond rozšíril ponuku 
hier o ďalšie tri hry. Dve získal od partnerských organizácií 
v zahraničí a jednu navrhol a naprogramoval sám. Keďže niektoré 
z hier sú k dispozícii aj v anglickej a nemeckej verzii, okrem 
environmentálnej výchovy ich pedagógovia môžu využívať aj na 
spestrenie výučby cudzích jazykov.

V októbri 2011 odštartoval dvojročný projekt interaktívnej 

Putovnej výstavy Energia 3. tisícročia. Výstava je určená najmä 
pre žiakov druhého stupňa základných škôl, ale aj stredných 
škôl a jej témou sú neobnoviteľné a obnoviteľné zdroje energie, 
úspory energie, klimatické zmeny a dobrovoľná skromnosť. 
Môžu sa na ňu bezplatne prihlasovať celé triedy v rámci výučby 
fyziky, prírodných vied a súvisiacich predmetov. 

Animačný program pre deti „káblové bludisko“
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V druhej oblasti svojich aktivít sa projekt EkoFond pre 

školy zameriava na študentov stredných odborných škôl 

technického zamerania. Aktivity v tejto oblasti sa začali 
v druhom polroku 2009, keď EkoFond spoločne so Strednou 
odbornou školou elektrotechnickou v Trnave, Strednou 
odbornou školou stavebnou v Banskej Bystrici (v súčasnosti 
Spojená škola Kremnička Banská Bystrica), Strednou odbornou 
školou technickou v Prešove a Štátnym inštitútom odborného 
vzdelávania začal pripravovať 4-ročný študijný odbor s maturitou 
– Technik energetických zariadení budov, ktorý bol spustený 

v školskom roku 2010/2011. Študijný 
odbor je koncipovaný tak, aby žiaci 
získali kvalitné teoretické vedomosti 
a praktické zručnosti v nadväznosti 
na rôzne druhy elektrotechnických 
a základných stavebných činností 
spojených s montážou, údržbou 
a opravou energetických zariadení na 
báze zemného plynu a obnoviteľných 

zdrojov energie. Súčasne by absolventi štúdia mali byť schopní 
poskytnúť primerané energetické poradenské služby, ako 
a kde ušetriť za energie, a mali by byť schopní nainštalovať 
sústavu energetických zariadení tak, aby užívateľom rodinných, 
bytových domov či malých prevádzok zabezpečili požadovanú 
bezpečnosť a komfort. 

Na praktickú výučbu sa v uvedených stredných odborných 
školách vybudovali odborné učebne a dielne praktického 
výcviku, ktoré sú vybavené najmodernejšími zariadeniami, 
ako aj zariadeniami poskytnutými Aliančnými partnermi 
SPP. Hodnota týchto dielní prevyšuje čiastku 650 000 EUR. 

Aby učitelia a majstri odborného výcviku získali potrebné 
vedomosti na výučbu tohto študijného odboru, pripravila 
sa koncepcia ich vzdelávania a doposiaľ sa uskutočnili už tri 
vzdelávacie kurzy. Začalo sa s prípravou učebných textov, 
aby mali žiaci na odborných predmetoch dostupnú aktuálnu 
odbornú literatúru. 

Najzaujímavejšou novinkou vo vzdelávacích aktivitách EkoFondu 
v roku 2012 bola vedecká šou o energii, ktorú sme celkovo 
zrealizovali štyrikrát. Atraktívnym programom vedeckej šou, 
obľúbeným medzi žiakmi českých základných a stredných škôl, 
sprevádza britský vedec Michael Londesborough, ktorý pracuje 
v Českej akadémii vied, a ktorý svoje pútavé rozprávanie v plynulej 
češtine dopĺňa názornými ukážkami plnými efektných explózií 
a nevšedných fyzikálnych javov. Prvá šou sa uskutočnila v rámci 
Týždňa udržateľnej energie EÚ v júni v Bratislave. Zvyšné tri šou 
boli zorganizované v regiónoch – v priestoroch troch stredných 
odborných škôl, v ktorých prebieha výučba experimentálneho 
študijného odboru Technik energetických zariadení budov. 
Cieľom šou bolo pútavou formou priblížiť žiakom a študentom, 
že prírodné a  technické vedy sú atraktívne a  perspektívne 
odbory, v rámci ktorých ide technický pokrok míľovými krokmi 
dopredu.

Vedeckú šou o energii prezentuje britský vedec M. Londesborough
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Ocenenia 

Aj vďaka fi nancovaniu EkoFondu a jeho širokej škále projektov 
určených nepodnikateľským subjektom SPP v roku 2012 opäť 
obhájil titul TOP fi remný fi lantrop.

V apríli 2012 sa konala v Bratislave konferencia TREND CSR 

FÓRUM 2012 pod názvom: „Ako to vyzerá, keď sa podpora 
vzdelávania od fi riem robí naozaj“ organizovaná časopisom 
TREND v spolupráci s Centrom pre fi lantropiu, nadáciou 
Pontis a českým Fórom Dárců. V rámci tejto konferencie sa 
odovzdávali ceny týždenníka Trend stredným a vysokým školám 
za úspešnú spoluprácu s fi rmami. Cenu týždenníka Trend 

najaktívnejším školám za spoluprácu s fi rmami pri rozvoji 

vzdelávacích aktivít v kategórii stredné odborné školy získala 
SOŠ elektrotechnická Trnava, Spojená škola Kremnička Banská 
Bystrica a SOŠ technická Prešov za spoluprácu s EkoFondom 
na rozvoji študijného odboru Technik energetických zariadení 
budov.

V súťaži o Cenu ministra hospodárstva za „Najlepšiu spoluprácu 

strednej odbornej školy so zamestnávateľskou sférou pri 

príprave žiakov pre odvetvia v pôsobnosti Ministerstva 

hospodárstva SR“, vyhlásenú Ministerstvom hospodárstva 
SR, sa EkoFond umiestnil na 2. mieste. Slávnostné vyhlásenie 
výsledkov sa uskutočnilo v apríli 2012 v Nitre na výstave Mladý 
tvorca 2012, kde žiaci stredných odborných škôl a stredísk 
praktického vyučovania prezentovali svoje výrobky. Cenu za 
2. miesto prevzala Eva Guliková, správkyňa EkoFondu, z rúk 
ministra hospodárstva Tomáša Malatinského. Ocenenie za 
stredné odborné školy získala SOŠ elektrotechnická v Trnave.

Projekt REFUGE (Renewable Energy for Future
Generations)

Obnoviteľné zdroje energie pre budúce generácie

EkoFond pripravil v rámci Programu celoživotného vzdelávania 
– podprogramu Leonardo da Vinci – prenos inovácií – projekt, 
ktorý bol schválený v auguste 2011. Hlavnými aktivitami počas 
projektu bude realizácia súboru profi lov pracovných pozícií 
v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, príprava učebných 
osnov pre vzdelávanie výchovných a kariérnych poradcov 
a pedagógov a realizácia ich pilotných školení. Ďalej budú 
pripravené učebné texty o obnoviteľných zdrojoch energie 
pre pedagógov a žiakov nového študijného odboru Technik 
energetických zariadení budov a preskúmajú sa aj výsledky 
predchádzajúceho projektu EARTHCARE, ktorý realizoval hlavný 
zahraničný partner z Grécka, a na ktorom stavia tento aktuálny 
projekt. Hlavnými výsledkami projektu budú:

 Príručka so zoznamom zamestnaní v oblasti energetiky spolu 
 s profi lmi pracovníkov pre tieto zamestnania na Slovensku
 a v Českej republike, ktorá bude v podstate 
 založená na už existujúcej príručke pre iné krajiny EÚ.

 Učebné osnovy na školenie výchovných a kariérnych 
 poradcov a pedagógov stredných odborných škôl v oblasti 
 obnoviteľných zdrojov energie a zamestnaní v tejto oblasti.

 Dva učebné texty o obnoviteľných zdrojoch energie pre
 3.  a  4. ročník nového študijného odboru Technik energetických 
 zariadení budov.



EkoFond sa zapojil do prípravy národného projektu v rámci výzvy 
programu Intelligent Energy Europe BUILD UP Skills Slovakia 

(BUSSK), kde sme jedným z partnerov. Projekt bol schválený 
v apríli 2012 a koncom roka 2012 bola spracovaná Status Quo 
analýza stavu v príslušnej oblasti vzdelávania a začala príprava 
tvorby samotnej Road map. 

Vedúcim partnerom a predkladateľom projektu je Zväz 
stavebných podnikateľov Slovenska, ďalšími partnermi v projekte 
sú: Slovenská inovačná a energetická agentúra, Ústav vzdelávania 
a služieb a Technický a skúšobný ústav v stavebníctve. Projekt 
svojimi podpornými listami podporilo Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo hospodárstva SR 
a Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ako 
aj iné profesijné organizácie v stavebníctve.

Cieľom projektu je pripraviť prvé kroky pre Národnú politiku 
odborného vzdelávania robotníkov v oblasti stavebníctva do 
roku 2020, aby sa dalo reagovať na výzvy v oblasti zelenej 
ekonomiky, najmä v oblasti energetickej efektívnosti budov 
a obnoviteľných zdrojov energie, do ktorého náš nový študijný 
odbor Technik energetických zariadení budov plne zapadá. 
Podobné projekty realizujú všetky členské krajiny Európskej 
únie. 

Primárnou cieľovou skupinou sú zamestnanci stavebných 
fi riem, robotníci, stavbyvedúci a pod. Ako prvá sa zanalyzuje 
súčasná situácia v oblasti legislatívy a systéme vzdelávania 
našej cieľovej skupiny a identifi kujú sa problémy a nedostatky, 
ktoré sa potom budú v projekte riešiť. Na základe tohto sa 
pripraví Národná stratégia vzdelávania robotníkov v tejto oblasti 
a „cestovná mapa“, ktorá sa potvrdí všetkými relevantnými 
zúčastnenými stranami. 

Projekt je naplánovaný na 18 mesiacov od podpísania zmluvy, 
t. j. od mája 2012. Po jeho skončení program Intelligent 
Energy Europe plánuje vyhlásiť výzvy na prípravu vzdelávania
aj u ostatných pracovníkov v stavebníctve.

Úlohou EkoFondu v rámci tohto projektu je zabezpečenie 
komunikácie o projekte a šírenie informácií o projekte a jeho 
výsledkoch. EkoFond bude zodpovedný za prípravu webovej 
stránky a jej naplnenie, za prípravu, grafi ckú úpravu a tlač letáka 
o projekte, za organizovanie úvodnej a záverečnej konferencie 
projektu, za organizovanie 2 pracovných workshopov, styk 
s médiami a bude pripomienkovať všetky materiály, ktoré sa 
v rámci projektu pripravia.

Celková hodnota projektu je približne 205 000 EUR, z toho
EkoFond získal 30 000 EUR, z čoho je potrebné 10 % 
spolufi nancovanie. Projekt svojím obsahom dopĺňa projekt 
národnej sústavy povolaní, na ktorý nadväzuje projekt prípravy 
národnej sústavy kvalifi kácií.

SPP sa s projektom EkoFond zapojil aj do kampane Európskej 
únie „Trvalo udržateľná energia v Európe“ a Európska komisia 
uznala oba subjekty – SPP aj EkoFond ako ofi ciálnych partnerov 
tejto kampane.

Projekt EkoFond pre školy je ofi ciálnou 

súčasťou kampane Európskej komisie Trvalo 

udržateľná energia v Európe.

Fond svojou činnosťou proaktívne 
reaguje na témy, ktoré sú v súčasnom 
období mimoriadne aktuálne, a to najmä 
vo väzbe na potrebu znižovania spotreby 
energie a ochranu životného prostredia. 
Naším cieľom je, aby sa EkoFond stal 

východiskovou platformou pre aktuálne informácie a trendy, 
ale tiež pre diskusie odborníkov a laickej verejnosti. Nechceme 
však ostať len v rovine diskusií, naším zámerom je tiež podporiť 
realizáciu jednotlivých opatrení a projektov a aj takto preukázať, 
že diskutované riešenia sú realizovateľné v praxi a sú schopné 
prinášať aj deklarované výsledky.
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Sídlo:

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

Tel.: + 421 2 6262 1111
Fax: + 421 2 6262 8070
E-mail: spp@spp.sk
Internet: www.spp.sk

Domácnosti:

Zákaznícka linka SPP

Tel.: 0850 111 363 (v pracovných dňoch od 7.00 do 20.00 hod.)
Fax: + 421 2 5869 9000
E-mail: zakaznickalinka@spp.sk

Volania zo zahraničia a zo siete alternatívnych operátorov:
+421 2 5869 9090.

Malí podnikatelia a organizácie:

Biznis linka SPP

Tel.: 0850 111 565 (v pracovných dňoch od 7.00 do 20.00 hod.)
Fax: + 421 2 5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk

Pre volania zo zahraničia a zo siete alternatívnych operátorov: 
+421 2 5869 9092.

Slovenské plynárenské múzeum

Históriu, ale aj súčasnosť slovenského plynárenstva už 17 
rokov mapuje odborné múzeum s viac ako štyrmi stovkami 
exponátov. Inštitúcia, ktorá dokumentuje rozvoj tohto odvetvia 
na území Slovenska, bola založená v marci 1996 pri príležitosti 
140. výročia vzniku plynárenstva na Slovensku.

Sídlo:

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

Tel.: + 421 2 6262 4164 
(v pracovných dňoch od 10.00 do 14.00 hod.)
Tel.: + 421 2 6262 4168
Fax: + 421 2 6262 8669
E-mail: muzeum@spp.sk

Skupinovú návštevu (cca nad 20 ľudí) treba vždy dohodnúť 
najmenej tri dni vopred.

Vstup do múzea je voľný.

Galéria SPP

Galéria SPP takmer 13 rokov poskytuje priestor na prezentáciu 
popredným slovenským a renomovaným zahraničným umelcom 
vo výtvarnom umení, sochárstve, skle, keramike či textile. Od jej 
otvorenia v roku 2000 sa v nej uskutočnilo viac ako 100 výstav.

Sídlo:

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

Tel.: + 421 905 320 342 
(v pracovných dňoch od 11.00 do 17.00 hod.)

Kontakty



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

www.spp.sk

Dizajn: Istropolitana Ogilvy
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