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1. Úvod

Sme najväčším dodávateľom energií na Slovensku 
a nadväzujeme na tradíciu založenú našimi pred-
chodcami pred viac ako 165 rokmi. Dnes dodávame 
energiu do viac ako 1,4 milióna odberných miest 
a sme stabilným a spoľahlivým dodávateľom elektriny 
aj plynu a poskytovateľom energetických služieb.

S ohľadom na našu históriu, dodávka plynu tvorí 
aj v súčasnosti významnú časť podnikania SPP. 
Uvedomujeme si naliehavosť výziev, ktoré stoja pred 
spoločnosťou v oblasti ochrany klímy a životného 
prostredia. Hlásime sa k cieľom EÚ a SR v oblasti 
zníženia emisií skleníkových plynov do roku 2030 
a potrebe dosiahnutia uhlíkovej neutrality. Aj touto 
správou o udržateľnosti („Správa“) by sme radi 

verejnosť oboznámili s tým, ako sa na plnenie týchto 
cieľov pripravujeme.

Transparentnosť, informovanosť spotrebiteľov a fé-
rový prístup k zákazníkom sú pre nás mimoriadne 
dôležité. Práve informovanie verejnosti o vplyve SPP 
na spoločnosť a na životné prostredie je cieľom tejto 
Správy. Tam, kde je to relevantné, sú súčasťou Sprá-
vy okrem informácií týkajúcich sa SPP aj informácie 
za právnické osoby, v ktorých má SPP výlučnú účasť, 
teda SPP CZ, SPP CNG, Nadáciu SPP a Ekofond 
SPP („Skupina SPP“). Súčasťou Správy nie sú in-
formácie týkajúce sa spoločnosti SPP Infrastructure, 
a. s., v ktorej je SPP vlastníkom 51 % akcií, avšak 
kontrolu nad ňou vykonáva Energetický a průmyslový 
holding, a. s.
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2. Príhovor

Uvedomujeme si, že naša zodpovednosť je priamo 
úmerná našej veľkosti a tradícii. Hlásime sa k cieľom 
OSN, EÚ a SR v oblasti klímy a ochrany životného 
prostredia vrátane cieľov zníženia emisií do roku 
2030 a dosiahnutia uhlíkovej neutrality do roku 2050. 
Za kľúčové nástroje na ceste k uhlíkovej neutralite 
považujeme zvyšovanie energetickej efektívnosti 
a rozvoj obnoviteľných zdrojov energie (OZE).

Zmiernenie vplyvov zmeny klímy, ale aj ochrana 
biodiverzity a ekosystémov patria medzi najnalieha-
vejšie výzvy našej generácie. Uhlíková neutralita je 
cieľom, úspešné splnenie ktorého si vyžiada úsilie 
nás všetkých. Pre SPP to znamená najmä prinášanie 
nových služieb a riešení pre našich odberateľov. Zní-
ženie emisií skleníkových plynov je možné dosiah-
nuť kombináciou opatrení zvyšujúcich energetickú 
efektívnosť, znižujúcich objem spotrebovanej energie 
a rozvojom výroby energie z obnoviteľných zdrojov 
ako náhrady za fosílne palivá.

V roku 2020 sme prijali Víziu a stratégiu SPP 2030, 
ktorá identifikuje riziká vyplývajúce z nášho podnika-
nia vo vzťahu k budúcnosti a priamo ich pomenúva. 
Víziu a stratégiu SPP 2030 postupne napĺňame 
konkrétnymi aktivitami a rozširovaním oblastí našej 
pôsobnosti. Od roku 2020 sme výkupcom elektriny 

z OZE, v roku 2021 sme spolu so skupinou ČEZ 
založili spoločnosť ESCO Slovensko, a.s., zameranú 
na komplexné energetické služby pre korporátny 
a verejný sektor a energetickú efektívnosť. Intenzív-
ne pripravujeme ďalšie projekty na vlastnú výrobu 
elektriny a plynu z OZE.

Invázia na Ukrajinu vo februári 2022, ktorá je 
neakceptovateľným aktom vojnovej agresie, taktiež 
zdôraznila potrebu prijatia opatrení na posilnenie 
energetickej nezávislosti, bezpečnosti, diverzifikácie 
zdrojov, podporu opatrení na zvýšenie energetickej 
efektívnosti a rozvoj OZE. V krátkodobom horizonte 
očakávame potvrdenie cieľov EÚ v oblasti ochrany 
klímy a životného prostredia vrátane zvýšenia ambí-
cií v oblasti znižovania emisií a rozvoja OZE.

Naďalej je pre nás prioritou byť zodpovedným a spo-
ľahlivým dodávateľom energií a ďalších služieb pre 
našich zákazníkov. Tvorbou pridanej hodnoty pre 
zákazníkov, akcionára a našich zamestnancov pro-
stredníctvom kvalitných produktov, služieb a inovácií 
a uplatňovaním princípov zodpovedného podnikania 
a udržateľnosti máme záujem prispieť k spoločnému 
úsiliu budovania udržateľnej budúcnosti a lepšieho 
života pre všetkých. O svoj úspech, ktorý stojí na 
odbornosti, skúsenostiach a talente našich zames-
tnancov a dôvere našich zákazníkov a spoločnosti, 
sa delíme s komunitami a krajinou, v ktorej pôsobí-
me. Podpora vzdelania, ochrany kultúrneho dedič-
stva Slovenska a komunít prostredníctvom Nadácie 
SPP, ochrana životného prostredia a zachovanie 
biodiverzity prostredníctvom Ekofondu SPP alebo 
podpora umenia v Galérii SPP patria medzi cielené 
iniciatívy SPP, na ktorých bude postavená naša 
stratégia udržateľnosti aj v budúcnosti. Táto správa je 
príležitosťou, ako oboznámiť s cieľmi SPP do budúc-
nosti aj širokú verejnosť.

Henrich Krejčí 
člen predstavenstva



Správa o udržateľnosti SPP – zhrnutie 3

3. Zhrnutie roka 2021 a ciele SPP v oblasti udržateľnosti
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(z toho 1,55 TWh SPP CZ)
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odberateľov

Podiel dodanej elektriny
z OZE na celkovej dodávke
elektriny zákazníkom
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Biometánu ročne vyrobíme
zo 6 projektov CEBZ (Centrá
energetického a biologického
odpadu), ktoré uvedieme do

prevádzky do roku 2030;
z toho 3 projekty CEBZ do

roku 2026

Inštalovaný výkon zdrojov na
výrobu elektriny z OZE, ktoré
uvedieme do prevádzky do
roku 2030; z toho polovicu

do roku 2026

Inštalovaný výkon zdrojov na výrobu
elektriny z OZE pre interné potreby vo
svojich areáloch, ktoré uvedieme do

prevádzky do roku 2026

Inštalovaný výkon elektrolyzérov,
ktoré uvedieme do prevádzky do

roku 2026

Znížiť emisie skleníkových
plynov vyplývajúcich z internej

spotreby SPP o 100 %

Znížiť celkové emisie
skleníkových plynov

o 100 %

Investície do výroby energie z OZE
vynaložené do roku 2030 (samostatne
alebo v spolupráci s partnermi); z toho
230 miliónov eur do roku 2026

Vysadených mladých
stromov v chránených

lesoch v roku 2022

Zachránených storočných
jedlí v Kežmarských Žľaboch
za roky 2021 a 2022

Minimalizovať spotrebu papiera
a stať sa bezpapierovou
spoločnosťou do roku 2026

Zaviesť a vyhodnocovať štandardy
udržateľnosti aj v dodávateľskom
reťazci do roku 2026

Inštalovaný výkon batériového
úložiska, ktoré uvedieme do

prevádzky do roku 2026

Podiel žien v strednom
a top manažmente do

roku 2026

Ciele v oblasti udržateľnosti do budúcnosti
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