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VÝROČNÁ SPRÁVA 2015

Vážení akcionári,
Vážené kolegyne,
Vážení kolegovia,

po roku Vám predkladáme výročnú správu, ktorá 
mapuje výsledky našich činností a úspešnej realizácie 
projektov za posledných dvanásť mesiacov. Ostatné dve 
zimy sa svojimi vysokými teplotami absolútne vymykali 
z akéhokoľvek rámca dlhodobých predpovedí. Napriek 
klimatickým zmenám, s ktorými nepočítal žiadny 
regulačný vzorec, považujeme výkon spoločnosti SPP - 
distribúcia v uplynulom roku za úspešný. Pri všetkých 
činnostiach bola našou najvyššou prioritou bezpečná, 
spoľahlivá a efektívna distribúcia plynu.

Bezpečnosť našej distribučnej siete sme zvýšili 
zrealizovaním programu rekonštrukcií plynovodov 
miestnych sietí, implementáciou bezpečnostných 
opatrení na medzištátnom plynovode, ako aj naplnením 
plánu údržby našich zariadení. V investičnom procese 
sme implementovali viaceré zmeny. Zvýšili sme dohľad 
nad prácami dodávateľov, úroveň štandardizácie 
a produktivitu práce v projekčnej činnosti. Uvedené 
sa prejavilo v náraste podielu projekčných prác 
vykonaných vo vlastnej réžii. Vďaka týmto zmenám 
sme zrekonštruovali takmer 130 kilometrov plynovodov 
miestnych sietí. Štandardy bezpečnosti prevádzky 
a údržby sú kvalitne nastavené, vďaka čomu sme za celé 
obdobie nemuseli riešiť žiadnu významnú mimoriadnu 
udalosť v distribučnej sieti.

Aj v minulom roku sme pokračovali v zefektívňovaní 
výkonu našich prevádzkových činností, konkrétne 
zvyšovaním produktivity práce v údržbárskych 
činnostiach, v oblasti obstarávania, ako aj optimalizáciou 
nákladov na správu nehnuteľností a vozového parku. 

Kontinuálne sme našu pozornosť venovali 
aj neoprávneným odberom, kde sme posilnili naše 
analytické kapacity pri ich odhaľovaní. Zároveň 
oceňujeme prijatie legislatívneho návrhu vládnej novely 
trestného zákona, ktorý zavádza trestnú zodpovednosť 
za neoprávnený zásah do meradla a falšovanie plomb, 
čím sa posilní ochrana poctivých odberateľov plynu 
a zároveň bude zákonne postihovať organizované 
zločinecké skupiny.

Spoločnosti SPP - distribúcia sa v uplynulom roku 
darilo aj v oblasti skvalitňovania služieb zákazníkom, 
či už v oblasti lepšej dostupnosti a skracovania procesu 
pripájania, odbúravaním zbytočnej administratívy 
a rozširovaním možností využívania webových aplikácií. 
Sme radi, že naši zákazníci tieto nové služby aktívne 
využívajú. Dnes už viac ako každý druhý novo pripojený 
zákazník využil on-line formuláre na našej internetovej 
stránke.

Pokročili sme aj v unbundlingu v oblasti IT, kde tento 
proces odčlenenia práve vrcholí. Jeho úspešným 
zavŕšením posilníme naše postavenie ako nezávislého 
prevádzkovateľa distribučnej siete a ešte viac zvýšime 
dôveryhodnosť služieb spoločnosti SPP - distribúcia. 
Našou stálou prioritou je aj riadenie environmentálnych 
aspektov činností našej spoločnosti, preto definované 
prevádzkové a kontrolné postupy a indikátory výkonnosti 
dodržiavame v súlade s kľúčovými požiadavkami normy 
ISO 14 001. V tejto súvislosti sme aj v minulom roku 
pokračovali v podpore zemného plynu ako „zeleného“ 
vykurovacieho média. Mnohé environmentálne štúdie 
potvrdzujú, že pri porovnaní množstva emisií tuhých 
znečisťujúcich látok, oxidov uhlíka a dusíka, ktoré 
produkujú fosílne energetické zdroje a biomasa, 

PRÍHOVOR VEDENIA  
SPOLOČNOSTI
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nemožno zemný plyn zaraďovať do skupiny „nezelených“ 
zdrojov energie. Práve naopak, vzhľadom na jeho 
pozitívny prínos ku skvalitneniu životného prostredia 
by si zemný plyn zaslúžil väčšiu legislatívnu a finančnú 
podporu spoločnosti, podobne ako je to v prípade 
obnoviteľných zdrojov energie.

Rozdiel v štátnej podpore OZE a zemného plynu je však 
výrazný v neprospech plynu, čo výrazne sťažuje cestu 
k nízkouhlíkovému hospodárstvu Slovenska. Navyše, 
naše aktuálne prepočty nákladov na vykurovanie 
poukazujú na to, že zemný plyn je aj výrazne lacnejším 
zdrojom ako je to v prípade elektriny. V tejto súvislosti 
sme spustili do užívania významný nástroj podpory 
zemného plynu - informačnú internetovú stránku  
www.oplyne.info, kde návštevníkom ponúkame množstvo 
informácií o zemnom plyne, o možnostiach jeho 
využívania, o tradičných a nových technológiách na báze 
zemného plynu, ako aj rôzne porovnávacie a prípadové 
štúdie. V nadväznosti na túto stránku plánujeme urobiť 
aj širšiu informačnú kampaň zameranú na koncových 
zákazníkov. Od marca 2015 sme začali spolupracovať 
s popredným výrobcom plynových kotlov na slovenskom 
trhu, s ktorým sme dohodli zľavy pre odberateľov 
plynu s cieľom udržať si ich ako našich zákazníkov 
aj v budúcnosti. Perspektívu vidíme aj v používaní 
stlačeného zemného plynu (CNG), ale iba v prípade, 
že bude mať adekvátnu podporu relevantných subjektov. 
Za dôležité považujeme aj podporu ostatných technológií 
využívajúcich zemný plyn v celom spektre počnúc 
domácnosťami až po veľké priemyselné podniky.

Hospodárenie firmy bolo v uplynulom roku výrazne 
ovplyvnené odklonom teplôt od ich dlhodobého 
priemeru. Nadpriemerne vysoké teploty zaznamenané 

Ing. František Čupr, MBA
predseda predstavenstva

Ing. Štefan Šebesta
podpredseda predstavenstva

v zimných mesiacoch sa výrazne premietli do objemu 
distribuovaného zemného plynu. Nepriaznivé faktory 
sme sčasti kompenzovali prijatými optimalizačnými 
opatreniami prevažne v oblasti spotreby materiálu 
a energie a nakupovaných služieb. V dôsledku vyššie 
uvedených faktorov sme v roku 2015 dosiahli tržby 
na úrovni 362,22 mil. € a zisk po zdanení na úrovni  
99,55 mil. €.

Procesy v spoločnosti sú po unbundlingu od SPP, 
a. s. nastavené dobre s dlhodobou perspektívou. 
Kontinuálne budeme zvyšovať kvalitu a efektivitu našich 
činností v prospech zákazníkov a dbať na bezpečnosť 
a spoľahlivosť dodávok zemného plynu. 

Chceme aj v budúcnosti predvídať potreby našich 
zákazníkov, promptne reagovať na požiadavky trhu a, 
tak ako aj v súčasnosti, používať najvyspelejšie nástroje 
v riadení našich aktív založené na hodnotení rizika 
a pokračovať v riešení neoprávnených odberov. Všetky 
kroky našej spoločnosti budú smerovať k posilneniu jej 
postavenia ako modernej, efektívnej a spoľahlivej entity. 

Ing. Martin Hollý
generálny riaditeľ
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Spoločnosť SPP - distribúcia, ako vlastník 
a prevádzkovateľ plynárenskej distribučnej siete o dĺžke 
viac ako 33 000 km, zabezpečuje distribúciu zemného 
plynu na území Slovenskej republiky do viac ako 1,5 
milióna odberných miest. Objem takto distribuovaného 
plynu predstavuje približne 98% celkového 
distribuovaného objemu zemného plynu v Slovenskej 
republike pre viac ako 94% populácie Slovenska 
s prístupom k zemnému plynu. 

Spoľahlivosť prevádzky plynárenskej distribučnej siete 
uvedeného rozsahu si vyžaduje vysokú odbornosť, 
neustály rozvoj a nepretržité dôsledné monitorovanie 
stavu plynovodov a plynárenských zariadení v záujme 
zaistenia technicky bezpečnej, dodávateľsky spoľahlivej 
a zároveň ekonomicky efektívnej distribúcie zemného 
plynu. 

Zabezpečenie kontinuity dodávok zemného plynu 
SPP - distribúcia vníma ako jeden zo strategických 
pilierov zachovania energetickej bezpečnosti Slovenskej 
republiky, preto mu zo strany spoločnosti prináleží 
zvýšená pozornosť. Ďalej sa sústreďuje na dôsledné 
plnenie štandardov kvality ako aj množstva ďalších 
legislatívnych požiadaviek. Spoločnosť SPP – distribúcia 
je zodpovedným garantom strategického zaistenia 
dodávok pre odberateľov v domácnostiach. Zabezpečuje 
tiež dispečerské riadenie a monitorovanie plynárenskej 
distribučnej siete vrátane jej fyzického vyvažovania. 

SPP - distribúcia sa svojou činnosťou aktívne podieľa 
na podpore rozvoja otvoreného trhového prostredia. 
Ašpiruje na stabilného a efektívneho poskytovateľa 
profesionálnych služieb pre 27* užívateľov distribučnej 
siete ako aj pre odberateľov zemného plynu 
všetkých kategórií. Dôraz kladie na transparentné 
a nediskriminačné pôsobenie vo svojej obchodnej 
činnosti. Poskytované služby sa snaží neustále 
skvalitňovať, o čom svedčia rozrastajúce sa možnosti 
elektronického prístupu v oblasti poskytovania kľúčových 
služieb.

Prioritnými oblasťami podnikania spoločnosti SPP - 
distribúcia sú predaj distribučných kapacít, pripájanie 
do plynárenskej distribučnej siete, aktívna podpora 
využívania zemného plynu ako komfortného, ekonomicky 
a ekologicky výhodného média, rozvojové aktivity 
a prevádzka a výkon údržby plynárenských zariadení.

Zaisteniu bezpečnosti rozsiahlej distribučnej 
plynárenskej siete a jej prevádzky predchádza 
bezpečnosť ľudí na vlastných pracoviskách, ktorá zostáva 
aj naďalej prioritou spoločnosti.  SPP - distribúcia sa 
snaží o optimálne nastavenie procesov a zvyšovanie 
efektivity prevádzkových činností, ktoré vyplývajú z jej 
postavenia ako nezávislého operátora trhu s plynom 
na Slovensku.

* Stav ku 31.12 .2015

SPOLOČNOSŤ
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Ing. František Čupr, MBA
predseda predstavenstva

Absolvoval Provozně-ekonomickou fakultu Mendelovy zemědělské a lesnické 
univerzity v Brně a v roku 2006 získal diplom Master of Business Administration 
(titul MBA). Po skončení  štúdia pracoval v spoločnosti Jihomoravská energetika, 
a. s., v Brne, kde pôsobil 7 rokov na rôznych manažérskych pozíciách, okrem 
iného tiež ako zástupca riaditeľa divízie predaja a riaditeľa stratégie. V roku 
2005 začal pracovať pre investičnú skupinu J&T, kde sa venoval energetickým 
projektom. V rovnakom roku založil obchodnú spoločnosť s elektrickou energiou 
a zemným plynom EP Energy Trading, a. s. (predtým United Energy Trading, a. s.), 
kde pôsobil ako predseda predstavenstva a generálny riaditeľ až do roku 2012. 
V rokoch 2006 - 2010 bol členom dozornej rady spoločnosti Pražská energetika, 
a. s. V rokoch 2009 - 2013 pôsobil ako člen dozornej rady spoločnosti Pražská 
teplárenská, a. s. V roku 2013 sa stal predsedom predstavenstva spoločnosti 
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. Od 24. januára 2013 je predsedom 
predstavenstva SPP - distribúcia, a. s.

V roku 1993 ukončil štúdium manažmentu priemyselných a potravinárskych 
podnikov na Chemickotechnologickej fakulte STU v Bratislave. Začínal v roku 
1991 ako manažér pre komunikáciu v spoločnosti Solid, a. s., v rokoch 1992 – 
1994 pracoval pre Investičnú spoločnosť  DIVIDEND, a. s., na pozícii manažéra 
pre komunikáciu a zároveň ako správca portfólia. V roku 1995 sa stal predsedom 
dozornej rady Záhoráckych pekární a cukrární, a. s. V rokoch 1994 – 1998 
pôsobil v polygrafickej spoločnosti DEAL, s. r. o. Od roku 1998 až do roku 2006 
bol konateľom spoločnosti DEAL & PRINT, s. r. o. V rokoch 2006 - 2007 pracoval 
na Ministerstve obrany SR na pozícii riaditeľa Úradu pre investície a akvizície. 
V roku 2007 sa stal členom dozornej rady Vojenského opravárenského podniku, 
a. s., v Trenčíne. Od augusta 2007 je konateľom spoločností Cleanlife, s.r.o, 
a DEAL & PRINT, s. r. o. Od 12. júla 2012 je podpredsedom predstavenstva SPP - 
distribúcia, a. s.

PREDSTAVENSTVO 
k 31.12.2015

Ing. Štefan Šebesta
podpredseda predstavenstva



SPOLOČNOSŤ

9

Absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Prahe.Svoju 
profesijnú kariéru začal v roku 1994 v Živnostenské Bance ako analytik cenných 
papierov. V roku 1997 pracoval pre HSBC v Prahe. Od roku 1998 pracuje 
pre investičnú skupinu J&T/EPH v oblasti fúzií a akvizícií, pôvodne ako analytik, 
v súčasnosti v pozícii senior projekt manažéra. Podieľal sa na akvizíciách, 
riadení a reštrukturalizácii významnej časti spoločností v portfóliu J&T/EPH. Bol 
predsedom a členom predstavenstva mnohých spoločností vlastnených J&T/
EPH. Od roku 2011 je predsedom predstavenstva spoločností United Energy, a. s., 
a spoločnosti První Mostecká, a. s., a v súčasnosti je tiež konateľom spoločnosti 
SOR Libchavy spol. s. r. o. Od 24. januára 2013 je členom predstavenstva SPP - 
distribúcia, a. s.

V roku 1997 absolvoval štúdium na fakulte operačného výskumu a ekonometrie 
na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Začínal v roku 1995 vo finančnom sektore 
ako spolumajiteľ a riaditeľ obchodníka s cennými papiermi. Počas obdobia 
1995 až 2006 postupne pôsobil vo Fineus brokers, o. c. p. a. s., KORUNA Invest, 
o. c. p. a. s. a Capital Partners, o. c. p. a. s., kde bol zodpovedný za celkový 
chod spoločnosti a jej strategické riadenie v pozícii predsedu predstavenstva 
a riaditeľa. Od roku 2006 rozšíril záber spoločností aj na realitný trh. Od roku 2012 
pôsobí ako riaditeľ v spoločnosti KORUNA Finance s. r. o. Od 22. augusta 2014 je 
členom predstavenstva spoločnosti SPP - distribúcia, a. s.

Absolvoval Obchodnú fakultu Ekonomickej Univerzity v Bratislave a Právnickú 
fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Pracovnú kariéru začal v roku 
1996 v skupine St. Nicolaus, kde osem rokov pôsobil na rôznych manažérskych 
pozíciách. V roku 2003 začal pracovať pre skupinu AGROFERT, najskôr 
v pozícii finančného riaditeľa a člena predstavenstva spoločnosti Duslo, a. s., 
a od roku 2008 ako generálny riaditeľ a podpredseda predstavenstva tejto 
spoločnosti. Súčasne pôsobil  ako predseda dozornej rady Zväzu Chemického 
a Farmaceutického priemyslu SR, člen predstavenstva Slovenskej potravinárskej 
a poľnohospodárskej komory, člen Klubu 500). Od roku 2013 je generálnym 
riaditeľom spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s.  
Od 11.11. 2015 je členom predstavenstva spoločnosti SPP - distribúcia, a. s. 
*  Do 10.11.2015 zastával funkciu člena predstavenstva Ing. Miroslav Haško.

Mgr. Petr Hájek
člen predstavenstva

Ing. Gustáv Laca
člen predstavenstva

Mgr. Ing. Marek Štrpka
člen predstavenstva
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Vyštudoval Obchodnú fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave so zameraním 
na zahraničný obchod. Absolvoval aj štúdium na Universidad de Granada 
v Španielsku. Po skončení štúdia najskôr pôsobil niekoľko rokov ako senior 
audítor a poradca v spoločnosti Arthur Andersen. V roku 2003 nastúpil na pozíciu 
riaditeľa ekonomického úseku do spoločnosti NAFTA, a. s., pričom sa výrazne 
podieľal na reštrukturalizácii firmy. Od júla roku 2008 do septembra roku 
2012 bol generálnym riaditeľom NAFTA, a. s., ako aj členom štatutárnych 
orgánov spoločnosti Pozagas, a. s. V októbri 2012 prešiel v rámci skupiny SPP 
do spoločnosti SPP - distribúcia, a. s., v ktorej od 1. decembra 2012 zastáva 
pozíciu generálneho riaditeľa.

Absolvoval štúdium finančného manažmentu na Fakulte podnikového 
manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Svoj titul MBA získal 
na univerzite v Oxforde vo Veľkej Británii. Po ukončení štúdia nastúpil na pozíciu 
audítora a poradcu v spoločnosti Deloitte, kde sa podieľal na auditoch viacerých 
významných bánk, finančných inštitúcií a mediálnych spoločností na Slovensku. 
V roku 2007 začal pôsobiť v sektore energetiky, keď nastúpil do spoločnosti 
NAFTA, a. s. Zodpovedal za oblasť kontrolingu, cenovej regulácie, neskôr aj 
za oblasť účtovníctva, procurementu a financií. V rovnakom období pôsobil aj 
ako predseda dozornej rady v spoločnostiach Karotáž a cementace, s. r. o., 
a Naftárska leasingová spoločnosť, a. s. Od apríla 2009 je riaditeľom sekcie 
ekonomiky a regulácie v spoločnosti SPP - distribúcia, a. s. Rovnako pôsobí ako 
predseda dozornej rady v SPP - distribúcia Servis, s. r. o., a člen dozornej rady 
v spoločnosti Plynárenská metrológia, s. r. o.

VRCHOLOVÝ MANAŽMENT 
k 31.12.2015

Ing. Martin Hollý
generálny riaditeľ

Ing. Roman Filipoiu, MBA
riaditeľ sekcie ekonomiky  

a regulácie

Ing. Miroslav Horváth
riaditeľ sekcie údržby  

a merania
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V roku 1985 absolvoval štúdium na Elektrotechnickej fakulte Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave a v roku 2005 absolvoval Master štúdium v oblasti 
priemyselného inžinierstva na Fachhochschule Ulm v Nemecku. Po skončení 
štúdia až do roku 1991 pracoval vo Výskumnom ústave chemických technológií 
ako vedúci oddelenia automatizácie. V rokoch 1991 - 1995 pracoval ako živnostník 
v oblasti priemyselnej automatizácie. V roku 1995 nastúpil do spoločnosti Slovenský 
plynárenský priemysel, a. s., ako technik telemetrických zariadení. Neskôr zastával 
funkciu vedúceho odboru riadiacich systémov. Od roku 1997 pôsobil ako projektový 
manažér a spolumanažér nasledujúcich projektov: Rekonštrukcia a diaľkové riadenie 
prepúšťacích staníc (SCADA SPD), Diaľkové monitorovanie regulačných staníc (SCADA 
OZ), Dispečerské riadiace systémy (SCADA), Diaľkové monitorovanie veľkoodberateľov, 
Mobilné pracoviská a Distribučný informačný systém. Od roku 2009 pôsobil vo funkcii 
riaditeľa sekcie údržby a merania v spoločnosti SPP - distribúcia, a. s., do 1. júla 2013, 
kedy sa stal riaditeľom sekcie prevádzky siete a riadenia aktív v spoločnosti SPP - 
distribúcia, a. s.

Absolvoval štúdium na Strojníckej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline, v odbore 
plynárenstvo. Po ukončení štúdia nastúpil v roku 1999 do spoločnosti Slovenský 
plynárenský priemysel, š.p., ako technik plynofikácie. Následne pracoval na viacerých 
pozíciách, medzi inými aj ako vedúci strediska oblastná plynoslužobňa v Považskej 
Bystrici. V júli 2004 sa stal vedúcim lokálneho celku v Prievidzi. Po právnom odčlenení 
v roku 2007 nastúpil  na pozíciu riaditeľa regionálneho centra Východ v Košiciach 
v spoločnosti SPP - distribúcia, a. s. Od roku 2009 pôsobil ako vedúci odboru údržby 
v sekcii údržby a merania a následne ako zástupca riaditeľa sekcie. 1. júla 2013 
bol vymenovaný do funkcie riaditeľa sekcie údržby a merania v spoločnosti SPP - 
distribúcia, a. s.

Ing. Rastislav Prelec
riaditeľ sekcie prevádzky siete  

a riadenia aktív

Ing. Miroslav Horváth
riaditeľ sekcie údržby  

a merania

Štúdium so zameraním na plynárenstvo absolvoval na Strojníckej fakulte Žilinskej 
univerzity v roku 2003. V tejto oblasti však začal profesionálne pôsobiť už v roku 
1996, keď nastúpil do Slovenského plynárenského dispečingu spoločnosti 
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. (SPP), kde pôsobil na rôznych pozíciách. 
Od roku 2004 pracoval v SPP ako riaditeľ sekcie predaja distribučných kapacít. 
V roku 2006 sa podieľal na procese právneho rozčlenenia SPP na tri samostatné 
spoločnosti a viedol projekt implementácie distribučného informačného systému 
pre liberalizovaný obchod s plynom. Po právnom odčlenení pôsobil v pozícii riaditeľa 
sekcie predaja distribučných kapacít v samostatnej spoločnosti SPP - distribúcia, 
a. s. Od reštrukturalizácie spoločnosti v roku 2009 zastáva pozíciu riaditeľa sekcie 
distribučných služieb.

Ing. Marek Paál
riaditeľ sekcie distribučných  

služieb
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Vyštudoval Fakultu podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity 
v Bratislave so zameraním na finančný manažment. V štúdiu pokračoval 
kvalifikáciou a získaním členstva ACCA. Po skončení štúdia nastúpil 
na pozíciu asistenta audítora v spoločnosti Ernst & Young, kde sa podieľal 
na auditoch viacerých významných podnikov na Slovensku. V roku 2009 
nastúpil do spoločnosti SPP - distribúcia, a. s., na pozíciu senior kontrolingu. 
Od roku 2011 pôsobil na pozícii vedúceho kontrolingu investícií a evidencie 
majetku. Od júla 2014 do januára 2015 bol poverený riadením sekcie investícií 
v spoločnosti SPP - distribúcia, a. s. Od 1. februára 2015 je riaditeľom sekcie 
investícií v spoločnosti SPP - distribúcia, a. s.

Absolvoval Hornícko-geologickú fakultu Vysokej školy banskej v Ostrave so 
zameraním na ekonomiku a riadenie baníctva, neskôr sa venoval štúdiu práva 
na Univerzite Komenského. Oblasti ľudských zdrojov sa aktívne venuje od roku 
1995, pričom postupne pôsobil v NCHZ a. s., Nováky, v Úrade pre štátnu službu 
a na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Od roku 2007 pracoval 
v spoločnosti NAFTA, a. s., v ktorej od 1.1.2008 zastával pozíciu riaditeľa 
úseku ľudských zdrojov. Okrem ľudských zdrojov zodpovedal aj za oblasť 
rozvoja firemnej kultúry a internej komunikácie. Od 1.12.2013 sa stal členom 
tímu spoločnosti SPP - distribúcia, a. s., ako riaditeľ sekcie ľudských zdrojov, 
kvality, BOZP a environmentu.

Ing. Irenej Denkocy, ACCA
riaditeľ sekcie investícií

Mgr. Ing. František Kajánek
riaditeľ sekcie ľudských zdrojov,  

kvality a BOZP a E
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V roku 2002 ukončil štúdium Medzinárodného podnikania na Obchodnej fakulte 
Ekonomickej univerzity v Bratislave, kde v roku 2006 úspešne absolvoval 
aj doktorandské štúdium. Začínal v roku 2004 ako projektový manažér sekcie 
priamych zahraničných investícií v Slovenskej agentúre pre rozvoj investícií 
a obchodu (SARIO), kde pôsobil do roku 2006. V rokoch 2006 – 2010 pracoval 
ako poradca predsedu vlády SR pre zahraničné investície. Zároveň bol v rokoch 
2008 – 2012 výkonným riaditeľom spoločnosti Ceptra, s. r. o. Na Úrad vlády SR 
sa vrátil opäť v roku 2012, kde dva roky pôsobil ako poradca predsedu vlády 
pre investície. V roku 2014 bol vymenovaný do funkcie štátneho tajomníka 
Ministerstva hospodárstva SR, kde pôsobí doposiaľ. Predsedom dozornej rady 
SPP - distribúcia, a. s., je od roku 2012.

Mgr. Ing. Tomáš David
podpredseda dozornej rady

Členovia:

Pavol Korienek
Ing. Richard Vadkerty
Ing. Robert Procházka
Ing. Miroslav Recký

DOZORNÁ 
RADA

Ing. Rastislav Chovanec, PhD.
predseda dozornej rady

Pán Tomáš David sa 11.11.2015 stal členom dozornej 
rady, 10.12.2015 bol zvolený na pozíciu podpredsedu 
dozornej rady. Do 10.11.2015 zastával funkciu 
podpredsedu dozornej rady Mgr. Pavel Horský.



VÝROČNÁ SPRÁVA 2015

14

Valné  
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Predstavenstvo

Generálny  
riaditeľ
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Sekcia prevádzky
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Sekcia
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BEZPEČNÁ A SPOĽAHLIVÁ  
DISTRIBÚCIA

Rok 2015 bol pre našu spoločnosť z pohľadu 
prevádzkovateľa úspešný. Počas roku nebola 
zaznamenaná žiadna závažná mimoriadna udalosť 
pri prevádzkovaní plynárenských zariadení, čo 
potvrdzuje správnosť nastavenia preventívnych 
činností realizovaných na plynárenských zariadeniach. 
Veľkou výzvou bola realizácia rekonštrukčných aktivít 
predovšetkým na vysokotlakových plynovodoch 
distribučnej siete, ktoré boli špecifické a výnimočné. 
Tie dokonale preverili funkčnosť cieleného previazania 
a spolupráce jednotlivých sekcií spoločnosti a odbornosť 
a profesionalitu ich pracovníkov. Ďalšou výraznou 
výzvou bolo pokračovanie prechodu na nový typ 
odorantu, čo súviselo s mravčou prácou pri vylaďovaní 
jednotlivých prvkov distribučnej siete. Tá je aj v tomto 
smere stabilizovaná a pripravená zabezpečiť užívateľom 
bezpečnú a spoľahlivú dodávku zemného plynu 
v priebehu ďalšieho obdobia.

Pokročili sme vo využívaní inovatívnych prístupov 
korózneho monitoringu plynovodov v mestách a obciach 
a v zisťovaní stupňa elasticity vysokotlakových plynovodov 
priamo v teréne. Do vývoja týchto nástrojov a následnej 
analýzy zozbieraných výstupov sa snažíme v čo najväčšej 
miere zapájať výskumné pracoviská a odborníkov 
z akademickej obce.

PREVÁDZKA  
A BEZPEČNOSŤ SIETE

V roku 2015 sa spoločnosti podarilo aj napriek 
rušným stavebným aktivitám realizovaných v blízkosti 
plynárenských zariadení udržať rovnaký trend vývoja 
počtu poškodení plynárenských zariadení v porovnaní 
s rokom 2014. 

POŠKODZOVANIE  
PLYNÁRENSKÝCH ZARIADENÍ  
TRETÍMI STRANAMI

ZABEZPEČENIE ŠTANDARDU 
BEZPEČNOSTI DODÁVOK

Za účelom riešenia prípadného stavu núdze a jeho 
predchádzania spoločnosť, ako prevádzkovateľ 
distribučnej siete, aj v roku 2015 zabezpečovala 
štandard bezpečnosti dodávok plynu pre odberateľov 
v domácnostiach v súlade s platnou legislatívou. 
Nástrojom bolo predovšetkým využitie zásob 
zemného plynu v podzemnom zásobníku určenom aj 
na vyvažovanie siete, ďalej zmluvné dohodnutie dodávok 
plynu tak, aby v plnom rozsahu pokrývali potreby plnenia 
štandardov bezpečnosti v súlade s kritériami ekonomiky 
a efektívnosti.

Plnenie uvedených opatrení aj počas uplynulého roka 
svedčí o tom, že spoločnosť je schopná zabezpečiť 
nepretržitú a spoľahlivú distribúciu plynu pre všetky 
domácnosti v Slovenskej republike aj v prípade vzniku 
mimoriadnej situácie.

Znovu je potrebné poznamenať, že poškodenia boli 
zaznamenané predovšetkým pri realizácií zemných prác, 
ktoré sú pre plynárenské zariadenia najrizikovejšie a 
najnebezpečnejšie. Spoločnosť v roku 2015 realizovala 
niekoľko opatrení na elimináciu prípadov poškodzovania 
plynárenských zariadení tretími stranami, medzi ktorými 
je potrebné spomenúť oslovenie Združenia miest a obcí 
Slovenska, Slovenskej komory architektov, Slovenskej 
komory stavebných inžinierov, či Komory geodetov a 
kartografov, ktorým bol elektronicky zaslaný plagát a 
brožúra s povinnosťami stavebníka spolu s legislatívnym 
rámcom. Spoločnosť v roku 2015 pokračovala 
v spolupráci pri riešení prípadov poškodzovania 
plynárenských zariadení so Slovenskou obchodnou 
inšpekciou (SOI).
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 2009 2010 2011 2012 2013

ODHAĽOVANIE  
NEOPRÁVNENÝCH ODBEROV 
ZEMNÉHO PLYNU

Aj v roku 2015 sme úspešne pokračovali v odhaľovaní 
neoprávnených odberov s cieľom dosiahnuť zníženie strát 
z distribúcie zemného plynu. Zamestnanci spoločnosti 
identifikovali a zadokumentovali  viac  
ako dve tisíc prípadov neoprávnených odberov.

V záujme zvyšovania bezpečnosti prevádzkovaných 
zariadení sme v roku 2015 vykonali desiatky plošných 
kontrol zameraných na odhaľovanie a dokumentovanie 
neoprávnených odberov. Za týmto účelom bolo 
v uplynulom roku skontrolovaných  takmer 30 tisíc 
odberných miest. Na základe skutočností, ktoré 
nasvedčovali tomu, že bol spáchaný trestný čin krádeže 
plynu, spoločnosť SPP - distribúcia podala stovky 
trestných oznámení.

PLYNOFIKÁCIA SLOVENSKA

Na Slovensku je v súčasnosti splynofikovaných 77% 
obcí, v ktorých žije viac ako 94% obyvateľov. Z pohľadu 
dosiahnutej úrovne plynofikácie obcí sa už nevyžaduje 
ďalší rozvoj distribučnej siete, vzhľadom k značnému 
rozvoju výstavby obytných lokalít sa však už niekoľko 
rokov realizuje ich priebežné pripájanie do distribučnej 
siete. Nové obytné lokality sú spravidla situované v už 
splynofikovaných obciach, preto ďalším pripájaním 
dochádza k zahusťovaniu distribučnej siete.

V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo v roku 2015 
k nárastu objemu distribuovaného plynu distribučnou 
sieťou SPP-D. Z dlhodobejšieho hľadiska sú však 
v súčasnosti dosahované nižšie distribuované objemy 
plynu spôsobené najmä vyššími teplotami ovzdušia 
v zimných mesiacoch v porovnaní s dlhodobým 
normálom.

Mapa distribučnej siete SPP – distribúcia

MAĎARSKO
RAKÚSKO

ČESKÁ
REPUBLIKA

POĽSKO

UKRAJINA

LEGENDA

 Prepravné plynovody 3xDN 1200, 1xDN 1400
 PN 63
 PN 40
 PN 25
 KOŠICE  Sídlo lokálneho centra
DN 700, PN 63 - plynovod Ruská - Mokrý Háj
KS - Kompresorové stanice
VPS - Vnútroštátne prepúštacie stanice
PZ - Podzemné zásobniky
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PLYNOFIKÁCIA SLOVENSKA

Dĺžka distribučnej siete v rokoch 2011 – 2015 (v km) 

 2011 2012 2013 2014 2015

Vysokotlakové plynovody 6 307 6 294 6 291 6 297 6 278

Strednotlakové a nízkotlakové plynovody 26 653 26 785 26 891 26 966 27 023

Spolu 32 960 33 079 33 182 33 263 33 301

Členenie plynovodov miestnej siete v rokoch 2011 - 2015 (v km) 

 2011 2012 2013 2014 2015

Oceľ  12 822 12 733 12 623 12 559 12 509

Polyetylén 13 831 14 052 14 268 14 407 14 514

Investície do obnovy/rekonštrukcie siete v rokoch 2011 - 2015 (v mil. EUR) 

 2011 2012 2013 2014 2015

Investície do obnovy 45 42 28 14 21

Počet km rekonštruovaných plynovodov miestnej  
siete (nízkotlakové a stredotlakové plynovody)

Distribúcia zemného plynu distribučnou sieťou SPP-D v rokoch 2011 – 2015   (mld. m3 / 15°C)

 2011 2012 2013 2014 2015

Distribuované objemy  5,33 5,03 5,03 4,24 4,59

 110 134 136 90 126
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ZÁKAZNÍCKA  
ORIENTÁCIA

K 31. decembru 2015 sme zabezpečovali prístup 
do distribučnej siete a distribúciu plynu pre 27 užívateľov 
distribučnej siete, čo je zatiaľ historicky najvyšší počet 
zmluvných partnerov SPP - distribúcia. Napriek tomu, 
že v roku 2015 pokračoval pokles počtu vykonaných 
zmien dodávateľa plynu, naša spoločnosť je pripravená 
spracovať mesačne prakticky neobmedzený počet 
žiadostí o zmenu dodávateľa plynu.

Čo sa týka rozvoja trhu s plynom na Slovensku, 
k 1. februáru 2015 sme implementovali systém fixácie 
denných odchýlok, čo užívateľom distribučnej siete 
umožnilo efektívnejšie riadenie ich denných odchýlok. 

Naša spoločnosť tiež zaviedla nový proces „Zrýchlené 
prihlásenie odberného miesta k novému dodávateľovi 
plynu“, čo prispelo k väčšej ochrane koncových 
odberateľov plynu pred prerušením dodávok plynu.

LIBERALIZOVANÝ TRH 
S PLYNOM A JEHO 
ĎALŠÍ ROZVOJ

PRIPÁJANIE  
DO DISTRIBUČNEJ 
SIETE

V priebehu roka 2015 naša spoločnosť poskytovala 
žiadateľom o pripojenie možnosť osobného kontaktu 
v troch Zákazníckych kanceláriách v Bratislave, Žiline 
a v Košiciach. Žiadatelia o pripojenie nás mohli súčasne 
kontaktovať aj poštovou a on-line formou. Práve on-line 
pripájanie sa stáva čoraz častejšie využívanou formou. 
Týmto spôsobom sa dnes pripája k distribučnej sieti viac 
ako polovica zákazníkov. V roku 2015 naša spoločnosť 
pripojila do distribučnej siete 8 891 nových odberných 
miest. Úspešne sme pokračovali v zlepšovaní procesu 
pripájania a dbali sme o skrátenie procesu pripájania 
pre domácnosti na menej ako 75 dní. Spoločnosť SPP 
- distribúcia splnila štandardy kvality pre stanovenie 
obchodných a technických podmienok pripojenia 
na úrovni 100% (Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových 
odvetví č. 278/2012 Z. z.). 

Počet užívateľov distribučnej siete
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SPP - distribúcia sa prostredníctvom manažérov 
kľúčových zákazníkov neustále usiluje skvalitniť 
individuálny prístup k zákazníkom s ročným odberom 
zemného plynu prevyšujúcim 60 000 m3. Manažéri 
poskytujú zákazníkom odborné poradenstvo a navrhujú 
vhodné technické a obchodné riešenia pred realizáciou 
pripojenia do distribučnej siete alebo pred realizáciou 
technickej zmeny na existujúcom odbernom mieste 
s cieľom poskytnúť zákazníkom čo najväčší komfort 
pri plynofikácii ich projektu. 

SLUŽBY PRE STREDNÝCH  
A VEĽKÝCH ODBERATEĽOV

Počet vydaných vyjadrení k pripojeniu do distr. siete,  
k tech.a obchodnej zmene na odbernom mieste 2015

 Pripojenie domácnost Pripojenie Rozšírenie Domácnosti  Mimo  Mimo 
   mimo distribučnej  domácnosti  domácnosti
  domácnosti  siete

 Pripojenie do distribučnej siete Vyjadrenie k technickej zmene Vyjadrenie k obchodnej zmene     
     na odbernom mieste na odbernom mieste
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Vyhodnotenie ukončeného procesu pripojenia - 
Zmluvy o pripojenie do distribučnej 
siete v kategórii domácnosť
Montáž meradla od 1.1.2015 - 31.12.2015
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Aktívne sa venujeme skvalitňovaniu webovej stránky 
www.spp-distribucia.sk, aby mohla zákazníkom 
poskytovať čo najvyššiu úroveň elektronických 
služieb. Už v roku 2014 sme na našej webovej stránke 
implementovali prvé elektronické formuláre k procesu 
pripojenia, ktoré sa u zákazníkov tešia čoraz väčšej 
obľube. Svedčí o tom aj fakt, že v roku 2015 bolo 
z celkového počtu prijatých žiadostí, až 55%  žiadostí 
o pripojenie a 41% žiadostí o montáž meradla podaných 
práve elektronicky. Aj preto sme sa rozhodli pokračovať 
v nastavenom trende elektronizácie služieb. Zákazníci  
môžu elektronicky podať už aj žiadosť o vydanie 
stanoviska k existencii a priebehu plynárenských 
zariadení, žiadosť o vydanie stanoviska k vykonávaniu 
činností v ochrannom/bezpečnostnom pásme 
plynárenských zariadení, či objednávku na vytýčenie 
plynárenských zariadení.

Zemný plyn ako komodita bojuje o priazeň zákazníka 
s inými energetickými médiami. Z tohto dôvodu  
sme v januári 2015 spustili novú microsite  
www.oplyne.info, prostredníctvom ktorej chceme 
podporiť imidž zemného plynu ako atraktívneho 
energetického média. Návštevníkom stránky sú tu 

ELEKTRONIZÁCIA  
SLUŽIEB

V roku 2015 sa spoločnosť SPP - distribúcia venovala 
aj hľadaniu možností ako ešte viac zatraktívniť zemný 
plyn pre svojich zákazníkov. Výsledkom snaženia je 
spolupráca s výrobcom plynových kotlov, firmou Vaillant 
Group Slovakia, ktorá ponúka vybraným cieľovým 
skupinám jedinečný balík zvýhodnených podmienok 
na kúpu nového plynového kotla. Veríme, že aj táto 
spolupráca prispeje k udržaniu existujúcich odberateľov 
pri využívaní zemného plynu.

RETENCIA 
ZÁKAZNÍKOV

Žiadosti o pripojenie do distribučnej siete 
1.1.2015 - 31.12.2015

Žiadosti o montáž meradla  
1.1.2015 - 31.12.2015

8 577
55%

4 223
27%

2 748
18%

7 498
41%

6 833
37%

4 136
22%

poštou

osobne

online

k dispozícii komplexné informácie o zemnom plyne 
a výhodách jeho využívania, kalkulačky, ako aj rôzne 
porovnávacie a prípadové štúdie. Veríme, že microsite 
bude slúžiť ako nástroj, ktorý podporí rozhodovanie 
zákazníkov v prospech zemného plynu ako ekonomicky 
efektívneho a ekologického zdroja energie.
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ZAMESTNANCI A ROZVOJ  
FIREMNEJ KULTÚRY

Kvalitné a spoľahlivé pôsobenie našej spoločnosti 
v oblasti distribúcie zemného plynu pramení najmä 
z vysokej úrovne odbornosti a zodpovednosti našich 
zamestnancov vo výkone činností, ktorým sa venujeme. 
Angažovanosť a nasadenie, s akými pristupujú ku svojej 
každodennej práci, si veľmi vážime. Vytvárajú kľúčový 
predpoklad bezpečného a stabilného fungovania našej 
spoločnosti. K 31. decembru 2015 v spoločnosti SPP - 
distribúcia pracovalo 1376 zamestnancov.

V záujme naplnenia vízie spoločnosti a našich spoločných 
cieľov bol rok 2015 obdobím prehlbovania odbornosti, 
zefektívňovania procesov a činností v oblasti riadenia 
a rozvoja ľudských zdrojov, ako aj rokom intenzívnej 
spolupráce pri tvorbe a nastavovaní IT systémov, ktoré 
v tejto oblasti využívame. 

S cieľom skvalitnenia a zefektívnenia realizácie 
legislatívou požadovaného vzdelávania s využitím 
odborných znalostí našich interných lektorov sa nám 
podarilo získať oprávnenia na výchovu a vzdelávanie 
vydávané Národným inšpektorátom práce. Tie nám 
v nadchádzajúcom období umožnia vykonávať odbornú 
prípravu zamestnancov pre získanie oprávnení na prácu 
na vyhradených technických zariadeniach plynových 
a realizáciu ich aktualizačnej odbornej prípravy k obnove 
platnosti získaných oprávnení.

Na základe spolupráce so strednými školami sme 
zostavili skupinu dvanástich študentov, ktorých 
v priebehu školského roka 2015/2016 v rámci projektu 
Mladý plynár aktívne pripravujeme na potenciálny výkon 
povolania v prostredí spoločnosti. V Absolventskom 
rozvojovom programe sa venujeme vysokoškolským 
absolventom, u ktorých sme identifikovali vhodné 
predpoklady a ašpiráciu posilniť po ukončení ich 
štúdia náš tím v oblasti predaja distribučných kapacít 
či prevádzky a údržby plynárenských zariadení. 
V uplynulom roku sme tiež realizovali prípravu na výber 
kandidátov a spustenie rozvojového programu Kariéra 
na plný plyn pre zamestnancov s vysokým potenciálom. 

V oblasti podpory rozvoja špecifických cieľových skupín 
sme sa zamerali na rozvoj a spoluprácu kolegov, 
ktorí pri svojej práci pravidelne prichádzajú do styku 
so zákazníkmi nie len v externom trhovom prostredí, 
ale aj so zákazníkmi v rámci interného prostredia 
spoločnosti. Touto oblasťou rozvoja sa plánujeme aktívne 
zaoberať aj v roku 2016.

Pre podporu motivácie, individuálneho výkonu a iniciatívy 
zamestnancov sme venovali zvýšenú pozornosť 
hodnoteniu výkonu, založenému na účinnom previazaní 
odmeňovania na individuálny výkon a prínos pre rozvoj 
spoločnosti. V tomto smere sme sa tiež v rámci 
Rozvojového programu pre majstrov a stredný/nižší 
manažment realizovaného v rokoch 2014 – 2015 zamerali 
na intenzívne zdokonalenie zručností vyše stovky 
kolegov, predovšetkým v oblasti riadenia výkonnosti 
zamestnancov, hodnotenia ich pracovného výkonu 
a poskytovania účinnej spätnej väzby. 

Po prvýkrát sme v tomto roku absolvovali rozvojové 
rozhovory, systém spätnej väzby v štandardizovanej 
podobe, s cieľom vytvoriť priestor pre osobno-pracovný 
rozvoj a efektívne plánovanie individuálnych rozvojových 
cieľov našich zamestnancov, ale najmä podporiť 
vzájomnú komunikáciu v pracovných tímoch. Aby sme 
zlepšili informovanosť a osobný záujem zamestnancov 
na napĺňaní stratégie a rozvoji spoločnosti, v rámci aktivít 
pre rozvoj a posilnenie firemnej kultúry sme venovali 
pozornosť viacerým úspešným podnetom, iniciatívam 
a dobrým nápadom, ktoré vyplynuli zo Zamestnaneckého 
prieskumu 2014 a tiež z Rozvojových rozhovorov 2015. 

V záujme posilnenia individuálnej výkonnosti a motivácie 
podieľať sa na čo najlepších hospodárskych výsledkoch 
spoločnosti bola implementácia ustanovení Kolektívnej 
zmluvy SPP - distribúcia v znení Dodatku č. 1 na roky 
2015 – 2018 v priebehu roka doplnená o prípravu 
pravidiel na zavedenie konta pracovného času 
k 1. januáru 2016 ako nástroja flexibility rozvrhnutia 
pracovného času našich zamestnancov.

PODPORA INDIVIDUÁLNEHO 
VÝKONU A INICIATÍVY
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ZAMESTNANCI A ROZVOJ FIREMNEJ KULTÚRY

Vysokú úroveň v oblasti  bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci so zohľadnením požiadaviek jednotlivých zložiek 
životného prostredia dosahovala naša spoločnosť v roku 
2015 najmä rešpektovaním platných právnych noriem  
v oblasti BOZP a environmentu, ako aj dodržiavaním 
záväzkov vyplývajúcich z internej legislatívy. 

Kontinuálne sme zabezpečovali odbornú prípravu 
a kvalifikáciu zamestnancov a rozvíjali sme povedomie 
zainteresovaných strán vedúce k bezpečnej práci 
a ochrane životného prostredia. K používaniu bezpečných 
a environmentálne vhodných postupov pri práci sú 
vedení všetci naši zamestnanci, ako aj naši obchodní 
partneri. Starostlivosť o životné prostredie považujeme 
v spoločnosti SPP - distribúcia za významný pilier nášho 
dlhodobo zodpovedného fungovania.

Pravidelne monitorujeme pracovné a životného 
prostredie a vykonávame hodnotenie stavu bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci  a environmentu. S cieľom 
eliminovať možné rizika a škody vzniknuté v dôsledku 
požiarov vykonávame preventívnu činnosť v oblasti 
ochrany pred požiarmi. Zistené nedostatky analyzujeme 
a zodpovedne odstraňujeme. Na základe identifikovaných 
nebezpečenstiev, ohrození, rizík a environmentálnych 
aspektov poskytuje vedenie spoločnosti  zodpovedajúce 
finančné, personálne a časové zdroje s cieľom eliminovať 
také riziká, ktoré by mohli  spôsobiť ujmu na zdraví alebo 
životnom prostredí. Pre našich zamestnancov plnením 
úloh pracovnej zdravotnej služby zabezpečujeme 
optimálne pracovné prostredie. 

V systéme riadenia kladieme dôraz predovšetkým 
na prevenciu a predvídanie možných rizikových situácií. 
Uprednostňovaním preventívnych opatrení sústavne 
zlepšujeme podmienky na bezpečnú prácu a ochranu 
všetkých zložiek životného prostredia. K pozitívnemu 
vývoju v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
a ochrany životného prostredia prispieva aj angažovanosť 
všetkých  zamestnancov spoločnosti v procese trvalého 
zlepšovania stavu BOZP a environmentu.

BEZPEČNOSŤ JE NAŠA 
PRIORITA

V spoločnosti SPP - distribúcia vyvíjame aktivity 
v oblastiach regionálneho rozvoja, dobrovoľného 
darcovstva, dobročinnosti, ako aj v oblasti podpory 
znevýhodnených. V rámci svojho pôsobenia uplatňujeme 
princípy obchodnej etiky a trvalej udržateľnosti, či už 
prostredníctvom politiky zodpovedného obstarávania, 
ohľaduplnosti voči environmentu, alebo nadštandardnej 
starostlivosti o vysoko cenené zdravie našich 
zamestnancov. Uvedomujeme si potreby a hodnoty 
zodpovedného angažovania sa voči spoločnosti.

V spolupráci s Nadáciou SPP dlhodobo realizujeme 
grantový program Spolupráca so samosprávami, 
ktorý je určený na podporu verejnoprospešných 
projektov, zameraných na podporu a zveľadenie 
obcí, miest a regiónov Slovenska. Vážime si postoj 
našich zamestnancov pri realizácii Zamestnaneckého 
grantového programu, v rámci ktorého zveľaďujú 
život v mestách, obciach, či komunitách, v ktorých 
sa aktivizujú. Taktiež oceňujeme ich angažovanosť 
pri organizácii dobročinných zbierok i pretrvávajúci 
záujem o darcovstvo krvi. Svoj postoj v tomto roku 
vyjadrili účasťou v charitatívnom projekte Misia 
04 zameranom na pomoc deťom so zdravotným 
znevýhodnením, zbierke diek pre humanitárnu 
organizáciu Magna na pomoc deťom a ich rodinám 
v krízových oblastiach sveta, zbierke pre Úniu 
nevidiacich a slabozrakých Slovenska – Biela pastelka 
a už štandardnej finančnej zbierke pri príležitosti Dňa 
narcisov, ako aj pri viacnásobnom dobrovoľnom odbere 
krvi. Obdobný prístup potvrdili kolegovia svojou aktívnou 
účasťou na zamestnaneckých podujatiach Firemné hry 
2015 či Anjelské Vianoce, počas ktorých sme sa venovali 
rozsiahlej spolupráci s viacerými chránenými dielňami 
z rôznych kútov Slovenska.

SPOLOČENSKÁ 
ZODPOVEDNOSŤ



26

VÝROČNÁ SPRÁVA 2015

ZEMNÝ PLYN – KOMFORTNÉ A EKOLOGICKÉ 
RIEŠENIE PRE KAŽDÉHO

Prístup k zemnému plynu má na Slovensku až 94 % 
domácností a firiem. Ľahká dostupnosť, spoľahlivosť 
pri užívaní, jednoduché ovládanie plynových spotrebičov 
a šetrnosť k životnému prostrediu predstavujú hlavné 
predpoklady pre trvalé využívanie zemného plynu 
na Slovensku.

Zemný plyn je v porovnaní s inými fosílnymi palivami 
a palivovým drevom výrazne ekologickejší energetický 
zdroj. Oproti tuhým palivám vzniká pri spaľovaní 
zemného plynu podstatne menej škodlivín a produkuje 
sa zanedbateľné množstvo prachových častíc, ktoré 
vo vyšších koncentráciách ohrozujú zdravie obyvateľov.

Okrem nízkej úrovne tuhých znečisťujúcich látok (TZL) 
vznikajú pri spaľovaní zemného plynu zanedbateľné 
množstvá oxidov síry, minimálne množstvá oxidu 
uhoľnatého a nízka je aj úroveň oxidov dusíka. 

V porovnaní s drevom a uhlím spaľovanie zemného 
plynu produkuje výrazne nižšie emisie oxidu uhličitého. 
Pri využívaní zemného plynu na vykurovanie je možné 
ušetriť až 50% emisií CO2 v porovnaní s uhlím.

ZEMNÝ PLYN CHRÁNI 
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
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Zemný plyn ponúka široké možnosti využitia ako 
v domácnostiach, tak aj v podnikateľskej a priemyselnej 
sfére. Moderné plynové spotrebiče sú inteligentné, plne 
automatizované,  ľahko a dobre regulovateľné podľa 
špecifických potrieb užívateľa. Poskytujú pohotový výkon 
vo veľmi krátkom čase. 

EKONOMICKÁ  
VÝHODNOSŤ TECHNOLÓGIÍ  
NA ZEMNÝ PLYN
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ZEMNÝ PLYN - KOMFORTNÉ A EKOLOGICKÉ RIEŠENIE PRE KAŽDÉHO

Kogeneračná jednotka je schopná vyrobiť teplo, 
elektrickú energiu, prípadne aj chlad v jednom zariadení, 
čo vedie k významným úsporám primárnej energie 
v porovnaní s oddelenou výrobou tepla a elektriny a tiež 
k znižovaniu emisií škodlivých látok. Kogeneračná 
jednotka je schopná pokryť viaceré energetické potreby 
zákazníka jedným zariadením. Vzhľadom na dostupnosť 
kogenerácie v mnohých výkonových triedach má široké 
možnosti využitia v priemysle, v komunálnej sfére, 
v zdravotníckych, či sociálnych zariadeniach. Záujemcom 
o kogeneráciu ponúkame bezplatné vypracovanie 
analýzy využitia kogenerácie pri inštalácii nového alebo 
rekonštrukcii existujúceho zdroja na zemný plyn. 

MODERNIZÁCIA –  
KOMBINOVANÁ VÝROBA 
TEPLA A ELEKTRICKEJ 
ENERGIE

Zemný plyn naďalej postupne nachádza svoje uplatnenie 
aj v doprave a čoraz viac automobiliek má vo svojom 
portfóliu CNG vozidlá. Samotná prevádzka týchto 
vozidiel prináša užívateľom výhody v podobe nižších 
nákladov na pohonné hmoty, ako aj o 50% nižšiu 
daň z motorových vozidiel oproti vozidlám jazdiacich 
na klasické palivá. Používaním CNG sa navyše výrazne 
znižujú emisie škodlivých látok, znižuje sa hlučnosť, čo 
v konečnom dôsledku prináša osoh celej spoločnosti 
v podobe kvalitnejšieho životného prostredia. SPP - 
distribúcia podporuje CNG prostredníctvom zvýhodnenej 
distribučnej tarify pre odberné miesta plniacich staníc 
CNG a prostredníctvom webových stránok 
www.spp-distribucia.sk a www.oplyne.info, na ktorých, 
okrem všeobecných informácií o výhodách zemného 
plynu, predstavujeme širokej verejnosti aj CNG ako 
ekologické palivo s potenciálom výraznejšieho uplatnenia 
v doprave. Záujemcom o budovanie CNG staníc 
poskytujeme tiež obchodno-technické poradenstvo.

STLAČENÝ ZEMNÝ 
PLYN (CNG) A JEHO 
UPLATNENIE V DOPRAVE

Žilina

Nové Mesto nV

Nitra
Bratislava

Trnava

Prievidza

Zvolen

Banská Bystrica

Komárno

Košice

Michalovce

PS CNG SPP

PS CNG Autobusoví dopravcovia
PS CNG Autobusoví dopravcovia (neverejná)



SPRÁVA O PODNIKATEĽSKEJ  
ČINNOSTI SPOLOČNOSTI

EKONOMICKÁ A FINANČNÁ VÝKONNOSŤ

Podobne ako predchádzajúce roky aj rok 2015 sa 
zaradil medzi najteplejšie roky v histórii merania teplôt 
začínajúcej rokom 1880. Odklon priemerných teplôt 
od dlhodobého priemeru však nebol taký výrazný ako 
v roku 2014, ktorý bol najteplejším rokom v histórii 
merania. Mierne zníženie priemernej teploty oproti 
roku 2014 viedlo k medziročnému nárastu spotreby 
zemného plynu a následnému rastu výnosov. V roku 
2015 zároveň pokračovalo postupné preberanie 
podporných činností do interného prostredia od SPP, 
a. s., ktoré spolu s ďalšími optimalizačnými opatreniami 
prispeli k stabilizácii úrovne prevádzkových nákladov 
a k udržaniu finančnej stability spoločnosti. 

V roku 2015 vydal Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 
rozhodnutie o určení ceny za prístup do distribučnej 
siete a distribúciu plynu s platnosťou pre rok 2016. 
Rozhodnutím sa predovšetkým rozšíril počet tarifných 
skupín pre distribúciu plynu.

VÝVOJ PODNIKATEĽSKÉHO 
PROSTREDIA

Spoločnosť  SPP - distribúcia dosiahla v roku 2015 
výnosy z predaja služieb vo výške 362,22 milióna EUR. 
Rozhodujúcou zložkou výnosov boli výnosy z poskytnutia 
distribučnej kapacity s takmer 99%-ným podielom.
Na zabezpečenie výnosov z predaja služieb boli 
vynaložené prevádzkové náklady vo výške 211,42 milióna 
EUR. Prevažujúcimi zložkami prevádzkových nákladov 
boli odpisy a amortizácia, osobné náklady a náklady 
na skladovanie zemného plynu.

Spoločnosť uzatvorila finančný rok 2015 so ziskom pred 
zdanením vo výške 134,64 milióna EUR. Zisk po zdanení 
predstavoval 99,55 milióna EUR. Daň z príjmov vo výške 
35,09 milióna EUR tvorila splatná daň vo výške 34,74 
milióna EUR, osobitný odvod z podnikania v regulovaných 
odvetviach vo výške 6,11 milióna EUR a odložený daňový 
záväzok v sume 5,76 milióna EUR. 

EKONOMICKÉ VÝSLEDKY 
SPOLOČNOSTI

POROVNANIE ŠTRUKTÚRY ZISKU PO ZDANENÍ (v mil. EUR) 

 2015 2014

Výnosy z predaja služieb 362,22 343,60

Prevádzkové náklady -211,42 -211,74

Zisk/strata z finančnej činnosti -16,17 -1,76

Zisk pred zdanením 134,64 130,09

Daň z príjmu -35,09 -32,58

Zisk po zdanení 99,55 97,51

VÝROČNÁ SPRÁVA 2015
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SPRÁVA O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI SPOLOČNOSTI

Celkové aktíva spoločnosti dosiahli k súvahovému dňu 
výšku  2 727,65 milióna EUR. V porovnaní s rokom 2014 
prichádza k poklesu hodnoty aktív o 929,82 milióna EUR. 
Dlhodobé aktíva s hodnotou 2 430,53 milióna EUR tvorili 
89,11% celkových aktív. Najvýznamnejšími položkami 
dlhodobého majetku boli hlavne distribučné siete, 
budovy, stavby, stroje a zariadenia distribučných sietí. 
Investičné výdavky na obstaranie dlhodobého majetku 
dosiahli úroveň 40,09 milióna EUR a smerovali 
predovšetkým do obnovy siete a vybudovanie informačnej 
infraštruktúry.

Hodnota obežných aktív dosiahla k súvahovému dňu 
hodnotu 297,12 milióna EUR. Výrazný pokles hodnoty 
obežného majetku je zároveň determinantom poklesu 
celkových aktív. V roku 2015 prišlo predovšetkým 
k zníženiu hodnoty pohľadávok z cash poolingu a peniaze 
a peňažné ekvivalenty, ktoré boli použité na úhradu 
záväzkov voči akcionárom z dôvodu zníženia základného 
imania v roku 2014. V štruktúre obežného majetku v roku 
2015 dominovali zásoby a peniaze a peňažné ekvivalenty.

MAJETKOVÁ  
A KAPITÁLOVÁ ŠTRUKTÚRA

AKTÍVA

POROVNANIE ŠTRUKTÚRY AKTÍV (v mil. EUR) 

 2015 2014 2015 2014

Dlhodobé aktíva 2 430,53 2 489,57 89,11% 68,07%

Obežné aktíva 297,12 1 167,90 10,89% 31,93%

V roku 2015 v štruktúre financovania spoločnosti 
SPP - distribúcia prevažovali vlastné zdroje, ktoré 
predstavovali 58,10% z celkových zdrojov krytia majetku. 
Vlastné imanie vykázané v hodnote 1 584,88 mil. EUR 
bolo tvorené najmä základným imaním nasledovaným 
zákonným rezervným fondom a výsledkom hospodárenia 
bežného účtovného obdobia. Základné imanie zapísané 
v obchodnom registri pozostávalo z jednej akcie 
v menovitej hodnote 1 200 miliónov EUR.  Zákonný 
rezervný fond  tvorený z kapitálových vkladov bol 
v priebehu roka 2015 znížený o 100 miliónov EUR 
a k súvahovému dňu dosiahol stav 291,48 milióna EUR. 
Dôvodom poklesu je zníženie základného imania počas 
roka 2014, ktoré súvisí s optimalizáciou kapitálovej 
štruktúry.

Záväzky k súvahovému dňu financovali 41,90% aktív 
spoločnosti a ich hodnota dosiahla úroveň 1 142,77 
milióna EUR. V štruktúre záväzkov prevládali dlhodobé 
záväzky v celkovej hodnote 1 027,69 milióna EUR. 

Najvýznamnejším zložkami dlhodobých záväzkov boli 
dlhopisy vydané v nominálnej hodnote 500 miliónov 
EUR, odložený daňový záväzok 373,14 milióna EUR 
a bankové úvery v hodnote 135 miliónov EUR. Hodnota 
krátkodobých záväzkov v porovnaní s minulým rokom 
klesá a k súvahovému dňu dosahuje hodnotu 115,08 
milióna EUR. Pokles súvisí s úhradou záväzku voči 
akcionárom, ktorý vznikol v súvislosti so znížením 
základného imania v roku 2014 zo 1 957 miliónov EUR 
na 1 200 miliónov EUR.

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY

POROVNANIE ŠTRUKTÚRY PASÍV (v mil. EUR)

Vlastné imanie 1 584,88 1 681,72 58,10% 45,98%

Záväzky 1 142,77 1 975,74 41,90% 54,02%

ŠTRUKTÚRA AKCIONÁROV 
k 31.12.2015 bola nasledujúca:

SPP Infrastructure, a. s. 1 akcia 100%

 2015 2014 2015 2014
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Vývoj stavu majetku a výsledkov hospodárenia SPP - distribúcia, a. s., za rok končiaci sa  
31. decembrom 2015 v porovnaní s rokom 2014 podľa individuálnych finančných výkazov pripravených  
v súlade s Medzinárodnými štandardmi pre finančné výkazníctvo tak, ako boli schválené EÚ.

SÚHRNNÉ VÝSLEDKY

DLHODOBÉ AKTÍVA

AKTÍVA

OBEŽNÉ AKTÍVA

Budovy, stavby, stroje a zariadenia 2 413 087 2 480 711

Investície v dcérskych spoločnostiach 1 005 1 005

Nehmotný dlhodobý majetok a ostatné aktíva 16 440 7 850

Dlhodobé aktíva celkom 2 430 532 2 489 566

 Rok končiaci sa  Rok končiaci sa
 31. decembra 2015 31. decembra 2014

AKTÍVA CELKOM 2 727 648 3 657 467

KAPITÁL A REZERVY

Základné imanie 1 200 000 1 200 000

Zákonný rezervný fond a ostatné fondy 285 330 384 212

Nerozdelený zisk 99 545 97 512

Vlastné imanie celkom 1 584 875 1 681 724

Zásoby 153 369 153 032

Pohľadávky a poskytnuté preddavky 63 055 650 980

Daňové pohľadávky a dane z príjmu 0 3 785

Peniaze a peňažné ekvivalenty 80 692 323 046

Poskytnuté pôžičky 0 37 058

Obežné aktíva celkom 297 116 1 167 901

DLHODOBÉ ZÁVÄZKY 1 027 692 1 023 136

KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY 115 081 952 607

Záväzky celkom 1 142 773 1 975 743

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY CELKOM 2 727 648 3 657 467

SÚVAHA (vybrané údaje v tis. EUR)

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY



SPRÁVA O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI SPOLOČNOSTI

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 240 659 234 135

Platené úroky -15 693 -1 014

Prijaté úroky 2 364 5 538

Zaplatená daň z príjmov -35 938 -39 222

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti, netto 191 392 199 437

ZISK PRED ZDANENÍM 134 637 130 090

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 
(vybrané údaje v tis. EUR)

Výnosy z predaja služieb 362 217 343 597

Prevádzkové náklady -211 415 -211 743

Prevádzkový zisk 150 802 131 854

Finančné výnosy 1 792 6 955

Náklady na financovanie -17 957 -8 719

Daň z príjmov -35 092 -32 578

ZISK ZA OBDOBIE 99 545 97 512

VÝKAZ PEŇAŽNÝCH TOKOV (vybrané údaje v tis. EUR)

PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

INVESTIČNÉ ČINNOSTI 

Obstaranie dlhodobého majetku -18 331 -15 779

Príjmy/splátky pôžičiek prijatých od spoločností v skupine - cash pooling -360 338 -527 541

Poskytnuté dlhodobé pôžičky 0 75 622

Príjmy z predaja budov, strojov a zariadení a nehmotného majetku 107 5 093

Peňažné toky prijaté/(použité) z investičnej činnosti, netto -378 562 -462 605
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FINANČNÉ ČINNOSTI

Zníženie zákonného rezervného fondu -1 756 0

(Splatené)/prijaté úvery a pôžičky od bánk -50 000 80 000

Príjmy spojené s vydanými dlhopismi 0 495 320

(Výdavky)/príjmy z derivátových operácií -1 915 -2 514

Výdavky na úhradu záväzkov z finančného prenájmu -1 513 0

Peňažné toky z finančných činností, netto -55 184 572 806

Čisté zvýšenie stavu peňažných prostriedkov -242 354 309 638

Dopady kurzových zmien 0  0

STAV PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV NA ZAČIATKU OBDOBIA 323 046 13 408

STAV PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV NA KONCI OBDOBIA 80 692 323 046

 Rok končiaci sa  Rok končiaci sa
 31. decembra 2015 31. decembra 2014
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VYHLÁSENIE O DODRŽIAVANÍ ZÁSAD KÓDEXU SPRÁVY 
A RIADENIA SPOLOČNOSTI NA SLOVENSKU

Spoločnosť SPP - distribúcia dodržiava pri správe a riadení Kódex správy a riadenia spoločnosti na Slovensku, ktorý je 
vydaný Stredoeurópskou asociáciou správy a riadenia spoločnosti. Kódex je verejne dostupný na internetovej stránke 
asociácie www.cecga.org. Naším cieľom je plnenie a dodržiavanie jednotlivých zásad Kódexu, preukázanie spôsobu ich 
plnenia a súčasne vydanie vyhlásenia o správe a riadení. Podľa § 20 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov spoločnosť predkladá toto Vyhlásenie:

VALNÉ ZHROMAŽDENIE

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti, prostredníctvom ktorého sa akcionári zúčastňujú na riadení 
spoločnosti. Každý akcionár spoločnosti disponuje právami, na základe ktorých uplatňuje svoj vplyv v spoločnosti:

a.  právo podieľať sa na riadení spoločnosti, na zisku a na likvidačnom zostatku spoločnosti pri jej zrušení s likvidáciou. 
Právo zúčastňovať sa na riadení spoločnosti si akcionár uplatňuje hlasovaním na valnom zhromaždení, pričom 
akcionár musí rešpektovať organizačné opatrenia platné pre konanie valného zhromaždenia. Akcionár má právo 
požadovať na valnom zhromaždení informácie, vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb 
ovládaných spoločnosťou, podávať návrhy k prerokúvanému programu a byť volený do orgánov spoločnosti,

b.  akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie určilo na rozdelenie. 
Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne,

c.  akcionár má v rozsahu, v akom mu to umožňujú platné právne predpisy, (vrátane zákona o energetike č. 251/2012 
Z. z.) právo nazerať do zápisníc z rokovania dozornej rady a o takto získaných informáciách je povinný zachovávať 
mlčanlivosť,

d.  právo hlasovať na valnom zhromaždení - počet hlasov akcionára je daný pomerom menovitej hodnoty jeho/jej  
akcií k výške základného imania,

e.  akýkoľvek prevod akcií podlieha súhlasu valného zhromaždenia, pričom valné zhromaždenie môže prevod akcií  
zamietnuť v prípade, ak je to v rozpore so stanovami spoločnosti alebo akcionárskou zmluvou.

Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:

a. voľba a odvolanie členov dozornej rady,
b. voľba a odvolanie členov predstavenstva,
c. zmena stanov, štatútu dozornej rady alebo štatútu predstavenstva,
d. zmena základného imania,
e.  zlúčenie, splynutie, rozdelenie, zmena právnej formy, zrušenie s likvidáciou alebo iná významná zmena  

korporátnej štruktúry spoločnosti,
f. rozhodnutie o vymenovaní likvidátora spoločnosti a určení odmeny pre likvidátora,
g. rozhodnutie o rozdelení akýchkoľvek dividend spoločnosťou alebo rozdeľovanie iných platieb vyplývajúcich z akcií,
h. rozhodnutia o zvýšení alebo znížení základného imania spoločnosti,
i.  schválenie riadnej individuálnej, mimoriadnej individuálnej, riadnej konsolidovanej alebo mimoriadnej konsolidovanej 

 účtovnej závierky spoločnosti,
j.  rozhodnutia o rozdelení zisku spoločnosti vrátane určenia výšky dividend a prípadných tantiém a o spôsobe  

úhrady prípadných strát spoločnosti,
k. rozhodnutia o zmenách práv, spojených s akýmkoľvek druhom akcií spoločnosti,
l. rozhodnutia o premene akcií na meno na akcie na doručiteľa a naopak,
m.  rozhodnutia o obmedzení alebo vylúčení prednostného práva akcionára na upísanie novo vydaných akcií spoločnosti  

v súlade a na základe podmienok stanovených zákonom,
n. schválenie zmluvy o prevode podniku spoločnosti a zmluvy o prevode časti podniku spoločnosti,
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o.  akákoľvek podstatná zmena v povahe hlavnej obchodnej činnosti spoločnosti alebo spôsobe, akým ju spoločnosť vykonáva,
p.  schválenie začatia akéhokoľvek súdneho alebo rozhodcovského konania spoločnosťou voči osobám, ktoré boli  

priamymi alebo nepriamymi akcionármi SPP pred 23. januárom 2013 a prestali nimi byť najneskôr 23. januára 2013,
q. vymenovanie audítora.

PREDSTAVENSTVO

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý koná v mene spoločnosti. Predstavenstvo rozhoduje 
o všetkých záležitostiach týkajúcich sa spoločnosti. Predstavenstvo spoločnosti má piatich členov. Členov predstavenstva 
volí a odvoláva valné zhromaždenie na dobu štyroch rokov. Pri voľbe resp. odvolaní člena predstavenstva môže valné 
zhromaždenie určiť, že jeho zvolenie resp. odvolanie z funkcie je účinné k neskoršiemu dňu, ako bolo prijaté rozhodnutie 
valného zhromaždenia.

Do pôsobnosti predstavenstva patrí:

a. riadi podnikateľskú činnosť spoločnosti a zabezpečuje všetky jej prevádzkové a organizačné záležitosti,
b. zvoláva valné zhromaždenie,
c. vykonáva zamestnávateľské práva,
d. vykonáva uznesenia valného zhromaždenia, resp. písomné rozhodnutia jediného spoločníka,
e. zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, kníh a ostatných dokladov spoločnosti,
f. predkladá správy valnému zhromaždeniu,
g. predkladá materiály na rokovanie dozornej rady,
h. pripravuje ročný rozpočet a obchodný plán spoločnosti.

DOZORNÁ RADA

Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti. Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva 
a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. Dozorná rada spoločnosti má šiestich členov. Dve tretiny (2/3) 
členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie. Jednu tretinu (1/3) členov dozornej rady volia zamestnanci 
spoločnosti na dobu piatich rokov, ak to v danom rozsahu vyžadujú kogentné ustanovenia slovenského práva v čase volieb 
členov dozornej rady. Zasadnutie dozornej rady zvoláva jej predseda najmenej raz za každé tri mesiace. 

Dozorná rada overuje postupy vo veciach spoločnosti a je oprávnená kedykoľvek nahliadať do účtovných dokladov, spisov 
a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti a zisťovať stav spoločnosti. Pritom kontroluje a v rozsahu umožnenom 
právnymi predpismi (najmä Zákonom o energetike) valnému zhromaždeniu predkladá závery a odporúčania vyplývajúce 
z jej kontrolnej činnosti týkajúce sa:

a. plnenia úloh uložených valným zhromaždením predstavenstvu,
b. dodržiavania stanov spoločnosti a príslušných právnych predpisov v činnosti spoločnosti,
c.  hospodárskej a finančnej činnosti spoločnosti, účtovníctva, záznamov, účtov, stavu majetku spoločnosti, jej záväzkov 

a pohľadávok.

Dozorná rada preskúmava a v rozsahu umožnenom právnymi predpismi (najmä Zákonom o energetike) môže predkladať 
valnému zhromaždeniu správy ohľadom:

a. návrhov predstavenstva na zrušenie spoločnosti,
b. návrhov predstavenstva na vymenovanie likvidátora spoločnosti,
c. návrhov predstavenstva ohľadom Individuálneho ročného rozpočtu a obchodného plánu spoločnosti,
d. správ predstavenstva.
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VÝBORY

V spoločnosti je zriadený Výbor pre audit, ktorého činnosť je v súlade so schválenými štatútmi. Výbor pre audit vykonáva 
kontrolnú činnosť v oblasti externého a interného auditu spoločnosti. Výbor pre audit má dvoch členov, člena dozornej 
rady a nezávislého audítora. Minimálne jeden člen výboru pre audit musí mať päť rokov odbornej praxe v oblasti 
účtovníctva alebo auditu a musí byť nezávislý.

METÓDY RIADENIA

Spoločnosť pri riadení využíva predovšetkým metódy priameho riadenia, metódy kombinácie priameho a odborného 
(nepriameho) riadenia a metódy projektového riadenia.

Priame riadenie sa spravidla vykonáva stanovovaním cieľov, úloh a normatívov a operatívnym usmerňovaním činnosti 
riadeného organizačného útvaru alebo zamestnanca.

Odborné (nepriame) riadenie sa realizuje využívaním mechanizmov vnútornej kontroly, stanovením priestoru pre 
samostatné vedenie a organizovanie vlastnej práce riadeného organizačného útvaru alebo zamestnanca a uplatňovaním 
progresívnych ekonomických stimulov, ktoré sú v súlade s účinným riadením rizík.

Projektové riadenie predpokladá dočasné vyčlenenie konkrétnych organizačných útvarov alebo zamestnancov a ich 
dočasné podriadenie vedúcemu projektu v stanovenom rozsahu za účelom dosiahnutia cieľu projektu.

SYSTÉM VNÚTORNEJ KONTROLY A RIADENIE RIZÍK

Výkonom vnútornej kontroly na všetkých úrovniach organizačnej štruktúry preventívne odhaľujeme v spoločnosti 
potenciálny vznik rizík. Vnútorný kontrolný systém zahŕňa všetky formy nepretržitých kontrolných opatrení, postupov 
a mechanizmov v jednotlivých útvaroch. 

Vnútorný kontrolný systém SPP - distribúcia bol implementovaný prostredníctvom prijatia interných riadiacich 
aktov, ktoré upravujú výkon internej kontroly a interných auditov vlastnými zamestnancami. Kontroly vykonávajú 
zamestnanci, ktorí sa priamo zúčastňujú na jednotlivých procesoch, vedúci zamestnanci jednotlivých útvarov, zodpovední 
za kontrolované procesy a za výsledky kontroly, nimi poverení zamestnanci alebo interní audítori. 

Výsledky kontrol sú predkladané na pravidelnej báze príslušným orgánom spoločnosti. Včasným prijímaním preventívnych 
opatrení dosahujeme efektívne nastavenie kľúčových procesov.

V rámci riadenia rizík spoločnosť SPP – distribúcia sleduje, vyhodnocuje a riadi najmä regulačné, trhové, finančné, 
prevádzkové, environmentálne, personálne, mediálne riziká. Vďaka akčným plánom prijatým vedením spoločnosti 
zabezpečujeme  trvalé znižovanie vplyvov rizík na  chod spoločnosti.
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ZÁKLADNÉ IMANIE SPOLOČNOSTI

Základné imanie spoločnosti tvorí 1 200 000 000 EUR, v tejto štruktúre:
Číslo emisie (ČEM): LP0001508566
Menovitá hodnota: 1 200 000 000 EUR
Počet: 1 ks
Druh: kmeňová akcia
Podoba: listinná
Forma: akcia na meno
Percentuálny podiel na základnom imaní: 100%
Prijaté na obchodovanie: 0 ks

V štruktúre základného imania nie sú akcie, ktorých majitelia by disponovali osobitnými právami kontroly. Spoločnosť 
nemá žiadnu vedomosť o dohodách medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti 
cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv. 

Spoločnosť neuzatvorila žiadne dohody, ktoré nadobúdajú účinnosť, menia sa alebo ktorých platnosť sa skončí  
v dôsledku zmeny kontrolných pomerov súvisiacej s ponukou na prevzatie. 
Spoločnosť neuzatvorila žiadne dohody s členmi svojich orgánov alebo zamestnancami, na ktorých základe sa im 
má poskytnúť náhrada, ak sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí vzdaním sa funkcie, výpoveďou zo strany 
zamestnanca, ich odvolaním, výpoveďou zo strany zamestnávateľa bez uvedenia dôvodu alebo pracovný pomer skončí 
v dôsledku ponuky na prevzatie.
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Správa o plnení opatrení prijatých v programe súladu za rok 2015
1.  Program súladu je interný predpis prevádzkovateľa distribučnej siete SPP – distribúcia, a.s., ktorý v súlade 

s požiadavkami zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, určuje opatrenia 
na zabezpečenie nediskriminačného správania prevádzkovateľa distribučnej siete, ktorý je súčasťou vertikálne 
integrovaného podniku. Program súladu určuje konkrétne povinnosti zamestnancom, zamerané na vylúčenie 
možného diskriminačného správania prevádzkovateľa distribučnej siete. Predpis s označením D.RM.04.06.06 bol 
aktualizovaný v poslednom štvrťroku 2015.  V aktualizácii s označením D.RM.04.07.06 a s účinnosťou od 1.12.2015 
bol doplnený zákaz zamestnancom zneužívať dôverné informácie na obchodovanie vo vlastnom mene, na základe 
ustanovení nariadenia EÚ č. 1227/2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou (nariadenie 
REMIT). 

2.  V programe súladu sú stanovené nasledovné opatrenia:
 (a)   povinnosti zabezpečujúce nezávislosť prevádzkovateľa distribučnej siete od iných aktivít, ktoré nesúvisia s 

distribúciou plynu,
 (b)  povinnosti zabezpečujúce nediskriminačné správanie prevádzkovateľa distribučnej siete pri poskytovaní informácií,
 (c)  povinnosti zabezpečujúce nediskriminačné podmienky poskytovania služieb prevádzkovateľa distribučnej siete 

účastníkom trhu s plynom,
 (d) podmienky vzťahujúce sa na manažéra programu súladu, včítane jeho vymenovania a odvolania, 
 (e)  činnosť manažéra programu súladu včítane školení zamestnancov prevádzkovateľa distribučnej siete o programe 

súladu a činnosti zamestnancov zamerané na dodržiavanie programu súladu, 
 (f)  povinnosti zabezpečujúce zverejňovanie programu súladu, kontrolu a vyhotovenie ročnej správy o plnení programu 

súladu.
3. Plnenie opatrení uvedených v programe súladu bolo v roku 2015 zabezpečené hlavne nasledovným spôsobom:
 (a)  SPP - distribúcia, a.s. ako prevádzkovateľ distribučnej siete je zriadená ako samostatná spoločnosť a jej 

organizačná štruktúra je usporiadaná tak, že je zabezpečená nezávislosť všetkých činností prevádzkovateľa 
distribučnej siete súvisiacich s distribúciou plynu od iných aktivít vertikálne integrovaného podniku, ktoré s 
distribúciou plynu nesúvisia,

 (b)  dodržiavaním nediskriminačného prístupu pri poskytovaní informácii určených pre účastníkov trhu s plynom 
a pri poskytovaní služieb prevádzkovateľa distribučnej siete,

 (c)  do interných postupov prevádzkovateľa distribučnej siete sú implementované opatrenia na zabezpečenie 
nediskriminačného správania v zhode s programom súladu,

 (d)  zverejnením programu súladu, kde zamestnancom prevádzkovateľa distribučnej siete je prístupný v elektronickej 
databáze predpisov a ostatným účastníkom trhu s plynom na web stránke prevádzkovateľa distribučnej siete,

 (e)  uskutočňovaním kontroly dodržiavania programu súladu. V roku 2015 manažér programu súladu napríklad preveril 
obchodné podmienky zverejnené na web stránke prevádzkovateľa distribučnej siete, pravidlá hodnotenia užívateľov 
distribučnej siete pri stanovení finančnej zábezpeky, podmienky pri dodávke plynu účastníkovi trhu súčasne 
viacerými dodávateľmi plynu, podmienky pri pripájaní a vysporiadaní plynárenských zariadení iných vlastníkov k 
distribučnej sieti, a.t.ď. 

4.  Dňa 14.5.2014 na základe rozhodnutia akcionára sa jediným akcionárom SPP – distribúcia, a.s. stala spoločnosť 
SPP Infrastructure, a.s. Týmto dodávateľ plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. už nie je súčasťou vertikálne 
integrovaného podniku, ktorého súčasťou je SPP - distribúcia, a.s. Týmto sa zabezpečila úplná nezávislosť činností 
prevádzkovateľa distribučnej siete súvisiacich s distribúciou plynu od aktivít, ktoré súvisia s dodávkou plynu. 
Na základe zmlúv preberala SPP - distribúcia, a.s. v roku 2015 od spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 
iba služby prenájmu nehnuteľností a dočasne služby v oblasti IT. Pri službách v oblasti IT sa postupne ukončuje ich 
preberanie.

5.  Manažér programu súladu prevádzkovateľa distribučnej siete v období od 1.1.2015 do 31.12.2015 nezistil žiadne 
porušenie povinností, ktoré sú stanovené v programe súladu.

      V Bratislave, dňa 3.2.2016

Ing. Milan Kachút 
manažér programu súladu 

prevádzkovateľa distribučnej siete SPP - distribúcia, a. s.

SPRÁVA PROGRAMU SÚLADU  PREVÁDZKOVATEĽA 
DISTRIBUČNEJ SIETE ZA ROK 2016



37

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA



VÝROČNÁ SPRÁVA 2015

40

PERSPEKTÍVY SPOLOČNOSTI NA ROK 2016

Byť naďalej stabilným, dôveryhodným a efektívnym poskytovateľom služieb v oblasti distribúcie zemného plynu zostáva 
kontinuálnou víziou spoločnosti SPP - distribúcia aj v budúcnosti. Ciele roka 2016 budeme dosahovať prostredníctvom 
vysokej úrovne bezpečnosti našich prevádzkových činností, neustálym zlepšovaním prevádzkovej a investičnej efektívnosti, 
zlepšovaním prístupu k zákazníkom a zvyšovaním zaangažovanosti našich zamestnancov.

Bezpečnú prevádzku distribučnej sústavy budeme aj v budúcom roku zabezpečovať transparentným a objektívnym 
hodnotením technického stavu všetkých našich plynárenských zariadení prostredníctvom princípov založených 
na hodnotení rizika. Na základe analýz pravdepodobnosti ako príčiny a dopadu ako následku budeme adekvátne 
nastavovať parametre údržby, zintenzívňovať údržbu u rizikových aktív a obmedzovať zásahy do fungujúcich alebo 
bezrizikových zariadení. 

V centre našej pozornosti preto bude aj vecné splnenie plánu údržby a investícií smerujúcich do rekonštrukcie našich 
sietí. Naďalej budeme pracovať na zvýšení nášho podielu na stavebnej montážnej činnosti. Prioritou zostáva aj riešenie 
neoprávnených odberov. Spoluprácou s policajným zborom a ďalšími štátnymi inštitúciami zintenzívnime náš postup 
voči páchateľom a organizátorom neoprávnených odberov, ktorí okrem podvodu svojím nezákonným konaním ohrozujú 
bezpečnosť a spoľahlivosť distribúcie zemného plynu a verejnosť všeobecne.

Naďalej budeme pokračovať v zefektívňovaní výkonu našich prevádzkových činností, konkrétne v oblasti obstarávania, 
zvyšovaní produktivity práce ako aj optimalizácii nákladov na správu nehnuteľnosti a vozového parku. Popritom sa 
zameriame na zavŕšenie procesu odčlenenia, tzv. unbundlingu, od predchádzajúcej materskej spoločnosti SPP, v zmysle 
požiadaviek ÚRSO, dobudovaním nového IT systému našej spoločnosti. Dosiahneme tak najvyššiu úroveň odčlenenia 
zodpovedajúcu vlastníckemu odčleneniu.

Čo sa týka obsluhy zákazníkov, aj naďalej sa budeme zameriavať na zvyšovanie úrovne poskytovaných služieb. Ide 
predovšetkým o skvalitňovania služieb v oblasti pripájania do distribučnej siete, ako aj zlepšovanie elektronických služieb 
a komunikácie so zákazníkom prostredníctvom našej webovej stránky. Jednou z priorít bude aj aktívna propagácia 
zemného plynu ako ekonomicky a ekologicky výhodného energetického média. K propagácii využijeme existujúci 
microsite www.oplyne.info, ktorého hlavnou úlohou je rozvíjať povedomie o zemnom plyne. Rovnako sa zemný plyn 
chystáme propagovať na miestach, kde si budúci stavebníci získavajú informácie súvisiace so stavbou ich rodinného 
domu. Dôraz budeme klásť aj na zákazníkov, ktorí majú záujem vybudovať a efektívne prevádzkovať svoje energetické 
hospodárstvo, rekonštruovať alebo meniť plynové spotrebiče. Aj v roku 2016 budeme pokračovať v nastavenej spolupráci 
s vybraným výrobcom kotlov,  s cieľom udržať si existujúcich odberateľov pri kontinuálnom využívaní zemného plynu.
Chceme predvídať budúce potreby našich zákazníkov, pružne reagovať na identifikované potreby ako aj na vývoj 
na energetickom trhu a  vytvárať tak hodnoty pre našich obchodných partnerov, akcionárov a zamestnancov.
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SPP - distribúcia, a. s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava 26
Slovenská republika
www.spp-distribucia.sk 

Poruchová linka – plyn:
Tel.: 0850 111 727 (spoplatňované cenou miestneho volania)

Zákaznícka linka pre pripájanie do distribučnej siete:
Tel.: 0850 269 269 (spoplatňované cenou miestneho volania)
Zákaznícka linka je v prevádzke každý pracovný deň od 7.00 do 20.00 h.
E-mail: pripajanie@distribuciaplynu.sk
On-line formuláre: www.spp-distribucia.sk/sk_online-aplikacie

Zmluvné vzťahy medzi SPP - distribúcia, a. s., a dodávateľmi plynu:
Tel.: +421 2 2040 2011 sekretariát sekcie distribučných služieb
E-mail: distribucia@spp-distribucia.sk 

Microsite o zemnom plyne:
www.oplyne.info  

Reklamácie služieb SPP - distribúcia, a. s.:
E-mail: reklamacie@spp-distribucia.sk 

Kontakt s médiami:
Milan Vanga, manažér externej komunikácie
Tel.: +421 2 2040 2020
GSM: +421 903 510 505
E-mail: milan.vanga@spp-distribucia.sk 
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SPP - distribúcia, a.s.

Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava

Slovenská republika
www.spp-distribucia.sk




