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Vážení akcionári,
Vážené kolegyne,
Vážení kolegovia,

výročná správa, ktorú vám predkladáme, obsahuje
výsledky našich snáh, činností a úspešnej realizácie
projektov za posledných dvanásť mesiacov, na zákla -
de ktorých môžeme hodnotiť rok 2014 ako úspešný
vo viacerých oblastiach. SPP - distribúcia, a.s., vstú -
pi la do uplynulého roka s novými zodpovednosťami
po tom, čo úspešne prevzala väčšinu podporných
činností v minulosti poskytovaných materskou
spoločnosťou SPP. Po úplnom odčlenení spoločnosti
sme efektívne využili priestor na nastavenie vlastných
politík, adresnejších procesov a nástrojov v oblastiach
ako sú ľudské zdroje, obstarávanie, zákaznícke služby
a ďalšie. Týmto prenosom kompetencií sme dosiahli
autonómiu spoločnosti SPP - distribúcia ako nezávis -
lého prevádzkovateľa distribučnej siete a poskytova -
teľa distribučných služieb, a dosiahli stav, kedy sú
naše interné služby vo všetkých ohľadoch flexibilnej -
šie a adresnejšie voči našim reálnym potrebám.
Všetky aktivity spoločnosti sme uskutočňovali
pri riadnej a bezpečnej prevádzke siete, o čom svedčí
aj skutočnosť, že sme sa úspešne vyhli závažným
udalostiam na distribučnej sieti. Je to vďaka pragma -
tickému prístupu k plánovaniu investícií a rekon -
štrukcií, ale najmä vysokej kvalite údržbových
činností. S údržbou siete úzko súvisí aj nový trend
v oblasti starostlivosti o majetok spoločnosti. V rámci
prístupu Risk-Based Maintenance postupne prechá -
dzame od pevne stanovených intervalov preventív -
nych činností k zintenzívneniu údržby u rizikových
aktív. Naopak, obmedzujeme zásahy do zariadení,
ktoré fungujú bez problémov alebo sú bezrizikové.
Na modeloch hodnotenia technického stavu vyhodno -
cujeme nielen potenciálne technické zlyhania, ale aj
ich možné následky pre našu spoločnosť a hlavne
pre bezpečnosť a spoľahlivosť distribučnej siete, čo
priamo súvisí so znižovaním rizika ohrozenia zdravia

a majetku obyvateľov v blízkosti plynovodov. Týmto
spôsobom starostlivosti o majetok zároveň zvyšujeme
efektívnosť prevádzkových činností a súčasne aj
mieru bezpečnosti a spoľahlivosti plynárenských
zariadení. Najvýznamnejšie investície spoločnosti
v roku 2014 smerovali do rekonštrukcie plyná -
renských zariadení, najmä miestnych sietí, s cieľom
zvýšiť ich bezpečnosť. Okrem nich investície predsta -
vovali aj rekonštrukcie regulačných staníc, inovácie
obchodného merania, nákup plynomerov a drobného
majetku. 
Pred zimným obdobím sme pozornosť spoločnosti
sústredili hlavne na procesy súvisiace so zabezpe -
čením dostatku zemného plynu pre domácnosti aj
v prípade potenciálnej krízovej situácie, aby sme im
aj v prípade nedostatku plynu od dodávateľov zaistili
bezpečnú a spoľahlivú distribúciu plynu na úrovni
štandardu, na aký sú odberatelia plynu bežne zvyknu -
tí. Naše skladovacie kapacity zemného plynu boli
naplnené a aj vďaka precíznej údržbe distribučnej
siete, ktorú sme vykonali v priebehu roka, sme boli
stopercentne pripravení zabezpečiť spoľahlivú distri -
búciu plynu všetkým odberateľom.
Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch sme sa
aj v roku 2014 intenzívne zaoberali problematikou
neoprávnených odberov. Našou jednoznačnou priori -
tou v tejto oblasti je presvedčiť hlavne odbornú, ale aj
laickú verejnosť, že neoprávnený odber je krádež ako
každá iná a navyše ohrozuje bezpečnosť dodávok
plynu a život, zdravie a majetok odberateľov. Preto
sme v uplynulom roku vyvíjali maximálne úsilie, aby
sme pri riešení neoprávnených odberov posilnili
postavenie našej spoločnosti ako prevádzkovateľa
distribučnej siete. 
Čo sa týka služieb, spoločnosť sa kontinuálne sústre -
ďuje na neustále zvyšovanie úrovne zákazníckych
služieb, s cieľom zabezpečiť čo najvyšší komfort ob -
sluhy pre súčasných a budúcich zákazníkov. Zákazník
môže riešiť otázky súvisiace s pripojením do distri -
bučnej siete prostredníctvom niektorej zo Zákaz níc -
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kych kancelárií pre pripájanie do distribučnej siete
(Bratislava, Žilina, Košice a Zvolen). Okrem osobného
kontaktu má zákazník k dispozícii aj  Zákaznícku
linku, poštový, či e-mailový kontakt. Keďže požiadav -
ky zákazníkov sú stále náročnejšie a dnešná doba
vyvíja čoraz väčší tlak na kvalitu a rýchlosť, SPP -
distribúcia v roku 2014 rozšírila existujúcu ponuku
svojich poskytovaných elektronických služieb. Proces
pripájania do distribučnej siete sa výrazne zrýchlil
a zároveň sa zlepšil komfort zákazníkov vďaka poho -
dlnému spôsobu komunikácie s našou spoločnosťou
prostredníctvom internetovej stránky.
Riadenie environmentálnych aspektov činností našej
spoločnosti je pre nás stálou prioritou, preto defino -
vané prevádzkové a kontrolné postupy a indikátory
výkonnosti dodržiavame v súlade s kľúčovými požia -
davkami normy ISO 14 001. V súvislosti s ochranou
životného prostredia naďalej podporujeme zemný
plyn ako tradičné „zelené“ palivo. V rámci tejto pod -
po ry aj počas roka 2014 v našej spoločnosti pokra čo -
val projekt podpory využívania zemného plynu ako
efektívneho a ekologického média. Projekt je primár -
ne zameraný na podporu moderných technológií,
ktoré využívajú zemný plyn ako palivo. Sú to predo -
všetkým technológie kogeneračných jednotiek, plyno -
vých kotlov pre domácnosti a maloodberateľov
a CNG. 

Hospodárenie firmy bolo v uplynulom roku výrazne
ovplyvnené odklonom teplôt od ich dlhodobého prie -
me ru. Nadpriemerne vysoké teploty zaznamenané
v zimných mesiacoch sa výrazne premietli do objemu
distribuovaného zemného plynu. Nepriaznivé faktory
sme sčasti kompenzovali prijatými optimalizačnými
opatreniami hlavne v oblasti spotreby materiálu
a energie a nakupovaných služieb. V dôsledku vyššie
uvedených faktorov sme v roku 2014 dosiahli tržby
na úrovni 343,6 mil. EUR a zisk po zdanení na úrovni
97,5 mil. EUR. 
Za každým výsledkom spoločnosti vidíme človeka,
preto ďakujeme všetkým našim zamestnancom
za kvalitne vykonanú prácu v uplynulom roku.
Ďalší rozvoj spoločnosti SPP - distribúcia ako moder -
nej, efektívnej a konkurencieschopnej spoločnosti
stojí na kvalitných pilieroch vytvorených v náročnom
uplynulom období. Veríme, že aj v nasledujúcich ro -
koch budeme stabilným, dôveryhodným a efektívnym
poskytovateľom služieb v oblasti distribúcie zemného
plynu, predvídať budúce potreby našich zákazníkov,
pružne reagovať na identifikované potreby, ako aj
na vývoj na energetickom trhu, a  vytvárať tak hodno -
ty pre našich zákazníkov, akcionárov a zamestnancov.

Ing. František Čupr, MBA
predseda predstavenstva

Ing. Štefan Šebesta
podpredseda predstavenstva

Ing. Martin Hollý
generálny riaditeľ



Spoločnosť SPP   distribúcia vlastní a prevádzkuje
plynárenskú distribučnú sieť na území Slovenskej
republiky s úctyhodnou dĺžkou viac ako 33 000 km.
Prostredníctvom nej zabezpečuje distribúciu zem -
ného plynu v objeme približne 98% celkového distri -
buovaného objemu zemného plynu v Slovenskej
republike do viac ako 1,5 milióna odberných miest,
čo predstavuje viac ako 94% populácie s prístupom
k zemnému plynu. Sieť týchto parametrov si vyžaduje
nepretržitú starostlivosť, preto sa dôkladne venujeme
kondícii našich plynovodov a plynárenských zariadení.
Prehlbovanie odbornosti a neustály rozvoj sú nevyh -
nutným predpokladom pre dôsledné zaistenie tech -
nicky bezpečnej, dodávateľsky spoľahlivej a zároveň
ekonomicky efektívnej distribúcie zemného plynu. 
SPP - distribúcia sa ako jeden z hlavných garantov
kontinuity dodávok zemného plynu významným spô -
sobom podieľa na zachovaní energetickej bezpečnosti
Slovenskej republiky. Svoju pozornosť sústredí
na dôsledné plnenie štandardov kvality a mnohých
ďalších legislatívnych požiadaviek. Spoločnosť
zodpovedá za strategické zabezpečenie dodávok
pre odberateľov v domácnostiach, za dispečerské
riadenie a monitorovanie siete vrátane jej fyzického
vyvažovania, preto je SPP - distribúcia jedným z kľú -
čových hráčov v slovenskom plynárenstve.
SPP - distribúcia sa svojou činnosťou aktívne zúčast -
ňuje na rozvoji otvoreného trhového prostredia. Kla -
die dôraz na poskytovanie profesionálnych služieb
pre 24 užívateľov distribučnej siete ako aj pre kon -
cových zákazníkov vo všetkých kategóriách a v nepos -
lednom rade na transparentné a nediskriminačné
pôsobenie v obchodnej činnosti. Za skutočne kľúčové
pokladáme neustále skvalitňovanie služieb, ktoré
v čoraz širšej miere poskytujeme našim zákazníkom
elektronicky.

Prioritnými oblasťami podnikania spoločnosti SPP -
distribúcia je predaj distribučných kapacít, pripájanie
do plynárenskej distribučnej siete, aktívna podpora
využívania zemného plynu ako komfortného, ekono -
micky a ekologicky výhodného média, rozvojové akti -
vi ty a prevádzka a výkon údržby plynárenských
zariadení. 
Prvoradým predpokladom bezpečnosti siete je bez -
pečnosť našich pracovísk, preto sa dôkladne zame -
ria vame na prevenciu pred výskytom pracovnej
úrazovosti. Za dôležitú považujeme tiež neustálu sna -
hu o nové optimálnejšie procesné riešenia, zefektív -
ňovanie činností či zvyšovanie prevádzkovej efektivity.
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Ing. Miroslav Haško sa stal členom predstavenstva 14.5.2014.
Ing. Gustáv Laca sa stal členom predstavenstva 22.8.2014.

Ing. František Čupr, MBA
predseda predstavenstva

Ing. Štefan Šebesta
podpredseda predstavenstva

Mgr. Petr Hájek
člen predstavenstva

Ing. Miroslav Haško
člen predstavenstva

Ing. Gustáv Laca
člen predstavenstva

PREDSTAVENSTVO K 31.12.2014
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VRCHOLOVÝ MANAŽMENT K 31.12.2014

Ing. Martin Hollý
generálny riaditeľ

Ing. Roman Filipoiu, MBA
riaditeľ sekcie ekonomiky a regulácie

Ing. Rastislav Prelec
riaditeľ sekcie prevádzky siete

a riadenia aktív

Ing. Miroslav Horváth
riaditeľ sekcie údržby a merania

Ing. Marek Paál
riaditeľ sekcie distribučných služieb

Ing. Irenej Denkocy, ACCA
riaditeľ sekcie investícií

Mgr. Ing. František Kajánek
riaditeľ sekcie ľudských zdrojov,

kvality a BOZP a E

Ing. Irenej Denkocy, ACCA
bol od 1.7.2014 poverený
riadením sekcie investícií.
Do 30.6.2014 bol riaditeľom
sekcie investícií Ing. Dušan
Dobiaš.
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DOZORNÁ RADA

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Ing. Rastislav Chovanec, PhD.
predseda dozornej rady

Mgr. Pavel Horský
podpredseda dozornej rady

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

Mgr. Pavel Horský sa 30.9.2014 stal členom dozornej
rady. 13.11.2014 bol zvolený na pozíciu podpredsedu
dozornej rady. Do 29.9.2014 zastával funkciu podpred -
sedu dozornej rady Ing. Robert Ševela, Ph.D.

VALNÉ ZHROMAŽDENIE

DOZORNÁ RADA

VNÚTORNÝ DOHĽADMANAŽÉR PROGRAMU SÚLADU

PREDSTAVENSTVO

GENERÁLNY RIADITEĽ

SEKCIA PREVÁDZKY
SIETE A RIADENIA 

AKTÍV

SEKCIA 
EKONOMIKY 

A REGULÁCIE

SEKCIA ĽZ, 
KVALITY,
BOZP A E

SEKCIA
INVESTÍCIÍ

SEKCIA 
ÚDRŽBY 

A MERANIA

SEKCIA 
DISTRIBUČNÝCH

SLUŽIEB



PREVÁDZKA A BEZPEČNOSŤ SIETE

Rok 2014 bol z pohľadu prevádzkovania plynárenskej
distribučnej siete veľkou výzvou, v ktorej naša spoloč -
nosť obstála a potvrdila profesionálnu vyspelosť
pri riešení prevádzkových problémov a dôveryhodnosť
pri zabezpečení distribúcie zemného plynu pre svo -
jich zákazníkov. Prívalovými dažďami vymyté plynovo -
dy v jarných a letných mesiacoch, prechod na nový
odorant a nárast počtu poškodení plynárenských za -
riadení tretími stranami v posledných mesiacoch ro -
ka dokonale preverili pripravenosť našej spoločnosti
pre zaistenie bezpečnej a spoľahlivej prevádzky siete.
Interné modely pre hodnotenie technického stavu
plynárenských zariadení sme obohatili o hodnotenie
dôsledkov ich prípadného výpadku. Položili sme tak
základy pre implementáciu efektívnejšieho prístupu
k plánovaniu preventívnej údržby plynovodov a regu -
lačných staníc – Risk-Based Maintenance.

POŠKODZOVANIE PLYNÁRENSKÝCH
ZARIADENÍ TRETÍMI STRANAMI

V uplynulom roku sme v porovnaní s rokom 2013
zaznamenali zvýšený trend vývoja poškodení plyná -
renských zariadení tretími stranami v podobe 50 %
nárastu týchto prípadov. Poškodenia sme zazname -
nali predovšetkým pri realizácii zemných prác, ktoré
sú ich najčastejším zdrojom a prinášajú skutočné
bezpečnostné riziko. Navrhli sme preto účinné opat -
renia v podobe rozsiahlej informačnej kampane, kto -
rú budeme realizovať v priebehu roka 2015. 

ZAISTENIE ŠTANDARDU BEZPEČNOSTI
DODÁVOK

Spoločnosť SPP - distribúcia ako prevádzkovateľ dis -
tribučnej siete aj v roku 2014 zabezpečovala za úče -
lom riešenia prípadného stavu núdze a jeho pred-
chádzania štandard bezpečnosti dodávok plynu
pre odberateľov v domácnostiach v súlade s platnou
legislatívou. Štandard bezpečnosti dodávok zaisťuje -
me predovšetkým prostredníctvom využitia zásob
zemného plynu v podzemnom zásobníku určenom aj
na vyvažovanie siete a ďalej prostredníctvom zmluvne
dohodnutých dodávok plynu.
Spoľahlivé plnenie uvedených opatrení počas uplynu -
lého roka svedčí o tom, že spoločnosť je schopná za -
bezpečiť nepretržitú a spoľahlivú distribúciu plynu
pre všetky domácnosti v Slovenskej republike aj
v prípade vzniku mimoriadnej situácie v oblasti dodá -
vok zemného plynu počas legislatívne definovaného
obdobia.

ODHAĽOVANIE NEOPRÁVNENÝCH
ODBEROV ZEMNÉHO PLYNU

Aj v roku 2014 sme sa aktívne venovali odhaľovaniu
neoprávnených odberov zemného plynu s cieľom
predchádzať bezpečnostným rizikám a dosiahnuť
zníženie strát plynu v procese prevádzkovania siete.
Znepokojujúci rastúci trend z predchádzajúcich rokov
aj naďalej pretrváva a počet identifikovaných a zado -
kumentovaných neoprávnených odberov v roku 2014
stúpol na 2 545 prípadov, čo je nárast o 4,5% oproti
roku 2013.
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V záujme zachovania bezpečnosti osôb, predchádza -
nia škodám na majetku a ohrozeniu dodávok plynu,
a zvyšovania bezpečnosti prevádzkovaných zariadení,
vykonal tím pre vyhľadávanie a dokumentáciu ne -
oprávnených odberov v roku 2014 desiatky plošných
kontrol zameraných na odhaľovanie týchto prípadov.
Za týmto účelom bolo v uplynulom roku skontrolova -
ných celkovo 25 543 odberných miest, pričom bolo
zistených 829 prípadov preukázateľných zásahov
do meradiel či dokonca priamo do plynovodu. Na zák -
lade skutočností, ktoré nasvedčovali tomu, že bol
spáchaný trestný čin krádeže zemného plynu, bolo
podaných 433 trestných oznámení, ktoré následne
preverovali orgány činné v trestnom konaní. 

PLYNOFIKÁCIA SLOVENSKA

Plynofikácia nových lokalít na Slovensku pokračuje,
avšak v porovnaní s minulosťou oveľa umiernenejšie.
Ide najmä o pripájanie nových obytných lokalít
v už splynofikovaných obciach. Dôvodom pre túto
skutočnosť je splynofikovaných 77% obcí na Sloven -
sku, v ktorých žije až 94% obyvateľov krajiny.

Distribúcia zemného plynu distribučnou sieťou SPP - distribúcia v rokoch 2010 – 2014   (mld. m3 / 15°C)

* Pod výrazný pokles distribuovaných objemov zemného plynu v období roka 2014 oproti predchádzajúcim
obdobiam sa negatívne podpísal najmä zvýšený teplotný priemer počas zimnej sezóny.

2010 2011 2012 2013 2014

Distribuované objemy 5,32 5,33 5,03 5,03 4,24*
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Mapa distribučnej siete SPP - distribúcia

Dĺžka distribučnej siete v rokoch 2010 – 2014 (v km) 

2010 2011 2012 2013 2014

Vysokotlakové plynovody 6 302 6 307 6 294 6 291 6 291

Strednotlakové a nízkotlakové
plynovody 26 446 26 653 26 785 26 891 26 966

Spolu 32 748 32 960 33 079 33 182 33 263

Členenie plynovodov miestnej siete v rokoch 2010 - 2014 (v km) 

2010 2011 2012 2013 2014

Oceľ 12 819 12 822 12 733 12 623 12 559

Polyetylén 13 627 13 831 14 052 14 268 14 407

Investície do obnovy/rekonštrukcie siete v rokoch 2010 - 2014 (v mil. EUR) 

2010 2011 2012 2013 2014

Investície do obnovy 47 45 42 28 14

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

57 110 134 136 90
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OTVORENOSŤ TRHU S PLYNOM

K 31.12.2014 sme zabezpečovali prístup do distribuč -
nej siete a distribúciu plynu pre 24 užívateľov distri -
bučnej siete. Vývoj počtu odberateľov potvrdzuje, že
z pohľadu obchodných a technických podmienok
našej spoločnosti, už od začiatku liberalizácie trhu
s plynom na Slovensku neexistujú prekážky vstupu
nových dodávateľov plynu na trh.

Za rok 2014 evidujeme viac než 63 000 zmien dodá -
vateľa plynu. Napriek tomu, že proces zmeny dodáva -
teľa je už niekoľko rokov štandardizovaný a automati-
zovaný, evidujeme oproti roku 2013 pokles počtu
zmien dodávateľa plynu takmer o 33% najmä v kate -
górii domácnosť. Počty zmien dodávateľa plynu
v ostatných kategóriách (maloodber, strednoodber,
veľkoodber) sú oproti predchádzajúcemu roku ustá -
lené. Od začiatku liberalizácie trhu s plynom na Slo -
vensku sme vytvorili podmienky pre jednoduchý
a transparentný proces zmeny dodávateľa plynu
a v súčasnej dobe sme technicky pripravení spraco -
vať mesačne prakticky neobmedzený počet žiadostí
o zmenu dodávateľa plynu.

ZÁKAZNÍCKA ORIENTÁCIA

25

20

15

10

5

0
2007

1

2008

Počet užívateľov distribučnej siete

3

7

2009

6

2010 2011 2012 2013 2014

14

22 23 24

Počet užívateľov distribučnej siete

25

Počet užívateľov distribučnej siete

242322
24

2009

3

2008

1

2007
0

5

10

15

20

14

20142013201220112010

6

2009

7

22

2014

Počet zmien dodávateľa plynu podľa kategórií

2009 2010 2011 2012 2013 2014
0

30 000

60 000

90 000

120 000

150 000

037 084

21 363

105

131 594

144

88 028

5 2950 5 249 5 245 5 67615 85 229 346 480204

57 270

5 583469174

V S M D150 000

120 000

V

Počet zmien dodávateľa plynu podľa kategórií

DMS

Počet zmien dodávateľa plynu podľa kategórií

131 594

2009

90 000

60 000

30 000

0
37 0 84515 85

20112010

0

21 363

1052950 5 24985 229

20132012

144

88 028

5 245 5 676346 204 480

2014

88 028

57 270

5 583174 469

57

Počet zmien dodávateľa

3 119

26 946

137 329

94 388

63 496

140 000

120 000

100 000

80 000

60 000

40 000

20 000

0
2009 2010 2011 2012 2013 2014

Počet zmien dodávateľa

140 000

Počet zmien dodávateľa

137 329

3 11957

20102009
0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000
94 388

26 946

3 119

20142013201220112010

63 496

2014

63 496

13



14

NOVÁ LEGISLATÍVA V ENERGETIKE

V rámci implementácie 3. energetického liberalizač -
ného balíčka pokračovala naša spoločnosť v roku
2014 v aplikácii vybraných ustanovení Pravidiel trhu
s plynom (vyhlášky ÚRSO č. 24/2013 Z. z.). V rámci
zjednocovania trhov s plynom v našom regióne zavie -
dla naša spoločnosť k 1.1.2014 používanie plynáren -
ského dňa 06:00 - 06:00 a od 1.5.2014 zmenila ob-
chodnú jednotku distribuovaného množstva plynu
z objemových jednotiek (m3) na energetické jednotky
(kWh).

PRIPÁJANIE DO DISTRIBUČNEJ SIETE

V priebehu roka 2014 naša spoločnosť poskytovala
žiadateľom o pripojenie možnosť osobného kontaktu
v troch Zákazníckych kanceláriách v Bratislave,
v Žiline, a v Košiciach. Žiadatelia o pripojenie mohli
zároveň využiť aj poštový a emailový kontakt. 
V roku 2014 naša spoločnosť pripojila do distribučnej
siete 9 432 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 regu -
láciu sieťových odvetví č. 278/2012 Z.z.). 
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SLUŽBY PRE STREDNÝCH A VEĽKÝCH
ODBERATEĽOV

SPP - distribúcia sa prostredníctvom manažérov kľú -
čo vých zákazníkov neustále usiluje skvalitniť indivi -
duálny prístup k zákazníkom s ročným odberom
zem ného plynu nad 60 000 m3. Manažéri poskytujú
zákazníkom poradenstvo a navrhujú vhodné technic -
ké a obchodné riešenia pred realizáciou pripojenia
alebo pred realizáciou technickej zmeny na existujú -
com odbernom mieste tak, aby plynofikácia projektu
prebehla čo najhladšie.

ELEKTRONIZÁCIA SLUŽIEB

V priebehu roka 2014 sme na web stránku 
spp-distribucia.sk umiestnili elektronické formuláre,
prostredníctvom ktorých môžu naši zákazníci podať
žiadosť o pripojenie, žiadosť o technickú zmenu
na existujúcom odbernom mieste alebo žiadosť
o montáž meradla z pohodlia domova. Elektronický
formulár vďaka svojej prehľadnosti, rýchlemu vyplne -
niu a dostupnosti 24 hodín denne využilo v roku 2014
až 24% žiadateľov o pripojenie. 
Podaním online formuláru ušetrí zákazník od 3 do 10
kalendárnych dní v porovnaní s predložením žiadosti
poštou, alebo osobným predložením žiadosti u dodá -
vateľa plynu. Implementácia elektronických formu -
lárov bola ďalším prirodzeným krokom k zabezpe-
čeniu čo najvyššieho komfortu obsluhy súčasných
a budúcich zákazníkov.  
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Naša spoločnosť si vysoko cení odbornosť a lojalitu
svojich zamestnancov. V oblasti distribúcie plynu,
v ktorej pôsobíme, sú zodpovedný prístup, spoľahli -
vosť a zainteresovanosť v činnostiach, ktorým sa
venujeme, kľúčové a pre bezpečné a spoľahlivé fun -
govanie spoločnosti nesmierne dôležité. V roku 2014
sme pokračovali v cielenom rozvoji odbornosti a pod -
pore motivácie našich zamestnancov v záujme napl -
nenia vízie spoločnosti a našich spoločných cieľov.
Aktívne sme sa venovali podpore osobnej iniciatívy
a angažovanosti, dobrých nápadov a efektívnych rie -
šení.
V rámci aktivít pre rozvoj a posilnenie firemnej kultú -
ry sme v uplynulom roku zrealizovali zamestnanecký
prieskum s cieľom získať informácie o aktuálnej mie -
re angažovanosti, spokojnosti a lojality zamestnan -
cov. Zamerali sme sa na identifikáciu priestoru
a zís kanie podnetov pre budúci rozvoj spoločnosti ako
aj na sledovanie trendu vo vývoji vnímania spoločnosti
zamestnancami. K 31.12.2014 v spoločnosti
SPP - distribúcia pracovalo 1444 zamestnancov.

PODPORA INDIVIDUÁLNEHO VÝKONU
A INICIATÍVY

Rok 2014 bol prvým rokom samostatného riadenia
a rozvoja ľudských zdrojov po ukončení zmluvného
poskytovania služby spoločnosťou SPP. Vysokou úrov -
ňou kvality procesov a čo najefektívnejším riade ním
ľudského kapitálu sme sa sústredili na neustále zvy -
šovanie efektivity našich činností s cieľom zlepšiť
informovanosť a osobný záujem zamestnancov
na napĺňaní stratégie a rozvoji spoločnosti. 
Systém hodnotenia výkonu zavedený od 1.1.2014,
založený na účinnom previazaní odmeňovania
na individuálny výkon, podporil rad ustanovení Kolek -
tívnej zmluvy SPP - distribúcia v znení Dodatku č. 1
na roky 2015 – 2018. Ustanovenia boli prijaté s účin -
nosťou od 1.1.2015 v záujme posilnenia individuálnej
výkonnosti, iniciatívy a motivácie podieľať sa na čo
najlepších hospodárskych výsledkoch spoločnosti. 

V tomto smere sme sa tiež v rámci Rozvojového pro -
gramu zamerali na intenzívne zdokonalenie zručností
stredného a nižšieho manažmentu predovšetkým
v oblasti plnenia manažérskych rolí a riadenia výkon -
nosti.
V závere roka sme realizovali projektovú prípravu
pre zavedenie systému spätnej väzby v podobe rozvo -
jových rozhovorov, ktoré budeme realizovať v novej
štandardizovanej podobe po prvý krát v marci roka
2015. Veríme, že rozvojové rozhovory predstavujú
príležitosť pre otvorenú komunikáciu zameranú pre -
dovšetkým na posilnenie vzájomnej spolupráce
a osobno-pracovného rozvoja našich zamestnancov.

BEZPEČNOSŤ JE NAŠA PRIORITA

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je v podmien -
kach našej spoločnosti zameraná na každodennú
bezpečnosť práce, bezpečnosť technických zariadení,
bezpečné pracovné podmienky a hygienu práce. Bez -
pečnosti práce prisudzujeme dôležitý význam pri vyt -
vá raní priaznivých pracovných podmienok a pra cov-
 ných vzťahov. V systéme riadenia kladieme dôraz pre -
dovšetkým na prevenciu a predvídanie možných rizi -
ko vých situácií.
V roku 2014 sme bezpečnosť a ochranu zdravia
pri prá ci zabezpečovali prostredníctvom dôsledného
plnenia legislatívnych požiadaviek a precízneho na -
sta venia pravidiel pri kontrole. Pozornosť sme veno -
vali aj pracoviskám, ktoré pre našich zamestnancov
pripravovali externí zhotovitelia. Ďalšie aktivity boli
zamerané na analýzu rizík, nebezpečenstiev, ohro ze -
ní pri práci a prijímanie opatrení na ich odstránenie.
Pokračovali sme tiež v aktivitách v oblasti identifiko -
vania a hodnotenia zdravotných faktorov pracovného
prostredia.
S cieľom znižovania počtu vymeškaných pracovných
dní pre pracovnú úrazovosť a zvýšenia povedomia
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sús -
tavne vzdelávame tak vlastných zamestnancov, ako aj
poskytovateľov služieb. 

FIREMNÁ KULTÚRA A ROZVOJ ĽUDSKÝCH ZDROJOV
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V oblasti ochrany pred požiarmi sme v roku 2014
podstatnú časť našich aktivít zamerali na preventívnu
činnosť a zabezpečovanie funkčnosti požiarnotech -
nických zariadení, protipožiarnej bezpečnosti stavieb
a technických zariadení.
Starostlivosť o životné prostredie považujeme
v SPP - distribúcia za významný pilier nášho dlho -
dobo zodpovedného fungovania. S cieľom prispievať
k zlepšovaniu životného prostredia naša spoločnosť
pred znehodnocovaním vzniknutých odpadov upred -
nostňuje ich recykláciu. Trvalo znižujeme množstvo
emisií. V záujme ochrany spodných vôd pravidelne
vykonávame havarijné nácviky. Veľkú pozornosť venu -
jeme celkovej ochrane krajiny a prírody.

SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ

SPP - distribúcia si je vedomá potreby a hodnoty zod -
povedného angažovania sa voči spoločnosti. V súčin -
nosti s Nadáciou SPP realizujeme grantový program
Spolupráca so samosprávami, ktorý je určený
na pod po ru verejnoprospešných projektov, zamera -
ných na podporu a zveľadenie obcí, miest a regiónov
Slovenska. Vážime si aktívny postoj našich zamest -
nan cov pri organizácii dobročinných zbierok či dar -
covstva krvi, ktorý prejavili pri zbierke pre detské
do mo vy či pre Úniu nevidiacich a slabozrakých
Slovenska – Biela pastelka ako aj pri viacnásobnom
dobrovoľnom odbere krvi. Rovnaký prístup potvrdili
aj svojou účasťou na podujatiach Deň rodiny a priate -
ľov či Anjelské Vianoce. 
Na základe partnerskej spolupráce s chránenými
dielňami získala SPP - distribúcia ocenenie Očko
do siete – Firma priateľská k ľuďom s postihnutím
2014 na základe kritérií, ktorými boli dobrovoľníctvo,
venovanie podielu zaplatenej dane, zadanie zákazky
pre chránené dielne, náhradné plnenie. Ocenenie
našej spoločnosti udelilo združenie na pomoc ľuďom
s mentálnym postihnutím – PSČ Impulz a občianske
združenie WellGiving v rámci kampane Spoločne
za prijatie - za život bez znevýhodnenia.
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Prístup k zemnému plynu má na Slovensku až 94 %
domácností a firiem. Ľahká dostupnosť, spoľahlivosť
pri užívaní, jednoduché ovládanie plynových spotre -
bičov a šetrnosť k životnému prostrediu predstavujú
hlavné predpoklady pre trvalé využívanie zemného
plynu u slovenských odberateľov.

ZEMNÝ PLYN CHRÁNI ŽIVOTNÉ
PROSTREDIE

Zemný plyn je v porovnaní s inými fosílnymi palivami
a palivovým drevom výrazne ekologickejší energe -
tický zdroj. Oproti iným tuhým látkam vzniká pri spa -
ľovaní zemného plynu podstatne menej škodlivín
a produkuje sa zanedbateľné množstvo prachových
častíc, ktoré vo vyšších koncentráciách ohrozujú
zdravotný stav obyvateľov. Pri využívaní zemného ply -
nu na vykurovanie je možné ušetriť až 50% emisií CO2

v porovnaní s uhlím.
Pri spaľovaní zemného plynu nevznikajú oxidy síry
a rovnako sú zanedbateľné aj emisie oxidu uhoľna -
tého (CO) a uhľovodíkov v spalinách. Konštrukčnými
úpravami horákov a spaľovacích komôr sa podarilo
výrobcom plynových spotrebičov znížiť emisie oxidov
dusíka (NOx) až na 10 % pôvodných hodnôt.

EKONOMICKÁ VÝHODNOSŤ TECHNOLÓGIÍ
NA ZEMNÝ PLYN

Zemný plyn ponúka široké možnosti využitia tak v do -
mácnostiach ako aj v podnikateľskej a priemyselnej
sfére. Moderné plynové spotrebiče sú inteligentné,
plne automatizované a ľahko regulovateľné podľa
špecifických potrieb užívateľa. Poskytujú pohotový
výkon, vyžadujú minimálny čas na zahriatie. Dodávky
zemného plynu sú na Slovensku vďaka diferenciácii
dopravných ciest a vďaka dostatočným zásobám
v podzemných zásobníkoch stabilné, čím je garanto -
vaný trvalý a stabilný výkon plynových zariadení,
bez potreby inštalácie záložných zdrojov.

MODERNIZÁCIA – KOMBINOVANÁ VÝROBA
TEPLA A ELEKTRICKEJ ENERGIE

Kogeneračná jednotka je schopná vyrobiť teplo, elek -
trickú 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. 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 vy -
pra covanie analýzy využitia kogenerácie v ich pre -
vádzke. Okrem toho spolupracujeme s vybranými
spoločnosťami, ktoré zákazníkom poskytujú široké
spektrum služieb v oblasti projektovania, inštalácie
a financovania technológií na zemný plyn vrátane ich
prevádzkovania. Zákazník tak môže realizovať svoj
projekt doslova „na kľúč“.

KONDENZAČNÉ KOTLY PRE RODINNÉ
DOMY

Tepelná pohoda, bezpečnosť, užívateľský komfort
a efektívne využívanie energie obsiahnutej v zemnom
plyne - toto všetko poskytuje progresívna technológia
kondenzačných kotlov. Kondenzačný kotol dokáže
v porovnaní s konvenčnými, či už klasickými alebo
nízkoteplotnými kotlami, využiť väčšie množstvo
energie obsiahnutej v plyne, čo vedie k znižovaniu
nákladov na spotrebu energie.

ZEMNÝ PLYN – KOMFORTNÉ A EKOLOGICKÉ RIEŠENIE PRE KAŽDÉHO
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STLAČENÝ ZEMNÝ PLYN – EKOLOGICKÉ
PALIVO PRE AUTOMOBILY 

Zemný plyn nachádza čoraz významnejšie uplatnenie
ako ekologické palivo na pohon motorových vozidiel.
Takmer nulové emisie pevných častíc, výrazne nižšie
hodnoty CO2 (skleníkový plyn), nižšia hlučnosť moto -
ra a nižšie náklady na pohonné hmoty ho predurčujú
ako náhradu vozidiel jazdiacich na tradičné palivá. 

Uplatnenie nachádza najmä v spoločnostiach, ktoré
prevádzkujú väčšiu flotilu osobných, dodávkových
či nákladných automobilov, ale aj v segmente auto -
busov, vozidiel zabezpečujúcich odvoz odpadu a auto -
mobilov skladovej a manipulačnej techniky. Kľúčom
k rastu využívania CNG v doprave je rozširovanie siete
CNG plniacich staníc na území Slovenska.

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)



VÝVOJ PODNIKATEĽSKÉHO PROSTREDIA

Rok 2014 bol najteplejší v histórii meraní od roku
1880, čo sa prejavilo v zníženej spotrebe zemného
plynu. I napriek tomuto vplyvu si spoločnosť dokázala
udržať finančnú stabilitu vďaka nastolenému trendu
optimalizačných opatrení, ktoré sa v roku 2014 poda -
rilo naplniť v plnej miere.
Začiatkom roka 2014 došlo k odčleneniu podporných
činností poskytovaných spoločnosťou SPP, a.s. Pre -
vzatie činností do interného prostredia nemal žiadny
negatívny dopad na prevádzku spoločnosti, naopak
umožnili ďalšie optimalizácie interných procesov.
V júni 2014 spoločnosť úspešne vydala dlhopisy v cel -
kovom objeme 500 miliónov EUR. Emisia bola zalisto -
vaná na burze v Írsku. Účelom tejto transakcie bola
optimalizácia kapitálovej štruktúry spoločnosti a spl -
nenie regulačných požiadaviek na zvýšenie využívania
cudzieho kapitálu v energetike.
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví prijal novelu
Vyhlášky č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pra -
vidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou
a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom.
Priniesla potrebu viacerých zmien v procesoch
SPP - distribúcia, ako napríklad zmenu začiatku ply -
nárenského dňa či prechod na používanie energe-
tických jednotiek. 

Súčasne bola prijatá Vyhláška Úradu pre reguláciu
sieťových odvetví č. 193/2013 Z. z., ktorou sa ustano -
vuje cenová regulácia v plynárenstve. V roku 2014
prešla táto Vyhláška drobnou novelizáciou a bola
prijatá Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových
odvetví č. 187/2014 Z. z.

EKONOMICKÉ VÝSLEDKY SPOLOČNOSTI
SPP - DISTRIBÚCIA, A.S.

V roku 2014 dosiahla spoločnosť SPP – distribúcia vý -
nosy z predaja služieb vo výške 343,60 miliónov EUR.
Hlavným zdrojom tvorby týchto výnosov boli tržby
za poskytnutie distribučnej kapacity, ktoré predstavo -
vali 99 % výnosov.
Prevádzkové náklady dosiahli 211,74 miliónov EUR.
Hlavné zložky prevádzkových nákladov predstavovali
odpisy a amortizácia a osobné náklady. 
Spoločnosť vykázala za finančný rok 2014 zisk
pred zdanením vo výške 130,09 miliónov EUR. Daň
z príjmov vo výške 32,58 miliónov EUR tvorila splatná
daň vo výške 33,82 miliónov EUR, osobitný odvod
z pod nikania v regulovaných odvetviach vo výške
5,09 miliónov EUR a odložený daňový záväzok v sume
6,33 miliónov EUR. Zisk po zdanení predstavoval
97,51 miliónov EUR.

SPRÁVA O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI SPOLOČNOSTI

EKONOMICKÁ A FINANČNÁ VÝKONNOSŤ

Porovnanie štruktúry zisku po zdanení (v mil. EUR):

2014 2013

Výnosy z predaja služieb 343,60 372,44

Prevádzkové náklady -211,74 -240,21

Zisk/strata z finančnej činnosti -1,76 -0,03

Zisk pred zdanením 130,09 132,20

Daň z príjmu -32,58 -19,05

Zisk po zdanení 97,51 113,15
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AKTÍVA

Celkové aktíva spoločnosti dosiahli k súvahovému
dňu výšku 3 657,47 miliónov EUR a oproti predchá -
dzajúcemu obdobiu vzrástli o 564,43 miliónov EUR. 
Dlhodobé aktíva predstavovali 2 489,57 miliónov EUR
a na celkových aktívach tvorili podiel 68,07 %. Rozho -
dujúcimi položkami boli najmä distribučné siete,
budovy, stavby, stroje a zariadenia distribuč ných sietí. 
Investičné výdavky na obstaranie dlhodobého majet -
ku dosiahli výšku 17,29 miliónov EUR a smerovali
najmä do obnovy siete. 
Obežné aktíva dosiahli k súvahovému dňu hodnotu
1 167,90 miliónov EUR a ich výrazný medziročný rast
determinoval vývoj celkových aktív. V ich štruktúre
dominovali pohľadávky a poskytnuté preddavky a pe -
niaze a peňažné ekvivalenty.

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY

Rok 2014 priniesol značné zmeny v kapitálovej štru -
ktú re spoločnosti. Kým v roku 2013 bola spoločnosť
financovaná predovšetkým vlastnými zdrojmi, v roku
2014 sa podiel cudzích zdrojov na financovaní zvýšil. 
Vlastné imanie dosiahlo výšku 1 681,72 miliónov EUR,
čo predstavuje 45,98 % hodnoty zdrojov krytia majet -
ku spoločnosti. Okrem základného imania bolo tvo re -

né najmä zákonným rezervným fondom a hospodár -
skym výsledkom bežného obdobia. 
Základné imanie spoločnosti SPP – distribúcia bolo
počas roka 2014 znížené o hodnotu 757,42 miliónov
EUR na súčasnú výšku základného imania 1 200
milió nov EUR zapísaného v obchodnom registri.
Pozostáva z jednej akcie v menovitej hodnote 1 200
miliónov EUR. 
Stav zákonného rezervného fondu spoločnosti tvorený
z kapitálových vkladov, bol k súvahovému dňu vo výš -
ke 391,48 miliónov EUR. 
Celková výška záväzkov tvorila 54,02 % krytia majet -
ku, k súvahovému dňu záväzky dosiahli objem
1 975,74 miliónov EUR. Rozhodujúcimi položkami
záväzkov boli dlhopisy v nominálnej hodnote 500 mil.
EUR emitované v júni 2014, odložený daňový záväzok
vo výške 378,59 miliónov, úvery vo výške 135 miliónov
EUR a krátkodobé záväzky vo výške 953,79 miliónov
EUR.  Oproti počiatočnému obdobiu narástli záväzky
o 1 344,75 miliónov EUR, čo bolo spôsobené najmä
znížením základného imania a optimalizáciou kapitá -
lo vej štruktúry. 

MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ ŠTRUKTÚRA

Porovnanie štruktúry aktív (v mil. EUR):

2014 2013 2014 2013

Dlhodobé aktíva 2 489,57 2 799,45 68,07 % 90,51 %

Obežné aktíva 1 167,90 293,59 31,93 % 9,49 %

Porovnanie štruktúry pasív (v mil. EUR):

2014 2013 2014 2013

Vlastné imanie 1 681,72 2 462,05 45,98 % 79,60 %

Záväzky 1 975,74 630,99 54,02 % 20,40 %

Štruktúra akcionárov k 31.12.2014 bola nasledujúca:

SPP Infrastructure, a.s. 1 akcia 100 %
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SÚHRNNÉ VÝSLEDKY

Vývoj stavu majetku a výsledkov hospodárenia SPP - distribúcia, a.s., za rok končiaci sa 31. decembra 2014 a 2013
podľa individuálnych finančných výkazov pripravených v súlade s Medzinárodnými štandardmi pre finančné
výkazníctvo tak, ako boli schválené EÚ.

Rok končiaci sa 
31. decembra 2014

Rok končiaci sa
31. decembra 2013

AKTÍVA:

DLHODOBÉ AKTÍVA

Budovy, stavby, stroje a zariadenia 2 480 711 2 565 508

Investície v dcérskych spoločnostiach 1 005 1 005

Nehmotný dlhodobý majetok a ostatné aktíva 7 850 7 911

Ostatné dlhodobé aktíva - 225 026

Dlhodobé aktíva celkom 2 489 566 2 799 450

OBEŽNÉ AKTÍVA

Zásoby 153 032 156 769

Pohľadávky a poskytnuté preddavky 650 980 119 937

Daňové pohľadávky z dane z príjmu 3 785 3 474

Peniaze a peňažné ekvivalenty 323 046 13 408

Poskytnuté pôžičky 37 058 13 408

Obežné aktíva celkom 1 167 901 293 588

AKTÍVA CELKOM 3 657 467 3 093 038

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY:

KAPITÁL A REZERVY

Základné imanie 1 200 000 1 957 418

Zákonný rezervný fond a ostatné fondy 384 212 391 484

Nerozdelený zisk 97 512 113 150

Vlastné imanie celkom 1 681 724 2 462 052

DLHODOBÉ ZÁVÄZKY 1 021 950 504 389

KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY 953 793 126 597

Záväzky celkom 1 975 743 630 986 

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY CELKOM 3 657 467 3 093 038

Súvaha (vybrané údaje v tis. EUR)

22



Výkaz ziskov a strát (vybrané údaje v tis. EUR)
Za roky končiace sa 31. decembra 2014 a 31. decembra 2013

Rok končiaci sa 
31. decembra 2014

Rok končiaci sa 
31. decembra 2013

Výnosy z predaja služieb 343 597 372 441

Prevádzkové náklady -211 743 -240 209

Prevádzkový zisk 131 854 132 232

Finančné výnosy 6 955 936

Náklady na financovanie -8 719 -970

ZISK PRED ZDANENÍM 130 090 132 198

Daň z príjmov -32 578 -19 048

ZISK ZA OBDOBIE 97 512 113 150
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Výkaz peňažných tokov (vybrané údaje v tis. EUR)

Rok končiaci sa 
31.decembra 2013

Rok končiaci sa 
31.decembra 2013

PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 234 135 225 069

Platené úroky -1 014 -724

Prijaté úroky 5 538 784

Zaplatená daň z príjmov -39 222 -50 522

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti, netto 199 437 174 607

INVESTIČNÉ ČINNOSTI

Výdavky na obstaranie podielov v iných 
účtovných jednotkách 0 -5

Výdavky na dlhodobé pôžičky 0 -225 000

Obstaranie dlhodobého majetku -15 779 -35 397

Príjmy/splátky pôžičiek prijatých od spoločností
v skupine -527 541 0

Poskytnuté dlhodobé pôžičky 75 622 0

Príjmy z predaja budov, strojov a zariadení
a nehmotného majetku 5 093 51

Peňažné toky prijaté/(použité) z investičnej
činnosti, netto -462 605 -260 351

FINANČNÉ ČINNOSTI

Vyplatené dividendy -38 069 -38 069

Príjmy a výdavky spojené s prijatými pôžičkami 74 992 74 992

Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek 0 -30 008

Príjmy spojené s vydanými dlhopismi 495 320 0

Ukončené derivátové operácie -2 514 0

Ostatné príjmy a výdavky z finančnýcha 
činností, netto 0 -8

Peňažné toky z finančných činností, netto 572 806 36 915

Čisté zvýšenie/(zníženie) stavu 
peňažných prostriedkov 309 638 -48 829

Dopady kurzových zmien 0 0

Stav peňažných prostriedkov 
na začiatku obdobia 13 408 62 237

Stav peňažných prostriedkov na konci obdobia 323 046 13 408
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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 spoloč -
nosti, prostredníctvom ktorého sa akcionári zúčas -
tňujú 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 zru -
še ní s likvidáciou. Právo zúčastňovať sa na riadení
spoločnosti si akcionár uplatňuje hlasovaním
na val nom zhromaždení, pričom akcionár musí
rešpektovať organizačné opatrenia platné pre ko -
na nie 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 roz delenie. 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 ener -
getike č. 251/2012 Z.z.) právo nazerať do zápisníc
z rokovania dozornej rady a o takto získaných
infor máciách 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
zmlu vou.

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 spo -
loč nosťou alebo rozdeľovanie iných platieb vyplý -
va júcich z akcií,

h. rozhodnutia o zvýšení alebo znížení základného
imania spoločnosti,

i. schválenie riadnej individuálnej, mimoriadnej in -
dividuálnej, riadnej konsolidovanej alebo mimo -
riad nej konsolidovanej účtovnej závierky
spo loč nosti,

j. rozhodnutia o rozdelení zisku spoločnosti vrátane
určenia výšky dividend a prípadných tantiém
a o spô sobe úhrady prípadných strát spoločnosti,

k. rozhodnutia o zmenách práv, spojených s akým -
koľvek druhom akcií spoločnosti,

l. rozhodnutia o premene akcií na meno na akcie
na doručiteľa a naopak,

m.rozhodnutia o obmedzení alebo vylúčení pred -
nostného práva akcionára na upísanie novo vyda -
ných akcií spoločnosti v súlade a na základe
pod mie nok stanovených zákonom,

n. schválenie zmluvy o prevode podniku spoločnosti
a zmluvy o prevode časti podniku spoločnosti,

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 oso -
bám, ktoré boli priamymi alebo nepriamymi akcio -
nármi SPP pred 23. januárom 2013 a prestali nimi
byť najneskôr 23. januára 2013,

q. vymenovanie audítora.
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Predstavenstvo

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti,
ktorý koná v mene spoločnosti. Predstavenstvo roz -
ho duje o všetkých záležitostiach týkajúcich sa spoloč -
nosti. Predstavenstvo spoločnosti má piatich členov. 
Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaž -
denie 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 val -
né ho zhromaždenia.
Do pôsobnosti predstavenstva patrí:
a. riadi podnikateľskú činnosť spoločnosti a zabez pe -

čuje všetky jej prevádzkové a organizačné záleži -
tosti,

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 spoloč -
nosti,

f. predkladá správy valnému zhromaždeniu,
g. predkladá materiály na rokovanie dozornej rady,
h. pripravuje ročný rozpočet a obchodný plán spoloč -

nosti.

Dozorná rada

Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spo -
loč nosti. Dohliada na výkon pôsobnosti predstaven -
stva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti
spo loč nosti. 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 vyža du -
jú kogentné ustanovenia slovenského práva v čase
volieb členov dozornej rady. Zasadnutie dozornej rady
zvoláva jej predseda najmenej raz za každé tri mesia -
ce.
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 kon -
tro luje a v rozsahu umožnenom právnymi predpismi
(najmä Zákonom o energetike) valnému zhromaž -
deniu 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 likvidá -

tora spoločnosti,
c. návrhov predstavenstva ohľadom Individuálneho

ročného rozpočtu a obchodného plánu spoločnosti,
d. správ predstavenstva.

Výbory

V spoločnosti je zriadený Výbor pre audit, ktorého
činnosť je v súlade so schválenými štatútmi. Výbor
pre audit vykonáva kontrolnú činnosť v oblasti exter -
ného 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 projek -
tového riadenia.
Priame riadenie sa spravidla vykonáva stanovovaním
cieľov, úloh a normatívov a operatívnym usmerňova -
ním činnosti riadeného organizačného útvaru alebo
zamestnanca.
Odborné (nepriame) riadenie sa realizuje využívaním
mechanizmov vnútornej kontroly, stanovením pries -
to ru pre samostatné vedenie a organizovanie vlastnej
práce riadeného organizačného útvaru alebo zames -
tnanca a uplatňovaním progresívnych ekonomických
stimulov, ktoré sú v súlade s účinným riadením rizík.
Projektové riadenie predpokladá dočasné vyčlenenie
konkrétnych organizačných útvarov alebo zames -
tnan cov a ich dočasné podriadenie vedúcemu projek -
tu v stanovenom rozsahu za účelom dosiahnutia cieľu
projektu.
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Systém vnútornej kontroly a riadenie rizík

Vnútorný kontrolný systém SPP - distribúcia bol imp -
lemen tovaný prostredníctvom prijatia interných ria -
dia cich aktov, ktoré upravujú výkon internej kontroly
a interných auditov  vlastnými zamestnancami SPP -
distribúcia.
Vnútorný kontrolný systém je systém kontroly usku -
točňovaný na všetkých úrovniach organizačnej štruk -
túry, zahŕňa všetky formy nepretržitých kontrolných
opatrení, postupov a mechanizmov v jednotlivých
útvaroch. Kontroly vykonávajú zamestnanci, ktorí sa
priamo zúčastňujú na jednotlivých procesoch, vedúci
zamestnanci jednotlivých útvarov, zodpovední za kon -
tro lované procesy a za výsledky kontroly, nimi pove -
rení zamestnanci alebo interní audítori. Výsledky
kontrol sú predkladané na pravidelnej báze prísluš -
ným orgánom spoločnosti.
V rámci riadenia rizík spoločnosť SPP - distribúcia
sleduje, vyhodnocuje a riadi najmä tieto druhy rizík:
regulačné, trhové, finančné, prevádzkové, environ -
mentálne, personálne, mediálne. Na zníženie dopadu
rizík sú prijímané akčné plány, ktoré sú vyhodnoco -
vané a predkladané vedeniu spoločnosti na pravidel -
nej báze.

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 ob -
medzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a ob -
me dzeniam hlasovacích práv. 

Spoločnosť neuzatvorila žiadne dohody, ktoré nado -
bú dajú účinnosť, menia sa alebo ktorých platnosť sa
skončí v dôsledku zmeny kontrolných pomerov súvi -
siacej s ponukou na prevzatie. 

Spoločnosť neuzatvorila žiadne dohody s členmi svo -
jich orgánov alebo zamestnancami, na ktorých zákla -
de sa im má poskytnúť náhrada, ak sa ich funkcia
alebo pracovný pomer skončí vzdaním sa funkcie, vý -
poveďou zo strany zamestnanca, ich odvolaním, výpo -
veďou 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 2014

1. Program súladu je interný predpis prevádzkovateľa
distribučnej siete SPP - distribúcia, a.s., ktorý v sú -
la de s požiadavkami zákona č. 251/2012 Z.z. o ener -
getike a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďa lej len „Zákon“) určuje opatrenia na zabezpeče -
nie nediskriminačného správania prevádzkovateľa
distribučnej siete, ktorý je súčasťou vertikálne
integ rovaného podniku a určuje konkrétne povin -
nosti zamestnancom zamerané na vylúčenie mož -
ného diskriminačného správania prevádzkovateľa
distribučnej siete. V roku 2014 boli účinné dve
aktualizácie programu súladu. Prvá s označením
D.RM.04.05.06 nadobudla účinnosť 1.4.2013 a dru -
há, v súčasnosti platná aktualizácia programu súla -
du s označením D.RM.04.06.06, nadobudla účinnosť
od 1.4.2014.

2. V programe súladu sú stanovené nasledovné opa -
tre nia:

(a) povinnosti zabezpečujúce nezávislosť prevádzkova -
teľa distribučnej siete od iných aktivít, ktoré nesúvi -
sia s distribúciou,

(b) povinnosti zabezpečujúce nediskriminačné správa -
nie prevádzkovateľa distribučnej siete pri poskyto va -
ní informácií,

(c) povinnosti zabezpečujúce nediskriminačné pod -
mienky poskytovania služieb prevádzkovateľa distri -
bučnej siete účastníkom trhu s plynom,

(d) podmienky z legislatívy vzťahujúce sa na manažéra
programu súladu a na postup jeho vymenovania
alebo ustanovenia a odvolania, 

(e) činnosť manažéra programu súladu včítane školení
zamestnancov prevádzkovateľa distribučnej siete
o programe súladu a činnosti zamestnancov zame -
rané na dodržiavanie programu súladu, 

(f) povinnosti zabezpečujúce zverejňovanie programu
súladu, kontrolu a vyhotovenie ročnej správy o plne -
ní programu súladu.

SPRÁVA PROGRAMU 
SÚLADU PREVÁDZOVATEĽA 
DISTRIBUČNEJ SIETE 
ZA ROK 2014

3. Plnenie opatrení uvedených v programe súladu bolo
v roku 2014 zabezpečené hlavne nasledovným spô -
so bom:

(a) SPP - distribúcia, a.s. ako prevádzkovateľ distri -
bučnej siete je zriadená ako samostatná spoločnosť
a jej organizačná štruktúra je usporiadaná tak, že je
zabezpečená nezávislosť všetkých činností prevádz -
kovateľa distribučnej siete súvisiacich s distribúciou
plynu od iných aktivít vertikálne integrovaného pod -
niku, ktoré s distribúciou plynu nesúvisia,

(b) dodržiavaním nediskriminačného prístupu pri pos -
kytovaní informácii určených pre účastníkov trhu
s plynom a pri poskytovaní služieb prevádzkovateľa
distribučnej siete v zhode s programom súladu,

(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 elek tronickej databáze predpisov a pre ostatným
účastníkom trhu s plynom na web stránke prevádz -
kovateľa distribučnej siete,

(e) uskutočňovaním kontroly dodržiavania programu
súladu.

4. Dňa 14.5.2014 na základe rozhodnutia akcionára sa
jediným akcionárom SPP - distribúcia, a.s., stala
spo lo čnosť SPP Infrastructure, a.s. Na základe tejto
zmeny dodávateľ plynu Slovenský plynárenský prie -
mysel, a.s., už nie je súčasťou vertikálne integro va -
ného podniku, ktorého súčasťou je
SPP - distribúcia, a.s.. Výsledkom je posilnenie ne -
závislosti spoločnosti SPP - distribúcia ako prevádz -
kovateľa distribučnej siete.

5. Manažér programu súladu prevádzkovateľa distri -
buč nej siete v období od 1.1.2014 do 31.12.2014
nezistil žiadne porušenie povinností, ktoré sú stano -
vené v programe súladu.

V Bratislave, dňa 9.2.2015

Ing. Milan Kachút, 
manažér programu súladu prevádzkovateľa 
distribučnej siete SPP - distribúcia, a.s.
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SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
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Víziou spoločnosti SPP - distribúcia je byť aj naďalej
stabilným, dôveryhodným a efektívnym poskytovate -
ľom služieb v oblasti distribúcie zemného plynu,
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 za -
mestnancov. Ciele roka 2015 budeme dosahovať
prostredníctvom vysokej úrovne bezpečnosti našich
prevádzkových činností, neustálym zlepšovaním pre -
vádzkovej a investičnej efektívnosti, zlepšovaním prís -
tupu k zákazníkom a zvyšovaním zaangažovanosti
našich zamestnancov.

Bezpečnú prevádzku distribučnej sústavy budeme
aj v budúcom roku zabezpečovať transparentným
a objektívnym hodnotením technického stavu všet -
kých 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 ob -
medzovať zásahy do fungujúcich alebo bezriziko vých
zariadení.  

V centre našej pozornosti preto bude vecné splnenie
plánu údržby a investícií smerujúcich do rekonš truk -
cie našich sietí ako aj zameranie sa na riešenie
neoprávnených odberov. Spoluprácou s policajným
zborom a ďalšími štátnymi inštitúciami zintenzívnime
náš postup voči páchateľom a organizátorom neop -
rávnených odberov, ktorí okrem podvodu svojím
nezákonným konaním ohrozujú bezpečnosť a spoľah -
livosť distribúcie zemného plynu a verejnosť všeo -
becne.

Naďalej budeme pokračovať v zefektívňovaní výkonu
našich prevádzkových činností, konkrétne v oblasti
obstarávania, zvyšovaní produktivity práce ako
aj opti malizácii nákladov na správu nehnuteľnosti
a vozového parku. Popritom sa zameriame na zav -
ŕšenie procesu odčlenenia, tzv. unbundlingu,
od pred chádzajúcej materskej spoločnosti SPP,
v zmysle požiadaviek ÚRSO, vybudovaním nového IT
systému našej spoločnosti. Dosiahneme tak najvyššiu
úroveň odčlenenia zodpovedajúcu vlastníckemu od -
čle neniu.
Neustále zvyšovanie úrovne zákazníckych služieb
a komunikácie so zákazníkmi bude jednou z kľú -
čových úloh SPP - distribúcia aj v roku 2015. Chceme
pokračovať v elektronizácii služieb, aby sme našim
zákazníkom zabezpečili čo najkomfortnejšiu a naj -
flexibilnejšiu obsluhu 24 hodín denne, 7 dní v týždni. 

Rovnako budeme aktívne propagovať zemný plyn ako
atraktívne energetické médium. Na propagáciu využi -
jeme aj nový microsite www.oplyne.info. Microsite
návštevníkom ponúkne množstvo informácií o zem -
nom plyne, o možnostiach jeho využívania, o tradič -
ných a nových technológiách na báze zemného plynu,
ako aj rôzne porovnávacie a prípadové štúdie.
Taktiež sa zameriame na aktívnejšie oslovovanie
zákazníkov, ktorí majú záujem vybudovať a efektívne
prevádzkovať svoje energetické hospodárstvo alebo
rekonštruovať plynové spotrebiče. Súčasne budeme
podporovať používanie stlačeného zemného plynu -
CNG (Compressed Natural Gas) v doprave a to najmä
aktívnym propagovaním jeho ekonomických
a ekologických výhod.

PERSPEKTÍVY SPOLOČNOSTI NA ROK 2015
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