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PRÍHOVOR VEDENIA SPOLOČNOSTI 

 

Vážení akcionári, 

je nám veľkým potešením predložiť vám výročnú správu spoločnosti SPP – distribúcia, a. s., za účtovné obdobie 

od 1. augusta 2020 do 31. júla 2021. Napriek pandémii koronavírusu, ktorá výraznou mierou zasiahla do 

slovenskej ekonomiky, môžeme uplynulé obdobie považovať za úspešné. Miernejší nárast objemu 

distribuovaného zemného plynu sme zaznamenali už počas októbra a novembra 2020, výrazný pokles teplôt 

však nastúpil vo februári nasledujúceho roka a chladné počasie pretrvávalo až do mája 2021. Objem 

distribuovaného plynu našou distribučnou sieťou preto medziročne narástol na 5,4 miliardy metrov kubických. 

Miernejšie teploty počas meteorologickej zimy sa za posledné roky stali tradičnými, čo má priamy vplyv na 

nižšiu distribúciu plynu počas vykurovacieho obdobia. Studená jeseň a chladnejšia jar však prispeli k zvýšenej 

spotrebe a konečnému dobrému hospodárskemu výsledku. K vyššiemu objemu spotreby zemného plynu 

v segmente Domácnosti v prvom polroku 2021 prispela aj kríza spojená so šírením nového koronavírusu, kedy 

väčšina obyvateľstva z dôvodu zmiernenia pandémie zotrvávala vo svojich domovoch. Kombinácia 

pandemických opatrení a jarného ochladenia priniesla nárast spotreby zemného plynu a kompenzáciu 

miernejšej zimy. 

Práve pandémia, ktorá nás donútila upraviť spôsob našich činností, bola skúškou našej spoľahlivosti 

a profesionality.  S hrdosťou na našich zamestnancov si dovolíme konštatovať, že sme v tejto skúške obstáli so 

cťou, čo je najlepším vysvedčením našej 15-ročnej histórie. Od roku 2006 sme nezávislým prevádzkovateľom 

distribučnej siete zemného plynu, ako jeden z prvkov kritickej infraštruktúry, ktorý musí byť neustále 

pripravený na rôzne druhy rizík. Naše akčné plány trvalého znižovania vplyvov rizík na chod spoločnosti sa nám 

osvedčili už v prvej vlne pandémie. Prijatie preventívnych opatrení a definovanie postupov v predstihu nám 

zabezpečili včasnú a efektívnu reakciu na neustále sa zhoršujúcu pandemickú situáciu hlavne na začiatku roka 

2021. Naše výkony činností sme flexibilne prispôsobili tejto mimoriadnej situácii vďaka flexibilite našich 

zamestnancov a nasadením efektívnych IT nástrojov pri dištančnom riadení prác. 

Úroveň prevádzkových nákladov sme stabilizovali optimalizáciou našich prevádzkových činností, hlavne 

v oblasti zvyšovania produktivity práce v údržbe a obstarávaní. Aj v uplynulom období sme splnili všetky 

sledované štandardy kvality a pozitívne hodnotíme aj vysokú úroveň bezpečnosti a spoľahlivosti distribučnej 

siete. Splnenie všetkých opatrení, vrátane aktivít údržby a realizácie investícií, svedčí o tom, že sme schopní 

zabezpečiť nepretržitú a spoľahlivú distribúciu plynu pre našich obchodných partnerov, ako aj pre všetky 

domácnosti v Slovenskej republike aj v prípade vzniku mimoriadnej situácie. 

Zmysel pre perspektívu v oblasti budúcej distribúcie zmesi zemného plynu a obnoviteľných plynov sme 

deklarovali realizáciou vlastných laboratórnych testov primiešavania vodíka do zemného plynu. Zároveň 

pokračujeme v budovaní potrebného know-how prostredníctvom aktívnej účasti v medzinárodných technických 

a obchodno-legislatívnych pracovných skupinách a úzkej spolupráce s ostatnými plynárenskými spoločnosťami. 

V uplynulom období sme tiež pokračovali v mediálnej podpore zemného plynu ako ekologicky šetrného 

vykurovacieho média prostredníctvom kampane Zemný plyn je 3E. Kľúčovým posolstvom zostáva, že zemný 

plyn aj v kombinácii s OZE môže byť efektívnym a lacným riešením v boji proti klimatickým zmenám, v snahe 

o zlepšenie kvality ovzdušia, a tým zohrať kľúčovú rolu pri prechode na nízkouhlíkovú energetiku v súlade s 

princípom „hodnota za peniaze“. Atraktívnosť zemného plynu zvyšujeme aj kontinuálnym zlepšovaním 

zákazníckych služieb. Sme radi, že môžeme aj naďalej konštatovať zvyšujúci sa záujem hlavne o naše webové 

aplikácie. 

Pripravovaná európska legislatíva sa v blízkej budúcnosti výrazne dotkne segmentu energetiky, a teda aj 

činnosti našej spoločnosti. Európska komisia v polovici júla 2021 predstavila balíček„Fit for 55“, ktorý obsahuje 

množstvo legislatívnych opatrení na riešenie klimatických zmien a zníženie emisií o 55 % do roku 2030. 

Očakávaným dôsledkom implementácie zelených riešení z tohto balíčka je zvýšenie výdavkov nielen pre 

podnikateľské subjekty, ale aj domácnosti. S cieľom poukázať na hroziaci negatívny sociálny dopad na 

odberateľov a potenciálne zníženie distribuovaných objemov zemného plynu budeme tento dokument zásadne 

pripomienkovať prostredníctvom ministerstiev hospodárstva a životného prostredia.  

Veríme, že rola zemného plynu je vďaka jeho cene a ekologickým dopadom v stredoeurópskom priestore 

nezastupiteľná. Mimo legislatívy boli v uplynulom období prijaté aj dva strategické dokumenty - Plán obnovy 

a odolnosti, ako strategický nástroj na podporu investícii a reforiem, a Národná vodíková stratégia „Pripravení 

na budúcnosť“, ktorá ráta s využitím plynárenskej infraštruktúry pre vodíkové projekty v budúcnosti. Okrem 

spomínaných dokumentov neustále pozorne sledujeme zámery vlády a aktívne sa zapájame do iniciatív 

Ministerstva hospodárstva SR, či Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, s cieľom hájiť význam a strategické 

postavenie zemného plynu v energetickom mixe Slovenskej republiky.  





3 

 

 

SPOLOČNOSŤ 

 

PROFIL SPOLOČNOSTI 

Spoločnosť SPP - distribúcia, ako vlastník a prevádzkovateľ plynárenskej distribučnej siete o dĺžke 33 354 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 34 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. 
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PREDSTAVENSTVO K 31.7.2021 

 

 

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. 

 

 

JUDr. Ľubomír Schweighofer 

podpredseda predstavenstva 

V roku 1981 ukončil štúdium na Právnickej fakulte UK v Bratislave. Po štúdiu nastúpil ako 

arbiter do Štátnej arbitráže v Bratislave a neskôr pôsobil ako vyšetrovateľ policajného zboru 

Ministerstva vnútra SR. V roku 1999 založil advokátsku kanceláriu Schweighofer & Partners, 

v ktorej pôsobí doposiaľ ako advokát a zakladajúci partner. V rovnakom roku sa stal členom 

Českej advokátskej komory a Slovenskej advokátskej komory. Od roku 2017 predsedá 

disciplinárnemu senátu Slovenskej advokátskej komory. V rokoch 2000 – 2009 bol 

vicekonzulom Honorárneho konzulátu Guinejskej republiky na Slovensku. Od 23. septembra 

2020 je podpredsedom predstavenstva SPP - distribúcia, a.s. 

 

 

Ing. František Urbaník 

člen predstavenstva 

Absolvoval Elektrotechnickú fakultu Vysokého učení technického v Brne. 

Doktorandské štúdium absolvoval na Hornicko-geologickej fakulte Vysokej školy báňskej – 

Technickej univerzity Ostrava. Svoju profesijnú kariéru začal v roku 1991 vo Vlárských 

strojírnách, s.p., ako hlavný elektroenergetik a hlavný energetik. V rokoch 1993 až 1995 

pracoval pre IMC, s.r.o., ako systémový inžinier. V roku 1995 spoluzakladal spoločnosť 

AISE, s.r.o., kde pracoval ako systémový inžinier a marketer. Realizoval projekty 

implementácie merania a regulácie, znižovania energetickej náročnosti priemyselných 

podnikov a aplikovaného vývoja metód zberu a distribúcie dát. V roku 1997 sa stal 

konateľom a riaditeľom tejto spoločnosti, kde pôsobí doposiaľ. Od roku 1997 do roku 2008 

bol zároveň manažérom spoločnosti ENBI, s.r.o., kde sa okrem energetických štúdií a 

auditov podieľal na projektoch EPC, M&C systémov Johnson Controls, AISYS, ERIS a 

SIEMENS a na aplikácii kogeneračných jednotiek TEDOM a Caterpillar a do roku 1999 bol 

zároveň konateľom spoločnosti. V januári 2017 sa stal členom predstavenstva SES 

BOHEMIA ENGINEERING, a.s.. Od 26. mája 2017 je členom predstavenstva SPP -

distribúcia, a.s. 

 

 

Mgr. Ing. Marek Štrpka 

člen predstavenstva 

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. novembra 2015 

je členom predstavenstva spoločnosti SPP - distribúcia, a.s. 
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Ing. Pavol Mertus 

člen predstavenstva 

V roku 1987 absolvoval Banícku fakultu Vysokej školy technickej v Košiciach a následne 

postgraduálne štúdium ekonomika a riadenie banského priemyslu. Do roku 1991 pôsobil 

ako banský inšpektor na banskom úrade v Bratislave. V rokoch 1992 – 1994 bol poradcom 

predsedu vlády Slovenskej republiky. Od roku 1994 – 1999 bol generálnym riaditeľom 

Štátneho fondu životného prostredia Slovenskej republiky a členom dozornej rady 

Všeobecnej úverovej banky. V rokoch 1999 – 2003 bol na pozícii obchodného 

a ekonomického riaditeľa spoločnosti Pozagas, a. s., kde bol zodpovedný za ekonomické 

riadenie a obchodnú agendu spoločnosti. V rokoch 2003 – 2005 bol poradcom 

predstavenstva a členom dozornej rady FIN-energy, a.s. Bratislava, kde mal na starosti 

projekty v oblasti energetiky a plynárenstva. V rokoch 2008 – 2016 bol generálnym 

riaditeľom a konateľom ČKD – Slovensko, člen ČKD Group Praha, zodpovedný za 

komplexný chod spoločnosti, pôsobiacej technologicky v oblasti energetického 

a plynárenského priemyslu. Od roku 2007 pôsobí v štatutárnych a dozorných orgánoch 

spoločností v rámci skupiny SSE Holding, a.s., Žilina. V súčasnosti zastáva pozíciu 

predsedu dozornej rady SSE Holding, a.s. Od 2. januára 2017 je členom predstavenstva 

SPP - distribúcia, a. s. 

 

VRCHOLOVÝ MANAŽMENT K 31.7.2021 

 

 

Ing. Martin Hollý 

generálny riaditeľ 

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. 

 

 

Ing. Roman Filipoiu, MBA 

riaditeľ sekcie ekonomiky a regulácie 

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. 

 

 

Ing. Rastislav Prelec 

riaditeľ sekcie prevádzky siete a riadenia aktív 

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. 
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Ing. Miroslav Horváth 

riaditeľ sekcie údržby a merania 

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. Marek Paál 

riaditeľ sekcie distribučných služieb 

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. Irenej Denkocy 

riaditeľ sekcie investícií 

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. 

 

 

Mgr. Ing. František Kajánek 

riaditeľ sekcie ľudských zdrojov, kvality a BOZP a E 

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. januára 2008 zastával 

pozíciu riaditeľa úseku ľudských zdrojov. Okrem ľudských zdrojov zodpovedal aj za oblasť 

rozvoja firemnej kultúry a internej komunikácie. 1. decembra 2013 sa stal členom tímu 

spoločnosti SPP – distribúcia, a.s. ako riaditeľ sekcie ľudských zdrojov, kvality, BOZP a 

environmentu. 

 

DOZORNÁ RADA K 31.7.2021 

 

 

Ing. Martin Barto, CSc. 

predseda dozornej rady 

Absolvoval Chemickotechnologickú fakultu STU v Bratislave. Od roku 1995 pôsobí vo 

finančnom sektore. Najprv pracoval ako makroekonomický analytik v ING Bank a v rokoch 

1999 až 2004 bol členom senior manažmentu Slovenskej sporiteľne, kde sa aktívne 

zúčastnil na procesoch jej privatizácie a transformácie. Od roku 2005 do roku 2010 

zastával funkciu viceguvernéra NBS, pričom priamo zodpovedal za oblasť dohľadu nad 

finančným trhom. Súčasne sa podielal aj na prechode Slovenska na menu euro. V rokoch 

2010 až 2012 bol členom Predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne, kde zodpovedal 

za jej finančné riadenie. Od roku 2012 do roku 2015 bol poradcom Predstavenstva 

Sberbank Slovensko, a.s. a členom Dozornej rady tejto spoločnosti. Po odchode Sberbank 

zo Slovenska nastúpil na dráhu konzultanta. Od februára 2021 pôsobí ako poradca 

generálneho riaditeľa spoločnosti Tauris, a.s. Od roku 2011 je predsedom Revíznej komisie 

ÚZ ŽNO. V rokoch 2001 - 2010 pôsobil ako člen Správnej rady Nadácie otvorenej 

spoločnosti. V súčasnosti je členom Správnej rady Nadácie Centrum súčasného umenia. Je 

zakladajúcim členom Klubu ekonomických analytikov. Od 23. septembra 2020 je 

predsedom dozornej rady spoločnosti SPP - distribúcia, a.s. 
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Gary Mazzotti B.A.(Hons) A.C.A., podpredseda dozornej rady 

 

Členovia: 

Pavol Korienek, člen dozornej rady  Ing. Branislav Bosák, člen dozornej rady 

 

Milan Boris, člen dozornej rady 

  

Ing. Juraj Blusk, člen dozornej rady 

 

 

 

 

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA 
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BEZPEČNÁ A SPOĽAHLIVÁ DISTRIBÚCIA 

PREVÁDZKA A BEZPEČNOSŤ SIETE  

Zavádzanie nových technológií v oblasti internetu, ktorými monitorujeme riziko pôdnych zosuvov v okolí 

nosných častí vysokotlakových plynovodov prispieva významným spôsobom k zvyšovaniu prevádzkovej 

bezpečnosti plynárenskej infraštruktúry na Slovensku. Celkovú bezpečnosť distribúcie zvyšuje tiež diaľkový 

monitoring kvality centrálnej odorizácie, ktorý bol v sledovanom období komplexne nastavený. 

PRÍPRAVY NA DISTRIBÚCIU ZMESI ZEMNÉHO PLYNU A VODÍKA  

Spoločnosť v sledovanom období pokračovala a ďalej rozvíjala aktivity smerujúce k budúcemu umožneniu 

primiešavať vodík do zemného plynu a distribuovať tak zmes zemného plynu a obnoviteľných plynov. Vlastné 

laboratórne testy dopĺňame budovaním potrebného know-how vďaka účasti zástupcov spoločnosti 

v medzinárodných  technických a obchodno-legislatívnych pracovných skupinách a intenzívnou spoluprácou 

s ostatnými plynárenskými spoločnosťami na Slovensku a v regióne. 

ZAVÁDZANIE SMART METERINGU 

Spoločnosť v rámci pilotného projektu začala v roku 2019 inštalovať do siete smart membránové 

domové plynomery do veľkosti G6. Plynomery mimo základnej funkcie merania pretečeného množstva plynu 

disponujú možnosťou prenosu denných údajov merania a vybraných alarmových stavov meradla ako napr. 

prekročenie max. hodinového prietoku, prípadne neoprávneného zásahu do meradla. Významnou funkciou 

týchto  meradiel z pohľadu efektívneho zabezpečenia služby dodávateľom plynu je možnosť diaľkového 

prerušenia dodávky zemného plynu. 

Uvedené typy plynomerov sú zatiaľ inštalované na vybrané odberné miesta, kde evidujeme viacnásobnú 

požiadavku o prerušenie dodávky zemného plynu od dodávateľov, ďalej na odberné miesta pri podozreniach na 

neoprávnený odber, či s problémovým prístupom k meradlu. K 31. júlu 2021 bolo do siete inštalovaných 780 ks 

smart plynomerov. 

POŠKODZOVANIE PLYNÁRENSKÝCH ZARIADENÍ TRETÍMI STRANAMI 

Spoločnosť zaznamenala v hodnotenom období od 1.8.2020 – 31.7.2021 pokles prípadov poškodenia 

plynárenských zariadení tretími stranami. Poškodenia sú zaznamenané predovšetkým pri realizácii zemných 

prác v ochranných pásmach plynárenských zariadení, pričom prevládajú poškodenia kedy plynárenské 

zariadenie nebolo vytýčené. 

S cieľom eliminovania vzniku poškodení plynárenských zariadení boli zrealizované kroky na vylepšenie 

existujúcich a implementáciu nových postupov v oblastiach monitorovania siete, technickej dokumentácie, 

kontrole prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení, webových formulároch a v externej komunikácií.  

Spoločnosť pokračuje aj v roku 2021 s bezplatným vytyčovaním v rozsahu do 100 m. Pri riešení prípadov 

poškodzovania plynárenských zariadení pokračujeme v spolupráci so Slovenskou obchodnou inšpekciou (SOI). 

ZABEZPEČENIE ŠTANDARDU BEZPEČNOSTI DODÁVOK     

Spoločnosť ako prevádzkovateľ distribučnej siete v období zimnej sezóny 2020/2021 (november 2020 – marec 

2021) zabezpečovala za účelom riešenia prípadného stavu núdze a jeho predchádzania 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 a súčasne bola 

bezpečnosť dodávok zabezpečená  prostredníctvom zmluvne dohodnutých dodávok plynu tak, aby pokrývali v 

plnom rozsahu potreby pre plnenie štandardov bezpečnosti v súlade s kritériami ekonomiky a efektívnosti. 

Plnenie uvedených opatrení aj počas daného obdobia 11/2020 – 03/2021 svedčí o tom, že spoločnosť bola a je 

schopná zabezpečiť nepretržitú a spoľahlivú distribúciu plynu pre všetky domácnosti v Slovenskej republike aj v 

prípade vzniku mimoriadnej situácie. 

ODHAĽOVANIE NEOPRÁVNENÝCH ODBEROV ZEMNÉHO PLYNU  

Aj v tomto období sme úspešne pokračovali v odhaľovaní neoprávnených odberov s cieľom dosiahnuť zníženie 

strát z distribúcie zemného plynu. Zamestnanci spoločnosti identifikovali a zadokumentovali takmer 1 500 

prípadov neoprávnených odberov v objeme viac ako 6 mil. m3 plynu. 

V záujme zvyšovania bezpečnosti prevádzkovaných zariadení sme vykonali desiatky plošných kontrol 

zameraných na odhaľovanie a dokumentovanie neoprávnených odberov. Za týmto účelom bolo v uplynulom 

roku skontrolovaných celkovo 63 167 odberných miest, pričom bolo zistených 763 prípadov preukázateľných 

zásahov do meradiel či dokonca priamo do plynovodu. Na základe skutočností, ktoré nasvedčovali tomu, že bol 

spáchaný trestný čin krádeže plynu, bolo podaných 19 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, avšak vzhľadom 

k značnému rozvoju výstavby obytných lokalít sa už viac rokov realizuje priebežné pripájanie týchto lokalít do 

distribučnej siete. Predmetné obytné lokality sú spravidla situované v už splynofikovaných obciach, takže sa 

jedná o zahusťovanie distribučnej siete. 
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Distribúcia zemného plynu distribučnou sieťou SPP-D v rokoch 2017 – 31.7.2021 (mld. m3/15 °C) 

 2017 2018* 2019** 2020** 2021** 

Distribuované objemy 4,90 2,87 4,81 4,85 5,41 

*7-mesačné obdobie končiace sa 31.7.2018 

**12-mesačné obdobie končiace sa 31.7.2019, resp. 2020 a 2021 

 

V období 08/2020 - 07/2021 bol objem distribuovaného plynu distribučnou sieťou SPP-D vyšší v porovnaní 

s obdobím 08/2019 – 07/2020, pričom najväčší nárast pri distribúcii plynu bol zaznamenaný počas  mesiacov 

október a november 2020 a mesiacov február až máj 2021, ktoré boli teplotne chladnejšie ako 

v predchádzajúcom období. 

V poslednom sledovanom období dosiahnutý ročný distribuovaný objem plynu v porovnaní s predchádzajúcimi 

obdobiami narástol. 

 

Mapa distribučnej siete SPP – distribúcia 

 

 

 

Dĺžka distribučnej siete v rokoch 2016 – 31.7.2021 (v km)   

   2016 2017 2018* 2019** 2020** 2021** 

Vysokotlakové plynovody 6 274 6 280 6 280 6 281 6 285 6 274 

Strednotlakové a nízkotlakové plynovody 26 996 26 993 27 020 27 077 27 069 27 062 

Spolu 33 270*** 33 273 33 300 33 358 33 354 33 336 

Členenie plynovodov miestnej siete v rokoch 2016 – 31.7.2021 (v km)   

  2016 2017 2018* 2019** 2020** 2021** 

Oceľ  12 429 12 342 12 298 12 289 12 091 11 907 

Polyetylén 14 567 14 651 14 722 14 788 14 978 15 155 

Investície do obnovy/rekonštrukcie siete v rokoch 2016 – 31.7.2021 (v mil. EUR)   

  2016 2017 2018* 2019** 2020** 2021** 

Investície do obnovy 27  24 11 30 32 33 

Počet km rekonštruovaných plynovodov 

miestnej siete (nízkotlakové a stredotlakové 
plynovody) 

129 128 63,4 142 127 131 

*7-mesačné obdobie končiace sa 31.7.2018 

**12-mesačné obdobie končiace sa 31.7.2019 resp. 2020 a 2021 

***Aktualizácia a spresnenie dĺžok plynovodov pri prechode spoločnosti na nový GIS (geografický informačný systém). 
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MEDZINÁRODNÝ CERTIFIKÁT V OBLASTI ASSET MANAGEMENTU 

Na základe auditu vedeného spoločnosťou TÜV SÜD Slovakia na konci roka 2020 bolo preukázané, že 

spoločnosť SPP - distribúcia splnila požiadavky normy ISO 55001:2014 v oblasti Asset Managementu. 

ISO 55001 je prestížny medzinárodný štandard pre systémy Asset Managementu určený pre spoločnosti, 

ktorých predmetom podnikania je využívanie, resp. prevádzkovanie aktív rôzneho typu. Udelený certifikát je 

zárukou, že spoločnosť SPP – distribúcia, a. s., riadi aktíva v súlade s globálnymi „best practices“. Slovenský 

distribútor zemného plynu sa certifikáciou podľa ISO 55 001 zaradil do „prvej ligy“ spoločností, ktorých systém 

riadenia aktív spĺňa najprísnejšie kritéria stanovené týmto štandardom. V regióne Strednej Európy sme vôbec 

prvou spoločnosťou z oblasti distribúcie plynu s vydaným ISO certifikátom. 

Priebeh certifikácie potvrdil kvalitne nastavený systém v rámci ktorého prevádzkujeme našu distribučnú sieť, 

pričom špecificky vyzdvihol zavedený systém hodnotenia technického stavu našich plynárenských zariadení, 

prehľadný a štruktúrovaný systém evidencie dát a tiež proces plánovania, evidencie a realizácie obnovy a 

údržby siete s podporou informačných systémov. 
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ZÁKAZNÍCKA ORIENTÁCIA 

VZŤAHY S DODÁVATEĽMI PLYNU, LIBERALIZOVANÝ TRH S PLYNOM 

SPP - distribúcia zabezpečovala k 31. júlu 2021 prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu pre 34 

užívateľov distribučnej siete (dodávateľov plynu a veľkých odberateľov plynu so samostatnou zmluvou 

o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu). Neustále vyvíjame snahu v oblasti rozvoja trhu s plynom na 

Slovensku. Zlepšujeme a zefektívňujeme užívateľské rozhranie kľúčového IT systému, ktorý využívajú 

dodávatelia zemného plynu, zvyšujeme transparentnosť a zjednodušujeme prístup k informáciám pre užívateľov 

našej distribučnej siete. Dbáme na bezpečnosť našich zákazníkov a aj počas pretrvávajúcej pandémie 

spôsobenej vírusovým ochorením COVID – 19 sme zabezpečovali štandardnú komunikáciu, ako aj úvodné 

školenia pre nových dodávateľov plynu v online prostredí a tiež pohotovo reagovali na zmeny a prijaté 

opatrenia. 

LEGISLATÍVA A REGULÁCIA 

V decembri 2020 bola Úradom pre reguláciu sieťových odvetví prijatá zmena cenového rozhodnutia č. 

0020/2017/P zo dňa 31. 10. 2016 v znení rozhodnutia č. 0089/2017/P zo dňa 25. 01. 2017 a rozhodnutia č. 

0005/2019/P zo dňa 19. 11. 2018 s účinnosťou od 1. januára 2021, pričom došlo k zmene tarifných sadzieb pre 

jednotlivé odberné miesta distribučnej siete za distribúciu plynu v skupinách 9 až 26 (strednoodber 

a veľkoodber).  

Počet užívateľov distribučnej siete 

1
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7
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14
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25 25
27
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28
27

26

31
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0
1
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0
1
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0
1
6
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1
7
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0
1
8
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9
*
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0
*
*

2
0
2
1
*
*

*7-mesačné obdobie končiace sa 31.7.2018 

**12-mesačné obdobie končiace sa 31.7.2019 resp. 2020 a 2021 

 

Počet zmien dodávateľa 

57 3 119

26 946

137 329

94 388

63 496

49 273
47 033

48 828

24 536

51 008 54 447 55 569
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*7-mesačné obdobie končiace sa 31.7.2018 

**12-mesačné obdobie končiace sa 31.7.2019 resp. 2020 a 2021 
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Počet zmien dodávateľa podľa kategórie 
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*7-mesačné obdobie končiace sa 31.7.2018 

**12-mesačné obdobie končiace sa 31.7.2019 resp. 2020 a 2021 

SKRÁTENIE PROCESU PRIPÁJANIA ODBERATEĽOV DO DISTRIBUČNEJ SIETE 

Domácnosti a maloodber 

V období od 1.8.2020 do 31.7.2021 naša spoločnosť poskytovala žiadateľom o pripojenie do distribučnej siete 

možnosť osobného kontaktu v troch Zákazníckych kanceláriách v Bratislave, v Žiline, a v  Košiciach 

prostredníctvom objednania sa na konkrétny vybraný termín za použitia Rezervačného systému na našej web 

stránke (s výnimkou krátkych období keď osobný kontakt so zákazníkmi nebol možný z dôvodu aktuálnej 

pandemickej situácie a rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva). Žiadatelia o pripojenie mohli zároveň využiť 

aj poštový kontakt a tiež on-line formulár na  našej web stránke.  

 

Spoločnosť SPP - distribúcia splnila štandardy kvality pre (i) stanovenie obchodných a technických podmienok 

pripojenia na úrovni 100% a štandardy kvality pre (ii) stanovenie obchodných a technických podmienok k 

zmene odberových parametrov na odbernom mieste (vyjadrenia k technickým zmenám na odbernom mieste) 

na úrovni 100% (v zmysle vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 278/2012 Z.z.).   

Za obdobie 08/2020-07/2021 naša spoločnosť pripojila do distribučnej siete 9 025 nových odberných miest 

v kategóriách domácnosti, maloodber, stredný odber a veľkoodber. Úspešne sme pokračovali v zlepšovaní 

procesu pripájania a dbali sme o celkové skrátenie procesu pripájania. 

Počet uzavretých Zmlúv o pripojení do distribučnej siete a počet vyjadrení k technickej a obchodnej 

zmene na odbernom mieste od 1.8.2020 – 31.7.2021 
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Rýchle ukončenie procesu pripojenia  - zmluvy o pripojení do distribučnej siete v kat. DOMÁCNOSŤ - 

rodinné domy a bytové domy. Montáž meradla od 1.8.2020 - 31.7.2021 

 

 
 

 

Proces pripojenia – hlavné procesné kroky na strane SPP - distribúcia: 

 - vydanie technických podmienok pripojenia a návrh zmluvy o pripojení do distribučnej siete,  

 - vyjadrenie k projektovej dokumentácii, 

 - administrácia žiadosti o montáž meradla a montáž meradla na odbernom mieste. 

 

Strední a veľkí odberatelia 

SPP - distribúcia sa prostredníctvom manažérov kľúčových zákazníkov neustále usiluje skvalitniť osobný 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 nového pripojenia do 

distribučnej siete alebo pred realizáciou technickej zmeny na existujúcom odbernom mieste, s cieľom poskytnúť 

zákazníkom čo najväčší komfort a individuálny prístup pri plynofikácii ich projektu. 

 

ELEKTRONIZÁCIA SLUŽIEB – WEBOVÉ APLIKÁCIE PRE ZÁKAZNÍKOV 

Zákaznícke konto / registrácia na webe SPP-D 

Registrácia zjednodušuje zadávanie žiadostí a umožňuje sledovať priebeh procesu vybavenia žiadosti 

a prípadnej reklamácie pre tieto druhy žiadostí: Žiadosť o vyjadrenie k existencii a priebehu plynárenských 

zariadení a Žiadosť o vyjadrenie k vykonávaniu činností v ochrannom a bezpečnostnom pásme. Služba je 

spustená od februára 2021. 

 

Naši zákazníci majú v súčasnosti možnosť podať žiadosť o pripojenie, žiadosť o vyjadrenie k technickej zmene 

na existujúcom odbernom mieste, žiadosť o montáž meradla alebo žiadosť o dodatok k uzavretej zmluve plne 

elektronicky. V období od 1.8.2020 do 31.7.2021 bolo on-line podaných 18 148 ks žiadostí o pripojenie a 

technickú zmenu na existujúcom odbernom mieste, čo prestavuje 85 % z celkového množstva podaných 

žiadostí.  

 

Štandardom už je zasielanie faktúr na úhradu poplatku za pripojenie zo zmlúv o pripojení elektronicky na 

emailovú adresu žiadateľa.   

V roku 2019 sme zaviedli zasielanie e-mailových notifikácií zákazníkom, ktoré ich upozorňujú na blížiaci sa 

koniec najpodstatnejších lehôt v procese pripájania, ktorými sú: 

- lehota na úhradu faktúry poplatku za pripojenie, 

- lehota na zaslanie z ich strany podpísanej zmluvy o pripojení, 

- lehota skončenia platnosti zmluvy o pripojení. 

Zákazníkov, ktorí vo svojej žiadosti neuviedli e-mailovú adresu kontaktujeme telefonicky. Tieto notifikácie aj na 

základe spätnej väzby od zákazníkov výrazne šetria ich čas a prostriedky a zároveň prispievajú k ich komfortu 

v procese pripájania. 

 

Komfort našich zákazníkov sme zachovali aj v období kedy bola Slovenská republika ochromená pandémiou 

koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19. Od polovice júna 2020 naša spoločnosť opätovne otvorila 

zákaznícke kancelárie a obnovila osobný kontakt so zákazníkmi prostredníctvom Rezervačného systému 

sprístupneného na webovej stránke našej spoločnosti. Celý čas mohli žiadatelia podávať všetky druhy žiadostí 

aj poštou a elektronicky. Telefonický kontakt s operátormi call centra našej spoločnosti zostal zachovaný 

v plnom rozsahu. Lehoty vybavovania žiadostí o pripojenie a technickú zmenu sa ani počas krízového obdobia 

nepredĺžili.  

 

Sme radi, že môžeme aj naďalej konštatovať  zvyšujúci sa záujem o naše online služby. V  období od 1.8.2020 

do 31.7.2021 využilo možnosť podať žiadosť o pripojenie a technickú zmenu prostredníctvom online aplikácie až 

85 % žiadateľov a žiadosť o montáž meradla (všetky druhy) až 86,8% žiadateľov. 
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Žiadosti o pripojenie do distribučnej siete a o vyjadrenie k technickej zmene za 1.8.2020- 31.7.2021 

 

 
 

Žiadosti o montáž meradla za 1.8.2020 - 31.7.2021 
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ZAMESTNANCI A ROZVOJ FIREMNEJ KULTÚRY 

Odbornosť, zodpovednosť a spoľahlivosť sú neoddeliteľnou súčasťou pôsobenia spoločnosti SPP - distribúcia. 

Tieto tri základné piliere sú zárukou bezpečnosti a kvality, ktorú poskytujeme v oblasti distribúcie zemného 

plynu obyvateľom Slovenska. Dlhodobá stabilita a spoľahlivosť našej spoločnosti sú výsledkom každodennej 

odbornej a kvalitne odvedenej práce našich tímov. 

Veľmi si vážime angažovaný prístup našich zamestnancov pri výkone ich každodennej práce. Vďaka ich 

odborným znalostiam a zručnostiam sa naša spoločnosť teší dlhodobej stabilite a bezpečnosti prevádzky, ktoré 

sú v oblasti distribúcie plynu a zaistenia energetickej bezpečnosti krajiny kľúčové.  

Dávame si záležať na bezpečnosti prevádzky distribučnej plynárenskej siete, spoľahlivosti dodávok zemného 

plynu odberateľom, na korektnom prístupe k našim zákazníkom a obchodným partnerom. Z toho dôvodu 

usilujeme o personálne zabezpečenie našich činností kvalitnými zamestnancami s adekvátnymi znalosťami a 

zručnosťami. V SPP - distribúcii sa usilujeme o maximálnu ohľaduplnosť k životnému prostrediu, a z toho 

dôvodu sú naše riešenia pri efektívnych dodávkach tepla do slovenských domácností výhodné nielen 

ekonomicky a energeticky, ale aj a najmä environmentálne. Pri vzájomnej spolupráci uplatňujeme profesijnú 

etiku a naše hodnoty, oceňujeme efektivitu a kvalitu kľúčových činností, ktoré na plynárenskom trhu 

vykonávame. Ceníme si angažovanosť pre prácu, spolupatričnosť, spoľahlivosť a lojalitu našich zamestnancov 

voči spoločnosti. 

Spoločnosť SPP - distribúcia podporuje a rozvíja osobnú a interaktívnu komunikáciu so zamestnancami a 

manažmentom na všetkých úrovniach riadenia. Pravidelne rozvíjame špecifické nástroje internej komunikácie, 

ktorých cieľom je sprístupniť aktuálne témy zo života spoločnosti všetkým zamestnancom. Nakoľko však osobné 

stretnutia sú kvôli pandémii COVID-19 už dlhodobo obmedzené úspešne sme prešli do online priestoru, 

podporujeme komunikáciu cez Microsoft Teams, čím sa usilujeme minimalizovať zdravotné riziká v našej 

spoločnosti. Celoslovenské výjazdové porady vedenia v regiónoch a stretnutia so zamestnancami, ktoré 

poskytujú priestor pre získanie cennej spätnej väzby od zamestnancov plánujeme obnoviť čo najskôr to bude 

možné.  

Pozornosť venujeme aj rozvoju komunikácie v rámci firmy a podpore tímovej spolupráce medzi zamestnancami. 

Hlavným zdrojom interných informácií v našej firme je intranet, kde majú zamestnanci k dispozícii všetky 

dôležité informácie na jednom mieste, vo vysokej miere využívame e-maily a najnovšie informácie si naši 

kolegovia nájdu v zamestnaneckom časopise Distro a občasníku Z diania. Časopis Distro prešiel úpravami 

a zmenami, ktorými sa zmodernizoval a priblížil k svojim čitateľom.   

V podpore efektívnej komunikácie a spolupráce v tímoch, ako aj manažérskeho riadenia, nám pomáhajú 

Rozvojové rozhovory, ktoré prebiehali v mesiacoch marec - máj 2021. Táto aktivita je možnosťou pre 

zamestnancov na všetkých úrovniach riadenia prediskutovať otvorené otázky, záležitosti a témy, ako aj 

očakávania do ďalšieho obdobia.  

Aktuálne analyzujeme zozbierané dáta, ktoré nám poslúžia ako cenný zdroj podnetov pre zlepšenie nášho 

podnikania a fungujú aj ako príležitosť pre osobno-pracovný rozvoj zamestnancov. Našim zamestnancom 

vďačíme za každý dobrý nápad a podnet. Tieto podnety napomáhajú k zefektívneniu interných 

administratívnych procesov. 

Naša  spoločnosť dodržiava politiku rozmanitosti, ktorú uplatňuje aj vo svojich správnych orgánoch, riadiacich 

orgánoch a dozorných orgánoch. 

VZDELÁVAME SA A INŠPIRUJEME  

V SPP – distribúcia sme si vedomí toho, že kontinuálne vzdelávanie, získavanie oprávnení a osvojovanie si 

nových zručností je nevyhnutné pre zveľaďovanie odbornosti a spôsobilosti našich zamestnancov.  

V spoločnosti SPP - distribúcia sú v oblasti vzdelávania v najväčšej miere zastúpené povinné a periodické 

školenia vyplývajúce z legislatívy. Popri nich sme však u našich zamestnancov podporovali aj rozvoj rôznych 

špecifických zručností v odborných oblastiach či manažérskych kompetenciách 

Odborný rast, rovnako ako osobnostno-kariérny rozvoj našich zamestnancov ostáva naďalej jednou z našich 

hlavných priorít, ktorej sa venujeme nad rámec legislatívnych požiadaviek. Priestor aj naďalej venujeme 

rozvoju aktuálne tak veľmi potrebných IT zručností, pričom u našich zamestnancov rozvíjame aj interpersonálne 

zručností.  

O svoju odbornosť, vedomosti a skúsenosti sa tiež radi delíme v prednáškach a príspevkoch na seminároch a 

konferenciách, ale aj prostredníctvom elektronických a printových médií.  

Program Kariéra na plný plyn vznikol so zámerom rozvíjať kľúčových zamestnancov na manažérskych aj 

expertných pozíciách a zachovať cenné špecifické know-how v spoločnosti. Nový rozvojový program Plynárska 

akadémia je určený zamestnancom na montérskych pozíciách, ktorí majú ambíciu a potenciál posunúť sa na 

pozície technikov, prípadne majstrov.  

Programy Kariéra na plný plyn a Plynárska akadémia neboli realizovane kvôli pandémií, budú sa realizovať, keď 

sa zlepší epidemiologická situácia. Priebežne posilňujeme svoje tímy o mladých ľudí v rámci projektov Mladý 

plynár a Absolventský rozvojový program, ktoré fungujú napriek pandémii hoci v obmedzenom rozsahu. Projekt 

Mladý plynár realizujeme v spolupráci so strednými školami. Venujeme sa v rámci neho žiakom, ktorí sa 

rozhodli do projektu zapojiť ešte počas svojho štúdia. Po úspešnom ukončení štúdia sa tak môžu stať súčasťou 

našej spoločnosti. Absolventský rozvojový program je venovaný absolventom vysokých škôl a umožňuje im, po 
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splnení podmienok, prostredníctvom rotácií priamo na pracoviskách spoznávať kľúčové činnosti spoločnosti a 

zdokonaľovať sa tak pre svoju prácu v spoločnosti. 

SME SPOLOČENSKY ZODPOVEDNÍ 

Zodpovedné podnikanie a trvalú udržateľnosť si spájame predovšetkým s ochranou a podporou zdravia, 

životného a pracovného prostredia a pracovnou etikou. Nesmierne si vážime, že sa naši zamestnanci opäť 

aktívne zapojili do dobročinných zbierok Biela pastelka Únie slabozrakých a nevidiacich Slovenska. Rovnako nás 

veľmi teší vysoké zapojenie našich zamestnancov v online adventnej zbierke, kde sa nám podarilo vyzbierať 

vysokú sumu pre neziskovú organizáciu Plamienok.   

Naše pravidelné aktivity boli žiaľ ovplyvnené situáciou okolo pandémie COVID-19, ktorá negatívne ovplyvnila 

naše interné plánované podujatia. Došlo k zrušeniu Firemných hier 2021 a neuskutočnila sa ani pravidelná 

aprílová zbierka Dňa narcisov. Krízová situácia mala zároveň negatívny dopad aj na naše ďalšie pravidelné 

podujatia a niektoré dobročinné zbierky. Niektoré sa nám podarilo presunúť do online priestoru. Podarilo sa 

nám zapojiť sa do pravidelnej kampane Do práce na bicykli, išlo o náš doteraz najúspešnejší ročník. Za mesiac 

trvania súťaže zamestnanci SPP - distribúcia najazdili celkovo 10 445,70 km, čo je o 5 782,27 km viac ako 

minulý rok. Ušetrených bolo 2 528,91 kg CO2. Naďalej plánujeme aktivity spojené s ochranou zdravia 

a životného prostredia. 

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA JE NAŠA PRIORITA. 

Rešpektovaním platných právnych  požiadaviek  v oblasti BOZP a environmentu, dodržiavaním záväzkov  

vyplývajúcich z interných usmernení ako aj opatreniami nad rámec legislatívy dosahujeme vysokú úroveň 

v oblasti  bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zároveň plne  rešpektujeme ochranu  jednotlivých  zložiek 

životného prostredia. Kontinuálnym vzdelávaním zabezpečujeme odbornú prípravu a kvalifikáciu a rozvíjame  

povedomie zamestnancov v oblasti bezpečnosti práce  a ochrany environmentu. K používaniu bezpečných 

a k životnému prostrediu  ohľaduplných   postupov vedieme aj našich obchodných partnerov. Pravidelne 

monitorujeme pracovné  a životného prostredie a vykonávame hodnotenie stavu  bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci a environmentu. Zistené nedostatky odstraňujeme. Na základe identifikovaných nebezpečenstiev, 

ohrození, rizík a environmentálnych aspektov poskytujeme  zodpovedajúce finančné, personálne a časové 

zdroje s cieľom eliminovať’ také riziká, ktoré by mohli  spôsobiť  ujmu na zdraví alebo životnom prostredí. 

Vhodným výberom, prideľovaním a používaním osobných ochranných pracovných prostriedkov vysokej kvality 

prispievame k eliminácii zostatkových rizík. V spolupráci s pracovnou zdravotnou službou aktívne zaisťujeme 

kontinuálne hodnotenie zdravotných faktorov pracovného prostredia a prispôsobujeme podmienky práce 

aktuálnej epidemiologickej situácii. Uprednostňujeme preventívne opatrenia  a sústavne zlepšujeme podmienky 

na bezpečnú prácu pre zamestnancov  ako aj ochranu všetkých zložiek životného prostredia .  

Zodpovedne sme pristúpili a pristupujeme k zvládnutiu pandémie súvisiacej s ochorením COVID-19. Spoločnosť 

nad rámec legislatívy zabezpečila poskytnutie ochranných respirátorov a rúšok, jednorazových ochranných 

odevov a rukavíc, dezinfekciu rúk. Pravidelne boli a sú vykonávané aktivity súvisiace s dezinfekciou priestorov 

a dopĺňaním dezinfekčných prostriedkov. Od vypuknutia pandémie vo vlastnej réžii bolo vykonávané pravidelné 

antigénové testovanie všetkých zamestnancov priamo na strediskách. 

 

ZEMNÝ PLYN – EFEKTÍVNE A EKOLOGICKÉ RIEŠENIE 

Prístup k zemnému plynu má na Slovensku až 94 % domácností a firiem. Dosah, cenová dostupnosť, 

spoľahlivosť pri užívaní, jednoduché ovládanie a automatizovaná prevádzka plynových spotrebičov a šetrnosť k 

životnému prostrediu predstavujú hlavné predpoklady pre dlhodobé využívanie zemného plynu na Slovensku. 

ZEMNÝ PLYN A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

Napriek tomu, že zemný plyn je fosílne palivo, má v porovnaní s ostatnými palivami, mimoriadne  pozitívne 

ekologické charakteristiky. Oproti tuhým palivám vzniká pri spaľovaní zemného plynu výrazne menej škodlivín 

a najmä produkuje sa len zanedbateľné množstvo tuhých znečisťujúcich látok - prachových častíc (PM10 

a PM2,5), ktoré vo vyšších koncentráciách vážne 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. Pri využívaní zemného plynu na prípravu tepla 

je možné ušetriť až 50 % emisií CO2 v porovnaní s uhlím. 

 

Nadpriemerne veľa obyvateľov Slovenska je vystavených mimoriadne škodlivým jemným prachovým časticiam. 

Viac ako 12 % obyvateľstva SR je vystavených zvýšeným hladinám koncentrácie častíc PM2,5 v ovzduší, čo je 

výrazne viac ako priemer krajín OECD, SR má v danom ohľade 3. najhorší stav ovzdušia v rámci celej EÚ. 

Nepriaznivé hodnoty indikátorov častíc PM2,5 potvrdzujú viaceré zdroje – EEA, EPI, Eurostat, či OECD. 

Rozhodujúcimi zdrojmi znečistenia ovzdušia jemnými prachovými časticami sú v SR lokálne vykurovacie 

systémy na tuhé palivá, najmä biomasu/drevo (domácnosti). Podľa správy Európskej environmentálnej 

agentúry pre slabú reguláciu prachových častíc na Slovensku ročne predčasne umiera približne 4 800 

obyvateľov.   

 

Aj v plynofikovaných regiónoch, kde sú v zimnom období nízke teploty vzduchu, sa odberatelia z ekonomických 

dôvodov prikláňajú k spaľovaniu dreva. Riešenie nepriaznivej smogovej situácie znížením objemu prachových 

častíc v ovzduší je možné zodpovedným výberom energetického zdroja vykurovania a racionálnym prístupom 

štátu k podpore zdrojov vykurovania, ktoré sú k životnému prostrediu a zdraviu ľudí šetrné. 
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ENERGETICKÁ HOSPODÁRNOSŤ BUDOV 

Od 1.1.2021 platí v SR požiadavka na výstavbu nových budov v štandarde „budov s takmer nulovou potrebou 

energie“ (energetická trieda A0), čo predstavuje úplne nový fenomén z pohľadu projektovania, samotnej 

realizácie stavby a v neposlednom rade pri prevádzke budov. Ide nielen o samotné budovy s takmer nulovou 

potrebou energie, ale predovšetkým o filozofiu trvalej udržateľnosti architektúry a výstavby s celkovým 

zámerom v budúcnosti navrhovať, realizovať a prevádzkovať budovy, ktoré budú energeticky aktívne, 

ekologicky bezpečné a ekonomicky efektívne. Zemný plyn sa javí ako vhodné palivo na vykurovanie a prípravu 

teplej vody v budovách spĺňajúcich triedu energetickej hospodárnosti budov A1 a A0. Je to najmä z dôvodu 

výhodného pomeru ceny kondenzačného kotla (vrátane inštalácie), jeho vysokej účinnosti, nízkych 

prevádzkových nákladov, jednoduchosti, skutočného komfortu a dostupnosti, nehovoriac o priaznivom dopade 

na ekológiu (v prípade náhrady za tuhé palivá), s plánom postupnej dekarbonizácie plynu ako takého 

(biometán, vodík). 

ZEMNÝ PLYN A EFEKTIVITA 

Vykurovací systém, ktorého súčasťou je aj príprava teplej vody, je neoddeliteľnou súčasťou rodinného domu, s 

ktorým je potrebné uvažovať ešte pred jeho samotnou výstavbou. Voľba systému ovplyvňuje tepelnú pohodu v 

dome, samotný komfort, ako aj celkové finančné náklady, ktoré musí užívateľ domu vynaložiť na inštaláciu 

a prevádzku vykurovacieho systému na dlhú dobu.  

 

V súčasnej dobe sa stavajú už iba ultranízkoenergetické rodinné domy (trieda energetickej hospodárnosti budov 

A1), ktoré získali platné stavebné povolenie pred 1.1.2020 a od 1.1.2021 sa projektujú a stavajú domy s 

takmer nulovou potrebou energie (pasívne domy, trieda energetickej hospodárnosti budov A0). To, že je 

príprava tepla zo zemného plynu objektívne ekonomicky výhodná je možné vidieť na nasledujúcom príklade:  

 

• nový rodinný dom energetickej triedy A0, 

• s rozlohou 120 m2, 

• s nízkoteplotným podlahovým vykurovacím systémom (teplovodným), 

• uvažuje sa so spotrebou tepla (vykurovanie a teplá voda) okolo 4 600 kWh. 

 

Druh paliva Zemný plyn TČ - vzduch/voda Drevné peletky 

Tepelné zariadenie Kondenzačný kotol TČ - vzduch/voda Konvenčný kotol 

Účinnosť 97% 300% 90% 

Množstvo paliva 440 m3 1 753 kWh 1 013 kg 

    

OPEX Zemný plyn TČ - vzduch/voda Drevné peletky 

Prevádzkové náklady spolu 351 €/rok 394 €/rok 402 €/rok 

    

CAPEX Zemný plyn TČ - vzduch/voda Drevné peletky 

Investičné náklady spolu 4 070€ 7 254 € 6 120 € 

    

TCO za 15 rokov 9 333 € 13 196 € 12 157 € 

 

OPEX – prevádzkové náklady 

CAPEX – vstupné/investičné náklady 

TCO – „total cost of ownership“ – celkové náklady pre vlastníka 

 

Do ekonomického hodnotenia akýchkoľvek vykurovacích systémov vstupujú dva základné parametre: 

investičné náklady (CAPEX) a prevádzkové náklady po dobu životnosti zariadenia, resp. po dobu hodnotiaceho 

obdobia (OPEX). Rovnako výhodné je vykurovanie zemným plynom aj v prípade rekonštrukcie staršieho 

rodinného domu. 

 

VÝROBA ELEKTRINY A TEPLA V KOGENERAČNEJ JEDNOTKE 

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 to až o 

40%. Priamym dôsledkom šetrenia primárneho paliva je pokles emisií, ktoré vznikajú pri horení. 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 ich existujúceho tepelného zdroja. 
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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. 

STLAČENÝ ZEMNÝ PLYN (CNG) A JEHO UPLATNENIE V DOPRAVE 

Prevádzka CNG 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. Využívanie CNG so sebou prináša ekonomicky 

výhodnú, ekologickú a bezpečnú dopravu. Dôkazom perspektívnosti CNG v doprave je aj nový projekt 

fuelLCNG, ktorý získal podporu od Európskej únie a jeho cieľom je vybudovanie 14 plniacich staníc CNG na 

diaľniciach D1 a D2 s plánovaným spustením do prevádzku do roku 2025.  

 

SPP - distribúcia podporuje CNG prostredníctvom zvýhodnenej distribučnej tarify pre odberné miesta plniacich 

staníc CNG a prostredníctvom internetových stránok spp-distribucia.sk a 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 

bezplatné obchodno-technické poradenstvo. 

 

MARKETINGOVÁ ONLINE/OFFLINE KOMUNIKÁCIA 

Väčšina (cca 80 %) marketingových aktivít prebiehala v online prostredí prostredníctvom sociálnych sietí a 

platforiem Facebook, Instagram, YouTube a webových stránkach spoločnosti (www.oplyne.info a www.spp-

distribucia.sk). 

 

Zvyšných 20% marketingovej komunikácie vo forme offline bolo realizovaných aktívnou účasťou zamestnancov 

SPP - distribúcia na odborných konferenciách a fórach prostredníctvom prednášok, reklamných stánkov či 

priamou komunikáciou so zákazníkmi. Ďalej prostredníctvom charitatívnych aktivít v čase Vianoc či koronakrízy, 

redizajnom a aktualizáciou letákov a informačných prospektov. 

Kampaň Zemný plyn je 3E 

Vykurovanie zemným plynom sa javí ako najefektívnejší a dostupný nástroj pri riešení problému nášho 

znečisteného ovzdušia. Našu mediálnu kampaň pod názvom „Zemný plyn je 3E“ smerujeme k vysvetľovaniu 

výhod zemného plynu s dôrazom na jeho ekologickú šetrnosť, ekonomickú výhodnosť a energetickú 

hospodárnosť. 

Logo 3E sa objavuje vo všetkých aktivitách externej a internej komunikácie, ako aj v marketingu. V súčasnosti 

sa najviac kampaní realizuje na sociálnych sieťach a v internetovom prostredí všeobecne. K tomuto faktu sme 

nastavili aj formáty našej inzercie a začali sme byť oveľa aktívnejší na sociálnych sieťach na videoportáli 

YouTube. Našou snahou je zaujať návštevníkov stránok a profilov na sociálnych sieťach prostredníctvom 

zaujímavých (pre verejnosť mnohokrát nových) informácií, videí, fotografií, grafík a textov. Každú cieľovú 

skupinu oslovuje niečo iné, preto obsah a formu prispôsobujeme veku, vzdelaniu a zameraniu jednotlivých 

skupín. Keďže sa sústreďujeme hlavne na segment vykurovania, propagácia zemného plynu ako komodity je 

úzko spätá so stavbou rodinných domov. 

http://www.oplyne.info/
http://www.spp-distribucia.sk/
http://www.spp-distribucia.sk/


19 

 

Kampaň realizujeme formou odborných i laických článkov v médiách, videí na sociálnych sieťach, rozhlasových 

spotov a reklamy v relevantných printových aj elektronických médiách s cieľom  šíriť osvetu v širokej 

verejnosti. V uplynulom období sme kládli dôraz na prezentáciu zemného plynu ako vykurovacieho média, ktoré 

vďaka absencii tuhých znečisťujúcich látok pri jeho spaľovaní nezamoruje ovzdušie smogom. Prostredníctvom 

posolstiev troch známych osobností sme poukazovali na pozitívne efekty vykurovania zemným plynom – „teplo 

domova a ovzdušie bez smogu“. Popri hlavnom hesle kampane „Zemný plyn je 3E – ekologicky šetrný, 

ekonomicky výhodný a energeticky hospodárny“, sme využívali aj sekundárne heslá ako „Zemný plyn – 

najdostupnejšie ekologické vykurovanie“ a Zemný plyn – máme radi čistý vzduch.“  

Výrazná kampaň je dôležitá práve pri zmene myslenia verejnosti nielen v oblasti ekonomickej výhodnosti 

výberu zdroja vykurovania, ale aj v oblasti zodpovednosti za životné prostredie, v ktorom žijeme, a 

zodpovednosti za ovzdušie, ktoré dýchame. 

 

SPRÁVA O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI SPOLOČNOSTI 

EKONOMICKÁ A FINANČNÁ VÝKONNOSŤ 

VÝVOJ PODNIKATEĽSKÉHO PROSTREDIA 

Počas zimných mesiacov v roku 2020 prevládali väčšinou normálne poveternostné podmienky, avšak prvá 

polovica roku 2021 sa niesla v znamení teplotných rekordov. Výrazné studené zimné počasie nastúpilo 

vo februári 2021, kedy ochladenie vyvrcholilo a napr. na Lomnickom štíte dosiahlo až -29,0 °C, čím boli 

prekonané denné rekordy (zdroj: Slovenský hydrometeorologický ústav). K rekordom poklesu teploty 

dochádzalo aj po skončení meteorologickej zimy a chladné počasie na našom území pretrvávalo aj v mesiacoch 

marec a apríl. V apríli došlo k mimoriadnemu ochladeniu, pričom v tomto prípade bola veľmi zaujímavá najmä 

rýchlosť poklesu teploty vzduchu, kedy došlo k jednému z najrýchlejších "advekčných" poklesov teploty v rámci 

jednej hodiny, ktorý bol na území Slovenska zaznamenaný. Rekordy pokračovali aj v letnom období: júl 2021 

sa zaradil medzi najteplejšie mesiace v histórii meteorologických meraní a pozorovaní na území Slovenska od 

roku 1951. Navyše, podľa oficiálnej tlačovej správy Svetovej meteorologickej organizácie („WMO“) sa rok 2020 

stal na globálnej úrovni, jedným z troch najteplejších rokov za obdobie posledných aspoň 140 rokov s 

odchýlkou +1,2 °C v porovnaní s obdobím druhej polovice 19. storočia 9. Všetky tieto extrémy prispeli 

k zvýšenej spotrebe zemného plynu . 

Extrémne prejavy počasia, ako aj pandémia COVID-19 boli v roku 2020/2021 témou na celom svete. Ako však 

vyplýva z novej správy zostavenej WMO, ani hospodárske spomalenie podmienené pandémiou COVID-19 

nedokázalo spomaliť prebiehajúcu zmenu klímy.  

Globálne environmentálne záujmy priniesli aj nové aktivity vlády Slovenskej republiky, do ktorých sa spoločnosť 

SPP – distribúcia, a.s., aktívne zapájala. 

Spoločnosť SPP – distribúcia, a.s., v roku 2021 pokračovala v zefektívňovaní interných procesov. Napriek tomu, 

že úroveň prevádzkových nákladov je stabilizovaná, spoločnosť aj naďalej analyzuje a vyhodnocuje 

prevádzkové činnosti, v snahe o ich optimalizáciu. 

V období od 01.08.2020 do 31.07.2021 spoločnosť musela venovať zvýšenú pozornosť a reagovať na pravidelne 

sa meniacu legislatívu najmä z oblasti ochrany proti šíreniu pandémie ochorenia COVID-19.  

Dňa 01.09.2020 nadobudla účinnosť novela zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej 

len „ZoR“).  V rámci prebiehajúcich legislatívnych konaní sa priamo činnosti spoločnosti dotýka najmä návrh 

novely Vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 223/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová 

regulácia v plynárenstve. Túto vyhlášku v medzirezortnom pripomienkovom konaní spoločnosť rozsiahlo 

pripomienkovala. 

V štádiu príprav sa nachádza taktiež novela zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a vyhláška Úradu pre 

normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole. Tieto predpisy 

by mali čiastočne revidovať pravidlá uplatňujúce sa na meradlá, ktoré pri svojej činnosti využíva spoločnosť.  

Svoje pripomienky taktiež spoločnosť vzniesla k novým stavebným predpisom, ktoré by mali v budúcnosti 

nahradiť zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.  V oblasti predpisov týkajúcich sa 

infraštruktúry došlo k úprave zákona č. 135/1961 Zb. Cestný zákon. Ten po novele obsahuje výslovnú úpravu 

umožňujúcu rekonštrukcie plynovodov na mostoch a  znovu-umiestňovanie plynovodov na mosty za zákonom 

stanovených podmienok.  

Zároveň sa začali práce na transpozícii európskeho zimného balíčka, ktorý sa premietne do novelizovaného 

znenia zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike (ďalej len „ZoE“) a ZoR. Oba zákony by podľa Plánu legislatívnych 

úloh vlády SR mali byť predložené na rokovanie Vlády SR v októbri 2021. Táto úprava sa síce týka primárne 

regulácie elektro-energetiky, avšak dá sa očakávať, že sa v určitom rozsahu dotkne aj plynárenských podnikov. 

Na európskej úrovni bol dňa 14.7.2021 predstavený balík Fit for 55. Jeho cieľom je okrem iného priniesť zelenší 

vnútorný trh Európskej únie, čo sa výrazne dotkne segmentu energetiky. Balík Fit for 55 predstavil návrhy 

legislatívy, ktoré sa okrem iného týkajú obchodovania s emisnými kvótami, zdaňovania energetických komodít, 

energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie. Očakávaným dôsledkom implementácie zelených 

riešení z balíka Fit for 55 je zvýšenie výdavkov, či už podnikov ako aj jednotlivcov. Dôkazom tohto očakávaného 

efektu je, že samotný balík zahŕňa nariadenie, ktoré zriadi Klimatický sociálny fond pre zmiernenie dopadov 

zavedenia opatrení z balíka Fit for 55.  
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V rámci európskeho práva prebieha taktiež príprava revízie Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 

2009/73/ES o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom. Európska komisia odôvodňuje revíziu 

danej smernice primárne ambicióznymi cieľmi v oblasti znižovania emisii. 

V sledovanom období boli tiež prijaté dva strategické nelegislatívne dokumenty. Prvým je Plán obnovy 

a odolnosti, ktorý je strategickým nástrojom na podporu investícii a reforiem. Druhým Národná vodíková 

stratégia „Pripravení na budúcnosť“, ktorá počíta s využitím plynárenskej infraštruktúry pre vodíkové projekty v 

budúcnosti.  

SPP – distribúcia, a. s. v neposlednom rade pozorne sleduje prezentované zámery vlády a aktívne sa zapája do 

rôznych iniciatív Ministerstva hospodárstva SR, či Úradu pre reguláciu sieťových odvetví s cieľom hájiť 

významné a strategické postavenie zemného plynu v energetickom mixe Slovenskej republiky. 

 

EKONOMICKÉ VÝSLEDKY SPOLOČNOSTI SPP – DISTRIBÚCIA, A.S. 

Spoločnosť SPP – distribúcia, a. s., dosiahla v účtovnom období 2021 výnosy z distribúcie zemného plynu vo 

výške 417,30 milióna EUR.  

Prevádzkové náklady, ktoré spoločnosť vynaložila na zabezpečenie výnosov z predaja služieb, boli vo výške 

265,10 miliónov EUR. Prevažná časť položiek prevádzkových nákladov boli najmä odpisy a amortizácia, náklady 

na skladovanie zemného plynu a osobné náklady. 

Spoločnosť dosiahla za účtovný rok 2021 výsledok hospodárenia pred zdanením vo výške 163,92 milióna EUR 

a zo ziskom po zdanení vo výške 121,59 milióna EUR. 

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

  2021* 2020* 

Distribúcia zemného plynu 417,30 401,98 

Ostatné výnosy 25,71 19,40 

Prevádzkové náklady -265,09 -253,59 

Zisk/strata z finančnej činnosti -14,00 -12,18 

Zisk pred zdanením 163,92 155,61 

Daň z príjmov -42,33 -40,33 

Zisk po zdanení 121,59 115,28 
*12-mesačné obdobie končiace sa 31.7. 

 

MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ ŠTRUKTÚRA 

Aktíva 

K súvahovému dňu účtovnej závierky dosiahol celkový majetok spoločnosti výšku 4 568,25 milióna EUR, čo v 

porovnaní s predchádzajúcim rokom 2020 predstavuje nárast o 0,68 milióna EUR. Dlhodobé aktíva s hodnotou 

3 917,81 milióna EUR tvorili 85,76 % z celkových aktív. Najvýznamnejšími položkami dlhodobého majetku boli 

hlavne distribučné plynovody, regulačné stanice, technológie, zariadenia distribučných sietí.  

Na obstaranie dlhodobého majetku bola v hospodárskom roku 2021 vynaložená suma 33,21 miliónov EUR, 

ktorá smerovala najmä do obnovy distribučnej siete. Na činnosť v oblasti výskumu a vývoja spoločnosť tento 

rok vynaložila 353 tisíc EUR. 

Obežné aktíva dosiahli k súvahovému dňu hodnotu 650,41 milióna EUR, čo je oproti roku 2020 nárast o 114,51 

milióna EUR. Najväčší podiel na ich štruktúre mali hlavne pohľadávky a poskytnuté preddavky, zásoby a 

peniaze a peňažné ekvivalenty. 

 

Porovnanie štruktúry aktív (v mil. EUR): 

  2021* 2020* 2021 2020 

Dlhodobé aktíva 3 917,81 4 031,67 85,76% 88,27% 

Obežné aktíva 650,41 535,90 14,24% 11,73% 

*12-mesačné obdobie končiace sa 31.7. 

 

Vlastné imanie a záväzky 

V kapitálovej štruktúre spoločnosti SPP – distribúcia, a. s. nedošlo k výraznej zmene podielu medzi vlastnými a 

cudzími zdrojmi financovania. Vlastné zdroje aj naďalej prevažovali nad cudzími zdrojmi financovania a 

predstavovali 66,10 % z celkových zdrojov krytia majetku.  

Vlastné imanie oproti hospodárskemu roku 2020 vzrástlo o 7,73 milióna EUR a k súvahovému dňu bolo vo 

výške 3 019,50 miliónov EUR. Vlastné imanie bolo tvorené predovšetkým základným imaním, zákonným 

rezervným fondom, fondom z precenenia majetku, nerozdeleným ziskom a výsledkom hospodárenia bežného 

účtovného obdobia. Základné imanie spoločnosti zapísané v obchodnom registri predstavuje jednu akciu v 

menovitej hodnote 1 200 miliónov EUR. Zákonný rezervný fond a ostatné fondy tvorené z kapitálových vkladov 

a fond z precenenia majetku, dosiahli k súvahovému dňu stav 1 598,83 milióna EUR. 
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Hospodársky výsledok za rok 2020 predstavoval zisk vo výške 115,28 milióna EUR a bol vyplatený jedinému 

akcionárovi spoločnosti vo forme dividend. O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2021 

rozhodne valné zhromaždenie.  

Záväzky spoločnosti tvorili 33,90 % krytia majetku spoločnosti a k súvahovému dňu účtovnej závierky dosiahli 

hodnotu 1 548,75 milióna EUR. V hospodárskom roku 2021 došlo k splateniu dlhopisu v hodnote 500 miliónov 

EUR a vydaniu nového dlhopisu v rovnakej výške a teda k presunu 500 miliónov EUR z krátkodobej do 

dlhodobej splatnosti, čo sa podpísalo na náraste dlhodobých záväzkov a na poklese krátkodobých záväzkov.  

Prevažná časť celkových záväzkov bola tvorená dlhodobými záväzkami v celkovej hodnote 1 390,65 milióna 

EUR a teda vzrástli o 430,72 milióna EUR. Ich najpodstatnejšou položkou sú odložený daňový záväzok a úvery 

a dlhopisy. Krátkodobé záväzky klesli o 437,76 milióna EUR v dôsledku splatenia dlhopisu v hodnote 500 

miliónov EUR a vydaniu nového dlhopisu v rovnakej výške, a teda jeho klasifikácie v dlhodobých záväzkoch. 

K súvahovému dňu dosiahli hodnotu 158,10 milióna EUR. 

 

Porovnanie štruktúry pasív (v mil. EUR) 

  2021* 2020* 2021 2020 

Vlastné imanie 3 019,50 3 011,77 66,10% 65,94% 

Záväzky 1 548,75 1 555,80 33,90% 34,06% 

*12-mesačné obdobie končiace sa 31.7. 

 

Štruktúra akcionárov k 31.07.2021 bola nasledujúca: 

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

Vývoj stavu majetku, kapitálovej štruktúry a výsledkov hospodárenia SPP – distribúcia, a.s., za rok končiaci sa 

31. júla 2021 a 31. júla 2020 podľa individuálnych finančných výkazov pripravených v súlade s Medzinárodnými 

štandardmi pre finančné výkazníctvo tak, ako boli schválené EÚ. 

 

 

Súvaha (vybrané údaje v tis. EUR) 

 2021 2020 

 

AKTÍVA: 

DLHODOBÉ AKTÍVA 

Budovy, stavby, stroje a zariadenia 3 781 879 3 907 195 

Nehmotný dlhodobý majetok a ostatné aktíva 10 928 11 236 

Práva na užívanie majetku 27 020 20 839 

Investície v dcérskych spoločnostiach 1 000 1 000 

Poskytnuté pôžičky 96 984 91 395 

Dlhodobé aktíva celkom 3 917 811 4 031 665 

OBEŽNÉ AKTÍVA 

Zásoby 129 177 134 553 

Pohľadávky a poskytnuté preddavky 296 849 334 485 

Zmluvné aktíva 12 397 12 044 

Daňové pohľadávky a dane z príjmu 0 0 

Peniaze a peňažné ekvivalenty 211 922 54 746 

Poskytnuté pôžičky 67 75 

Obežné aktíva celkom 650 412 535 903 

Aktíva držané na predaj 32 0 

AKTÍVA CELKOM 4 568 255 4 567 568 

 

  

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY: 

KAPITÁL A REZERVY 

Základné imanie 1 200 000 1 200 000 

Zákonný rezervný fond a ostatné fondy 1 598 832 1 647 350 

Nerozdelený zisk 99 077 49 139 

Výsledok hospodárenia bežného obdobia 121 592 115 280 

Vlastné imanie celkom 3 019 501 3 011 769 

DLHODOBÉ ZÁVÄZKY 1 390 652 959 930 

KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY 158 102 595 869 

Záväzky celkom 1 548 754 1 555 799 

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY CELKOM 4 568 255 4 567 568 

*12-mesačné obdobie končiace sa 31.7. 
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Výkaz ziskov a strát (vybrané údaje v tis. EUR) 

Za roky končiace sa 31. júla 2021 a 31. júla 2020  

 

 2021 2020 

Distribúcia zemného plynu 417 304 401 983 

Ostatné výnosy 25 705 19 403 

Prevádzkové náklady -265 095 -253 588 

Prevádzkový zisk 177 914 167 798 

Finančné výnosy 2 002 2 255 

Náklady na financovanie -15 999 -14 442 

ZISK PRED ZDANENÍM 163 917 155 611 

Daň z príjmov -42 325 -40 331 

ZISK ZA OBDOBIE 121 592 115 280 

 

Výkaz peňažných tokov (vybrané údaje v tis. EUR) 

 2021 2020 

PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI   

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 347 835 311 474 

Platené úroky -13 315 -13 466 

Prijaté úroky 409 329 

Zaplatená daň z príjmov -65 625 -66 341 

PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI 269 304 231 996 

PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI -102 162 -287 132 

PEŇAŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI -9 966 -1 586 

ČISTÉ ZVÝŠENIE STAVU PEŇAŽNÝCH 

PROSTRIEDKOV 
157 176 -56 722 

STAV PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV NA ZAČIATKU 

OBDOBIA 
54 746 111 468 

STAV PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV NA KONCI 

OBDOBIA 
211 922 54 746 

 

UDALOSTI OSOBITNÉHO VÝZNAMU, KTORÉ NASTALI PO SKONČENÍ ÚČTOVNÉHO OBDOBIA, ZA 

KTORÉ SA VYHOTOVUJE VÝROČNÁ SPRÁVA 

Po 31. júli 2021 nenastali žiadne významné udalosti, ktoré by si vyžadovali úpravy alebo zverejnenia vo 

výročnej správe. 
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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. V hospodárskom 

roku 2019 spoločnosť uplatňovala kódex riadenia spoločnosti bez odchýlok. 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, 

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,  
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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. 

 

VÝBORY  

Spoločnosť SPP - distribúcia, a. s., využila zákonnú výnimku z povinnosti zriadiť výbor pre audit priamo na 

úrovni SPP - distribúcia, a. s., a zabezpečila, aby činnosť výboru pre audit vykonával výbor zriadený  na úrovni 

materskej spoločnosti SPP Infrastructure, a. s., keďže aj materská spoločnosť SPP Infrastructure, a. s., spĺňa 

podmienky Zákona o štatutárnom audite na zriadenie výboru pre audit a preto takýto výbor zriadila.  

Výbor pre audit zriadený na úrovni materskej spoločnosti SPP Infrastructure, a. s., vykonáva svoju činnosť pre 

SPP - distribúcia, a. s., na základe obchodnoprávnej zmluvy o poskytovaní služieb.  

 

Výbor pre audit musí mať najmenej 3 členov. Členov výboru menuje valné zhromaždenie. Najmenej jeden člen 

výboru musí mať odbornú prax v oblasti účtovníctva alebo štatutárneho auditu a všetci členovia ako celok 

musia mať kvalifikáciu vhodnú pre sektor, v ktorom účtovná jednotka pôsobí. Nadpolovičná väčšina členov 

výboru ako aj predseda výboru (ktorého volia členovia výboru alebo dozorná rada) musia byť nezávislí. 

Nezávislým členom je fyzická osoba, ktorá nie je majetkovo alebo osobne prepojená s účtovnou jednotkou 

alebo jej dcérskou účtovnou jednotkou, jej spoločníkmi, členmi štatutárnych orgánov a štatutárnym audítorom 

účtovnej jednotky, a ani im nie je blízkou osobou a nemá žiadny príjem od účtovnej jednotky alebo jej dcérskej 

účtovnej jednotky okrem odmeny za prácu v dozornej rade alebo vo výbore pre audit. 

 

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.  
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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 ako aj ich vplyv na účtovnú závierku. 

Vďaka akčným plánom prijatým vedením spoločnosti zabezpečujeme trvalé znižovanie vplyvov rizík na chod 

spoločnosti. 

 

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  

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 PREVÁDZKOVATEĽA DISTRIBUČNEJ 

SIETE ZA OBDOBIE 1.8.2020 – 31.7.2021 

1. Program súladu je interný predpis SPP – distribúcia, a.s., ktorý stanovuje opatrenia na zabezpečenie 

nediskriminačného správania prevádzkovateľa distribučnej siete. Podľa zákona č. 251/2012 Z.z. 

o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, musia program súladu prijať tí prevádzkovatelia 

sietí, ktorí sú súčasťou vertikálne integrovaného podniku. Posledná aktualizácia programu súladu nadobudla 

účinnosť 1.12.2015 a má označenie predpisu: D.RM.04.07.06. 

 

2. Zamestnancom SPP – distribúcia, a.s. program súladu stanovuje: 

 

(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) požiadavky na činnosť manažéra programu súladu a na kontrolu dodržiavania programu súladu, včítane 

školení zamestnancov prevádzkovateľa distribučnej siete o programe 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 období od 1.8.2020 do 31.7.2021 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 zamestnancom prevádzkovateľa distribučnej siete v elektronickej 

databáze predpisov a verejnosti na web stránke prevádzkovateľa distribučnej siete, 

e) uskutočňovaním kontroly dodržiavania programu súladu. V období od 1.8.2020 do 31.7.2021 manažér 

programu súladu napríklad preveril dodržiavanie nediskriminačného prístupu prevádzkovateľa 

distribučnej siete pri poskytovaní informácií, pri vykonávaní služieb pre užívateľov distribučnej siete, pri 

riešení žiadostí, reklamácií a sťažností zákazníkov. Ďalej sa kontrolovalo dodržiavanie zákazu 

zneužívania dôverných informácií vo vlastnom mene u tých zamestnancov, ktorí k týmto dôverným 

informáciám majú prístup.  

 

4. Na základe rozhodnutia akcionára sa dňa 14.5.2014 stala spoločnosť SPP Infrastructure, a.s. jediným 

akcionárom SPP – distribúcia, a.s. a 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 prevádzkovateľa distribučnej siete od činností, ktoré súvisia s dodávkou plynu. V období 

od 1.8.2020 do 31.7.2021 preberala na základe zmlúv SPP - distribúcia, a.s. od spoločnosti Slovenský 

plynárenský priemysel, a.s. iba služby prenájmu nehnuteľností, pričom sa pripravuje zníženie objemu 

preberaných služieb. 

 

5. Manažér programu súladu prevádzkovateľa distribučnej siete v období od 1.8.2020 do 31.7.2021 nezistil 

žiadne porušenie povinností, ktoré sú stanovené v programe súladu. 

 

V Bratislave, dňa 10.8.2021 

 

 

 

       

       

 

 

     Ing. Milan Kachút  

           manažér programu súladu  

prevádzkovateľa distribučnej siete SPP - distribúcia, a. s. 
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PERSPEKTÍVY SPOLOČNOSTI 

Ako moderná a dynamická spoločnosť na energetickom trhu budeme v nadchádzajúcom období vyvíjať 

maximálne úsilie v informačných kampaniach na podporu ochrany ovzdušia prostredníctvom využívania 

zemného plynu a v skvalitňovaní zákazníckych služieb. V oblasti zákazníckeho servisu sa budeme kontinuálne 

zameriavať na zvyšovanie úrovne poskytovaných služieb s dôrazom na ich plnú elektronizáciu. Vďaka 

dostupnosti a časovej neobmedzenosti našich online formulárov na internetovej stránke našej spoločnosti je 

pripájanie k zemnému plynu pre našich zákazníkov oveľa jednoduchšie, komfortnejšie, a podľa výsledkov 

minulého roka aj stále atraktívnejšie.  

 

Z hľadiska marketingovej podpory pripájania nových odberných miest k distribučnej sieti zemného plynu sa 

v nadchádzajúcom účtovnom období sústredíme najmä na propagáciu výhod zemného plynu pod etablovanou 

kampaňovou značkou 3E, ktorá charakterizuje ekologickú šetrnosť, ekonomickú výhodnosť a energetickú 

hospodárnosť zemného plynu, pričom nad tento rámec zdôrazňujeme aj štvrtú prednosť zemného plynu, ktorou 

je jeho dostupnosť.   

 

Kľúčové pre nás tiež bude aktívne pokračovanie vo verejnej diskusii ohľadom prechodu slovenského 

hospodárstva na nízkouhlíkové (tzv. proces dekarbonizácie), pričom budeme presadzovať prístup „value-for-

money“.  Potenciál znižovania emisií skleníkových plynov v energetike SR v zmysle prístupu hodnota za peniaze 

spočíva jednak v náhrade uhlia a jednak v projektoch zvyšujúcich energetickú efektívnosť. Definitívne riešenie 

dekarbonizácie sektoru vykurovania a chladenia v dlhodobom horizonte je ozelenenie plynu (biometán, vodík, 

synmetán), čo si však vyžaduje dodatočnú podporu štátu, a to jak v oblasti výskumu a vývoja, tak v oblasti 

implementácie zelených plynov. 

 

Naše úspešné laboratórne testy primiešavania vodíka do distribuovaného zemného plynu vytvorili predpoklady 

na uskutočnenie testov vplyvu vodíka na plynárenské a odberné plynové zariadenia v nastupujúcom období aj 

v reálnych podmienkach. 

 

Ako stabilný, dôveryhodný a efektívny poskytovateľ služieb v oblasti distribúcie zemného plynu budeme vyvíjať 

maximálne úsilie pri zvyšovaní efektivity a hľadaní synergií vnútri spoločnosti. Naše rekonštrukcie miestnych 

sietí vo vlastnej réžii sa osvedčili a na naše úspešné investičné projekty nadviažeme aj v budúcnosti. 

Bezpečnosť je našou najvyššou prioritou, do ktorej budeme investovať aj v nasledujúcich obdobiach.  

 

Nielen počas pandemických obmedzení zamestnanci našej spoločnosti SPP - distribúcia preukázali, že sú 

profesionálni, flexibilní a spoľahliví aj v krízových situáciách. Takýmto prístupom k nášmu poslaniu  budeme aj 

v nadchádzajúcom období pevným pilierom kritickej infraštruktúry, ktorý zabezpečí bezpečnú a spoľahlivú 

distribúciu energie. 
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KONTAKTY 

 

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  

  

Facebook: 

www.facebook.com/SPPdistribucia 

 

Reklamácie služieb SPP - distribúcia, a. s.: 

E-mail: reklamacie@spp-distribucia.sk  

 

Kontakt s médiami: 

Mgr. Milan Vanga, manažér externej komunikácie 

Tel.: +421 2 2040 2020 

GSM: +421 903 510 505 

E-mail: milan.vanga@spp-distribucia.sk  

 

Záverečná titulka 

 

SPP - distribúcia, a. s.  

Mlynské nivy 44/b 
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Deloitte Audit s.r.o. 
Digital Park II, Einsteinova 23 
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Slovenská republika 
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www.deloitte.sk 
 
Zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného súdu Bratislava I 
Oddiel Sro, vložka č. 4444/B 
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Deloitte označuje jednu, resp. viacero spoločností spomedzi Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“), jej globálnej siete členských firiem a ich pridružených 
subjektov (spoločne ďalej len „organizácia Deloitte“). DTTL (ďalej tiež len „Deloitte Global“) a každá z jej členských firiem a pridružených subjektov predstavuje 
samostatný a nezávislý právny subjekt, ktorý nemôže zaťažovať povinnosťami alebo zaväzovať iné subjekty v rámci organizácie Deloitte vo vzťahu k tretím osobám. 
DTTL, každá z členských firiem DTTL a každý pridružený subjekt zodpovedá len za svoje úkony a opomenutia, a nie za úkony alebo opomenutia iných subjektov 
v rámci organizácie Deloitte. Samotná spoločnosť DTTL služby klientom neposkytuje. Viac informácií je dostupných na www.deloitte.com/sk/o-nas.  
 

SPP – distribúcia, a.s. 

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA 

Akcionárovi, dozornej rade a predstavenstvu spoločnosti SPP – distribúcia, a.s. a výboru pre audit: 

SPRÁVA Z AUDITU ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY 

Názor 

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti SPP – distribúcia, a.s. (ďalej len „spoločnosť“), ktorá zahŕňa výkaz 
o finančnej situácii k 31. júlu 2021, výkaz ziskov a strát, výkaz súhrnných ziskov s strát, výkaz zmien vo vlastnom imaní a výkaz 
peňažných tokov za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných 
zásad a účtovných metód. 

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti k 31. júlu 2021 
a výsledku jej hospodárenia a peňažných tokov za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu, v súlade s Medzinárodnými 
štandardmi finančného výkazníctva v znení prijatom Európskou úniou (EÚ).    

Základ pre názor  

Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov sa 
bližšie uvádza v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení 
zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky vrátane Etického kódexu audítora, ktoré sú relevantné 
pre náš audit účtovnej závierky, a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že 
získané audítorské dôkazy poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor. 

Kľúčové záležitosti auditu 

Kľúčové záležitosti auditu sú záležitosti, ktoré sú podľa nášho odborného posúdenia v našom audite  účtovnej závierky za 
bežné obdobie najzávažnejšie. Týmito záležitosťami sme sa zaoberali v súvislosti s auditom účtovnej závierky ako celku a pri 
formulovaní nášho názoru na ňu, ale na tieto záležitosti neposkytujeme samostatný názor. 

Opis najzávažnejších posúdených rizík významnej 
nesprávnosti vrátane posúdených rizík významnej 
nesprávnosti z dôvodu podvodu 

Zhrnutie našej reakcie na riziká 

Odhadované výnosy z distribúcie plynu 

Spoločnosť vykazuje výnosy z distribúcie zemného plynu na 
základe regulovaných cien a množstva distribuovaného 
plynu konečným spotrebiteľom. Časť výnosov z distribúcie 
zemného plynu maloodberateľom a domácnostiam je 
vykázaná na základe odhadov, pretože množstvo 
distribuovaného plynu týmto zákazníkom sa určuje 
odpočtami po konci účtovného obdobia.  

Odhad výnosov je vypočítaný softvérom s použitím 
vstupných údajov od vedenia ako aj od externého 
poskytovateľa. Prepočet odhadu výnosov vyžaduje od 
vedenia spoločnosti uplatnenie významnej miery úsudku, 
najmä pri stanovení nasledovných predpokladov: 

a) Odhad množstva distribuovaného zemného plynu 
v závislosti od nameraných teplôt v jednotlivých 
odberových kategóriách, 

b) odhad vlastnej spotreby, 
c) zmeny v akumulácii zemného plynu v distribučnej 

sústave. 

Naše audítorské postupy zahŕňali okrem iného: 

• vyhodnotenie vhodnosti a spoľahlivosti postupu 
a metódy určenia odhadov vedením, 

• testovanie správnosti vzorky údajov, na ktorých je 
odhad založený, vrátane odsúhlasenia vstupných 
parametrov na interné a externé zdrojové podklady, 

• testovanie primeranosti použitých predpokladov s 
ohľadom na cieľ ocenenia v súlade s účtovnými 
štandardami,  

• vyhodnotenie účinnosti nastavenia a prevádzky 
kontrol nad procesom stanovenia odhadu vedením 
a kontrol v oblasti implementácie,  

• zmien v relevantnom informačnom systéme, 
vyhodnotenie požiadaviek účtovných štandardov IFRS 
na zaúčtovanie účtovného odhadu v účtovnej 
závierke. 
 



 

 

Posúdenie zníženia hodnoty  

Pozri poznámku č. 3d účtovnej závierky 

Spoločnosť vlastní budovy, stavby, stroje a zariadenia, ktoré 
predstavujú distribučnú sieť zemného plynu na Slovensku, 
v hodnote 3,78 mld. EUR (po precenení plynovodov na 
reálnu hodnotu). Ku každému dátumu zostavenia účtovnej 
závierky spoločnosť posudzuje, či nedošlo k zníženiu 
hodnoty distribučnej siete, a to vypočítaním súčasnej 
hodnoty budúcich peňažných tokov z činnosti spoločnosti. 
Pri testovaní zníženia hodnoty majetku sa vyžaduje určiť 
odhad týchto kľúčových vstupov pre výpočet: 

• budúce poplatky, ktoré je spoločnosť oprávnená 
fakturovať za svoje distribučné služby na základe 
režimu cenovej regulácie,   

• objem distribuovaného zemného plynu v budúcnosti, 
• diskontná sadzba špecifická pre majetok vo 

vlastníctve spoločnosti, 

• súvisiace investičné a prevádzkové náklady. 
Uvedené predpoklady vyžadujú, aby vedenie vykonalo 
vysoko subjektívne úsudky týkajúce sa dlhodobých období. 

 
 
Naše audítorské postupy zahŕňali okrem iného: 

• prediskutovanie procesu vyhodnotenia existencie 
indikátorov zníženia hodnoty s vrcholovým 
manažmentom a jeho záveru, že k 31. júlu 2021 
neexistujú žiadne také ukazovatele, 

• zhodnotenie predpokladov a metód, ktoré spoločnosť 
použila pri výpočte hodnoty distribučnej siete, najmä 
predpokladov týkajúcich sa diskontnej sadzby 
a prognózy rastu budúcich výnosov, 

• preskúmanie matematickej konštrukcie modelu, 

• vykonanie retrospektívnej previerky predpokladov 
použitých v modeli v predchádzajúcom roku,  

• posúdenie, či dostupné informácie o výhľade 
regulačného režimu, ktorý sa bude v budúcnosti 
uplatňovať, sú adekvátne zohľadnené v modeli.  
 

Zodpovednosť štatutárneho orgánu a osôb poverených spravovaním za účtovnú závierku 

Štatutárny orgán spoločnosti zodpovedá za zostavenie a verné zobrazenie účtovnej závierky v súlade s Medzinárodnými 
štandardmi finančného výkazníctva v znení prijatom EÚ, a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán spoločnosti považuje za 
potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, aby neobsahovala významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.   

Pri zostavovaní účtovnej závierky štatutárny orgán zodpovedá za zhodnotenie schopnosti spoločnosti nepretržite pokračovať 
vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie 
predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť 
jej činnosť, alebo by nemal inú reálnu možnosť než tak urobiť.  

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

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky 

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už 
v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, ktorá obsahuje názor audítora. Primerané uistenie predstavuje 
vysoký stupeň uistenia, ale nie záruku, že audit vykonaný podľa Medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí 
prípadnú významnú nesprávnosť. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a považujú sa za významné, 
ak by bolo opodstatnené očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne ovplyvnia ekonomické rozhodnutia používateľov, ktoré boli 
prijaté na základe tejto účtovnej závierky.  

V rámci auditu v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame 
profesionálny skepticizmus počas celého auditu. Okrem toho:  

• Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, 
navrhujeme a vykonávame audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú 
dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre názor audítora. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku 
podvodu je vyššie ako riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné 
vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.  

• Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné 
za daných okolností, ale nie aby sme vyjadrili názor na efektívnosť interných kontrol spoločnosti. 

• Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód, ako aj primeranosť účtovných odhadov 
a súvisiacich informácií zverejnených štatutárnym orgánom. 

  



 

 

• Predkladáme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne používa účtovnú zásadu nepretržitého pokračovania v činnosti, 
a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo 
okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak 
dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace 
informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú takéto zverejnené informácie nedostatočné, modifikovať náš 
názor. Naše závery však vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce 
udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti. 

• Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane zverejnených informácií, ako aj to, či 
účtovná závierka verne zobrazuje uskutočnené transakcie a udalosti. 

S osobami poverenými spravovaním komunikujeme okrem iného o plánovanom rozsahu a harmonograme auditu a o 
významných zisteniach auditu, vrátane všetkých významných nedostatkov internej kontroly, ktoré počas nášho auditu 
zistíme. 

Osobám povereným spravovaním tiež poskytujeme vyhlásenie o tom, že sme splnili príslušné etické požiadavky týkajúce sa 
nezávislosti, a komunikujeme s nimi o všetkých vzťahoch a iných skutočnostiach, pri ktorých sa možno opodstatnene 
domnievať, že majú vplyv na našu nezávislosť, ako aj o prípadných súvisiacich ochranných opatreniach.  

Zo skutočností komunikovaných osobám povereným spravovaním určíme tie, ktoré mali najväčší význam pri audite účtovnej 
závierky bežného obdobia, a preto sú kľúčovými záležitosťami auditu. Tieto záležitosti uvedieme v našej správe audítora, ak 
zákon alebo iný právny predpis ich zverejnenie nevylučuje, alebo ak v mimoriadne zriedkavých prípadoch nerozhodneme, že 
určitá záležitosť by sa v našej správe uviesť nemala, pretože možno odôvodnene očakávať, že nepriaznivé dôsledky jej 
uvedenia by prevážili nad verejným prospechom z jej uvedenia. 

SPRÁVA K ĎALŠÍM POŽIADAVKÁM ZÁKONOV A INÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV 

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe 

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

V súvislosti s auditom účtovnej závierky sme zodpovední za oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe 
a za vyhodnotenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré 
sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.  

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

Podľa nášho názoru, na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky: 

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok končiaci sa 31. júla 2021 sú v súlade s účtovnou závierkou za 
daný rok,  

- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve. 

Okrem toho, na základe našich poznatkov o spoločnosti a jej situácii, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme 
povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto 
správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť. 

  



 

 

Ďalšie oznamovacie povinnosti podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 537/2014 zo 16. apríla 2014 
o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu 

Vymenovanie audítora  

Za štatutárneho audítora sme boli vymenovaní valným zhromaždením spoločnosti dňa 30. septembra 2021. Celkové 
neprerušené obdobie našej zákazky, vrátane predchádzajúcich obnovení zákazky (predĺžení obdobia, na ktoré sme boli 
pôvodne vymenovaní) a našich opätovných vymenovaní za štatutárnych audítorov, predstavuje 12 rokov.  

Konzistentnosť s dodatočnou správou pre výbor pre audit 

Náš názor audítora vyjadrený v tejto správe je konzistentný s dodatočnou správou vypracovanou pre výbor pre audit 
spoločnosti, ktorú sme vydali v ten istý deň, ako je dátum vydania tejto správy. 

Neaudítorské služby 

Spoločnosti sme neposkytovali zakázané neaudítorské služby uvedené v článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 537/2014 zo 16. apríla 2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného 
záujmu a pri výkone auditu sme zostali nezávislí od spoločnosti. 

Okrem služieb štatutárneho auditu a služieb zverejnených vo výročnej správe alebo v účtovnej závierke sme spoločnosti 
a podnikom, v ktorých má spoločnosť rozhodujúci vplyv, neposkytli žiadne iné služby. 

 

Bratislava 14. decembra 2021 
 
 
 
 
 
Ing. Ján Bobocký, FCCA 
zodpovedný audítor 
Licencia UDVA č. 1043 
 
V mene spoločnosti 
Deloitte Audit s.r.o.  
Licencia SKAu č. 014 
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Pozn. 
Rok končiaci sa  

31. júla 2021 
 

Rok končiaci sa  

31. júla 2020 

     

VÝNOSY Z PREDAJA SLUŽIEB:     

Distribúcia zemného plynu  417 304  401 983 

Ostatné výnosy  25 705  19 403 

Výnosy celkom  443 009  421 386 

     

PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY:     

Odpisy, amortizácia a straty zo znehodnotenia majetku, 

netto 

7,8 (167 139) 

 

(160 141) 

Skladovanie zemného plynu a ostatné služby  (48 071)  (48 398) 

Osobné náklady 19 (49 770)  (47 995) 

Nákup zemného plynu a spotreba materiálu a energie  (12 766)  (9 962) 

Aktivácia  10 707  10 230 

Rezervy a straty zo znehodnotenia, netto   (341)  (14) 

Opravné položky k pohľadávkam a zásobám, netto  (11)  (158) 

Ostatné, netto 21 2 296  2 850 

Prevádzkové náklady, celkom  (265 095)  (253 588) 

     

PREVÁDZKOVÝ ZISK  177 914  167 798 

     

Finančné výnosy  2 002  2 255 

Náklady na financovanie 22 (15 999)  (14 442) 

     

ZISK PRED ZDANENÍM  163 917  155 611 

     

DAŇ Z PRÍJMOV 23 (42 325)  (40 331) 

     

ĆISTÝ ZISK ZA OBDOBIE  121 592  115 280 
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Rok končiaci sa  

31. júla 2021 
 

Rok končiaci sa  

31. júla 2020 

     

ČISTÝ ZISK ZA OBDOBIE  121 592  115 280 

     

OSTATNÉ SÚHRNNÉ ZISKY A STRATY (v budúcnosti môžu byť 

reklasifikované do výkazu ziskov a strát): 

 

   

Zabezpečovacie deriváty (Cash flow hedging)  1 728  (1 160) 

   Ostatné  46  235 

Odložená daň vzťahujúca sa na položky ostatného súhrnného 

zisku/straty za obdobie 

 

(354)  182 

     

OSTATNÉ SÚHRNNÉ ZISKY A STRATY (v budúcnosti nemôžu byť 

reklasifikované do výkazu ziskov a strát): 

 

   

Nárast rezervy z precenenia majetku  0  188 

Odložená daň a odložený osobitný odvod vzťahujúce sa na položky 
ostatného súhrnného zisku/straty za obdobie 

 
   

     

OSTATNÉ ČISTÉ SÚHRNNÉ ZISKY/(STRATY) ZA OBDOBIE  1 420  (555) 

     

ČISTÝ SÚHRNNÝ ZISK/(STRATA) ZA OBDOBIE CELKOM  123 012  114 725 
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Základné 

imanie 
 

Zákonný 

rezervný 

fond 

 Iné rezervy  

Rezerva zo 

zabezpečovacích 

derivátov 

 

Rezerva z 

precenenia 

 

Nerozdelený zisk  Celkom 

              

Stav k 31. júlu 2019 1 200 000  291 484  (203)  (3 429)  1 409 192  127 753  3 024 797 

              

Čistý zisk za obdobie -  -  -  -  -  115 280  115 280 

Ostatný čistý súhrnný zisk za obdobie  -  -  174  (917)  188  -  (555) 

Vyplatené dividendy -  -  -  -  -  (127 753)  (127 753) 

Zmeny v základom imaní -  -  -  -  -  -  - 

Prevod do nerozdeleného zisku -  -  -  -  (49 139)  49 139  - 

Stav k 31. júlu 2020 1 200 000  291 484  (29)  (4 346)  1 360 241  164 419  3 011 769 

              

Čistý zisk za obdobie -  -  -  -  -  121 592  121 592 

Ostatný čistý súhrnný zisk za obdobie -  -  55  1 365  -  -  1 420 

Vyplatené dividendy -  -  -  -  -   (115 280)   (115 280) 

Zmeny v základom imaní -  -  -  -  (49 938)   49 938   

Prevod do nerozdeleného zisku -  -  -  -       

Stav k 31. júlu 2021 1 200 000  291 484  26  (2 981)  1 310 303  220 669  3 019 501 
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 Pozn. 

Rok končiaci 

sa  

31. júla 2021 

 

Rok končiaci  

sa  

31. júla 2020 

     

PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI:     

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 25 347 835  311 474 

Platené úroky  (13 315)  (13 466) 

Prijaté úroky  409  329 

Zaplatená daň z príjmov   (65 625)  (66 341) 

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti, netto  269 304  231 996 

     

INVESTIČNÉ ČINNOSTI:     

Obstaranie dlhodobého majetku  (22 493)  (24 111) 

Príjmy/(splátky) pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine – 

cash pooling  
(80 000)  (265 000) 

Poskytnuté dlhodobé pôžičky  -  - 

Poskytnuté dlhodobé pôžičky – prijaté splátky  66  64 

Príjmy z predaja budov, strojov a zariadení a nehmotného 
majetku  

265  43 

Prijaté dividendy  0  1 872 

Peňažné toky prijaté/(použité) z investičnej činnosti, netto  (102 162)  (287 132) 

     
FINANČNÉ ČINNOSTI:     

Prijaté úvery a pôžičky od bánk  -  59 940  

Splatené úvery a pôžičky od bánk  -    (55 000) 

Splatenie dlhopisu    (500 000)  - 

Príjmy spojené s vydanými dlhopismi  496 281  - 

(Výdavky)/príjmy z derivátových operácií  (1 100)  (2 116) 

Výdavky na úhradu záväzkov z finančného prenájmu   (5 147)  (4 410) 

Vyplatené dividendy  -  - 

Peňažné toky z finančných činností, netto  (9 966)  (1 586) 

     

ČISTÉ (ZNÍŽENIE)/ZVÝŠENIE STAVU PEŇAŽNÝCH 

PROSTRIEDKOV 

 

157 176  (56 722) 

     

DOPADY KURZOVÝCH ZMIEN     

STAV PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV NA ZAČIATKU OBDOBIA  54 746  111 468 

STAV PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV NA KONCI OBDOBIA  211 922  54 746 

 

V prípade potreby Spoločnosť započítava rozdelenie zisku z bežného obdobia s pohľadávkou z cash 

poolingu.  
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1. POPIS SPOLOČNOSTI 

 

1.1. Všeobecné informácie 

 

Na základe požiadavky zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov spoločnosti 

SPP - distribúcia, a.s. (ďalej „spoločnosť“) vznikla povinnosť zostavovania individuálnych finančných 

výkazov k 1. januáru 2008 podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (ďalej „IFRS“) tak, 

ako boli schválené na použitie v EÚ.  

 

Táto účtovná závierka bola zostavená za účtovné obdobie končiace sa 31. júla 2021. Porovnateľné obdobie 

je od 1. augusta 2019 do 31. júla 2020. 

 

Táto účtovná závierka predstavuje štatutárnu účtovnú závierku určenú na všeobecné použitie. Informácie 

v nej uvedené nie je možné použiť na účely akéhokoľvek špecifického používateľa ani na posúdenie 

jednotlivých transakcií. Používatelia účtovnej závierky by sa preto pri rozhodovaní nemali spoliehať na túto 

účtovnú závierku ako jediný zdroj informácií. 

 

SPP – distribúcia, a.s. bola založená 26. novembra 2004 a zapísaná do Obchodného registra 10. decembra 

2004.  

 

Dňa 1. júla 2006 vložil Slovenský plynárenský priemysel, a.s., (ďalej „SPP“) do SPP – distribúcia, a.s. časť 

podniku zahrňujúcu majetok a záväzky pôvodnej divízie distribúcia.  

 

Spoločnosť prevzala od 1. júla 2006 vykonávanie činností súvisiacich s distribúciou zemného plynu 

a zároveň bol do nej vložený majetok a záväzky súvisiace s distribúciou zemného plynu. 

 

100-percentným vlastníkom spoločnosti je spoločnosť SPP Infrastructure, a.s. Akcionármi spoločnosti SPP 

Infrastructure, a.s. sú Energetický a průmyslový holding, a.s. („EPH“) s takmer 49 % podielom 

a manažérskou kontrolou a  Slovenský plynárenský priemysel, a.s. („SPP“) s 51 % podielom.  

  

Účtovná závierka SPP – distribúcia, a.s. za účtovné obdobie končiace sa 31. júla 2020 bola schválená 

rozhodnutím jediného akcionára dňa 30. septembra 2020.  

 

Identifikačné číslo (IČO) 35 910 739 

Daňové identifikačné číslo (DIČ) 2021931109 

 

1.2. Predmet činnosti 

 

Od právneho unbundlingu od 1. júla 2006 zabezpečuje spoločnosť distribúciu zemného plynu na území 

Slovenskej republiky.  

 

Spoločnosť je povinná podľa zákona poskytovať prístup k distribučnej sieti na základe nediskriminačných 

podmienok. Ceny podliehajú kontrole a schváleniu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví („ÚRSO“). 

 

1.3. Zamestnanci 

 

Priemerný počet zamestnancov SPP – distribúcia, a.s. za rok končiaci sa 31. júla 2021 bol 1 302, z toho 

výkonný manažment: 8 (za rok končiaci sa 31. júla 2020 bol 1 293, z toho výkonný manažment: 8).  

 

Skutočný evidenčný počet zamestnancov k 31. júlu 2021 je 1 293 (k 31. júlu 2020: 1 293). 

 

1.4. Sídlo spoločnosti 

 

Mlynské nivy 44/b 

825 11  Bratislava 

Slovenská republika 
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2. NOVÉ ŠTANDARDY FINANČNÉHO VÝKAZNÍCTVA A ZMENY V ODHADOCH 

 

Nasledujúce dodatky k existujúcim štandardom, ktoré vydala Rada pre medzinárodné účtovné 

štandardy(IASB) a prijala Európska únia (EÚ), sú platné pre bežné účtovné obdobie: 

 

• Dodatky k IAS 1 „Prezentácia účtovnej závierky“ a IAS 8 „Účtovné politiky, zmeny 

v účtovných odhadoch a chyby“ – Definícia pojmu „významný“ – prijaté EÚ dňa 29. novembra 2019 

(s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2020 alebo neskôr), 

 

• Dodatky k IFRS 3 „Podnikové kombinácie“ – Definícia podniku – prijaté EÚ dňa 21. apríla 2020 

(platné pre podnikové kombinácie, ktorých dátum nadobudnutia je prvý alebo ktorýkoľvek nasledujúci 

deň prvého účtovného obdobia, ktoré sa začína 1. januára 2020 alebo neskôr, a na nadobudnutia 

majetku, ku ktorému došlo v prvý alebo ktorýkoľvek nasledujúci deň tohto obdobia), 

 

• Dodatky k IFRS 9 „Finančné nástroje“, IAS 39 „Finančné nástroje: vykazovanie 

a oceňovanie” a IFRS 7 „Finančné nástroje: zverejňovanie“ – Reforma referenčných úrokových 

sadzieb – prijaté EÚ dňa 15. januára 2020 (s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 

2020 alebo neskôr), 

 

• Dodatky k IFRS 16 „Lízingy“ – Úľava od nájomného súvisiaca s pandémiou Covid-19 – prijaté EÚ 

dňa 9. októbra 2020 (s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2020 alebo neskôr, 

najneskôr od 1. júna 2020), 

 

• Aktualizácia Odkazov v štandardoch IFRS na Koncepčný rámec – prijaté EÚ dňa 29. novembra 

2019 (s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2020 alebo neskôr). 

 

 

Aplikácia ostatných vyššie uvedených štandardov a dodatkov nemala významný dopad na účtovnú závierku 

spoločnosti. 

 

Nové a upravené štandardy IFRS, ktoré vydala IASB a EÚ prijala, ale ktoré zatiaľ nenadobudli 

účinnosť 

 

K dátumu schválenia tejto účtovnej závierky IASB vydala a EÚ prijala tieto dodatky k existujúcim 

štandardom, ktoré zatiaľ nenadobudli účinnosť: 

 

• Dodatky k IFRS 4 „Poistné zmluvy“ – Predĺženie dočasnej výnimky z uplatnenia IFRS 9 – prijaté 

EÚ dňa 15. decembra 2020 (s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2021 alebo 

neskôr). 

 

• Dodatky k IFRS 9 „Finančné nástroje“, IAS 39 „Finančné nástroje: vykazovanie 

a oceňovanie“, IFRS 7 „Finančné nástroje: zverejňovanie“, IFRS 4 „Poistné zmluvy“ a IFRS 

16 „Lízingy“ – Reforma referenčných úrokových sadzieb – 2. fáza – prijaté EÚ dňa 13. januára 2021 

(s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2021 alebo neskôr). 

 

Spoločnosť neočakáva významný vplyv na individuálnu účtovnú závierku pri týchto dodatkoch ku 

štandardom. 

 

Nové a upravené štandardy IFRS, ktoré IASB vydala, ale ktoré EÚ zatiaľ neprijala  

 

V súčasnosti sa IFRS tak, ako boli prijaté EÚ, významne neodlišujú od predpisov prijatých IASB okrem 

nasledujúcich nových štandardov a dodatkov k existujúcim štandardom, ktoré neboli schválené na použitie 

v EÚ (uvedené dátumy účinnosti sa vzťahujú na IFRS tak, ako ich vydala IASB):  

 

• IFRS 17 „Poistné zmluvy“ a dodatky k IFRS 17 (s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 

1. januára 2023 alebo neskôr), 

 

• Dodatky k IAS 1 „Prezentácia účtovnej závierky“ – Klasifikácia záväzkov ako krátkodobé alebo 

dlhodobé (s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2023 alebo neskôr), 

• Dodatky k IAS 1 „Prezentácia účtovnej závierky“ – Zverejňovanie účtovných politík (s účinnosťou 

pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2023 alebo neskôr), 

 

• Dodatky k IAS 8 „Účtovné politiky, zmeny v účtovných odhadoch a chyby“ – Definícia 

účtovných odhadov (s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2023 alebo neskôr), 

 

• Dodatky k IAS 16 „Pozemky, budovy, stavby a zariadenia“ – Výnosy pred plánovaným použitím 

(s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2022 alebo neskôr),  
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• Dodatky k IAS 37 „Rezervy, podmienené záväzky a podmienené aktíva“ – Nevýhodné zmluvy 

– Náklady na splnenie zmluvy (s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2022 alebo 

neskôr), 

 

• Dodatky k IFRS 3 „Podnikové kombinácie“ – Odkaz na Koncepčný rámec s dodatkami k IFRS 3 (s 

účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2022 alebo neskôr), 

 

• Dodatky k rôznym štandardom z dôvodu „Ročných zlepšení štandardov IFRS (cyklus 2018 

– 2020)“ vyplývajúce z ročného projektu zlepšenia IFRS (IFRS 1, IFRS 9, IFRS 16 a IAS 41), ktorých 

cieľom je predovšetkým odstrániť nezrovnalosti a vysvetliť znenie (dodatky k IFRS 1, IFRS 9 a IAS 41 

sú účinné pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2022 alebo neskôr, dodatok k IFRS 16 sa týka 

len ilustračného príkladu, takže dátum účinnosti sa neuvádza), 

 

• IFRS 14 „Účty časového rozlíšenia pri regulácii“ (s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 

1. januára 2016 alebo neskôr) – Európska komisia sa rozhodla, že nezačne proces schvaľovania tohto 

predbežného štandardu a počká na jeho konečné znenie, 

 

• Dodatky k IFRS 10 „Konsolidovaná účtovná závierka“ a IAS 28 „Investície do pridružených 

spoločností a spoločných podnikov“ – Predaj alebo vklad majetku medzi investorom a jeho 

pridruženou spoločnosťou alebo spoločným podnikom a ďalšie dodatky (dátum účinnosti bol odložený 

na neurčito, kým nebude ukončený projekt skúmania metódy vlastného imania). 

 

Spoločnosť očakáva, že prijatie týchto štandardov a dodatkov k existujúcim štandardom a interpretáciám 

nebude mať významný vplyv na jej účtovnú závierku v období prvého uplatnenia. 

 

Účtovanie o zabezpečovacích nástrojoch v súvislosti s portfóliom finančných aktív a záväzkov, ktorého 

zásady EÚ zatiaľ neprijala, zostáva naďalej neupravené. 

 

Na základe odhadov spoločnosti by účtovanie o zabezpečovacích nástrojoch v súvislosti s portfóliom 

finančných aktív alebo záväzkov podľa IAS 39 „Finančné nástroje: vykazovanie a oceňovanie“ nemalo 

významný vplyv na účtovnú závierku, ak by sa uplatnilo k dátumu zostavenia účtovnej závierky.  

 

3. PREHĽAD VÝZNAMNÝCH ÚČTOVNÝCH POSTUPOV 

 

a) Východiská pre účtovníctvo 

 

Tieto individuálne finančné výkazy boli vypracované v súlade s IFRS tak, ako boli schválené na použitie 

v Európskej únii (ďalej len „EÚ”). IFRS schválené pre použitie v rámci EÚ sa v súčasnosti neodlišujú od 

IFRS, ktoré boli vydané Radou pre medzinárodné účtovné štandardy („IASB“).  

 

Finančné výkazy boli zostavené na báze historických cien s výnimkou precenenia plynovodov na ich reálnu 

hodnotu. Informácie o použitých základných účtovných postupoch sa uvádzajú v ďalšom texte. Mena 

vykazovania a funkčná mena SPP – distribúcia, a.s. je euro („EUR“). Tieto individuálne finančné výkazy 

boli zostavené za predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti.  

 

b) Informácie o prevádzkových segmentoch 

 

Prevádzkové segmenty sú vykazované v súlade s interným vykazovaním poskytovaným najvyššiemu 

výkonnému orgánu rozhodovania. Najvyšší výkonný orgán rozhodovania, ktorý je zodpovedný za alokáciu 

zdrojov a hodnotenie výkonnosti týchto prevádzkových segmentov, bol identifikovaný ako predstavenstvo, 

ktoré prijíma strategické rozhodnutia.  

 

c) Výskum a vývoj 
 

Náklady na výskum a vývoj sa účtujú do nákladov s výnimkou nákladov vynaložených na vývojové 

projekty, ktoré sa vykazujú ako dlhodobý nehmotný majetok v rozsahu očakávaného ekonomického 

prínosu. Náklady na vývoj, ktoré boli v roku ich vzniku zúčtované ako náklad, sa v nasledujúcich účtovných 

obdobiach dodatočne neaktivujú.  

 

d) Budovy, stavby, stroje a zariadenia a nehmotný majetok 

 

Vo finančnom roku 2021 a 2020 sú  plynovody vykázané v súvahe v precenenej hodnote, ktorá predstavuje 

ich reálnu hodnotu k dátumu precenenia po odpočte prípadných následných oprávok a následných 

akumulovaných strát z trvalého zníženia hodnoty. Prvé precenenie sa uskutočnilo k 1. augustu 2018. 

Precenenie bolo pripravené nezávislým znalcom. Precenenia sa budú vykonávať s dostatočnou 

pravidelnosťou tak, aby sa zostatková hodnota významne nelíšila od hodnoty, ktorá by bola vykázaná 

k dátumu súvahy použitím reálnych hodnôt. Precenenie plynovodov je prospektívne a nemá vplyv na 

predchádzajúce účtovné obdobie.  
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Prípadný nárast prebytku z precenenia, ktorý vznikne pri precenení plynovodov sa zaúčtuje v prospech 

rezerv z precenenia, pri zohľadnení čiastky, ktorou sa prípadne ruší zníženie prebytku z precenenia k tej 

istej položke majetku predtým zaúčtované a vykázané vo výkaze ziskov a strát v predchádzajúcom období; 

v takom prípade sa nárast účtuje v prospech výkazu ziskov a strát vo výške predtým zaúčtovaného 

zníženia. Zníženie zostatkovej hodnoty vzniknuté v dôsledku precenenia plynovodov sa účtuje na ťarchu 

výkazu ziskov a strát v čiastke, ktorá prevyšuje prípadný zostatok na účte rezerv z precenenia majetku v 

súvislosti s predchádzajúcim precenením tejto položky majetku. Odpisovanie precenených plynovodov sa 

vykazuje ako náklad vo výkaze ziskov a strát. Rozdiely z precenenia sa postupne rozpúšťajú do 

nerozdeleného zisku počas doby odpisovania preceneného majetku, ku ktorému sa vzťahujú. V takom 

prípade zodpovedá suma prevedeného prebytku rozdielu medzi odpisom vyčísleným z precenenej účtovnej 

hodnoty majetku a odpisom vyčísleným z pôvodnej obstarávacej ceny majetku Pri následnom predaji alebo 

vyradení preceneného majetku sa príslušný rozdiel z precenenia, ktorý zostane v rezervách z precenenia, 

prevedie priamo do nerozdeleného zisku. 

 

Ostatné položky majetku sa vykazujú v historickej obstarávacej cene zníženej o oprávky a akumulované 

straty zo znehodnotenia.  

 

Položky dlhodobého majetku, ktoré sú opotrebované alebo vyradené z iného dôvodu, sa zo súvahy 

odúčtujú v zostatkovej cene. Všetky zisky alebo straty vyplývajúce z ich opotrebenia alebo vyradenia sú 

zúčtované vo výkaze ziskov a strát. 

 

Ostatné položky majetku sa odpisujú rovnomerne podľa predpokladanej doby životnosti. Odpisy sa účtujú 

do výkazu ziskov a strát tak, aby sa dlhodobý majetok počas zostávajúcej doby životnosti odpísal do výšky 

odhadovanej reziduálnej ceny. Doby životnosti dlhodobého majetku možno zhrnúť takto: 

 
Druh Majetku 31. júl 2021 31. júl 2020 

   

Regulačné stanice 15 – 50 rokov 15 – 50 rokov 

Plynovody 50 – 60 rokov 50 – 60 rokov 

Budovy 30 – 50 rokov 30 – 50 rokov 

Stroje a zariadenia 4 – 40 rokov 4 – 40 rokov 

Ostatný hmotný majetok 4 – 15 rokov 4 – 15 rokov 

 

Pozemky sa neodpisujú, keďže sa doba ich životnosti považuje za neobmedzenú. 

 

V prípade ak by Spoločnosť vykazovala dlhodobý hmotný majetok na distribúciu zemného plynu 

v historickej obstarávacej cene zníženej o oprávky a akumulované straty zo znehodnotenia, historická 

zostatková cena tohto dlhodobého hmotného majetku na distribúciu zemného plynu by k 31. júlu 2021 

bola 2 081 mil. EUR (31. Júl 2020: 2 123 mil. EUR ). 

 

Nehmotný majetok s obmedzenou životnosťou, ktorý je získaný samostatne, je vykázaný v obstarávacej 

cene zníženej o akumulovanú amortizáciu a akumulované straty zo zníženia hodnoty. Odhadované 

životnosti sú prehodnocované na konci každého účtovného obdobia. Náklady na pripojenie distribučnej 

siete sú kapitalizované a amortizované počas odhadovanej zostatkovej doby životnosti súvisiacich 

zariadení používaných na distribúciu zemného plynu.  

 

Ku dňu zostavenia finančných výkazov sa vykoná posúdenie, či existujú faktory, ktoré by naznačovali, že 

realizovateľná hodnota dlhodobého majetku spoločnosti je nižšia ako jeho účtovná hodnota. V prípade 

zistenia takýchto faktorov sa odhadne realizovateľná hodnota dlhodobého majetku  ako reálna hodnota 

znížená o náklady na predaj alebo súčasná hodnota budúcich peňažných tokov („použiteľná hodnota“), 

vždy tá, ktorá je vyššia. Opravná položka na zníženie hodnoty dlhodobého majetku sa účtuje ako je 

popísané vyššie. Diskontné sadzby použité pri výpočte súčasnej hodnoty budúcich peňažných tokov 

zohľadňujú súčasné trhové posúdenie časovej hodnoty peňazí a riziká špecifické pre konkrétny majetok. 

V prípade, že sa spoločnosť rozhodne zastaviť investičný projekt, alebo sa významne oddiali jeho plánované 

ukončenie, posúdi prípadné zníženie jeho hodnoty a podľa potreby zaúčtuje opravnú položku. Spoločnosť 

pripravila k 31. júlu 2021 analýzu očakávanej použiteľnej hodnoty majetku, na základe ktorých 

neidentifikovala zníženie hodnoty dlhodobého majetku. 

 

Výdavky, ktoré sa týkajú položiek dlhodobého majetku po jeho zaradení do používania, zvyšujú jeho 

účtovnú hodnotu iba v prípade, že spoločnosť môže očakávať budúce ekonomické prínosy nad rámec jeho 

pôvodnej výkonnosti. Všetky ostatné výdavky sa účtujú ako opravy a údržba do nákladov obdobia, 

s ktorým vecne a časovo súvisia.  

 

e) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný bezodplatným prevodom 
 

Bezodplatné prevody plynárenských zariadení od miest a obcí do majetku spoločnosti sa považujú 

za nepeňažné dotácie a vykazujú sa v reálnej hodnote prijatých aktív, a tiež ako zmluvný záväzok v rámci 

dlhodobých záväzkov. Zmluvný záväzok sa zúčtuje do výkazu ziskov a strát rovnomerne počas doby 

životnosti majetku, ktorý bol predmetom bezodplatného prevodu.  
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Bezodplatné prevody plynárenských zariadení od zákazníkov súvisiacich s pripojením zákazníkov 

k distribučnej sieti sa účtuje do výnosov príslušného obdobia a vykazujú sa v reálnej hodnote prijatých 

aktív. 

 

Dlhodobým hmotný majetok prijatý bezodplatne je v závierke vykázaný  v súlade so štandardom IFRS 15 

Zmluvy zo zákazníkmi ako zmluvný záväzok.  

 

 

f) Lízing 
 

Účtovné postupy platné od 1. augusta 2019: 

 

Pri vzniku zmluvy Spoločnosť posudzuje, či zmluva je lízingom alebo či obsahuje lízing. Spoločnosť vykazuje 

právo na užívanie majetku a záväzok z lízingu v súlade so štandardom IFRS 16, v ktorých Spoločnosť 

vystupuje ako nájomca. Výnimka sa uplatňuje pri krátkodobých lízingoch s dobou trvania 12 mesiacov 

alebo kratšou a lízingoch, pri ktorých má podkladové aktívum nízku hodnotu. Spoločnosť vykazuje lízingové 

splátky ako prevádzkový náklad rovnomerne počas celej doby trvania lízingu alebo na inom systematickom 

základe. 

 

Nájomca k dátumu uplatnenia štandardu oceňuje záväzok z lízingu súčasnou hodnotou lízingových splátok, 

ktoré k tomuto dátumu nie sú uhradené. Lízingové splátky sa diskontujú použitím implicitnej úrokovej 

miery lízingu, ak možno túto mieru ľahko určiť. Ak túto mieru nemožno ľahko určiť, nájomca použije 

prírastkovú úrokovú sadzbu pôžičky nájomcu. 

 

Nájomca preceňuje záväzok z lízingu tak, aby odzrkadľoval zmeny úrokových sadzieb a uskutočnené 

lízingové splátky. 

 

Právo na užívanie majetku je ocenené v rovnakej výške ako záväzok z lízingu, upravené o výšku 

lízingových splátok vykázaných pred alebo ku dňu prvotného uplatnenia, znížený o prijaté lízingové platby 

a počiatočné priame výdavky. Následne je právo na užívanie majetku ocenené v obstarávacej cene 

zníženej o oprávky a opravné položky. 

 

Právo na užívanie majetku sa odpisuje počas doby trvania zmluvy a životnosti podkladového aktíva, podľa 

toho, ktoré je kratšie. Ak sa vlastníctvo podkladového aktíva na konci doby lízingu prevádza na nájomcu 

alebo ak je pravdepodobné, že nájomca využije opciu na kúpu podkladového aktíva, právo na užívanie 

majetku sa odpisuje počas životnosti podkladového aktíva. Odpisovať sa začína prvým dňom začatia 

zmluvy.  

 

Spoločnosť si prenajíma administratívne a technické budovy a dopravné prostriedky. Zmluvy o prenájme 

sa zvyčajne uzatvárajú na dobu určitú od 2 do 10 rokov, prípadne na dobu neurčitú. Pri majetku, kde 

zmluva bola stanovená na dobu neurčitú, bola životnosť určená na základe predpokladanej doby prenájmu.  

 

g) Zásoby 

 

Zásoby sa vykazujú buď v obstarávacej cene alebo v ich čistej realizovateľnej hodnote, vždy v  tej, ktorá 

je nižšia. Ocenenie zemného plynu v podzemných zásobníkoch a tiež materiálu a ostatných zásob sa 

vypočíta metódou váženého aritmetického priemeru. Obstarávacia cena materiálu a ostatných zásob 

zahŕňa cenu obstarania a vedľajšie náklady súvisiace s obstaraním a v prípade zásob vytvorených vlastnou 

činnosťou materiál, ostatné priame náklady a výrobnú réžiu. K pomaly obrátkovým a zastaraným zásobám 

sa tvorí opravná položka v potrebnej výške. Obstarávaný zemný plyn je ocenený cenou obstarania. 

Vedľajšie náklady súvisiace s obstaraním zemného plynu sú nevýznamné.  

 

h) Finančný majetok 
 

Finančný majetok sa klasifikuje do týchto kategórií: Finančný majetok následne oceňovaný 

v amortizovaných nákladoch, finančný majetok následne oceňovaný v reálnej hodnote cez ostatný súhrnný 

zisk („FVOCI“) a finančný majetok následne oceňovaný v reálnej hodnote cez hospodársky výsledok 

(„FVTPL“). 

 

Spoločnosť vykazuje iba finančný majetok následne oceňovaný v amortizovaných nákladoch. Finančný 

majetok je následne oceňovaný v amortizovaných nákladoch pomocou metódy efektívnej úrokovej miery 

po zohľadnení akéhokoľvek zníženia hodnoty a zahŕňa obchodné pohľadávky a pôžičky s fixnými alebo 

variabilnými platbami.  

 

Výnosové úroky sa vykazujú pomocou efektívnej úrokovej miery, okrem krátkodobých pohľadávok, pri 

ktorých by vykázanie úrokov nebolo významné. 

 

 



SPP – distribúcia, a.s. 

Poznámky individuálnej účtovnej závierky 

za účtovné obdobia končiace sa 31. júla 2021 a  31. júla 2020 

(v tis. EUR) 

 

Tieto poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou individuálnych finančných výkazov. 16 

Zníženie hodnoty finančného majetku 

 

Spoločnosť uplatňuje zjednodušený model posudzovania a účtovania strát zo zníženia hodnoty finančného 

majetku, podľa ktorého sa zaúčtuje opravná položka vo výške očakávaných úverových strát počas celej 

doby životnosti pohľadávok z obchodného styku v momente ich prvého vykázania. Tieto odhady sa 

aktualizujú ku súvahovému dňu.  

 

Účtovná hodnota finančného majetku sa znižuje o stratu zo zníženia hodnoty priamo pri všetkých položkách 

finančného majetku okrem pohľadávok z obchodného styku, ktorých účtovná hodnota sa znižuje pomocou 

účtu opravných položiek. V prípade, že pohľadávka z obchodného styku je nedobytná, odpíše sa oproti 

účtu opravných položiek. Následné výnosy z odpísaných pohľadávok sa účtujú ako zníženie opravných 

položiek. Zmeny v účtovnej hodnote účtu opravných položiek sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát. 

 

Ukončenie vykazovania finančného majetku 

 

Spoločnosť ukončí vykazovanie finančného majetku len vtedy, keď vypršia zmluvné práva na peňažné toky 

z majetku alebo keď finančný majetok a všetky podstatné riziká a ekonomické úžitky vlastníctva tohto 

majetku prevedie na iný subjekt.  

 

i) Finančné záväzky 

 

Finančné záväzky sa klasifikujú ako  finančné záväzky oceňované v amortizovaných nákladoch a finančné 

záväzky „v reálnej hodnote zúčtované cez výkaz ziskov a strát“ („FVTPL“). 

 

Spoločnosť vykazuje iba finančné záväzky v kategórii  “Finančné záväzky oceňované amortizovanými 

nákladmi“. Finančné záväzky oceňované amortizovanými nákladmi (vrátane pôžičiek) sa následne oceňujú 

amortizovanými nákladmi pomocou metódy efektívnej úrokovej miery.  

 

Metóda efektívnej úrokovej miery sa používa na výpočet amortizovaných nákladov finančného záväzku 

a na rozdelenie nákladových úrokov počas príslušného obdobia. Efektívna úroková miera je sadzba, ktorá 

presne diskontuje predpokladanú výšku budúcich peňažných platieb (vrátane všetkých poplatkov a bodov 

zaplatených alebo prijatých, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť efektívnej úrokovej miery, transakčných 

nákladov a ostatných prémii alebo diskontov) počas predpokladanej ekonomickej životnosti finančného 

záväzku, prípadne počas kratšieho obdobia na čistú účtovnú hodnotu pri prvotnom vykázaní. 

 

j) Finančné deriváty 
 

Spoločnosť uzatvára zmluvy o finančných derivátoch s cieľom riadiť riziko zmien v úrokových sadzbách.  

 

Finančné deriváty sú zmluvy: (i) ktorých hodnota sa mení ako reakcia na zmenu jednej alebo viacerých 

zistiteľných premenných; (ii) ktoré nevyžadujú žiadnu významnú počiatočnú čistú investíciu; a (iii) ktoré 

sú vysporiadané k určitému dátumu v budúcnosti.  

 

Finančné deriváty sa prvotne oceňujú reálnou hodnotou k dátumu uzatvorenia zmlúv o finančnom deriváte 

a neskôr preceňujú na reálnu hodnotu na konci každého účtovného obdobia. Výsledný zisk alebo strata sa 

vykazujú priamo vo výkaze ziskov a strát, pokiaľ sa derivát neoznačuje alebo nefunguje ako zabezpečovací 

nástroj – v tom prípade, načasovanie jeho zaúčtovania do výkazu ziskov a strát závisí od charakteru 

zabezpečovacieho vzťahu. 

 

Účtovanie zabezpečovacieho nástroja 

 

Spoločnosť uplatňuje zabezpečovacie účtovníctvo v prípade úrokových swapov, ktoré uzatvorila s cieľom 

zabezpečiť sa voči riziku zmien v úrokových sadzbách prijatých úverov, a účtuje o nich ako zabezpečení 

peňažných tokov. 

 

Zabezpečenie peňažných tokov 

 

Efektívna časť zmien reálnej hodnoty finančných derivátov, ktoré sa tak označujú a spĺňajú kritériá 

zabezpečenia peňažných tokov sa vykazuje v ostatných súhrnných príjmoch a je kumulovaná vo fonde zo 

zabezpečenia peňažných tokov. Zisk alebo strata týkajúca sa neefektívnej časti sa vykazuje priamo do 

výkazu ziskov a strát. 

 

Sumy v predchádzajúcom období vykázané v ostatných súhrnných ziskoch a stratách kumulované vo 

vlastnom imaní sa reklasifikujú do výkazu ziskov a strát v obdobiach, keď sa zabezpečená položka vykazuje 

vo výkaze ziskov a strát v rovnakom riadku výkazu ziskov a strát, v akom sa vykazuje zabezpečená 

položka.  

 



SPP – distribúcia, a.s. 

Poznámky individuálnej účtovnej závierky 

za účtovné obdobia končiace sa 31. júla 2021 a  31. júla 2020 

(v tis. EUR) 

 

Tieto poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou individuálnych finančných výkazov. 17 

Účtovanie zabezpečovacieho nástroja sa skončí, keď spoločnosť zruší zabezpečovací vzťah, po exspirácii 

zabezpečovacieho nástroja alebo jeho predaji, vypovedaní, resp. realizácii predmetnej zmluvy, alebo keď 

prestane spĺňať podmienky účtovania zabezpečovacieho nástroja. Akýkoľvek zisk alebo strata zaúčtované 

do výkazu súhrnných ziskov a strát a kumulované do vlastného imania ostávajú vo vlastnom imaní 

a vykazujú sa až po konečnom vykázaní predpokladanej operácie do výkazu ziskov a strát. Ak sa už ďalší 

výskyt zabezpečovacej transakcie neočakáva, zisky alebo straty kumulované vo vlastnom imaní sa vykážu 

priamo do výkazu ziskov a strát. 

 

k) Dcérske spoločnosti 

 

Investície v dcérskych spoločnostiach sa oceňujú v obstarávacej cene. Náklady na investície v dcérskej 

spoločnosti vychádzajú z nákladov spojených s obstaraním investície, ktoré predstavujú reálnu hodnotu 

protiplnenia vrátane nákladov na transakcie priamo s tým súvisiace. 

 

l) Peniaze a peňažné ekvivalenty 

 

Peniaze a peňažné ekvivalenty predstavujú hotovosť, peniaze na bankových účtoch, ku ktorým sa viaže 

zanedbateľné riziko zmeny hodnoty.  
 

m) Rezervy 

 

Rezervy sú vykázané vtedy, ak má spoločnosť súčasnú zákonnú alebo mimozmluvnú povinnosť v dôsledku 

minulej udalosti, vyrovnaním ktorej sa očakáva pravdepodobný úbytok podnikových zdrojov 

predstavujúcich ekonomické úžitky, pričom výšku uvedenej povinnosti možno spoľahlivo odhadnúť. 

Rezervy sa prehodnocujú ku každému súvahovému dňu a ich výška sa upravuje tak, aby odrážala aktuálny 

najlepší odhad. Výška rezervy predstavuje súčasnú hodnotu výdavkov, ktoré zohľadňujú existujúce riziká 

a ktoré bude pravdepodobne treba vynaložiť na vyrovnanie daného záväzku. Tieto výdavky sú stanovené 

použitím odhadovanej bezrizikovej úrokovej sadzby ako diskontnej sadzby. Tam, kde sa používa 

diskontovanie, účtovná hodnota rezervy sa zvyšuje v každom období, aby sa zohľadnilo znižovanie 

diskontu z časového hľadiska.  

 

n) Náklady na úvery  

 

Náklady na úvery a pôžičky priamo súvisiace s obstaraním, zhotovením alebo výrobou predmetného aktíva 

sa účtujú ako súčasť obstarávacej ceny daného aktíva. Ostatné náklady na úvery a pôžičky sa účtujú do 

nákladov obdobia, v ktorom vznikli. 

 

o) Vydané dlhové cenné papiere  

 

Vydané dlhové cenné papiere sú prvotne oceňované v reálnej hodnote zvýšenej o transakčné náklady 

a následne oceňované v umorovanej hodnote použitím metódy efektívnej úrokovej miery. 

 

p) Účtovanie výnosov 

 

Výnosy z predaja sa účtujú pri dodaní výrobkov alebo poskytnutí služieb bez dane z pridanej hodnoty 

a zliav. Spoločnosť vykazuje výnosy z distribúcie a iných činností na základe princípu časového rozlíšenia. 

Moment zaúčtovania výnosov – výnosy sa účtujú v momente (alebo v priebehu času) prevodu tovarov 

a služieb na zákazníka v sumách, na ktoré bude mať účtovná jednotka podľa očakávania nárok výmenou 

za tieto tovary a služby.  

 

Výnosy z hlavnej činnosti  zahŕňajú poplatky za distribúciu zemného plynu. Táto činnosť predstavuje 

z hľadiska spoločnosti primárnu aktivitu, preto sú tieto výnosy vykázané samostatne. Vo výnosoch 

z hlavnej činnosti sú zahrnuté aj straty zemného plynu v distribučnej sieti v celkovej výške 

19 863 tis. EUR (za obdobie k 31. júlu 2020: 20 264 tis. EUR) vo väzbe na platné cenové rozhodnutie 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Spoločnosť používa pre výpočet sieťových strát konzistentnú 

metodiku s metodikou použitou počas roka 2020. Výnosy z distribúcie zemného plynu sú vykázané 

v priebehu poskytnutia distribučnej služby, ktorú si objednávajú zákazníci dennými nomináciami. Objem 

distribuovaného zemného plynu, ktorý spotrebujú koneční odberatelia pripojení do distribučnej sústavy, 

zahŕňa odhady pre skupinu zákazníkov v kategórii domácnosti a maloodberatelia, pri ktorých sa skutočné 

odpočty spotreby vykonávajú v ročných cykloch.  

 

Ostatné výnosy zahŕňajú predovšetkým poplatky za dokupovanie kapacít, pokuty, poplatky za pripojenie, 

a iné činnosti, ktoré nepatria medzi kľúčové aktivity spoločnosti. Spoločnosť vykazuje výnosy z týchto 

činností v priebehu poskytnutia služby zákazníkovi respektíve v prípade pokút v momente, v ktorom jej 

vznikne nárok na plnenie zo strany zákazníka.  
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q) Zákonné poistenie a sociálne a dôchodkové zabezpečenie 
 

Spoločnosť musí odvádzať príspevky na rôzne povinné zákonné poistenia; na týchto príspevkoch sa 

podieľajú aj zamestnanci. Náklady na sociálne zabezpečenie sa účtujú do výkazu ziskov a strát v rovnakom 

období, ako príslušné mzdové náklady.  

 

 

r) Požitky po skončení zamestnania a iné dlhodobé zamestnanecké požitky 
 

Spoločnosť má dlhodobý program zamestnaneckých požitkov pozostávajúcich z jednorazového príspevku 

pri odchode do dôchodku, podpore v núdzi a odmeny pri životných a pracovných jubileách, na ktoré neboli 

vyčlenené samostatné finančné zdroje. Podľa IAS 19 sú náklady na zamestnanecké požitky stanovené 

prírastkovou poistno-matematickou metódou, tzv. „Projected Unit Credit Method“. Podľa tejto metódy sa 

náklady na poskytovanie požitkov účtujú do výkazu ziskov a strát tak, aby pravidelne sa opakujúce náklady 

boli rozložené na dobu trvania pracovného pomeru. Záväzky z poskytovania požitkov sú ocenené 

v súčasnej hodnote predpokladaných budúcich peňažných tokov diskontovaných o hodnotu trhových 

výnosov zo štátnych dlhopisov eurozóny, ktorých doba splatnosti sa približne zhoduje s dobou splatnosti 

daného záväzku. Všetky poistno-matematické zisky a straty sa vykazujú vo výkaze  súhrnných ziskov 

a strát. Náklady minulej služby sa účtujú pri vzniku priamo do nákladov.  

 

s) Daň z príjmov 
 

Daň z príjmov sa počíta z výsledku hospodárenia pred zdanením vykázaného podľa medzinárodných 

účtovných noriem upravený na výsledok hospodárenia vykázaný podľa postupov účtovania platných 

v Slovenskej republike po zohľadnení jednotlivých položiek zvyšujúcich a znižujúcich základ dane v zmysle 

Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov s použitím platnej sadzby dane 

z príjmov vo výške 21 %. Táto sadzba dane je platná od 1. januára 2017.  
 

O odloženej dani z príjmov sa účtuje zo všetkých dočasných rozdielov medzi daňovou a účtovnou 

zostatkovou hodnotou aktív a daňovou a účtovnou hodnotou pasív záväzkovou metódou. Pri výpočte 

odloženej dane sa používa sadzba dane z príjmov očakávaná v období, v ktorom sa má vysporiadať 

príslušná pohľadávka alebo záväzok. Odložená daň sa účtuje vo výkaze ziskov a strát s výnimkou tých 

pohľadávok a záväzkov, ktoré sa účtujú priamo s protizápisom vo vlastnom imaní; v takomto prípade sa 

aj odložená daň účtuje s protizápisom vo vlastnom imaní. Sadzba dane z príjmov platná od 1. januára 

2017 je 21 %. 

 

Najvýznamnejšie dočasné rozdiely vyplývajú z odpisov dlhodobého majetku a rôznych opravných položiek. 

O odloženej daňovej pohľadávke sa účtuje, ak sa v budúcnosti očakáva daňový zisk, s ktorým sa budú 

môcť dočasné rozdiely vysporiadať. Odložená daň z príjmov sa účtuje v prípade dočasných rozdielov, ktoré 

vznikajú z finančných investícií v dcérskych a pridružených spoločnostiach a spoločných podnikoch, okrem 

prípadov, kedy vysporiadanie dočasných rozdielov možno riadiť a dočasné rozdiely nebudú realizované 

v blízkej budúcnosti. 

 

Splatná a odložená daň za rok 

Splatná a odložená daň sa vykazuje cez výkaz ziskov a strát okrem prípadov, keď  súvisí s položkami 

vykázanými v ostatných súhrnných ziskoch alebo priamo vo vlastnom imaní, keď sa aj splatná a odložená 

daň vykazuje v ostatných súhrnných ziskoch alebo priamo vo vlastnom imaní.  
 

Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach 

Súčasťou dane z príjmov spoločnosti v zmysle požiadaviek medzinárodných účtovných noriem je i osobitný 

odvod v zmysle Zákona č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vykazuje sa cez výkaz ziskov a strát. 

 

Spoločnosť je regulovanou osobou, ktorej vzniká povinnosť platiť osobitný odvod, a to počas doby účinnosti 

zákona. Podľa pôvodného znenia zákona o osobitnom odvode v regulovaných odvetviach mal byť 

posledným odvodovým obdobím december 2016, po novelizácii zákona (s účinnosťou od 1. januára 2017) 

sa osobitný odvod uplatňuje aj po tomto termíne bez ďalšieho časového obmedzenia. Odvodovým obdobím 

je kalendárny mesiac a výška sadzby odvodu od 1.januára 2017 bola 0,00726 pre roky 2017 a 2018. 

Postupne sa znižuje tak, že od roku 2019 bola mesačná sadzba odvodu vo výške 0,00545 a v roku 2021 

sa vráti na 0,00363, čiže na pôvodnú výšku, ktorá bola v platnosti do  

31. decembra 2016. Nová sadzba je pre SPP – distribúcia, a.s. je platná až od 1. augusta 2021.  Základom 

odvodu je výsledok hospodárenia pred zdanením vykázaný podľa medzinárodných účtovných noriem 

upravený na výsledok hospodárenia vykázaný podľa postupov účtovania platných v Slovenskej republike, 

a ďalej upravený v zmysle zákona o osobitnom odvode. Osobitný odvod sa vykazuje ako súčasť daní 

z príjmu.  
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V dôsledku novely zákona o osobitnom odvode v regulovaných odvetviach, ktorá zrušila časové 

obmedzenie platenia osobitného odvodu, spoločnosti vznikla povinnosť účtovať aj o odloženom osobitnom 

odvode. O odloženom osobitnom odvode sa účtuje zo všetkých dočasných rozdielov medzi účtovnou 

hodnotou aktív a pasív vykázaných podľa medzinárodných účtovných noriem a účtovnou hodnotou aktív 

a pasív vykázaných podľa postupov účtovania platných v Slovenskej republike. Pri výpočte odloženého 

osobitného odvodu sa používa sadzba osobitného odvodu očakávaná v období, v ktorom je predpoklad, že 

dôjde k zreálneniu dočasného rozdielu, z ktorého odložený osobitný odvod vzniká. Odložený osobitný 

odvod sa účtuje vo výkaze ziskov a strát. 
 

t) Transakcie v cudzích menách 
 

Transakcie v cudzích menách sa pri vzniku účtujú kurzom Európskej centrálnej banky (ECB), platným 

ku dňu transakcie. Peňažné aktíva, pohľadávky a záväzky denominované v cudzej mene sa ku dňu 

finančných výkazov prepočítajú kurzom ECB platným v tento deň. Zisky a straty z prepočtu ku dňu 

finančných výkazov sa účtujú do výkazu ziskov a strát. 

 

 

4. VÝZNAMNÉ ÚČTOVNÉ ODHADY A KĽÚČOVÉ ZDROJE NEISTOTY PRI ODHADOCH 
 

Pri uplatňovaní účtovných postupov spoločnosti, ktoré sú opísané v pozn. 3, spoločnosť prijala nasledujúce 

rozhodnutia týkajúce sa neistôt a odhadov, ktoré majú značný vplyv na sumy vykázané vo finančných 

výkazoch. Existuje významné riziko závažných úprav v budúcich obdobiach v súvislosti s takýmito 

záležitosťami v nasledujúcich oblastiach: 

 

Znehodnotenie budov, stavieb, strojov a zariadenia  

 

Spoločnosť prehodnotila výšku opravnej položky týkajúcu sa znehodnotenia budov, stavieb, strojov a 

zariadení na základe posúdenia plánovanej likvidácie alebo predaja. Pri posudzovaní realizovateľnej 

hodnoty budov, stavieb, strojov a zariadení boli brané do úvahy určité predpoklady a odhady, ktoré môžu 

v budúcnosti podliehať zmenám. Návratnosť hodnoty budov, strojov a zariadení pre dlhodobý majetok 

používaný na distribúciu zemného plynu, závisí, medziiným, od budúceho vývoja spotreby zemného plynu 

na Slovensku a od budúcich taríf za jednotlivé distribučné služby, ktoré sú regulované. Podrobnejšie 

informácie o znehodnotení budov, stavieb, strojov a zariadenia sa uvádzajú v pozn. 7 a 26. 

 

Precenenie budov, stavieb, strojov a zariadení 

 

K 1. augustu 2018 spoločnosť uplatnila preceňovací model podľa štandardu IAS 16 „Budovy, stroje a 

zariadenia“ pre plynovody.  Táto kategória majetku zahŕňa plynovody a plynové prípojky vlastnené 

spoločnosťou, ktoré sa využívajú na prepravu zemného plynu.  

 

Spoločnosť sa rozhodla pre tento model pretože sa domnieva, že výsledkom budú finančné výkazy, ktoré 

budú poskytovať spoľahlivejšie a relevantnejšie informácie o dlhodobom majetku spoločnosti, ktorý sa 

využíva na prepravu zemného plynu. 

 

Precenenie tohto majetku bolo zaúčtované bez vplyvu na minulé obdobia. Výsledkom tohto precenenia 

bolo zvýšenie hodnoty plynovodov o 1 954 440 tis. EUR a nárast odloženého daňového záväzku o 495 669 

tis. EUR a vytvorenie rezerv z precenenia vo vlastnom imaní, ako aj zníženie hodnoty plynovodov o 38 959 

tis. EUR zaúčtované voči výkazu ziskov a strát v riadku Odpisy, amortizácia a straty zo znehodnotenia, 

netto. 

 

Precenenie majetku v spoločnosti vykonal nezávislý znalec, ktorý použil nákladovú metódu. Pri stanovení 

reálnej hodnoty jednotlivých zložiek majetku nákladovou metódou bolo zohľadnené fyzické opotrebenie 

majetku, technologické zastaranie majetku a ekonomické zastaranie majetku. 

 

Výsledkom precenenia plynovodov je zvýšenie hodnoty aktív a súvisiaci nárast vo vlastnom imaní. 

Predpoklady použité v preceňovacom modeli vychádzajú zo správ nezávislého odhadcu. Výsledné 

vykazované sumy týchto aktív a súvisiace prebytky z precenenia majetku nepredstavujú nevyhnutne 

hodnoty, za ktoré by tieto aktíva mohli alebo budú predané. Spoločnosť tiež prehodnotila na základe 

nezávislého posudku ekonomické životnosti budov, strojov a zariadení. Posúdenie ekonomických životností 

si vyžaduje znalecký posudok technických expertov. 

 

Existujú neistoty týkajúce sa budúcich ekonomických podmienok, zmien technológii a podnikateľského 

prostredia v odvetví, ktoré môžu prípadne vyústiť do budúcich možných úprav odhadovaných precenených 

hodnôt a životností majetku, ktoré významne zmenia vykazovanú finančnú situáciu, vlastné imanie a zisk.  
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Odhadované doby životnosti 

 

Odhad dôb životností položiek dlhodobého majetku je vecou posúdenia vedenia spoločnosti na základe 

skúseností s podobnými aktívami. Pri stanovení životnosti majetku, vedenie berie do úvahy očakávané 

využitie na základe odhadov používania, predpokladaného technického zastarania, fyzického 

opotrebovania a fyzického prostredia, v ktorom je majetok prevádzkovaný. Zmeny v ktorejkoľvek z týchto 

podmienok alebo odhadov môžu mať za následok úpravy budúcich odpisových sadzieb. 

 

Od 1. augusta 2018 spoločnosť prehodnotila životnosť budov, stavieb, strojov a zariadení na základe 

nezávislého znaleckého posudku. Zmeny v odhadoch zostatkovej doby životnosti sú premietnuté 

prospektívne. 

 

Podrobnejšie informácie sú uvedené v pozn. 7. Doby životností dlhodobého majetku sú založené na 

účtovných odhadoch uvedených v poznámke č. 3 d) a ich účtovné hodnoty sú prezentované v poznámke 

č. 7 a 8. Zmena životnosti dlhodobého majetku o 10 rokov by mala vplyv na odpis vo výške 52 miliónov 

EUR. 

 

Výnosy z distribúcie zemného plynu 

Spoločnosť vykazuje výnosy z distribúcie zemného plynu na základe regulovaných cien a množstva 

distribuovaného plynu konečným spotrebiteľom. Fakturované výnosy z distribúcie zemného plynu pre 

zákazníkov v kategóriách maloodber a domácnosti obsahujú odhad dodaného objemu zemného plynu od 

dátumu posledného odpočtu, ktorý sa vykonáva ročne. Odhad výnosov je vypočítaný modelom na základe 

odhadu množstva distribuovaného zemného plynu v závislosti od nameraných teplôt v jednotlivých 

odberových kategóriách, odhadu vlastnej spotreby a zmeny v akumulácii zemného plynu v distribučnej 

sústave.  

 

5. FINANČNÉ NÁSTROJE 
 

 a) Faktory finančného rizika 

 

Spoločnosť nie je vystavená vážnym finančným rizikám, ktoré zahŕňajú dôsledky pohybu kurzov cudzích 

mien. Vo svojom komplexnom programe riadenia rizika sa spoločnosť sústreďuje na nepredvídateľnosť 

finančných trhov a snaží sa minimalizovať možné negatívne dôsledky na finančnú situáciu spoločnosti.  

 

(1) Riziko menových kurzov 

 

Spoločnosť nie je vystavená významnému kurzovému riziku z transakcií v cudzích menách, keďže 

k 31. júlu 2021 nevykazuje významné finančné aktíva a pasíva vyjadrené v cudzej mene. K 31. júlu 2020 

spoločnosť taktiež nevykazovala významné finančné aktíva a pasíva vyjadrené v cudzej mene. 

 

Citlivosť na kurzové zmeny 

 

Vplyv citlivosti na kurzové zmeny nebol v bežnom ani predchádzajúcom období významný. 

 

(2) Riziko pohybu cien komodít 

 

Spoločnosť má uzatvorené zmluvy o skladovaní zemného plynu a o nákupe zemného plynu na krytie strát 

v distribučnej sieti. Zmluva o skladovaní zemného plynu je uzatvorená na 30 rokov a má pevne stanovenú 

cenu. Ceny o nákupe zemného plynu na krytie strát  sa tendrujú na rok dopredu. V súčasnosti je dohodnutá 

fixná jednotková cena na nákup zemného plynu na rok 2021 a rovnaký trend sa očakáva aj v budúcnosti. 

V zmysle súčasnej legislatívy Úradu pre reguláciu sieťových odvetví je možné vplyv zmeny ceny zemného 

plynu na krytie strát  preniesť do ceny za distribúciu zemného plynu, preto považujeme riziko spojené 

so zmenou ceny komodity za nevýznamné.  
 

 (3) Úrokové riziko 
 

Spoločnosť nie je vystavená významnej koncentrácii úrokového rizika.  

 

Vedenie spoločnosti uzavrelo úverové zmluvy s pohyblivou úrokovou sadzbou, ktorá sa mení v závislosti 

od zmeny v trhových podmienkach. 

 

K 31. júlu 2021 spoločnosť vykazuje dva prijaté úvery od bánk s nominálnou hodnotou 76,65 miliónov EUR 

a 60 miliónov EUR, ktoré sú úročené variabilnou úrokovou mierou. Úroková miera pri týchto dlhodobých 

úveroch predstavuje 3-mesačný EURIBOR + marža v % p.a. (Poznámka č. 15) 
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(4) Úverové riziko a riziko nesplatenia pohľadávok 
 

Úverové riziko zohľadňuje riziko, že zmluvná strana nedodrží svoje zmluvné záväzky, v dôsledku čoho 

spoločnosť utrpí stratu. Spoločnosť prijala zásadu, že bude obchodovať len s dôveryhodnými zmluvnými 

partnermi a že podľa potreby musí získať dostatočné zabezpečenie ako prostriedok na zmiernenie rizika 

finančnej straty v dôsledku nedodržania záväzkov. 
  
Spoločnosť predáva svoje služby odberateľom, z ktorých najvýznamnejším je SPP, a. s., väčšinový akcionár 

materskej spoločnosti SPP Infrastructure, a.s., čo znamená, že riziko nesplatenia pohľadávok je významne 

eliminované.  
 

(5) Riziko nedostatočnej likvidity 
 

Obozretné riadenie rizika nedostatočnej likvidity predpokladá udržiavanie dostatočného objemu peňažných 

prostriedkov s primeranou splatnosťou, dostupnosť financovania prostredníctvom primeraného objemu 

úverových liniek a schopnosť ukončiť otvorené trhové pozície. Spoločnosť ako člen hlavnej skupiny SPP 

Infrastructure je súčasťou systému cash pooling. V rámci tohto systému je udržiavaná flexibilita 

prostredníctvom zabezpečenia stálej dostupnosti úverových liniek ako i zosúladením splatnosti finančných 

aktív s finančnými potrebami. 

V nasledovnej tabuľke sú sumarizované splatnosti nederivátových finančných záväzkov k 31. júlu 2021 

a 31. júlu 2020 na základe zmluvných nediskontovaných platieb:  

 

31. júl 2021 
Na 

požiadanie 

Menej ako 

 3 mesiace 

3 až 12 

mesiacov 

1 až 5 

rokov 
> 5 rokov  Spolu 

         

Dlhopisy -  5 000 20 000 525 000  550 000 

Úvery - 15 50 032 27 003 60 792  137 842 

Záväzky z finančného 

prenájmu 
- 1 345 4 035 21 362 1 661  28 403 

Záväzky z obchodného 

styku a iné záväzky 
- 76 430     76 430 

 

        
 

31. júl 2020 
Na 

požiadanie 

Menej ako 

 3 mesiace 

3 až 12 

mesiacov 

1 až 5 

rokov 
> 5 rokov  Spolu 

         

Dlhopisy - - 513 588 - -  513 588 

Úvery - 46 77 77 332 60 423  137 878 

Záväzky z finančného 

prenájmu 
- 1 281 3 841 15 372 1 545  22 041 

Záväzky z obchodného 

styku a iné záväzky 
- 72 585 - - -  72 585 

 

b) Riadenie kapitálového rizika  

 

Spoločnosť riadi svoj kapitál tak, aby zabezpečila, že bude schopná pokračovať v činnosti ako zdravo 

fungujúci podnik pri maximalizácii návratnosti pre akcionárov pomocou optimalizácie pomeru medzi 

cudzími a vlastnými zdrojmi.  

 

Štruktúra kapitálu spoločnosti pozostáva z vlastného imania pripadajúceho na vlastníkov spoločnosti, ktoré 

zahŕňa základné imanie, zákonný rezervný fond a nerozdelený zisk, ako sa uvádza v pozn. 17 a 18 

a úverov, ako sa uvádza v pozn. 15. Pomer úverov ku kapitálu (gearing) k 31. júlu 2021 bol 15 %  

(k 31. júlu 2020: 20 %). 

 

Ukazovateľ úverovej zaťaženosti na konci roka: 

 
 31. júl 2021  31. júl 2020 

    

Dlh (i) 661 692  658 806 

Peniaze a peňažné ekvivalenty 211 922  54 746 

Čistý dlh 449 770  604 060 

Vlastné imanie (ii) 3 019 501  3 011 769 

Pomer čistého dlhu k vlastnému imaniu 15%  20% 

(i) Dlh sa definuje ako dlhodobé, krátkodobé pôžičky a finančný prenájom. 
(ii) str. 9 

 

Zadlženosť spoločnosti neprekročila zadlženosť určenú v stanovách spoločnosti. 
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c) Kategórie finančných nástrojov 

 
 31. júl 2021  31. júl 2020 

    

Finančný majetok    

Úvery a pohľadávky (vrátane peňazí a peňažných ekvivalentov) 618 152  492 670 

    

Finančné záväzky     

Finančné záväzky ohodnotené amortizovanými nákladmi 738 122  731 391 

Finančné deriváty účtované ako zabezpečenie 3 774  4 860 

 

d) Odhad reálnej hodnoty finančných nástrojov (fair value) 

 

Hierarchie reálnych hodnôt: 

 

Úroveň 1 ocenenia reálnymi hodnotami predstavuje tie, ktoré sú odvodené z cien podobných majetkov 

alebo záväzkov kótovaných na aktívnych trhoch. 

 

Úroveň 2 ocenenia reálnymi hodnotami predstavuje tie, ktoré sú odvodené zo vstupných údajov iných ako 

kótované ceny zahrnuté v úrovni 1, ktoré sú pozorovateľné na trhu pre majetky alebo záväzky priamo 

(napr. ceny) alebo nepriamo (napr. odvodené z cien). 

 

Úroveň 3 ocenenia reálnymi hodnotami predstavujú tie, ktoré sú odvodené z oceňovacích modelov 

zahŕňajúce subjektívne vstupné údaje pre majetky alebo záväzky, ktoré nie sú založené na trhových 

dátach. 

 

K 31. júlu 2021 spoločnosť  nemá žiadne finančné nástroje oceňované reálnou hodnotou okrem finančných 

záväzkov z derivátov (úrokových swapov). Reálna hodnota týchto derivátov  sa odhaduje podľa ich 

súčasnej hodnoty budúcich peňažných tokov  diskontovaných o trhovú úrokovú sadzbu. Ocenenie 

úrokových swapov predstavuje Úroveň 2 ocenenia reálnymi hodnotami.  

 

Vložené derivátové nástroje 

 

Spoločnosť posúdila všetky významné zmluvy a dohody v súvislosti s vloženými derivátmi, o ktorých treba 

účtovať. Spoločnosť dospela k názoru, že tieto zmluvy a dohody neobsahujú žiadne vložené deriváty, ktoré 

by sa museli oceniť a účtovať k 31. júlu 2021 a 31. júlu 2020 v zmysle požiadaviek štandardu IAS 39 

(revidovaného v roku 2009). 

 

6. PREVÁDZKOVÉ SEGMENTY 

 

Spoločnosť posudzuje informácie o segmentoch pre bežné a porovnávacie účtovné obdobie v súlade 

so štandardom IFRS 8 , Prevádzkové segmenty. Pri riadení činnosti spoločnosti, alokovaní zdrojov 

a prijímaní strategických rozhodnutí považuje predstavenstvo na základe charakteru produktov a služieb 

celú činnosť spoločnosti na jeden segment. Spoločnosť ponúka rôzne služby zamerané na distribúciu 

zemného plynu. Činnosť spoločnosti sa zameriava na územie Slovenskej republiky, kde sú umiestnené  

všetky dlhodobé hmotné aktíva. Hlavné ukazovatele, ktoré predstavenstvo používa pri svojom 

rozhodovaní, sú zisk pred úrokmi, zdanením a odpismi („EBITDA“) a objem investičných výdavkov. Pre 

svoje rozhodovanie predstavenstvo používa finančné informácie, ktoré sú konzistentné s informáciami 

uvedenými v tejto individuálnej účtovnej závierke. Manažment spoločnosti predkladá predstavenstvu 

správu o výsledkoch spoločnosti na mesačnej báze. 
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7. BUDOVY, STAVBY, STROJE A ZARIADENIA 
 

 
Regulačné 

stanice 
 Plynovody  

Ostatné 

plynárenské 

zariadenia 

 Pozemky, 

budovy a 

stavby 

 
Stroje 

a zariadenia 
 

Ostatný  

DHM 
 

Nedokončená 

investičná 

výstavba 

 Celkom 

                

Rok končiaci sa 31.júla 2020                

Začiatočná zostatková cena 79 577  3 852 649  69 300  529  2 234  50  22 955  4 027 294 

Prírastky 8  -  -  -  -  -  33 706  33 714 

Zaradené do používania 494  27 205  1 939  -  494  17  (30 163)  (14) 

Reklasifikácie -  246  (246)  -  -  -  -  - 

Úbytky (2)  (35)  (7)  -  (5)  -  (22)  (71) 

Odpisy (4 763)  (141 900)  (6 059)  (11)  (972)  (9)  -  (153 714) 

Zmena opravnej položky 41  -  (50)  -  (4)  -  (1)  (14) 

Konečná zostatková cena 75 355  3 738 165  64 877  518  1 747  58  26 475  3 907 195 

                

Stav k 31. júlu 2020                

Obstarávacia cena 175 266  4 021 920  159 697  621  27 547  880  27 201  4 413 132 

Oprávky a opravné položky (99 911)  (283 755)  (94 820)  (103)  (25 800)  (822)  (726)  (505 937) 

Zostatková cena 75 355  3 738 165  64 877  518  1 747  58  26 475  3 907 195 

                

Rok končiaci sa 31.júla 2021                

Začiatočná zostatková cena 75 355  3 738 165  64 877  518  1 747  58  26 475  3 907 195 
Prírastky 9  3 690  112  -  -  -  32 815  36 626 

Zaradené do používania 664  30 933  1 611  -  692  32  (33 933)  (1) 

Reklasifikácie 

(32)  -  

                               

- 

 

-  0  -  -  (32) 

Úbytky 

(46)  

                          

(66)  

                               

- 

 

-                (17)   -  -  (129) 

Odpisy 

(4 958)  

                  

(150 390)  

                      

(5 441) 

 

(12)  (621)  (17)  -  (161 439) 

Zmena opravnej položky 

(89)  -  

                         

(280) 

 

-  (2)  0  30  (341) 

Konečná zostatková cena 70 903  3 622 332  60 879  506  1 799  73  25 387  3 781 879 

                

Stav k 31. júlu 2021                

Obstarávacia cena 175 559  4 047 458  160 525  621  27 582  907  26 083  4 438 735 

Oprávky a opravné položky (104 656)  (425 126)  (99 646)  (115)  (25 783)  (834)  (696)  (656 856) 

Zostatková cena 70 903  3 622 332  60 879  506  1 799  73  25 387  3 781 879 
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Precenenie dlhodobého majetku na distribúciu zemného plynu: 

 
Precenenie majetku v spoločnosti vykonal nezávislý znalec k 1. augustu 2018, ktorý použil nákladovú 

metódu. Pri stanovení reálnej hodnoty jednotlivých zložiek majetku nákladovou metódou bolo zohľadnené 

fyzické opotrebenie majetku, technologické zastaranie majetku a ekonomické zastaranie majetku. 

 

K 31. júlu 2021 spoločnosť vykonala posúdenie hodnoty majetku metódou diskontovaných peňažných 

tokov, na základe ktorej neidentifikovala žiadne znehodnotenie majetku.  

 

Ďalšie informácie sa uvádzajú v pozn. 4. 

 

Poistenie majetku: 

 

Spôsob a výška poistenia budov, stavieb, strojov a zariadení a nehmotného majetku: 

 

Predmet poistenia Druh poistenia 

0bstarávacia 

hodnota poisteného 

majetku 

Názov a sídlo 

poisťovne 

2021 2020 

     

Budovy, haly, stavby (s výnimkou 

plynovodov), stroje, strojné zariadenia, 

inventár, drobný DlHM, ostatný DlHM, 

umelecké diela, zásoby  

Poistenie majetku 215 383 215 383 
Allianz-Slovenská 

poisťovňa 

 

Obstarávacia cena plne odpísaného dlhodobého majetku (zahŕňa aj dlhodobý nehmotný majetok), ktorý 

sa k 31. júlu 2021 stále používa, po precenení predstavuje 84 619  tis. EUR (31. júl 2020: 73 959 tis. 

EUR).  

 

 

8. NEHMOTNÝ DLHODOBÝ MAJETOK  

 

  Software  
Ostatný dlhodobý 

nehmotný majetok 
 

 Nedokončené 

investície 

 
Celkom 

          

Rok končiaci sa 31. júla 2020          

Začiatočná zostatková cena  1 477  10 470   78  12 025 

Prírastky  -  -   561  561 

Zaradené do používania  196  51   (247)  0 

Úbytky  -  -   -  - 

Amortizácia  (1 088)  (262)   -  (1 350) 

Zmena opravnej položky  -  -   -  - 

Konečná zostatková cena  585  10 259   392  11 236 

          

Stav k 31. júlu 2020          

Obstarávacia cena  11 997  14 737   392  27 126 
Oprávky a opravné položky  (11 412)  (4 478)   -  (15 890) 

Zostatková cena  585  10 259   392   11 236 

          

Rok končiaci sa 31. júla 2021          
Začiatočná zostatková cena  585  10 259   392  11 236 

Prírastky  -  -   474  474 

Zaradené do používania  402  111   (512)  1 

Úbytky  -  -   -  - 

Amortizácia  (486)  (297)   -  (783) 

Zmena opravnej položky  -  -   -  - 

Konečná zostatková cena  501  10 073   354  10 928 

          

Stav k 31. júlu 2021          

Obstarávacia cena  12 399  14 848   354  27 601 

Oprávky a opravné položky  (11 898)  (4 775)   -  (16 673) 

Zostatková cena  501  10 073   354  10 928 
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9. PRÁVA NA UŽÍVANIE MAJETKU  A ZÁVÄZOK Z FINANČNÉHO PRENÁJMU 

 

Spoločnosť si prenajíma budovy a dopravné prostriedky. Zmluvy o prenájme sa zvyčajne uzatvárajú na 

dobu určitú od 2 do 10 rokov, prípadne na dobu neurčitú. Pri majetku, kde zmluva bola stanovená na dobu 

neurčitú, bola životnosť určená na základe predpokladanej doby prenájmu. Do 31. júla 2019 sa prenájmy 

dopravných prostriedkov, administratívnych budov, ako finančný alebo operatívny lízing. Od 1. augusta 

2019 sa lízingy vykazujú ako aktívum s právom na užívanie a zodpovedajúci záväzok odo dňa, kedy sa 

prenajímané aktívum stalo dostupné pre použitie spoločnosťou. 

 
  Budovy  Dopravné prostriedky    Celkom 
         

         

Stav k 31. júlu 2021         

Obstarávacia cena  26 284  10 469    36 753 

Oprávky a opravné položky  (2 079)  (7 654)    (9 733) 

Zostatková cena  24 205  2 815    27 020 

 

 

 

Záväzok z dlhodobého finančného prenájmu: 

  
 Súčasná hodnota minimálnych 

splátok  

Splatnosť  31. júl 2021  31. júl 2020  
    

Menej ako 1 rok  5 284  5 027 

1 – 5 rokov  20 315  15 125 

Viac ako 5 rokov  1 517  1 523 

Spolu  27 116  21 675 

 

Rozdiel medzi súčasnou hodnotou minimálnych splátok a hrubou investíciou do leasingu je nevýznamný. 

 

Informácie o zostatkovej a reálnej hodnote záväzku z finančného prenájmu:  

  
Zostatková hodnota finančného 

prenájmu 

 
Reálna hodnota finančného 

prenájmu 

 31. júl 2021  31. júl 2020  31. júl 2021  31. júl 2020 

Záväzok z finančného prenájmu 27 116  21 675  28 403  22 041 

Spolu 27 116 
 

21 675  28 403 
 

22 041 

 

 

10. INVESTÍCIE V DCÉRSKYCH SPOLOČNOSTIACH A OSTATNÉ AKTÍVA 

 
K 31. júlu 2021 Dcérske spoločnosti 
  

Počiatočný stav, netto 1 000 

Prírastky - 

Reklasifikácie - 

Úbytky - 

Zníženie hodnoty - 

Konečný stav, netto 1 000 

  

Obstarávacia cena 1 000 

Zníženie hodnoty - 

Konečný stav, netto 1 000 

 

Dňa 27. augusta 2012 bola zakladateľskou listinou založená spoločnosť SPP – distribúcia Servis, s.r.o. ako 

100 % dcérska spoločnosť spoločnosti SPP – distribúcia, a.s., ktorá bola do Obchodného registra Okresného 

súdu Bratislava I zapísaná dňa 18. septembra 2012. 

 

 

Informácie o dcérskych podnikoch SPP - distribúcia k 31. júlu 2021 možno zhrnúť takto:  

 

Názov 
Krajina 

registrácie 

Majetková 

účasť % 
Základná činnosť 

    

SPP – distribúcia Servis, s.r.o.  Slovensko 100,00 
Výroba a servis plynárenských 

zariadení 
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Doplňujúce údaje k dcérskym podnikom: 

 

Obchodné meno a sídlo 

spoločnosti 

Vlastné imanie Výsledok hospodárenia 

2021 2020 2021 2020 

    

SPP – distribúcia Servis, s.r.o.  

Sídlo: Mlynské Nivy 44/b, Bratislava 1 300 2 065 200 965 

 

Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia predstavuje predbežný údaj za 7 mesiacov roka 2021, 

v čase zostavenia účtovnej závierky materská spoločnosť SPP – distribúcia, a.s. nemala k dispozícii finálnu 

účtovnú závierku dcérskej spoločnosti. Výsledok hospodárenia roku 2020 predstavuje finálny údaj 

z účtovnej závierky dcérskej spoločnosti. 

 

Ostatné dlhodobé a krátkodobé aktíva 

 

Ostatné dlhodobé a krátkodobé aktíva predstavujú úver poskytnutý sesterskej spoločnosti Plynárenská 

Metrológia, a.s., ktorý bol poskytnutý 24. augusta 2018 vo výške 480 tis. EUR s úrokovou sadzbou vo 

výške 2,23%, ktorý je splatný 24. augusta 2025 a úver poskytnutý materskej spoločnosti SPP 

Infrastructure, a.s.. Výška úverového rámca je 350 mil. EUR a prvá tranža bola poskytnutá 31. marca 2020 

vo výške 91 000 tis. EUR s pohyblivou úrokovou sadzbou 0,80% + 3M Euribor. Tranža je splatná 31. marca 

2027. Druhá tranža bola poskytnutá 31. októbra 2020 vo výške 5 000 tis. EUR s pohyblivou úrokovou 

sadzbou 0,80% + 3M Euribor. Tranža je splatná 31. októbra 2027. 

 

 

11. ZÁSOBY  

 
 31. júl 2021  31. júl 2020 

    

Zemný plyn 127 853  133 254 

Materiál a ostatné zásoby 1 412  1 381 

Opravná položka  (88)  (82) 

Celkom 129 177  134 553 

 

Stav zásob zemného plynu predstavuje zemný plyn na vyvažovanie distribučnej siete a zemný plyn pre 

vlastnú spotrebu a straty v distribučnej sieti. 

 

K 31. júlu 2021  boli zúčtované opravné položky vo výške 12 tis. EUR (31. júl 2020: 9 tis. EUR).  

 

Spoločnosť vytvorila opravné položky k pomaly obrátkovým zásobám materiálu v hodnote 18 tis. EUR (31. 

júl 2020: 32 tis. EUR). 

 

 

12. POHĽADÁVKY A POSKYTNUTÉ PREDDAVKY 

 
 31. júl 2021  31. júl 2020 
    

Preddavky a ostatné pohľadávky 7 324  4 649 

Pohľadávky z cash poolingu 289 525  329 836 

Celkom 296 849  334 485 

    

Pohľadávky sú splatné nasledovne    

 31. júl 2021  31. júl 2020 

    

Do jedného roka 296 849  334 485 

Od 1 do 2 rokov -  - 

Od 2 do 5 rokov -  - 

Nad 5 rokov -  - 

Pohľadávky celkom 296 849  334 485 

 

Spoločnosť eviduje k 31. júlu 2021 pohľadávky do lehoty splatnosti vo výške 295 762 tis. EUR a po lehote 

splatnosti v čiastke 1 788 tis. EUR. V porovnateľnom období spoločnosť k 31. júlu 2020 evidovala 

pohľadávky do lehoty splatnosti vo výške 334 363 tis. EUR a po lehote splatnosti vo výške 830 tis. EUR. 

Pohľadávky a poskytnuté preddavky k 31. júlu 2021 sú vykázané po zohľadnení opravnej položky 

na nedobytné a pochybné pohľadávky vo výške 701 tis. EUR (31. júl 2020: 708 tis. EUR). 
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Pohyby opravnej položky k pohľadávkam sú nasledovné: 

 
 31. júl 2021  31. júl 2020 

    

Počiatočný stav (708)  (583) 

Tvorba (69)  (133) 

Použitie 50  8 

Rozpustená časť  26  - 

Konečný stav (701)  (708) 

 

Zabezpečenie pohľadávok 

 

Na zabezpečenie pohľadávok spoločnosti za distribúciu zemného plynu boli zriadené viaceré bankové 

záruky v celkovej čiastke 36 334 tis. EUR (31. júl 2020: 39 958 tis.  EUR) a taktiež boli zložené finančné 

prostriedky na bankový účet spoločnosti v čiastke 9 731 tis. EUR (31. júl 2019: 5 970 tis. EUR).  

 

Veková štruktúra pohľadávok po splatnosti: 

 
 31. júl 2021  31. júl 2020 

    

do 2 mesiacov 58  71 

od 2 do 3 mesiacov 62  17 

od 3 do 6 mesiacov 5  89 

od 6 do 9 mesiacov 12  17 

od 9 do 12 mesiacov 10  31 

viac ako 12 mesiacov 1 641  605 

Celkom 1 788  830 

 

 

13. ZMLUVNÉ POHĽADÁVKY A ZÁVÄZKY 

 

Zmluvné záväzky dlhodobé 

 
 31. júl 2021  31. júl 2020 

    

Začiatočný stav, netto 13 394  13 628 

Aktíva obstarané počas obdobia  3 811  - 

Amortizácia počas obdobia (352)  (234) 

Konečný stav, netto 16 853  13 394 

 

Niektoré plynárenské zariadenia boli nadobudnuté od miest a obcí bezodplatným prevodom. Zmluvný 

záväzok z bezplatne nadobudnutého majetku sa zúčtuje do výkazu ziskov a strát rovnomerne vo výške 

odpisov počas doby životnosti majetku. 

 

Zmluvné záväzky krátkodobé 

 
 31. júl 2021  31. júl 2020 

    

Zmluvné záväzky 33 034  35 510 

Spolu 33 034  35 510 

 

Zmluvné záväzky predstavujú prijaté preddavky za distribučné služby, ktoré budú zúčtované s výnosmi 

z poskytnutých služieb v priebehu nasledujúcich 12tich mesiacov. 

 

Zmluvné pohľadávky krátkodobé 

 
 31. júl 2021  31. júl 2020 

    

Zmluvné pohľadávky 12 397  12 044 

Spolu 12 397  12 044 

 

Zmluvné pohľadávky predstavujú pohľadávky z distribučnej činnosti. 
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14. ODCHODNÉ A INÉ DLHODOBÉ ZAMESTNANECKÉ POŽITKY 

 

Program dlhodobých zamestnaneckých požitkov sa začal v SPP – distribúcia, a. s. uplatňovať od roku 2006. 

Je to program so stanovenými požitkami, podľa ktorého majú zamestnanci nárok na jednorazový príspevok 

pri odchode do starobného alebo invalidného dôchodku a v závislosti od stanovených podmienok, aj na 

odmenu pri životnom a pracovnom jubileu. 

 

V novembri 2019 bola podpísaná Kolektívna zmluva platná na roky 2020 až 2021, podľa ktorej majú 

zamestnanci nárok na odchodné podľa počtu odpracovaných rokov v spoločnosti pri odchode do dôchodku. 

Príspevok na odchodné je podľa Kolektívnej zmluvy určený vo výške dva až štvornásobku priemerného 

mesačného platu. Záväzok na odchodné a iné dlhodobé zamestnanecké požitky bol k 31. júlu 2021 

vypočítaný na základe tejto platnej kolektívnej zmluvy. 
 

K 31. júlu 2021 sa tento program vzťahoval na 1 294 zamestnancov (31. júla 2020: 1 293 zamestnancov. 

K tomuto dátumu bol program tzv. nekrytý finančnými zdrojmi, teda bez osobitne určených aktív slúžiacich 

na krytie záväzkov, ktoré z neho vyplývajú). 

 

Zmenu záväzkov, netto vykázaných v súvahe za rok končiaci sa 31. júla 2021 možno zhrnúť takto: 
 

 
Dlhodobé 

požitky 
 

Príspevky  

po ukončení 

pracovného 

pomeru 

 

Celkom  

k 31. júlu 

 2021 

 
Celkom  

k 31. júlu 

 2020 

        

Záväzky k 1. augustu, netto 1 122  4 716  5 838  5 609 
Vykázané náklady, netto (9)  212  203  644 

Zmena aktuárskych predpokladov -  (39)  (39)  (295) 

Uhradené zamestnanecké požitky (65)  (174)  (239)  (120) 

Záväzky, netto  1 048  4 715  5 763   5 838 

 
 

 

 

Krátkodobé záväzky 

(zahrnuté v ostatných 

krátkodobých záväzkoch) 

 
Dlhodobé 

záväzky 
 Celkom 

      

K 31. júlu 2021 465  5 298  5 763 

K 31. júlu 2020 349  5 489  5 838 

 

Kľúčové poistno-matematické predpoklady:  
 

  K 31. júlu 2021  K 31. júlu 2020 
    

Trhové výnosy zo štátnych dlhopisov 0,001%   -0,080 % 

Reálna budúca miera nárastu miezd, p. a. 2%  2 % 

Fluktuácia zamestnancov, p. a. 1,44%  1,44 % 

Vek odchodu do dôchodku (muži a ženy) viď nižšie  viď nižšie 

 

Spôsob výpočtu dôchodkového veku 

 

Od 1. januára 2019 sa zmenil spôsob určovania dôchodkového veku. Dôchodkový vek sa stanovuje v 

rokoch a kalendárnych mesiacoch a je známy na päť rokov dopredu. Dôchodkový vek poistencov 

narodených v tom istom kalendárnom roku je rovnaký.  

 

Pre rok 2020 bol stanovený priemerný dôchodkový vek 63 rokov.  

 

Od 1. januára 2021 sa mení právna úprava dôchodkového veku a stanovuje dôchodkový vek všetkým 

poistencom. Dôchodkový vek platný po 31. decembri 2020 je uvedený v tabuľke, ktorá je prílohou zákona 

o sociálnom poistení). 
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15. ÚVERY A DLHOPISY 

 

 
 31. júl 

2021 

nezabezpečené 

 
31. júl 

2020 

nezabezpečené 

     

Úvery  136 657  136 668 

Dlhopisy  497 050  500 463 

Celkom  633 707  637 131 

     

Úvery podľa meny     

EUR      

– s pevnou úrok. sadzbou  497 050  500 463 

– s pohyblivou úrok. sadzbou  136 657  136 668 

Úvery celkom  633 707  637 131 

     

Úvery sú splatné takto:      
Do jedného roka  50 729  500 481 

Od 1 do 2 rokov  -  - 

Od 2 do 5 rokov  26 650  76 650 

Nad 5 rokov  556 328  60 000 

Úvery celkom  633 707  637 131 

 

K  31. júlu 2021 mala spoločnosť načerpaný úver vo výške 76,65 mil. EUR, ktorý mal pôvodne splatnosť  

v roku 2024. Rozhodnutím jediného akcionára spoločnosti zo dňa 7. mája 2021 sa rozhodlo o splatení 

úveru v dvoch tranžiach, a to vo výške 50 mil. EUR do 31. decembra 2021 a 26,65 mil. EUR do 

31.decembra 2023. Spoločnosť má aj dlhodobý úver vo výške 60 mil. EUR. Tento úver bol načerpaný 

v priebehu finančného roka 2020 a je splatný v roku 2029. Úroková sadzba oboch úverov je zložená 

z variabilnej časti 3-mesačného EURIBORu a fixnej marže v % p. a. Úvery nie sú zabezpečené žiadnymi 

aktívami. 

 

Priemerná úroková sadzba úverov čerpaných k 31. júlu 2021 bola 0,067 % (31. júl 2020: 0,193 %). 

 

V roku 2014 spoločnosť vydala dlhopisy vo výške 500 mil. EUR s pevnou úrokovou sadzbou 2,625 % p.a. 

Dlhopis bol splatený 18. júna 2021.   

 

Dňa 9. júna 2021 vydala spoločnosť verejne obchodovateľné, nezabezpečené dlhopisy v nominálnej 

hodnote 500 000 tis. EUR prostredníctvom ktorých získala zdroje 498 065 tis. EUR s fixným kupónom 

1,000% p.a.. Dlhopisy boli použité na splatenie dlhopisov vydaných v roku 2014 a ich splatnosť je 9. júna 

2031. 

 

Úrokové sadzby úverov a dlhopisov: 
 

Úvery a dlhopisy  

EUR  

– s pevnou sadzbou 1,000 % p.a. 

– s pohyblivou sadzbou 3M EURIBOR + marža 

 

Účtovná hodnota a nominálna hodnota úverov a dlhopisov: 

 

 Účtovná hodnota  Nominálna hodnota 

 31. júl 2021  31. júl 2020  31. júl 2021  31. júl 2020 
        

Úvery 136 657  136 668  136 650  136 650 

Dlhopisy 497 050  500 463  500 000  500 000 

Celkom 633 707  637 131  636 650  636 650 

 

Účtovná hodnota dlhopisov zahŕňa časové rozlíšenie kupónu vo výške 722 tis. EUR. 

 

SPP – distribúcia, a.s. nemá žiadne nevyčerpané úverové linky s výnimkou vyššie uvedených úverov. 

 

Na základe úverovej zmluvy podpísanej 12. novembra 2014 je spoločnosť povinná zabezpečiť plnenie 

dohodnutých finančných ukazovateľov t.j. - pomer čistého dlhu a EBITDA nesmie byť vyšší ako 2,65:1 ku 

koncu účtovného obdobia. 

 

V prípade ak rating spoločnosti poklesne aspoň v jednej z agentúr na úroveň : BBB- v Standard and Poor´s, 

BBB- Fitch, Baa3 v Moody´s alebo nižšie, musí spoločnosť poskytnúť dodatočné zabezpečenie formou 

záruky, zabezpečenie hotovosťou („cash collateral“) alebo inou formou zabezpečenia akceptovaného 

bankou. 
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Dňa 23. decembra 2014 spoločnosť čerpala úver vo výške 80 000 tis. EUR, ktorého nesplatená časť 

k       31. júlu 2021 je 76 650 tis. EUR z tejto zmluvy spoločnosti nevyplýva žiadne plnenie finančných 

ukazovateľov. Stanovuje však minimálnu úroveň ratingu pod ktorú sa spoločnosť nesmie dostať (Moodys: 

Baa2, Fitch: BBB).  V prípade poklesu ratingu na túto úroveň v jednej z dvoch agentúr (pričom v druhej 

agentúre zostane rating nezmenený), dôjde k miernemu zvýšeniu úrokovej prirážky (z 0,15% na 0,22 %), 

v prípade ak klesne rating o viac ako jeden stupeň pod túto hranicu, prípadne o jeden stupeň v oboch 

agentúrach súčasne, musí spoločnosť poskytnúť dodatočné zabezpečenie formou záruky, zabezpečenie 

hotovosťou („cash collateral“) alebo inou formou zabezpečenia akceptovaného bankou. 

 

Dňa 23. septembra 2019 spoločnosť čerpala úver vo výške 60 000 tis. EUR, z tejto zmluvy spoločnosti 

nevyplýva žiadne plnenie finančných ukazovateľov. Stanovuje však minimálnu úroveň ratingu pod ktorú 

sa spoločnosť nesmie dostať (Moodys: Baa2, Fitch: BBB).  V prípade poklesu ratingu na túto úroveň 

v jednej z dvoch agentúr (pričom v druhej agentúre zostane rating nezmenený), dôjde k miernemu 

zvýšeniu úrokovej prirážky (z 0,15% na 0,22 %), v prípade ak klesne rating o viac ako jeden stupeň pod 

túto hranicu, prípadne o jeden stupeň v oboch agentúrach súčasne, musí spoločnosť poskytnúť dodatočné 

zabezpečenie formou záruky, zabezpečenie hotovosťou („cash collateral“) alebo inou formou zabezpečenia 

akceptovaného bankou. 

 

K 31. júlu 2021 bol rating spoločnosti na úrovni A- (Fitch) resp. Baa2 (Moody´s), t.j. boli splnené všetky 

podmienky. 

 

 

16. ZÁVÄZKY Z OBCHODNÉHO STYKU A INÉ ZÁVÄZKY 

 
 k 31. júlu 2021  k 31. júlu 2020 
    

Záväzky z obchodného styku 21 010  25 812 

Záväzky z nákupu zemného plynu 12 147  4 477 

Záväzky voči zamestnancom  7 126  5 926 

Sociálne zabezpečenie a ostatné dane 3 666  3 155 

Záväzky z finančných derivátov 3 774  4 860 

DPH a ostatné dane 4 768  - 

Iné záväzky 10 239  6 786 

Celkom 62 730  51 016 

 

V spoločnosti sú k 31. júlu 2021 evidované záväzky v lehote splatnosti vo výške 62 730 tis. EUR, spoločnosť 

neeviduje záväzky po lehote splatnosti. V porovnateľnom období spoločnosť k  31. júlu 2020 evidovala 

záväzky v lehote splatnosti vo výške 51 016 tis. EUR a neevidovala záväzky po lehote splatnosti. 

 

Záväzky zo sociálneho fondu: 
 Suma 

  

Počiatočný stav k 1. augustu 2020 251 

Tvorba celkom: 428 

z nákladov 428 

nepovinný prídel  

ostatné  

Čerpanie celkom: (359) 

peňažné odmeny a dary (39) 

podpora v núdzi  - 

jubilejné odmeny – pracovné  (65) 

príspevok na stravu (152) 

ostatné čerpanie podľa KZ (103) 

Konečný stav k 31. júlu 2021 320 

 

Záväzky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia 

 

K ostatným záväzkom voči colným úradom je zriadená banková záruka v Tatra banke, a. s. v celkovej 

hodnote 33 tis. EUR (31. júl 2020: 33 tis. EUR). 

 

17. ZÁKLADNÉ IMANIE 

 

Základné imanie pozostáva z 1 kmeňovej listinnej akcie s menovitou hodnotou  

1 200 000 000 EUR. Vlastníkom uvedenej akcie  je SPP Infrastructure, a. s.. Základné imanie je v plnej 

výške splatené. 
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18. ZÁKONNÉ A OSTATNÉ FONDY A NEROZDELENÝ ZISK 

 

Od 1. januára 2008 spoločnosť je povinná zostavovať individuálne finančné výkazy v súlade s IFRS, tak 

ako boli schválené na použitie v EÚ. Rozdeliteľný zisk predstavuje sumy podľa individuálnych finančných 

výkazov.  

 

Zákonný rezervný fond 

Zákonný rezervný fond vo výške 291 484 tis. EUR (k 31. júlu 2020: 291 484 tis. EUR) sa vytvára v súlade 

so slovenskou legislatívou a nedá sa rozdeliť medzi akcionárov. Vytvára sa z nerozdeleného zisku a je 

určený na krytie prípadných budúcich strát alebo zvýšenie základného imania. Tvorba zákonného 

rezervného fondu je určená ako najmenej 10 % zisku bežného roka, až kým nedosiahne výšku najmenej 

20 % základného imania. Zákonný rezervný fond v spoločnosti už dosiahol výšku 20 % zo základného 

imania. 

 

Rezervy z precenenia 

Rezervy z precenenia majetku nie sú okamžite k dispozícii na rozdelenie akcionárom spoločnosti. Časti 

rezervy z precenenia sú reklasifikované do nerozdeleného zisku podľa rozdielov medzi odpismi z 

precenených hodnôt a pôvodných obstarávacích hodnôt majetku. Rezervy z precenenia sú reklasifikované 

do nerozdeleného zisku aj pri predaji, vklade časti podniku alebo likvidácii majetku. Tieto transfery do 

nerozdeleného zisku sú rozdeliteľné. 

 

Ostatné fondy a nerozdelený zisk 

Ostatné fondy a rezervy vo vlastnom imaní nie sú rozdeliteľné akcionárom spoločnosti. 

 

Rozdelenie zisku: 

 

Druh prídelu 
Rozdelenie zisku 

za rok 2020 
 

Rozdelenie zisku 

za rok 2019 

    

Použitie na vyrovnanie straty z minulých rokov -  - 

Dividendy  115 280  77 775 

Zisk na rozdelenie spolu 115 280  77 775 

 

 

19. OSOBNÉ NÁKLADY 

 
 Rok končiaci sa  

31. júla 2021 
 

Rok končiaci sa  

31. júla 2020 

    

Mzdy a odmeny 34 740  33 410 

Náklady na sociálne zabezpečenie  12 262  11 729 

Ostatné náklady na sociálne zabezpečenie a odstupné 2 768  2 856 

Osobné náklady, celkom 49 770  47 995 

 

Spoločnosť odvádza príspevok vo výške 35,2 % z príslušného vymeriavacieho základu stanoveného 

zákonom, maximálne však z 7 091 EUR (okrem úrazového poistenia). Zamestnanci prispievajú do týchto 

fondov ďalšími 13,4 % zo svojich vymeriavacích základov, maximálne však do vyššie uvedených limitov. 

 

20. NÁKLADY NA SLUŽBY AUDÍTORA 
 

 
Rok končiaci sa  

31. júla 2021 
 

Rok končiaci sa  

31. júla 2020 

    

Overenie účtovnej závierky audítorom 58  88 

Daňové poradenstvo -  - 

Iné 10  16 

Celkom 68  104 

 

Medziročný pokles bol primárne spôsobený dodatočnými audítorskými procedúrami, ktoré bolo potrebné 

vykonať pri audite konsolidovaných účtovných výkazov akcionára spoločnosti počas roka 2020  
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21. OSTATNÉ VÝNOSY A NÁKLADY 

 

 
Rok končiaci sa  

31. júla 2021 
 

Rok končiaci sa  

31. júla 2020 

    

Výnosy z neoprávneného odberu zemného plynu 1 805  2 451 

Ostatné dane a poplatky (291)  (371) 

Darovaný majetok 352  234 

Zisk/(strata) z predaja materiálu 34  26 

Zisk/(strata) z predaja majetku 137  6 

Iné  259  504 

Celkom 2 296  2 850 

 

 

22. NÁKLADY NA FINANCOVANIE 

 
 Rok končiaci sa  

31. júla 2021 
 

Rok končiaci sa  

31. júla 2020 

    

Nákladové úroky  15 728  13 882 

Ostatné 271  560 

Náklady/(výnosy) z financovania, celkom 15 999  14 442 

 

Nákladové úroky zahŕňajú najmä náklady na kupón dlhopisu, ktorý spoločnosť emitovala počas roka 2014 

(Pozn. 15). 

 

 

23. DANE 

 

23.1. Daň z príjmov 

 

Daň z príjmov zahŕňa: 

 
 Rok končiaci sa  

31. júla 2021 
 

Rok končiaci sa  

31. júla 2020 

    

Splatná daň, súvisiaca s bežným rokom 52 321  48 858 

Vratky a domerky dane z príjmov  -  - 

Osobitný odvod 15 225  14 167 

Odložený osobitný odvod (pozn. 23.2) (3 249)  (3 251) 

Odložená daň (pozn. 23.2)    

– bežné obdobie (21 972)  (19 442) 

Celkom 42 325  40 331 

 

V nasledujúcej tabuľke uvádzame odsúhlasenie vykázanej dane z príjmov a teoretickej sumy vypočítanej 

s použitím štandardných daňových sadzieb: 

 
 Rok končiaci sa  

31. júla 2021 
 

Rok končiaci sa  

31. júla 2020 

    

Zisk pred zdanením 163 917  155 611 

Daň z príjmov pri sadzbe 21% 34 423  32 678 

Vplyv úprav z trvalých zmien medzi účtovnými a daňovými hodnotami 

aktív a pasív (4 074)  (3 263) 

Vratky a domerky dane z príjmov   - 

Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach 11 976  10 915 

Daň z príjmov za bežné obdobie 42 325  40 331 

 

Reálne vykázaná sadzba dane sa líši od štandardnej, zákonom stanovenej sadzby dane vo výške 21% 

(2020: 21%) najmä z titulu úprav základu dane pre splatnú daň o položky zvyšujúce a znižujúce základ 

dane v zmysle platnej daňovej legislatívy.  

 

Súčasťou dane z príjmov v zmysle požiadaviek medzinárodných účtovných noriem je i osobitný odvod 

z podnikania v regulovaných odvetviach podľa osobitného predpisu. (Pozn. 3, časť t) ). 
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23.2. Odložená daň z príjmov 

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje najvýznamnejšie položky odloženého daňového záväzku a pohľadávky 

vykázané spoločnosťou a pohyby v týchto položkách počas bežného a minulého účtovného obdobia: 

 

 
K 1. augustu  

2020 
 

(Na ťarchu )/ 

v prospech 

ostatných 

súhrnných 

ziskov/strát 

 

(Na ťarchu)/  

v prospech  

zisku bežného 

roka 

 K 31. júlu 2021 

        

Rozdiel na zostatkových hodnotách 

dlhodobého majetku 
(332 826)  -  7 551  (325 275) 

Precenenie dlhodobého majetku (382 670)  -  14 049  (368 621) 

Položky daňovo uznané až po 

zaplatení 
266  -  21  287 

Opravné položky k pohľadávkam 52  -  (8)  44 

Strata zo zníženia hodnoty majetku 245  -  72  317 

Rezerva na odmeny 849  -  305  1 153 

Rezerva na zamestnanecké požitky 1 233  -  (8)  1 226 

Zabezpečovacie deriváty 1 156  (363)  -  793 

Zmena aktuárskych  predpokladov  (7)  9  -  2 

Vplyv odloženej dane k osobitnému 
odvodu (75 990)  -  3 249  (72 741) 

Ostatné 18  -  (10)  8 

Celkom (787 675)  (354)  25 222  (762 808) 

 

 

 

 
K 1. augustu  

2019 
 

(Na ťarchu )/ 

v prospech 

ostatných 

súhrnných 

ziskov/strát 

 

(Na ťarchu)/  

v prospech  

zisku bežného 

roka 

 K 31. júlu 2020 

        

Rozdiel na zostatkových hodnotách 

dlhodobého majetku 
(347 106)  -  14 280  (332 826) 

Precenenie dlhodobého majetku (388 274)  -  5 604  (382 670) 

Položky daňovo uznané až po 

zaplatení 
409  -  (143)  266 

Opravné položky k pohľadávkam 35  -  17  52 

Strata zo zníženia hodnoty majetku 500  -  (255)  245 

Rezerva na odmeny 817  -  32  849 

Rezerva na zamestnanecké požitky 1 123  -  110  1 233 

Zabezpečovacie deriváty 912  244  -  1 156 

Zmena aktuárskych  predpokladov 55  (62)  -   (7) 

Vplyv odloženej dane k osobitnému 

odvodu (79 241)  -  3 251  (75 990) 
Ostatné 220  -  (202)  18 

Celkom (810 550)  182  22 694  (787 675) 

 

V súlade s účtovnými zásadami spoločnosti sa niektoré odložené daňové pohľadávky a záväzky vzájomne 

započítali. Súčasťou odloženej dane v zmysle požiadaviek medzinárodných účtovných noriem je i odložený 

osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach podľa osobitného predpisu. (Pozn. 3, časť t) ). 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje zostatky (po započítaní) odloženej dane pre účely vykázania v súvahe: 

 
 31. júla 2021  31. júla 2020 

    

Odložený daňový záväzok (690 068)  (711 685) 

Odložený osobitný odvod (72 740)  (75 990) 

Celkom (762 808)  (787 675) 
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24. DAŇOVÉ VPLYVY VO VÝKAZE OSTATNÝCH SÚHRNNÝCH ZISKOV A STRÁT 

 

Zverejnenie daňových vplyvov vzťahujúcich sa ku každej položke ostatných súhrnných ziskov a strát: 

 

K 31. júlu 2021 
Pred daňou Daň Po dani 

    

Zmena aktuárskych predpokladov 39 8 47 

Zabezpečovacie deriváty (Cash flow hedging) 1 728 (362) 1 366 

Ostatné 7 - 7 

Ostatné súhrnné straty za obdobie                   1 774 (354) 1 420 

 

K 31. júlu 2020 Pred daňou  Daň  Po dani 

      

Rezerva z precenenia 293  (51)  242 

Zmena aktuárskych predpokladov (1 160)  255  (905) 

Zabezpečovacie deriváty (Cash flow hedging) 130  (22)  108 

Ostatné súhrnné straty za obdobie (737)  182  (555) 

 

 

25. PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI 

 
 Rok končiaci sa  

31. júla 2021 
 

Rok končiaci sa  

31. júla 2020 

    

Zisk pre zdanením 163 917  155 611 

Úpravy:    

Odpisy, amortizácia a straty zo znehodnotenia majetku, netto 167 139  160 141 

Úrokový náklad, netto 14 055  12 681 

Rezervy, opravné položky a iné nepeňažné položky 328  (161) 

Strata/(Zisk) z predaja dlhodobého majetku (137)  (6) 

(Zvýšenie)/zníženie stavu pohľadávok a preddavkov (2 032)  274 

(Zvýšenie)/zníženie stavu zásob 5 366  11 603 

Zvýšenie/(zníženie) stavu záväzkov z obchodného styku 

a ostatných záväzkov 
(817) 

 
(28 689) 

Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií 16  20 

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 347 835  311 474 

 

 

26. PODMIENENÉ ZÁVÄZKY 

 

Záväzky vyplývajúce z investičnej výstavby  

 

K 31. júlu 2021 boli uzavreté zmluvy na obstaranie dlhodobého majetku vo výške 2 601 tis. EUR  

(k 31. júlu 2020: 9 729 tis. EUR), ktoré nie sú vykázané v týchto finančných výkazoch. 

 

Zmluvy o operatívnom prenájme 

 

Od 1. augusta 2019 spoločnosť uplatňuje nový štandard IFRS 16 „Lízingy“, podľa ktorého bude vykazovať 

prenájom automobilov a budov ako finančný lízing. Vplyv nového štandardu je popísaný v pozn. 2.  

 

Liberalizácia slovenského energetického sektora a možné riziká z regulácie 

 

Regulačný rámec na trhu so zemným plynom v Slovenskej republike 

 

Trh so zemným plynom v Slovenskej republike je na základe platnej energetickej legislatívy plne 

liberalizovaný. Od 1. júla 2007 majú všetci zákazníci možnosť slobodného výberu dodávateľa zemného 

plynu. Spoločnosť, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, je povinná zabezpečiť nediskriminačné 

zaobchádzanie so všetkými účastníkmi a na transparentnom a nediskriminačnom princípe prístup do 

distribučnej siete, ako aj má povinnosť uzatvoriť zmluvu o pripojení a o distribúcii plynu s každým, kto 

splnil obchodné a technické podmienky.  

 

Distribúcia plynu, ako aj pripojenie a prístup do siete sú subjektom regulácie zo strany Úradu pre reguláciu 

sieťových odvetví („ÚRSO“). 

 

Regulačné obdobie bolo stanovené ako päťročné, a to na obdobie od roku 2017 do roku 2021. 
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Určovanie taríf za regulované činnosti spoločnosti 

 

ÚRSO schvaľuje tarify za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu a za poskytovanie podporných 

služieb, ako aj za pripojenie do distribučnej siete. Tarify sa navrhujú tak, aby celkové plánované tržby 

z taríf za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu v regulačnom roku v EUR na objemovú jednotku 

plynu, neprekročili maximálnu cenu na rok vypočítanú podľa vyhlášky ÚRSO č. 223/2016 Z. z., ktorou sa 

ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve.  

Maximálny povolený výnos je stanovený na základe oprávnených nákladov, vrátane odpisov odvodených 

z regulovanej bázy aktív určenej ÚRSO a ziskovej prirážky. Vedenie spoločnosti je presvedčené, že 

dlhodobý hmotný majetok nie je znehodnotený na základe súčasných indikátorov. Existujú  inherentné 

neistoty, ktoré by mohli ovplyvniť určovanie budúcich taríf ÚRSO, a budúcu realizovateľnú hodnotu 

majetku. 

 

Maximálna cena za pripojenie do distribučnej siete vo východiskovom roku regulačného obdobia, ktorým 

je rok 2017, pre odberateľa plynu sa vypočítala na základe plánovaných priemerných nákladov spojených 

s vydaním technických podmienok pripojenia a plánovaných priemerných nákladov spojených 

s administráciou žiadosti o realizáciu pripojenia odberného plynového zariadenia do distribučnej siete 

a montážou meradla, ktoré sa vynakladajú prevádzkovateľom distribučnej siete pri úkonoch 

v štandardnom rozsahu potrebných na pripojenie odberného plynového zariadenia. Cena za pripojenie do 

distribučnej siete sa navrhuje osobitne pre odberateľov plynu v domácnosti a osobitne pre odberateľov 

plynu mimo domácnosti. 

 

V súlade s vyhláškou ÚRSO č. 223/2016 Z. z. sa maximálna cena za pripojenie do distribučnej siete na  roky 

nasledujúce po východiskovom roku regulačného obdobia vypočítava indexáciou  ceny na rok 

predchádzajúci roku, na ktorý sa návrh ceny podáva, zohľadňujúcou vplyv inflácie.  

 

Čiastočne na indexácii východiskových parametrov je založený aj výpočet maximálnej ceny za prístup do 

distribučnej siete a distribúciu plynu na roky nasledujúce po východiskovom roku regulačného obdobia.  

 

Cenovej regulácii v plynárenstve podlieha od roku 2014 tiež výkup plynárenského zariadenia, ktorým je 

distribučná sieť.  

 

Na základe zmien vyplývajúcich z vydaných cenových rozhodnutí ÚRSO schválil rozhodnutím 

zodpovedajúce zmeny Prevádzkového poriadku spoločnosti SPP – distribúcia, a.s.. 

 

Zmeny v regulačnej legislatíve 

 

V marci 2016 vydala Regulačná rada Regulačnú politiku na roky 2017 až 2021, v ktorej sú okrem iného 

stanovené ciele a priority regulácie v plynárenstve na nadchádzajúce regulačné obdobie. V júli 2016 bola 

schválená vyhláška č. 223/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve 

s účinnosťou od 27. júla 2016, ktorá bola novelizovaná Vyhláškami č. 206/2018 Z. z. a č. 376/2021 Z. z. 

Bola schválená novela vyhlášky č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú spoločné pravidlá trhu s elektrinou 

a spoločné pravidlá trhu s plynom. Z pohľadu regulácie došlo k možnosti nárastu fixnej zložky na celkovej 

cene za distribúciu zemného plynu až na úroveň 85 %, zároveň došlo k rozšíreniu tarifných skupín.   

 

Regulačná rada predĺžila Dodatkom č. 1 k Regulačnej politike na regulačné obdobie 2017-2021 zo dňa 10. 

novembra 2020 regulačné obdobie o 1 rok do 31. decembra 2022. 

 

Dane 

 

Spoločnosť uskutočňuje významné transakcie s akcionárom a s ostatnými spriaznenými osobami. Daňové 

prostredie, v ktorom spoločnosť na Slovensku pôsobí, závisí od bežnej daňovej legislatívy a praxe. Pretože 

daňové úrady neposkytujú oficiálny výklad daňových zákonov, existuje riziko, že daňové úrady môžu 

požadovať úpravy základu dane, napr. z hľadiska transferového ocenenia, resp. iných úprav. Daňové 

orgány v Slovenskej republike majú rozsiahlu právomoc pri interpretácii platných daňových zákonov, 

v dôsledku čoho môžu daňové kontroly priniesť nečakané výsledky. Nie je možné odhadnúť výšku 

potenciálnych daňových záväzkov súvisiacich s týmito rizikami. 
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27. TRANSAKCIE SO SPRIAZNENÝMI OSOBAMI 
 

Vlastníkom 100 % akcií SPP – distribúcia, a.s. je SPP Infrastructure, a.s., ktorého vlastníkom takmer 49%  akcií s manažérskou kontrolou je spoločnosť Energetický 

a průmyslový holding, a.s. a 51 % akcií vlastní Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 
 

V priebehu roka spoločnosť uskutočnila nasledovné transakcie so spriaznenými osobami: 
 

 Rok končiaci sa 31. júla 2021 31. júl 2021 

Výnosy Náklady Dividendy Ostatné Pohľadávky Záväzky 

       

SPP, a.s. 260 610 9 024 - - 1 313 33 886 

SPP Infrastructure, a.s. 1 091 2 (115 280) - 386 561 - 

Ostatné spriaznené osoby 22 386 35 403 965 9 632 2 062 11 936 

Spolu 284 087 44 429 (114 315) 9 632 389 936 45 822 

 

Transakcie so spriaznenými osobami predstavujú najmä služby spojené s distribúciou, nákupom, prepravou zemného plynu a skladovaním zemného plynu 

a ostatné služby.  

 

V rámci položky Ostatné spoločnosť vykazuje najmä nákup materiálu a majetku. 

 

Manažment spoločnosti považuje transakcie so spriaznenými osobami za transakcie uskutočnené podľa obvyklých obchodných podmienok. 
 

Medzi ostatné spriaznené osoby patria najmä sesterské spoločnosti.  

 
 Rok končiaci sa 31. júla 2020 31. júl 2020 

Výnosy Náklady Dividendy Ostatné Pohľadávky Záväzky 

       

SPP, a.s. 252 763 6 979 - - 697 35 897 

SPP Infrastructure, a.s. 608 4 (127 753) - 421 081 - 

Ostatné spriaznené osoby 15 608 35 428 - 8 822 1 294 10 207 

Spolu 268 979 38 925 (127 753) 8 822 423 072 46 104 

 

Spoločnosť od roku 2013 uplatňuje výnimku z IAS 24 o nezverejňovaní informácií o spriaznených osobách prostredníctvom Ministerstva hospodárstva Slovenskej 

republiky.  
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Odmeny vyplatené členom orgánov a výkonného manažmentu spoločnosti: 

 

 
Rok končiaci sa  

31. júla 2021 
 

Rok končiaci sa  

31. júla 2020 

    
Odmeny členom predstavenstva, dozornej rady, výkonného manažmentu 

a bývalým členom orgánov spolu 1 846  1 753 

z toho:    

predstavenstvo a výkonný manažment 1 727  1 693 

dozorná rada 119  60 

Požitky po skončení zamestnania členom predstavenstva, dozornej 

rady, výkonného manažmentu a bývalým členom orgánov spolu    

z toho:    

predstavenstvo a výkonný manažment    

Ostatné dlhodobé požitky členom predstavenstva, dozornej 

rady, výkonného manažmentu a bývalým členom  orgánov spolu     

z toho:    
predstavenstvo a výkonný manažment    

Požitky po ukončení pracovného pomeru  predstavenstva, dozornej 

rady, výkonného manažmentu a bývalým členom orgánov spolu    

Naturálne plnenia členom predstavenstva a výkonného manažmentu 

spolu 83  64 

z toho:    

predstavenstvo a výkonný manažment 83  64 

dozorná rada    

Ostatné plnenia členom predstavenstva, dozornej rady, výkonného 

manažmentu a bývalým členom orgánov spolu 19  19 

z toho:    

predstavenstvo a výkonný manažment 19  19 

dozorná rada    

 

 

28. DODATOČNÉ INFORMÁCIE PODĽA ŠTATUTÁRNYCH POŽIADAVIEK K INDIVIDUÁLNYM 

FINANČNÝM VÝKAZOM 

 

a) Členovia orgánov spoločnosti 

 
Orgán Funkcia Meno 
   

Predstavenstvo predseda Ing. František Čupr, MBA  

 podpredseda JUDr. Ľubomír Schweighofer (od 23. septembra 2020) 

 podpredseda Ing. Štefan Šebesta (do 22. septembra 2020) 

 člen Ing. František Urbaník, PhD. 

 člen Mgr. Ing. Marek Štrpka  

 člen Ing. Pavol Mertus 

   

Dozorná rada predseda Ing. Martin Barto, CSc. (od 23. septembra 2020) 

 predseda Ing. Rastislav Chovanec, PhD. (do 22. septembra 2020) 

 podpredseda Gary Mazzotti B.A.(Hons) A.C.A. (od 20. augusta 2020) 

 podpredseda William Price (do 19. augusta 2020) 

 člen Pavol Korienek 

 člen Milan Boris 

 člen Ing. Juraj Blusk (od 23. septembra 2020) 

 člen JUDr. Mgr. Matej Šimášek, PhD. (do 22. septembra 

2020) 

 člen Ing. Branislav Bosák (od 23. septembra 2020) 

 člen Ing. Róbert Procházka (do 22. septembra 2020) 

   

Výkonné vedenie generálny riaditeľ Ing. Martin Hollý 

 riaditeľ sekcie ekonomiky a regulácie Ing. Roman Filipoiu 

 riaditeľ sekcie prevádzky siete a 

riadenia aktív  

Ing. Rastislav Prelec  

 

 riaditeľ sekcie investícií Ing. Irenej Denkocy   

 riaditeľ sekcie údržby a merania Ing. Miroslav Horváth  

 riaditeľ sekcie distribučných služieb Ing. Marek Paál 

 riaditeľ sekcie ľudských zdrojov, 

kvality, BOZP a environmentu 

Mgr. Ing. František Kajánek 

 riaditeľ pre vnútorný dohľad Mgr. Karin Jaššová, PhD. 

 

   

   

  



SPP – distribúcia, a.s.  

Poznámky individuálnej účtovnej závierky 

za účtovné obdobia končiace sa 31. júla 2021 a  31. júla 2020 

 (v tis. EUR) 

 

Tieto poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou individuálnych finančných výkazov. 38 

b) Konsolidované finančné výkazy 

 

Spoločnosť a jej dcérske spoločnosti (“podskupina“) sú súčasťou Skupiny SPP Infrastructure (“Skupina“). 

 

Spoločnosť využila výnimku uvedenú v IFRS 10 ods. 10.28 a nezostavila konsolidovanú účtovnú závierku 

k 31. júlu 2021. Konsolidovaná účtovná závierka zostavená v súlade s IFRS bude pripravená spoločnosťou 

SPP Infrastructure, a.s. so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava (Adresa registrového súdu: Okresný 

súd Bratislava 1, Záhradnícka ul. č. 10, 812 44 Bratislava). 

 

SPP – distribúcia, a.s. poskytuje údaje individuálnej účtovnej závierky do vyššej konsolidácie spoločnosti  

SPP Infrastructure, a.s. SPP Infrastructure, a.s. zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku podľa 

Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (IFRS).  

 

V konsolidovanej účtovnej závierke, dcérske spoločnosti sú tie  účtovné jednotky, vrátane štruktúrovaných 

účtovných jednotiek, ktoré skupina kontroluje pretože (i)  má právomoc ovládať relevantné aktivity danej 

účtovnej jednotky, ktoré významne  ovplyvňujú jej ziskovosť a výnosy,  (ii) je vystavená alebo má právo 

na variabilné výnosy z danej účtovnej jednotky a (iii) má schopnosť používať  svoje právomoci na to, aby 

ovplyvnila  návratnosť pre investorov do danej účtovnej jednotky.  Existenciu a vplyv   podstatných práv 

vrátane  potenciálnych hlasovacích práv  je nutné zvážiť pri vyhodnocovaní, či skupina má právomoci nad 

inou účtovnou  jednotkou.  Na to, aby právo bolo podstatné, jeho držiteľ musí mať praktickú schopnosť 

toto právo uplatniť v čase, keď sa robia rozhodnutia o relevantných aktivitách účtovnej jednotky.  Skupina 

môže mať právomoci nad  účtovnou jednotkou i keď vlastní menej ako polovicu hlasovacích práv.  V takom 

prípade skupina vyhodnocuje veľkosť hlasovacích práv ostatných investorov v  porovnaní s právami a tiež 

rozloženie vlastníctva týchto ostatných hlasovacích právach s cieľom zistiť, či má de-fakto rozhodovacie 

právomoci nad účtovnou jednotkou.  Ochranné práva ostatných investorov, napríklad tie, čo sa týkajú 

podstatných zmien aktivít účtovnej jednotky alebo tie, ktoré sú aplikovateľné len  za výnimočných 

okolností, nebránia skupine kontrolovať inú účtovnú jednotku.  Dcérske spoločnosti sú konsolidované od 

dátumu  prevodu kontroly na skupinu a konsolidácia je ukončená v prípade straty kontroly.  

 

Aby užívatelia tejto individuálnej účtovnej závierky získali úplné informácie o finančnej situácii, výsledku 

hospodárenia a cash flow Skupiny ako celku, táto individuálna účtovná závierka by mala byť posudzovaná 

a chápaná v súvislosti s údajmi v konsolidovanej účtovnej závierke pripravenej  k 31. decembru 2020 

najvyššou účtovnou jednotkou EP Investment S.à r. l.,  so sídlom 39. Avenue John F. Kennedy, L-1855 

Luxembourg. Konsolidovaná účtovná závierka spoločnosti EP Investment S.à r. l. je k dispozícii v sídle 

spoločnosti. 

 

Individuálne výkazy SPP – distribúcia, a.s. a konsolidované finančné výkazy SPP Infrastructure, a.s. sú 

uložené v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Záhradnícka ul. č. 10, 812 44 Bratislava, 

zverejnené v Obchodnom vestníku, prístupné v sídle spoločnosti SPP - distribúcia, a.s. a zverejnené na 

internetovej stránke www.spp-distribucia.sk. 

 

 

 

 

29. UDALOSTI PO DÁTUME SÚVAHY 

 

Koncom roka 2019 boli prvý krát zverejnené informácie o koronavíruse v Číne. V prvých mesiacoch roka 

2020 sa vírus rozšíril takmer vo všetkých krajinách sveta a môže mať vplyv aj na ekonomiku Slovenskej 

republiky. Manažment spoločnosti považuje túto udalosť ako udalosť, ktorá nevplýva a nevyžaduje žiadnu 

úpravu v účtovnej závierke 2021 ale skôr ako udalosť, ktorá vyžaduje zverejnenie v  poznámkach účtovnej 

závierky 2021. Aj napriek neustále sa meniacej situácii k dátumu zverejnenia tejto účtovnej závierky 

manažment spoločnosti nepostrehol výrazný vplyv na fungovanie spoločnosti. Manažment spoločnosti 

naďalej pozorne monitoruje situáciu a v prípade nutnosti podnikne všetky možné kroky na odvrátenie 

negatívnych dopadov tejto situácie na spoločnosť. 

 

Dňa 20. októbra 2021 spoločnosť čiastočne splatila úver vo výške 50 mil. EUR. 

 

Dňa 2. novembra 2021 spoločnosť poskytla tretiu tranžu dlhodobého úveru vo výške 172 mil. EUR svojej 

materskej spoločnosti SPP Infrastructure, a. s. a to prostredníctvom zápočtu svojej pohľadávky z cash 

poolingu. 

 

 

 

 

 

http://www.spp-distribucia.sk/
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