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Vážení akcionári, obchodní partneri, kolegovia, zákazníci,

dovoľte mi, aby som Vám po prvýkrát z pozície predsedu predstavenstva Západoslovenskej vodárenskej spoločnos-

ti, a. s. predložil výročnú správu spoločnosti za uplynulý rok 2019. Je mi cťou, že Vás z tejto pozície môžem oboznámiť 

s činnosťou spoločnosti, jej hospodárskymi výsledkami či ostatnými detailami, ktoré ovplyvnili jej minuloročné fun-

govanie.

Na úvod musím s radosťou skonštatovať, že aj napriek dlhodobým náročným úlohám, vyplývajúcim z viacerých 

legislatívnych povinností nielen v rámci regulácie, sa spoločnosť aj v priebehu roka 2019 kontinuálne rozvíjala pre-

dovšetkým v oblasti kvality poskytovaných služieb svojim zákazníkom. Pozitívne tiež okrem iného vnímam aj to, že 

spoločnosť z pohľadu jej stability a koncepčnej investičnej aktivity už dlhodobo zaujíma pozíciu modernej a prozá-

kaznícky orientovanej vodárenskej spoločnosti. Uvedomujúc si svoju spoločenskú zodpovednosť, ciele ZsVS, a. s. 

dlhodobo smerujeme k trvalej udržateľnosti, ochrane životného prostredia či podpore aktivít samospráv v regióne 

jej pôsobnosti. V neposlednom rade tiež dlhodobo dbáme aj na včasné plnenie svojich obchodných záväzkov, po-

vinností voči regulačným orgánom i všetkým zamestnancom, ktorým sme v rámci kolektívneho vyjednávania na 

rok 2019 zabezpečili 10 %-né navýšenie miezd a v zmysle dlhodobo stanovených cieľov spoločnosti sme v tomto 

ohľade taktiež v roku 2020 v rámci platnej kolektívnej zmluvy schválili ďalší, 5 %-ný nárast miezd.

Ku koncu roka 2019 sme v rámci 11 okresov zabezpečili dodávku pitnej vody celkom pre 787 350 občanov a odve-

denie odpadových vôd pre 432 764 občanov prostredníctvom 5 772 km siete verejných vodovodov, 1 895 km verej-

ných kanalizácií a 44 čistiarní odpadových vôd. V rámci korektnej komunikácie so svojimi zákazníkmi, na ktorú 

dlhodobo kladieme veľký dôraz, sme aj v uplynulom roku okrem viacerých komunikačných nástrojov využívali na-

jmä sieť siedmich zákazníckych centier. Celkovo sa na obhospodarovaní infraštruktúry, komunikácii so zákazníkmi 

či na plnení ostatných úloh ku koncu roka 2019 podieľalo 1 515 zamestnancov, ktorí boli organizačne začlenení do 

6 odštepných závodov a správy spoločnosti. V organizačnej súvislosti považujem za potrebné spomenúť aj zrušenie 

organizačnej zložky OZ Komárno k 1. januáru 2019, ktoré bolo záväzne začlenené pod OZ Nové Zámky v podobe 

ďalšieho výrobno-prevádzkového strediska. Toto racionalizačné opatrenie do značnej miery prispelo k optimalizácii 

nákladov, zvýšeniu produktivity práce a k celkovému zefektívneniu práce spoločnosti.

Som tiež nesmierne rád, že aj v uplynulom roku sme v rámci ekonomiky spoločnosti opätovne zaznamenali pozitívny 

trend v oblasti vykázaných celkových výnosov. Kým v roku 2018 sme vykázali celkové výnosy na úrovni 74,1 mil. €, 

v roku 2019 prišlo k 1,9 %-nému medziročnému nárastu (o takmer 1,4 mil. €). Tento pozitívny trend možno opäť prisúdiť 

najmä rastúcim tržbám z regulovaných činností („vodné“ a „stočné“), pri ktorých bol vyčíslený celkový medziročný 

nárast v hodnote 711 tis. € (o 1,2 %). Tento vývoj možno opätovne pripísať predovšetkým prijatým rozhodnutiam 

smerujúcim k maximalizácii miery pripojiteľnosti na existujúcu vodárenskú infraštruktúru, čo v konečnom dôsledku 

vedie k efektívnejšiemu využitiu vodohospodárskeho majetku a zabezpečeniu primeranej cenovej úrovne poskyto-

vaných služieb. V tejto súvislosti spoločnosť v rámci svojich regulovaných aktivít zabezpečovala k ultimu roka 2019 

plynulú dodávku 32 276 tis. m3 pitnej vody celkom pre 206 208 odberných miest (medziročný nárast o 1,5 %) a odve-

denie a čistenie 27 732 tis. m3 komunálnych odpadových vôd pre 75 280 výpustných miest (medziročný nárast 

o 3,7 %). Opätovne zdôrazňujem, že primárny dôraz bol pritom aj v predošlom roku kladený na kontinuálne zvyšo-

vanie kvality nami poskytovaných regulovaných služieb spĺňajúcich prísne kvalitatívne parametre vedúce k vyššej 

spokojnosti našich zákazníkov. V záujme naplnenia požadovanej kvality sme účelne využili rôzne nástroje, spomedzi 

ktorých si dovoľujem vyzdvihnúť najmä činnosť našich akreditovaných laboratórnych pracovísk. Prostredníctvom 

nich bolo priebežne za účelom skvalitnenia služieb analyzovaných a stanovených celkom 180 305 ks ukazovateľov 

vzoriek pitnej vody a 58 065 ks ukazovateľov odobratých vzoriek odpadovej vody.

V rámci investičnej výstavby sme uplynulý rok venovali pozornosť realizácii viacerých investičných zámerov, ktoré 

sú dlhodobo zacielené na nevyhnutnú rekonštrukciu, dobudovanie, potrebnú intenzifikáciu existujúcej vodohos-

podárskej infraštruktúry, či koncepčného rozvoja rôznych prevádzkových oblastí spoločnosti. Celkovo sa nám za 

rok 2019 podarilo zrealizovať investičné projekty v hodnote 7 593 tis. €. Všetky investičné projekty boli financované 

z vlastných zdrojov spoločnosti, pričom jednotlivým organizačným zložkám spoločnosti sa v rámci aktivácie vlast-

ných výkonov podarilo úspešne zrealizovať projekty za viac ako 1 857 tis €. Na projektoch v rámci financovania 

z OP ŽP sa v hodnotenom roku z vlastných zdrojov spoločnosti preinvestovalo celkom 448 tis. €. V rámci novo-
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zahájených projektov sme rozpracovali celkovo 59 nových stavieb, z ktorých sa nám podarilo do konca roka ukončiť 

až 25. Okrem zahájených stavieb sme tiež ukončili 22 stavieb rozpracovaných v predošlých rokoch. Spomedzi 

nich spomeniem napríklad budovu centrálneho laboratória ZsVS, a. s., odstránenie havárie kanalizačného zbe-

rača v Kolárove, dobudovanie verejnej kanalizácie v Horných Kosihách, obnovu prevzdušňovacieho zariadenia AN 

na čistiarni odpadových vôd v Leviciach, zrealizovanie I. etapy dobudovania prívodu vody medzi Martinom nad 

Žitavou a Hosťovcami, rekonštrukciu vodovodného potrubia v Zlatne, I. etapu rekonštrukcie verejného vodovodu 

Žitná-Radiša či rekonštrukciu PČS na Železničnej ulici v Leviciach.

Na záver sa chcem za vynaložené pracovné nasadenie úprimne poďakovať všetkým kolegom, akcionárom a čle-

nom orgánov spoločnosti. Moje poďakovanie patrí taktiež zákazníkom a všetkým obchodným partnerom spoločnos-

ti za korektnú spoluprácu a ústretovosť v priebehu uplynulého roka. Zároveň pevne verím, že sa nám aj v tomto 

roku bude opäť dariť napĺňať stanovené dlhodobé ciele a prispievať tým k zvyšovaniu životnej úrovne obyvateľov 

v našom regióne.

S úctou,

PhDr. Mgr. art. Otokar Klein

predseda predstavenstva

Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s.

VÝROČNÁ SPRÁVA
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1 O SPOLOČNOSTI

Základné údaje o spoločnosti

Kľúčové ukazovatele – pitná voda

Obchodné meno Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.

Sídlo Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra

Identifikačné číslo 36 550 949

Deň zápisu do OR 07. 01. 2003

Právna forma akciová spoločnosť

Základné imanie (v €) 176 033 653,04

Počet akcií 5 303 816

Menovitá hodnota akcie (v €) 33,19

Akcionári k 10. 6. 2019 mestá a obce v regióne pôsobnosti (100 %)

Počet odštepných závodov 6

Počet zákazníckych centier 7

Počet odberných miest celkom (VV+VK) 211 212

Hospodársky výsledok po zdanení (v €) - 2 165 610

Tržby z regulovaných činností (v €) 59 841 410

Tržby (v €) 34 457 703

Cena za výrobu a dodávku (v € bez DPH/m3) 1,0802

Cena za výrobu a distribúciu (v € bez DPH/m3) 0,7550

Počet obyvateľov pripojených na sieť 787 350

Dĺžka siete (v km) 5 772

Počet prípojok (ks) 205 022

Rozloha spravovaného územia (v km2) 6 984

Objem dodanej vody (v m3) 32 276 439
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Kľúčové ukazovatele – odpadová voda

Tržby (v €) 25 383 707

Cena za odvedenie a čistenie (v € bez DPH/m3) 0,8918 (do 31. 08. 2019)

Cena za odvedenie a čistenie (v € bez DPH/m3) 0,9721 (od 01. 09. 2019)

Počet obyvateľov pripojených na sieť 432 764

Dĺžka siete (v km) 1 895

Počet prípojok (ks) 73 834

Rozloha spravovaného územia (v km2) 2 174

Objem odvedenej vody (v m3) 27 731 554

Počet čistiarní odpadových vôd 44

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 02. 12. 2002 podľa § 56 

až 75 a § 154 až 220 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 92/1991 Zb. 

o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov. Akciová spoločnosť bola založená 

v súlade s rozhodnutím č. 801 zo dňa 28. 03. 2002 o privatizácii, vydaným Ministerstvom pre správu a privatizáciu 

národného majetku SR, a to vkladom časti majetku zrušeného štátneho podniku Západoslovenské vodárne a kana-

lizácie, so sídlom Trnavská 32 Bratislava, IČO 00156779. Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí. Pred-

metom podnikania spoločnosti sú nasledovné činnosti:

 zásobovať obyvateľstvo, priemysel, poľnohospodárst-

vo a ďalších spotrebiteľov pitnou a úžitkovou vodou 

z verejných vodovodov v danej územnej pôsobnosti,

 odvádzať a čistiť odpadové vody vypúšťané do verej-

nej kanalizácie v danej územnej pôsobnosti,

 v súvislosti so základným predmetom podnikania: 

prevádzkovať, udržiavať, opravovať a ochraňovať 

vodné zdroje, verejné vodovody, verejné kanalizácie 

a čistiarne odpadových vôd, zabezpečovať vodo-

hospodársky a technický rozvoj, hydrogeologický 

prieskum, prípravnú a projektovú dokumentáciu, 

investorskú a inžiniersku činnosť na úseku výstavby 

verejných vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpa-

dových vôd, prípadne i dodávateľskú činnosť v od-

bore vodovodov a kanalizácií, realizovať vývojové, 

stavebné a montážne, opravárenské a servisné, 

technologické a laboratórne činnosti v odbore 

vodovodov a kanalizácií, prípadne aj dodávateľským 

spôsobom bez územného vymedzenia výkonu čin-

nosti, zabezpečovať pre vlastnú potrebu geodetické 

a reprografické práce, revízie vyhradených zaria-

dení, vnútropodnikovú dopravu, prevádzku mecha-

nizačných prostriedkov, obhospodarovanie by-

tového a nebytového fondu, zabezpečovať núdzové 

zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou v prípadoch 

podľa osobitných predpisov, poskytovanie ubytova-

nia - turistické ubytovne a chaty po triedu ***, pod-

nikanie v oblasti nakladania s odpadmi - vývoz splaš-

kov zo žúmp a ich následné čistenie v ČOV, vykonávať 

činnosť stavebného dozoru s odborným zameraním 

inžinierske stavby obstarávateľské služby spojené so 

správou bytov v zmysle zákona NR SR č. 182/1993 Z. 

z. v znení neskorších predpisov,

 kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spo-

trebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností,

 kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzko-

vateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných 

živností,

 výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, 

pesticídov a agrochemických produktov,

 poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve,

 prípravné práce k realizácii stavby,

 podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebez-

pečným odpadom,

 informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly,

 dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov 

a interiérov,

 diagnostika kanalizačných a vodovodných potrubí,

 nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami 

s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného 

vozidla,

 správa bytového a nebytového fondu,

 prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním 

iných než základných služieb spojených s prenáj-

mom,

 reklamné a marketingové služby,

 prenájom hnuteľných vecí,

 výroba a rozvod priemyselnej vody, úžitkovej vody, 

chladiacej cirkulačnej vody, demineralizovanej vody 

a zmäkčenej vody.

Predmet podnikania

VÝROČNÁ SPRÁVA
2019
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 zaistiť plynulé zásobovanie zákazníkov pitnou vodou a bezporuchové odvádzanie a vypúšťanie odpadových vôd 

a ich ekologické čistenie;

 efektívnym nastavením jednotlivých procesov dospieť k zvyšovaniu kvality poskytovaných služieb a s tým súvi-

siacej vyššej spokojnosti zákazníkov;

 minimalizovať negatívne dopady na životné prostredie a tým naďalej prispievať k zvyšovaniu životnej úrovne 

obyvateľstva a rozvoju dotknutých miest a obcí v regióne pôsobnosti;

 prijímať opatrenia smerujúce k maximalizácii miery pripojiteľnosti na existujúcu vodohospodársku infraštruktúru;

 efektívnou prevádzkou a hospodárením zabezpečiť trvalo udržateľné a zároveň primerané a prijateľné ceny port-

fólia poskytovaných regulovaných i neregulovaných služieb;

 naďalej zabezpečovať systematickú obnovu, rekonštrukciu a koncepčný rozvoj existujúcej vodohospodárskej 

infraštruktúry s cieľom eliminovať nepredvídané havarijné situácie;

 aktívna participácia na aktivitách smerujúcich k zlepšovaniu legislatívno-regulačného rámca determinujúceho 

slovenský vodárenský segment;

 zabezpečiť primerané hospodárenie a generovať dostatok zdrojov pre krytie investičných zámerov spoločnosti 

a korektné plnenie obchodných záväzkov;

 naďalej zlepšovať pracovné podmienky zamestnancov, podporovať ich vzdelávacie aktivity, či vytvárať priestor 

pre zvyšujúce sa mzdové ohodnotenie;

 udržať napredovanie v prevádzkovom a ekonomickom smerovaní spoločnosti s využitím potenciálu vnútorných 

rezerv;

 dovybavenie centrálneho laboratória ZsVS, a. s., prostredníctvom ktorého spoločnosť zefektívni organizáciu práce 

laboratórnych pracovísk, či zabezpečí možnosť vykonania rozborov širšieho spektra vzoriek vlastnými kapacita-

mi.

Stratégia

Dlhodobým výhľadovým zámerom Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. je nepretržité dosahovanie 

vysokej miery spokojnosti svojich zákazníkov predovšetkým prostredníctvom zabezpečovania plynulého zásobova-

nia pitnou vodou a odvádzaním a ekologickým čistením vypúšťaných odpadových vôd. Dlhodobou víziou spoločnos-

ti naďalej taktiež ostáva aj dosahovanie statusu modernej, stabilnej a prozákaznícky orientovanej spoločnosti, ktorá 

dbá na zvyšovanie kvality života svojich zákazníkov so zreteľom na ochranu životného prostredia v oblasti jej pôsob-

nosti. V záujme naplnenia stanovených dlhodobých stratégií spoločnosť vynakladá značné úsilie aj na hospodárnosť 

kontinuálnej modernizácie, rekonštrukcie, obnovy a rozvoja existujúcej infraštruktúry a jej následné efektívne prak-

tické využitie.

Ciele

V záujme naplnenia stratégie spoločnosti stanovujeme na rok 2020 nasledovné krátkodobé ciele:

Stratégia a ciele spoločnosti
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Organizačná štruktúra spoločnosti k 31. 12. 2019

Valné zhromaždenie

Predstavenstvo

Dozorná rada

OZ Dunajská Streda

OZ Galanta

OZ Levice

OZ Nitra

OZ Nové Zámky

OZ Topoľčany

Útvar rozvoja

ľudských zdrojov

a miezd

Útvar verejného 

obstarávania

Útvar marketingu 

a komunikácie

Útvar právny

Útvar informatiky

Útvar interného 

auditu, BOZP a OPP 

a krízového riadenia

Útvar odbytu
Útvar

dispečingu

Útvar finančného 

účtovníctva

Útvar

energetiky

Útvar rozvoja 

a projektových 

činností

Útvar

CHTaLČ

Útvar

zákazníckych centier

Útvar pitnej vody 

a odpadovej vody

Útvar prípravy 

investícií

Útvar technickej 

evidencie

majetku

Útvar

financovania

a daní

Útvar prevádzky

diaľkových 

vodovodov

Útvar realizácie 

investícií

Útvar

dopravy

Útvar plánovania, 

kontrolingu

a cien

Útvar evidencie

majetku, registratúry

a správy budov

Výrobno-technický 

riaditeľ

Úsek výrobno-

technického riaditeľa

Investičný riaditeľ

Úsek investičného 

riaditeľa

Generálny riaditeľ

Úsek generálneho 

riaditeľa

Obchodno-

ekonomický

riaditeľ

Úsek obchodno-

ekonomického

riaditeľa

Sekretariát GR 

a odborných riaditeľov
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Dozorná rada
predseda dozornej rady Juraj Mesko

podpredseda dozornej rady Ladislav Gódány

člen dozornej rady JUDr. Filip Barbarič od 14. 06. 2019

Mgr. Jozef Belický od 14. 06. 2019

JUDr. Eva Benčeková

Mgr. Zuzana Csadyová od 14. 06. 2019

Ing. Milan Došek

Ing. Peter Ďurica

Ing. Jozef Flimel

Ing. Igor Gál

Ing. Ondrej Juhász

Milan Krošlák

Ľubomír Lőrincz

Ing. Ľudovít Novotný

Ing. Marek Oremus od 14. 06. 2019

Csaba Orosz od 14. 06. 2019

JUDr. Dana Petríková

Ing. Iveta Randziaková

Ing. Eugen Szabó

Mgr. Marián Trnka od 24. 09. 2019

PaedDr. Roman Urbánik

Ing. Vladimír Bakoš do 13. 06. 2019

Mgr. Gabriel Bárdos do 13. 06. 2019

Ing. František Gőgh do 06. 05. 2019

Klára Horváthová do 23. 09. 2019

Ing. Štefan Jancsó do 13. 06. 2019

Ing. Martin Nemky do 13. 06. 2019

Predstavenstvo
predseda predstavenstva PhDr. Mgr. art. Otokar Klein od 02. 10. 2019

JUDr. Zoltán Hájos do 01. 10. 2019

podpredseda predstavenstva RNDr. Ján Krtík od 02. 10. 2019

Mgr. art. Otokar Klein do 01. 10. 2019

člen predstavenstva JUDr. Alexandra Gieciová

Ing. František Gőgh od 07. 05. 2019

JUDr. Zoltán Hájos od 02. 10. 2019

Ladislav Hroššo

Ing. Marek Illéš od 02. 10. 2019

Mgr. Miloslav Krajčík do 01. 10. 2019

RNDr. Ján Krtík do 01. 10. 2019

Ing. Martin Tomčányi do 06. 05. 2019

Štatutárne orgány spoločnosti
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Rozloha územia pôsobnosti ZsVS, a. s., tvorí 17,9 % z rozlohy Slovenska.

Územná pôsobnosť a odštepné závody

Výkonný manažment spoločnosti
generálny riaditeľ Ing. Marek Illéš

výrobný riaditeľ Ing. Marek Buranský do 30. 06. 2019

technický riaditeľ - do 30. 06. 2019

výrobno-technický riaditeľ Mgr. Monika Budaiová od 01. 08. 2019

investičný riaditeľ Ing. Roman Čajka do 27. 03. 2019

investičný riaditeľ Ing. Štefan Štefek od 01. 07. 2019

obchodno-ekonomický riaditeľ Ing. Gabriela Pyteľová

Odštepný závod Dunajská Streda
Vedúci a riaditeľ Ing. Ladislav Sebő

Sídlo Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda

Odštepný závod Galanta
Vedúci a riaditeľ Ing. Róbert Izsóf

Sídlo P. Pázmanya 4, 927 01 Šaľa

Odštepný závod Levice
Vedúci a riaditeľ Ing. Zuzana Trnková

Sídlo Ludanská 4, 934 01 Levice

Odštepný závod Nitra
Vedúci a riaditeľ Margita Kršáková

Sídlo Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra

Odštepný závod Nové Zámky
Vedúci a riaditeľ Ing. František Nagy

Sídlo Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky

Odštepný závod Topoľčany
Vedúci a riaditeľ Ing. Milan Šútora

Sídlo Tovarnícka 2208, 955 55 Topoľčany

OZ

Topoľčany

OZ

Nitra

OZ

Galanta OZ

LeviceOZ

Dunajská

Streda
OZ

Nové Zámky
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Pozn.: PV = pitná voda, OV = odpadová voda, VV = verejný vodovod, VK = verejná kanalizácia, VS = vodovodné siete, KS = kanalizačné siete,

PO = právnická osoba, OZ = odštepný závod, ČOV = čistiareň odpadových vôd, EO = ekvivalentní obyvatelia

Organizačné zložky spoločnosti

UKAZOVATEĽ M.J. DS GA LV NR NZ TO DV ZsVS, a. s.

I. VODOVODNÉ SIETE

OBYVATELIA/ÚROVEŇ ZÁSOBOVANOSTI PV

Počet obyvateľov v sídlach s verejným 

vodovodom
osoby 108 386 132 556 100 174 177 217 176 062 142 543 - 836 938

Počet obyv. pripojených na VV v správe

a prevádzke OZ
osoby 97 312 128 774 95 115 164 465 159 992 141 692 - 787 350

% zásobovanosti z celk. počtu obyvateľov

v sídlach s VV
% 89,8 % 97,1 % 94,9 % 92,8 % 90,9 % 99,4 % - 94,1 %

DĹŽKA VODOVODNEJ SIETE

Dĺžka VS celkom km 578 734 786 1 239 1 180 797 459 5 772

Dĺžka VS, kt. spoločnosť prevádzkuje na zákl. 

zmluvy s PO
km 156 115 248 230 415 217 - 1 380

VODOVODNÉ PRÍPOJKY

Počet vodovodných prípojok ks 26 260 33 464 24 170 39 927 46 952 34 249 - 205 022

Priemerný počet VV prípojok na 1 km siete ks/1 km 45 46 31 32 40 43 - 36

II. KANALIZAČNÉ SIETE

OBYVATELIA/ÚROVEŇ ODKANALIZOVANIA

Počet obyvateľov v sídlach s verejnou

kanalizáciou
osoby 78 888 92 681 55 456 122 522 92 918 84 590 - 527 055

Počet obyv. pripojených na VK v správe

a prevádzke OZ
osoby 58 348 84 273 48 609 102 017 64 620 74 897 - 432 764

% odkanalizovania z celk. počtu obyvateľov

v sídlach s VK
% 74,0 % 90,9 % 87,7 % 83,3 % 69,5 % 88,5 % - 82,1 %

DĹŽKA KANALIZAČNEJ SIETE

Dĺžka KS celkom km 384 401 196 429 214 272 - 1 895

Dĺžka KS, kt. spoločnosť prevádzkuje na zákl. 

zmluvy s PO
km 178 33 34 97 54 26 - 422

KANALIZAČNÉ PRÍPOJKY

Počet kanalizačných prípojok ks 14 913 17 201 5 287 16 892 9 404 10 137 - 73 834

Priemerný počet kanal. prípojok na 1 km siete ks/1 km 39 43 27 39 44 37 - 39

III. ČISTIARNE ODPADOVÝCH VÔD

CELKOVÝ POČET ČOV V SPRÁVE JEDNOTL. OZ ks 8 10 9 7 7 3 - 44

Počet ČOV vo vlastníctve ZsVS, a. s. ks 5 7 5 2 4 3 - 26

z toho počet ČOV so zaťažením do 10 000 EO ks 6 6 8 5 4 0 - 29

z toho počet ČOV so zaťažením nad 10 000 EO ks 2 4 1 2 3 3 - 15

Počet ČOV v majetku obcí, ktoré zmluvne 

prevádzkujeme
ks 3 3 4 5 3 0 - 18

z toho počet ČOV so zaťažením do 10 000 EO ks 3 3 4 4 3 0 - 17

z toho počet ČOV so zaťažením nad 10 000 EO ks 0 0 0 1 0 0 - 1
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Zásobovanie pitnou vodou

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. sa podieľa na zásobovaní obyvateľstva pitnou vodou v obciach 

a mestách západného Slovenska. Verejné vodovody sú pritom spravované šiestimi odštepnými závodmi spoločnos-

ti celkovo v jedenástich okresoch. Z celkového počtu obyvateľov v sídlach s verejným vodovodom bolo k 31. 12. 2019 

pripojených na verejný vodovod 787 350 obyvateľov, čo predstavuje pripojiteľnosť na úrovni 94,1 %. V porovnaní 

s predošlým rokom sa tak počet pripojených obyvateľov zvýšil o 798 (0,1 %). V roku 2019 spoločnosť spravovala 

a prevádzkovala celkom 5 772 km vodovodnej siete, čo predstavuje o 28,9 km (0,5 %) viac ako v predošlom roku. 

Z celkovej dĺžky verejného vodovodu bolo pritom na základe zmluvy s právnickými osobami (PO) prevádzkovaných 

23,9 %. Aj v tejto oblasti je teda evidovaný medziročný nárast, celkom o 18,96 km (1,3 %).

Pitná voda na zásobovanie obyvateľstva sa odoberá zo 139 vodárenských zdrojov, pričom celkové množstvo odo-

braných podzemných vôd v roku 2019 zo všetkých vodných zdrojov dosiahlo objem 47 666 332 m3. V medziročnom 

porovnaní tak došlo k zníženiu objemu o 415 316 m3 (0,9 %).

2017

48 416

2018

48 082

2019

47 666

 Objem celkovej odobranej podzemnej vody z vodných zdrojov v tis. m3

Najviac vody sa pritom každoročne vyrobí vo veľkokapacitných vodárenských zdrojoch, ktoré spravuje útvar 

prevádzky diaľkových vodovodov (v Jelke, Gabčíkove, Timoradzi a 5 prameňoch v oblasti Bánoviec nad Bebravou). 

Sústavou diaľkových vodovodov je vyrobená voda následne dodávaná odštepným závodom a ďalej distribuovaná 

do jedenástich okresov západného Slovenska.

Západoslovenská vodárenská sústava pozostáva z:

 Ponitrianskeho skupinového vodovodu (PnSV)

 Diaľkovodu Jelka – Galanta – Nitra (DV J-G-N)

 Diaľkovodu Gabčíkovo – Nové Zámky – Levice (DV Gabčíkovo)

Základné ukazovatele M.j. Hodnota

Počet obyvateľov v sídlach s verejným vodovodom osoby 836 938

Počet ob. pripojených na verejný vodovod v správe a prevádzke ZsVS, a. s. osoby 787 350

Napojenosť obyvateľov v sídlach s verejným vodovodom % 94,1

Dĺžka vodovodnej siete celkom km 5 772

Dĺžka vod. siete, ktorú ZsVS, a. s. prevádzkuje na základe zmluvy s PO km 1 380

Počet vodovodných prípojok ks 205 022

Počet vodovodných prípojok na 1 km vod. siete prevádzkovaných ZsVS, a. s. ks 36

2
VÝROBA, DISTRIBÚCIA 
A DODÁVKA PITNEJ 
VODY
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Technické údaje diaľkových vodovodov

Z celkového množstva vyrobenej pitnej vody bolo prostredníctvom stredísk útvaru prevádzky diaľkových vodovodov 

v priebehu roka 2019 dodaných celkom 34 656 459 m3 (94,8 %) pitnej vody k distribúcii konečným spotrebiteľom 

odštepnými závodmi a 75 831 m3 (0,2 %) externým odberateľom. Na celkovom množstve vody vyrobenej a určenej 

k realizácii sa tak podieľa voda z diaľkových vodovodov v podiele 76,9 %.

 Objem vody dodanej prostredníctvom DV iným OZ v tis. m3  Objem vody dodanej prostredníctvom DV externým odberateľom 

v tis. m3

Vodárenské zdroje využívané v rámci diaľkových vodovodov (DV) predstavujú jednotlivé studne a pramene. V roku 

2019 na nich útvar prevádzky diaľkových vodovodov prostredníctvom svojich stredísk vyrobil spolu 36 540 832 m3

pitnej vody, pričom objemy vyrobené v rámci jednotlivých vodárenských zdrojov boli nasledovné:

Názov VZ Počet studní Celková výdatnosť Q = l.s-1 Vyrobená pitná voda v m3

Jelka 7 727,5 12 947 891

Gabčíkovo 13 1 040,0 14 707 620

Timoradza 8 135,0 743 240

Spolu 28 398 751

Názov prameňa - lokalita Celková výdatnosť Q = l.s-1(min. – max.) Vyrobená pitná voda v m3

Pri mlyne – Čierna Lehota 6,0 – 220,0 115 910

Pri moste – Slatina nad Bebravou 38,0 – 664,0 1 215 907

Pri mlyne – Slatina nad Bebravou 20,0 – 58,0 389 091

Vrchovište – Slatinka nad Bebravou 56,0 – 2 000,0 3 258 633

Jazero - Motešice 143,0 – 191,0 3 162 540

Spolu 8 142 081

Celkové množstvo odobraných podzemných vôd z DV 36 540 832

Z diaľkového vodovodu Ponitriansky skupinový vodovod je pitná voda dodávaná aj spoločnosti Trenčianske vodárne 

a kanalizácie, a. s. pre časť obcí v jej správe.

20192017

34 65636 03736 280

2018 20192017

7675
79

2018
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Laboratórna činnosť a kvalita pitnej vody

Sledovanie kvality dodávanej vody a odvádzanej odpadovej vody počas r. 2019 zabezpečujú pracoviská 

chemicko-technologickej a laboratórnej činnosti, ktoré sú akreditované na výkon fyzikálno-chemických, mikrobio-

logických a biologických skúšok pitných vôd, odpadových vôd a odber vzoriek pitnej vody, odpadovej vody a kalov 

na základe rozhodnutia Slovenskej národnej akreditačnej služby č. 143/7397/2018/1 podľa normy ISO/IEC 17025:2005.

Pri výkone laboratórnych činností boli dodržané zásady zavedeného systému manažérstva kvality, pracoviská sa 

usilovali o spokojnosť zákazníkov, sledovali ich aktuálne potreby, udržiavali spätnú väzbu, poskytovali služby na 

vysokej odbornej úrovni. Jedným zo základných krátkodobých cieľov útvaru bolo zrealizovať požiadavky normy 

ISO/IEC 17025:2017 vo svojom systéme manažérstva k dátumu 1. 10. 2019, čo predstavovalo prehodnotenie a doplne-

nie manažérskeho systému a riadenej dokumentácie.

V r. 2019 bolo odobratých celkom 7 879 vzoriek a stanovených 180 305 ukazovateľov pitnej vody. Celkovo boli vy-

fakturované laboratórne práce súvisiace s pitnou vodou v hodnote 730 473 €, čo predstavuje 69,8 % celkových 

výkonov.

Počet zrealizovaných odberov Počet stanovených ukazovateľov

ks % ks %

Pre potreby ZsVS, a. s. 6 466 82 % 154 518 86 %

Pre externých zákazníkov 1 413 18 % 25 787 14 %

Spolu 7 879 100 % 180 305 100 %

Hydrogeológia

V roku 2019 boli vypracované záverečné správy s výpočtom množstiev podzemnej vody pre OZ Levice pre pra-

mene vodárenských zdrojov Pukanec a Devičany, pre OZ Topoľčany pre pramene vodárenských zdrojov Podhradie, 

Záhrada, Závada, Dubnička, Omastiná, Závada pod Čiernym vrchom, Žitná-Radiša a pre OZ Nové Zámky pre studne 

vodárenských zdrojov Vrbová nad Váhom, Kameničná, Kližská Nemá, Veľké Kosihy a Dvory nad Žitavou. Záverečné 

správy boli predložené do Komisie pre schvaľovanie množstiev podzemných vôd MŽP SR. Po vypracovaní opo-

nentských posudkov určenými oponentmi boli správy pred komisiou obhájené. Na základe výsledkov obhajoby 

MŽP SR vydá rozhodnutia o využiteľných zásobách podzemných vôd. V zmysle týchto rozhodnutí budú vydané 

nové povolenia na odber vody. Vypracovaná bola aj záverečná správa pre výpočet množstva podzemnej vody pre 

OZ Galanta.

V spolupráci s útvarom prevádzky diaľkových vodovodov – výrobno-prevádzkové stredisko Jelka, oddelenie hydro-

geológie zabezpečovalo čistenie a kamerové prehliadky studní vodárenského zdroja Jelka.

Oddelenie hydrogeológie naďalej sledovalo prameň Rybničky I. a vykonávalo terénne merania fyzikálno-chemických 

parametrov vody a odber vzoriek na mikrobiologický rozbor. V spolupráci s oddelením pitnej vody a OZ Topoľčany 

sa zamestnanci podieľali na čistení a dezinfekcii prameňa.

V spolupráci s útvarom dispečingu boli nainštalované nové sondy na vybraných vodárenských zdrojoch za účelom 

zaistenia režimového merania a vykonaná kontrola správnosti merania a uloženia dát na IDS (dispečingu).

V súvislosti s dodávkou pitnej vody je tiež potrebné podotknúť, že spoločnosť v roku 2019 splnila všetky povinnosti 

vyplývajúce z právnych predpisov – t. j. v stanovenej štruktúre a termínoch boli spracované a odovzdané podklady 

pre plnenie ukazovateľov týkajúcich sa vodárenských zdrojov a výroby vody vyplývajúcich z Vyhlášky Ministerstva 

životného prostredia SR č. 605/2005 Z. z. Pravidelne boli spracovávané aj všetky mesačné hlásenia týkajúce sa 

výroby vody, jej čerpania a distribúcie.
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Štandardy kvality dodávky pitnej vody

Spoločnosť každoročne sleduje v zmysle vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 276/2012 Z.z. štandardy 

kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom. Vyhodnotenie štandardov kvality a sumárne výkazy (nielen 

za rok 2019) sú pravidelne zasielané Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a taktiež transparentne zverejnené na 

webovej stránke spoločnosti. V zmysle predmetnej vyhlášky boli za rok 2019 zaznamenané nasledovné udalosti:

Zo všetkých 8 903 prípadov, ktoré boli vyhodnocované v štandardoch kvality dodávky vody nebolo zaznamenané 

žiadne porušenie kvality dodávky vody v zmysle vyhlášky č. 276/2012 Z. z.

Skrátený opis štandardu kvality dodávky pitnej vody Počet udalostí

§ 2 ods. 1 písm. a) - kvalita pitnej vody 43

§ 2 ods. 1 písm. b) - množstvo vody za jednotku času 0

§ 2 ods. 1 písm. c) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného množstva vody 0

§ 2 ods. 1 písm. d) - pretlak vody 3

§ 2 ods. 1 písm. e) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku vody 0

§ 2 ods. 1 písm. f) - nepretržitá dodávka vody - prerušenie 0

§ 2 ods. 1 písm. g) - opätovné obnovenie dodávky vody 1 174

§ 2 ods. 1 písm. h) - lehota na pís. odpoveď na podanie podľa § 2 ods. 1 písm. a), b), d), f) 0

§ 2 ods. 1 písm. i) - určenie technických podmienok na pripojenie alebo odpojenie

nehnuteľnosti od VV a na zriaďovanie alebo odstraňovanie vodovodnej prípojky
616

§ 2 ods. 1 písm. j) - predloženie zmluvy o dodávke vody 2 820

§ 2 ods. 1 písm. k) - zabezpečenie plynulej dodávky vody 2 767

§ 2 ods. 1 písm. l) - zabezpečenie preskúšania meradla 3

§ 2 ods. 1 písm. m) - overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za dodávku vody 1 407

§ 2 ods. 1 písm. n) - oznámenie termínu obmedzenia alebo prerušenia dodávky pitnej vody 70

Celkový počet zaznamenaných udalostí 8 903

Úroveň kvality dodávky vody v % 100

VÝROČNÁ SPRÁVA
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3
ODVÁDZANIE 
A ČISTENIE 
ODPADOVÝCH VÔD

Odvádzanie a čistenie odpadových vôd

Spoločnosť v roku 2019 spravovala a prevádzkovala celkom 1 895 km kanalizačnej siete. Z celkového počtu oby-

vateľov v sídlach s verejnou kanalizáciou bolo na túto sieť k 31. 12. 2019 pripojených 432 764 obyvateľov (82,1 %).

V hodnotenom roku spoločnosť prevádzkovala 44 čistiarní odpadových vôd (ďalej len „ČOV“) a jeden kanalizačný 

výust bez ČOV v meste Kolárovo. Na základe zmlúv s obcami a mestami bolo prevádzkovaných 18 ČOV – Alekšince, 

Bodíky, Dolné Saliby, Dolný Štál, Dvory nad Žitavou, Golianovo, Horša, Kamenica nad Hronom, Machulince, Nitra, 

Nesvady, Pata, Podlužany, Skýcov, Šarovce, Vojka nad Dunajom, Zemianske Sady, Žemberovce.

Celková účinnosť čistiaceho procesu meraná ukazovateľom BSK5 (biochemická spotreba kyslíka) dosiahla úroveň 

97,9 % a účinnosť meraná ukazovateľom NL (nerozpustené látky) dosiahla úroveň 95,3 %. Účinnosť odstraňovania 

celkového dusíka sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom, kedy bola na úrovni 77,5 % zlepšila a dosiahla úroveň 

79,2 % a pri celkovom fosfore dosiahla úroveň 83,5 %.

Kanalizácie a čistiarne odpadových vôd v správe spoločnosti v roku 2019 zabezpečovali plynulé a bezproblémové 

odkanalizovanie odpadových vôd (ďalej len „OV“). Z kanalizačných výustov bolo vypustených do vodných tokov 

51 366 536 m3 odpadových vôd, z toho čistiacim procesom prešlo 50 693 112 m3.

Základné ukazovatele M.j. Hodnota

Počet obyvateľov v sídlach s verejnou kanalizáciou osoby 527 055

Počet obyvateľov pripojených na verejnú kanalizáciu v správe a prevádzke ZsVS, a. s. osoby 432 764

Napojenosť obyvateľov v sídlach s verejnou kanalizáciou % 82,1

Dĺžka stokovej siete celkom km 1 895

Dĺžka stokovej siete, ktorú ZsVS, a. s. prevádzkuje na základe zmluvy s PO km 422

Počet kanalizačných prípojok ks 73 834

Počet kanalizačných prípojok na 1 km kanalizačnej siete ks 39

Počet čistiarní odpadových vôd (ČOV) v správe a prevádzke ZsVS, a. s. ks 44

Z toho počet ČOV so zaťažením do 10 000 EO ks 29

Z toho počet ČOV so zaťažením nad 10 000 EO ks 15

47 059 46 615

50 522 49 735
51 367 50 693

2018 20192017

Objem OV vypúšťaných do vodných tokov v tis. m3 Objem OV, kt. prešli čistiacim procesom v tis. m3
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Laboratórna činnosť a kvalita odpadovej vody

Štandardy kvality odvádzania odpadovej vody

Za účelom vyhľadávania porúch, zisťovania aktuálneho stavu stokovej siete, kontroly uloženia novej stokovej 

siete a prevzatej obecnej kanalizácie, ako aj kanalizačných prípojok, bol vykonávaný TV monitoring stokovej siete. 

Spoločnosť v súčasnosti disponuje dvomi TV inšpekčnými monitorovacími systémami stokovej siete. V roku 2019 

bolo zmonitorovaných 20,2 km stokovej siete a 0,8 km kanalizačných prípojok. Na základe výsledkov TV monitorin-

gu boli zrealizované opravy kanalizácií ako aj vyhľadané tzv. čierne prípojky.

Naša spoločnosť dlhodobo prispieva k zlepšeniu kvality životného prostredia v oblasti odvádzania a čistenia ko-

munálnych odpadových vôd a zosúladeniu vypúšťania odpadových vôd s požiadavkami platnej legislatívy Sloven-

skej republiky a Európskej únie. V roku 2019 boli uvedené do trvalej prevádzky čistiarne odpadových vôd a verejná 

kanalizácia v mestách Topoľčany, Bánovce nad Bebravou a Partizánske, realizované v rámci Operačného programu 

kvality životného prostredia.

Monitoring hodnôt sledovaných ukazovateľov znečistenia odpadových vôd bol vykonávaný v súlade s požia-

davkami Vyhlášky MŽP SR č. 315/2004 Z. z., Nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z. a podľa technologických potrieb 

prevádzky čistiarní odpadových vôd a kanalizačnej siete. V sledovanom roku bolo odobratých celkom 7 662 vzoriek 

a v nich bolo stanovených 58 065 ukazovateľov. Celkovo boli vyfakturované práce za odpadové vody a kaly v sume 

316 043 €, čo predstavuje 30,2 % celkových výkonov. Zvýšenými počtami vzoriek pracovníci útvaru spolupracovali 

pri nábehu zrekonštruovaných ČOV.

Spoločnosť aj v rámci odpadovej vody každoročne monitoruje v zmysle vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových 

odvetví č. 276/2012 Z. z. štandardy kvality odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou.

Vyhodnotenie výsledkov štandardov kvality a sumárne výkazy sú podobne ako pri pitnej vode pravidelne repor-

tované regulačnému úradu a transparentne zverejňované na web stránke spoločnosti. V rámci štandardov kvality 

odpadovej vody boli zaznamenané nasledovné udalosti:

Počet zrealizovaných odberov Počet stanovených ukazovateľov

ks % ks %

Pre potreby ZsVS, a. s. 7 187 94 % 55 768 96 %

Pre externých zákazníkov 475 6 % 2 297 4 %

Spolu 7 662 100 % 58 065 100 %

Skrátený opis štandardu kvality odvádzania odpadovej vody Počet udalostí

§ 3 ods. 1 písm. a) – množstvo vody za jednotku času 0

§ 3 ods. 1 písm. b) – lehota odstránenia príčin nedostatočného množstva odv. vody 0

§ 3 ods. 1 písm. c) – pretlak v tlakovej alebo podtlak v podtlakovej kanalizačnej sieti 0

§ 3 ods. 1 písm. d) – lehota na odstránenie príčin nedostat. pretlaku alebo podtlaku v KS 0

§ 3 ods. 1 písm. e) – plynulé odvádzanie vody 0

§ 3 ods. 1 písm. f) – opätovné obnovenie odvádzania vody 2

§ 3 ods. 1 písm. g) - lehota na pís. odpoveď na podanie podľa § 3 ods. 1 písm. a), c), e) 0

§ 3 písm. h) – určenie technických podmienok na pripojenie alebo odpojenie nehnuteľnosti 

od VK a na zriaďovanie alebo odstraňovanie kanalizačnej prípojky
233

§ 3 písm. i) – predloženie zmluvy o odvádzaní odpadových vôd 1 604

§ 3 písm. j) – zabezpečenie plynulého odvádzania vody 1 697

§ 3 písm. k) – overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za odvádzanie vody 960

§ 3 ods. 1 písm. l) - oznámenie termínu obmedzenia alebo prerušenia odvádzania OV 0

Celkový počet zaznamenaných udalostí 4 496

Úroveň kvality odvádzania odpadovej vody v % 100

Z celkového počtu 4 496 podaní nebolo v oblasti verejných kanalizácií ani v jednom prípade zaznamenané ne-

dodržanie štandardu kvality odvádzania odpadových vôd.
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Stratégia riadenia ľudských zdrojov deklaruje rozhodujúcu dôležitosť zamestnancov pre dosahovanie strategických 

cieľov. Profesionálnym riadením ľudských zdrojov spoločnosť zabezpečuje rozvíjanie tvorivého a pracovného po-

tenciálu zamestnancov. V rámci kolektívnych pracovno-právnych vzťahov bola uzatvorená kolektívna zmluva medzi 

zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov – odborovou organizáciou na obdobie jedného roka. V nej dohod-

nuté zmeny sú zmenami v nadväznosti na legislatívnu a mzdovú oblasť. Sú kompromisom medzi požiadavkami 

zamestnancov a súčasnými ekonomickými možnosťami zamestnávateľa.

K 31. 12. 2019 spoločnosť zamestnávala 1 515 zamestnancov, pričom väčšiu časť tvorili zamestnanci v kategórii ro-

botníckych profesií, v počte 949. Ďalších 566 zamestnancov patrilo do kategórie technicko-hospodárskych zamest-

nancov.

Vo vekovej štruktúre zamestnancov v roku 2019 spoločnosť neeviduje oproti predchádzajúcim rokom výrazné 

zmeny. Naďalej tvorila významnú časť zamestnancov kategória 46-55 rokov, do ktorej spadalo 36 % z celkového 

počtu zamestnancov.

 do 25 rokov

 26-35 rokov

 36-45 rokov

 46-55 rokov

 nad 56 rokov

2%
8%

33%

36%

21%

Veková štruktúra zamestnancov

4 ĽUDSKÉ ZDROJE
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Čo sa týka kvalifikačnej štruktúry zamestnancov, v roku 2019 predstavovali najvyšší počet zamestnanci s vyučením 

v odbore (34 %). Spoločnosť aj v roku 2019 naďalej podporovala aktivity svojich zamestnancov v oblasti zvyšovania 

kvalifikácie a vzdelávania na všetkých stupňoch riadenia. Popri zamestnaní spoločnosť umožnila študovať jednému 

zamestnancovi.

V priebehu roku 2019 spoločnosť ukončila pracovný pomer (PP) so 119 zamestnancami, z toho 28 odchodom do 

starobného dôchodku. Nové pracovné pomery spoločnosť uzatvorila so 114 zamestnancami a so 46 pracovníkmi sa 

uzatvorili dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Kvalifi kačná štruktúra zamestnancov

Fluktuácia zamestnancov

 Základné vzdelanie

 Vyučený v odbore

 Stredné odborné vzdelanie bez maturity

 Úplné stredné vzdelanie

 Úplné stredné všeobecné

 Úplné stredné odborné

 Vyššie vzdelanie

 Vysokoškolské vzdelanie

 Vedecké vzdelanie
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11,5%
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Podpornými piliermi k spokojnosti zamestnancov a ich motivácie sú aj možnosti odborného rastu. Preto spoločnosť 

investuje do odborného vzdelávania zamestnancov, vďaka ktorému má každý zo zamestnancov príležitosť zvyšovať 

si svoje odborné vedomosti pre konkrétnu pracovnú pozíciu. Zamestnanci so svojimi schopnosťami tvoria ľud-

ský kapitál, ktorý je dôležitým zdrojom úspechu spoločnosti. Podmienkou trvalého zvyšovania kvality ľudského 

potenciálu je investícia do vzdelávania tak, aby bolo možné prostredníctvom ich schopností, zručností a postojov 

dosahovať ciele spoločnosti.

V oblasti starostlivosti o zamestnancov spoločnosť naďalej venovala osobitnú pozornosť zvyšovaniu kvality zdravot-

nej a sociálnej starostlivosti o zamestnancov, pričom v roku 2019 sa zameriavala najmä na nasledovné:

 interné a externé vzdelávanie formou prezentácií a praktických cvičení;

 diskusie v oblasti využívania softvérových prostriedkov a efektívnosti 

pracovných postupov;

 riešenie otázok výrobno-prevádzkového charakteru;

 preškoľovanie v oblasti BOZP;

 stravovanie a príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie;

 lekárska starostlivosť vrátane preventívnych očkovaní proti hepatitíde 

typu A a kliešťovej encefalitíde;

 príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie za-

mestnancov, ktoré je možné uzatvoriť s jednou zo štyroch doplnkových 

dôchodkových spoločností, a to ING Tatry-Sympatia d.d.s., a. s., Dopln-

ková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a. s. a AXA d.d.s., a. s., Stabilita, 

d.d.s., a. s.;

 sociálnu výpomoc zamestnancom a ich rodinným príslušníkom v mimo-

riadnych životných situáciách;

 finančné odmeny pri príležitosti pracovných výročí (za 10 a každých 

ďalších 5 rokov pracovného pomeru) poskytla spoločnosť finančnú od-

menu 179 zamestnanom;

 pri príležitosti životných výročí (50 a 60 rokov veku) bolo odmenených 

ďalších 109 zamestnancov.
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Útvar prípravy investícií v roku 2019 zabezpečil dopracovanie projektovej dokumentácie vypracovanej v roku 2018 

v zmysle pripomienok jednotlivých útvarov ZsVS, a. s., organizácií a osôb dotknutých v procese územného a staveb-

ného konania, spolupracoval s právnym útvarom na majetkovo-právnom vysporiadaní pozemkov a riešil vydávanie 

územných a stavebných povolení, pričom sa presadzovali efektívne a progresívne technické riešenia. Taktiež boli 

spracované podklady pre útvar verejného obstarávania na výber spracovateľov projektových dokumentácií, ako aj 

pokyny na spracovanie projektových dokumentácií útvarom rozvoja a projektovej činnosti v zmysle schváleného 

investičného plánu na rok 2019.

Celková hodnota investičných akcií na projekty v roku 2019 činí 884 500 € z vlastných zdrojov. Z toho 123 000 € 

bolo preinvestovaných na projektové dokumentácie, ktoré boli vypracované útvarom rozvoja a projektovej činnosti 

ZsVS, a. s. V roku 2019 boli pripravované nasledovné projekty:

Príprava investičných akcií

I. Zabezpečenia zásobovania kvalitnou pitnou vodou a čistenia odpadových vôd:

 Brezolupy - zásobovanie obce pitnou vodou;

 Skupinový vodovod - prívod vody pre Zlatnícku dolinu;

 Gabčíkovo - prepojenie vodovodu ul. Lipová a Konopná;

 Želiezovce - Veľký dvor - vodovod;

 Levice - Svätojánska pustatina - vodovodné potrubie;

 Radava - premostenie vodovodného potrubia;

 Náhradný prívod vody DV NZ - ul. Mederská;

 Slepčany - prepojenie vodovodu;

 Nitra Dražovce - prepojenie vodovodu a vytvorenie tlakových pásiem;

 Nitrianske Hrnčiarovce - prepojenie vodovodu a vytvorenie tlakových pásiem;

 Sap, Ňárad, Pataš - kanalizácia a ČOV;

 Nitriansky Hrádok - kanalizácia a výtlak;

 ČOV Kolárovo - prepracovanie technického riešenia a DUR;

 Horné Lefantovce - rozšírenie vodovodu a kanalizácie.

II. Dobud ovanie odborných a prevádzkových objektov a komunikácií pre správu a prevádzku:

 Rekonštrukcia filtračných zariadení vzduchotechniky AKN Gabčíkovo, Nové Zámky I., II., Veľké Lovce, Černík, 

Kolta, Dolný Pial, Svodín a ochrana priestoru nad hladinou vody v AKN;

 Rekonštrukcia technologickej časti ČS Černík;

 Rekonštrukcia elektroinštalácie v hale ČS Gabčíkovo;

 ČS Krásna Ves, VDJ Šimonovany, VDJ Preseľany, VDJ Nitrianska Blatnica - rekonštrukcia rozvádzačov 

a inštalácie.

Rozvojové projekty s cieľom:

5 INVESTIČNÁ ČINNOSŤ

22 //

vnutro VS 2019.indd   22 13.5.2020   14:54:06



I. Rekon  štrukcie vodovodnej siete a objektov pre odstránenie poruchovosti:

 ČS Nové Zámky - prepadové žľaby v AKN;

 Topoľčany - ul. Lipová, Sedmikrásková, Vajanského, Inovecká, Streďanská - rekonštrukcia vodovodu;

 Topoľčany - ul. Sládkovičova - rekonštrukcia vodovodu;

 Rekonštrukcia ČS Gabčíkovo;

 Nový Život - výmena vodovodu;

 ČS Kajal - rekonštrukcia;

 ATS Podlužany - rekonštrukcia;

 Nové Zámky - ul. Nábrežná - rekonštrukcia oceľového potrubia;

 Kameničná - výmena vodovodu ul. Hlavná a Cintorínsky rad;

 Lipové - výmena vodovodu;

 Rekonštrukcia vodovodu Sikárska ul. - k. ú. Dolné Krškany;

 Nitra - Rekonštrukcia vodovodu Hatalova ul.;

 Nitra - hradný kopec - obnova vodovodnej siete;

 Nitra - Kráľovská cesta - obnova vodovodu;

 Nitra ul. J. Kráľa - rekonštrukcia vodovodu.

II. Rekonštrukcie ČOV a kanalizačnej siete:

 Rekonštrukcia AN a betónového odpadového potrubia DN 400 ČS Jelka;

 Kolárovo - rekonštrukcia a prepracovanie technologického riešenia HČS;

 ČOV Partizánske - odstránenie havarijného stavu sklených výplní;

 ČOV Gabčíkovo - intenzifikácia;

 ČOV Šamorín - intenzifikácia;

 ČOV Nové Zámky - mechanické predčistenie a ČS splaškových vôd;

 ČOV Nové Zámky - obnova technologického zariadenia a intenzifikácia;

 Nitra - hradný kopec - obnova kanalizačnej siete;

 Nitra - Kráľovská cesta - obnova kanalizácie;

 Nitra - ul. J. Kráľa - rekonštrukcia kanalizácie.

Projekty obnovy existujúcej vodárenskej a kanalizačnej infraštruktúry:

Investície z fondov EÚ

Investičný úsek v rámci svojej činnosti pracoval aj na príprave investícií z fondov EÚ. Začiatkom roku 2019 bola v rám-

ci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), prioritnej osi „Zlepšenie kvality života v regiónoch 

s dôrazom na životné prostredie“, schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok na stavbu „Vodovod Jelšovce“.

Po zverejnení výzvy z Operačného programu Kvalita životného prostredia (OPKŽP), prioritnej osi „Udržateľné 

využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry“, so špecifickým cieľom 

„Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách do 2 000 EO v zmysle záväzkov 

SR voči EÚ“, ktorá je zameraná na výstavbu stokovej siete a čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách do 2 000 

EO, ktoré zasahujú do chránených vodohospodárskych oblastí s veľkokapacitnými zdrojmi podzemných vôd, sa 

niekoľkokrát uskutočnilo rokovanie s obcami zahrnutými do výzvy na ochranu vodných zdrojov Žitného ostrova 

s ponukou na spoluprácu. Ako najlepšie pripravené boli obce Horný Bar, Jurová, Baka a Trstená na Ostrove, ktoré 

predpokladajú zaústenie do ČOV Gabčíkovo. Projektová dokumentácia „Rekonštrukcia ČOV Gabčíkovo“ bola vypra-

covaná zo strany ZsVS, a. s. a zahŕňa aj napojenie týchto obcí. V súvislosti s vyššie uvedeným sa pripravil spoločný 

projekt rekonštrukcie ČOV Gabčíkovo, vrátane vybudovania kanalizácie v dotknutých obciach. Spoločný projekt 

pozostáva zo šiestich projektových dokumentácií, ktoré bolo potrebné zosúladiť a aktualizovať. Proces prípravy 
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spoločného projektu bol koordinovaný pracovníkmi ZsVS, a. s. v spolupráci s autormi jednotlivých projektových 

dokumentácií. Po ukončení prípravných prác bolo ku koncu roka 2019 spustené verejné obstarávanie na zhoto-

viteľa stavby. Súčasne na základe výzvy na predkladanie žiadosti o NFP prebiehala aj príprava podkladov k podaniu 

žiadosti o NFP na projekt s názvom, Žitný ostrov – región Gabčíkovo – odvedenie a čistenie odpadových vôd“ na 

Ministerstvo životného prostredia SR – sekcia environmentálnych programov a projektov.

Celková hodnota investičných akcií realizovaných v roku 2019 predstavovala 7 593 220 €. Na projektoch v rámci 

financovania z Operačného programu Životné prostredie (OPŽP) sa z vlastných zdrojov preinvestovalo 448 330 €, 

stavby financované z vlastných zdrojov mimo OPŽP dosiahli v roku 2019 celkovú hodnotu 7 144 890 €, pričom 

z nich bolo jednotlivými organizačnými zložkami spoločnosti preinvestovaných v rámci aktivácie vlastných výkonov 

1 857 222 €.
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14,2

0,0
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2018 20192017

 Vývoj investičnej činnosti v mil. €

Realizácia investičných akcií

Fondy EÚ Vlastné zdroje

Ukončené:
Počas roku 2019 sa dokončilo 22 stavieb, ktorých výstavba začala v predchádzajúcich rokoch. Medzi najdôležitejšie 

z nich patria:

  Laboratóriá ZsVS, a. s.;

  Kolárovo - odstránenie havárie kanalizačného zberača;

  Hronské Kosihy - kanalizácia;

  ČOV Levice - obnova prevzdušňovacieho zariadenia AN;

  Martin nad Žitavou - Hosťovce - prívod vody I. Etapa;

  Zlatno - rekonštrukcia vodovodného potrubia;

  Žitná-Radiša - rekonštrukcia vodovodu I. Etapa;

  Levice - ul. Železničná - rekonštrukcia PČS.

Zahájené:
Zahájených bolo v hodnotenom roku 59 nových stavieb, z nich sa do konca roku ukončilo 25, z ktorých je nižšie 

uvedený výber:

I. Zásobovanie pitnou vodou:

  Holiare - rekonštrukcia vodovodu;

  Ňárad - rozšírenie verejného vodovodu;

  Trstice - rekonštrukcia vodovodu;

  Levice - Hradná ulica - rozšírenie vodovodu;

  Dolné Lefantovce - vodovod - Potočná ulica.
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II. Odvedenie odpadových vôd:

  Sereď - Novomestská ulica – kanalizácia;

  Sereď - rekonštrukcia kanalizácie ul. Spádová;

  Levice - Hradná ulica - rozšírenie kanalizácie;

  Dolné Lefantovce – kanalizácia - Potočná ulica.

III. Rekonštrukcie objektov na kanalizačnej sieti:

  Dunajská Streda, Veľkoblahovská ulica - obnova KPČS;

  Dunajská Streda - ul. Vinohradnícka - obnova kanalizačnej PČS.

IV. Rekonštrukcie objektov čistiarní odpadových vôd:

  ČOV Nitra - rekonštrukcia česlí, lapača piesku a tukov;

  ČOV Dolná Streda - rekonštrukcia potrubia surového kalu.

V. Obnova administratívnych budov a objektov

  ČS Šaľa - obnova prestrešenia;

  ČOV Šaľa - rekonštrukcia PB;

  Rekonštrukcia PB - Dunajská Streda, Veľký Meder, Gabčíkovo.
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Tržby za odkanalizovanú odpadovú vodu

34%

Tržby za dodanú pitnú vodu

46%

Ost. výnosy z hosp. činnosti

1%

Aktivácia

2%Tržby z neregulovaných činností

4%

Výnosy z investičných dotácii

13%

 Štruktúra výnosov v roku 2019

Spoločnosť v roku 2019 dosiahla výnosy v celkovej hodnote 75 498 675 €, čo predstavuje medziročný nárast 

o 1 388 499 € (1,9 %).

V uplynulom roku boli tak ako každoročne základným zdrojom výnosov spoločnosti tržby z regulovaných činností, 

ktoré vo výške 59 841 410 €, tvorili 79,3 % celkových výnosov. V tejto oblasti sme zaznamenali celkový medziročný 

nárast o 1,2 %, celkom o 710 783 €. Tento trend je spôsobený predovšetkým účelovým prijímaním opatrení vedúcich 

k maximalizácii miery pripojiteľnosti na existujúcu infraštruktúru spoločnosti a čiastočným vyhovením návrhu na 

zmenu ceny za odvedenie a čistenie odpadovej vody zo strany Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. K ďalším 

výnosovým položkám, pri ktorých bol zaznamenaný výraznejší medziročný nárast, čím v konečnom dôsledku tak-

tiež prispeli k celkovému pozitívnemu vývoju výnosov spoločnosti, patrili tiež prijaté náhrady škôd (211,6 %), tržby 

za monitorovanie stokových sietí (195,1 %), zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania (183,7 %), tržby z predaja 

majetku (171,8 %), tržby za mechanizmy (24,6 %), tržby za rekreačné zariadenia (24,0 %) či tržby za dodané stavebné 

práce (15,8 %). Podrobnú štruktúru výnosov spoločnosti uvádzame v grafe nižšie.

Výnosy

6 EKONOMICKÉ 
VÝSLEDKY

2017

70 159

2018

74 110

2019

75 499

 Celkové výnosy v tis. €
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V oblasti dodávky pitnej vody sme zaznamenali tržby podobné predošlému roku, v celkovej hodnote 34 457 703 €, 

pri medziročnom porovnaní ide o mierny pokles o 55 758 € (0,2 %). Tento vývoj prisudzujeme najmä nepriaznivému 

demografickému vývoju, ktorý sa premieta do štruktúry obyvateľstva v zmysle pretrvávajúceho trendu intenzívne-

ho starnutia slovenskej populácie. Negatívny trend je viditeľný taktiež na poklese počtu obyvateľov v sídlach s verej-

ným vodovodom v rámci územnej pôsobnosti spoločnosti. Ďalším faktorom prispievajúcim k tomuto vývoju je 

pokles nových firiem na trhu, ako aj využívanie vlastných zdrojov vody v domácnostiach. Pozitívne však v tejto 

súvislosti vnímame 1,5 % - ný nárast celkového počtu evidovaných odberných miest pitnej vody, čo predstavuje 

nárast o 3 030 ks.

Na druhej strane, v roku 2019 spoločnosť zaznamenala rastúci trend v oblasti odvedenia odpadovej vody, kde 

boli dosiahnuté tržby v celkovej hodnote 25 383 707 €. V tomto prípade môžeme sledovať medziročný nárast 

tržieb o 766 540 € (3,1 %). K tejto skutočnosti prispel 3,7 % - ný medziročný nárast celkového počtu výpustných 

miest (2 658 ks), čo hodnotíme taktiež veľmi pozitívne. V aktivite zazmluvňovania nových výpustných miest bude 

spoločnosť pokračovať aj naďalej a to najmä v súvislosti s investičnými projektmi zaradenými v predošlých rokoch 

financovanými zo zdrojov EÚ. Tržby za odvedenú a čistenú odpadovú vodu však do veľkej miery ovplyvnila aj 

zmena cenového rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, pri ktorej sme od 1. 9. 2019 mohli uplatniť 

9 % - ný nárast jednotkovej ceny stočného. V tejto súvislosti však treba podotknúť aj to, že spoločnosť má na výkon 

tejto regulovanej činnosti reálne ešte vyššie ekonomicky oprávnené náklady, čo v konečnom dôsledku znamená, 

že fakturuje svojim zákazníkom nižšiu cenu, ako vyplýva z vyčíslených oprávnených nákladov. Ako spoločensky 

zodpovedná firma týmto prihliadame na sociálne a ekonomické dopady fakturácie za naše služby.

2017

32 135

2018

32 313

2019

32 276

34 314 34 513 34 458

2017

27 103

2018

27 715

2019

27 732

23 146 24 617 25 384

Objem fakturovanej pitnej vody v tis. m3 Tržby za fakturovanú pitnú vodu v tis. €

Objem fakturovanej odkanalizovanej vody

v tis. m3

Tržby za fakturovanú odkanalizovanú vodu 

v tis. €

V rámci tržieb z neregulovaných činností, ktoré tvorili 3,6 % - ný podiel na celkových výnosoch spoločnosti, sme 

v roku 2019 dosiahli úroveň 2 681 162 €. V súvislosti s touto výnosovou položkou vnímame pozitívne postupne rastú-

ci trend v ich percentuálnom podiele k celkovým výnosom spoločnosti. Znamená to pre spoločnosť pozitívny signál 

v tom zmysle, že postupne dosahuje vyššie tržby nepodliehajúce regulácii - t.j. za likvidáciu odpadových vôd, za 

stavebné práce, tržby za špeciálnu dopravu, prenájom, predaj majetku, prevádzkovanie vodohospodárskych stavieb 

a iné.
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2017

2 585

2018

2 689

2019

2 681

 Tržby z neregulovaných činností v tis.€

V súvislosti s hodnotenými výnosmi za rok 2019 tiež môžeme vyzdvihnúť výnosy za aktiváciu vlastných výkonov 

spoločnosti. V rámci nich sú zúčtované vlastné stavebné a iné výkony zrealizované jednotlivými organizačnými 

zložkami spoločnosti na konkrétnych investičných projektoch. Takto cielenou vlastnou činnosťou jednotlivých orga-

nizačných zložiek zainteresovaných na ich realizácii je zvyšovaná produktivita práce a maximalizovaná využiteľnosť 

ich disponibilných kapacít. Za rok 2019 bola vykázaná celková hodnota aktivácie na úrovni 1 857 222 €, čo predstavu-

je 2,5 % celkových výnosov spoločnosti.

V oblasti celkových nákladov bol v roku 2019 taktiež zaznamenaný rastúci trend. Celková hodnota nákladov za 

rok 2019 bola vykázaná na úrovni 77 664 285 €, čo predstavuje medziročný nárast 3 922 352 € (5,3 %). V roku 2019 

ZsVS, a. s. nevynaložila žiadne finančné prostriedky na výskum a vývoj.

Náklady

2017

69 127

2018

73 742

2019

77 664

 Celkové náklady v tis. €

 Štruktúra nákladov v roku 2019

Osobné náklady

37%

Odpisy DNM a DHM

32%

Spotreba materiálu

9%

Spotreba energií

8%

Ostatné náklady na hosp. a fin. činnosť

3%

Ostatné služby

6%

Opravy a udržiavanie

5%
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Jednou z významných nákladových položiek, ktoré 

tvoria viac ako 30 % - ný podiel z celkových nákladov 

boli aj v roku 2019 odpisy dlhodobého hmotného a dl-

hodobého nehmotného majetku, ktoré napriek mier-

nemu poklesu o 70 343 € (0,3 %) tvorili 31,5 % celkových 

nákladov spoločnosti, v celkovej hodnote 24 480 633 €. 

Táto hodnota odzrkadľuje rozsiahlu investičnú výstavbu 

spoločnosti v predošlom období zameranú predovšet-

kým na potrebnú rekonštrukciu, dobudovanie, či inten-

zifikáciu vodohospodárskej infraštruktúry v súvislosti 

s výkonom regulovaných činností. Hlavným cieľom fi-

nancovania investičných projektov bolo pritom zlepše-

nie situácie v otázke odkanalizovania a čistenia odpa-

dových vôd v spádovej oblasti, dobudovania vodárenskej 

siete a pod. Realizácia týchto projektov prispeje k zníže-

niu záťaže životného prostredia a zvýšeniu kvality živo-

ta obyvateľov, pričom pozitívny vplyv sa taktiež prejaví 

vo vylepšení kvalitatívnych parametrov podzemných 

i povrchových vodárenských zdrojov v danej lokalite. 

Z realizovaných projektov však spoločnosť očakáva aj 

ich primeranú finančnú návratnosť, čo po pripojení na 

dobudovanú infraštruktúru prispeje aj k regulovaným 

výnosom spoločnosti.

Ďalšou z nákladových položiek boli osobné náklady 

vo výške 28 333 186 € (36,5 %). V rámci bilancovania 

celkových osobných nákladov spoločnosť zaznamenala 

medziročný nárast celkom o 3 373 776 € (13,5 %). Tento 

trend je spôsobený viacerými faktormi, ktoré ho ovplyv-

nili, pričom tými najzásadnejšími boli znenie kolektívnej 

zmluvy spoločnosti (ktorá umožnila 10 %-ný plánovaný 

medziročný nárast priemernej mzdy zamestnancov) 

a dodatočné náklady súvisiace so záväznými zmenami 

plynúcimi z plošnej novelizácie zákonníka práce, ktoré 

sa odzrkadlili predovšetkým vo zvýšených nákladoch 

na mzdy za prácu nadčas, cez víkendy, sviatky a v noci, 

ale aj na navyšovaní minimálnej mzdy. Ďalším faktorom 

boli náklady na novozavedené rekreačné poukazy 

a podobne. Vývoj osobných nákladov spoločnosti však 

do značnej miery ovplyvnila aj situácia na trhu práce 

a dopad strategických investícií v regióne pôsobnosti 

ZsVS, a. s., ktoré svojim vstupom na pracovný trh SR 

prirodzene vyvolali vyšší tlak na rast priemernej mzdy 

a to predovšetkým v robotníckej kategórii profesií. V tej-

to súvislosti však treba v pozitívnom zmysle slova podot-

knúť aj to, že zvýšenie osobných nákladov je odôvod-

niteľné rastúcou produktivitou práce zamestnancov.

 Osobné náklady v tis. €

 Odpisy DNM a DHM v tis. €

20192017

28 333
24 95924 653

2018

20192017

24 48124 551
21 592

2018

VÝROČNÁ SPRÁVA
2019

// 29

vnutro VS 2019.indd   29 13.5.2020   14:54:52



V rámci prevádzkových nákladov spoločnosti predsta-

vovala spotreba materiálu najvýznamnejšiu nákladovú 

položku. Za rok 2019 náklady na spotrebovaný ma-

teriál dosiahli úroveň 6 952 586 €, čo predstavuje 9 % 

celkových nákladov spoločnosti. Postupný nárast spo-

trebovaného materiálu je zapríčinený predovšetkým 

zvýšenou potrebou spotrebovaného materiálu vyplýva-

júceho z rozšírenia vodárenskej infraštruktúry spoločnos-

ti, zvýšeným podielom opráv zabezpečovaných vlast-

nými pracovníkmi, ako aj prirodzeným medziročným 

rastom jednotkových cien na trhu materiálu a služieb. 

V súvislosti s rekonštrukciou a modernizáciou čistiarní 

odpadových vôd za účelom zlepšenia odstraňovania 

dusíka a fosforu z odpadovej vody môžeme tiež konšta-

tovať zvýšenú potrebu chemikálií (najmä chlóru, koagu-

lantu, síranu železitého a pod.) a zvýšené množstvo 

čistiarenského kalu. 

Spotreba energií vo výške 6 555 962 € tvorila v roku 2019 

8,4% celkových nákladov spoločnosti, pričom v medzi-

ročnom porovnaní je zaznamenaný 3,4 % - ný pokles. 

Tento pozitívny trend je z dôvodu obstarávania efek-

tívnych technológií a voľby vhodných technologických 

postupov zabezpečený aj napriek postupne vyššej pri-

pojiteľnosti odberných miest na vodárenskú sieť či zara-

deniu ďalších čerpacích a prečerpávacích staníc.

Náklady na ostatné služby mimo dodávateľských 

opráv vo výške 4 730 405 € predstavovali za rok 2019 

6,1 % celkových nákladov spoločnosti. Tento súbor 

nákladových položiek súvisí nielen so službami na 

kanalizačnej sieti ako sú odvoz, uloženie, či likvidácia 

odpadu a kalu, ale aj s nákladmi súvisiacimi s pripojením 

zrekonštruovaných čistiarní odpadových vôd (nielen 

v rámci zaradenej investície ČOV Sever) na dispečing 

a zabezpečením prenosu údajov (platby za rádiostan-

ice, dátové prenosy a pod.) Vykázané náklady na os-

tatné služby súvisia tiež s rozširovaním a udržiavaním 

súčasného softvérového vybavenia spoločnosti, ktoré 

prispieva k celkovej efektivite práce zamestnancov. V ne-

poslednom rade mali na výšku týchto nákladov dopad 

legislatívne zmeny v súvislosti s ochranou osobných 

údajov (GDPR), v rámci ktorých bolo potrebné zapraco-

vať nevyhnutné opatrenia do informačných technológií 

spoločnosti. Od roku 2019 k nákladom na ostatné služ-

by taktiež pribudli náklady na operatívny lízing, pros-

tredníctvom ktorého boli v danom roku obstarané nové 

vozidlá v súvislosti so zabezpečením plynulej prevádzky 

a starostlivosti o rozširujúcu sa vodárenskú infraštruktú-

ru spoločnosti.

 Spotreba materiálu v tis. €

 Spotreba energie v tis. €

 Ostatné služby v tis. €

20192017

6 9536 949
6 599

2018

20192017

6 5566 7856 785

2018

20192017

4 730
4 2204 029

2018
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V rámci opráv dodávateľským spôsobom bol pre rok 

2019 plán stanovený na základe potreby ZsVS, a. s. za-

bezpečiť prevádzkyschopnosť dlhodobého majetku 

spoločnosti v súlade s legislatívnym rámcom stano-

veným zákonom 442/2002 Z. z. a vyhlášky MŽP SR 

č. 262/2010. Plnenie plánu opráv bolo zamerané okrem 

zabezpečenia prevádzkyschopnosti majetku najmä na 

bezpečnosť vodárenských sietí, strojov, prístrojov, zaria-

dení a nehnuteľností. V roku 2019 predstavoval ten-

to náklad hodnotu 4 249 519 € (5,5% podiel celkových 

nákladov), pričom najväčší podiel tvorili opravy tech-

nológií (36,3 %). Medziročný nárast nákladov na opravy 

technológií spočíva v postupnom zastarávaní súčasnej 

vodárenskej infraštruktúry a tiež rozširovaní portfólia 

spravovaných zariadení, čo vyžaduje viac finančných 

prostriedkov na zabezpečenie prevádzky. Druhú vý-

znamnú položku predstavovali periodické revízie vyhra-

dených technických zariadení (20,2 %), ktoré v zmysle 

platných predpisov (slovenskej legislatívy a smerníc 

EÚ) musia vykonávať certifikované subjekty. Ďalšou 

nákladovou položkou, ktorá odčerpala viac ako 16 % 

objemu financií na dodávateľské opravy v hodnotenom 

roku boli opravy ciest po rozkopávkach - poruchách. 

Aj táto položka významne prekročila plánovaný limit 

z dôvodu zabezpečenia väčšieho objemu opráv cest-

ných komunikácii po havarijných stavoch. Nakoľko 

ZsVS, a. s. nedisponuje vlastnými kapacitami na zabez-

pečenie predmetných opráv, musí tieto zabezpečovať 

dodávateľsky.

 Opravy a udržiavanie v tis. €

20192017

4 250

3 556
3 240

2018

 Štruktúra opráv dodávateľským spôsobom v roku 2019

Opravy technológii

36%

Periodické revízie VTZ

a opravy zo zákona

20%

Opravy ciest po 

rozkopávkach 

(poruchách)

16%

Opravy vozového 

parku

11%

Opravy vodovodných

a kanalizačných potrubí

2%

Ostatné opravy

5%

Stavebné opravy

10%
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Poruchy na vodárenskej infraštruktúre 2017 2018 2019

Počet porúch (v ks)

Verejných vodovodov 2 616 2 342 2 169

Verejných kanalizácií 3 638 2 349 2 541

Celkový počet porúch 6 254 4 691 4 710

Hodnota porúch (v tis. €)

Verejných vodovodov 1 364 1 207 1 242

Verejných kanalizácií 215 260 255

Celková hodnota porúch 1 579 1 467 1 497

Na druhej strane, podiel opráv na vodovodných a kanalizačných sieťach realizovaný dodávateľským spôsobom je 

v porovnaní s rozsahom opráv zabezpečeným vlastnými kapacitami minimálny, nakoľko väčšinu takýchto opráv 

zabezpečujú prevádzky vlastnými zamestnancami a veľké rekonštrukčné práce s charakterom obnovy sú zabez-

pečované v rámci investičného plánu spoločnosti. V roku 2019 sa vykonali opravy vodovodných a kanalizačných 

sietí v celkovej hodnote 1 691 tis. €, pričom dodávateľom bolo vyfakturovaných 61 tis. €, ostatné práce v hodnote 

1 630 tis. € boli vykonané výlučne organizačnými zložkami spoločnosti. Vlastná aktivita pri opravách majetku má 

dokonca medziročný rastúci trend 5,1 %.

V rámci predmetných opráv zamestnanci spoločnosti nepretržitou cyklickou a necyklickou údržbou, havarijnou 

a opravárenskou činnosťou udržiavali vlastný i prevádzkovaný cudzí majetok v prevádzkyschopnom stave. Naj-

častejšou činnosťou zamestnancov spoločnosti bolo pritom odstraňovanie porúch na vodovodnej a kanalizačnej 

sieti. V rámci údržby sa vykonávali činnosti na zariadeniach vodovodov a kanalizácií, výmeny vodomerov, čistenie 

a dezinfekcia vodojemov, maliarske práce, údržba strojového parku a iné.

Opravy vodovodných a kanalizačných potrubí

 Štruktúra opráv vodovodných a kanalizačných potrubí

Opravy vod. a kanal. potrubí 

vykonávané dodávateľským spôsobom

4%

Opravy vod. a kanal. potrubí 

vykonávané zamestnancami 

spoločnosti

96%
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Kategorizácia majetku

Brutto hodnota majetku

k 31. 12. 2018 k 31. 12. 2019

tis.€ % podiel tis.€ % podiel

Neobežný majetok spolu 767 597 - 742 456 -

Vodárenský majetok, z toho: 679 229 94,3 % 692 709 94,2 %

vodovod 241 035 35,5 % 246 997 35,7 %

kanalizácia 219 703 32,3 % 225 830 32,6 %

čistiarne odpadových vôd 110 242 16,2 % 111 064 16,0 %

vodárenský hnuteľný majetok 108 249 15,9 % 108 817 15,7 %

Ostatný majetok 31 283 4,3 % 32 414 4,4 %

Pozemky 9 894 1,4 % 9 900 1,3 %

Dlhodobý hmotný majetok spolu 720 405 100 % 735 023 100 %

Obstaraný a nezaradený DHM 40 102 - 34 266 -

Poskytnuté preddavky na DHM 0 - 0 -

Dlhodobý nehmotný majetok spolu 7 089 - 7 433 -

Po zúčtovaní celkových nákladov a výnosov, ktoré v stručnosti sumarizujeme v predošlých častiach, dosiah-

la ZsVS, a. s. za rok 2019 hospodársky výsledok (HV) stratu pred zdanením vo výške 1 878 235 €. Po zaúčtovaní 

odloženej dane bola vykázaná strata 2 165 610 €. Tento výsledok pritom v zásade prisudzujeme viacerým uvedeným 

skutočnostiam, ktoré možno zostručniť nasledovne; primárnou príčinou vykázaného záporného hospodárskeho 

výsledku je nevyhnutnosť vynaloženia nákladov do rozhodujúcich prevádzkových oblastí spoločnosti, ktoré boli 

do veľkej miery zapríčinené aj z dôvodu zmeny legislatívy (predovšetkým zákonníka práce). Zásadný dopad malo 

navyše postupné dozaraďovanie značnej časti majetku, čo do veľkej miery ovplyvnilo výšku nákladov vo viacerých 

položkách (odpisy, spotreba materiálu a pod.). Vyššiemu tempu nárastu nákladov za rok 2019 však nestačila výška 

vykázaných výnosov spoločnosti, ktorých postupný nárast (predovšetkým z regulovaných činností) súvisiaci so 

zaradenými investíciami je očakávaný až v nasledovnom období.

Základom majetku spoločnosti je dlhodobý hmotný majetok vodárenský, ktorý predstavuje 94,2 %-ný podiel z cel-

kovej hodnoty majetku.

Obstarávacia hodnota dlhodobého hmotného majetku sa medziročne zvýšila o 2,0 %. Spoločnosť eviduje 

k 31. 12. 2019 obstaraný a nezaradený majetok v celkovej hodnote 34 266 030 €. K obstaranému dlhodobému majet-

ku je vytvorená opravná položka v hodnote 1 425 762 € najmä z dôvodu nevyužiteľnosti projektov.

Nákup samostatného hnuteľného majetku a dlhodobého nehmotného majetku v celkovej sume 1 947 486 € bol 

zameraný najmä na nákup čerpadiel, miešadiel, dávkovacích zariadení, meracích, regulačných a laboratórnych 

prístrojov, špeciálnych vozidiel a mechanizmov, transformátorov, elektrocentrál, hydraulických agregátov, dúcha-

diel, tlakových nádob, kompresorov, malej mechanizácie, pracovných nástrojov, či kancelárskej techniky. Podstatný 

objem finančných prostriedkov bol určený na informačné technológie a to najmä rozšírenie funkcionality infor-

mačných systémov.

Hospodársky výsledok

Stav majetku

Návrh na vysporiadanie HV

Hospodársky výsledok po zdanení v roku 2019 (strata) 2 165 609,52 €

Povinný prídel do rezervného fondu 10 % 0,00 €

Krytie straty minulých rokov 0,00 €

Nerozdelený zisk 866 797,56 €

Neuhradená strata 1 298 811,96 €
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OBCHOD A ODBYT

Maximálne ceny regulovaných činností spoločnosti sú stanovené Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. V prie-

behu roku 2019 prišlo k zmene ceny za odvedenie a čistenie odpadovej vody rozhodnutím Úradu pre reguláciu 

sieťových odvetví č. 0014/2019/V zo dňa 21. 8. 2019 v zmysle vyhlášky č. 21/2017 Z. z., v znení vyhlášky č. 204/2018 

Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom 

a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou, pričom nová cena bola s účinnosťou od 1. 9. 2019 

stanovená vo výške 0,9721 €/m3. Cena za výrobu a dodávku pitnej vody a za výrobu a distribúciu pitnej vody zostali 

v roku 2019 vo výške stanovenej úradom v zmysle rozhodnutia č. 0213/2017/V zo dňa 24. 2. 2017.

Cenová politika

Cenová politika na rok 2019 (v €/m3) bez DPH s DPH

Cena za výrobu a dodávku pitnej vody 1,0802 1,2962

Cena za výrobu a distribúciu pitnej vody 0,7550 0,9060

Cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody do 31. 08. 2019 0,8918 1,0702

Cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody od 01. 09. 2019 0,9721 1,1665

Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom (€/m3)

Výroba a distribúcia pitnej vody verejným vodovodom (€/m3)

Odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (€/m3)

 Vývoj cien vodného a stočného v €/m3 bez DPH

1,0802 1,0802 1,0802 1,0802 1,0802

0,7550 0,7550 0,7550 0,75500,7550

do 30.11.2017 od 1.12.2017 2018 do 31.08.2019 od 01.09.2019

0,8538
0,8918 0,8918 0,8918

0,9721

7
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Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. je zákaznícky orientovanou spoločnosťou s neustálou snahou zvyšovať 

úroveň kvality poskytovaných služieb svojim súčasným a aj budúcim zákazníkom. Pre tieto účely spoločnosť dis-

ponuje sieťou siedmich moderných zákazníckych centier, prostredníctvom ktorých zamestnanci poskytujú kom-

plexné informácie a adekvátne poradenstvo pri rôznorodých podnetoch kladených zo strany zákazníkov.

Vo vzťahu k zákazníkom vybavujú úkony súvisiace s prijatím ich žiadostí, so spracovaním zmlúv a ich aktualizáciou, 

s vystavením faktúr, s pokladničnou činnosťou, preberaním písomných podnetov a poskytovaním informácii súvisi-

acich s dodávkou pitnej vody verejným vodovodom a odvádzaním odpadovej vody verejnou kanalizáciou. Okrem 

priameho kontaktu so zákazníkmi v zákazníckych centrách ZsVS, a. s. od roku 2016 umožňuje svojim zákazníkom 

prostredníctvom webovej stránky spoločnosti v aplikácii zákazníckeho účtu prezerať si základné údaje o svojom od-

bernom mieste. Prostredníctvom aktívnych formulárov v rámci svojho prístupu do web-zóny majú taktiež možnosť 

Zákazníci

Na výšku vodného a stočného okrem iných faktorov negatívne vplývajú odberné miesta (ďalej „OM“) s nízkym 

alebo nulovým odberom (odber 0 - 30 m3/rok), čo vedie k narastaniu cien vodného a stočného pri prepočte na m3. 

Spoločnosť celkovo evidovala ku koncu hodnoteného roka 61 223 týchto miest, čo predstavuje 29,0 % z celkového 

počtu 211 212 OM. Oproti roku 2018 došlo k miernemu poklesu takýchto odberných miest - o 1 045 (1,7 %). Napriek 

tomu sa však podiel takýchto odberných miest každoročne pohybuje okolo 29 % - 30 %. V grafe nižšie sú ilustrované 

počty OM s nízkym alebo nulovým odberom po jednotlivých OZ, ako aj podiel takýchto OM z celkového počtu od-

berných miest jednotlivých odštepných závodov.

Tieto odberné miesta majú charakter rekreačných zariadení, nie sú obývané alebo voda z verejného vodovodu 

slúži len ako dodatočný zdroj z dôvodu, že odberateľ má vlastný zdroj pitnej vody – studňu. ZsVS, a. s. však má aj na 

odberné miesta s minimálnym odberom rôzne fixné náklady.

Cieľom regulačnej politiky štátu bolo zaviesť od 1. 1. 2017 dvojzložkovú cenu vo vodnom hospodárstve, ktorá by 

zohľadňovala prostredníctvom svojej fixnej zložky pokrytie spomínaných fixných nákladov. Svoj cieľ realizoval štát 

v novej vyhláške Úradu pre reguláciu sieťových odvetí č. 225/2016 Z. z., ktorou sa ustanovila cenová regulácia výro-

by, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanali-

záciou platnou od 1. augusta 2016. Uvedená vyhláška vytvorila dvojzložkovú cenu formou fixnej a variabilnej zložky 

ceny. Fixná zložka ceny sa členila do tarifných skupín podľa osadeného vodomeru. Uvedená vyhláška bola však 

vo februári 2017 zrušená. Tým sa problém s odbernými miestami s nízkym alebo nulovým odberom nedoriešil. To 

znamená, že prevádzkové náklady na tieto odberné miesta stále nesú odberatelia, ktorí využívajú verejný vodovod 

alebo verejnú kanalizáciu pre svoju skutočnú vlastnú spotrebu.

Je dôležité, aby sa zákazníci na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu pripojili a služby plne využívali. Okrem iného 

tým prispievajú aj k cenovej stabilite.

 OM s nízkym alebo nulovým odberom

OZ Nové Zámky

30%

OZ Nitra

30%

OZ Galanta

24%

OZ Topoľčany

32%

OZ Levice

35%

OZ Dunajská Streda

24%
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OZ Nové Zámky

48 774

OZ Nové Zámky

10 742

OZ Topoľčany

33 849

OZ Topoľčany

9 413

Spoločnosť v roku 2019 zabezpečovala pre svojich zákazníkov dodávku pitnej vody v rámci 206 208 odberných 

miest, čo predstavuje medziročný nárast o 3 030 (1,5 %). Najväčší podiel na počte odberných miest dodávok pitnej 

vody spomedzi odštepných závodov (ďalej „OZ“) majú Nové Zámky. Čo sa týka odpadovej vody, spoločnosť za-

bezpečovala odkanalizovanie odpadových vôd pre 75 280 odberných miest, čo je oproti roku 2018 nárast o 2 658 

(3,7 %), pričom najviac odberných miest eviduje odštepný závod Nitra.

Odberné miesta

zadávať svoje požiadavky, pričom primárnym cieľom je naďalej zjednodušovať a zefektívňovať prístup zákaz-

níkov k ponúkaným službám. Ku koncu sledovaného roka využilo túto možnosť 2 602 registrovaných zákazníkov 

ZsVS, a. s. Pre zákazníkov, ktorí uprednostňujú elektronickú komunikáciu prostredníctvom e-mailu je možné, aby 

svoje požiadavky zasielali na e-mailové adresy, ktoré sú vytvorené individuálne pre pôsobnosť každého zákaznícke-

ho centra. Navyše pre zákazníkov a širokú verejnosť sú spoločnosťou každoročne dňa 22. marca pri príležitosti osláv 

Svetového dňa vody organizované podujatia, ktorých cieľom je pripomenúť si význam pitnej vody ako kvalitného, 

zdraviu prospešného nápoja a viesť mládež k ochrane životného prostredia a vodných zdrojov.

 Počet OM - pitná voda

 Počet OM - odpadová voda

OZ Nitra

40 006

OZ Nitra

17 625

OZ Galanta

33 367

OZ Galanta

17 124

OZ Levice

24 131

OZ Levice

6 248

Diaľkovody

8

Diaľkovody

0

OZ Dunajská Streda

26 073

OZ Dunajská Streda

14 128
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Najvyšší počet odberných miest pitnej vody pribudol 

na OZ Nitra (862), z toho prevažne v samotnom meste 

Nitra (115) a na OZ Dunajská Streda (685), z toho najviac 

v meste Dunajská Streda (122).

Z hľadiska kategorizácie odberných miest naďalej tvoria 

domácnosti najväčší podiel odberných miest spoloč-

nosti. V prípade pitnej vody ide celkom o 190 469 OM, 

čo predstavuje až 92,4 %-ný podiel z celkového počtu. 

V medziročnom porovnaní môžeme zhodnotiť nárast 

o 2 877 odberných miest (1,5 %).

V rámci odvádzania odpadovej vody sa kategorizácia 

producentov vyvíjala porovnateľne, domácnosti tvori-

li 88,8 %-ný podiel všetkých producentov (66 829 vý-

pustných miest). V medziročnom porovnaní ich počet 

narástol o 2 501 (3,9 %). Zvyšných 15 739 OM pitnej vody 

a 8 451 producentov odpadovej vody predstavovali prie-

myselné a poľnohospodárske subjekty, školstvo, štátna 

a verejná správa, zdravotníctvo a obce.

V prípade odkanalizovania odpadovej vody má význam-

ný podiel na náraste OM odštepný závod Dunajská Stre-

da, kde pribudlo 821 odberných miest, z toho najviac 

v meste Gabčíkovo (154) a v meste Dunajská Streda 

(128) a odštepný závod Topoľčany, kde pribudlo 517 od-

berných miest, z toho najviac v obci Bošany (102).

 Vývoj OM - pitná voda  Vývoj OM - odpadová voda

 Nárast OM po OZ za rok 2019 pitná voda

 Štruktúra OM - pitná voda  Štruktúra OM - odpadová voda

 Nárast OM po OZ za rok 2019 odpadová voda

20192017

206 208203 178199 611

2018 20192017

75 28072 622
66 680
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685

428 426 418
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mj 2017 2018 2019

Preddavky na vodné a stočné
počet 713 801 852 459 1 010 796

€ 14 967 937 17 693 690 20 526 114

Inkasá vodného a stočného
počet 93 847 117 446 142 047

€ 2 036 984 2 497 625 2 927 246

Regulované tržby (vodné + stočné) € 57 460 651 59 130 627 59 841 410

Podiel preddavkov na celk. regulovaných tržbách % 26,05% 29,92% 34,30%

ZsVS, a. s. eviduje každým rokom nárast platieb preddavkov na vodné a stočné, vrátane ich inkasovania. V roku 2019 

bolo prijatých 1 010 796 preddavkov na vodné a stočné v sume 20 526 114 €. Oproti roku 2018 bolo prijatých o 158 337 

platieb viac (18,6 %) v sume 2 832 424 €.

Podiel preddavkov na vodné a stočné predstavuje 34,3 % z celkových tržieb za vodné a stočné, pričom tento podiel 

sa medziročne zvýšil o 4,4 %. S preddavkami na vodné a stočné súvisí aj úloha zabezpečenia ich inkasovania od 

všetkých zákazníkov, ktorí sa v zmluvách zaviazali k úhradám mesačných preddavkov týmto spôsobom platenia. 

Za rok 2019 bolo inkasovaných 142 047 preddavkov na vodné a stočné v sume 2 927 246 €, čo predstavuje nárast 

o 24 601 platieb (20,9 %) v sume 429 621 €.

Preddavky na vodné a stočné

 Podiel preddavkových platieb na celkových regulovaných tržbách

14 967 937

17 693 690

26,0%

29,9%

20 526 114

34,3%
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 Vývoj preddavkových platieb (v €)

 Podiel preddavkových pladieb z regulovaných tržieb (v %)
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 Okresné stavebné bytové družstvo, Nitra

 Bytkomfort, s. r. o., Nové Zámky

 Službyt Nitra, s. r. o., Nitra

 Veolia Teplo Levice, s. r. o.

 Okresné stavebné bytové družstvo Levice, Levice

 Nitrianska teplárenská spoločnosť, a. s., Nitra

 Stavebné bytové družstvo Topoľčany

 Novozámocké bytové družstvo, Nové Zámky

 Mesto Nitra

 TOMA, s. r. o., Topoľčany

 BYTTHERM, s. r. o., Bánovce nad Bebravou

 HYZA, a. s., Topoľčany

 AGRO TAMI, a. s., Nitra

 Okresné stavebné bytové družstvo, Dunajská Streda

 Stavebné bytové družstvo, Šaľa

 Stavebné bytové družstvo, Partizánske

 Enerbyt, s. r. o., Štúrovo

 Jaguar Land Rover Slovakia, s. r. o., Bratislava

 BYSPRAV, spol. s r. o., Galanta

 SOUTHERM SPRÁVA, s. r. o., Dunajská Streda

 Správa majetku mesta, n.o., Partizánske

 SLUŽBYT LEVICE, spol. s r.o, Levice

 VODA PARTIZÁNSKE, s. r. o., Partizánske

 Stavebné bytové družstvo Sereď

 MPBH Šamorín, s. r. o., Šamorín

 GSK Consumer Healthcare Levice, s. r. o.,

 Bytové družstvo Bánovce nad Bebravou

 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Bratislava

 Cloetta Slovakia, s. r. o., Levice

 Mesto Levice

Z hľadiska tržieb z fakturovaného objemu dodanej pitnej a odvedenej odpadovej vody v roku 2019 je rebríček naj-

významnejších zákazníkov v podstate rovnaký ako v predchádzajúcom období. Medzi tridsiatimi najvýznamnejšími 

zákazníkmi spoločnosti v hodnotenom roku figurovali:
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OSTATNÉ 
INFORMÁCIE8

Po zvážení všetkých potencionálnych dopadov v súvislosti s COVID 19 na naše podnikateľské aktivity a vzhľadom 

na komoditu, s ktorou pracujeme sme dospeli k záveru, že nemajú významný vplyv na našu spoločnosť pokračovať 

nepretržite v činnosti a fungovať nasledujúcich 12 mesiacov.

Spoločnosť v roku 2019 nenadobudla žiadne vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely alebo akcie, dočasné 

listy ani obchodné podiely materskej účtovnej jednotky podľa § 22 Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
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Súvaha v skrátenej verzii

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA9

Riadky súvahy (v €)

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne 

predchádzajúce účt. 

obdobie

Brutto
Netto Netto

Korekcia

Spolu majetok
799 206 405

457 226 742 471 984 939
341 979 663

A Neobežný majetok
776 721 948

435 561 540 449 536 348
341 160 408

A.I. Dlhodobý nehmotný majetok
7 432 777

394 151 281 384
7 038 626

A.II. Dlhodobý hmotný majetok
769 289 171

435 167 389 449 254 964
334 121 782

A.III. Dlhodobý finančný majetok
0

0 0
0

B Obežný majetok
18 360 103

17 540 848 18 759 581
819 255

B.I. Zásoby
1 852 824

1 844 477 1 850 731
8 347

B.II. Dlhodobé pohľadávky
418 234

418 234 418 407
0

B.III. Krátkodobé pohľadávky
10 982 152

10 171 244 10 048 997
810 908

B.IV. Krátkodobý finančný majetok
0

0 0
0

B.V. Finančné účty
5 106 893

5 106 893 6 441 446
0

C Časové rozlíšenie
4 124 354

4 124 354 3 689 010
0

Spolu vlastné imanie a záväzky 457 226 742 471 984 939

A Vlastné imanie 193 603 034 195 768 644

A.I. Základné imanie 176 033 653 176 033 653

A.II. Emisné ážio 0 0

A.III. Ostatné kapitálové fondy 0 0

A.IV. Zákonné rezervné fondy 18 868 464 18 831 639

A.V. Ostatné fondy zo zisku 0 0

A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia -271 -271

A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov 866 798 535 380

A.VIII. Výsledok hospodárenia za účt. obdobie po zdanení -2 165 610 368 243

B Záväzky 78 299 426 80 631 446

B.I. Dlhodobé záväzky 13 797 587 13 498 904

B.II. Dlhodobé rezervy 6 840 056 6 164 076

B.III. Dlhodobé bankové úvery 40 114 442 43 455 316

B.IV. Krátkodobé záväzky 9 081 680 9 209 973

B.V. Krátkodobé rezervy 1 321 910 1 198 921

B.VI. Bežné bankové úvery 7 143 751 7 104 255

B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci 0 0

C Časové rozlíšenie 185 324 282 195 584 849
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Výkaz ziskov a strát v skrátenej verzii

Riadky výkazu ziskov a strát (v €)
Bežné účtovné 

obdobie

Bezprostredne 

predchádzajúce účt. 

obdobie

* Čistý obrat 62 522 572 61 819 963

** Výnosy z hospodárskej činnosti 75 498 673 74 110 175

I. Tržby z predaja tovaru 0 0

II. Tržby z predaja vlastných výrobkov 34 457 703 34 513 461

III. Tržby z predaja služieb 28 064 869 27 306 503

IV. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0 0

V. Aktivácia 1 857 222 1 918 082

VI. Tržby z predaja DNM, DHM a materiálu 35 421 37 466

VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 11 083 458 10 334 664

** Náklady na hospodársku činnosť 78 008 259 72 791 698

A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0 0

B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 13 500 637 13 724 562

C. Opravné položky k zásobám 7 911 9 664

D. Služby 8 979 923 7 776 030

E. Osobné náklady 28 333 186 24 959 409

F. Dane a poplatky 630 630 430 949

G. Odpisy a opravné položky k DNM a DHM 24 480 634 24 550 976

H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 16 024 6 664

I. Opravné položky k pohľadávkam 1 908 52 822

J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť 2 057 406 1 280 622

*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -2 509 586 1 318 477

* Pridaná hodnota 41 891 323 42 227 789

** Výnosy z finančnej činnosti 3 1

VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0 0

IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet 0 0

X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet 0 0

XI. Výnosové úroky 0 0

XII. Kurzové zisky 3 1

XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií 0 0

XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0 0

** Náklady na finančnú činnosť -631 348 505 345

K. Predané cenné papiere a podiely 0 0

L. Náklady na krátkodobý finančný majetok 0 0

M. Opravné položky k finančnému majetku 0 0

N. Nákladové úroky 365 409 391 678

O. Kurzové straty 776 602

P. Náklady na precenenie cenných papierov a na derivátové operácie 0 0

Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť -997 533 113 065

*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti 631 351 -505 344

**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1 878 235 813 133

R. Daň z príjmov 287 375 444 890

S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom 0 0

**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2 165 610 368 243

Pozn.: DHM – dlhodobý hmotný majetok, DNM – dlhodobý nehmotný majetok
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Poznámky k účtovnej závierke
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Správa nezávislého audítora
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Dodatok správy nezávislého audítora
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