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Vážení akcionári, obchodní partneri,

kolegovia, zákazníci,

dovoľte mi, aby som Vám z pozície 

predsedu predstavenstva Západo-

slovenskej vodárenskej spoločnosti, 

a. s., predložil výročnú správu spoloč-

nosti za predchádzajúci rok 2021. Je 

mi cťou, že Vás z tejto pozície môžem 

oboznámiť s činnosťou spoločnosti, jej 

hospodárskymi výsledkami a ostatnými dô-

ležitými detailmi, ktoré ovplyvnili jej minuloročné 

fungovanie.

Na úvod musím s radosťou skonštatovať, že aj napriek 

trvalým náročným úlohám pri riadnom zabezpeče-

ní dôležitej funkčnej vodárenskej infraštruktúry, ale aj 

s ohľadom na mimoriadnu situáciu vyvolanú pandé-

miou COVID-19 sa spoločnosť aj v priebehu roka 2021 

kontinuálne rozvíjala predovšetkým v oblasti kvality po-

skytovaných 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 prozákaznícky orientovanej 

vodárenskej spoločnosti s dôrazom na progres v inová-

ciách. Uvedomujúc si svoju spoločenskú zodpovednosť 

a ciele ZsVS, a. s., dlhodobo smerujeme k trvalej udrža-

teľnosti, k ochrane životného prostredia a k podpore ak-

tivít samospráv v regiónoch jej pôsobnosti. Spoluprácu 

so samosprávami v regióne aj s VÚC hodnotíme ako veľ-

mi korektnú, motivujúcu. ZsVS, a. s., je aktívny člen Rady 

partnerstva. Rada partnerstva je vytvorená s cieľom za-

bezpečiť integrovaný územný rozvoj kraja do roku 2027. 

Územné pôsobenie ZsVS, a. s., je v troch krajoch, a to 

v Nitrianskom, Trenčianskom aj v Trnavskom kraji. Ak-

tívne z pozície člena správnej rady v Asociácii vodáren-

ských spoločností podávame námety na skvalitnenie 

legislatívy a celkovo zlepšenia podmienok fungovania 

všetkých vodárenských spoločností na Slovensku.

Zabezpečujeme plynulé a bezproblémové zásobova-

nie našich zákazníkov pitnou vodou, ako aj odvádzanie 

a čistenie odpadových vôd v súlade so slovenskými 

a európskymi všeobecne záväznými právnymi predpis-

mi. V neposlednom rade tiež dlhodobo dbáme na včas-

né plnenie svojich obchodných záväzkov, povinností 

voči regulačným orgánom i všetkým zamestnancom, 

ktorým sme v roku 2021 zabezpečili reálne navýšenie 

miezd o 2,0 % a sme dôsledne zameraní na opatrenia 

pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Činnosť spoločnosti vo všetkých as-

pektoch aj v roku 2021 ovplyvnila 

pandémia ochorenia COVID-19. Ako 

spoločensky zodpovedná spoloč-

nosť sme využili všetky skúsenosti 

a prijali efektívne a účinné opatrenia 

súvisiace s pandémiou ochorenia 

COVID-19, ktoré boli zavedené v našej 

spoločnosti už od roku 2020. Dodržia-

vali sa prísne hygienické opatrenia, princíp 

ROR, dezinfekcia v priestoroch spoločnosti, 

práca z domu, odpočty na diaľku, obmedzenie osob-

ných rokovaní, využívanie informačných technológií 

na online porady a rozhodovacie povinnosti vedenia 

spoločnosti, predstavenstva, dozornej rady, riadneho 

valného zhromaždenia. Pre ochranu zdravia všetkých 

pracovníkov spoločnosti sme ako zamestnávateľ urobili 

maximum, vrátane podpory testovania a očkovania.

Rád skonštatujem, že sme ako zodpovedná spoločnosť 

kritickej infraštruktúry a popri tom naše prijaté opatre-

nia zabezpečili, že sme všetky najdôležitejšie podnikateľ-

ské činnosti spočívajúce v plynulej dodávke pitnej vody 

odberateľom, v čistení a odvádzaní odpadových vôd, 

činnosti ČOV a všetkých ostatných podnikateľských 

a investičných aktivít mohli v plnom rozsahu realizovať, 

ako aj činnosti v ochrane zdravia zamestnancov a zá-

kazníkov v roku 2021 ako aj do dnešného dňa v roku 

2022 a v opatreniach budeme pokračovať podľa reál-

nej pandemickej situácie na Slovensku. Naši pracovníci 

(robotníci) aj napriek neistej a rizikovej dobe čistili v te-

réne kanalizácie, ČOV, zabezpečovali opravy a plynulé 

dodávky vody.

Ku koncu roka 2021 sme v rámci 11 okresov zabezpe-

čili dodávku pitnej vody celkom pre 784 523 občanov 

a odvedenie odpadových vôd pre 440 508 občanov 

prostredníctvom 5 829 km siete verejných vodovodov, 

1 930 km verejných kanalizácií a 44 čistiarní odpado-

vých vôd. V rámci korektnej komunikácie so svojimi zá-

kazníkmi, na ktorú dlhodobo kladieme veľký dôraz, sme 

aj v predchádzajúcom roku okrem viacerých komuni-

kačných nástrojov využívali najmä sieť siedmich pra-

covísk zákazníckych centier. Veľmi dôsledne dbáme na 

zabezpečenie všetkých povinností z titulu prijatých zá-

konných nariadení ohľadom kybernetickej bezpečnosti 

a ochrane osobných údajov GDPR využívaním a zavá-

dzaním moderných technológií. Celkovo sa na obhos-

podarovaní vodárenskej infraštruktúry, komunikácii 

so zákazníkmi, či na plnení ostatných úloh ku koncu 
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roka 2021 podieľalo 1 456 zamestnancov, ktorí sú or-

ganizačne začlenení do šiestich odštepných závodov 

a správy spoločnosti. Rád by som vyzdvihol, že napriek 

všetkým problémom s pandémiou sa nám podarilo vy-

hnúť prepúšťaniu zamestnancov (v súlade s opatrenia-

mi vlády o zachovaní zamestnanosti) a priemerná mzda 

sa v súlade so záväzkami z kolektívneho vyjednávania 

v našej spoločnosti zvýšila.

Ďalšou z etáp organizačných zmien s prijímaním ra-

cionalizačných opatrení je využívanie budovania vo-

dárenského dispečingu vo vybraných vodárenských 

objektoch za účelom prechodu z nepretržitej prevádzky 

na diaľkové riadenie činností.

Takisto som rád, že aj v uplynulom roku sme v rámci eko-

nomických výsledkov spoločnosti opätovne zazname-

nali pozitívny trend v oblasti vykázaných celkových vý-

nosov vo výške 81 299 tis. €, z toho tržby z regulovaných 

činností boli 64 707 tis. €. Dosiahli sme kladný výsledok 

hospodárenia po zdanení 214,6 tis. €, na ktorom sa pod-

písali prijaté racionalizačné opatrenia. V roku 2021 sme 

s prihliadnutím na sociálne a ekonomické dopady požia-

dali Úrad pre reguláciu sieťových odvetví o rozhodnutie 

o miernom navýšení ceny za stočné, ktoré bolo mož-

né považovať v súčasnej sociálnej ekonomickej situácii 

v krajine za adekvátne a primerané voči zákazníkom. 

Cena stočného napriek navýšeniu nepokrýva v plnom 

rozsahu všetky oprávnené náklady spoločnosti a týmto 

spôsobený výpadok finančných zdrojov nás mierne brz-

dí v rýchlejšej a rozsiahlejšej obnove vodárenskej infraš-

truktúry spoločnosti. Od 1. 10. 2021 je vyššia cena stočné-

ho o 0,0584 €/m3, cena vodného sa nezmenila od roku 

2017. Pozitívny vývoj v raste výkonov možno opätovne 

pripísať predovšetkým prijatým rozhodnutiam smerujú-

cim k maximalizácii miery pripojiteľnosti na existujúcu 

vodárenskú infraštruktúru, čo v konečnom dôsledku 

vedie k efektívnejšiemu využitiu vodohospodárskeho 

majetku a zabezpečeniu primeranej cenovej úrovne 

poskytovaných služieb. V tejto súvislosti spoločnosť 

v rámci svojich regulovaných aktivít zabezpečila v roku 

2021 plynulú dodávku 32 359 tis. m3 pitnej vody celkom 

pre 210 894 odberných miest a odvedenie a čistenie 

28 265 tis. m3 komunálnych odpadových vôd pre 82 558 

výpustných miest. V záujme naplnenia požadovanej 

kvality poskytovaných výkonov a služieb sme účelne 

využili rôzne nástroje, spomedzi ktorých si dovoľujem 

vyzdvihnúť najmä činnosť našich akreditovaných labo-

ratórnych pracovísk. Prostredníctvom nich bolo prie-

bežne, za účelom skvalitnenia služieb, analyzovaných 

a stanovených celkom 133 153 ks ukazovateľov vzoriek 

pitnej vody a 52 135 ks ukazovateľov odobratých vzo-

riek odpadovej vody. V roku 2021 sme úspešne ukončili 

proces centralizácie laboratórií. V priebehu roka 2021 sa 

postupne zlepšoval stav podzemných zdrojov vôd, i na-

ďalej však eliminácia sucha a ochrana životného pros-

tredia, hlavne čo sa týka kvality pitnej aj odpadovej vody, 

zostáva jednou z priorít spoločnosti.

V závere roka 2021 začal proces kolektívneho vyjedná-

vania, ktorý bol časovo aj odborne náročný. Ukončili 

sme ho úspešne podpisom novej Kolektívnej zmluvy na 

rok 2022, v ktorej sa zachovali všetky doterajšie benefity. 

ZsVS, a. s., naďalej patrí k jedným z najväčších a stabil-4

vnutro VS 2021.indd   4 3.5.2022   12:36:41



ných zamestnávateľov na Slovensku a za to patrí vďaka 

najmä zamestnancom za ich lojálnosť, dlhoročnú ver-

nosť a svedomitú prácu.

Dôležitými prioritami v roku 2021 bola aktualizácia in-

vestičnej stratégie ZsVS, a. s., ktorá má za cieľ nastaviť 

reálne projektové investície do roku 2023 a aj investičnej 

stratégie na celé programové obdobie do roku 2027, za-

meranej na podporu vodohospodárskej infraštruktúry.

V rámci investičnej výstavby sme uplynulý rok venovali 

pozornosť realizácii viacerých investičných zámerov, kto-

ré sú dlhodobo zacielené na nevyhnutnú rekonštrukciu, 

dobudovanie, obnovu a potrebnú intenzifikáciu existu-

júcej vodohospodárskej infraštruktúry, či koncepčného 

rozvoja rôznych prevádzkových oblastí spoločnosti. Cel-

kovo sa nám za rok 2021 podarilo zrealizovať investičné 

projekty v hodnote 7 893 tis. €, prevažne financované 

z vlastných zdrojov spoločnosti. Jednotlivým organizač-

ným zložkám spoločnosti sa v rámci aktivácie vlastných 

výkonov podarilo úspešne zrealizovať projekty za viac 

ako 2 173 tis €, pričom 1 449 tis. € bolo preinvestovaných 

pre stavby zabezpečované jednotlivými odštepnými 

závodmi ZsVS, a. s., V rámci novozahájených projektov 

sme rozpracovali celkovo 91 nových stavieb, z ktorých 

sa nám podarilo do konca roka ukončiť až 36 plus 16 sta-

vieb, ktorých výstavba začala pred rokom 2021. V roku 

2020 bola schválená žiadosť v rámci Operačného 

programu Kvalita životného prostredia na stavbu „Žitný 

ostrov - región Gabčíkovo - odvedenie a čistenie odpa-

dových vôd”. Realizovať sa bude v roku 2022 a v nasle-

dujúcich rokoch.

V minulom roku bola Najvyšším kontrolným úradom 

Slovenskej republiky vykonaná dôsledná kontrola Hos-

podárenia vybraných vodárenských spoločností a. s., 

Kontrolované obdobie boli roky 2018 až 2020. Kontrola 

bola zameraná na posúdenie spôsobu hospodárenia 

vybraných vodárenských spoločnosti, vrátane naklada-

nia s majetkom pri zabezpečení verejného záujmu – pit-

nej vody pre obyvateľov a odvádzanie a čistenie odpa-

dových vôd.

S potešením konštatujem, že závery kontroly boli 

pre našu spoločnosť komplexne dobré, aj keď boli de-

klarované určité „odstrániteľné“ nedostatky. Na základe 

doporučení NKÚ SR sme prijali opatrenia k odstráneniu 

nedostatkov, opatrenia prispejú k zlepšeniu činnosti 

spoločnosti už od tohto roka 2022 a trvalo.

Uplynulý rok by som zhodnotil celkovo ako veľmi ťaž-

ký, plný dôležitých zmien a okolností, ktoré sa vyskytli 

výnimočne (pandémia), ale napriek tomu úspešný. Rok 

2021 sme ukončili v kladných číslach, v miernom zisku, 

čím sa nám podarilo splniť najdôležitejší ukazovateľ, a to 

dosiahnutie vyrovnaného hospodárenia pri kvalitnom 

poskytovaní výkonov a služieb.

Rok 2022 bude určite ešte náročnejší ako rok 2021, hlav-

ne ekonomicky. Je extrémne vysoký nárast cien energií 

na trhoch (elektrina, plyn), na rok 2022 a aj na budúce 

roky to bude mať negatívny dopad na našu spoločnosť. 

Samozrejme, prijímame opatrenia na čo najväčšiu elimi-

náciu týchto negatívnych dopadov.

Na záver sa chcem za vynaložené pracovné nasadenie 

úprimne poďakovať všetkým zamestnancom, kolegom 

za svedomitú prácu a zodpovedný prístup. Zároveň 

ďakujem členom predstavenstva a dozornej rady spo-

ločnosti, všetkým predstaviteľom a zástupcom miest 

a obcí, v ktorých spoločnosť prevádzkuje verejné vodo-

vody a kanalizácie za spoluprácu a dôveru. Moje poďa-

kovanie patrí tiež zákazníkom a všetkým obchodným 

partnerom spoločnosti za korektnú spoluprácu a ústre-

tovosť. Pevne verím, že sa nám aj v tomto roku bude 

opäť dariť napĺňať stanovené krátkodobé aj dlhodobé 

ciele a prispievať tým k zvyšovaniu životnej úrovne oby-

vateľov v našom regióne.

S úctou,

PhDr. Mgr. art. Otokar Klein

predseda predstavenstva

Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s.
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Základné údaje o spolo nosti

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 mestá a obce v regióne pôsobnosti (100 %)

Počet odštepných závodov 6

Počet zákazníckych centier 7

Počet odberných miest celkom (VV+VK) 218 139

Hospodársky výsledok po zdanení (v €) 214 581

Tržby z regulovaných činností (v €) 64 707 097

K ú ové ukazovatele – pitná voda

Tržby (v €) 34 520 333

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 784 523

Dĺžka siete (v km) 5 829

Počet prípojok (ks) 210 894

Rozloha spravovaného územia (v km2) 6 993

Objem dodanej vody (v m3) 32 358 716
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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 zalo-

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

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

a kanalizácie, so sídlom Trnavská 32 Bratislava, IČO 00156779. Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí. 

Predmetom podnikania spoločnosti sú nasledovné činnosti:

 zásobovať obyvateľstvo, priemysel, poľnohospodár-

stvo 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 odpado-

vých vôd, prípadne i dodávateľskú činnosť v odbore 

vodovodov a kanalizácií, realizovať vývojové, staveb-

né a montážne, opravárenské a servisné, technolo-

gické a laboratórne činnosti v odbore vodovodov 

a kanalizácií, prípadne aj dodávateľským spôsobom 

bez územného vymedzenia výkonu činnosti, zabez-

pečovať pre vlastnú potrebu geodetické a reprogra-

fické práce, revízie vyhradených zariadení, vnútro-

podnikovú dopravu, prevádzku mechanizačných 

prostriedkov, obhospodarovanie bytového a neby-

tového fondu, zabezpečovať núdzové zásobovanie 

obyvateľstva pitnou vodou v prípadoch podľa osobit-

ných predpisov, poskytovanie ubytovania - turistické 

ubytovne a chaty po triedu ***, podnikanie v oblasti 

nakladania s odpadmi - vývoz splaškov zo žúmp a ich 

následné čistenie v ČOV, vykonávať činnosť staveb-

ného 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 spot-

rebiteľovi (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

K ú ové ukazovatele – odpadová voda

Tržby (v €) 30 186 764

Cena za odvedenie a čistenie (v € bez DPH/m3) 1,0573 (do 30. 09. 2021)

Cena za odvedenie a čistenie (v € bez DPH/m3) 1,1157 (od 01. 10. 2021)

Počet obyvateľov pripojených na sieť 440 508

Dĺžka siete (v km) 1 930

Počet prípojok (ks) 82 558

Rozloha spravovaného územia (v km2) 2 174

Objem odvedenej vody (v m3) 28 265 014

Počet čistiarní odpadových vôd 44
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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 

portfólia 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, s efektívnym využitím vlastných aj externých zdrojov;

 naďalej zlepšovať pracovné podmienky zamestnancov, s dôrazom na bezpečnosť práce a podporovať ich vzde-

lávacie 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., laboratórnymi prístrojmi, prostredníctvom ktorého spoločnosť 

zefektívni organizáciu práce laboratórnych pracovísk, či zabezpečí možnosť vykonania rozborov širšieho spektra 

vzoriek vlastnými kapacitami.

Stratégia

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

sokej miery spokojnosti svojich zákazníkov predovšetkým prostredníctvom zabezpečovania plynulého zásobova-

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

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

ktorá dbá na zvyšovanie kvality života všetkých obyvateľov so zreteľom na ochranu životného prostredia v oblasti 

jej pôsobnosti. V záujme naplnenia stanovených dlhodobých stratégií spoločnosť vynakladá značné úsilie aj na ho-

spodárnosť kontinuálnej modernizácie, rekonštrukcie, obnovy a rozvoja existujúcej infraštruktúry a jej následné efek-

tívne praktické využitie.

Ciele

V záujme naplnenia stratégie spoločnosti stanovujeme na rok 2022 nasledovné krátkodobé ciele:

Stratégia a ciele spolo nosti

VVÝRROO NNÁÁ SPPRRÁVVA
22021
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Organiza ná štruktúra spolo nosti k 31. 12. 2021

Valné zhromaždenie

Predstavenstvo

Dozorná rada

OZ Dunajská Streda

OZ Šaľa

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

zákazníckych centier

Útvar

energetiky

Útvar projektových

činností

Útvar

laboratórnych

činností

Útvar finančného 

účtovníctva

Útvar pitnej vody 

a odpadovej vody

Útvar investícií

Útvar technickej 

evidencie

majetku

Útvar

financovania

a daní

Útvar prevádzky

diaľkových

vodovodov

Útvar

vodohospodárskeho 

rozvoja

Útvar

dopravy

Útvar evidencie

majetku, registratúry

a správy budov

Útvar plánovania, 

kontrolingu

a cien

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

10

vnutro VS 2021.indd   10 3.5.2022   12:36:44



Dozorná rada
predseda dozornej rady Juraj Mesko

podpredseda dozornej rady Ladislav Gódány

člen dozornej rady JUDr. Filip Barbarič

Mgr. Jozef Belický

JUDr. Eva Benčeková

Mgr. Zuzana Csadyová

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

Csaba Orosz

JUDr. Dana Petríková

Ing. Iveta Randziaková

Ing. Eugen Szabó

Mgr. Marián Trnka

PaedDr. Roman Urbánik

Predstavenstvo
predseda predstavenstva PhDr. Mgr. art. Otokar Klein

podpredseda predstavenstva RNDr. Ján Krtík

člen predstavenstva JUDr. Alexandra Gieciová

 Ing. František Gőgh

 JUDr. Zoltán Hájos

 Ladislav Hroššo

 Ing. Marek Illéš

Výkonný manažment spolo nosti
Generálny riaditeľ Ing. Marek Illéš  

Výrobno-technický riaditeľ Mgr. Monika Budaiová

Investičný riaditeľ Ing. Štefan Štefek

Obchodno-ekonomický riaditeľ Ing. František Alchus

Orgány spolo nosti a výkonný manažment

VVÝRROO NNÁÁ SPPRRÁVVA
22021
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Územná pôsobnos  a odštepné závody

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

Odštepný závod Dunajská Streda
Vedúci a riaditeľ Ing. Ladislav Sebő

Sídlo Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda

Odštepný závod Ša a

Vedúci a riaditeľ
Ing. Róbert Izsóf do 30. 09. 2021

Ing. Zoltán Szabó od 12. 11. 2021

Sídlo P. Pázmanya 4, 927 01 Šaľa

Odštepný závod Levice

Vedúci a riaditeľ
Ing. Zuzana Trnková do 30. 09. 2021

Jozef Földesi od 09. 12. 2021

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 Topo any
Vedúci a riaditeľ Ing. Milan Šútora do 21. 10. 2021

Sídlo Tovarnícka 2208, 955 55 Topoľčany

OZ

Topoľčany

OZ

Nitra

OZ

Šaľa OZ

LeviceOZ

Dunajská

Streda
OZ

Nové Zámky

12

vnutro VS 2021.indd   12 3.5.2022   12:36:45



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

UKAZOVATEĽ
 Organizačné zložky spoločnosti

M.j. DS SA LV NR NZ TO DV ZsVS, a. s.

I. VODOVODNÉ SIETE (VS)          

OBYVATELIA/ÚROVEŇ ZÁSOBOVANOSTI PV

Počet obyvateľov v sídlach s verejným vodo-

vodom
osoby 109 186 131 817 98 923 176 340 174 111 140 582 - 830 959

Počet obyvateľov pripojených na VV

v správe a prevádzke OZ
osoby 97 772 128 104 91 634 167 675 159 520 139 818 - 784 523

% zásobovanosti z celkového počtu obyvateľov 

v sídlach s VV
% 89,5% 97,2% 92,6% 95,1% 91,6% 99,5% - 94,4%

DĹŽKA VODOVODNEJ SIETE          

Dĺžka VS celkom km 590 738 794 1 251 1 195 803 459 5 829

Dĺžka VS, ktorú spoločnosť prevádzkuje

na základe zmluvy
km 163 118 229 241 423 221 - 1 395

VODOVODNÉ PRÍPOJKY  

Počet vodovodných prípojok ks 27 888 34 368 24 556 41 016 48 060 35 006 - 210 894

Priemerný počet VV prípojok na 1 km siete ks/1 km 47 47 31 33 40 44 - 36

II. KANALIZAČNÉ SIETE (KS)          

OBYVATELIA/ÚROVEŇ ODKANALIZOVANIA

Počet obyvateľov v sídlach s verejnou

kanalizáciou
osoby 82 329 92 177 54 478 123 215 91 491 82 777 - 526 467

Počet obyvateľov pripojených na VK

v správe a prevádzke OZ
osoby 60 107 85 947 44 823 105 945 66 465 77 221 - 440 508

% odkanalizovania z celkového počtu

obyvateľov v sídlach s VK
% 73,0% 93,2% 82,3% 86,0% 72,6% 93,3% - 83,7%

DĹŽKA KANALIZAČNEJ SIETE          

Dĺžka KS celkom km 394 406 200 439 218 273 - 1 930

Dĺžka KS, ktorú spoločnosť prevádzkuje

na základe zmluvy
km 185 37 28 107 57 27 - 441

KANALIZAČNÉ PRÍPOJKY          

Počet kanalizačných prípojok ks 17 033 18 547 5 556 18 185 10 614 12 623 - 82 558

Priemerný počet kanal. prípojok na 1 km siete ks/1 km 43 46 28 41 49 46 - 43

III. ČISTIARNE ODPADOVÝCH VÔD (ČOV)          

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

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 vo vlastníctve ZsVS, a. s. ks 5 7 6 2 4 3 - 27

Počet ČOV v majetku obcí, ktoré zmluvne 

prevádzkujeme
ks 3 3 3 5 3 0 - 17

VVÝRROO NNÁÁ SPPRRÁVVA
22021
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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 spoloč-

nosti celkovo v jedenástich okresoch. Z celkového počtu 830 959 obyvateľov v sídlach s verejným vodovodom bolo 

k 31. 12. 2021 pripojených na verejný vodovod 784 523 obyvateľov, čo predstavuje pripojiteľnosť na úrovni 94,4 %. 

V porovnaní s predošlým rokom 2020 sa tak počet novopripojených obyvateľov znížil o 2 673, t. j. o 0,34 %. V roku 

2021 spoločnosť prevádzkovala celkom 5 829 km vodovodnej siete, čo je o 23 km viac, t. j. o 0,4 % ako v predoš-

lom roku. Na základe zmluvy o prevádzkovaní bolo v roku 2021 prevádzkovaných 1 395 km, čo predstavuje 24 % 

z celkovej dĺžky verejného vodovodu. V oblasti prevádzkovanej siete je evidovaný pokles o 8 km, t. j. o 0,6 % menej 

ako v minulom roku. Diaľkové vodovody tvoria 459 km dĺžky vodovodného potrubia spoločnosti, čo je 7,9 % podiel 

z celkovej dĺžky verejného vodovodu.

Pitná voda na zásobovanie obyvateľstva sa odoberá zo 128 vodárenských zdrojov, pričom celkové množstvo odob-

raných podzemných vôd v roku 2021 zo všetkých vodných zdrojov dosiahlo objem 50 422 764 m3. V medziročnom 

porovnaní tak došlo k zvýšeniu objemu o 1 568 921 m3, t. j. o 3,2 %.

37 089   36 541   37 236   38 442   

10 993   11 126   11 618   11 981   

 -

 10 000

 20 000

 30 000

 40 000

 50 000

2018 2019 2020 2021

Objemy odobranej podzemnej vody (tzv. surovej vody) z vodných zdrojov v tis. m3

Základné ukazovatele M.j.
Hodnota

2018 2019 2020 2021

Počet obyvateľov v sídlach s verejným vodovodom osoby 838 281 836 938 835 675 830 959

Počet obyv. pripojených na verejný vodovod v správe 

a prevádzke ZsVS, a. s.

osoby 786 552 787 350 787 196 784 523

Napojenosť obyvateľov v sídlach s verejným vodovodom % 93,8% 94,1% 94,2% 94,4%

Dĺžka vodovodnej siete celkom km 5 743 5 772 5 806 5 829

Dĺžka vodovod. siete, ktorú ZsVS, a. s., prevádzkuje na 

základe zmluvy s PO

km 1 362 1 380 1 403 1 395

Počet vodovodných prípojok ks 202 208 205 022 207 599 210 894

Počet vodovodných prípojok na 1 km vod. siete 

prevádzkovaných ZsVS, a. s.

ks 35 36 36 36

Voda odobratá z podzemných vodných zdrojov - diaľkovody  Voda odobratá z podzemných vodných zdrojov - OZ

VVÝRROO NNÁÁ SPPRRÁVVA
22021
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Technické údaje dia kových vodovodov

Z celkového množstva vyrobenej pitnej vody v objeme 38 441 895 m3 bolo prostredníctvom stredísk útvaru prevádz-

ky diaľkových vodovodov v priebehu roka 2021 dodaných k distribúcii konečným spotrebiteľom našimi odštepnými 

závodmi celkom 36 864 819 m3 pitnej vody, čo predstavuje 95,9 % podiel a 71 438 m3 bolo dodaných externým 

odberateľom, čo je 0,2 % podiel. Voda z diaľkových vodovodov v objeme 36 936 257 m3 sa podieľa pomerom 73,3 % 

na celkovej odobratej podzemnej vode z vodných zdrojov v množstve 50 422 764 m3. Nevyfakturované množstvo 

vody vo výške 3,9 % predstavuje stratu vody a technologickú spotrebu vody v distribučnom systéme DV.

Vodárenské zdroje využívané v rámci diaľkových vodovodov (ďalej DV) predstavujú jednotlivé studne a prame-

ne. V roku 2021 na nich útvar prevádzky diaľkových vodovodov prostredníctvom svojich stredísk vyrobil spolu 

38 441 895 m3 pitnej vody, pričom objemy vyrobené v rámci jednotlivých vodárenských zdrojov boli nasledovné:

Názov vodného 

zdroja - studne
Počet studní

Celková výdatnosť 

Q = l.s-1

Vyrobená pitná voda v m3

2019 2020 2021

Jelka 7 727,5 12 947 891 13 405 290 13 385 717

Gabčíkovo 13 1 040,0 14 707 620 14 935 990 15 329 960

Timoradza 8 135,0 743 240 277 427 160 776

Spolu - studne 28 398 751 28 618 707 28 876 453

Názov prameňa - lokalita
Celková výdatnosť 

Q = l.s-1(min. – max.)

Vyrobená pitná voda v m3

2019 2020 2021

Pri mlyne – Čierna Lehota 6,0 – 220,0 115 910 114 670 109 004

Pri moste – Slatina nad Bebra-

vou
38,0 – 664,0 1 215 907 1 414 254 1 658 847

Pri mlyne – Slatina nad Bebra-

vou
20,0 – 58,0 389 091 452 561 530 831

Vrchovište – Slatinka nad 

Bebravou
56,0 – 2 000,0 3 258 633 3 790 205 4 445 710

Jazero - Motešice 143,0 – 191,0 3 162 540 2 845 930 2 821 050

Spolu - pramene 8 142 081 8 617 620 9 565 442

Celkové množstvo odobraných podzemných vôd 

z DV
36 540 832 37 236 327 38 441 895

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

vádzky diaľkových vodovodov v Jelke, Gabčíkove, Timoradzi a päť prameňov 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)

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

ne a kanalizácie, a. s., pre časť obcí v jej správe.
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Laboratórna innos  a kvalita pitnej vody
Analýzy pitných vôd zastrešovalo laboratórium Dunajská Streda v rozsahu „minimálny“ počas celého roka, laborató-

rium Nitra v rozsahu „minimálny“ od apríla, v rozsahu „úplný“ od júna 2021, kedy bola obhájená akreditácia na všetky 

skúšky. Nižší výkon laboratórnych prác bol spôsobený nielen nábehom skúšok v nových priestoroch, dolaďovaním 

technického napojenia, obhájením akreditácie, ale aj zavedením mimoriadneho režimu prítomnosti pracovníkov 

v laboratóriu z dôvodu zhoršenej pandemickej situácie. Pracovníci útvaru aktívne spolupracovali s útvarom pit-

nej a odpadovej vody, odštepnými závodmi a regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva pri hodnotení vzoriek. 

V oblasti pitnej vody bolo pre interného zákazníka spracovaných 4 444 vzoriek, stanovených 115 772 ukazovateľov. 

Pre externého zákazníka bolo spracovaných 891 vzoriek, analyzovaných 17 381 ukazovateľov. Celkovo boli vyfakturo-

vané za pitné vody práce v sume 610 tis. €, čo predstavuje 68 % z celkových výkonov.

 Počet zrealizovaných odberov Počet stanovených ukazovateľov

 ks podiel ks podiel

Pre potreby ZsVS, a. s. 4 444 83% 115 772 87%

Pre externých zákazníkov 891 17% 17 381 13%

Spolu 5 335 100% 133 153 100%

V súvislosti s dodávkou pitnej vody je tiež potrebné podotknúť, že spoločnosť v roku 2021 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.

2018 2019

75 76 78

36 037
34 656

2020

36 040

71

2021

36 865

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

Hydrogeológia
V roku 2021 bolo vypracovaných 12 záverečných správ s výpočtom využiteľných množstiev podzemnej vody 

pre vodárenské zdroje v správe a prevádzke OZ Nitra, OZ Levice, OZ Topoľčany a Útvaru diaľkových vodovodov. Od-

delenie hydrogeológie v rokoch 2019 – 2021 vypracovalo spolu 25 záverečných správ pre 128 vodárenských zdrojov 

v správe a prevádzke našej spoločnosti.

V roku 2021 bolo na MŽP SR v Komisii pre schvaľovanie množstiev podzemných vôd obhájených 18 záverečných 

správ. Na základe výsledkov obhajoby záverečných správ vydá MŽP SR rozhodnutia o využiteľných zásobách pod-

zemných vôd. V zmysle týchto rozhodnutí budú vydané nové povolenia na odber vody.
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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 2021) sú pravidelne zasielané Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a taktiež transparentne zverejnené 

na webovom sídle spoločnosti. V zmysle predmetnej vyhlášky boli za rok 2021 pre 212 648 odberných miest zazna-

menané nasledovné udalosti:

Zo všetkých 10 014 prípadov, ktoré boli vyhodnocované v štandardoch kvality dodávky vody nebolo zaznamenané 

žiadne porušenie kvality dodávky vody v zmysle vyhlášky č. 276/2012 Z. z. Počet sledovaných udalostí sa v štandar-

doch kvality dodávky pitnej vody zvýšil o 270 udalostí, čo predstavuje medziročný nárast o 2,8 %.

Skrátený opis štandardu kvality dodávky pitnej vody
Počet zaznamenaných udalostí

2019 2020 2021

§ 2 ods. 1 písm. a) - kvalita pitnej vody 43 60 70

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

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

vody
0 0 0

§ 2 ods. 1 písm. d) - pretlak vody 3 0 8

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

vody
0 0 0

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

§ 2 ods. 1 písm. g) - opätovné obnovenie dodávky vody 1 174 1 026 870

§ 2 ods. 1 písm. h) - lehota na písomnú odpoveď na podanie podľa § 2 ods. 1 

písm. a), b), d), f)
0 0 0

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

odpojenie nehnuteľnosti od verejného vodovodu a na zriaďovanie alebo 

odstraňovanie vodovodnej prípojky

616 578 698

§ 2 ods. 1 písm. j) - predloženie zmluvy o dodávke vody 2 820 3 170 3 462

§ 2 ods. 1 písm. k) - zabezpečenie plynulej dodávky vody 2 767 2 956 3 123

§ 2 ods. 1 písm. l) - zabezpečenie preskúšania meradla 3 0 0

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

dodávku vody
1 407 1 910 1 713

§ 2 ods. 1 písm. n) - oznámenie termínu obmedzenia alebo prerušenia 

dodávky pitnej vody
70 42 70

Celkový počet zaznamenaných udalostí 8 903 9 744 10 014

Úroveň kvality dodávky pitnej vody 100% 100% 100%

Oddelenie vykonávalo pravidelnú kontrolu technického stavu vodárenských zdrojov a kontrolu režimu činnosti 

v ochranných pásmach. V rámci kontrol technického stavu studní boli vykonané kontrolné kamerové prehliadky 

v studniach vodárenského zdroja Hradište, v správe a prevádzke OZ Topoľčany a Bodíky, v správe a prevádzke OZ 

Dunajská Streda. Boli vypracované správy z kontrol kamerovým monitoringom a navrhnuté opatrenia na regenerá-

ciu vybraných studní.

V spolupráci s útvarom dispečingu a s dodávateľskými firmami boli osadzované automatizované meracie zariadenia 

v studniach a prameňoch v rámci I., II. a III. etapy. V roku 2021 boli na 45-tich prameňoch nainštalované merné zaria-

denia na sledovanie hladiny podzemných vôd. Na studniach v rámci rekonštrukcie dispečingu OZ Dunajská Streda 

bolo doplnené meranie prietokov aj hladín.

V programe Informačného systému dispečingu bol vytvorený modul „vodárenské zdroje“, vizualizácia pre studne 

a kontrolná notifikácia chybových hlásení emailom.

Správcovi tokov SVP, š. p., boli zaslané podľa jednotlivých povodí sumárne spracované poplatkové oznámenia 

za odber podzemnej vody na rok 2021 a poplatkové priznania za rok 2020. Celkovo bolo zo 128 využívaných vodá-

renských zdrojov čerpaných 50 422 764 m3 podzemnej vody.

Oddelenie vykonáva pravidelnú kontrolu vodárenských zdrojov a ochranných pásiem a vyjadruje sa k zámerom 

cudzích investorov na území ochranných pásiem.
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Odvádzanie a istenie odpadových vôd
Spoločnosť v roku 2021 prevádzkovala 1 930 km kanalizačnej siete, z toho na zmluvu o prevádzkovaní bolo 441 km. 

Z celkového počtu 526 467 obyvateľov v sídlach s verejnou kanalizáciou bolo na túto sieť k 31. 12. 2021 pripojených 

celkovo 440 508 zákazníkov, čo predstavuje pripojenosť na úrovni 83,7 %.

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

a prevzatej obecnej kanalizácie, ako aj kanalizačných prípojok, bol zamestnancami útvaru pitnej vody a odpadovej 

vody vykonaný TV monitoring stokovej siete. Spoločnosť v súčasnosti disponuje dvomi TV inšpekčnými monitoro-

vacími systémami stokovej siete. V roku 2021 bolo zmonitorovaných 26,2 km stokovej siete a 0,4 km dĺžky kanalizač-

ných prípojok. Na základe výsledkov TV monitoringu boli zrealizované opravy kanalizácii ako aj vyhľadané „čierne 

prípojky“.

V roku 2021 spoločnosť prevádzkovala celkovo 44 čistiarní odpadových vôd (ďalej ČOV) a jeden kanalizačný výust 

bez ČOV v meste Kolárovo. Naša spoločnosť prevádzkuje 17 ČOV na základe zmlúv a 27 ČOV má vo vlastníctve.

Vybrané ukazovatele vody odvedenej M.j.
Hodnota

2018 2019 2020 2021

Počet obyvateľov v sídlach s verejnou kanalizáciou osoby 525 606 527 055 528 363 526 467

Počet obyvateľov pripojených na verejnú kanalizáciu 

v správe a prevádzke ZsVS, a. s.
osoby 430 266 432 764 433 712 440 508

Napojenosť obyvateľov v sídlach s verejnou 

kanalizáciou
% 81,9% 82,1% 82,1% 83,7%

Dĺžka stokovej siete celkom km 1 876 1 895 1 917 1 930

Dĺžka stokovej siete, ktorú ZsVS, a. s., prevádzkuje na 

základe zmluvy s PO
km 409 422 437 441

Počet kanalizačných prípojok ks 71 181 73 834 77 640 82 558

Počet kanalizačných prípojok na 1 km kanalizačnej 

siete
ks/1 km 38 39 41 43

Počet čistiarní odpadových vôd (ČOV) v správe 

a prevádzke ZsVS, a. s.
ks 41 44 44 44

Z toho počet ČOV so zaťažením do 10 000 EO ks 27 29 29 29

Z toho počet ČOV so zaťažením nad 10 000 EO ks 14 15 15 15
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Laboratórna innos  a kvalita odpadovej vody
Analýzy odpadovej vody v mesiacoch január, február zabezpečovalo laboratórium Dunajská Streda, v marci externé 

laboratórium. Od apríla, po obhájení akreditácie, boli vykonávané analýzy odpadovej vody v laboratóriu Nitra. Útvar 

laboratórnych činností zabezpečoval odbery a analýzy vzoriek na základe požiadaviek zákazníka a plnením pre-

vádzkového a inšpekčného monitoringu. V rámci inšpekčného monitoringu zaviedol útvar laboratórnych činností 

na odber vzoriek u producenta pre účely kontrolnej vzorky na VÚVH, vzorkovnicu s číselnou plombou. Z dôvodu 

novej organizačnej štruktúry, bol hlavný dôraz daný na preškolenie vzorkárov, ktoré bolo zabezpečované internými 

pracovníkmi a pracovníkmi VÚVH. Zintenzívnila sa spolupráca odštepných závodov a pracovníkov ČOV, ktorí spolu-

pracujú na odberoch a koordinujú práce súvisiace s odbermi vzoriek na ČOV a u producentov. V matrici odpadová 

voda bolo pre interného zákazníka spracovaných 5 720 vzoriek, stanovených 50 610 ukazovateľov, pre externého 

zákazníka bolo odobratých 359 vzoriek a analyzovaných 1 525 ukazovateľov. Za odpadové vody boli celkovo vyfak-

turované laboratórne práce v sume 283 tis. €, čo predstavuje 32 % z celkových výkonov útvaru. Zníženie výkonov 

bolo spôsobené 3-mesačným výpadkom laboratórnej činnosti, do obhájenia akreditácie.

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

97,8 % a účinnosť meraná ukazovateľom NL (nerozpustené látky) dosiahla úroveň 93,5 %. Účinnosť odstraňovania 

celkového dusíka dosiahla úroveň 75,6 % a pri celkovom fosfore dosiahla úroveň 84,6 %.

V roku 2021 kanalizácie a čistiarne odpadových vôd v správe našej spoločnosti zabezpečovali plynulé a bezproblé-

mové odkanalizovanie odpadových vôd. Z kanalizačných výustov bolo vypustených do vodných tokov 56 873 583 m3

odpadových vôd, z toho čistiacim procesom prešlo 56 135 556 m3.

56 874 56 136

2021

50 522 49 735 51 367 50 693

2018 2019

55 244 54 494

2020

 Objem OV vypúšťaných do vodných tokov v tis. m3  Objem OV, kt. prešli čistiacim procesom v tis. m3

 Počet zrealizovaných odberov Počet stanovených ukazovateľov

 ks podiel ks podiel

Pre potreby ZsVS, a. s. 5 720 94% 50 610 97%

Pre externých zákazníkov 359 6% 1 525 3%

Spolu 6 079 100% 52 135 100%

Počet ČOV 44 celkom v roku 2021

vo vlastníctve ZsVS, a. s. 27

Dunajská Streda-Kútniky, Bánovce nad Bebravou, Dedina Mládeže, 

Gabčíkovo, Galanta, Horša, Jelka, Kráľov Brod, Levice, Nové Zámky, 

Partizánske, Pukanec, Sereď-Dolná Streda, Šahy, Šaľa, Šaľa-Veča, Šamorín, 

Štúrovo, Šurany, Tlmače, Veľké Úľany, Veľký Meder, Vráble, Zlaté Klasy, Zlaté 

Moravce, Želiezovce

prevádzkované na 

základe zmluvy
17

Alekšince, Bodíky, Dolné Saliby, Dolný Štál, Dvory nad Žitavou, Golianovo, 

Kamenica nad Hronom, Machulince, Nitra, Nesvady, Pata, Podlužany, 

Skýcov, Šarovce, Vojka nad Dunajom, Zemianske Sady, Žemberovce
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Skrátený opis štandardu kvality odvádzania odpadovej vody
Počet udalostí

2019 2020 2021

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

§ 3 ods. 1 písm. b) – lehota odstránenia príčin nedostatočného množstva odvá-

dzanej vody
0 0 0

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

sieti
0 0 0

§ 3 ods. 1 písm. d) – lehota na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku alebo 

podtlaku v KS
0 0 0

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

§ 3 ods. 1 písm. f) – opätovné obnovenie odvádzania vody 2 0 0

§ 3 ods. 1 písm. g) - lehota na písomnú odpoveď na podanie podľa § 3 ods. 1 písm. 

a), c), e)
0 0 0

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

nehnuteľnosti od verejnej kanalizácie a na zriaďovanie alebo odstraňovanie 

kanalizačnej prípojky

233 244 314

§ 3 písm. i) – predloženie zmluvy o odvádzaní odpadových vôd 1 604 1 796 3 452

§ 3 písm. j) – zabezpečenie plynulého odvádzania vody 1 697 1 679 3 050

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

vody
960 1 442 1 253

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

odpadových vôd
0 0 0

Celkový počet zaznamenaných udalostí 4 496 5 161 8 069

Úroveň kvality odvádzania odpadovej vody 100% 100% 100%

Z celkového počtu podaní 8 069 neboli v oblasti verejných kanalizácií zaznamenané žiadne porušenia štandardu 

kvality odvádzania odpadových vôd v zmysle vyhlášky č. 276/2012 Z. z. Počet sledovaných udalostí sa v štandar-

doch kvality odvádzania odpadovej vody zvýšil o 2 908 udalostí, čo predstavuje medziročný nárast o 56,3 %.

Centralizácia laboratórií
K 1. 1. 2021 prebehla centralizácia laboratórií a doterajšie pracoviská Bratislava, Levice, Nitra, Nové Zámky, Šaľa, Topoľ-

čany sa presťahovali do novej budovy centrálneho laboratória v Nitre, Nábrežie za hydrocentrálou 4. K 01. 01. 2021 

bola tiež Predstavenstvom ZsVS, a. s., schválená zmena názvu útvaru z chemicko-technologickej a laboratórnej 

činnosti na útvar laboratórnych činností. Rovnako bola schválená nová organizačná štruktúra útvaru laboratórnych 

činností, ktorý pozostáva z dvoch laboratórií, a to laboratória Nitra a laboratória Dunajská Streda. Laboratórium Nitra 

organizačne pozostáva zo siedmich oddelení: oddelenie databázy výsledkov, oddelenie riadenia odberov, oddelenie 

základných skúšok pitnej vody, oddelenie špeciálnych skúšok, oddelenie mikrobiologických a hydrobiologických 

skúšok, oddelenie odpadových vôd a kalov I., oddelenie odpadových vôd a kalov II. V marci a v máji 2021 prebehli 

v laboratóriu Nitra dva mimoriadne Dohľady zo strany Slovenskej národnej akreditačnej služby, počas ktorých boli 

posudzované nové priestory, podmienky a verifikácie skúšok. Laboratórium Nitra obhájilo akreditáciu v celom pô-

vodnom rozsahu akreditácie, aj za podmienok presťahovania prístrojov a nového prerozdelenia pracovníkov. V labo-

Štandardy kvality odvádzania odpadovej vody
Spoločnosť aj v rámci odpadovej vody každoročne monitoruje v zmysle vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových od-

vetví 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 reportované Úradu pre reguláciu 

sieťových odvetví a transparentne zverejňované na web stránke spoločnosti. V rámci štandardov kvality odpadovej 

vody boli za rok 2021 pre 78 886 odberných miest zaznamenané nasledovné udalosti:
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ratóriu Dunajská Streda bol od 01. 04. 2021 zúžený rozsah akreditácie na výkon analýz pitnej vody v rozsahu „mini-

málny.“ V septembri 2021 prebehol riadny plánovaný Dohľad Slovenskej národnej akreditačnej služby v laboratóriu 

Nitra, kde boli auditované skúšky v celom rozsahu normy na spôsobilosť skúšobných laboratórií ISO/IEC 17025:2017. 

Výsledkom externého auditu nebolo žiadne negatívne zistenie či nezhoda. Laboratórium Nitra v roku 2021 poskyt-

lo laboratórne služby pre 565 externých zákazníkov, laboratórium Dunajská Streda pre 238 externých zákazníkov. 

V roku 2021 útvar laboratórnych činností vyfakturoval laboratórne práce v hodnote 893 tis. €, z toho pre interného 

zákazníka 819 tis. € (92 % podiel), pre externého zákazníka 74 tis. € (8 % podiel).

Útvar laboratórnych činností v ZsVS, a. s., - organizačná štruktúra

1. laboratórium Dunajská Streda

2. laboratórium Nitra

- oddelenie riadenia odberov

- oddelenie základných skúšok pitnej vody

- oddelenie mikrobiologických a hydrobiologických skúšok

- oddelenie databázy výsledkov

- oddelenie odpadovej vody a kalov I.

- oddelenie odpadovej vody a kalov II.

- oddelenie špeciálnych skúšok
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Stratégia riadenia ľudských zdrojov deklaruje rozhodujúcu dôležitosť zamestnancov pre dosahovanie strategických 

cieľov spoločnosti. Profesionálnym riadením ľudských zdrojov spoločnosť zabezpečuje rozvíjanie tvorivého a pra-

covného potenciálu zamestnancov. V rámci kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov bola uzatvorená kolektívna 

zmluva medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov odborovou organizáciou na obdobie jedného roka. 

V nej dohodnuté zmeny sú zmenami v nadväznosti na legislatívnu a mzdovú oblasť. Sú kompromisom medzi po-

žiadavkami zamestnancov a súčasnými ekonomickými možnosťami zamestnávateľa.

K 31. 12. 2021 spoločnosť zamestnávala 1 456 zamestnancov, pričom väčšiu časť tvorili zamestnanci v kategórii ro-

botníckych profesií v počte 928. Ďalších 528 zamestnancov patrilo do kategórie technicko-hospodárskych zamest-

nancov.

Vo vekovej štruktúre zamestnancov v roku 2021 spoloč-

nosť neeviduje oproti predchádzajúcim rokom výrazné 

zmeny. Naďalej tvorila významnú časť zamestnancov 

kategória 46 – 55 rokov, do ktorej spadalo 36 % z celko-

vého počtu zamestnancov.

Čo sa týka kvalifikačnej štruktúry zamestnancov, v roku 

2021 predstavovali najvyšší počet zamestnanci s vyuče-

ním v odbore (38 %). Spoločnosť aj v roku 2021 naďalej 

podporovala aktivity svojich zamestnancov v oblasti 

zvyšovania kvalifikácie a vzdelávania na všetkých stup-

ňoch riadenia. Popri zamestnaní spoločnosť umožnila 

študovať dvom zamestnancom.

 46-55 rokov (36%)

 nad 56 rokov (35%)

 36-45 rokov (20%)

 26-35 rokov (8%)

 do 25 rokov (1%)

1%

36%
20%

35%

8%Veková štruktúra zamestnancov

Kvali  ka ná štruktúra zamestnancov

 Vyučenie v odbore (38%)

 Úplné stredné odborné (24%)

 Úplné stredné vzdelanie (17%)

 Vysokoškolské vzdelanie (11%)

 Stredné odbor. vzdel. bez maturity (4%)

 Úplné stredné všeobecné (2%)

 Základné vzdelanie (2%)

 Vyššie vzdelanie (1%)

 Vedecké vzdelanie (1%)

38%

24%

17%

11%

4%
2% 2% 1%1%
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V priebehu roku 2021 spoločnosť ukončila pracovný pomer (ďalej PP) so 156 zamestnancami, z toho 54 osôb odišlo 

do starobného dôchodku. Nové pracovné pomery spoločnosť uzatvorila so 129 zamestnancami a so 44 pracovník-

mi sa uzatvorili dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Fluktuácia zamestnancov

150

114
108

64

46 43

175

119
133

2018 2019 2020

129

44

156

2021

 Počet nových pracovných pomerov  Počet nových dohôd  Počet ukončených pracovných pomerov

2018 2020 2021201920172016

7,0%

8,7%

11,5%

7,9%

8,9%

10,7%

Vývoj miery fluktuácie zamestnancov
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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 zvyšo-

vať si svoje odborné vedomosti pre konkrétnu pracovnú pozíciu. Spoločnosť sa zamerala hlavne na rozvoj pracov-

ných a odborných znalostí zamestnancov, zvyšovanie ich odbornej kvalifikácie, vedomostí a zručností. Zamestnanci 

so svojimi schopnosťami tvoria ľudský kapitál, ktorý je dôležitým zdrojom úspechu spoločnosti. Podmienkou trva-

lého zvyšovania kvality ľudského potenciálu je investícia do vzdelávania tak, aby bolo možné prostredníctvom ich 

schopností, zručností a postojov dosahovať ciele spoločnosti. Zamestnanci spoločnosti absolvovali v stanovených 

termínoch povinné školenia podľa osobitných predpisov. Dôležitou súčasťou vzdelávania zamestnancov boli pravi-

delné školenia z oblasti BOZP a PO.

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

nej a sociálnej starostlivosti o zamestnancov, pričom v roku 2021 sa zameriavala najmä na nasledovné:

 v dôsledku dopadu celospoločenskej pandemickej situácie sa zamestnanci v roku 

2021 vzdelávali formou online školení;

 stravovanie a príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie;

 lekárska starostlivosť vrátane preventívnych očkovaní proti hepatitíde typu A a klieš-

ťovej encefalitíde;

 príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie zamestnancov, ktoré 

je možné uzatvoriť s jednou zo štyroch doplnkových dôchodkových spoločností, a to 

NN Tatry-Sympatia d.d.s., a. s., Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a. s., 

AXA d.d.s., a. s., STABILITA, d.d.s., a. s.;

 sociálnu výpomoc zamestnancom a ich rodinným príslušníkom v mimoriadnych ži-

votných situáciách;

 finančné odmeny pri príležitosti pracovných výročí (za 10 a každých ďalších 5 rokov 

pracovného pomeru) poskytla spoločnosť finančnú odmenu 174 zamestnancom;

 pri príležitosti životných výročí (50 a 60 rokov veku) bolo odmenených ďalších 32 

zamestnancov.
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Útvar investícií v roku 2021 zabezpečil dopracovanie projektovej dokumentácie vypracovanej v roku 2020 v zmys-

le pripomienok jednotlivých útvarov ZsVS, a. s., organizácií a osôb dotknutých v procese územného a stavebné-

ho 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 a tiež 

boli spracované pokyny na spracovanie projektových dokumentácií útvarom projektovej činnosti v zmysle schvále-

ného investičného plánu na rok 2021.

Celková hodnota investičných akcií na projekty v roku 2021 činí 410 150 € z vlastných zdrojov. Z toho 200 700 € 

bolo preinvestovaných na projektové dokumentácie, ktoré boli vypracované útvarom projektovej činnosti ZsVS, a. s. 

V roku 2021 boli pripravované nasledovné projekty:

Príprava investi ných akcií

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

 Jelenec, Neverice, Ladice, Kostoľany pod Tríbečom – zásobovanie pitnou vodou;

 Podhorany – Nitra – prívod vody z VZ HG XII;

 Martin nad Žitavou, Hosťovce – prívod vody II. etapa;

 Lúčnica nad Žitavou – rozšírenie verejného vodovodu;

 ČOV Levice – plynové hospodárstvo a vyhnívacie nádrže;

 Horša – kanalizácia;

 Zlaté Moravce – časť Chyzerovce – dobudovanie kanalizácie;

 Nitrianske Hrnčiarovce – odvedenie odpadových vôd na ČOV Nitra.

II. Rekonštrukcie vodovodnej siete a objektov pre odstránenie poruchovosti:

 Tesárske Mlyňany – zokruhovanie vodovodu;

 Nové Sady – prekládka verejného vodovodu;

 Nitra – Dolné Krškany – ul. Biovetská – rekonštrukcia vodovodného potrubia.

III. Rekonštrukcie ČOV a kanalizačnej siete:

 ČOV Kútniky – intenzifikácia;

 ČOV Podlužany – intenzifikácia;

 ČOV Nitra – intenzifikácia – posúdenie a technické riešenie;

 Nitra – prepojenie kanalizácie ul. Šúdolská a ul. Griesbachova;

 Galanta – ul. Stavbárska – rekonštrukcia kanalizácie;

 ČS Šaľa – obnova tlakových nádob a protirázová ochrana;

 Výčapy – Opatovce – obnova strojnotechnologickej časti ČS3 a výtlačného potrubia.

Rozvojové projekty s cie om:

Projekty obnovy existujúcej vodárenskej a kanaliza nej infraštruktúry:
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Investície z fondov EÚ
Projekty financované z fondov EÚ v rámci Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

V roku 2021 sa ukončila realizácia stavieb, ktoré boli schválené v rámci Integrovaného regionálneho operačného 

programu (IROP), prioritnej osi „Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie“, v programo-

vom období 2014 – 2020:

 Rekonštrukcia vodovodu v Nitre na uliciach Kalvárska a Brigádnická – na predmetnú stavbu bolo vydané dňa 

17. 08. 2021 právoplatné kolaudačné rozhodnutie. Implementácia projektu bola ukončená schválením závereč-

nej monitorovacej správy riadiacim orgánom (ďalej RO). Celková výška oprávnených výdavkov je 133 804 € 

a zmluvná cena o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej NFP) predstavuje čiastku 120 424 €;

 Vodovod Jelšovce – dňa 21. 12. 2021 OÚ Nitra vydal oznámenie o začatí kolaudačného konania. Celková výška 

oprávnených výdavkov je 605 325 € a spolufinancovanie zo zdrojov EÚ (85 %) a ŠR (5 %) – celkom 90 % pred-

stavuje čiastku 544 792 €;

 Vybudovanie vodovodu v Nitre na ulici Hornozoborská – na predmetnú stavbu bolo vydané dňa 20. 10. 2021 

právoplatné kolaudačné rozhodnutie. Implementácia projektu bola ukončená schválením záverečnej monito-

rovacej správy RO. Celková výška oprávnených výdavkov je 182 629 € a spolufinancovanie zo zdrojov EÚ a ŠR 

(vo výške 90 %) predstavuje čiastku 164 366 €.

Projekty financované z fondov EÚ v rámci Ministerstva životného prostredia SR

V rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia (OPKŽP), prioritnej osi „Udržateľné využívanie prírod-

ných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry“ bolo v prvej polovici roka 2021 vydané roz-

hodnutie o schválení žiadosti o NFP na stavbu „Žitný ostrov – región Gabčíkovo – odvedenie a čistenie odpadových 

vôd“. Predmetom stavby je intenzifikácia ČOV Gabčíkovo s projektovanou kapacitou 8 500 EO a vybudovanie kana-

lizácie v obciach Baka, Horný Bar, Jurová a Trstená na Ostrove. Súčasťou stavby je aj projekt „PČS Gabčíkovo – rozší-

renie ČS a výmena strojne stieraných česlí“. Projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu koncovej čerpacej stanice 

pred výtlakom do ČOV Gabčíkovo. V roku 2021 sa ukončil proces verejného obstarania na činnosť stavebného 

dozoru podpísaním zmluvy o poskytovaní služieb. Proces verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác 

nebol ukončený.

V roku 2021 útvar investícií – oddelenie implementácie a monitorovania EÚ projektov spracovalo podklady k žiadosti 

o NFP v rámci Ministerstva životného prostredia SR na projekt „NESVADY – rozšírenie kanalizácie a ČOV“ cez Ope-

račný program Kvalita životného prostredia – prioritná os – Budovanie verejných kanalizácií, čistiarní odpadových 

vôd a súbežnú výstavbu verejných vodovodov. Predmetom projektu je intenzifikácia a modernizácia existujúcej 

ČOV, ktorá rieši čistenie žumpových odpadových vôd z mesta Nesvady a obce Imeľ a dobudovanie stokovej siete 

v meste Nesvady. Pri intenzifikácii ČOV sa počíta s využitím niektorých stavebných objektov (prevádzková budova, 

biologické nádrže, kalojem, kalové polia). Projektovaná kapacita ČOV je navrhnutá pre 7 500 EO. Ďalej prebiehala 

príprava a sumarizácia podkladov potrebných na podanie žiadosti o NFP na projekt „Želiezovce – Intenzifikácia ČOV“. 

Predmetom stavby je rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd (ďalej ČOV), ktorá rieši čistenie splaškových vôd z lo-

kality Želiezovce. Taktiež bude riešená rekonštrukcia troch odľahčovacích komôr na kanalizačnej splaškovej sieti, kde 

budú osadené hrablice na prepadových hranách pre zachytávanie plávajúcich nečistôt.

IV. Dobudovania odborných a prevádzkových objektov a komunikácií pre správu a prevádzku:

 Korózny audit katódovej ochrany na trase diaľkovodu Močenok - Nitra;

 Korózny audit katódovej ochrany na trase diaľkovodu Kolta - Svodín;

 Vybudovanie úpravní na odstránenie zákalu Šaľa - Galanta;

 Rekonštrukcia bleskozvodu administratívnej budovy OZ TO;

 Galanta – návrh okrskov a meranie tlaku a prietokov na vodovodnej sieti.
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Celková hodnota stavebných investičných akcií realizovaných v roku 2021 predstavovala 7 893 397 €, pričom jed-

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

2 173 804 €. Na konkrétnych investičných projektoch boli v roku 2021 zúčtované stavebné výkony (vrátane prípojok) 

vo výške 1 448 702 €, ktoré boli zrealizované odštepnými závodmi.

27,8

10,3

1,5

2018 2019 2020 20212017

4,9

10,6

1,4 0,2
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Realizácia investi ných akcií

 Stavby - obstarané z VZ  Stavby - obstarané z dotácií  SHC (tzv. SZNR investície)

Ukon ené:
Počas roku 2021 sa dokončilo 16 stavieb, ktorých výstavba začala v predchádzajúcich rokoch. Medzi najdôležitejšie 

z nich patria:

 Želiezovce – Veľký Dvor - vodovod;

 Rekonštrukcia diaľkovodu Vlčany – Nové Zámky – oceľové potrubie;

 Podhájska – rozšírenie akumulácie a prívod vody z diaľkovodu;

 Prívod a rozvod pitnej vody v obciach Blesovce a Lipovník;

 Brezolupy – zásobovanie obce pitnou vodou;

 Drženice – prívod vody;

 Rekonštrukcia prestupov cez steny AKN 2x3000 m3 ČS Nové Zámky a prepadové žľaby AKN;

 Nitra ul. Bočná – kanalizácia;

 Klátová Nová Ves – vybudovanie kanalizácie;

 Vrakúň – kanalizácia;

 Dvory nad Žitavou – kanalizačné odbočenie;

 ČS Kajal – rekonštrukcia;

 ČOV Partizánske – odstránenie havarijného stavu sklených výplní;

 VDJ Lupka – rekonštrukcia elektroinštalácie;

 Modernizácia komunikačného systému na stávajúcich PČS v rámci ZsVS, a. s., OZ SA, OZ DS;

 Modernizácia SCADA na ČOV Nitra.

Vývoj investičnej činnosti v mil. €
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Zahájené:
Zahájených bolo v hodnotenom roku 91 nových stavieb, z nich sa do konca roka ukončilo 36, z ktorých je nižšie 

uvedený výber:

I. Zásobovanie pitnou vodou:

 Nitra – Dolné a Horné Krškany – ul. Brigádnická – Liesková – rekonštrukcia vodovodu;

 Topoľčany, ul. Sládkovičova – rekonštrukcia verejného vodovodu;

 Lipovník – rozvodné vodovodné potrubie rad V a V2;

 Chynorany – ul. M. R. Štefánika – rekonštrukcia vodovodu;

 Veľký Kýr – vybudovanie vodovodu;

 Šurany – okružná križovatka – obnova vodovodu;

 Sap – dobudovanie vodovodu;

 Levice – Svätojánska pustatina – ul. Družstevnícka, ul. Tichá – verejný vodovod;

 Nitra – prepojenie kanalizácie ul. Šúdolská a ul. Griesbachova;

 Nitra – Drážovce – prepojenie vodovodu a vytvorenie tlakových pásiem;

 Nové Sady – prekládka verejného vodovodu.

II. Odvedenie odpadových vôd:

 Levice – ul. Bátovská, ul. Družstevnícka a ul. Tatranská – dobudovanie verejnej kanalizácie;

 Veľký Meder – obnova havarijného stavu stokovej siete ul. Orechová;

 Veľký Meder – obnova havarijného stavu stokovej siete ul. Želiarska;

 Nesvady – predĺženie tlakovej kanalizácie;

 Levice – dobudovanie verejnej kanalizácie – SO 02 Bátovská cesta;

 Dolné Lefantovce – prepojenie kanalizácie – stoka A5-1;

 Levice – Svätojánska pustatina – ul. Družstevnícka, ul. Tichá – verejná kanalizácia.

III. Rekonštrukcie objektov na kanalizačnej sieti:

 Močenok – ČS DD – spätné úpravy po odstránení havarijného stavu.

IV. Rekonštrukcie objektov čistiarní odpadových vôd:

 ČOV Galanta – obnova vstupnej čerpacej stanice;

 ČOV Šaľa – most na usadzovacej nádrži;

 ČOV Šamorín – výmena hrablíc;

 ČOV Vráble – vyrovnanie nivelety prevzdušňovacieho systému;

 ČOV Šamorín – obnova prevzdušňovacích systémov;

 ČOV Podlužany – KPČS – SRTP doplnenie algoritmov riadenia;

 Dvory nad Žitavou - dispečing ČOV + PČS;

 ČOV + PČS – monitoring dovozu odpadových vôd zo žúmp.
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Spoločnosť v roku 2021 dosiahla výnosy z podnikateľskej činnosti vo výške 81 299 067 €, čo predstavuje medziročný 

nárast o 927 006 €, t. j. o 1,2 %.

Spoločnosť k 31. 12. 2021 vykázala výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení – zisk vo výške 214 580,62 €.

V súlade so Stanovami spoločnosti predkladáme orgánom spoločnosti nasledovný návrh na rozdelenie zisku:

Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch aj v roku 2021 základným zdrojom výnosov spoločnosti boli tržby z re-

gulovaných činností, ktoré vo výške 64 707 097 € tvorili 79,6 % podiel z celkových výnosov, z toho tržby za vodné 

predstavovali 42,5 % podiel a tržby za stočné 37,1 % podiel.

Výnosy

Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2021

2018 2019

74 110 75 499

2020

80 372

2021

81 299

V roku 2021 spoločnosť dosiahla kladný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením zisk vo výš-

ke 160 836 €. Po zúčtovaní odloženej dane z príjmu vo výške zápornej hodnoty – 53 745 € spoločnosť vykázala 

výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení zisk vo výške 214 581 €. Uvedený výsledok hospodárenia 

po zdanení bol dosiahnutý pri celkových nákladoch 81 084 486 € a celkových výnosoch 81 299 067 €, s dosiahnutou 

pridanou hodnotou vo výške 46 376 416 €.

Hospodársky výsledok po zdanení v roku 2021 (zisk) 214 580,62 €

Povinný prídel do rezervného fondu 10 % 21 458,00 €

Úhrada strát minulých rokov 193 122,62 €

Nerozdelený zisk 0,00 €

Celkové výnosy v tis. €
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Tržby za odkanalizovanú odpadovú vodu

37%

Tržby za dodanú pitnú vodu

42%

Iné výnosy z hosp. činnosti

2%

Aktivácia

3%Tržby z neregulovaných činností

4%

Výnosy z investičných dotácií

12%

V oblasti regulovaných tržieb sme v roku 2021 zaznamenali celkový medziročný nárast o 2 430 113 €, t. j. o 3,9 %. Ten-

to rastúci trend je spôsobený predovšetkým účelovým prijímaním opatrení, ktoré vedú k maximalizácii miery pripo-

jiteľnosti zákazníkov, t. j. odberných miest na existujúcu infraštruktúru spoločnosti a čiastočným vyhovením návrhu 

na zmenu ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody zo strany Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).

Tržby za dodávku pitnej vody zaznamenali medziročne mierny nárast o 41 317 €, t. j. o 0,1 % a v roku 2021 tak dosiahli 

celkovú hodnotu 34 520 333 €. Tento rovnomerný vývoj v odbyte pitnej vody je spôsobený viacerými faktormi: ne-

priaznivým demografickým vývojom, ktorý sa premieta do štruktúry obyvateľstva v zmysle pretrvávajúceho trendu 

intenzívneho starnutia slovenskej populácie, poklesom počtu obyvateľov v sídlach s verejným vodovodom v rámci 

územnej pôsobnosti spoločnosti, využívaním vlastných zdrojov vody v domácnostiach, ako aj medziročným pokle-

som percenta vzniku nových významnejších firiem v regióne na trhu.

2018 2019

34 513 34 458

2020

34 479

32 313 32 276 32 309

2021

34 520

32 359

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

Okrem tržieb z regulovaných činností patrili k významným výnosovým položkám v roku 2021 tiež výnosy z ukon-

čených investičných projektov z dotácií fondov EÚ (11,9 % podiel), tržby z neregulovaných činností (4,2 % podiel), 

aktivácia dlhodobého hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou oceneného vlastnými nákladmi (2,7 % 

podiel). Ďalšie výnosy z hospodárskej činnosti boli dosiahnuté vo výške 1 306 159 €, čo predstavuje 1,6 % podiel 

na celkových výnosoch a tvorili ich najmä: výnosy za zmluvné pokuty v hodnote 406 260 € a prijaté náhrady škôd 

vo výške 684 751 €, tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu v sume 52 558 €. Aj v roku 2021 si spoločnosť 

uplatnila náhradu škody za odvádzanú zrážkovú vodu vo výške 585 966 €, z dôvodu škody spôsobenej subjektami, 

ktoré majú vo vlastníctve alebo v správe nehnuteľnosti, z ktorých je odvádzaná zrážková voda z povrchového odto-

ku do verejnej kanalizácie, ktorú ZsVS, a. s., vlastní alebo prevádzkuje.

Štruktúra výnosov v roku 2021
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 Tržby za fakturovanú odkanalizovanú vodu v tis. €  Objem fakturovanej odkanalizovanej vody v tis. m3

V oblasti tržieb z neregulovaných činností spoločnosť v roku 2021 taktiež zaznamenala medziročný nárast 

o 455 898 €, t. j. o 15,4 % a dosiahla úroveň 3 421 437 €. Pre spoločnosť to znamená pozitívny signál, nakoľko tržby ne-

podliehajúce regulácii zaznamenávajú postupne rastúci trend. V roku 2021 boli najväčšími neregulovanými výnoso-

vými položkami tržby za likvidáciu odpadových vôd zo žúmp, ktoré predstavujú 37 % podiel a tržby za poskytované 

stavebné služby s podielom 22 % na celkových neregulovaných tržbách.

Celková hodnota aktivácie za rok 2021 bola vykázaná na úrovni 2 181 224 €, čo predstavuje medziročný nárast 

o 519 433 €, t. j. o 31,3 %. V rámci výnosov za aktiváciu vlastných výkonov spoločnosti boli zúčtované vlastné sta-

vebné a iné výkony zrealizované jednotlivými organizačnými zložkami spoločnosti na konkrétnych investičných 

projektoch. Takto cielenou vlastnou činnosťou jednotlivých organizačných zložiek zainteresovaných na ich realizácii 

je zvyšovaná produktivita práce a maximalizovaná využiteľnosť ich disponibilných personálnych, ale aj technických 

kapacít.

V oblasti tržieb za odvedenú odpadovú vodu spoločnosť taktiež zaznamenala rastúci trend, pričom medziročný 

nárast bol o 2 388 796 €, t.j. o 8,6 %. Celkové tržby za vodu odvedenú tak dosiahli hodnotu 30 186 764 €. Tržby 

za odvádzanú a čistenú odpadovú vodu však do veľkej miery ovplyvnila aj zmena cenového rozhodnutia Úradu 

pre reguláciu sieťových odvetví, pri ktorej sme od 01. 10. 2021 mohli uplatniť nárast jednotkovej ceny stočného 

o 0,0584 €/m3, t. j. o 5,5 %. V tejto súvislosti však treba podotknúť aj to, že spoločnosť má na výkon tejto regulovanej 

činnosti reálne vyššie ekonomicky oprávnené náklady, čo v konečnom dôsledku znamená, že fakturuje svojim zá-

kazníkom nižšiu cenu, ako vyplýva z vyčíslených oprávnených nákladov. Ako spoločensky zodpovedná firma sme 

týmto prihliadli na sociálne a ekonomické dopady fakturácie za naše služby zákazníkom spoločnosti.

2021

30 187

28 265

2018 2019

24 617 25 384

2020

27 798

27 715 27 732 27 887

2021

3 421

2018 2019

2 689 2 681

2020

2 966

Tržby z neregulovaných činností v tis. €
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2018 2019

73 742 77 664

2020

80 269

2021

81 084

Aktivácia majetku
2018 2019 2020 2021

tis. € tis. € tis. € tis. € podiel

Aktivácia 

majetku

investičné akcie 1 506 1 327 1 344 1 678 77,0%

prípojky 192 163 181 187 8,6%

obnova vodovodných

a kanal. potrubí
216 363 133 308 14,1%

služby vnútroorganizačné 5 3 4 7 0,3%

Aktivácia celkom 1 918 1 857 1 662 2 181 100%

Celkové náklady na zabezpečenie realizovaných výnosov za rok 2021 boli vo výške 81 138 231 € a náklady vrátane 

dane z príjmov odloženej predstavovali hodnotu 81 084 486 €. Rastúci trend v nákladoch predstavuje oproti pred-

chádzajúcemu roku 2020 zvýšenie o 815 865 €, t. j. o 1,0 %.

Jednou z najvýznamnejších nákladových položiek boli osobné náklady, ktoré tvoria podiel 37,4 % na celkových ná-

kladoch. Medzi ďalšie významné nákladové položky patria odpisy dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotné-

ho majetku (29,7 % podiel), výrobná spotreba, t. j. spotreba materiálu, energií a služieb (29,5 % podiel), ďalšie náklady 

na hospodársku a finančnú činnosť, t. j. dane a poplatky voči štátu, poistenie, úroky a bankové poplatky (3,4 % podiel).

V roku 2021 spoločnosť nevynaložila žiadne finančné prostriedky na výskum a vývoj.

Náklady

Osobné náklady

37%

Odpisy DNM a DHM

30%

Spotreba materiálu

8%

Spotreba energií

10%

Iné náklady na hosp. a fin. činnosť

3%

Ostatné služby

7%

Opravy a udržiavanie

5%

Celkové náklady v tis. €

Štruktúra nákladov v roku 2021
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Osobné náklady vrátane tvorby rezerv na sociálne 

pôžitky zamestnancov boli vo výške 30 333 363 €, s ná-

rastom oproti roku 2020 o 762 154 €, čo predstavuje 

medziročný nárast o 2,6 %. Tento rastúci trend je spô-

sobený viacerými faktormi, najzásadnejším bolo podpí-

sanie kolektívnej zmluvy spoločnosti, ktorá v roku 2021 

umožnila 2,0 % plánovaný medziročný nárast priemer-

nej mzdy zamestnancov a dodatočné náklady súvisiace 

so zmenou legislatívy, ktorá viedla k zvýšeniu nákladov 

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

či zavedenie rekreačných poukazov.

Vývoj osobných nákladov spoločnosti a podpis kolektívnej zmluvy na rok 2021 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 tejto súvislosti je dôležité zdôrazniť, že zvýšenie osobných nákladov je odôvodniteľné rastúcou produkti-

vitou práce zamestnancov, ktorá medziročne vzrástla o cca 4,1 % z výnosov a 3,1 % z množstva fakturovanej vody.

Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného ma-

jetku vrátane tvorby a zúčtovania opravných položiek 

k dlhodobému hmotnému majetku spoločnosti boli 

za rok 2021 vo výške 24 057 790 € a medziročne poklesli 

o 382 302 €, t. j. o 1,6 %. Pokles odpisov je z dôvodu čoraz 

výraznejšieho podielu zastaraného majetku spoločnosti 

hlavne vodárenskej infraštruktúry, ktorý je postupne úč-

tovne odpisovaný a zároveň je aj technicky a morálne 

zastaraný.

Osobné náklady v tis. €

Produktivita z výnosov bez dotácií (v tis. € / 1 zam.) Produktivita z objemu predanej vody (v tis. m3 / 1 zam.)

2018 2019 2020

42,1 43,4

49,5
47,5

2021 2017 2018 2019

39,4 39,9
41,940,6

2021

30 333

2021

24 959
28 333 29 571

2018 2019 2020

24 551 24 481 24 440

2018 2019 2020

24 058

2021

Odpisy DNM a DHM v tis. €
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Spotreba energií, ktorá v roku 2021 vzrástla o 147 768 tis. €,

t. j. o 1,9 %. Celková suma spotreby energií predstavo-

vala sumu 7 807 137 €, pričom z celkových nákladov 

spotrebované energie tvoria 9,6 % podiel. Medziročne 

neprišlo k zmene jednotkovej ceny elektrickej energie, 

z toho vyplýva, že medziročný nárast nákladov na ener-

gie o 1,9 % je spôsobený najmä z dôvodu nárastu ob-

jemu odobratej podzemnej vody a tiež je zapríčinený 

zvýšenou potrebou v súvislosti so zvýšením počtu od-

berných miest, ktoré sú spojené so zaradením ďalších 

čerpacích a prečerpávacích staníc, zmenou technológií 

a s navýšením výkonu na čistiarňach odpadových vôd 

takisto z dôvodu vyššej pripojiteľnosti výpustných miest 

na vodárenskú sieť.

V spotrebe materiálu spoločnosť dosiahla náklady 

za rok 2021 vo výške 6 678 040 €, v porovnaní s rokom 

2020 náklady na materiál vzrástli o 153 857 €, čo pred-

stavuje 2,4 % nárast. Nárast je do značnej miery spôso-

bený globálnym rastom cien z dôvodu stále pretrváva-

júcej koronakrízy, rastom cien energií, PHM a služieb 

u výrobcov a dodávateľov. Z celkových nákladov spot-

reba materiálu tvorí 8,2 % podiel.

Spotreba energie v tis. €

Spotreba materiálu v tis. €

6 785 6 556

7 659

2018 2019 2020

7 807

2021

6 678

2021

6 949 6 953
6 524

2018 2019 2020

Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok, t. j. nakupovaná podzemná voda predstavovala z nákladov v roku 

2021 sumu 1 674 036 € a v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka vzrástla o 5,2 %, t. j. o 83 340 €. Tento ná-

klad za odber podzemnej vody predstavuje 25,1 % podiel na celkových materiálových nákladov. Nákup pitnej vody 

od iných vodárenských spoločností bol v sume 143 835 €, čo predstavuje nárast o 29 282 €, t. j. 25,6 %.

Hodnota nákladov na služby mimo dodávateľských opráv a bez nákladov na reprezentáciu a cestovné bola v roku 

2021 vo výške 5 159 009 € a predstavovala medziročný nárast o 223 372 €, t. j. o 4,5 %. Tento nárast súvisí aj s IT 

službami na internet, s rozširovaním, servisom a udržiavaním súčasného softvérového vybavenia spoločnosti, ktoré 

prispieva k celkovej efektivite práce zamestnancov. Taktiež bolo nevyhnutné zapracovať legislatívne zmeny súvisia-

ce s kybernetickou bezpečnosťou do informačných technológií spoločnosti.

Z celkových nákladov dodávateľské služby tvoria 6,4 % 

podiel. Náklady na služby zahŕňajú okrem dodávok prác 

súvisiacich s informačnými technológiami, výpočtovou 

technikou aj poplatky za odvoz a likvidáciu kalov a za zneš-

kodňovanie odpadov, poplatky za telekomunikačné 

siete, náklady za právne úkony, výdaje na zvyšovanie 

odbornosti zamestnancov, poštovné a poplatky za tlač 

faktúr, nájomné, operatívny leasing, náklady na skúšky, 

deratizačné a dezinfekčné práce.

4 014
4 528

4 936

2018 2019 2020

5 159

2021

Služby v tis. €
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Stavebné opravy

12%

Štruktúra opráv dodávateľským spôsobom v roku 2021

Opravy technológií

33%

Opravy vozového parku

13%

Opravy ciest po 

rozkopávkach (poruchách)

13%

Opravy vodovodných

a kanalizačných potrubí

3%

Opravy a overovanie

vodomerov

7%

Ostatné opravy

7%

Periodické revízie VTZ

a opravy zo zákona

12%

Opravy a udržiavanie v tis. €

2018 2019

3 556

4 250

2020

4 082

2021

4 131

V rámci opráv dodávateľským spôsobom bol pre rok 2021 plán stanovený na základe potreby ZsVS, a. s., zabezpe-

čiť prevádzkyschopnosť dlhodobého majetku spoločnosti v súlade s legislatívnym rámcom stanoveným zákonom 

442/2002 Z. z. a vyhlášky MŽP SR č. 262/2010. Plnenie plánu opráv bolo zamerané okrem zabezpečenia prevádz-

kyschopnosti majetku najmä na bezpečnosť vodárenských sietí, strojov, prístrojov, zariadení a nehnuteľností. V roku 

2021 predstavoval tento náklad hodnotu 4 131 163 €, ktorá oproti roku 2020 vzrástla o 48 863 €, t. j. o 1,2 %. Z celko-

vých nákladov tvoria opravy dodávateľským spôsobom 5,1 % podiel. Vyššia potreba nákladov na opravy technológií 

v porovnaní s plánom spočíva v postupnom starnutí a opotrebovanosti súčasnej vodárenskej infraštruktúry a tiež 

v rozširovaní portfólia spravovaných technických a technologických zariadení, čo vyžaduje viac finančných pro-

striedkov na zabezpečenie prevádzky.

Najväčší podiel na externých opravách v roku 2021 tvorili opravy technológií v hodnote 33,4 %, ďalej opravy vozidiel 

s podielom 13,0 %. Dodávateľské opravy ciest po rozkopávkach pri poruchách tvorili v roku 2021 12,8 % podiel na 

celkových opravách. Aj táto položka prekročila plánovaný limit z dôvodu zabezpečenia väčšieho objemu nepredví-

daných opráv cestných komunikácii po havarijných stavoch. Nakoľko ZsVS, a. s., nedisponuje vlastnými kapacitami 

na zabezpečenie predmetných opráv ciest, musí tieto práce zabezpečovať dodávateľsky. V zmysle platných pred-

pisov slovenskej legislatívy a smerníc EÚ sa musia vykonávať periodické zákonné revízie vyhradených technických 

zariadení, ktoré tvorili v roku 2021 11,9 % podiel, ako aj opravy a overovanie vodomerov (6,5 % podiel). Opravy a reví-

zie musia vykonávať certifikované subjekty.

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

v porovnaní s rozsahom opráv zabezpečeným vlastnými kapacitami minimálny (5,6 %), nakoľko väčšinu takýchto 

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

zabezpečované v rámci investičného plánu spoločnosti.

V roku 2021 sa vykonali opravy vodovodných a kanalizačných sietí v celkovej hodnote 2 009 165 €, pričom dodá-

vateľom bolo vyfakturovaných 113 052 €, ostatné práce v hodnote 1 896 113 € boli vykonané výlučne organizačnými 

zložkami spoločnosti. Vlastná aktivita pri opravách majetku má medziročný rastúci trend o 13,3 %.

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.

Štruktúra nákladov na opravy a udržiavanie

2018 2019 2020 2021

podiel

tis. € tis. € tis. € tis. €

Externé

Opravy dodávateľským spôsobom celkom 3 556 4 250 4 082 4 131 68,5%

z toho: Opravy vod. a kanal. potrubí

dodávateľsky
58 61 34 113 5,6%

Interné

Opravy vlastnými pracovníkmi 1 548 1 630 1 674 1 896 31,5%

z toho: Opravy vod. a kanal. potrubí

vykonávané zamestnancami
1 548 1 630 1 674 1 896 94,4%

spolu

Opravy a údržba celkom 5 105 5 880 5 756 6 027 100,0%

z toho: Opravy vodovodných

a kanalizačných potrubí celkom
1 606 1 691 1 708 2 009 100,0%

Poruchy na vodárenskej infraštruktúre mj 2018 2019 2020 2021

Počet porúch na

Verejných vodovodoch ks 2 342 2 169 2 008 2 054

Verejných kanalizáciách ks 2 349 2 541 2 287 1 988

Celkový počet porúch ks 4 691 4 710 4 295 4 042

Hodnota porúch na

Verejných vodovodoch tis. € 1 207 1 242 1 292 1 481

Verejných kanalizáciách tis. € 260 255 358 417

Celková hodnota porúch tis. € 1 467 1 497 1 650 1 898
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Efektívne opatrenia a procesy prijaté vedením spoločnosti v súlade s celoštátnymi opatreniami zabezpečili, že pan-

démia COVID-19 v roku 2021 neovplyvnila celkové hospodárenie a riadne fungovanie spoločnosti. Neočakávané 

povinné výdavky v roku 2021 súviseli s preventívnymi opatreniami Krízového štábu ZsVS, a. s., ktoré vedenie spoloč-

nosti zaviedlo, aby ochránili zdravie zamestnancov a zamedzili šíreniu vírusu.

Aj vzhľadom na pretrvávajúcu mimoriadnu situáciu v roku 2021 súvisiacu s výskytom COVID-19, nebol zaznamena-

ný pokles výšky regulovaných tržieb. Táto situácia ale ovplyvnila prerozdelenie dodávok pitnej vody podľa odvetvo-

vej štruktúry zákazníkov. V kategórii Domácností došlo k zvýšeniu množstva dodanej pitnej vody o 670 tis. m3, ktoré 

pravdepodobne súvisí so znížením voľného pohybu obyvateľstva počas pandémie v roku 2021 a zdržiavaním sa 

obyvateľov v domácnostiach, pretože veľa podnikateľských subjektov využíva možnosť práce z domu. U ostatných 

odberateľov (firmy, školy, nemocnice, reštaurácie, obchody, športové zariadenia a podobne) došlo k zníženiu množ-

stva dodanej pitnej vody o 668 tis. m3.

Po zvážení všetkých potenciálnych dopadov v súvislosti s pandémiou COVID-19, sprísňovaním protipandemických 

opatrení na naše podnikateľské aktivity a vzhľadom na komoditu, s ktorou pracujeme sme dospeli k záveru, že tieto 

dopady a ani iné potenciálne dopady nemajú významný vplyv na našu spoločnosť pokračovať nepretržite v činnosti 

a fungovať nasledujúcich 12 mesiacov.

* Ostatní odberatelia = priemysel, poľnohospodárstvo, školstvo, štátna a verejná správa, zdravotníctvo, služby (ubytovanie, stravovanie, umenie, 

zábava a rekreácie, stavebníctvo, ostatné činnosti),

** Obce = sú to subjekty, ktoré ďalej dodávajú odberateľom pitnú vodu verejným vodovodom, ktorý buď vlastnia alebo prevádzkujú,

*** porovnanie roku 2021 s predpandemickým obdobím, t. j. s rokom 2019

Dopad koronakrízy

Základné tri skupiny odberateľov mj 2018 2019 2020 2021

***

Porovnanie 

s rokom 2019

Objem predanej pitnej vody

1 Domácnosti (obyvatelia) tis. m3 22 549 22 661 23 268 23 331 670

2 Ostatní odberatelia * tis. m3 8 563 8 364 7 746 7 696 -668

3 Obce ** tis. m3 1 201 1 251 1 296 1 332 81

Odbyt pitnej vody celkom tis. m3 32 313 32 276 32 309 32 359 82

Podiel odberateľských skupín na celkovom množstve predanej pitnej vody

1 Domácnosti (obyvatelia) podiel 69,8% 70,2% 72,0% 72,1% 1,9%

2 Ostatní odberatelia * podiel 26,5% 25,9% 24,0% 23,8% -2,1%

3 Obce ** podiel 3,7% 3,9% 4,0% 4,1% 0,2%

Štruktúra predaja 100% 100% 100% 100% -
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Od 01. 01. 2022 má spoločnosť zazmluvnenú vysokú cenu elektriny na prvý polrok 2022 a plynu na celý rok 2022, 

ktoré aktuálne nie sú premietnuté ako ekonomicky oprávnený náklad v cene vodného a stočného. Spoločnosť v me-

siaci apríl 2022 požiadala Úrad pre reguláciu sieťových odvetví o zmenu rozhodnutia ohľadom úpravy cien vodného

a stočného. Zvýšené platby za elektrinu a plyn majú okrem negatívneho vplyvu na hospodársky výsledok spoloč-

nosti negatívny vplyv aj na peňažné toky spoločnosti. Aktuálne sme v procese prípravy podmienok zákonného 

obstarávania elektriny a plynu na dlhšie časové obdobie s cieľom získania stability a výhodnejšej ceny. Tento proces 

obstarávania, hlavne čo sa týka cien energií negatívne ovplyvňuje vojnový konflikt na Ukrajine, trh s komoditami je 

nestabilný. Inflačná špirála ovplyvňuje aj ceny vodárenského materiálu a rast cien služieb.

Po zvážení všetkých potenciálnych dopadov s vysokými cenami energií na naše podnikateľské aktivity a vzhľa-

dom na komoditu, s ktorou pracujeme sme dospeli k záveru, že napriek tomu budeme nepretržite pokračovať

v činnosti a fungovať nasledujúcich 12 mesiacov.

Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje 
ú tovná závierka

Najväčší podiel na majetku spoločnosti má dlhodobý majetok, ktorý v roku 2021 tvoril 94,9 % majetku vo výške 

408 304 tis. €. V dlhodobom majetku najvýznamnejšiu položku tvoria nehnuteľnosti, stroje a zariadenia a nehmotný 

majetok. Krátkodobý majetok spoločnosti bol za rok 2021 vykázaný vo výške 17 802 tis. € a jeho najvýznamnejšiu 

položku tvoria obchodné a iné pohľadávky, peniaze a peňažné ekvivalenty a zásoby. Časové rozlíšenie predstavo-

valo sumu 4 010 tis. €.

Najväčšiu zložku kapitálu spoločnosti predstavuje základné imanie vo výške 176 034 tis. €, ktoré tvorí 40,9 % pasív. 

Vlastné imanie spoločnosti k 31. 12. 2021 bolo vo výške 193 921 tis. €. Podiel financovania vlastným kapitálom je 

vo výške 45,1 %. Záväzky spoločnosti boli v roku 2021 vo výške 70 171 tis. €, z toho dlhodobé záväzky predstavovali 

sumu 51 637 tis. €, krátkodobé záväzky boli vo výške 18 534 tis. €. Časové rozlíšenie je v hodnote 166 024 tis. €. Naj-

významnejšiu zložku pasív tvoria výnosy budúcich období, ktoré súvisia s postupným rozpustením prijatých dotácii 

z fondov Európskej únie.

Spoločnosť v roku 2021 nenadobudla žiadne vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely, alebo akcie, ani obchod-

né podiely materskej účtovnej jednotky podľa § 22 Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

Kapitálová a majetková štruktúra

Vybrané súvahové ukazovatele

2018 2019 2020 2021

tis. € tis. € tis. € podiel tis. € podiel

Aktíva

Dlhodobý majetok 449 536 435 562 422 351 95,1% 408 304 94,9%

Krátkodobý majetok 18 760 17 541 16 835 3,8% 17 802 4,1%

Časové rozlíšenie 3 689 4 124 4 879 1,1% 4 010 0,9%

Pasíva

Záväzky 80 631 78 299 75 032 16,9% 70 171 16,3%

Vlastné imanie 195 769 193 603 193 706 43,6% 193 921 45,1%

Časové rozlíšenie 195 585 185 324 175 327 39,5% 166 024 38,6%
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Kategorizácia majetku

Brutto hodnota majetku

k 31. 12. 2019 k 31. 12. 2020 k 31. 12. 2021

tis. € podiel tis. € podiel tis. € podiel

Neobežný majetok spolu v tis.€ 776 722 - 787 608 - 796 545 -

Vodárenský majetok, z toho: 692 709 94,2% 701 284 94,1% 706 015 94,1%

vodovod 246 997 35,7% 251 820 35,9% 254 118 36,0%

kanalizácia 225 830 32,6% 227 956 32,5% 230 093 32,6%

čistiarne odpadových vôd 111 064 16,0% 111 846 15,9% 111 814 15,8%

vodárenský hnuteľný majetok 108 817 15,7% 109 662 15,6% 109 990 15,6%

Ostatný majetok 32 414 4,4% 33 710 4,5% 34 189 4,6%

Pozemky 9 900 1,3% 9 909 1,3% 9 919 1,3%

Dlhodobý hmotný majetok spolu 735 023 100% 744 902 100% 750 123 100%

Obstaraný a nezaradený DHM 34 266 - 34 838 - 37 816 -

Poskytnuté preddavky na DHM 0 - 0 - 0 -

Dlhodobý nehmotný majetok spolu 7 433 - 7 868 - 8 606 -

Základom majetku spoločnosti je dlhodobý hmotný majetok vodárenský, ktorý predstavuje 94,1 % podiel z celkovej 

hodnoty majetku a zahrňuje vodovody, kanalizácie, čistiarne odpadových vôd a vodárenský hnuteľný majetok.

Obstarávacia hodnota dlhodobého hmotného majetku sa medziročne oproti roku 2020 zvýšila o 0,7 %. Spoločnosť 

eviduje k 31. 12. 2021 obstarávaný a nezaradený dlhodobý majetok v celkovej hodnote 37 816 290 €. K obstaranému 

dlhodobému majetku je vytvorená opravná položka v hodnote 1 086 258 € najmä z dôvodu nevyužiteľnosti projek-

tov.

Nákup samostatného hnuteľného majetku a dlhodobého nehmotného majetku v celkovej sume 2 105 781 € bol 

zameraný najmä na nákup čerpadiel, miešadiel, dúchadiel, dávkovacích zariadení, meracích, regulačných a labora-

tórnych prístrojov, transformátorov, špeciálnych vozidiel a mechanizmov, malej mechanizácie, pracovných nástrojov, 

kancelárskej techniky. Podstatný objem finančných prostriedkov bol určený na informačné technológie, a to najmä 

rozšírenie funkcionality informačných systémov.

Stav majetku
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Cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody v sume 1,0573 €/m3, podľa rozhodnutia ÚRSO č. 0021/2020/V, bola 

platná do 30. 09. 2021. V priebehu roka 2021 došlo k zmene ceny za odvedenie a čistenie odpadovej vody rozhod-

nutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0025/2021/V zo dňa 14. 09. 2021 a s účinnosťou od 01. 10. 2021 je 

aktuálne platná cena stanovená vo výške 1,1157 €/m3. Cena za výrobu a dodávku vody v sume 1,0802 €/m3 je platná 

bez zmeny od 01. 01. 2017 až do 31. 12. 2022 podľa rozhodnutia ÚRSO č. 0213/2017/V.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., je zákaznícky orientovanou spoločnosťou s neustálou snahou zvy-

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

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

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

Cenová politika 2021

Zákazníci

Cenová politika na rok 2021 (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 30. 09. 2021 1,0573 1,2688

Cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody od 01. 10. 2021 1 , 1 1 5 7 1,3388

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 1,0802

1,0802

1,1157

0,7550

0,8538

do

30. 11. 2017

od

01. 12. 2017

2018 do

31. 08. 2019

od

01. 09. 2019

do

31. 08. 2020

od

01. 09. 2020

od

30. 09. 2021

od

01. 10. 2021

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

0,8918 0,8918 0,8918

0,9721 0,9721 1,0573 1,0573
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Spoločnosť v roku 2021 zabezpečovala dodávku pitnej vody pre 212 648 odberných miest (ďalej OM), oproti roku 

2020 je to o 3 264 odberných miest viac, čo predstavuje medziročný nárast o 1,6 %. Najväčší počet odberných miest 

dodávok pitnej vody pribudol na odštepnom závode (ďalej OZ) Dunajská Streda a na OZ Nitra. Najväčší počet OM 

má OZ Nové Zámky, čo predstavuje 23,5 % a OZ Nitra s podielom 19,6%. Čo sa týka odpadovej vody, spoločnosť 

v roku 2021 zabezpečovala odkanalizovanie odpadových vôd pre 83 688 odberných miest, oproti roku 2020 je to 

o 4 802 odberných miest viac, čo predstavuje medziročný nárast o 6,1 %. Najvyšší nárast zaznamenal OZ Dunajská 

Streda a OZ Nové Zámky. Najvyšší podiel na počte OM odpadovej vody majú OZ Nitra 22,8 % a OZ Šaľa 22,1 %.

Odberné miesta

OZ Nové Zámky

49 920

OZ Topoľčany

34 568

Počet OM - pitná voda

Počet OM - odpadová voda

OZ Nitra

41 612OZ Šaľa

34 272

OZ Levice

24 571

Diaľkovody

8

OZ Dunajská 

Streda

27 697

OZ Nové Zámky

11 954

OZ Topoľčany

11 389

OZ Nitra

19 102

OZ Šaľa

18 483

OZ Levice

6 508

Diaľkovody

0

OZ Dunajská Streda

16 252

V týchto kontaktných miestach sú priamo riešené požiadavky zákazníkov, ktoré súvisia najmä s predložením ich 

žiadostí k uzavretiu zmlúv o dodávke vody alebo odvádzaní odpadových vôd, s vystavením faktúr a možnosťou ich 

hotovostnej úhrady, s predkladaním písomných podnetov a s nahlásením a preverovaním stavov. ZsVS, a. s., od roku 

2016 okrem priameho kontaktu so zákazníkmi v zákazníckych centrách, umožňuje svojim zákazníkom aj prostred-

níctvom webovej stránky spoločnosti v aplikácii zákazníckeho účtu prezerať si základné údaje o svojom odbernom 

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

svoje požiadavky, pričom primárnym cieľom je naďalej zjednodušovať a zefektívňovať prístup zákazníkov k ponú-

kaným službám. Celkovo túto službu k 31. 12. 2021 využívalo 5 637 registrovaných zákazníkov, t. j. o 1 797 zákazníkov 

viac ako v roku 2020. Cez aktívne formuláre zákazníci v roku 2021 zadali 4 402 svojich požiadaviek na vybavenie. 

Pre zákazníkov, ktorí uprednostňujú elektronickú komunikáciu prostredníctvom e-mailu je možné, aby svoje požia-

davky zasielali na e-mailové adresy, ktoré sú vytvorené individuálne pre pôsobnosť každého zákazníckeho centra.
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Vývoj OM - pitná voda Vývoj OM - odpadová voda

Nárast OM po OZ za rok 2021 pitná voda

2018 2019

203 178

209 384

206 208

2020

212 648

2021 2018 2019
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Najvyšší počet odberných miest pitnej vody pribudol na OZ Dunajská Streda (+ 855), z toho prevažne v meste Du-

najská Streda (+ 151) a na OZ Nitra (+ 765), z toho najviac v meste Nitra (+ 180). Najväčší podiel na počte odberných 

miest dodávok pitnej vody v rámci spoločnosti má OZ Nové Zámky, t. j. 23,5 %.

Nárast OM po OZ za rok 2021 odpadová voda
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Štruktúra OM - pitná voda

Štruktúra OM - odpadová voda

 Domácnosti

 Domácnosti

 Priemysel, poľnohospodárstvo a ostatní

 Priemysel, poľnohospodárstvo a ostatní

2018 2019 2020

187 592

15 586

193 521190 469

15 86315 739

2021

196 639

16 009

2018 2019 2020

64 328

2021

8 294

66 829

8 451

74 93170 330

8 757
8 556

V prípade odkanalizovania odpadovej vody má najväčší podiel na náraste OM odštepný závod Dunajská Streda, 

kde pribudlo 1 290 odberných miest. Tento nárast je zapríčinený najmä z dôvodu rozsiahlej individuálnej bytovej 

výstavby. Najvyšší nárast z pohľadu miest a obcí bol v obci Dvory nad Žitavou, kde pribudlo 458 odberných miest, 

najmä z dôvodu dobudovania kanalizácie a v meste Nitra pribudlo 264 odberných miest.

Z hľadiska kategorizácie spotrebiteľov pitnej vody naďalej najväčší podiel odberných miest spoločnosti tvoria do-

mácnosti v počte 196 639 OM, t. j. 92,5 % podiel z celkového počtu. Zvyšných 16 009 OM pitnej vody predstavujú 

priemyselné a poľnohospodárske subjekty, školstvo, štátna a verejná správa, zdravotníctvo a obce. V medziročnom 

porovnaní môžeme zhodnotiť nárast o 3 118 odberných miest t. j. o 1,6 %.

V rámci odvádzania odpadovej vody sa kategorizácia producentov vyvíjala porovnateľne, domácnosti tvorili 88,8 %

podiel všetkých producentov, v počte 74 931 výpustných miest. V medziročnom porovnaní ich počet narástol o 4 601, 

t. j. o 6,5 %. Ostatných 8 757 producentov odpadovej vody predstavovali priemyselné a poľnohospodárske subjekty, 

školstvo, štátna a verejná správa, zdravotníctvo a obce.
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 Odbyt – vybrané hodnoty  2018 2019 2020 2021

Preddavky na vodné a stočné

počet 852 459 1 010 796 1 160 268 1 256 779

€ 17 693 690 20 526 114 23 572 930 25 877 813

Inkasá vodného a stočného

počet 117 446 142 047 166 028 182 196

€ 2 497 625 2 927 246 3 417 919 3 805 364

Regulované tržby (vodné + stočné) € 59 130 627 59 841 410 62 276 984 64 707 097

Podiel preddavkových platieb

z regulovaných tržieb
% 29,9% 34,3% 37,9% 40,0%

Preddavkové platby sú jedným z najdôležitejších opatrení najmä po zavedení ročného odpočtového cyklu u domác-

ností namiesto polročného odpočtového cyklu. Veľký počet domácností po zavedení ročného odpočtového cyklu 

požiadalo o tieto preddavky, keďže vo vyúčtovacej faktúre majú vyčíslený vyšší nedoplatok ako v minulosti. Platenie 

preddavkov predstavuje aj pre domácnosti nižšiu finančnú záťaž než platba raz za rok. ZsVS, a. s., eviduje každým 

rokom medziročný nárast platieb preddavkov na vodné a stočné, vrátane ich inkasovania. V roku 2021 bolo prijatých 

1 256 779 preddavkov na vodné a stočné v sume 25 878 tis. €. Oproti roku 2020 bolo prijatých o 96 511 platieb viac, 

čo predstavuje sumu 2 305 tis. €, t. j. nárast 10,0 %.

Podiel preddavkov na vodné a stočné predstavuje 40,0 % z celkových tržieb za vodné a stočné a tento podiel 

na tržbách vodného a stočného sa zvýšil oproti roku 2020 o 2,1 %. To znamená, že viac ako tretinu tržieb dostaneme 

formou preddavkov.

S preddavkami na vodné a stočné súvisí aj úloha zabezpečenia inkasa preddavkov od všetkých zákazníkov, kto-

rí sa v zmluvách zaviazali k úhradám mesačných preddavkov týmto spôsobom platenia. Inkaso zabezpečuje 

pre všetkých odberateľov pravidelné platenie na termín dohodnutý v kalendári platieb. Za rok 2021 bolo inkasova-

ných 182 196 preddavkov na vodné a stočné v sume 3 805 tis. €, čo predstavuje 11,3 % nárast, t. j. o 16 168 platieb 

v sume 387 tis. €.

Preddavky na vodné a sto né

Podiel preddavkových platieb na celkových regulovaných tržbách
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Najvýznamnejší zákazníci spolo nosti v roku 2021
pod a fakturovaného objemu

Z hľadiska tržieb z fakturovaného objemu dodanej pitnej vody a objemu odvedenej odpadovej vody je rebríček 

TOP 30 zákazníkov 2021 v podstate rovnaký ako v predchádzajúcom období. Medzi najvýznamnejších zákazníkov 

spoločnosti v roku 2021 patrili:

P.č. TOP 30 Odberatelia v roku 2021
Percentuálny podiel na celkových 

tržbách za vodné a stočné

1. Okresné stavebné bytové družstvo Nitra 2,82%

2. Bytkomfort, s.r.o. Nové Zámky 1,99%

3. Službyt Nitra, s.r.o. 1,65%

4. Veolia Teplo, s.r.o. Levice 1,39%

5. Okresné stavebné bytové družstvo Levice 1,09%

6. Mesto Nitra 1,03%

7. Stavebné bytové družstvo Topoľčany 1,01%

8. Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o., Bratislava 0,99%

9. Novozámocké bytové družstvo, Nové Zámky 0,96%

10. TOMA, s.r.o., Topoľčany 0,92%

11. AGRO TAMI a. s., Nitra 0,83%

12. BYTTHERM, s.r.o., Bánovce nad Bebravou 0,81%

13. HYZA a. s., Topoľčany 0,81%

14. Stavebné bytové družstvo Šaľa 0,73%

15. Okresné stavebné bytové družstvo Dunajská Streda 0,71%

16. Stavebné bytové družstvo Partizánske 0,65%

17. Nitrianska teplárenská spoločnosť, a. s. (NTS), Nitra 0,65%

18. GSK Consumer Healthcare Levice, s.r.o. 0,63%

19. Enerbyt, s.r.o. Štúrovo 0,62%

20. BYSPRAV, spol. s r.o., Galanta 0,60%

21. SOUTHERM SPRÁVA, s.r.o., Dunajská Streda 0,56%

22. VODA PARTIZÁNSKE s.r.o. 0,55%

23. MPBH Šamorín s.r.o. 0,53%

24. Správa majetku mesta, n.o., Partizánske 0,53%

25. Ministerstvo obrany SR, sekcia majetku a infraštruktúry, Bratislava 0,52%

26. SLUŽBYT LEVICE, spol. s.r.o. 0,52%

27. Bytové družstvo Bánovce nad Bebravou 0,50%

28. Stavebné bytové družstvo S e r e ď 0,48%

29. Mesto Levice 0,41%

30. MILSY a. s., Bánovce nad Bebravou 0,41%
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Súvaha v skrátenej verzii

Riadky súvahy (v €)

Bežné účtovné obdobie - rok 2021
Predchádzajúce 

obdobie - rok 2020

Brutto
Netto Netto

Korekcia

Spolu majetok
820 362 634

430 116 301 444 065 648
-390 246 334

A Neobežný majetok
796 545 354

408 304 252 422 351 461
-388 241 102

A.I. Dlhodobý nehmotný majetok
8 605 980

934 375 513 736
-7 671 606

A.II. Dlhodobý hmotný majetok
787 939 374

407 369 878 421 837 725
-380 569 496

A.III. Dlhodobý finančný majetok
0

0 0
0

B Obežný majetok
19 807 148

17 801 916 16 835 210
-2 005 232

B.I. Zásoby
1 999 150

1 996 838 1 791 028
-2 312

B.II. Dlhodobé pohľadávky
405 541

405 541 418 134
405 541

B.III. Krátkodobé pohľadávky
10 454 692

8 451 772 8 985 044
-2 002 920

B.IV. Krátkodobý finančný majetok
0

0 0
0

B.V. Finančné účty
6 947 765

6 947 765 5 641 004
0

C Časové rozlíšenie
4 010 132

4 010 132 4 878 978
0

Spolu vlastné imanie a záväzky 430 116 301 444 065 648

A Vlastné imanie 193 921 054 193 706 473

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 18 878 808 18 868 464

A.V. Ostatné fondy zo zisku 0 0

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

A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov -1 205 717 -1 298 812

A.VIII. Výsledok hospodárenia za účt. obdobie po zdanení 214 581 103 439

B Záväzky 70 171 005 75 031 713

B.I. Dlhodobé záväzky 13 898 160 14 051 369

B.II. Dlhodobé rezervy 7 677 221 6 853 246

B.III. Dlhodobé bankové úvery 30 060 987 36 040 030

B.IV. Krátkodobé záväzky 9 526 080 9 041 207

B.V. Krátkodobé rezervy 1 329 092 1 366 395

B.VI. Bežné bankové úvery 7 679 467 7 679 467

B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci 0 0

C Časové rozlíšenie 166 024 242 175 327 462
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Výkaz ziskov a strát v skrátenej verzii

Pozn. DHM = dlhodobý hmotný majetok, DNM = dlhodobý nehmotný majetok

Riadky výkazu ziskov a strát (v €)
Bežné účtovné

obdobie - rok 2021

Predchádzajúce

obdobie - rok 2020

* Čistý obrat 68 128 534 65 242 523

** Výnosy z hospodárskej činnosti 81 299 065 80 371 823

I. Tržby z predaja tovaru 0 0

II. Tržby z predaja vlastných výrobkov 34 520 333 34 479 015

III. Tržby z predaja služieb 33 608 201 30 763 507

IV. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0 0

V. Aktivácia 2 181 224 1 661 791

VI. Tržby z predaja DNM, DHM a materiálu 52 558 362 862

VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 10 936 750 13 104 647

** Náklady na hospodársku činnosť 80 690 905 79 430 346

A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0 0

B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 14 483 705 14 157 893

C. Opravné položky k zásobám 1 472 25 659

D. Služby 9 448 165 9 159 450

E. Osobné náklady 30 333 363 29 571 209

F. Dane a poplatky 571 734 734 189

G. Odpisy a opravné položky k DNM a DHM 24 057 790 24 440 093

H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného ma-

teriálu
21 441 25 500

I. Opravné položky k pohľadávkam 855 260 336 752

J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť 917 975 979 601

*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 608 160 941 478

* Pridaná hodnota 46 376 416 43 561 311

** Výnosy z finančnej činnosti 2 237

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 2 237

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 447 326 454 306

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 280 204 324 399

O. Kurzové straty 794 792

P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové 

operácie
0 0

Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť 166 328 129 114

*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -447 324 -454 069

**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 160 836 487 409

R. Daň z príjmov -53 745 383 970

S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom 0 0

**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 214 581 103 439
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Poznámky Ú  PODV 3-01                                           I O: 36550949 DI : 2020154609

1

Všeobecné informáVV cie

Západoslovenská vodárenská spolo nos , a.s.

Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60

Akciová spolo nos  bola založená zakladate skou listinou zo d a 2.12.2002.

Do obchodného registra okresného súdu Nitra bola zapísaná oddiel: Sa vložka . 10193/N, d a
7.1.2003.

Predmet innosti spolo nosti:
Zásobova  obyvate stvo, priemysel, po nohospodárstvo a alších spotrebite ov pitnou a úžitkovou
vodou z verejných vodovodov v danej územnej pôsobnosti.

Odvádza  a isti odpadové vody vypúš ané do verejnej kanalizácie v danej územnej pôsobnosti.

V súvislosti so základným predmetom podnikania :  prevádzkova , udržiava , opravova  a ochra ova  
vodné zdroje, verejné vodovody, verejné kanalizácie a istiarne odpadových vôd.

Ru enie ú tovnej jednotky v iných ú tovných jednotkách

   Obchodná spolo nos  nie je neobmedzene ru iacim spolo níkom v iných ú tovných jednotkách.

Právny dôvod na zostavenie ú tovnej závierky

Táto ú tovná závierka je riadna závierka spolo nosti. Bola zostavené za ú tovné obdobie od 1.1.2021 
do 31.12.2021.

Schválenie predchádzajúcej ú tovnej závierky
Ú tovná závierka za ú tovné obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020 bola schválená valným 
zhromaždením spolo nosti d a 23.6.2021.

Údaje o skupine ú tovných jednotiek
Ú tovná jednotka nie je sú as ou konsolidovaného celku. Ú tovná jednotka nie je materskou
ú tovnou jednotkou.

Informácia o po te zamestnancov

Názov položky Bežné ú tovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce
ú tovné obdobie

Priemerný prepo ítaný po et zamestnancov 1 448,24 1 482,31
Stav zamestnancov ku d u, ku ktorému sa zostavuje
ú tovná závierka, z toho: 1 454,0 1 498,0

   po et vedúcich zamestnancov 103,0 110,0
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Informff ácie o prirr jii atýcjj h postupoch

a/ Spolo nos  používa ú tovné metódy a ú tovné zásady spôsobom, ktorý predpokladá, že ú tovná 
jednotka bude nepretržite pokra ova  vo svojej innosti. Je predpoklad, že minimálne 12 
mesiacov od dátumu, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka, nenastanú skuto nosti, ktoré by
obmedzovali alebo zabra ovali pokra ova  v jej innosti.

b/ Ú tovná jednotka v priebehu ú tovného obdobia nemenila ú tovné metódy a ú tovné zásady.

c/ Spolo nos  používa tieto spôsoby oce ovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov: 

1/ dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou oce uje obstarávacou cenou, ktorá zahr uje
cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním. Obstarávacia cena je znížená o oprávky

2/ dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou oce uje obstarávacou cenou  vrátane nákladov 
súvisiacich s obstaraním. Od 1.1.2003 do ceny nie sú zahrnuté úroky z úverov. Obstarávacia 
cena je znížená o oprávky a opravné položky, ktoré sú tvorené z dôvodu zastavenia prác
súvisiacich s obstaraním majetku

3/ dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou innos ou oce uje vlastnými nákladmi

4/ zásoby obstarané kúpou sú oce ované cenou obstarania vrátane nákladov súvisiacich
s obstaraním. Vyskladnenie zásob rovnakého druhu sa oce uje v cene zistenej váženým
aritmetickým priemerom. Na zníženie hodnoty zásob sa vytvárajú opravné položky. Pri 
ú tovaní zásob postupuje spolo nos  pod a Opatrenia . 23 054/2002-92  MF SR spôsobom A

5/ poh adávky oce uje pri ich vzniku menovitou hodnotou. Ocenenie poh adávok sa znižuje     
o pochybné a nevymožite né poh adávky formou opravných položiek

6/ pe ažné prostriedky a ceniny sa oce ujú menovitou hodnotou

7/ náklady budúcich období a príjmy budúcich období vykazuje vo výške, ktorá je potrebná na 
dodržanie zásady vecnej a asovej súvislosti s ú tovným obdobím

8/ vlastné imanie, skladá sa zo základného imania, zákonného rezervného fondu, ostatné
kapitálové fondy a výsledku hospodárenia v schva ovaní.

8/ záväzky, vrátane rezerv a úverov oce uje pri ich vzniku menovitou hodnotou

9/ výdavky budúcich období a výnosy budúcich období vykazuje vo výške, ktorá je potrebná na
dodržanie zásady vecnej a asovej súvislosti s ú tovným obdobím

10/ da  z príjmov splatnú za bežné obdobie a da  z príjmov odloženú do budúcich ú tovných 
období oce uje menovitou hodnotou

11/ opravy nevýznamných chýb minulých rokov sa ú tujú v bežnom ú tovnom období na príslušný
nákladový alebo výnosový ú et.

d/  Pre ú tovné odpisovanie dlhodobého majetku si spolo nos  zvolila rovnomerné odpisovanie. Od
1.1.2010 spolo nos  používa odpisový plán, v ktorom boli zmeny, v zmysle zákona . 60/2009 zo 
d a 17.2.2009, ktorým sa mení a dop a zákon 595/2003 Z. z. o daniach z príjmov pod a prílohy  .
1 a nariadenie Európskeho parlamentu a rady ES . 451/2008 z 23.4.2008, ktorým sa zavádza nová
štatistická klasifikácia produktov. K zmene odpisového plánu bola vydaná interná smernica.
Majetok je zaradený do odpisových skupín, ku ktorým je priradený da ový aj ú tovný odpis, 
nako ko sa ú tovné a da ové odpisy nerovnajú. 0d januára 2011 bola k ú tovným odpisom 
použitá nová smernica, v ktorej sa doba odpisovania prehodnotila s oh adom na opotrebovanie 
zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania. Smernica bola schválená predstavenstvom 
spolo nosti. Drobný dlhodobý hmotný majetok do 1700 € nadobudnutý po 1.1.2003 je pri uvedení 
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      do užívania ú tovaný priamo do nákladov na ú et 501 spotreba materiálu. Drobný dlhodobý 
nehmotný majetok do 2400 € nadobudnutý po 1.1.2003 je ú tovaný do nákladov na ú et 518 
Služby a je evidovaný v operatívnej evidencii. V roku 2015 bol odpisový plán aktualizovaný v
zmysle platnej legislatívy. 

Tabu ka ú tovných odpisových sadzieb
Odpisová skupina Doba odpisovania Obsah

1 6 Kalkula ky, fotokopírovacie stroje
2 8 Motocykle, nábytok, prietokomery, laboratórne prístroje
3 13 Motory, agregáty, zemné stroje, kotle
4 30 Vodojemy, terenné a sadové úpravy
5 30 Rozvody, spevnené plochy
6 4 Opera né systémy, vozidlá, informa né systémy
7 8 Kancelárske stroje, kosa ky, ru né náradie
8 12 V tacie a pretlá acie stroje
9 10 Cisterny, špeciálne motorové vozidlá

10 12 Kompresory, zameriavacie zariadenia
11 16 Prístroje a zariadenia na filtrovanie a dávkovanie
12 18 Elektrické prístroje, ventily, transformátory, rozvádza e
13 23 Budovy pre dopravu a telekomunikácie
14 30 Komunikácie
15 35 Nebytové budovy
17 50 Historické budovy
18 35 Budovy pre služby
19 23 Garáže, dia kové rozvody
20 3 erpadlá
21 40 Budovy na bývanie, administratívne budovy

e/ Preh ad o použití poskytnutej dotácie

Spolo nos  ú tovala o dotáciách prijatých na realizáciu projektov financovaných z podporných 
fondov EÚ a štátneho rozpo tu - OV Sever – odvedenie a istenie odpadových vôd v hodnote
1 356 757 €, Jelšovce – vodovod v hodnote 141 626 €, Nitra ulice Kalvárska, Brigádnická –
vybudovanie vodovodu v hodnote 109316,78 €, Nitra ulica Hornozoborská – vybudovanie 
vodovodu v hodnote 131 515 €.

Informácie, ktoe rérr vysvet ujú a dop ajú položky súvahy

Informácie k položkám na strane aktív súvahy
Dlhodobý nehmotný majetok

Prvotné ocenenie
Stav na za iatku 
ú tovného obdobia

7 858 512 5 594 0 0 3 560 0 7 867 666

Prírastky 0 0 0 0 738 314 0 738 314
Úbytky 0 0 0 0 0 0
Presuny 480 314 0 0 0 -480 314 0
Stav na konci 
ú tovného obdobia 8 338 826 5 594 0 0 261 560 0 8 605 980

Bežné ú tovné obdobie
Dlhodobý nehmotný 

majetok
Poskytnuté
preddavky

na DNM
Spolu

Ocenite né 
práva Goodwill

Ostatný 
DNM

Obstará-vaný
DHM 

Aktivované
náklady
na vývoj

Softvér
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Stav na za iatku
ú tovného obdobia 7 348 336 5 594 0 0 0 0 7 353 930

Prírastky 317 676 0 0 0 0 0 317 676
Úbytky 0 0 0 0 0 0 0
Presuny 0 0 0 0 0 0
Stav na konci
ú tovného obdobia

7 666 012 5 594 0 0 0 0 7 671 606

Stav na za iatku
ú tovného obdobia 510 176 0 0 0 3 560 0 513 736

Stav na konci
ú tovného obdobia

672 814 0 0 0 261 560 0 934 374

Oprávky

Zostatková hodnota 

Prvotné ocenenie
Stav na za iatku
ú tovného obdobia

7 414 583 5 594 0 0 12 600 0 7 432 777

Prírastky 0 0 0 0 434 889 0 434 889
Úbytky 0 0 0 0 0 0
Presuny 443 929 0 0 0 -443 929 0
Stav na konci
ú tovného obdobia 7 858 512 5 594 0 0 3 560 0 7 867 666

Stav na za iatku
ú tovného obdobia

7 033 032 5 594 0 0 0 0 7 038 626

Prírastky 315 304 0 0 0 0 0 315 304
Úbytky 0 0 0 0 0 0 0
Presuny 0 0 0 0 0 0
Stav na konci
ú tovného obdobia 7 348 336 5 594 0 0 0 0 7 353 930

Stav na za iatku
ú tovného obdobia

381 551 0 0 0 12 600 0 394 151

Stav na konci
ú tovného obdobia 510 176 0 0 0 3 560 0 513 736

Oprávky

Zostatková hodnota

Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobieDlhodobý nehmotný
majetok Ostatný

DNM
Obstará-vaný

DHM
Poskytnuté 
preddavky

SpoluAktivované
náklady

Softvér Ocenite né
práva

Goodwill

Dlhodobý hmotný majetok

Prvotné ocenenie

Stav na za iatku ú tovného 
obdobia 9 908 684 601 965 158 133 028 401 0 0 34 838 337 39 779 740 619

Prírastky 0 0 0 0 0 9 285 212 3 784 9 288 996

Úbytky 0 144 465 929 047 0 0 12 906 3 823 1 090 241

Presuny 10 471 4 613 762 1 670 120 0 0 -6 294 353 0 0

Stav na konci ú tovného 
obdobia 9 919 155 606 434 455 133 769 474 0 0 37 816 290 0 787 939 374

Oprávky

Stav na za iatku 
ú tovného obdobia

0 275 425 510 81 391 126 0 0 0 0 356 816 636

Prírastky 16 362 375 7 540 745 0 0 0 0 23 903 120

Úbytky 194 425 1 042 093 0 0 0 0 1 236 518

Presuny 0 0 0 0 0 0 0
Stav na konci ú tovného 
obdobia 0 291 593 460 87 889 778 0 0 0 0 379 483 238

Dlhodobý hmotný majetok

Bežné ú tovné obdobie

Ostatný DHM
Obstaraný

DHM

Poskytnuté
preddavky na

DHM
SpoluPozemky Stavby

hnute né veci 
a súbory 

hnute ných
vecí

Pestovate ské 
celky trvalých 

porastov
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Opravné položky

Stav na za iatku
ú tovného obdobia

0 0 0 0 0 1 086 258 0 1 086 258

Prírastky 0 0 0 0 0 0 0 0

Úbytky 0 0 0 0 0 0 0 0

Presuny 0 0 0 0 0 0 0 0
Stav na konci ú tovného
obdobia 0 0 0 0 0 1 086 258 0 1 086 258

Zostatková hodnota

51 637 275 0 0 33 752 079 39 421 837 725

Stav na konci ú tovného
obdobia 9 919 155 314 840 995 45 879 696 0 0 36 730 032 0 407 369 878

Stav na za iatku
ú tovného obdobia

9 908 684 326 539 648

Prvotné ocenenie

Stav na za iatku ú tovného
obdobia 9 899 903 594 289 616 130 833 622 0 0 34 266 030 0 769 289 171

Prírastky 0 0 0 0 0 10 815 482 28 915 10 844 397

Úbytky 2 310 81 331 280 432 0 0 0 28 876 392 949

Presuny 11 091 7 756 873 2 475 211 0 0 -10 243 175 0 0
Stav na konci ú tovného
obdobia

9 908 684 601 965 158 133 028 401 0 0 34 838 337 39 779 740 619

Oprávky

Stav na za iatku
ú tovného obdobia

0 258 971 476 73 724 544 0 0 0 0 332 696 020

Prírastky 16 535 365 7 953 295 0 0 0 0 24 488 660

Úbytky 81 331 286 713 0 0 0 0 368 044

Presuny 0 0 0 0 0 0 0
Stav na konci ú tovného
obdobia 0 275 425 510 81 391 126 0 0 0 0 356 816 636

Opravné položky

Stav na za iatku
ú tovného obdobia

0 0 0 0 0 1 425 762 0 1 425 762

Prírastky 0 0 0 0 0 0 0 0

Úbytky 0 0 0 0 0 339 504 0 339 504

Presuny 0 0 0 0 0 0 0 0
Stav na konci ú tovného
obdobia

0 0 0 0 0 1 086 258 0 1 086 258

Zostatková hodnota

0 33 752 079 39 421 837 725

Dlhodobý hmotný majetok

Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie

Stav na konci ú tovného
obdobia 9 908 684 326 539 648 51 637 275 0

Ostatný DHM
Obstaraný 

DHM

Poskytnuté
preddavky na 

DHM
Spolu

Stav na za iatku
ú tovného obdobia

9 899 903 335 318 140 57 109 078 0 0 32 840 268 0 435 167 389

Pozemky Stavby

hnute né veci 
a súbory

hnute ných 
vecí

Pestovate ské
celky trvalých 

porastov

Poistenie hmotného majetku

Spolo nos  v roku 2021 poistila svoj dlhodobý majetok v zmysle platných zákonov 
a predpisov, a to formou povinného zmluvného poistenia motorových vozidiel v sume 159 629 €,
havarijného poistenia vozidiel v sume 90 527 €, poistenia majetku a zodpovednosti za škodu v sume 
430 612 €.
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Opravné položky k zásobám

Materiál 26 646 2 371 899 25 806 2 312
Nedokon ená výroba a polotovary vlastnej
výroby

0 0 0 0 0

Poskytnuté preddavky na zásoby 0 0 0 0 0

Zásoby spolu 26 646 2 371 899 25 806 2 312

Stav OP na konci 
ú tovného 
obdobia

Stav OP 
na za iatku 
ú tovného 

obdobia

Tvorba OP
Zú tovanie OP 

z dôvodu zániku 
opodstatnenosti

Zú tovanie OP 
z dôvodu

vyradenia
majetku z 

ú tovníctva

Zásoby

Bežné ú tovné obdobie

Vývoj opravnej položky k poh adávkam

Poh adávky z obchodného styku 1 147 660 186 690 468 376 25 768 840 206
Poh adávky vo i dcérskej ú tovnej jednotke 
a materskej ú tovnej jednotke

0 0 0 0 0

Poh adávky vo i spolo níkom, lenom 
a združeniu

0 0 0 0 0

Iné poh adávky 0 1 162 714 0 0 1 162 714

Poh adávky spolu 1 147 660 1 349 404 468 376 25 768 2 002 920

Stav OP 
na za iatku 
ú tovného 

obdobia

Tvorba OP
Zú tovanie OP 

z dôvodu zániku 
opodstatnenosti

Zú tovanie OP 
z dôvodu

vyradenia
majetku z 

ú tovníctva

Stav OP na konci 
ú tovného 
obdobia

Poh adávky

Bežné ú tovné obdobie

Veková štruktúra poh adávok

Názov položky V lehote splatnosti Po lehote splatnosti Poh adávky spolu

Poh adávky z obchodného styku 405 541 0 405 541

Poh adávky vo i spolo níkom, lenom 
a združeniu

0 0 0

Iné poh adávky 0 0 0

Dlhodobé poh adávky spolu 405 541 0 405 541

Poh adávky z obchodného styku 5 272 472 2 070 487 7 342 959

Poh adávky vo i spolo níkom, lenom 
a združeniu

104 228 0 104 228

Sociálne poistenie 0 0 0

Da ové poh adávky a dotácie 33 322 0 33 322

Iné poh adávky 648 677 2 325 506 2 974 183

Krátkodobé poh adávky spolu 6 058 699 4 395 993 10 454 692

Dlhodobé poh adávky

Krátkodobé poh adávky

Poh adávky zabezpe ené záložným právom alebo inou formou zabezpe enia -
záložné právo na poh adávky v hodnote 2 954 838 €.
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Krátkodobý finan ný majetok

Názov položky Bežné ú tovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce

ú tovné obdobie

Pokladnica, ceniny 11 903 10 958

Bežné ú ty v banke alebo v pobo ke
zahrani nej banky

6 935 898 5 630 072

Vkladové ú ty v banke alebo v pobo ke
zahrani nej banky termínované

0 0

Peniaze na ceste -36 -26

Spolu 6 947 765 5 641 004

Významné položky nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Opis položky asového rozlíšenia Bežné ú tovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce

ú tovné obdobie

Náklady budúcich období dlhodobé, z toho: 9 422 38 662

Licencie 9 422 38 662

Náklady budúcich období krátkodobé, z toho: 678 004 675 278

Poistné majetku , vozidiel 526 385 444 494

Licencie, aktualizácie 107 467 165 001

Telekomunika né služby 28 344 28 644

Predplatné, poplatky nebytové priestory, 
VÚB,

15 808 37 139

Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho: 0 0

Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho: 3 322 706 4 165 038
Prevádzkovanie vodohospodárskych                      
zariadení

186 801 208 183

Vodné a sto né 3 135 905 3 956 855

Informácie k položkám na strane rr pasív súvahy
Rozdelenie ú tovného zisku alebo o vysporiadanie ú tovnej straty

Názov položky Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie

Ú tovný zisk 103 439

Rozdelenie ú tovného zisku Bežné ú tovné obdobie

Prídel do zákonného rezervného fondu 10 344

Prídel do štatutárnych a ostatných fondov 0

Prídel do sociálneho fondu 0

Prídel na zvýšenie základného imania 0

Úhrada straty minulých období 0

Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov 93 095

Rozdelenie podielu na zisku spolo níkom, lenom 0

Iné 0

Spolu 103 439

O rozdelení výsledku hospodárenia za ú tovné obdobie 2021 rozhodne valné zhromaždenie.
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Rezervy

Stav na za iatku
ú tovného

obdobia
Tvorba Použitie Zrušenie

Presun 
z dlhodobej na 

krátkodobú 
rezervu

Stav na konci
ú tovného 

obdobia

Dlhodobé rezervy, z toho: 6 853 245 1 299 030 475 055 0 0 7 677 220

 mzdové nároky 55 975 0 0 0 55 975

 súdne spory, trovy konania 1 471 684 0 6 480 0 0 1 465 204

 zamestnanecké nároky 2 338 133 1 299 030 468 575 0 0 3 168 588

 zmenka 2 987 453 0 0 0 0 2 987 453

Krátkodobé rezervy, z toho: 1 366 395 741 905 718 919 60 290 0 1 329 091

 nevy erp. dovolenky a odvody 337 904 352 156 299 694 38 210 0 352 156

 nevyplatené odmeny a odvody 439 093 388 794 418 532 20 561 0 388 794

 nevyfaktur. dodávky a služby 2 212 955 693 1 519 0 955

 Zamestnanecké nároky 587 186 0 0 0 0 587 186

Názov položky

Bežné ú tovné obdobie

Stav na za iatku
ú tovného

obdobia
Tvorba Použitie Zrušenie

Presun 
z dlhodobej na 

krátkodobú 
rezervu

Stav na konci
ú tovného 

obdobia

Dlhodobé rezervy, z toho: 6 840 055 1 120 620 860 555 0 -246 875 6 853 245

 mzdové nároky 37 158 7 979 0 10 838 55 975

 súdne spory, trovy konania 2 050 053 0 578 369 0 0 1 471 684

 zamestnanecké nároky 1 765 391 1 112 641 282 186 0 -257 713 2 338 133

 zmenka 2 987 453 0 0 0 0 2 987 453

Krátkodobé rezervy, z toho: 1 321 910 779 209 882 755 98 844 246 875 1 366 395

 nevy erp. dovolenky a odvody 566 456 337 904 516 088 50 368 0 337 904

 nevyplatené odmeny a odvody 399 924 439 093 341 358 47 728 -10 838 439 093

 nevyfaktur. dodávky a služby 26 057 2 212 25 309 748 0 2 212

 Zamestnanecké nároky 329 473 0 0 0 257 713 587 186

Názov položky

Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie

Splatnos záväzkov

Názov položky Bežné ú tovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce

ú tovné obdobie

Záväzky po lehote splatnosti 63 252 83 523

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka 
vrátane

9 462 828 8 957 684

Krátkodobé záväzky spolu 9 526 080 9 041 207

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až pä  rokov 13 898 160 14 051 369

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad pä  rokov 0 0

Dlhodobé záväzky spolu 13 898 160 14 051 369
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Odložená da ová poh adávka odložený da ový záväzok

Názov položky Bežné ú tovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce 

ú tovné obdobie
Do asné rozdiely medzi ú tovnou hodnotou majetku a da ovou 
základ ou, z toho:

130 418 499 124 023 325

odpo ítate né -2 455 448 -1 660 346

zdanite né 132 873 947 125 683 671

Do asné rozdiely medzi ú tovnou hodnotou záväzkov a da ovou 
základ ou, z toho:

65 286 729 58 635 626

odpo ítate né 65 286 729 58 635 626

zdanite né 0 0

Možnos  umorova  da ovú stratu v budúcnosti 2 340 605 3 343 570

Možnos  previes  nevyužité da ové odpo ty 0 0

Sadzba dane z príjmov (v %) 21 21

Odložená da ová poh adávka 14 717 384 13 364 304

Uplatnená da ová poh adávka 14 225 857 12 662 154

Zaú tovaná ako zníženie nákladov 1 563 703 1 323 547

Zaú tovaná do vlastného imania 0 0

Odložený da ový záväzok 27 903 529 26 393 571

Zmena odloženého da ového záväzku 0 0

Zaú tovaná ako náklad 1 509 958 1 707 517

Zaú tovaná do vlastného imania 0 0

Rozdiely medzi platnými ú tovnými a da ovými predpismi spôsobujú do asné rozdiely medzi
ú tovnými a da ovými hodnotami majetku a záväzkov pre ú ely finan ného vykazovania a ich
da ovými základmi. Da ový dopad na pohyby v týchto do asných rozdieloch je k 31.12.2021
zú tovaný v sadzbe 21 %. Odložená da  nebola ú tovaná z da ovej straty, nako ko nie je predpoklad 
umorovania straty v budúcich rokoch. 

Záväzky zo sociálneho fondu

  Názov položky Bežné ú tovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce

ú tovné obdobie

Za iato ný stav sociálneho fondu 76 496 58 890

Tvorba sociálneho fondu na archu nákladov 229 147 232 203

Tvorba sociálneho fondu zo zisku 0 0

Ostatná tvorba sociálneho fondu 0 0

Tvorba sociálneho fondu spolu 229 147 232 203

erpanie sociálneho fondu 214 482 214 597

Kone ný zostatok sociálneho fondu 91 161 76 496

Bankové úvery, pôži ky a krátkodobé finan né výpomoci

Názov položky Mena Úrok p.a. v %
Dátum

splatnosti

Suma istiny           
v príslušnej mene      
za bežné ú tovné

obdobie

Suma istiny           
v príslušnej mene      
za bezprostredne 
predchádzajúce 
ú tovné obdobie

VÚB úver 2/ZF/2008 EUR 0,85 20.4.2023 338 233 1 014 698

UniCredit Bank úver 368/COPRP/2015 EUR 0,69 15.10.2030 20 056 078 24 390 196

VÚB úver 56/ZF/2016 EUR 0,79 31.1.2026 3 133 400 4 127 996

SLSP úver 462/CC/2017 EUR 0,53 15.5.2024 1 440 000 2 400 000

SLSP úver 347/CC/19 EUR 0,49 15.9.2027 3 392 852 4 107 140

SLSP úver 532/CC/21 EUR 0,42 31.12.2045 1 700 424 0

Dlhodobé bankové úvery 
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Krátkodobé bankové úvery

VÚB úver 2/ZF/2008 EUR 0,85 20.10.2022 676 465 676 465

UniCredit Bank úver 368/COPRP/2015 EUR 0,69 15.12.2022 4 334 118 4 334 118

VÚB úver 56/ZF/2016 EUR 0,79 31.10.2022 994 596 994 596

SLSP úver 462/CC/2017 EUR 0,53 15.11.2022 960 000 960 000

SLSP úver 347/CC/19 EUR 0,49 15.12.2022 714 288 714 288

SLSP úver 532/CC/21 EUR 0,42 31.12.2045 0 0

Významné položky asového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich 
období

Názov položky Bežné ú tovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce 

ú tovné obdobie

Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho: 0 0

Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho: 12 065 14 611

 Splátky úrokov z úverov 3 465 5 303

 Ostatné 8 600 9 308

Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho: 156 488 257 165 677 337

 Prijaté dotácie na obstaranie DHM 156 488 257 165 677 337

Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho: 9 523 919 9 635 514
 Prijaté dotácie na obstaranie DHM ( odpisy 
r.2022)

9 506 361 9 617 972

 Nájomné nebytových priestorov 17 558 17 542

Informácia o dani z príjmov

O odloženej da ovej poh adávke z da ovej straty spolo nos  neú tovala z dôvodu, že nie je
pravdepodobné stratu v budúcnosti umorova .

Názov položky Bežné ú tovné obdobie
Bezprostredne

predchádzajúce ú tovné 
obdobie

Suma odloženej da ovej poh adávky ú tovanej ako náklad alebo výnos 
vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov 0 0

Suma odloženého da ového záväzku ú tovaného ako náklad alebo 
výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov 0 0

Suma odloženej da ovej poh adávky týkajúca sa umorenia da ovej straty,
nevyužitých da ových odpo tov a iných nárokov, ako aj do asných 
rozdielov predchádzajúcich ú tovných období, ku ktorým 
sa v predchádzajúcich ú tovných obdobiach odložená da ová 
poh adávka neú tovala 0 0
Suma odloženého da ového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu 
neú tovania tej asti odloženej da ovej poh adávky v bežnom ú tovnom 
období, o ktorej sa ú tovalo v predchádzajúcich ú tovných obdobiach 491 527 786 847

Suma neuplatneného umorenia da ovej straty, nevyužitých da ových 
odpo tov a iných nárokov a odpo ítate ných do asných rozdielov, 
ku ktorým nebola ú tovaná odložená da ová poh adávka 2 340 605 3 343 570
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vz ahuje na položky ú tované 
priamo na ú ty vlastného imania bez ú tovania na ú ty nákladov
a výnosov 0 0

Majetok prenajatý formou finan ného prenájmu

do jedného roka 
vrátane

od jedného roka
do piatich rokov

vrátane

viac ako pä  
rokov

do jedného roka
vrátane

od jedného roka
do piatich rokov 

vrátane

viac ako pä  
rokov

Istina 118 321 31 028 0 146 988 149 749 0

Finan ný náklad 955 66 0 2 708 1 021 0

Spolu 119 276 31 094 0 149 696 150 770 0

Názov položky
Bežné ú tovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie

Splatnos Splatnos
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Da  z príjmov

Da Da

v % v %

Výsledok hospodárenia pred 
zdanením, z toho:

160 836 x x 487 409 x x

teoretická da  x 33 776 21 x 102 356 21

Da ovo neuznané náklady 8 729 467 1 833 188 21 8 391 787 1 762 275 21

Výnosy nepodliehajúce dani -8 537 839 -1 792 946 21 -9 478 839 -1 990 556 21

Umorenie da ovej straty -352 464 -74 018 21 21

Spolu -160 836 0 21 0 0 21

Splatná da  z príjmov x 0 21 x 0 21

Odložená da  z príjmov x -53 745 21 x 383 970 21

Celková da  z príjmov x -53 745 21 x 383 970 21

Názov položky

Bežné ú tovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce 

ú tovné obdobie

Základ dane Da Základ dane Da

Informácie,e ktoré vysvet ujúu a dop aja ú položky vk ýv kazu ziskov a strát
VýnosVV y

Názov položky Bežné ú tovné obdobie
Bezprostredne  predchádzajúce 

ú tovné obdobie

 Výroba, dodávka a distibúcia pitnej vody 34 520 333 34 479 016

 Odvedenie a istenie odpadovej vody 30 186 764 27 797 968

 Stavebné práce 789 019 706 745

 Ostatné práce a služby vodárenského charakteru 1 679 529 1 298 390

 Prenájom, reklamné plochy 162 542 165 523

 Vodohospodárska chémia 74 527 112 829

 Projektová a inžinierska innos 12 988 67 660

 Tržby za mechanizmy, nákl. a špec. dopravu 289 207 265 143

 Tržby bytové hospodárstvo a rekr. zariadenia 29 688 17 532

 Ostatné služby 383 937 331 717

Spolu 68 128 534 65 242 523

Výnosy pri aktivácii nákladov a výnosov z hospodárskej, finan nej innosti a inností, ktoré majú 
výnimo ný rozsah a výskyt

Názov položky Bežné ú tovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce ú tovné 

obdobie 

Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho: 2 181 224 1 661 791

 Aktivácia vnútroorganiza ných služieb 7 420 3 906

 Aktivácia DHM 2 173 804 1 657 885

Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej 
innosti, z toho: 10 936 749 13 104 647

 Zmluvné pokuty a penále, úroky z omeškania 419 763 404 129

 Výnosy z investi ných dotácii 9 683 148 9 979 924

 Náhrady škôd 684 751 2 569 708

Ostatné výnosy z hodposárskej innosti 149 087 150 886

Finan né výnosy, z toho: 2 237

Kurzové zisky 2 237
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istý obrat

Názov položky Bežné ú tovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce

ú tovné obdobie

Tržby za vlastné výrobky 34 520 333 34 479 016

Tržby z predaja služieb 33 608 201 30 763 507

Výnosy z nehnute nosti na predaj 0 0

Iné výnosy súvisiace s bežnou innos ou 0 0

istý obrat celkom 68 128 534 65 242 523

Náklady

Názov položky Bežné ú tovné obdobie
Bezprostredne 

predchádzajúce ú tovné 
obdobie

Náklady za poskytnuté služby, z toho: 9 448 165 9 159 450

Náklady vo i audítorovi, audítorskej spolo nosti, z toho: 21 500 21 500

náklady za overenie individuálnej ú tovnej závierky 8 600 8 600

iné uis ovacie audítorské služby 12 900 12 900

súvisiace audítorské služby 0 0

da ové poradenstvo 0 0

ostatné neaudítorské služby – právne služby 0 0

Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, 
z toho:

7 677 492 7 429 288

 Opravy a udržiavanie DHM 4 131 163 4 082 301

 Telekomunika né služby 563 883 579 540

 Náklady  výpo tovej techniky (upgrady) 1 726 647 1 551 571

 nájomné 461 499 434 329

 Vývoz, uloženie, likvidácia odpadov a kalov 794 300 781 547

Ostatné významné položky nákladov z hosp. innosti, z toho: 66 233 452 66 148 655

 Mzdové náklady 20 041 210 19 753 987

 Náklady na sociálne poistenie 7 650 747 7 457 179

 Odpisy k dlhodobému majetku 24 057 790 24 779 596

 Spotreba materiálu a energii 14 483 705 14 157 893

Finan né náklady, z toho: 447 326 454 306

Kurzové straty, z toho: 794 792

Kurzové straty ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú t. závierka 0 0

Ostatné významné položky finan ných nákladov, z toho: 446 532 453 514

 Bankové úroky 277 496 319 866

 Bankové poplatky 166 328 128 979

 Ostatné finan né náklady 0 136

 Finan ný náklad k leasingu 2 708 4 533

V mzdových nákladoch a v nákladoch na sociálne poistenie je zaú tovaná položka tvorby rezervy na
zamestnanecké nároky (požitky).
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Informácrr ie o podsúvahovýv ch položkách
Podsúvahové položky

Názov položky Bežné  ú tovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce

ú tovné obdobie

Odpísané poh adávky 113 231 129 783

Majetok v OE hmotný 4 008 730 3 883 053

Majetok v OE nehmotný 69 059 74 796

Zmenky 7 468 632 7 468 632

Hydrogeologický prieskum 3 334 605 3 334 605

Program 222 zásoby a DHM, majetok ŠHR SR 706 591 706 591

Materiál CO 1 627 1 627

Majetok hospodárskej mobilizácie 876 876

Iné položky 344 344

V podsúvahovej evidencii je zaznamenané dlhodobé nájomné a prevádzkové zmluvy, stravné lístky,
strážne psy.

Informácie o iných aktívach a iných pasívach
Informácie o podmienených záväzkoch

1. V roku 2000 boli vystavené 3 zmenky v nominálnej hodnote 13,28 mil. €, spolo nos ou BRNO
TRUST, a.s akceptované zástupcom bývalého štátneho podniku Západoslovenské vodárne
a kanalizácie š.p. Tieto zmenky mali pod a mandátnej zmluvy zabezpe ova  ru enie úverových 
prostriedkov. Napriek tomu, že bola mandátna zmluva vypovedaná pred zabezpe ením úveru, 
mandatár, ako majite zmeniek, ktoré boli uložené v SOB v Bratislave, tieto odmietol vyda za
ú elom ich likvidácie a pokúšal sa ich preda tretím osobám. Na základe trestného oznámenia,
ktoré podal bývalý štátny podnik ZsVAK, za al Krajský úrad vyšetrovania vo veci trestné stíhanie.

Pod a privatiza ných projektov as práv a povinností zo zmeniek prešla na právnych nástupcov
takto: Západoslovenská  vodárenská  spolo nos , a.s. práva a záväzky zo zmenky . BT/ZVAK-02
v nominálnej hodnote 5,81 mil. € a . BT/ZVAK-03  v nominálnej hodnote 1,66 mil. €

Bratislavská  vodárenská spolo nos , a.s. práva a záväzky zo  zmenky . BT/ZVAK-01 v asti
nominálnej hodnoty 3,82 mil. € a zvyšujúca as  1,99 mil. € prešla na Trnavskú vodárenskú
spolo nos .

2. ZsVS a.s. je ú astníkom konania vo veci vrátenia finan ného príspevku zo Zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finan ného príspevku . 057/1.2MP/2010 v znení Dodatku . 1 a Dodatku . 2 na
projekt „Aglomerácia Štúrovo – odvedenie a istenie odpadových vôd“ kód ITMS: 24110110105 v 
sume 1 571 151,11 €.  

Hodnota celkom Hodnota vo i spriazneným osobám

Zo súdnych rozhodnutí 0 0
Z poskytnutých záruk 0 0
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov 0 0
Zo zmluvy o podriadenom záväzku 0 0
Z ru enia 7 468 632 0
Iné podmienené záväzky 1 571 151 0

Názov položky
Bežné ú tovné obdobie
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Hodnota celkom Hodnota vo i spriazneným osobám

Zo súdnych rozhodnutí 0 0
Z poskytnutých záruk 0 0
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov 0 0
Zo zmluvy o podriadenom záväzku 0 0
Z ru enia 7 468 632 0
Iné podmienené záväzky 1 571 151 0

Názov položky
Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie

Informáff cie o príjmoch a výhodách lenov štatutárnrr ych orgárr nov,vv dozorných 
orgánov a iných orgánov rr spolo nosti

štatutárnych dozorných iných štatutárnych dozorných iných

4780 19064 0 0 0 0
4780 18020 0 0 0 0

Pe ažné príjmy

Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie

Hodnota príjmu, výhody sú asných lenov orgánov Hodnota príjmu, výhody bývalých lenov orgánov

Bežné ú tovné obdobie Bežné ú tovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie

Názov položky

Informácie o ekonomických vz ahoch ú tovnej jednotky a spriaznených osôb
Transakcie medzi ú tovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Druh obchodu kúpa alebo predaj, poskytnutie služby, obchodné zastúpenie, 
licencie, transféry, , úver, pôži ka, výpomoc, záruka

Výnosy % z celk. Náklady % z celk.

Úroky
Služby 1 332 941 1,63 37 429 0,05
Licencie 0 0 0 0
Nehmotný majetok 0 0 0 0
Hmotný majetok 0 0 0 0
Finan ný majetok 0 0 0 0
Materiál, tovar, iné 0 0 0 0

Transakcie medzi spriaznenými osobami sa uskuto nili za rovnakých podmienok ako prevládajú pri 
nezávislých obchodoch.

Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závieru karr
Po zvážení všetkých potencionálnych dopadov v súvislosti COVID 19 na naše podnikate ské 

aktivity a vzh adom na komoditu s ktorou pracujeme sme dospeli k záveru, že nemajú významný
vplyv na našu spolo nos  pokra ova  nepretržite v innosti a fungova  nasledujúcich 12 mesiacov.

Od 1.1.2022 má spolo nos  zazmluvnenú vysokú cenu elektriny na prvý polrok 2022 a plynu
na celý rok 2022, ktoré aktuálne nie sú premietnuté ako ekonomicky oprávnený náklad v cene
vodného a sto ného. Zvýšené platby na elektrinu a plyn majú okrem negatívneho vplyvu na 
hospodársky výsledok spolo nosti negatívny vplyv aj na pe ažné toky. Aktuálne sme v procese 
prípravy podmienok zákonného obstarávania elektriny a plynu na dlhšie asové obdobie s cie om
získania stability a výhodnejšej ceny. Tento proces obstarávania, hlavne o sa týka cien negatívne 
ovplyv uje vojnový konflikt na Ukrajine, trh s komoditami je nestabilný. Infla ná špirála ovplyv uje aj 
ceny vodárenského materiálu a rast cien služieb.
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Preh ad o pohybe vlastného imania

Zmeny vlastného imania

O rozdelení  hospodárskeho výsledku za rok 2021 rozhodne valné zhromaždenie.

Stav na za iatku 
ú tovného obdobia

Prírastky Úbytky Presuny Stav na konci ú tovného
obdobia

Základné imanie zapísané do  OR 176 033 653 0 0 0 176 033 653
Základné imanie nezapísané do OP 0 0 0 0 0
Emisné ážio 0 0 0 0 0
Zákonný rezervný fond (nedelite ný fond) 
z kapitálových vkladov 17 997 154 0 0 0 17 997 154
Ostatné kapitálové fondy 0 0 0 0 0
Oce ovacie rozdiely z precenenia majetku 
a záväzkov 23 0 0 0 23
Oce ovacie rozdiely z kapitálových ú astín 0 0 0 0 0
Oce ovacie rozdiely z precenenia pri zlú ení, 
splynutí a rozdelení -294 0 0 0 -294
Zákonný rezervný fond 871 310 0 0 10 344 881 654
Nedelite ný fond 0 0 0 0 0
Štatutárne fondy a ostatné fondy 0 0 0 0 0
Nerozdelený zisk minulých rokov 0 0 0 0 0
Neuhradená strata minulých rokov -1 298 812 0 0 93 095 -1 205 717
Ú tovný zisk alebo strata 103 439 214 581 0 -103 439 214 581
Vyplatené dividendy 0 0 0 0 0

Položka vlastného imania
Bežné ú tovné obdobie

Stav na za iatku 
ú tovného obdobia

Prírastky Úbytky Presuny Stav na konci ú tovného
obdobia

Základné imanie zapísané do  OR 176 033 653 0 0 0 176 033 653
Základné imanie nezapísané do OP 0 0 0 0 0
Emisné ážio 0 0 0 0 0
Zákonný rezervný fond (nedelite ný fond) 
z kapitálových vkladov 17 997 154 0 0 0 17 997 154
Ostatné kapitálové fondy 0 0 0 0 0
Oce ovacie rozdiely z precenenia majetku 
a záväzkov 23 0 0 0 23
Oce ovacie rozdiely z kapitálových ú astín 0 0 0 0 0
Oce ovacie rozdiely z precenenia pri zlú ení, 
splynutí a rozdelení -294 0 0 0 -294
Zákonný rezervný fond 871 310 0 0 0 871 310
Nedelite ný fond 0 0 0 0 0
Štatutárne fondy a ostatné fondy 0 0 0 0 0
Nerozdelený zisk minulých rokov 866 798 0 0 866 798 0
Neuhradená strata minulých rokov 0 0 0 0 0
Ú tovný zisk alebo strata -2 165 610 103 439 0 2 165 610 103 439
Vyplatené dividendy 0 0 0 0 0

Položka vlastného imania
Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
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Prehr ad pe ažných tokovžž
Preh ad pe ažných tokov pri použití nepriamej metódy 

Obsah položky Bežné ú tovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
ú tovné obdobie

Pe ažné toky z prevádzkovej innosti

Výsledok hospodárenia z bežnej innosti pred zdanením da ou z príjmov (+/-) 160 836 487 409

Nepe ažné operácie ovplyv ujúce výsledok hospodárenia z bežnej innosti 
pred zdanením da ou z príjmov (+/-), 

15 335 736 12 439 002

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+) 24 057 790 24 779 596

Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného
majetku ú tovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú innos , 
s výnimkou jeho predaja (+)

0 157

Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-) 0 0

Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-) 823 975 270 903

Zmena stavu opravných položiek (+/-) 856 732 22 908

Zmena stavu položiek asového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-) -8 434 375 -10 751 444

Dividendy a iné podiely na zisku ú tované do výnosov  (-) 0 0

Úroky ú tované do nákladov  (+) 280 204 324 399

Úroky ú tované do výnosov (-) 0 0

Kurzový zisk vy íslený k pe ažným prostriedkom a pe ažným ekvivalentom ku 
d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka (-)

-2 -237

Kurzová strata vy íslená k pe ažným prostriedkom a pe ažným ekvivalentom ku 
d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka (+)

794 792

Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje 
za pe ažný ekvivalent (+/-)

8 536 326 986

Ostatné položky nepe ažného charakteru, ktoré ovplyv ujú výsledok 
hospodárenia z bežnej innosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne 
v iných astiach preh adu pe ažných tokov (+/-)

-2 257 918 -2 535 058

Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na ú ely tohto 
opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami 
 s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú sú as ou pe ažných 
prostriedkov a pe ažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej 
innosti 

-102 322 715 936

Zmena stavu poh adávok z prevádzkovej innosti (-/+) -1 675 307 -1 196 131

Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej innosti (+/-) 1 754 462 1 876 917

Zmena stavu zásob (-/+) -181 477 35 150

Pe ažné toky z prevádzkovej innosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré 
sa uvádzajú osobitne v iných astiach preh adu pe ažných tokov (+/-), 

15 394 250 13 642 347

Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do investi ných inností (+) 0 0

Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do finan ných 
inností (-)

-280 204 -324 399

Pe ažné toky z prevádzkovej innosti (+/-), 

isté pe ažné toky z prevádzkovej innosti (+/-),

Pe ažné toky z investi nej innosti 0 0

Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-) -738 314 -434 889

Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) -7 111 370 -9 157 636

Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+) 21 442 347 384

isté pe ažné toky z investi nej innosti -7 828 242 -9 245 141

Pe ažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých 
záväzkov z finan nej innost

-5 979 043 -3 538 696

Príjmy z úverov, ktoré ú tovnej jednotke poskytla banka alebo pobo ka
zahrani nej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpe enie 
hlavného predmetu innosti (+) 

1 700 424 3 605 055

Výdavky na splácanie úverov, ktoré ú tovnej jednotke poskytla banka alebo 
pobo ka zahrani nej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté 
na zabezpe enie hlavného predmetu innosti (-) 

-7 679 467 -7 143 751

isté pe ažné toky z finan nej innosti -5 979 043 -3 538 696

isté zvýšenie alebo isté zníženie pe ažných prostriedkov (+/-), 1 306 761 534 111

Stav pe ažných prostriedkov a pe ažných ekvivalentov 

na za iatku ú tovného obdobia (+/-) 

Stav pe ažných prostriedkov a pe ažných ekvivalentov
na konci ú tovného obdobia pred zoh adnením kurzových rozdielov vy íslených ku 
d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka (+/-)
Kurzové rozdiely vy íslené k pe ažným prostriedkom a pe ažným ekvivalentom 
ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka (+/-) 0 0

Zostatok pe ažných prostriedkov a pe ažných ekvivalentov na konci 
ú tovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vy íslené ku d u, ku ktorému
sa zostavuje ú tovná závierka (+/-)

6 947 765 5 641 004

5 106 893

5 641 004

5 641 004

6 947 765

13 317 94815 114 046

Zmena stavu krátkodobého finan ného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je 
sú as ou pe ažných prostriedkov a pe ažných ekvivalentov (+/-)

00 0

13 317 94815 114 046
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vodárenská
spoločnosť, a. s.
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Nábrežie za hydrocentrálou 4Nábrežie za hydrocentrálou 4
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