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1

základné
údaje
Obchodné meno:
Stredoslovenská vodárenská
prevádzková spoločnosť, a. s.
Sídlo spoločnosti:
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
Právna forma:
akciová spoločnosť
IČO: 36 644 030
DIČ: SK 2022102236
Základné imanie: 34 000,- €
Obchodný register
Okresného súdu v Banskej Bystrici
oddiel: Sa, vložka číslo: 840/S
Deň zápisu: 1. 1. 2006

predmet
činnosti
• prevádzkovanie verejných vodovodov
I. až III. kategórie,
• prevádzkovanie verejných kanalizácií
I. až III. kategórie,
• poradenská, technická a odborná pomoc
v oblasti výroby, úpravy, dodávky pitnej
a úžitkovej vody, prevádzky vodovodov,
kanalizácií a čistiarní odpadových vôd,
• čistenie vodovodných a kanalizačných
potrubí,
• vykonávanie prehliadok kanalizačných
systémov prístrojovou technikou,
• vyhľadávanie skrytých únikov vôd korelačnou a elektroakustickou technikou,
• vytyčovanie vodovodnej a kanalizačnej
siete a armatúr a určovanie styčných
miest na napojenie prístrojovej techniky,
• meranie množstva odpadových vôd
na merných objektoch a kanalizáciách
s určením okamžitého alebo kumulatívneho prietoku prístrojovou technikou,
• fyzikálno-chemické, rádiologické, mikrobiologické a hydrobiologické rozbory
pitnej, úžitkovej a odpadovej vody,
vrátane technologických rozborov vôd,
• vykonávanie skúšok vodotesnosti vodohospodárskych objektov a zariadení,
• podnikanie v oblasti nakladania s iným
ako nebezpečným odpadom,
• vykonávanie technických prehliadok
potrubí,
• opravy a montáž vodomerov,
• projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie
úloh hydrogeologického prieskumu, inžiniersko-geologického prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia,
• výroba elektriny v malých vodných
elektrárňach do výkonu 5 MW,
• rozvod elektriny,
• kúpa tovaru s cieľom predať ho iným
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

• kúpa tovaru s cieľom predať ho konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
• sprostredkovateľská činnosť v oblasti
obchodu a služieb,
• vypracovávanie dokumentácie a projektov jednoduchých stavieb, drobných
stavieb a zmien týchto stavieb,
• uskutočňovanie jednoduchých stavieb,
drobných stavieb a ich zmeny,
• uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
• vykonávanie vodohospodárskych a inžinierskych stavieb,
• výkon činností stavbyvedúceho,
• výkon činností stavebného dozoru,
• inžinierska činnosť v stavebníctve,
• dodávka a montáž chlórovacích a dávkovacích zariadení na chemikálie,
• opravy, servis, údržba a vykonávanie
odborných prehliadok a odborných
skúšok chlórovacích a dávkovacích zariadení na chemikálie,
• prenájom strojov, prístrojov a zariadení,
• verejné obstarávanie,
• vnútroštátna nákladná cestná doprava,
• prenájom nehnuteľností,
• opravy a servis všetkých druhov čerpadiel,
• vykonávanie revíznych a tlakových skúšok
stabilných tlakových nádob,
• oprava, montáž, údržba a servis elektrických zariadení,
• vykonávanie odborných prehliadok
a odborných skúšok vyhradených
elektrických zariadení,
• organizovanie kurzov, školení a seminárov,
• vykonávanie kurzov, školení a seminárov,
• technik požiarnej ochrany,
• ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinných
činností v týchto zariadeniach.

SPOLOČNOSŤ NEMÁ ORGANIZAČNÚ
ZLOŽKU V ZAHRANIČÍ.
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2

štatutárne
orgány
spoločnosti k 31. 12. 2018

predstavenstvo
spoločnosti
PREDSEDA
PREDSTAVENSTVA
Philippe Guitard
ČLENOVIA
PREDSTAVENSTVA
Ing. Martin Bernard, MBA
Ing. Peter Martinka
Ing. Robert Tencer
Ing. Peter Dobrý

DOZORNÁ RADA
JUDr. Roman Dula
Tomáš Paclík
Roman Szabó
Ing. Miluše Poláková
Ing. Lucia Harachová
Marián Detvan

výkonné vedenie
spoločnosti
GENERÁLNY
RIADITEĽ
Ing. Peter Martinka

RIADITELIA
ZÁVODOV
závod 01 Banská Bystrica
Ing. Anna Šabová (od 1. 1. 2018)

EKONOMICKÝ
RIADITEĽ
Ing. Peter Dobrý

závod 02 Lučenec / Veľký Krtíš
PaedDr. Zoltán Balla

(do 13. 5. 2018)

Ing. Denisa Beníčková
(od 14. 5. 2018)

RIADITEĽ VÝROBNOPREVÁDZKOVÝCH
ČINNOSTÍ
Ing. Miroslav Fajčík

závod 03 Prievidza
JUDr. Vladimír Andrejovský
závod 04 Rimavská Sobota
Ing. Branislav Jurík
závod 06 Zvolen, Žiar nad Hronom
Ing. Milan Vlček

OBCHODNÁ
RIADITEĽKA
Ing. Mária Vicianová
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kľúčové
údaje
(k 31. 12. 2018)

59,3 mil. €
Čistý obrat spoločnosti

799 tis. €

Hospodársky výsledok po zdanení

653 949

Počet zásobovaných obyvateľov 		

1 087

Počet zamestnancov

40 340 tis. m3
Voda vyrobená vlastná

4 502 km

Dĺžka prevádzkovanej vodovodnej siete

22

Počet úpravní vody

50 606 tis. m3/rok
Čistená odpadová voda

1 064 km

Dĺžka prevádzkovanej kanalizačnej siete

42

Počet čistiarní odpadových vôd

116 427

Počet zmluvných zákazníkov

1 740

Počet vybavených hovorov na
zákazníckej linke (v priemere mesačne)
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4
editoriál
Vážené dámy, vážení páni,
vážený akcionár...

predkladáme vám výročnú správu Stredoslovenskej
vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a. s. kde prezentujeme komplexné výsledky našej činnosti za rok 2018.
Aký bol rok 2018 pre našu spoločnosť? Pozitívne je, že
celková finančná situácia spoločnosti bola počas roka
stabilná a spoločnosť si plnila svoje záväzky voči zamestnancom, štátnym inštitúciám, obchodným partnerom aj ďalším dodávateľom. V roku 2018 sme dosiahli čistý obrat vo výške 59,3 mil. €, čo je v porovnaní
s rokom 2017 nárast o 1,7 %.
Naďalej pre nás zostáva stredobodom záujmu zamestnanec. Z pohľadu ľudských zdrojov bol rok 2018 rokom
udržania stabilnej zamestnanosti, modernizácie a skvalitňovania starostlivosti o zamestnancov. V otázkach
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci patríme podľa
hodnotení externých orgánov medzi významné spoločnosti, v ktorých BOZP zaznamenáva stály vzostup.

Zodpovedne sa správame aj v rámci ochrany životného
prostredia. Prioritou je energetické zhodnocovanie kalov. Cieľom tejto aktivity je okrem ekonomického efektu aj zníženie záťaže životného prostredia a znižovanie
produkcie odpadu.
Ako jedna z prvých veľkých firiem na Slovensku sa venujeme téme praktickej ochrany a podpory biodiverzity v našich technických areáloch. V kľúčovom projekte
v areáli ČOV Rakytovce sme okrem iných opatrení v roku
2018 v spolupráci s občianskym združením Ekopolis realizovali riešenie na zadržanie zrážkovej vody z priemyselnej budovy do nového, umelo vytvoreného jazierka.

Čo sa týka zákazníckych služieb, testujeme zavádzanie
diaľkových odpočtov pre získavanie stavov vodomerov
na neprístupných odberných miestach a zameriavame
sa na overenie všetkých dostupných technológií, dostupnosť prenosových sietí, spoľahlivosť a technické parametre pripojovaných zariadení. Veľkú pozornosť sme
venovali zavádzaniu opatrení vychádzajucich z nového
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov. Implementácia
tohto nariadenia pre nás znamenala nový, rozšírený
pohľad na ochranu osobných údajov fyzických osôb aj
pri dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd.

Biodiverzita je aj hlavná téma školského projektu
Biodiverzita do škôl, kde žiaci sami navrhujú a realizujú
úpravu školských areálov tak, aby boli prírode blízke a
biologicky rozmanité.

Významnou činnosťou zostáva realizácia investícií. Medzi akcie s finančne najvýznamnejším objemom v roku
2018 patrili „Rekonštrukcia kanalizačného potrubia –
areál ZSNP Žiar nad Hronom“, „Handlová, ul. Sadová,

verejný vodovod“ a „Kremnica – stavebné úpravy na
potrubí ÚV Kremnické Bane“.
Rok 2018 bol pre nás rokom náročným ale dobrým a
verím, že to budem môcť skonštatovať aj pri hodnotení rokov budúcich. Môj optimizmus pramení z toho,
že viem, že naši zamestnanci sú odborníci na svojich
miestach, že ideme správnym smerom, že naplno využívame ľudský aj technický potenciál, ktorý máme
k dispozícii pre zabezpečenie jednej z najdôležitejších
komodít na svete - kvalitnej pitnej vody.
Dovoľte mi na záver poďakovať všetkým spolupracovníkom, kolegom za ich prácu, ďakujem tiež obchodným
partnerom, akcionárom, členom dozornej rady a predstavenstva za ich neustálu podporu.

Ing. Peter Martinka
generálny riaditeľ
StVPS, a. s.
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5

organizačná
štruktúra

Valné
zhromaždenie
Dozorná rada
Predstavenstvo
Generálny
riaditeľ

Úsek
generálneho
riaditeľa

Úsek
ekonomického
riaditeľa

Úsek
obchodného
riaditeľa

ASISTENT GENERÁLNEHO RIADITEĽA

SEKRETARIÁT

ODDELENIE ODPOČTOV A VODOMEROV

ODDELENIE DANÍ

BACK OFFICE A ODDELENIE SALDOKONTA

ODDELENIE ÚČTOVNÍCTVA

FRONT OFFICE

ODDELENIE EVIDENCIE MAJETKU
A OBSTARÁVANIA

REFERÁT ÚHRAD

ZÁKAZNÍCKE CENTRÁ:
01 Banská Bystrica
02 Lučenec
03 Prievidza
04 Rimavská Sobota
05 Veľký Krtíš
06 Zvolen
07 Žiar nad Hronom
08 Brezno

REFERÁT INTERNEJ KONTROLY

CALL CENTRUM

ODBOR MARKETINGU A KOMUNIKÁCIE
ODDELENIE KRÍZOVÉHO RIADENIA
MANAŽÉR KVALITY
PROJEKTOVÝ MANAŽÉR
PENZIÓN VODÁR DONOVALY
REFERÁT KONTROLY
ODBOR ORGANIZAČNO-PRÁVNY
ODBOR RIADENIA KVALITY
ODBOR INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ
ODBOR ĽUDSKÝCH ZDROJOV
REFERÁT BOZP A OPP

ODDELENIE ZÁSOBOVANIA
ODDELENIE KONTROLINGU

Úsek riaditeľa
výrobnoprevádzkových
činností

REFERÁT REGISTRATÚRY
A ASISTENT RVPČ
REFERÁT KONTROLY VÝROBNOPREVÁDZKOVÝCH ČINNOSTÍ
ODBOR TECHNICKOPREVÁDZKOVÝCH ČINNOSTÍ
ODBOR STAROSTLIVOSTI O MAJETOK
ODDELENIE ASRTP
ZÁVODY:
01 Banská Bystrica
02 Lučenec, Veľký Krtíš
03 Prievidza
04 Rimavská Sobota
06 Zvolen, Žiar n. Hronom
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naše
služby

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. poskytuje služby pre 116 427 zmluvných zákazníkov. Hlavným
predmetom činnosti je dodávka pitnej vody a čistenie a odvádzanie odpadových vôd. Kvalita pitnej aj odpadovej vody je pravidelne kontrolovaná v certifikovaných laboratóriách. Zabezpečujeme pravidelnú údržbu, opravy, havarijnú prevenciu aj prieskum
vodovodnej a kanalizačnej siete.

Stredoslovenská
á
vodárenská prevádzkov
spoločnosť, a. s.,
poskytuje služby
pre

656 933

obyvateľov.

hospodárenie
s vodou
V oblasti dodávky pitnej vody odberateľom bol
oproti minulému roku zaznamenaný len mierny nárast, čo sa nepatrne prejavilo aj v ostatných
ukazovateľoch výroby a dodávky vody. V roku 2018
bolo množstvo dodanej, fakturovanej, vody vyššie o
169 tis. m3 oproti roku 2017. Nárast spotreby vody
bol zaznamenaný hlavne u obyvateľstva a mierny
nárast bol zaznamenaný aj u ďalších odberateľov.
V roku 2018 bola špecifická spotreba 72 l/osobu/
deň, čo je zhruba na úrovni roku 2017.

výroba vody

straty vody

Vo vodohospodárskych zariadeniach spoločnosti bolo v roku 2018 vyrobené 40 340 tis. m3 pitnej
vody, z toho z vody povrchovej 12 040 tis. m3 a
z vody podzemnej 28 300 tis. m3. Oproti roku 2017
je to o 259 tis. m3 vyrobenej vody viac, čo súvisí so
zvýšeným množstvom vody dodanej, fakturovanej odberateľom. Kvalita dodávanej pitnej vody je
v zmysle platnej legislatívy zabezpečovaná v 22
úpravniach povrchových aj podzemných vôd. Povrchová voda bola odoberaná hlavne z vodárenských
nádrží a na následnú úpravu vody sa využívali veľké
úpravne vody Hriňová, Málinec, Klenovec a Turček a
podľa potreby aj menšie úpravne vody odoberanej
z tokov. V prípade nevyhovujúcej kvality podzemných vôd boli využívané tiež úpravne podzemnej
vody. Pre zásobovanie pitnou vodou sa prioritne
odoberala voda z podzemných vodných zdrojov
(hlavne prameňov), u ktorých bola kvalita vody
vyhovujúca a nebola potrebná ďalšia úprava vody.
V úpravniach vôd, prevádzkovaných našou spoločnosťou, bola v roku 2018 upravená surová voda
v celkovom objeme 13 688 tis. m3.

Skryté úniky vody z potrubia najviac ovplyvňujú straty vody, preto sa v rámci čo najpresnejšej
lokalizácie miest skrytých únikov vody využívajú
moderné technológie a prístrojová technika. Centralizované riadenie vyhľadávania skrytých únikov
vody a nákup špičkovej vyhľadávacej techniky má
veľký podiel pri lokalizovaní skrytých únikov vody.
Túto činnosť vykonávajú v rámci oddelenia vyhľadávania porúch 4 pracovné skupiny. Sú to: skupina
Banská Bystrica, Brezno, skupina Lučenec, Veľký
Krtíš, Rimavská Sobota, skupina Prievidza a skupina Zvolen, Žiar nad Hronom. Po lokalizácii únikov
vody pracovníkmi oddelenia vyhľadávania porúch
sú následne tieto úniky pracovníkmi jednotlivých
závodov odstraňované podľa ich dôležitosti, čím
sa zabráni ďalšiemu zvyšovaniu strát vody. Pracovníci oddelenia vyhľadávania porúch v roku 2018
preverili 1548 km vodovodných sietí a lokalizovali
661 porúch. Z toho 645 porúch bolo odstránených,
16 porúch bolo na prípojkách na súkromnej časti
pozemku. Pre externých zákazníkov sa vykonali meračské práce v hodnote 4 688 €.

Ročná správa 2018 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.

15

naše služby

hlavné ukazovatele výroby
a dodávky pitnej vody

vodomery
V roku 2018 bolo vymenených 22 361 kusov vodomerov, z toho v rámci periodickej výmeny 21 391
kusov vodomerov. 970 kusov vodomerov bolo vymenených z iných dôvodov ako poškodenie vodomeru (nefungujúci vodomer, výmena na žiadosť
zákazníka a iné).

4 502

117 811
počet
vodovodných
prípojok

dĺžka
vodovodných
prípojok v km

230

653 949

22

dĺžka
vodovodnej
siete v km

počet
čerpacích
staníc

25 856
voda
fakturovaná
v tis. m3/rok

32,0

počet
úpravní
vody

12 861

14 357

podiel strát
vody z vody
k realizácii
v%

120 595

fakturačných
vodomerov

765

počet
zásobovaných
obyvateľov

straty vody
v potrubnej sieti
v tis. m3/rok

K 31. 12. 2018 bolo
v sieti osadených celkom

voda
nefakturovaná
v tis. m3/rok

40 213
voda
k realizácii
v tis. m3/rok

27 kusov vodomerov bolo vymontovaných a zaslaných na úradné preskúšanie na žiadosť zákazníka,
z toho 24 vodomerov bolo vyhovujúcich a 3 vodomery boli nevyhovujúce. V roku 2018 bolo opravených
celkom 18 568 vodomerov u externého dodávateľa.

havárie na vodovodnej sieti
V roku 2018 bolo opravených celkom 2 580 porúch
na vodovodnej sieti, z nich 1 830 na privádzačoch a
rozvodných sieťach a 750 na prípojkách. Z uvedeného počtu bolo celkom 2 269 tečúcich (1 623 na
sieti a 646 na prípojkách) a 2 010 kopaných (1 526
na sieti a 484 na prípojkách). Z celkového počtu
opravených porúch bolo 1 771 na potrubiach, 803
na armatúrach a 6 na šachtách. Najčastejšou príčinou porúch bola v roku 2018 korózia potrubných
materiálov a armatúr. Druhou najčastejšou príči-

nou porúch je pohyb pôdy vyvolaný najmä zamŕzaním a rozmŕzaním pôdy v zimných a jarných mesiacoch a premočená pôda v letných mesiacoch
v dôsledku prívalových dažďov. Mierna zima v roku
2018 sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom prejavila aj na celkovo nižšom počte porúch o 8,18 %.
V rámci havarijnej prevencie sa priebežne realizuje
pravidelné sledovanie minimálnych nočných odberov spojené s vyhľadávaním zistených skrytých
únikov v teréne.
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prieskum a meranie
na stokovej sieti
V oblasti prieskumu stokových sietí a zisťovania pripojených producentov sa úspešne používa technológia dymových skúšok stokových sietí.
Touto technológiou je možné zisťovať poruchy
kanalizačných potrubí a objektov stokových sietí
a neoprávnené pripojenia nehnuteľností, ako aj
neoprávnené pripojenia dažďových vôd do delenej
splaškovej kanalizácie. V roku 2018 boli realizované merania prietokov na nečistených výustiach

verejných kanalizácií, ako aj kontrolné merania a
TV prieskum technického stavu na verejnej kanalizácii v Novákoch s návrhom na sanácie. V roku
2018 sa používali obidva TV kamerové systémy na
prieskum technického stavu kanalizačných potrubí na prevádzkovaných aj na novoodovzdávaných
stavbách. Na nových kanalizáciách sa osvedčil systém IPEK, ktorý umožňuje aj meranie deformácií
pružných potrubí.

hlavné ukazovatele
odvádzania a čistenia
odpadových vôd
61

počet
čerpacích
staníc

odvádzanie
a čistenie
odpadových vôd
Na kanalizačnú sieť v prevádzke Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a. s.
s celkovou dĺžkou 1 064 km je napojených
410 575 obyvateľov. V množstve vody čistenej bol zaznamenaný rozdiel, kde v porovnaní s rokom 2017 bol medziročný
pokles o 1 825 tis. m3, čo predstavuje pokles o 3,48 %.

35 974

1 064

počet
kanalizačných
prípojok

dĺžka
kanalizačnej
siete v km

262,7

dĺžka
kanalizačných
prípojok v km

42

počet čistiarní
odpadových
vôd

22 337

havárie na kanalizačnej sieti
Najčastejšou príčinou havárií na kanalizačnej sieti
boli aj v roku 2018 upchávky, najmä v zimných a
jarných mesiacoch, ako dôsledok splavovania posypových materiálov z komunikácií. Ďalšími príčinami havárií sú poškodenia potrubného systému
vznikajúce vplyvom záťaže od dopravy, v dôsledku nedisciplinovanosti niektorých producentov
vhadzujúcich do verejnej kanalizácie materiál a
predmety, ktoré do kanalizácie nepatria, ako aj
v dôsledku nekvalitnej realizácie stavieb kanalizácií
v predchádzajúcom období.
V roku 2018 bolo na gravitačných stokových sieťach odstránených spolu 1 142 porúch, z toho
bolo 954 upchávok a 188 stavebných porúch. Zo

stavebných porúch bolo priamo na stokách 36, na
kanalizačných prípojkách 7 a 145 porúch bolo na
kanalizačných objektoch. Na tlakových kanalizáciách bolo spolu 154 porúch, z toho na objektoch
čerpacích staníc 142 porúch a 12 porúch na tlakovom potrubí.
V porovnaní s predchádzajúcim rokom bol zaznamenaný pokles počtu porúch o 18,85 %, čo súvisí,
podobne ako pri vodovodnej sieti, s priaznivejšími
poveternostnými podmienkami. V dôsledku priaznivejšej zimy bolo použitých menej posypových
materiálov na komunikáciách, ktoré sa v značnej
miere podieľajú na počte upchávok, ale aj poruchách technologických zariadení.

fakturovaná
odpadová voda
v tis. m3/rok

410 575

počet obyvateľov
napojených
na kanalizáciu

395 530

počet obyvateľov,
napojených
na ČOV

50 606

čistená
odpadová voda
v tis. m3/rok
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pitná voda
Kvalita pitnej vody v našej spoločnosti je kontrolovaná akreditovanými laboratóriami podľa ISO/IEC
17 025:2015 a spĺňa požiadavky stanovené súčasnou platnou legislatívou. Popri základných fyzikálno-chemických, mikrobiologických, biologických
ukazovateľoch sa sleduje v pitnej vode aj prítomnosť kovov, pesticídov a organických látok podľa
slovenských technických noriem. Zdravotná bezpečnosť pitnej vody je zabezpečená nielen kontrolou kvality ale aj systémom kontroly vodných zdro-

jov, ochrany vodárenských objektov a pravidelnej
dezinfekcie. V laboratóriách ORK (Odbor riadenia
kvality) bolo v roku 2018 odobratých 3 947 vzoriek
na sledovanie mikrobiologických ukazovateľov a
3 923 vzoriek na sledovanie fyzikálno-chemických
ukazovateľov. Celkovo bolo vykonaných 109 784
analýz u spotrebiteľa na odtokoch z vodojemov
a úpravní. Zároveň sa odobrali vzorky zo zdrojov
v počte 2 225, kde bolo vykonaných 64 825 analýz.

odpadová voda
Plnenie programu monitoringu kvality odvádzania a čistenia odpadových vôd v kanalizáciách a
v čistiarňach v prevádzke Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.zabezpečujú
akreditované laboratória odpadových vôd vo Zvolene , Banskej Bystrici a v Lučenci podľa ISO/IEC
17 025:2015. V roku 2018 bolo odobratých 8 977

vzoriek na jednotlivých stupňoch čistiarní odpadových vôd a na nečistených výustiach. Vykonaných
bolo 56 531 analýz. Rozsah a počet vzoriek sú určené Vyhláškou 315/2004 Z. z, a súvisiacimi platnými predpismi. Zároveň v našich laboratóriách bolo
vyšetrených 1 360 vzoriek od producentov, čo predstavovalo 5 124 analýz.

realizácia investícií

kvalita
vody

Pre rok 2018 bol stanovený plán výnosov z realizácie investícií pre iných investorov vo výške 389 tis. €,
pričom išlo o investičné akcie pre infraštrukturálnu
spoločnosť Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. a spoločnosť C-bau, spol. s r.o. patriacu do
skupiny Veolia.
Realizácia stavieb sa uskutočnila v priebehu roka
v súlade vypracovaným časovým a finančným
harmonogramom. V prvej polovici roka boli realizované najmä akcie, ktoré boli zazmluvnené v predošlých rokoch, pričom časť ich realizácie prešla aj
do roku 2018. Okrem rozpracovaných stavieb bolo
v roku 2018 uzatvorených 7 nových zmlúv na realizáciu investičných akcií s investorom Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
Tak ako po minulé roky aj v roku 2018 sme realizovali pre Stredoslovenskú vodárenskú spoločnosť,
a.s. aj napojenia vodovodných a kanalizačných prípojok na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu na
základe osobitnej zmluvy, pričom výnosy z tejto
činnosti boli za rok 2018 vo výške 97,8 tis. €.
Medzi pokračujúce akcie s finančne najvýznamnejším objemom v roku 2018 patrili „Rekonštruk-

cia kanalizačného potrubia – areál ZSNP Žiar nad
Hronom“, „Handlová, ul. Sadová, verejný vodovod,
ATS“ a „Kremnica – stavebné úpravy na potrubí
ÚV Kremnické Bane – PK Revolta“, ktorých ukončenie bolo naplánované na rok 2018, čo bolo z našej
strany dodržané. Najvýznamnejšie akcie začaté
v roku 2018 boli : „Hiadeľ, rekonštrukcia skupinového vodovodu Hiadeľ-Lučatín-Ľubietová“, „Banská
Bystrica, ulica Bakossova - rekonštrukcia verejnej
kanalizácie“, „Lehota pod Vtáčnikom, verejný vodovod - rekonštrukcia AZC potrubia“ a „Rimavská
Sobota ČOV, manipulácia so škodlivými látkami,
stanovenie opatrení“. V roku 2018 bola zazmluvnená významná stavba „Janova Lehota - prívodné
potrubie z DVZ“.
V globále zrealizovala naša spoločnosť za oblasť realizácie investícií pre iných investorov za rok 2018
výnosy vo výške 769,1 tis. €, čo znamenalo splnenie
vytýčeného plánu výnosov na daný rok na 197,7 %.
Pri samotnej realizácii stavebných prác pokračoval
trend zvyšovania podielu outsourcovania jednotlivých prác externým spoločnostiam.
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7

zákazníci

štruktúra
zákazníkov

Neustálym skvalitňovaním
služieb pre zákazníkov, prístupu
k zákazníkom a tiež zavádzaním
nových technológií a rozširovaním
služieb potvrdzujeme, že našou
prioritou vždy bude zákazník a
jeho spokojnosť. Prostredníctvom
zisťovania potrieb, názorov, prianí
chceme byť pre zákazníka
dobrým partnerom.

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

Júl

August

September

Október

November

December

Priemer

Súčet
priemerov

Počet zákazníkov

115 698

115 676

115 691

115 766

115 895

115 985

116 054

116 150

116 217

116 333

116 404

116 427

116 025

116 025

Z toho domácnosti individuálni zákazníci

105 300

105 275

105 294

105 360

105 472

105 550

105 615

105 702

105 760

105 867

105 929

105 986

105 593

91,01 %

Z toho domácnosti bytové domy, družstvá

2 222

2 222

2 221

2 221

2 220

2 222

2 222

2 222

2 221

2 219

2 223

2 224

2 222

1,91 %

Z toho ostatní

8 176

8 179

8 176

8 185

8 203

8 213

8 217

8 226

8 236

8 247

8 252

8 217

8 211

7,08 %
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Priemerné údaje o počtoch všetkých
kontaktov za mesiac ohľadne:

Kontaktov spolu:

7 646

služby zákazníkom
Rok 2018 bol rokom nadobudnutia účinnosti Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov. Implementácia tohto nariadenia znamenala nový, rozšírený pohľad na ochranu osobných údajov fyzických osôb pri dodávke vody a
odvádzaní odpadových vôd. V súlade s tým boli
vydané nové Všeobecné obchodné podmienky,
ktoré majú samostatnú prílohu pod názvom
„Informačná povinnosť prevádzkovateľa voči
odberateľom“. Táto príloha je k dispozícii aj na
všetkých zákazníckych centrách a na na internetovej stránke www.stvps.sk. V súvislosti s tým
boli prijaté viaceré opatrenia vo využívaní osobných údajov fyzických osôb v zákazníckom informačnom systéme a tiež boli aktualizované príslušné formuláre.

V zmysle zámeru spoločnosti využiť diaľkové odpočty pre získavanie stavov vodomerov
hlavne na rozhodujúcich a na neprístupných
odberných miestach, začali ešte v predchádzajúcom roku, pilotné projekty. Vzhľadom k tomu,
že v priebehu roka sa k projektu ešte prihlásili ďalšie spoločnosti, ktoré ponúkajú nové
technológie, bolo rozhodnuté o pokračovaní
aj s týmito spoločnosťami. Zámerom je overiť
všetky dostupné technológie diaľkových odpočtov, dostupnosť prenosových sietí, spoľahlivosť
a technické parametre pripojovaných zariadení.
V uplynulom roku bol v Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. implementovaný nový Finančný informačný systém a
bolo nutné zabezpečiť viaceré zmeny v uplatňovaní služieb pre zákazníkov pri ich objednávaní.
Tieto zmeny boli zavádzané postupne v priebehu celého roka.

586

7,67 % | prípojky a vodomery

626

vody, kvalita vody a
8,19 % | dodávky
škody, odkanalizovanie, tlak

2 087

27,30 % | fakturácie

2 106

27,55 % | zmluvy

2 240

nespomenuté
29,30 % | doteraz
záležitosti

Priemerný počet uskutočnených
hovorov v call centre za mesiac
Kontaktov spolu:

1 740
122

7,01 % | prípojky a vodomery

179

10,29 % | zmluvy

429

vody, kvalita vody a
24,66 % | dodávky
škody, odkanalizovanie, tlak

505

29,02 % | fakturácie

505

nespomenuté
29,02 % | doteraz
záležitosti
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prístup k zákazníkovi,
komunikácia, zákaznícky servis
Stredoslovenská vodárenská prevádzková
spoločnosť, a.s. disponuje sieťou zákazníckych centier poskytujúcich služby týkajúce
sa dodávky pitnej vody a odvádzania odpadových vôd. Pracovná doba 8 zákazníckych
centier je prispôsobená potrebám zákazníkov a ich hlavnou činnosťou je uzatváranie
obchodných zmlúv a ich dodatkov, zmeny
v platení záloh a faktúr, príjem a vybavovanie reklamácií z obchodného styku, príjem
hotovostných platieb a informovanie
o ďalších poskytovaných službách.

o zmluvách a faktúrach, o riešení podaných
reklamácií, o nahlásených poruchách.
Prostredníctvom telefónu môžu nahlásiť
stav vodomeru, požiadať o zmenu výšky
zálohových platieb, požiadať o opis faktúry.
Našim odberateľom je k dispozícii internetový zákaznícky účet. Zákazník môže
z pohodlia domova bezplatne sledovať
informácie o svojom odbernom mieste. Na
zriadenie prístupu stačí jednoduchá registrácia na internetovej stránke, zákaznícka
linka alebo možnosť osobnej návštevy.

Zákaznícka linka zabezpečuje telefonický
kontakt so zákazníkmi na telefónnom čísle
0850 111 234 v pracovnej dobe pondelok až
piatok od 7:30 hod. do 15:30 hod. Zákazníkom sú štandardne poskytované informácie všeobecného a obchodného charakteru,
linka zároveň slúži ako dispečing na nahlasovanie porúch 24 hodín denne.
Na telefónnom čísle zákazníckej linky
sa môžu zákazníci informovať o cenách
vodného a stočného, o odberných miestach,

Všetky informácie pre zákazníkov sú
prehľadne uverejňované aj na internetovej
stránke spoločnosti www.stvps.sk.

7 646

priemerný počet všetkých
kontaktov zákazníkov
za mesiac

VODNÉ, STOČNÉ

dieť sa informácie o kvalite a cenách vody,
o poskytovaných službách a nových projektoch. V rámci podujatí k svetovému dňu
vody realizujeme bezplatnú analýzu pitnej
vody na dusičnany pre tých čo odoberajú
pitnú vodu zo studní.Pre školy a verejnosť
pripravujeme exkurzie do objektov čistiarní
odpadových vôd.

Pravidelne komunikujeme so zákazníkmi
aj prostredníctvom zákazníckeho časopisu
Voda pre vás, ktorý vydávame dva krát ročne
v elektronickej aj tlačenej verzii. Pre širokú
verejnosť sú určené prezentačné podujatia pri príležitosti svetového dňa vody, kde
majú, nielen naši zákazníci, možnosť dozve-

4 191

priemerný počet
návštev zákazníkov
za mesiac

1 740

priemerný počet
hovorov zákazníkov
na call centrum za mesiac

POČET ZÁKAZNÍKOV
k 31. 12. 2018

119 824

priemerný počet
fakturačných vodomerov
za mesiac

PODIEL NA FAKTURÁCII
%

Fakturované (€)

POČET ZÁKAZNÍKOV SPOLU

116 427

100 %

z toho domácnosti
- INDIVIDUÁLNI ZÁKAZNÍCI

105 986

91,03 %

z toho domácnosti
- BYTOVÉ DOMY, DRUŽSTVÁ

2 224

1,91 %

108 210

92,94 %

35 083 786

61,88%

8 217

7,06 %

21 617 025

38,12%

DOMÁCNOSTI SPOLU
OSTATNÍ

56 700 811

%
100,00%

38,12 %

7,06 %

OSTATNÍ

OSTATNÍ

DOMÁCNOSTI
SPOLU

DOMÁCNOSTI
SPOLU

61,88 %

92,94 %

štruktúra podľa
objemu predaja

štruktúra podľa
počtu zákazníkov
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12
odberateľov
naj

1

2

Stavebné bytové družstvo
Banská Bystrica

Vlastníci bytov byt. domu
podľa odberného miesta
v z. Stavebné bytové
družstvo Zvolen

Okresné stavebné
bytové družstvo
Prievidza

4

5

6

väčších

za rok 2018

Okresné stavebné
bytové družstvo
Rimavská Sobota

Stavebné
bytové družstvo
Lučenec

Stavebné
bytové družstvo
Žiar nad Hronom

7

8

9

SBD
Brezno

BYTOS
- správa bytov
Prievidza, s.r.o.

Fakultná nemocnica
s poliklinikou
F. D. Roosevelta,
Banská Bystrica

10

11

12

SPOOL, a. s.,
Lučenec

Fakturácia Vodné + Stočné (Eur s DPH) >

3

Mestský bytový
podnik Handlová
s.r.o.

Mesto
Banská Bystrica

12 najväčších odberateľov StVPS, a. s., v roku 2018

Názov

IČO

Obdobie
1/2018

2/2018

5/2018

6/2018

Spolu

3/2018

4/2018

1

Stavebné bytové družstvo Banská Bystrica

00170071

3 369,95

0,00

580 643,58

3 886,15

2 815,15

565 134,76

7/2018
5 641,30

8/2018
-626,52

551 113,34

9/2018

2

Vlastníci bytov byt. domu podľa odber. miesta v z. SBD Zvolen

00222054

8 867,76

11 698,07

405 809,12

8 209,66

9 024,46

404 503,80

9 430,53

7 385,52

3

Okresné stavebné bytové družstvo Prievidza

00173801

923,23

119,07

365 880,88

0,00

2 127,52

366 664,79

733,65

51,03

4

Okresné stavebné bytové družstvo Rimavská Sobota

00173916

0,00

0,00

272 699,28

15 963,21

0,00

275 208,76

2 782,72

4 116,42

271 910,24

5

Stavebné bytové družstvo Lučenec

00171816

2 581,20

3 306,20

222 360,84

5 653,89

3 251,48

212 806,75

2 494,69

3 154,33

213 031,73

6

Stavebné bytové družstvo Žiar nad Hronom

00176192

22 427,57

19 693,81

160 550,93

18 804,96

21 611,59

153 412,84

21 055,16

19 746,97

162 592,35

7

SBD Brezno

00170143

0,00

0,00

194 691,39

516,79

1 779,43

186 716,93

0,00

0,00

186 836,24

8

BYTOS - správa bytov PRIEVIDZA, s.r.o.

36313009

3 133,45

3 425,67

169 005,23

3 149,52

3 719,85

171 367,33

3 324,34

4 621,82

10/2018

12/2018

1–6

1 – 12

8 437,26

11/2018
17 780,31

510 680,21

1 155 849,59

2 248 875,49

394 206,34

8 091,89

9 280,82

370 713,74

848 112,87

1 647 221,71

346 276,73

12 288,93

3 152,74

325 881,86

735 715,49

1 424 100,43

0,00

0,00

239 942,82

563 871,25

1 082 623,45

2 592,73

5 073,10

199 987,41

449 960,36

876 294,35

17 694,33

21 190,53

144 618,72

396 501,70

783 399,76

3 821,32

0,00

190 187,60

383 704,54

764 549,70

169 495,70

3 623,88

4 236,95

162 241,38

353 801,05

701 345,12

9

Fakultna nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banska Bystrica

00165549

80 638,59

55 502,99

59 908,48

54 612,73

57 918,33

56 418,67

59 213,91

53 702,68

51 531,09

54 110,92

49 625,97

53 872,86

364 999,79

687 057,22

10

SPOOL, a.s.

31586392

59 990,38

47 228,26

54 931,68

52 767,33

57 223,23

57 426,47

52 708,22

55 267,30

53 198,73

47 676,06

54 818,26

46 168,69

329 567,35

639 404,61

11

Mestský bytový podnik Handlová s.r.o.

36851442

0,00

0,00

128 760,72

1 386,32

0,00

148 854,48

1 100,01

0,00

140 652,21

2 909,87

54,77

124 364,74

279 001,52

548 083,12

12

Mesto Banská Bystrica

00313271

8 914,01

11 066,42

104 553,70

10 470,84

11 235,47

101 926,91

8 995,85

12 069,33

102 315,83

11 402,84

12 404,40

97 691,17

248 167,35

493 046,77
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zodpovednosť

vývoj počtu zamestnancov
(od roku 2014)

1 088

2014

1 088

2015

1 092

2016

1 092

2017

1 087

2018

Uvedený vývoj počtu zamestnancov je dôsledkom racionalizácie
a zefektívňovania podnikových procesov.

Rok 2018 bol z pohľadu ľudských
zdrojov Stredoslovenskej vodárenskej
prevádzkovej spoločnosti, a. s. rokom udržania stabilnej zamestnanosti, modernizácie a

zamestnanci
zvyšovania starostlivosti o zamestnancov. V priebehu roku 2018 nastal mierny pokles počtu zamestnancov, ku dňu 31. 12. 2018 sme zamestnávali
1087 zamestnancov.

Ohľaduplné správanie sa voči životnému prostrediu je jedným
zo základných princípov v našej spoločnosti. Zaviazali sme sa
rešpektovať právne normy, ktoré sa na našu činnosť vzťahujú,
zabezpečiť dodržiavanie interných predpisov. Pristupujeme
zodpovedne k zákazníkom, zamestnancom aj k obchodným
partnerom.

štruktúra zamestnancov
(podľa kategórií)
KATEGÓRIA R

682

KATEGÓRIA THP

326

KATEGÓRIA VEDÚCICH ZAMESTNANCOV

79

Fyzický stav zamestnancov k 31. 12. 2018: 1 087
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veková štruktúra zamestnancov:

vzdelanostná štruktúra zamestnancov:
Vzdelanostná štruktúra spoločnosti vyplýva z charakteru výroby a jej sumarizácia je obsahom nasledujúceho grafu:

do 17 rokov

0

18 - 25 rokov

24

Základné

26 - 30 rokov

33

Stredné odborné

31 - 35 rokov

63

Stredné bez maturity

36 - 40 rokov

90

Úplné stredné odborné

41 - 45 rokov

182

Úplné stredné všeobecné

46 - 50 rokov

207

Úplné stredné s maturitou

51 - 55 rokov

207

Vyššie odborné

1

56 - 59 rokov

164

Vysokoškolské

147

nad 60 rokov

117

Vedecká výchova

Neukončené

7
26
402
17
182
35
270

0

interná komunikácia

vzdelávanie zamestnancov

Vzájomná informovanosť a prepojenosť medzi vedením spoločnosti
a zamestnancami, pochopenie a spolupráca na spoločných cieľoch
budujú dôveru, zlepšujú vzťahy a majú veľký vplyv na celú firmu.
Vydávame zamestnanecký časopis Voda je život spoločne s Podtatranskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou, a.s. v ktorom informujeme o dianí v obidvoch spoločnostiach a tiež uverejňujem informácie
zo skupiny Veolia. Zdrojom aktuálnych informácií je firemný intranet.
V rámci Svetového dňa vody organizujeme podujatie pre zamestnancov Raňajky s vodou, pripravili sme podujatie Májová kvapka krvi
(mobilný odber krvi).
S úspechom sa stretol program Zamestnanecké granty, kde spoločne
s Nadačným fondom Veolia Slovensko podporujeme realizáciu verejnoprospešných projektov. Podmienkou je, aby sa na projekte spolupodieľal
samotný zamestnanec. V rámci programu sa zrealizovali tieto projekty:

V rámci rozvoja ľudských zdrojov venujeme veľkú pozornosť profesionálnemu aj osobnému rastu našich zamestnancov, ktorý zabezpečujeme prostredníctvom podnikového vzdelávania.
Každá pracovná pozícia si vyžaduje osobitný prístup pri výbere vzdelávacích aktivít za účelom zdokonaľovania a prehlbovania vedomostí našich zamestnancov. Uvedomujeme si, že pokiaľ chceme dosahovať vytýčené ciele musíme investovať do zvyšovania kvalifikácie

Futbal pre deti v Balogu - detský medzinárodný futbalový turnaj,
Súťažíme s EKOMAŠKOM - environmentálna olympiáda škôlkárov
Leto detí - letný tábor pre deti zo sociálne znevýhodnených rodín,
Návrat pôvodných druhov rýb do rieky Hron - nákup, chov, vysadenie pôvodných druhov rýb,
Komunitné stretávky pod strechou - rekonštrukcia komunitného centra,
Zasmečujme deťom pre zdravie - charitatívny turnaj pre podporu
onkologicky chorých detí,
Zabehni Gabike pre zdravie - pretek s cieľom vyzbierať financie pre
zdravotne postihnutých mladých ľudí,
Obnova areálu Šťavice - revitalizácia oddychovej zóny.

sociálny dialóg
V rámci spolupráce s našim sociálnym partnerom sa podobne ako
v predchádzajúcich rokoch podarilo nájsť sociálny zmier pri kolektívnom vyjednávaní, čoho výsledkom bolo uzatvorenie kolektívnej zmluvy na rok 2018-2019. K hlavným prejednávaným bodom
v rámci sociálneho dialógu patrili:
• valorizácia miezd,
• zapracovanie minimálnych mzdových taríf
v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššie stupňa,
• zapracovanie príplatkov v zmysle novely
Zákonníka práce s účinnosťou od 01. 05. 2018,
• navýšenie benefitových účtov zamestnancov,
• vyplatenie mimoriadnej 100 € odmeny všetkým
zamestnancom spoločnosti.

Súčasťou kolektívnej zmluvy je aj Príloha č. 1 – Pravidlá čerpania sociálneho fondu. Sociálny fond je jedným zo základných zdrojov uplatňovanej sociálnej politiky v spoločnosti. Tvorba sociálneho fondu je stanovená na maximálnu zákonnú hodnotu 1,5 % zo zúčtovaných hrubých
miezd a práve vďaka takto nastavenej tvorbe sociálneho fondu spoločnosť prejavuje sociálnu zodpovednosť voči svojim zamestnancom.
V roku 2018 dosiahla tvorba sociálneho fondu výšku 157 tis. €.

zamestnancov a ich potenciálu, pretože len vysoko odborný a motivovaný pracovník môže priniesť spoločnosti úspechy v budúcnosti.
Okrem vzdelávania zameraného na konkrétne pracovné pozície sa
snažíme rozvíjať aj jazykové schopnosti našich zamestnancov, preto
im zabezpečujeme výučbu anglického jazyka či už skupinovou formou alebo individuálnymi kurzami.

sociálny fond na rok 2018

podrobný prehľad tvorby a spôsobu čerpania sociálneho fondu
Rozpočet sociálneho fondu StVPS a. s.

Plán 2018

Čerpanie v € k 31. 12. 2018

Počiatočný stav k 1. 1. 2018

139 014,19

139 014,19

Tvorba SF (1,5 %)

154 965,12

157 233,37

0,00

24 650,68

293 979,31

320 898,24

1 660,00

996,00

82 000,00

78 064,05

1 000,00

1 119,00

Prídel zo zisku spoločnosti
Tvorba spolu
Jednorazová nenávratná výpomoc
Príspevok na stravovanie
Príspevok pri darovaní krvi
Príspevok pri darovaní krvnej plazmy

1 000,00

0,00

90 000,00

83 151,84

Výdavky spolu

175 660,00

163 330,89

Rezerva/predpokladaný zostatok k 31. 12. 2018

118 319,31

157 567,35

Program Benefit Plus
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bezpečnosť
a ochrana zdravia pri práci

Stredoslovenská vodárenská
prevádzková spoločnosť, a. s. patrí
v bezpečnosti a ochrane pri práci
podľa hodnotení externých orgánov
medzi významné spoločnosti, v ktorých
BOZP zaznamenáva stály vzostup, kde
bezpečné správanie zamestnancov patrí
medzi každodennú súčasť výkonu
náročných vodárenských
pracovných činností.

Naša spoločnosť prostredníctvom svojich odborných zamestnancov a prostredníctvom
zmluvných partnerov - Pracovnej zdravotnej
služby, neustále zlepšuje bezpečnosť pracovného prostredia, zvyšovanie technickej úrovne pracovných prostriedkov a technických zariadení.
Nemalú rolu v zabezpečovaní BOZP má vybavenie zamestnancov vhodnými pracovnými a
ochrannými prostriedkami, na ktoré sú v našej spoločnosti vynakladané značné finančné
prostriedky. Vďaka pravidelnému preverovaniu
vhodnosti a funkčnosti osobných ochranných
prostriedkov je dosahovaný vysoký štandard
v tejto oblasti v súlade s modernými trendmi
vývoja.
Pracovná úrazovosť, čo je najvýznamnejší ukazovateľ bezpečného správania sa zamestnancov, má dlhodobo klesajúcu tendenciu. V roku
2018 došlo k štyrom pracovným úrazom s nízkou mierou pracovnej neschopnosti. Je však
nutné spomenúť jeden smrteľný pracovný úraz,
ktorý vznikol u zamestnanca po uštipnutí hmyzom. Po šetrení príčin vzniku smrteľného úrazu,
dozorujúci orgán (inšpektorát práce) konštatoval, že zo strany StVPS, a. s., nedošlo k žiadnemu
pochybeniu a ani zanedbaniu povinností vo

vzťahu k smrti nášho zamestnanca a zamestnávateľ nenesie vinu za vznik pracovného úrazu
s takýmto tragickým koncom.
Svoje významné miesto má v bezpečnosti práce výchova a vzdelávanie zamestnancov, kde
má StVPS, a. s., vypracovanú prehľadnú a ľahko realizovateľnú a súčasne efektívnu schému
vzdelávacieho procesu zamestnancov, čím sú
zabezpečené vysoké požiadavky kladené na zamestnávateľa v tejto oblasti.
Ochrana pred požiarmi, ako súčasť bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov je už štandardne zabezpečovaná na výbornej úrovni a
v tejto oblasti nebola v roku 2018 zaznamenaná žiadna nepriaznivá udalosť.
Na záver je vhodné uviesť, že napriek výborným
hodnoteniam oblasti bezpečnosti práce, zodpovednému prístupu vedenia spoločnosti, ako
aj disciplinovanému prístupu každého jedného
zamestnanca k bezpečnosti svojej a svojich kolegov je potrebné byť stále obozretný a predvídať nebezpečné situácie a tým maximálne
vylúčiť rôzne pracovné riziká náročných vodárenských profesií.
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Pre našu akciovú spoločnosť je veľmi dôležitá celková spokojnosť našich zákazníkov,
preto sa snažíme neustále optimalizovať
vnútorné procesy a tým zvyšovať kvalitu
nami poskytovaných služieb.

Integrovaný systém manažérstva je v súčasnosti neoddeliteľnou súčasťou manažérskeho
riadenia našej spoločnosti a využívame ho vo
všetkých výrobných procesoch a činnostiach.
Tento systém sa stal základným progresívnym
prvkom vo vzťahu k zákazníkom a tiež bázou
pre neustále zlepšovanie.
V roku 2018 naša spoločnosť úspešne absolvovala recertifikačné audity systému environmentálneho manažérstva STN EN ISO 14001:2016,
systému riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci STN OHSAS 18001:2009, systému hospodárenia s energiami STN EN ISO 5001:2012 a
dozorný audit systému manažérstva kvality EN
ISO 9001:2016. Auditom boli preverené vybrané články noriem ISO, OHSAS, pričom bola opäť
skonštatovaná zhoda nášho systému s ich požiadavkami. Audity boli vykonané na prevádzkach a objektoch závodu Rimavská Sobota a
závodu Lučenec, Veľký Krtíš.
Nákupom a používaním PEFC certifikovaného
papiera spoločnosť preukazuje svoj záväzok
k podpore spoločensky zodpovedného podnikania. Tento záväzok naša spoločnosť prijala
podpísaním „Memoranda o podpore trvalo udržateľného obhospodarovania lesov“ a deklaruje
ho prostredníctvom svojej environmentálnej
politiky. Logo združenia PEFC Slovensko používame na označovanie svojich tlačovín.
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V RÁMCI TECHNOLOGICKÉHO SPRACOVANIA BIOLOGICKY
ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU V SYSTÉME ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA
SA NÁM ĎALŠOU ČINNOSŤOU PODARILO ZHODNOTENÍM ZÍSKAŤ:

odpadové

hospodárstvo
Prioritou Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti,
a. s. je energetické zhodnocovanie kalov, ktoré vznikajú v súvislosti
s čistením odpadových vôd. Cieľom tejto aktivity je okrem ekonomického efektu aj zníženie záťaže životného prostredia spôsobené ťažbou fosílnych palív a zemného plynu a znižovanie produkcie odpadu
– kalov z čistenia komunálnych odpadových vôd.
V súvislosti s environmentálnou politikou našej spoločnosti sme zabezpečili zhodnotenie odpadov, ktoré
v predchádzajúcom období boli likvidované skládkovaním, ušetrené prostriedky boli opätovne použité na
zlepšenie životného prostredia v oblasti odpadového
hospodárstva.

39 774 t

1 915

11 682

1 875 674

ELEKTRICKEJ
ENERGIE

TEPELNEJ
ENERGIE

BIOPLYNU

MWh

GJ

Celkové náklady na likvidáciu odpadov a kalov
vrátane dopravných nákladov vynaložené v roku 2018:

1  115 540 €

Ďalších 10 druhov
odpadu podľa produkcie:

Ďalšie aktivity boli v oblasti odpadového hospodárstva
zamerané najmä na dôsledné separovanie odpadov a
skvalitnenie možností ich zhromažďovania v našich
prevádzkach.

CELKOVÁ PRODUKCIA
ODPADOV V ROKU 2018:

CELKOVÁ LIKVIDÁCIA KALOV:

ODPAD
Z LAPAČOV
PIESKU

VÝKOPOVÁ
ZEMINA

7 184 t

10,22 t
Z TOHO:

m3

ZEMINA
A KAMENIVO

1 063 t

715 t

NEBEZPEČNÉ ODPADY

39 763,78 t
OSTATNÉ ODPADY

24 408 t

kaly ako odpad z čistenia odpadových vôd: 12 131 t
kaly ako odpad z čírenia vôd: 678 t
kaly z čistenia odpadových vôd, ktoré sa v zmysle zákona
o odpadoch považujú za vedľajší produkt a nie za odpad: 11 599 t

ODPAD
Z ČISTENIA
KANALIZÁCIE

BITÚMENOVÉ
ZMESI

702 t

593 t

ZMESI TUKOV
A OLEJOV
Z ODLUČOVAČOV

10 t

ZMIEŠANÝ
ODPAD
ZO STAVIEB

ZHRABKY
Z HRABLÍC

517 t

ZMESOVÝ
KOMUNÁLNY
ODPAD

11 t

23 t

PLASTY

3t
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environmentálna

zodpovednosť

a ochrana životného
prostredia

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. si v zmysle právnych predpisov v oblasti ochrany ovzdušia plní ohlasovaciu a
poplatkovú povinnosť. Prevádzkujeme 36 stredných stacionárnych
zdrojov znečisťovania ovzdušia a 48 malých stacionárnych zdrojov
znečisťovania ovzdušia, z toho:

- 27 malých a 16 stredných energetických zdrojov znečistenia
ovzdušia (spaľovacie zariadenia-kotolne)
- 21 malých a 20 stredných technologických zdrojov znečistenia
ovzdušia / fugitívnych (ČOV kalové polia)

Projekty a podujatia zamerané na ochranu
životného prostredia a podporu biodiverzity
Biodiverzita do škôl
To je názov projektu venovaného žiakom základných a stredných
škôl na celom Slovensku. Cieľom projektu je zvýšiť povedomie o význame prírodnej rozmanitosti, biodiverzity. Žiaci sa prakticky vzdelávajú a experimentujú priamo v blízkosti svojich škôl, na školských
dvoroch a v školských záhradách.
Pod vedením svojich učiteľov zveľaďujú a upravujú jednotlivé tímy
školské pozemky tak, aby zároveň zveľadili prírodnú rozmanitosť a
skrášlili tieto plochy podľa svojich predstáv. Vďaka niekoľkým workshopom budú učitelia schopní viesť svojich žiakov pri výsadbe
drevín s cieľom zmeniť mikroklímu alebo drevín na vypestovanie

„jedlej záhrady“. Žiaci si budú môcť vysadiť a pestovať vyvýšené
záhony, živé ploty, liečivé rastliny a podporiť rôznorodosť hmyzu,
ktorý sa tam vyskytuje. Okrem toho si jednotlivé tímy budú môcť
vybudovať zázemie, ktoré podporuje vyučovanie v exteriéroch prostredníctvom rôznych altánkov alebo prístreškov.
Žiaci a učitelia budú spolupracovať s odborníkmi na záhradné
úpravy a výsadbu, vďaka ktorým a získajú metodickú a odbornú
podporu a pomoc pri realizovaní navrhnutých opatrení. Každá škola získa finančný grant na realizáciu svojho návrhu úprav školských
pozemkov.

Návrat pôvodných druhov rýb do rieky Hron
Z programu zamestnanecké granty, zameraného na podporu projektov realizovaných priamo zamestnancami podporili Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. (StVPS, a. s.) a
nadácia Veolia Slovensko aj projekt „Návrat pôvodných druhov rýb
do rieky Hron“.
Projekt spočíval v nákupe a následnom nasadení rybích násad boleňa dravého a šťuky severnej, do rieky Hron. Zámerom bolo nasadiť tieto ryby do revíru s režimom chyť a pusť, kde je predpoklad, že

ryby sa dožijú veku, kedy bude možná ich prirodzená reprodukcia.
Vzhľadom na zhoršenie kvality vody v rieke Hron, ktoré v minulosti
spôsobilo vypúšťanie znečistených odpadových vôd z aglomerácií
a priemyslu, došlo k postupnému zdevastovaniu životného prostredia v rieke Hron. Následkom bolo vyhynutie niektorých druhov
rýb, ktoré sa v minulosti v rieke bežne vyskytovali. V súčasnosti sa
kvalita vody v Hrone zlepšila a podmienky pre život rýb a iných vodných organizmov sa tak výrazne zlepšili.

Ochrana a podpora biodiverzity v technických areáloch
V kľúčovom projekte zameranom na ochranu a podporu biologickej rozmanitosti v areáli ČOV Rakytovce sme v roku 2018 v spolupráci s občianskym združením Ekopolis realizovali riešenie na
zadržania zrážkovej vody z priemyselnej budovy do nového, umelo
vytvoreného jazierka tak, aby množstvo vody vhodne zodpovedalo

kapacite vodného útvaru z hľadiska jeho udržateľnosti a ekologickej stability. V areáli sa vysadili ďalšie stromy a kríky, uskutočňovala sa povýsadbová staroslivosť, monitoring využívania inštalovaných vtáčích búdok. Zároveň sme realizovali vzdelávacie aktivity
pre školy.

Ďalšie aktivity a podujatia zamerané na ochranu životného prostredia:

V zmysle právnych predpisov v oblasti ochrany životného
prostredia sme splnili ohlasovaciu povinnosť o zabezpečení finančného krytia zodpovednosti za environmentálnu
škodu vrátane predpokladaných nákladov na nápravnú
činnosť a nápravné opatrenia na odstránenie environmentálnej škody, ktorá môže byť spôsobená pracovnou činnosťou prevádzkovateľa.

• účasť na medzinárodnej výstave vodného hospodárstva
AQUA 2018,
• realizácia podujatí k Svetovému dňu vody – besedy pre školy,
informačné podujatie pre verejnosť, bezplatná analýza vody
z individuálnych zdrojov na dusičnany,
• exkurzie- spolu 7 škôl, 168 žiakov a študentov a 13 pedagógov,
• podpora chovu včiel na prírodnej báze v areáloch vodojemov
StVPS, a. s.,
• projekt „Revitalizácia pôvodných druhov rýb v areáli ČOV
Brezno“ – realizačné práce (rekonštrukcia nádrží),
• podujatie pre školy k medzinárodnému dňu biodiverzity
v areáli ČOV Rakytovce (exkurzia, súťaže, prednášky),

• účasť na besede „Biodiverzita v meste“ v rámci festivalu
Ekotopfilm s témou Ochrana podpora biodiverzity
v technických areáloch,
• spolupráca na príprave výstavy Unesie Zem naše kroky
(Stredoslovenské múzeum),
• finančná podpora a spolupráca pri projekte rekonštrukcie
náučného chodníka vo Vajskovskej dolina ( ŠOP SR, NAPANT),
• nový les vznikol v lokalite Beňuš ako súčasť projektu
Lesy pre vodu, kde Štátne lesy s finančným prispením
spoločnosti Veolia a StVPS, a. s. vysadili 23 700 ks sadeníc
vybraných druhov drevín.
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inovácie
V globálnom prostredí, kde hnacou silou sú stále náročnejšie požiadavky
zákazníkov, rast ponuky a služieb a tým aj vyššia konkurencia na trhoch sú
inovácie prostriedkom zvládnutia neustálych zmien. Aby bola organizácia
schopná držať v dnešnej dobe krok s najlepšími, musí venovať oblasti inovácií náležitú pozornosť.

úpravne vody
Na ÚV Turček pokračovala v roku 2018
skúšobná prevádzka doplnenia existujúcej technológie o technológiu priameho stvrdzovania vody s cieľom minimalizovať koróziu vodovodných potrubí
a tvorbu sekundárneho železa v dodávanej pitnej vode, stavba bola v novembri
2018 skolaudovaná a uvedená do trvalého užívania.
Pokračovali roka realizácie stavieb začatých v roku 2017 : „Čierny Balog – úprava pH“ , „ÚV Slaská, kalová koncovka“ a
„ÚV Jasenie, doplnenie technológie“.

V roku 2018 boli v technológiách pitných vôd a v prevádzke úpravní
vody (ÚV) realizované nasledovné opatrenia a inovácie:
Začala projektová príprava stavieb
„Čierny Balog, ÚV – doplnenie technológie“ - stavba rieši doplnenie technológie ÚV o ultrafiltračný stupeň a „Turček, ÚV- dezinfekcia vody“ – stavba rieši
dezinfekciu vody a zvýšenie účinnosti
odstraňovania živých organizmov pomocou UV žiarenia.
Pre verejný vodovod obce Budiná bol na
základe uložených opatrení na nápravu
spracovaný a RÚVZ schválený technologický návrh pre zníženie obsahu sekundárneho železa v dodávanej pitnej vode.

Boli pripravené podklady a podaný návrh na vlastnícku spoločnosť na zabezpečenie realizácie technologickej linky
prípravy a dávkovania práškového aktívneho uhlia na ÚV Turček. Investičná
akcia bude realizovaná v roku 2019.
Na základe uzatvorenej zmluvy medzi
StVS a.s., StVPS a.s. a RÚVZ Banská Bystrica o spolupráci pri realizácii projektu
„Kvalita pitnej vody a vedľajšie produkty
dezinfekcie“ boli ukončené skúšobné
prevádzky verejných vodovodov Tále,
Donovaly, Jarabá a časti Čierneho Balo-

gu, kde bolo overované použitie stabilizovaného oxidu chloričitého (prípravok
Duozon 100 L) na dezinfekciu pitnej
vody. Na základe vyhovujúcich výsledkov bola táto dezinfekcia schválená
v týchto prípadoch na trvalú prevádzku.
Tento spôsob hygienizácie pitnej vody
bol schválený aj na verejných vodovodoch Povrazník a Čierny Balog – Urbanov vrch.
Začala spolupráca s Univerzitou Komenského v Bratislave a RÚVZ pri realizácii
výskumného projektu „Zlepšenie zdravotného stavu obyvateľov SR prostredníctvom rekarbonizácie pitných vôd“.

Boli realizované dodavateľské opravy
stripovacích veží vo vodojemoch Telgárt
a Pohorelá s cieľom zvýšiť účinnosť odstraňovania radónu a zvýšiť ich kapacitu.
Významnými zlepšeniami v bezpečnosti kvality dodávanej pitnej vody boli rekonštrukcia trafostanice pre ÚV Čierny
Balog a zabezpečenie dezinfekcie odpadových vôd vypúšťaných z ČOV Priechod
a ČOV Podkonice.
Bola realizovaná generálna oprava generátora oxidu chloričitého vo vodojeme Horné Plachtince a dávkovania
chlórnanu sodného na ÚV Stará Huta.

Závadnosť vzoriek odobratej pitnej vody
z vodojemov a rozvodnej siete za rok 2018
v mikrobiologických ukazovateľoch dosiahla hodnotu 1,62 %, vo fyzikálno-chemických ukazovateľoch hodnotu 3,37 %. Došlo
k zníženiu závadnosti oproti rovnakému
obdobiu minulého roka (1,92 % a 3,8 %).
Závadnosť vzoriek pitnej vody v ukazovateli voľný chlór u spotrebiteľa dosiahla tiež
nižšiu hodnotu 0,90 % (rok 2017 - 0,94 %).
Zníženie závadnosti dodávanej pitnej vody
oproti predchádzajúcemu roku sa dosiahlo
najmä optimálnym prevádzkovaním existujúcich a nových technológií úpravy vody
a realizovanými prevádzkovými opatreniami v spolupráci s Odborom riadenia kvality.
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čistiarne odpadových vôd

V technológii čistenia odpadových vôd a prevádzke čistiarní odpadových vôd (ČOV)
sa v roku 2018 realizovali nasledovné opatrenia a inovácie:
„Rimavská Sobota ČOV, manipulácia so
škodlivými látkami.
Bola ukončená stavba „ČOV Prievidza,
plynojem a strojovňa plynojemu“.
Pokračovala skúšobná prevádzka splaškovej kanalizácie, dažďovej kanalizácie a
ČOV pre priemyselný park Vígľaš. Vlastníkom uvedenej infraštruktúry je obec
Vígľaš. Zmluva o prevádzkovaní bola
uzatvorená v 12/2016.
Prebiehala realizácia stavby „Aglomerácia Hriňová – kanalizácia a ČOV“.
Prebiehala realiz. stavby „Aglomerácia Valaská – Valaská, Hronec – odkanalizovanie“.

Po ukončení skúšobnej prevádzky stavby „Divín – ČOV, doplnenie odľahčenia,
mechanického predčistenia a terciálneho stupňa“ bola ČOV Divín uvedená
do trvalej prevádzky. V rámci stavby bol
vybudovaný nový odľahčovací stupeň,
nové mechanické predčistenie a bol intenzifikovaný biologický stupeň. Nová
technologická linka ČOV zabezpečuje
kvalitu vyčistenej odpadovej vody v súlade s platnou legislatívou.
Bola ukončená stavba „Rimavská Sobota ČOV, obnova biologického stupňa
- turbodúchadlo“ a prebiehala stavba

Prebiehala realizácia stavby „ČOV Veľký
Krtíš, plynojem a prekrytie vyhnívacej
nádrže“.
Začala realizácia stavby „Aglomerácia
Podbrezová – kanalizácia a ČOV“.
Začala realizácia stavby „Aglomerácia
Oslany, Čereňany – kanalizácia a ČOV“.
Začala realizácia stavby „Aglomerácia
Nitrianske Pravno – kanalizácia a ČOV“.
Začala realizácia stavby „Aglomerácia
Tornaľa – kanalizácia a ČOV“.
Začala realizácia stavby „Aglomerácia
Očová, Zvolenská Slatina –odvedenie a
čistenie OV“

čerpacie stanice a vodojemy
V rámci čerpacích staníc (ČS) a vodojemov (VDJ)
sa v roku 2018 realizovali nasledovné opatrenia a inovácie:
v ČS Petrovce, Lukovištia, Hostice a Gemerské Dechtáre.
Oprava stavebných častí VDJ Šíd, Divín, Lovinobaňa, Hrušov, Prievidza (I. a II. tlakové
pásmo), Veľká Lehôtka, Rybník, Klenovec,
Lieskovec, Očová, Zvolen (Lipovec a Neresnica), Tŕnie, Hontianske Moravce, Pliešovce a ČS Lentvora, Hnúšťa a Ratková.
Pokračovanie komplexnej rekonštrukcie

stavebnej a technologickej časti vodojemu Badín (Horný) 100 m3.
Pokračovanie výstavby nového vodojemu 2 x 250 m3 Banská Bystrica, časť Rakytovce.
Pokračovanie stavby „Brezno, prepojenie
na VDJ Podkoreňová“, ktorej súčasťou je
aj výstavba novej AT stanice.

du zosúladenia stavu objektov s platnou
legislatívou. Náplňou rekonštrukcií je vybavenie objektov zariadením na zachytávanie plávajúcich látok z odľahčovaných
odpadových vôd, meracími zariadeniami
na monitorovanie činnosti odľahčovacích
komôr. Tieto úpravy povedú k zníženiu zaťaženia recipientov znečistením odpado-

vými vodami. Bola ukončená rekonštrukcia
odľahčovacích komôr v Banskej Bystrici.
V roku 2018 začala realizácia rekonštrukcie odľahčovacích komôr v Novej Bani a pripravuje sa rekonštrukcia vo Zvolene, Sliači
Banskej Štiavnici, Krupine a Novákoch.

Modernizácia čerpacej techniky výmenným spôsobom na ČS Pohorelská Maša,
Beňuš, Lom nad Rimavicou, Dolná Lehota, Diviaky nad Nitricou (Banky) a Lehota
pod Vtáčnikom.
Montáž regulačného ventilu vo VDJ Sliač.
Oprava NN prípojky do VDJ Breziny.
Oprava a výmena elektroinštalácie a rozvádzačov vo VDJ Hostice a Lukovištia a

kanalizačná sieť
Spoločnosť sa snaží minimalizovať dopad
svojich činností na jednotlivé zložky životného prostredia, či už použitím nových technológií, alebo zodpovedným a bezpečným
prevádzkovaním existujúcich zariadení.
V roku 2018 pokračovala realizácia rekonštrukcií odľahčovacích komôr na stokových sieťach, ktoré sa vykonávajú z dôvo-

informačné systémy a ASRTP
Z dôvodu ukončenia platnosti povolení pre
rádiové prenosy zabezpečujúce dispečerské
riadenie vodárenských objektov boli v uplynulom roku vymenené posledné rádiové zariadenia na 12 –tich objektoch za zariadenia

pracujúce v sieti mobilných operátorov. Zároveň bolo na dispečerské riadenie pripojených
ďalších 10 nových objektov. Na dvoch objektoch z dôvodu nedostatočného GSM signálu
bolo nasadené satelitné dátové spojenie.

V súčasnosti je na dispečerské riadenie pripojených celkom 312 objektov z vodovodnej
siete, 109 kanalizačných objektov, je zriadený vzdialený prístup na 18 ČOV za účelom
monitorovania chodu technológie ČOV.
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energetika

ZA ÚČELOM ZLEPŠENIA ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI A ZNÍŽENIA ENERGETICKEJ
NÁROČNOSTI PROCESOV V SLEDOVANOM OBDOBÍ BOLI PLNENÉ KONKRÉTNE ÚLOHY
VYPLÝVAJÚCE Z PRIJATÝCH KRÁTKODOBÝCH A DLHODOBÝCH ENERGETICKÝCH CIEĽOV,
NÁPRAVNÝCH AKO AJ PREVENTÍVNYCH OPATRENÍ ZAMERANÉ HLAVNE NA:
výmeny zastaralých čerpadiel za čerpadlá
s vyššou účinnosťou a plynulou reguláciou,

repasácie centrálnych kompenzácií
elektrických zariadení,

optimalizáciu vonkajšieho osvetlenia objektov,

pravidelné overovanie zmluvných podmienok
a výber produktov pre všetky odberné miesta
elektriny, zemného plynu a tepla na všetkých
objektoch v správe StVPS, a.s.,

maximálne využívanie tvorby kalového
plynu z čističiek odpadových vôd na výrobu
elektriny a tepla,
výmenu vykurovacích kotlových jednotiek,
hydraulické vyregulovanie a termostatizácia
rozvodov tepla a ústredného vykurovania,

Veľký dôraz sa kladie na opatrenia organizačného
charakteru, spočívajúce v dôslednej vzájomnej
komunikácii pracovníkov technických oddelení,
pracovníkov vykonávajúcich obsluhu, opravy a
údržbu jednotlivých technologických zariadení
s energetikom s cieľom znížiť spotrebu energií
pri zabezpečovaní technologických požiadaviek.
Pravidelné overovanie zmluvných podmienok na
dodávku energií, výber vhodných produktov poskytovaných dodávateľmi energií najmä po podstatnejších zmenách v objeme výroby a zmenách
v energeticky náročnejších technologických zariadeniach, kde môže dôjsť k zmene spotreby energie
a výkonových pomerov vedie k zníženiu nákladov
za nakupované energie.

zníženie paušálnych poplatkov za výšku
rezervovanej kapacity MW a prúdovej hodnoty
ističov pred fakturačným meraním.

V roku 2018 spoločnosť plnila úlohy vyplývajúce
z pravidelných externých a interných energetických
auditov ISO 50001 zameraných na hospodárenie
s energetickými médiami, konkrétne úsporné projekty boli začlenené do plánov opráv a investícií StVS, a. s.
Vysúťažením indikovanej ceny silovej elektriny na
rok 2018 vo výške 38 €/MWh, čo predstavuje zníženie nákupnej ceny elektriny oproti roku 2017
o 6,99 €/MWh čím došlo k úspore nákladov na
dodávku silovej elektriny v roku 2018 vo výške cca
212 209,00 €
V rámci spoločnosti sa spotreba elektrickej energie a zemného plynu riadila v roku 2018 podľa dohodnutých obchodných podmienok a obchodných
zmlúv uzatvorených na základe cenových ponúk.

PODIEL Z CELKOVÝCH NÁKLADOV
NA ENERGIE A PALIVÁ:

Využívaním
obnoviteľných
robe
zdrojov energie pri vý
bioplynu
elektrickej energie z
otkami
kogeneračnými jedn
trica,
na ČOV Banská Bys
učenec
ČOV Zvolen a ČOV L
6 MW
v množstve 1 914 62
dov na
došlo k úspore nákla
ške
nákup elektriny vo vý
195 436 €.

85,6 %

ELEKTRICKÁ ENERGIA

NÁKLADY
NA ENERGIE
A PALIVÁ

6,2 %

ZEMNÝ PLYN

7,8 %
TEPLO

0,4 %

OSTATNÉ PALIVÁ
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finančná
časť
Za rok 2018 spoločnosť dosiahla
kladný výsledok hospodárenia
po zdanení vo výške
799 tis. €

komentár k ekonomickým
výsledkom 2018
Spoločnosť dosiahla v roku 2018 čistý obrat vo výške 59,3 mil. €, čo je v porovnaní s rokom 2017 nárast
o 1,7 %. Nárast tržieb bol ovplyvnený vyšším podielom fakturácie dažďových vôd z titulu nových odberateľských zmlúv. Z celkového obratu predstavovali
tržby za pitnú vodu 31,0 mil. €, stočné a zrážkové vody
26,0 mil. € a ostatné tržby a výnosy celkom 2,2 mil. €.
Celkové náklady na hospodársku činnosti spoločnosti v roku 2018 dosiahli výšku 58,8 mil. €. Oproti
predchádzajúcemu obdobiu vzrástli o 2,8 %, čo vo
finančnom vyjadrení predstavuje 1,6 mil. €, pričom tento nárast bol ovplyvnený hlavne nárastom
osobných a mzdových nákladov. Najvýznamnejšiu
nákladovú položku aj v roku 2018 tvorili služby
v celkovej výške 27,0 mil. €, z čoho najväčšiu časť
predstavuje nájom vodárenskej a kanalizačnej infraštruktúry vo výške 15,1 mil. €. Medzi ďalšie významné nákladové položky patrili osobné náklady
v objeme 19,3 mil. €, materiálové náklady vo výške
4,0 mil. €, spotreba energií 3,9 mil. € a náklady na
opravy a údržbu v objeme 2,5 mil. €.
Hodnota celkových aktív spoločnosti k 31. 12. 2018
bola 22,2 mil. €, z čoho neobežný majetok predstavoval v zostatkovej cene 5,9 mil. €. Investície vo
výške 1,8 mil. € boli smerované do modernizácie a
obnovy hmotného a nehmotného majetku s cieľom zvýšenia efektivity prevádzky a procesov riadenia. Obežný majetok v hodnote 15,8 mil. € tvorí
71 % hodnoty aktív, pričom najväčší podiel na tejto položke majú krátkodobé pohľadávky vo výške
11,8 mil. €. Stav finančnej hotovosti ku koncu roka
predstavoval 2,9 mil. €.
Na strane pasív sú najvýraznejšou položkou krátkodobé záväzky vo výške 16,6 mil. € z čoho záväzky
z obchodného styku predstavujú 5,9 mil. €. Spoločnosť čerpá strednodobý úver v objeme 4,6 mil. €

a krátkodobú pôžičku 3,0 mil. € od spoločnosti Veolia Environnement Finance, Paríž. Spoločnosť nečerpala žiadne úvery od bankových subjektov. Vlastné
imanie spoločnosti dosiahlo hodnotu 4,1 mil. € a
v porovnaní s rokom 2017 pokleslo o 0,4 mil. €, hlavne z dôvodu dosiahnutého nižšieho hospodárskeho
výsledku v bežnom účtovnom období.
Celková finančná situácia spoločnosti bola počas
roka stabilná a spoločnosť si plnila v stanovených
časových termínoch svoje záväzky predovšetkým
voči zamestnancom, štátnym inštitúciám, obchodným partnerom a ostatným dodávateľom.
Za rok 2018 spoločnosť dosiahla kladný výsledok
hospodárenia po zdanení vo výške 799 tis. €. Tento
výsledok spoločnosť dosiahla pri celkových výnosoch 60,0 mil. € a celkových nákladoch 58,9 mil. €.
Splatná daň z príjmov bola vo výške 429 tis. €, odložená daň bola vo výške - 96 tis €.
Hospodársky výsledok po zdanení v porovnaní
s rokom 2017 klesol o 35,2 % z dôvodu, že nárast
prevádzkových nákladov nebol krytý rastom tržieb
z hlavných činností z dôvodu regulácie cien za dodávku pitnej vody a jej odkanalizovanie.
O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné
obdobie 2018 rozhodne valné zhromaždenie. Štatutárny orgán navrhuje valnému zhromaždeniu
prerozdeliť hospodársky výsledok na prídel do sociálneho fondu spoločnosti vo výške 16 tis. € a zbytok
preúčtovať na nerozdelený zisk minulých rokov.
Po 31. decembri 2018 nenastali žiadne udalosti,
ktoré by mali významný vplyv na verné zobrazenie
skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva. Spoločnosť v roku 2018 nerealizovala činnosť v oblasti
výskumu a vývoja. Spoločnosť počas roka 2018 nenadobudla vlastné akcie, dočasné listy ani obchodné podiely materskej účtovej jednotky.
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Obrat za rok 2018

TRŽBY

44 % |

VODA ODKANALIZOVANÁ

4% |

OSTATNÉ VÝKONY

52 % |

VODA FAKTUROVANÁ

Náklady na hospodársku činnosť

33 %
2%
2%
16 %
1%
46 %

NÁKLADY

| OSOBNÉ NÁKLADY

cena za pitnú vodu
a odkanalizovanie
za rok 2018
V priebehu celého roka 2018 boli platné maximálne ceny za výrobu
a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a odvádzanie a čistenie
odpadovej vody verejnou kanalizáciou v nasledovnej výške bez DPH:

1,2010 €/m3

0,6797 €/m3

1,1615 €/m3

MAXIMÁLNA CENA ZA VÝROBU
A DODÁVKU PITNEJ VODY
VEREJNÝM VODOVODOM

MAXIMÁLNA CENA ZA VÝROBU
A DISTRIBÚCIU PITNEJ VODY
VEREJNÝM VODOVODOM

MAXIMÁLNA CENA ZA
ODVÁDZANIE A ČISTENIE
ODPADOVEJ VODY VEREJNOU
KANALIZÁCIOU

| DANE A POPLATKY
| ODPISY
|

SPOTREBA MATERIÁLU
A ENERGIE

| OPRAVNÉ POLOŽKY

Uvedené ceny sú schválené v zmysle zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
č. 21/2017 Z. z. z 13. februára 2017 rozhodnutím č. 0259/2017/V zo dňa 20. 6. 2017. Spoločnosť tieto uplatnila
následne po prvom odpočte od 1. 7. 2017. Rozhodnutie ÚRSO je k nahliadnutiu v sídle spoločnosti, alebo na
internetovej stránke www.stvps.sk.

| SLUŽBY
Vývoj ceny vodného a stočného bez DPH

Vývoj hospodárskeho výsledku a miery zisku
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SÚVAHA k 31. 12. 2018 (v celých eurách)
Označenie

STR A N A A K TÍV

Číslo
riadka

a

b

c

SPOLU MAJETOK  r. 02 + r. 33 + r. 74

01

A.

Neobežný majetok    r. 03 + r. 11 + r. 21

02

A.I.

Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r.  04 až r.  10)

03

2.

Softvér

05

6.

Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok

09

A.II.

Dlhodobý hmotný majetok súčet (r.  12 až r.  20)

11

2.

Stavby

13

3.

Samostatné hnuteľné veci a súbory
hnuteľných vecí

14

6.

Ostatný dlhodobý hmotný majetok

17

7.

Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok

18

A.III.

Dlhodobý finančný majetok súčet (r.  22 až r.  32)

2

Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách

21
23

B.

Obežný majetok  r.  34 + r.  41 + r.  53 + r.  66 + r. 71

33

B.I.

Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)

34

B. I.1.

Materiál

35

6.

Poskytnuté preddavky na zásoby

40

B.II.

Dlhodobé pohľadávky súčet (r.  42  + r. 46 až r.  52)

41

B.II.1.

Pohľadávky z obchodného styku (r. 43 až r. 45)

42

1.c.

Ostatné pohľadávky z obchodného styku

45

8.

Odložená daňová pohľadávka

52

B.III.

Krátkodobé pohľadávky súčet (r.  54 + r. 58  až r.  65)

53

B.III.1.

Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)

54

1.a.

Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným
účtovným jednotkám

55

1.c.

Ostatné pohľadávky z obchodného styku

57

2.

Čistá hodnota zákazky

58

3.

Ostatné pohľadávky voči prepojeným
účtovným jednotkám

59

7.

Daňové pohľadávky a dotácie

63

9.

Iné pohľadávky

65

B.V.

Finančné účty súčet   (r. 72 až r.  73)

71

B.V.1.

Peniaze  

72

2.

Účty v bankách

73

C.

Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)

74

C.1.

Náklady budúcich období dlhodobé

75

2.

Náklady budúcich období krátkodobé

76

4.

Príjmy budúcich období krátkodobé

78

Bežné účtovné obdobie
1

Brutto - časť 1
Korekcia - časť 2
37 705 466
15 501 234
19 433 394
13 512 922
3 153 433
2 012 052
3 070 453
2 012 052
82 980
16 245 277
11 500 870
7 050
4 459
15 965 255
11 496 411
3 700
269 272
34 684
34 684
17 743 921
1 988 312
484 287
48 780
483 671
48 780
616
625 061
671
671
624 390
13 779 769
1 939 532
13 517 175
1 920 332
113 011
13 404 164
1 920 332
515
2 000
199 308
60 771
19 200
2 854 804
19 577
2 835 227
528 151
394 967
133 150
34

Netto 2

Bezprostredne
predch. účtovné
obdobie

Označenie

STR ANA PASÍV

Číslo
riadka

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Netto 3

a

b

c

4

5

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY
r. 80 + r. 101 + r. 141

79

22 204 232

22 381 675

A.

Vlastné imanie r.81+r.85+r.86+r.87+r.90+r.93+r.97+r.100

80

4 120 733

4 549 706

A.I.

Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)

81

34 000

34 000

622 696

A.I.1.

Základné imanie

82

34 000

34 000

82 980

400 703

A.III.

Ostatné kapitálové fondy

86

4 444 123

4 444 123

4 744 407

4 482 015

A.IV.

Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89

87

10 120

10 120

2 591

3 179

A.IV.1.

Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond

88

10 120

10 120

4 468 844

4 475 136

A.VI.

Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r.94 až 96)

93

-1 166 060

- 1 171 100

3 700

3 700

A.VI.1.

Oceňovacie rozdiely z precenia majetku a záväzkov

94

-1 166 060

- 1 171 100

A.VIII.

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-)  
r.01-(r.81+r.85+r.86+r.87+r.90+r.93+r.97+101+141)

100

798 550

1 232 563

22 204 232

22 381 675

5 920 472

5 535 058

1 141 381

1 023 399

1 058 401

269 272
34 684

29 644

B.

Záväzky  r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140

101

18 076 728

17 824 511

34 684

29 644

B.I.

Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)

102

169 256

4 750 703

15 755 609

16 302 475

B.I.1.

Dlhodobé záväzky z obchodného styku  (r.104 až r.106)

103

11 689

11 689

435 507

601 807

1.c.

Ostatné záväzky z obchodného styku

106

11 689

11 689

434 891

599 873

3.

Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám

108

616

1 934

9.

Záväzky zo sociálneho fondu

114

157 567

625 061

528 985

B.II.

Dlhodobé rezervy (r. 119 + r. 120)

118

335 944

671

819

2.

Ostatné rezervy

120

335 944

671

819

B.IV.

Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)

122

16 567 367

12 099 545

624 390

528 166

B.IV.1

Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)

123

5 942 510

6 059 361

11 840 237

12 385 226

1.a.

Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným
jednotkám

124

234 639

375 779

11 596 843

12 351 468

1.b.

125

113 011

202 337

Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem
záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám

1.c.

Ostatné záväzky z obchodného styku

126

5 707 871

5 673 891

11 483 832

12 149 131

3.

Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám

128

7 601 680

2 755 971

515

1 576

6.

Záväzky voči zamestnancom

131

956 089

836 596

7.

Záväzky zo sociálneho poistenia

132

645 351

578 057

8.

Daňové záväzky a dotácie

133

1 391 390

1 663 489

2 000
199 308

4 600 000
139 014

9 691

41 571

32 182

10.

Iné záväzky

135

30 347

206 071

2 854 804

2 786 457

B.V.

Krátkodobé rezervy  (r. 137 + r. 138)

136

1 004 161

974 263

19 577

16 993

B.V.1.

Zákonné rezervy

137

79 899

50 614

2 835 227

2 769 464

2.

Ostatné rezervy

138

924 262

923 649

528 151

544 142

C.

Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)

141

6 771

7 458

394 967

401 966

2.

Výdavky budúcich období krátkodobé

143

6 702

7 389

133 150

142 176

4.

Výnosy budúcich období krátkodobé

145

69

69

34
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Výkaz ziskov a strát k 31. 12. 2018 (v celých eurách)
Označenie

Text

Číslo
riadka

b

c

a

Prehľad peňažných tokov k 31. 12. 2018

Skutočnosť
bežné účtovné
obdobie
1

bezprostredne predchádz.
účtovné obdobie
2

2018 (EUR)

2017 (EUR)

4 353 231

3 216 808

-80 719

-106 641

PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI
Peňažné toky z prevádzky
Zaplatené úroky

*

Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)

01

59 227 991

58 239 007

Prijaté úroky

34

5

**

Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r.03 až r.09)

02

60 043 306

58 875 598

Zaplatená daň z príjmov

-1 206 590

1 467 439

III.

Tržby z predaja služieb

05

59 227 991

58 239 007

Vyplatené dividendy

-1 207 912

-1 151 741

V.

Aktivácia

07

11 610

18 391

1 858 044

3 425 870

0

0

1 858 044

3 425 870

-1 798 164

-1 885 778

20 158

17 299

-1 778 006

-1 868 479

Príjmy z úverov – skupina

0

0

Splátky prijatých úverov

0

0

Dlhodobé záväzky

-11 689

-11 688

Čisté peňažné toky z finančnej činnosti

-11 689

-11 688

68 349

1 545 703

VI.

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku
dlhodobého hmotného majetku a materiálu

08

22 848

18 553

VII.

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti

09

780 857

599 647

**

Náklady na hospodársku činnosť spolu
r. 11+r. 12+r. 13+r. 14+r. 15+r. 20+r. 21+r. 24+r. 25+r. 26

10

58 761 667

57 136 779

B.

Spotreba materiálu, energie a ostatných
neskladovateľných dodávok

12

9 395 003

9 709 364

C.

Opravné položky k zásobám

13

-1 685

3 533

Peňažné toky pred položkami výnimočného rozsahu alebo výskytu
Príjmy z položiek výnimočného rozsahu alebo výskytu
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti
PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI
Nákup dlhodobého majetku
Príjmy z predaja dlhodobého majetku
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti

D.

Služby

14

27 032 706

27 064 325

E.

Osobné náklady

15

19 260 738

17 452 939

E.1.

Mzdové náklady

16

13 165 199

12 098 044

2.

Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva

17

106 553

106 885

3.

Náklady na sociálne poistenie

18

4 660 887

4 399 966

4.

Sociálne náklady

19

1 328 099

848 044

F.

Dane a poplatky

20

1 259 558

1 183 561

(Úbytok) prírastok peňažných prostr. a peňaž. ekvivalentov

G.

Odpisy a opravné položky k dlhodobému  nehmotnému
majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r.22 + r. 23)

21

1 379 201

1 336 114

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka

2 786 457

1 240 754

G.1.

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku
a dlhodobého hmotného majetku

22

1 379 201

1 336 114

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka

2 854 806

2 786 457

H.

Zostatková cena predaného dlhodobého
majetku a predaného materiálu

24

2 241

4 865

1 212 409

1 707 462

I.

Opravné položky k pohľadávkam

25

222 928

82 132

ČISTÝ ZISK
(pred odpočítaním úrokových, daňových položiek
a položiek výnimočného rozsahu alebo výskytu)

J.

Ostatné náklady na hospodársku činnosť

26

210 977

299 946

***

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (r.02 - r.10)

27

1 281 639

1 738 819

1 379 202

1 336 114

*

Pridaná hodnota (r.03+r.04+r.05+r.06+r.07) - (r.11+r.12+r.13+r.14)

28

22 813 577

21 480 176

222 928

57 176

**

Výnosy z finančnej činnosti spolu (r.30+31+35+39+42+43+44)

29

457

271

XI.

Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)

39

34

5

XI.1.

Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek

40

34

2.

Ostatné výnosové úroky

41

XII.

Kurzové zisky

42

423

266

**

Náklady na finančnú činnosť spolu (r.46+47+48+49+52+53+54)

45

150 372

138 264

N.

Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)

49

80 719

106 641

N.1.

Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky

50

80 719

106 641

O.

Kurzové straty

52

7 571

9 164

Q.

Ostatné náklady na finančnú činnosť

54

62 082

22 459

***

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (r. 29 – r. 45)

55

-149 915

- 137 993

****

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
pred zdanením (+/-)    (r. 27 + r. 55)

56

1 131 724

1 600 826

R.

Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)

57

333 174

368 263

R.1.

Daň z príjmov splatná

58

429 398

624 662

  2.

Daň z príjmov odložená

59

-96 224

- 256 399

****

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
po zdanení (+/-)   (r. 56 - r. 57 - r. 60)

61

798 550

1 232 563

5

PEŇAŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI

Úpravy o nepeňažné operácie:
Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
Opravná položka k pohľadávkam
Opravná položka k zásobám

-1 685

3 533

Rezervy

365 842

-408 318

Iné nepeňažné operácie

-20 607

-13 489

3 158 089

2 682 478

Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a iných pohľadávok
(vrátane časového rozlíšenia aktív)

276 354

-1 656 628

Úbytok (prírastok) zásob

167 986

-36 337

(Úbytok) prírastok záväzkov (vrátane časového rozlíšenia pasív)

750 802

2 227 295

4 353 231

3 216 808

Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu
Zmena pracovného kapitálu:

Peňažné toky z prevádzky

Peňažné prostriedky

Ekvivalenty peňažnej hotovosti

Peňažnými prostriedkami (angl. cash) sa rozumie
peňažná hotovosť, ekvivalenty peňažnej hotovosti,
peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách
alebo pobočkách zahraničných bánk, kontokorentný
účet a časť zostatku účtu peniaze na ceste, ktorý sa
viaže k prevodu medzi bežným účtom a pokladnicou
alebo medzi dvoma bankovými účtami.

Peňažnými ekvivalentmi (angl. cash equivalents) sa rozumie krátkodobý finančný
majetok, zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je
riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch odo dňa, ku ktorému
sa zostavuje účtovná závierka, napríklad termínované vklady na bankových účtoch, ktoré
sú uložené najviac na trojmesačnú výpovednú lehotu, likvidné cenné papiere, určené na
obchodovanie, prioritné akcie obstarané účtovnou jednotkou, ktoré sú splatné do troch
mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
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Správa
nezávislého
audítora
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Správa Dozornej rady spoločnosti StVPS, a.s.
k ročnej účtovnej závierke za rok 2018

stanovisko
dozornej rady

2018

Dozorná rada na svojom zasadnutí preskúmala v zmysle § 198 Obchodného
zákonníka a v súlade s čl. XII. ods. 4 Stanov spoločnosti riadnu individuálnu
účtovnú závierku a zhodnotila návrh výročnej správy spoločnosti za rok 2018.
Správa dozornej rady o účtovnom roku 2018 je spracovaná na základe
záznamov z rokovaní dozornej rady a výroku audítora spoločnosti vo veci riadnej
individuálnej účtovnej závierky za rok 2018.
Po preskúmaní účtovnej závierky za rok 2018 a správy nezávislého audítora,
spoločnosti KPMG Slovensko spol. s r. o., dozorná rada konštatuje, že
vykonávané činnosti súvisiace s predmetom činnosti sú realizované v súlade
s príslušnými zákonnými ustanoveniami a spoločnosť vedie účtovníctvo v súlade
so zákonom o účtovníctve a internými predpismi. Dozorná rada rovnako berie na
vedomie podmienený názor audítora ohľadne jednorazového odpisu goodwillu
na základe rozhodnutia jediného akcionára a vyhlasuje, že neboli zistené
nedostatky, ktoré by bránili odsúhlaseniu účtovnej závierky a výročnej správy
spoločnosti za rok 2018.
Dozorná rada konštatuje, že riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti
StVPS, a.s. vo všetkých významných súvislostiach vyjadruje finančnú situáciu
spoločnosti, výsledok jej hospodárenia a peňažné toky k 31.12.2018.
Dozorná rada sa ďalej oboznámila s návrh predstavenstva spoločnosti na
rozdelenie zisku a návrhom výročnej správy za rok 2018.
Dozorná rada odporúča riadnemu valnému zhromaždeniu účtovnú závierku
spolu s návrhom na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2018 a výročnou
správou za rok 2018 s c h v á l i ť.
V Banskej Bystrici, jún 2019

Tomáš Paclík
predseda dozornej rady
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Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
Tel.: 048/ 4327 111 | e-mail: info@stvps.sk | www.stvps.sk

Call centrum
0850 111234
e-mail: cc@stvps.sk | fax: +421 48 4327 888

ZÁKAZNÍCKE CENTRÁ
Banská Bystrica
Partizánska 73, 974 01 BB
Prievidza
V. Clementisa 52, 971 55 PD
Lučenec
Komenského 4, 984 53 LC
Rimavská Sobota
Duklianskych hrdinov 42, 979 01 RS
Veľký Krtíš
Banícka 39, 990 01 VK
Brezno
Sekurisova 4, 977 01 BR
Žiar nad Hronom
SNP 125, 965 01 ZH
Zvolen
Ľ. Štúra 2208/15, 960 01 ZV
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