
Plnenie kľúčových ukazovateľov „KPIs“ 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 

Za rok 2020 

 

 

Oblasť KPI Názov Váha Popis metriky Cieľ 2020 Výsledok 2020 Plnenie Komentár Metóda vyhodnotenia

1 EBITDA 10%

25 195 960 € 28 623 000 € 100%

2 Čistý cash flow 15%
261 345 € 12 283 000 € 100%

5% Vyhotovenie vzťahovej mapy s dcérskymi 

spoločnosťami Splnené 100%

5%
Vyhotovenie mapy spotreby elektrickej energie Splnené 100%

11% Zavedenie centrálneho purchasingu pre skupinu 

BVS Splnené 100%

7%

Zavedenie merania spokojnosti zamestnancov Nesplnené 100%

Objektívna príčina - odložené z 

dôvodu zlučovania s Infraservices - 

akceptované

7% Implementovanie novej organizačnej štruktúry a 

odmeňovania pre celú skupinu Splnené 100%

10% Prírastok vodovodných a kanalizačných prípojok 

3000ks - 50% 3922ks 100% % splnenie cieľa

5%
Prírastok verejného vodovodu 20km - 25% 25km 100% % splnenie cieľa

5%

Prírastok kanalizácie 20km - 25% 9km 100%

Objektívna príčina - nemožnosť 

prác na kanalizáciach z dôvodu 

COVID - akceptované % splnenie cieľa

5

Spokojnosť 

obyvateľov s 

úrovňou služieb

8%
Zvýšenie spokojnosti zákazníkov o 3% body - 

celková spokojnosť a spokojnosť s vyriešením 

požiadavky Splnené 100%

Nárast z 81,3% na 84,8%, resp. zo 

72,2% na 76,5%. 

Prieskum vykonaný nezávislou agentúrou v 

gescii mesta a prieskum vykonaný BVS na 

zákazníckej báze - viď ďalšiu stranu

4%
Zníženie opravných faktúr o 20% redukcia 10% 50% % splnenie cieľa

2%
Zníženie objemu kompenzačných platieb o 15% redukcia 25% 100% % splnenie cieľa

6%
Zvýšenie počtu použitia elektronických faktúr o 

20% nárast 20% 100% % splnenie cieľa

Celkové plnenie 98%

Spokojnosť 

zákazníkov

Obchodná činnosť spoločnosti je 

orientovaná na spokojnosť obyvateľov 

ako zákazníkov.
6 Lepšie služby

Rozvoj 

infraštruktúry
4

Rozširovanie 

siete

Rozvoj infraštruktúry je základom 

rozširovania biznisu a generovania nových 

príjmov.

Hospodárenie 

podniku

Stabilizácia spoločnosti prebieha v súlade 

s plánovaným finančným výkonom.

splnenie / nesplnenie cieľa na základe 

auditovaných výsledkov

3

Iniciatívy pre 

zvýšenie 

efektivity a 

transparentnosti

Vedenie podniku robí proaktívne kroky 

pre optimalizáciu príjmov a nákladov, 

vzťahov s dodávateľmi, riešenie 

zdedených výziev a zvyšovanie 

transparentnosti. Obstarávania sú 

nastavené transparentne s ohľadom na 

maximálny dlhodobý benefit podniku.

% splnenie cieľa

Predstavenstvo predloží ročné zhrnutie 

vykonaných krokov pre aktívne zlepšenie 

efektivity a transparentnosti podniku. Toto 

bude kvalitatívne posúdené a vyhodnotené 

mestom v kontexte definovaných cieľov.



Prieskum spokojnosti – detail 

 

 

 

Prieskum bol vykonaný online na zákazníckej báze BVS na základe 4908 odpovedí. 

OTÁZKA VÁHA VÝSLEDKY 03/2020 CIEĽ 2021 VÝSLEDOK 02/2021

84.8% “spokojný” 

23.2% veľmi spokojný

61.6% skôr spokojný 

76.5% “spokojný” 

49.6% veľmi spokojný

26.9% skôr spokojný 

„Ako ste boli spokojný/á s vybavením vašej 

požiadavky?" (odpovede tých, ktorí boli v minulom 

roku v kontakte s BVS, N = 1816)

40%

72.2% “spokojný”(664)

40.9% veľmi spokojný(376) 

31.3% skôr spokojný(288) 

zvýšenie % "spokojných" o 3 percentuálne 

body - v rámci intervalu spoľahlivosti

splnenie / nesplnenie cieľa

„Ako ste celkovo spokojný/á so službami BVS?" 

(N = 4908)
60%

81.3% “spokojný”(1699)

25.4% veľmi spokojný(531)

55.9% skôr spokojný(1168) 

zvýšenie % "spokojných" o 3 percentuálne 

body - v rámci intervalu spoľahlivosti

splnenie / nesplnenie cieľa


