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PRÍHOVOR 

GENERÁLNEHO RIADITEĽA

rok 2016 sa niesol v duchu osláv a pripomenutia si 130. vý-
ročia vzniku prvej mestskej vodárne a začiatku zásobovania 
obyvateľov Bratislavy pitnou vodou. Za uplynulých 130 rokov 
sa pôvodná sieť prvého bratislavského vodovodu rozšírila o vy- 
še 3-tisíc kilometrov, pričom každú sekundu je možné do nej 
načerpať takmer 18-tisíc litrov vody. Sme hrdí na to, že od roku 
1886 sa kvalita dodávanej pitnej vody prakticky nezmenila 
a aj naďalej je jednou z najkvalitnejších v strednej Európe. Je 
tomu tak aj preto, lebo BVS spolu s dcérskymi spoločnosťami 
BIONERGY a Infra Services vynakladá nemalé úsilie a financie 
na to, aby túto kvalitu zabezpečila a udržala. V roku 2016 naša 
spoločnosť vyrobila takmer 62 mil. m3 pitnej vody a vyčistila 
68 mil. m3 odpadových vôd.

Dôkazom správne stanovených cieľov sú aj výsledky hospodá-
renia celej skupiny. Všetky tri firmy dosiahli kladný hospodár-
sky výsledok – BVS vo výške 497 481 €, BIONERGY 329 702 € 

Vážení akcionári, kolegyne, kolegovia, dámy a páni,

a Infra Services 1 988 635 €. V tabuľke najväčších investo- 
rov na Slovensku, zostavenej z konsolidovaných údajov podľa 
medzinárodných štandardov, sa BVS umiestnila na štrnástom 
mieste.

Do rekonštrukcie a budovania infraštruktúry sme investovali viac 
ako 25 mil. €. Prepojili sme vodovod Senica – Holíč a rozšírili 
vodárenský zdroj Holdošov mlyn, dobudovali sme kanalizáciu 
a  čistiareň odpadových vôd v aglomerácii Modra. Technické 
a technologické rekonštrukcie sa týkali aj čerpacej stanice a tra- 
fostanice na ostrove Sihoť, vodojemu Baníková v bratislavskej 
Karlovej Vsi či rekonštrukcie vodovodu medzi Sencom a Ber- 
nolákovom. Medzi najväčšie investície v tomto roku patrila 
rekonštrukcia a modernizácia čistiarne odpadových vôd v Ro-
hožníku, zdvojenie výtlačného potrubia z čerpacej stanice na 
Gaštanovej ulici v Bratislave po vodojem Kramáre a sanácia 
vodovodu v Moste pri Bratislave. V roku 2016 sme ukončili 
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modernizáciu dvoch najväčších čistiarní odpadových vôd na 
Slovensku – čistiarne vo Vrakuni a v Petržalke. Investícia spo-
lu za takmer 29 mil. € má celoeurópsky ekologický význam 
a prispieva k čistejším vodám Dunaja a lepšiemu životnému 
prostrediu podunajských štátov.

Za všetkými úspešne dokončenými projektami našej spoloč- 
nosti stoja ľudia – odborníci vo svojej oblasti. Či už ide o technic-
kých pracovníkov, chemikov, inžinierov, alebo celé projektové 
tímy. Priemerný evidenčný počet zamestnancov našej spoloč-
nosti bol 745 osôb. Máme záujem udržať kvalitu našej práce na 
čo najvyššej úrovni, rozširovať rady kvalifikovaných odborníkov 
vo vodárenstve a pomáhať pri výchove expertov. Začíname od 
tých najmenších. V roku 2016 sa naša spoločnosť rozhodla po-
silniť aktivity vzdelávacieho programu Modrá škola – voda pre 
budúcnosť, ktorý zážitkovou formou buduje pozitívny vzťah detí 
a mládeže k vode a prírodným zdrojom. Rozvíja ich vedomosti 
o pitnej vode – jej výrobe, distribúcii, odvádzaní a čistení od-
padových vôd. Pokračovali sme aj v odborných stážach žiakov 
stredných odborných škôl. Položili sme základy pre inovačné 
aktivity vo vodárenstve, definovali potrebu spolupráce s vedec- 
kými pracoviskami, akými sú Slovenská technická univerzita 
v Bratislave, Výskumný ústav vodného hospodárstva a Sloven-
ská akadémia vied 

Starostlivosť a záujem našej spoločnosti o životné prostredie 
a zdroje pitnej vody by som chcel ilustrovať na jednom výnimoč- 
nom príklade. Po dlhom období príprav a týždňov prác v teréne 
sa v roku 2016 podarilo prepojiť Karloveské rameno v Bratisla-
ve s hlavným tokom Dunaja. BVS na tomto projekte Minister- 
stva životného prostredia SR a Bratislavského regionálneho 
ochranárskeho združenia (BROZ) participovala. Rameno, ktoré 

nebolo dlhodobo dostatočne zavodnené, má obrovský význam 
pre obnovu pôvodnej fauny a flóry zátoky. Samotné prúdenie 
vody zároveň prispieva k vyššej kvalite a výdatnosti vodného 
zdroja Sihoť. Karloveské rameno a ostrov Sihoť patria pod eu-
rópsku sieť chránených území NATURA 2000.

Som rád, že v tomto roku sa našej spoločnosti podarilo zrea-
lizovať myšlienku založenia Dobrovoľného hasičského zboru. 
Jeho primárnou úlohou je pomáhať pri ochrane zdrojov pitnej 
vody pred ich možným znehodnotením v dôsledku havárií, 
živelných pohrôm a iných udalostí. K našim zamestnancom 
sa pridali aj pracovníci dcérskych spoločností Infra Services 
a BIONERGY.

Koniec roka 2016 sa niesol v duchu príprav na zavedenie dvoj-
zložkovej ceny vodného a stočného pre našich odberateľov. 
Navrhovaná zmena vychádzala z vyhlášky Úradu pre reguláciu 
sieťových odvetví, ktorá všetkým vodárenským spoločnostiam 
pôsobiacim na Slovensku uložila povinnosť rozdeliť cenu vodné-
ho a stočného na variabilnú a fixnú zložku. Prípravy na zavede- 
nie dvojzložkovej ceny si vyžiadali vysoké pracovné nasadenie 
všetkých našich zamestnancov, za čo sa chcem každému ešte 
raz poďakovať.

 Ing. Zsolt Lukáč, EMBA

 generálny riaditeľ
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ZÁMERY A CIELE
Naším prvoradým cieľom v roku 2017, rovnako ako po minulé roky, ostáva plynulé a bezproblémové zásobovanie našich klientov 
pitnou vodou a odvádzanie odpadových vôd.  

Uvedomujeme si, že súčasná doba prináša aj v oblasti bezpečnosti mnohé výzvy a potrebu okamžitej reakcie, preto v nadchádza-
júcom období chceme túto oblasť ešte viac posilniť.  

Bratislavská vodárenská spoločnosť bude taktiež pokračovať v snahách získať osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vý- 
voj s možnosťou zapájať sa do činností v oblasti prírodných a technických vied. Osvedčenie umožní BVS, ktorá chce byť lídrom 
vo vede a výskume v oblasti vodárenstva i vodného hospodárstva, uchádzať sa o prostriedky z fondov Európskej únie a z ďalších 
grantov na výskum a vývoj. Projekty zamerané na ochranu, úsporu i monitorovanie kvality pitnej vody následne podporia efektivitu 
i kvalitu činnosti našej spoločnosti.
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PROFIL 

SPOLOČNOSTI
Identifikačné údaje: 
 
 Obchodné meno: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Sídlo: Prešovská 48, 826 46 Bratislava

IČO: 35 850 370

IČ DPH: SK2020263432

DIČ: 2020263432

Deň zápisu: 7. január 2003

Právna forma: akciová spoločnosť

Predmet podnikania:

• prevádzkovanie verejných vodovodov I. až III. kategórie,

• prevádzkovanie verejných kanalizácií I. až III. kategórie,

• vykonávanie fyzikálno- chemických, biologických a mikrobio- 
 logických rozborov povrchových, pitných a odpadových vôd 
 v rozsahu voľnej živnosti,

• podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným 
 odpadom,

• inžinierska činnosť v stavebníctve – obstarávateľská činnosť 
 v stavebníctve, 
 
• výroba a dodávka elektriny z obnoviteľných zdrojov, 
 
• uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb 
 a ich zmien,

• sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

• prenájom hnuteľných vecí,

• distribúcia a predaj úžitkovej vody, 
 
• výkon činnosti stavebného dozoru – pozemné a inžinierske 
 stavby, 
 
• uskutočňovanie stavieb a ich zmien, 
 
• prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných 
 než základných služieb spojených s prenájmom, 
 
• prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských 
 a zábavných zariadení, 
 
• reklamné a marketingové služby, 
 
• vykonávanie fyzikálno- chemických, biologických a mikro- 
 biologických rozborov kalov a bioplynu a odberov vzoriek 
 pitných a odpadových vôd, kalov a bioplynu v rozsahu 
 voľnej živnosti,

• výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied. 
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Štatutárne orgány:

Predstavenstvo (pozri aktuálny výpis z OR na internetovej stránke) 
Dozorná rada (pozri aktuálny výpis z OR na internetovej stránke)

Akcionári:

Počet akcionárov: 89

Majoritný akcionár:

Hlavné mesto SR Bratislava: .........................................  59,29 % 
BVS – vlastné akcie: ........................................................... 8,43 % 
Ostatné obce a mestá: .................................................... 32,28 %
 
Menovitá hodnota, počet, druh, forma a podoba akcií:

Výška základného imania: ........................... 281 365 934,89 € 
Menovitá hodnota jednej akcie: .................................... 33,19 € 
Počet akcií: .....................................................................  8 477 431 
Druh akcií: ........................................................................  kmeňové      
Forma akcií: ...........................................................  akcie na meno  
Podoba akcií: ............................................................ zaknihované

Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno:
V zmysle čl. 7 ods. 7.4 stanov spoločnosti je prevoditeľnosť 
akcií obmedzená. Prevod akcií spoločnosti je podmienený sú-
hlasom dozornej rady spoločnosti.

Dcérske spoločnosti:

Infra Services, a. s. (majetková účasť 51 %) – vznik 22. 12. 2007 
BIONERGY, a. s. (majetková účasť 100 %) – vznik 31. 12. 2009

Ďalšie právne skutočnosti:

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. (BVS), Prešovská 48, 
Bratislava, bola založená v súlade s rozhodnutím č. 853 o pri-
vatizácii vydaným Ministerstvom pre správu a privatizáciu ná-

rodného majetku Slovenskej republiky zo dňa 2. októbra 2002, 
spis č. KM – 1306/2002, a to vkladom celého majetku zru- 
šeného štátneho podniku Vodárne a kanalizácie Bratislava, 
so sídlom  Prešovská 48, Bratislava a časti  majetku zrušeného 
štátneho podniku Západoslovenské vodárne a kanalizácie, 
štátny podnik, so sídlom Trnavská 32, Bratislava – odštepný 
závod Bratislava-vidiek, odštepný závod Senica, výrobno-pre- 
vádzkové stredisko diaľkových vodovodov Šamorín, časť pod- 
nikového riaditeľstva, podľa privatizačného projektu vedeného 
pod číslom 2276.

BVS prebrala po zrušených štátnych podnikoch aktíva a pasíva, 
práva a záväzky (i neznáme) vrátane práv a záväzkov z pracovno-
právnych vzťahov (okrem práv podľa § 16 zákona č. 92/1991 Zb.). 

V decembri 2007 došlo v rámci zefektívnenia vnútorných eko-
nomických vzťahov a možného preniknutia na nové trhy k orga-
nizačnému oddeleniu jednej z divízií BVS a založeniu dcérskej 
spoločnosti Infra Services, a. s., v ktorej má BVS 51 % podiel 
na majetkovej účasti a spoločnosť HEDIN, a. s., 49 % podiel na 
majetkovej účasti. Infra Services pokračuje v podnikaní v oblas-
ti zabezpečovania servisných činností na vodovodných a ka-
nalizačných sieťach materskej spoločnosti a zároveň sa snaží 
úspešne rozšíriť portfólio činností smerom k okolitému podni-
kateľskému trhu a vytvoriť nové obchodné vzťahy a príležitosti. 
V decembri 2009 vznikla odčlenením častí prevádzok kalo-
vého a plynového hospodárstva BVS ďalšia dcérska spoloč- 
nosť – BIONERGY, a. s. Dôvodom vzniku spoločnosti bolo 
zabezpečenie vysokej kvality pri spracovaní kalov a biologic- 
kých odpadov. Výstupnými produktmi sú stabilizovaný kal, 
bioplyn a kalová voda. Bioplyn ako významný energetický zdroj 
je využívaný v kogeneračných jednotkách na výrobu elektrickej 
energie a tepla. BVS má v spoločnosti 100 % majetkovú účasť.
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ORGÁNY 

SPOLOČNOSTI Predstavenstvo

Ing. Radoslav Daniš 
člen

Mgr. Andrej Mede 
člen

Ing. František Sobota
podpredseda

Peter Hallon 
člen

Ing. Zsolt Lukáč, EMBA 
predseda

Mgr. Rastislav Gajarský 
člen

PaedDr. Mgr. Milan Trstenský 
člen

Ing. Zsolt Lukáč, EMBA – predseda 
Vznik funkcie:  4. 12.  2015
 
Ing. František Sobota – podpredseda
Vznik funkcie:  4. 12.  2015

 
Ing. Radoslav Daniš – člen
Vznik funkcie:  4. 12.  2015

Mgr. Rastislav Gajarský – člen
Vznik funkcie:  4. 12.  2015 
 
Peter Hallon – člen
Vznik funkcie:  4. 12.  2015 
 
Mgr. Andrej Mede – člen
Vznik funkcie:  4. 12.  2015 

PaedDr. Mgr. Milan Trstenský – člen
Vznik funkcie:  4. 12.  2015
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Dozorná rada

Radovan Jenčík 
člen, predseda

Ing. Stanislav Chovanec 
podpredseda

Ing. Martin Borguľa 
člen

Richard Dírer  
člen

Marián Greksa 
člen 
 

Ing. Juraj Káčer 
člen 

 

Ing. arch. 
Mgr. art. Elena Pätoprstá 
členka

Ing. Jarmila Tvrdá  
členka

Ing. Vladimír Antonín 
člen 
 

Jozef Kolla 

člen

Ing. Alena Trančíková  
predsedníčka – členka

Ing. Dagmar Blahová 

členka

Radovan Jenčík – predseda
Vznik funkcie: 17. 12. 2015
   
Ing. Stanislav Chovanec – podpredseda
Vznik funkcie: 13. 7. 2015
 
 
Ing. Martin Borguľa – člen 
Vznik funkcie: 4. 12. 2015 

Richard Dírer – člen
Vznik funkcie: 4. 12. 2015

Marián Greksa – člen
Vznik funkcie: 4. 12. 2015 

 
Ing. Juraj Káčer – člen
Vznik funkcie: 4. 12. 2015
 

Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá – členka
Vznik funkcie: 4. 12. 2015
 
Ing. Jarmila Tvrdá – členka 
Vznik funkcie: 4. 12. 2015

Ing. Vladimír Antonín – člen 
Vznik funkcie: 14. 12. 2016 
 

Ing. Alena Trančíková – členka
Vznik funkcie: 25. 6. 2013 
 
 
Ing. Dagmar Blahová – členka
Vznik funkcie: 25. 6. 2013
 

Jozef Kolla – člen 
Vznik funkcie: 14. 12.  2016
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VEDENIE 

SPOLOČNOSTI

 Ing. Stanislav Beňo  
 výrobný riaditeľ

 Ing. Zsolt Lukáč, EMBA 
 generálny riaditeľ

 JUDr. Stanislav Rehuš  
 finančný riaditeľ
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 Mgr. Andrej Mede  
 technický riaditeľ

 Ing. František Sobota 
 
 investičný riaditeľ

 Mgr. Rastislav Gajarský  
 obchodný riaditeľ

 Ing. Radoslav Daniš  
 riaditeľ pre stratégiu a rozvoj 
 
 Vznik funkcie: 1. 4. 2016
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Naša misia

Sme váš spoľahlivý partner pri dodávke kvalitnej pitnej vody 
a jej ekologickej obnove v rámci prirodzeného kolobehu vody v prírode.

 

Naša vízia 

Dostať služby ku každému spotrebiteľovi v pôsobnosti našej spoločnosti 
a dosiahnuť čo najvyššiu mieru spokojnosti všetkých našich zákazníkov.

 

Naše hodnoty

Otvorenosť, slušnosť, profesionalita a zodpovednosť.

NAŠA MISIA, 

VÍZIA A HODNOTY 
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HLAVNÁ ČINNOSŤ

VÝROBA A DISTRIBÚCIA PITNEJ VODY

ODVÁDZANIE A ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD

LABORATÓRNA ČINNOSŤ

DCÉRSKE SPOLOČNOSTI

NAŠI ZÁKAZNÍCI

CENA ZA VÝROBU, DISTRIBÚCIU A DODÁVKU PITNEJ 

VODY A ODVÁDZANIE A ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD

ĽUDSKÉ ZDROJE

SPOLOČNOSŤ V MÉDIÁCH

SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ A FILANTROPIA

VODÁRENSKÉ MÚZEUM



Hlavnou činnosťou BVS je výroba a distribúcia pitnej vody a odvádzanie a čistenie odpadových vôd. Túto činnosť zabezpečuje 
prostredníctvom štyroch divízií. Piatou je divízia chemicko- technologických a laboratórnych činností, ktorá sleduje kvalitu pitnej 
a odpadovej vody vo všetkých fázach výrobného procesu.

Divízie BVS:

• divízia výroby vody, 
 
• divízia distribúcie vody, 
 
• divízia odvádzania odpadových vôd, 
 
• divízia čistenia odpadových vôd, 

• divízia chemicko-technologických a laboratórnych činností. 
 
So zabezpečovaním hlavných činností súvisia podporné služby, 
ktoré poskytujeme.

 
Služby týkajúce sa pitnej vody:

• dodávka kvalitnej pitnej vody, 
 
• preberanie verejného vodovodu, odborný dozor, 
 
• vytýčenie vodovodných sietí, vyhľadanie porúch, 

 vyhľadanie úniku vody, 
 
• montáž/demontáž vodomerov a vodovodných prípojok, 
 
• prenájom hydrantového nadstavca, 
 
• práca na vodovodných sieťach (opravy vodovodných 
 prípojok, výmeny uzlov, výmeny, údržba a opravy 
 vodovodného potrubia a pod.).

Služby týkajúce sa odpadovej vody: 
 
• odvádzanie použitej vody kanalizáciou a jej čistenie,

• vytýčenie stokových sietí, odborný dozor,

• práce na stokových sieťach (údržba, opravy porúch a pod.).

Ostatné služby 
 
• vodohospodárske vyjadrenia,

• vyjadrenia k projektovej dokumentácii,

• administratívne úkony (opisy faktúr, opravy faktúr, zmeny

 a dodatky zmlúv odberateľov a pod.).

 
Služby laboratórií: 

• senzorické skúšky, 

• fyzikálno-chemické analýzy, 

• stopová anorganická analýza, 

• stopová organická analýza, 

• mikrobiologické analýzy, 

• hydrobiologické analýzy.

HLAVNÁ 

ČINNOSŤ
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VÝROBA A DISTRIBÚCIA 

PITNEJ VODY
BVS spravuje a prevádzkuje celkom 19 verejných vodovodov v 117 obciach, 60 vodárenských zdrojov s celkovou kapacitou 
6 263 l/s, 130 vodojemov s celkovým objemom 398-tis. m3, 112 vodárenských čerpacích staníc s celkovou kapacitou 12 023 l/s 
a 8 úpravní podzemných vôd s celkovou kapacitou 2 148 l/s. Verejnými vodovodmi s celkovou dĺžkou rozvodnej vodovodnej siete 
3 163 km zásobuje viac ako 721-tis. obyvateľov pitnou vodou.

Z verejných vodovodov bolo k 31. decembru 2016 zásobovaných celkom 96,7 % obyvateľov v mestách a obciach, v ktorých BVS 
prevádzkuje verejný vodovod.

Bilančné ukazovatele pre jednotlivé územia sú nasledovné:

Voda odobraná z vodárenských zdrojov Voda vyrobená vo vlastných zariadeniach

Vodovod Bratislava Senecký SV Podhorský SV Záhorský SV Senický SV Ostatné vodovody

   BVS Vodovod Senecký Podhorský Záhorský Senický Ostatné 
  spolu Bratislava SV SV SV SV vodovody 

Využívané vodárenské zdroje  počet 60 6 2 7 8 11 26 

Voda odobraná z vodárenských zdrojov tis. m³ 62 603 40 229 9 786 3 544 1 167 3 488 4 388 

Voda vyrobená vo vlastných zariadeniach  tis. m³ 62 525 40 229 9 786 3 544 1 167 3 422 4 376 

Počet obyvateľov pripojených na VV počet 721 610 429 026 53 865 66 380 35 188 64 623 72 528

7,0 % 

5,6 % 

1,9 % 

5,7 % 

15,6 %   

7,0 % 

5,5 % 

1,9 % 

5,7 % 

15,7 %

64,3  % 64,3  %

V roku 2016 bolo vyrobených a určených na realizáciu 61 859 tis. m3 pitnej vody, čo bolo o 1 419 tis. m3 menej oproti skutočnosti dosiahnutej v roku 2015.
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V grafickom vyjadrení 

 2012 2013 2014 2015 2016 Špecifická spotreba vody fakturovanej celkom 
      Komunálna špecifická spotreba vody 
      (z vody fakturovanej obyvateľom)

Základné údaje o vodovodoch
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 0

 1 2 3 4

 1 Počet verejných vodovodov celkovo  19 19 19 19 19 

 2 Počet obcí s verejným vodovodom  116 116 116 116 117 

 3 Dĺžka vodovodnej siete (km)  3 046 3 079 3 106 3 120 3 163 

 4 Počet obyvateľov zásobovaných pitnou vodou  693 551 700 672 706 495 711 807 721 610 

 5 Počet vodárenských zdrojov celkom  62 62 62 60 60 

 6 Počet úpravní vôd  8 9 9 8 8 

 7 Počet vodojemov  124 124 128 128 130 

 8 Objem vodojemov (m³)  387 514 387 514 388 388 388 588 397 688 

 9 Počet čerpacích staníc  240 243 109 110 112 

 10 Kapacita čerpacích staníc (l/s)  17 835 17 928 12 011 12 069 12 023

  Výroba a distribúcia pitnej vody v tis. m3 2012 2013 2014 2015 2016
 1 Voda odobraná z vlastných vodných zdrojov 70 916 66 669 63 196 63 918 62 603 

 2 Voda vyrobená vo vlastných vod. zariadeniach 70 859 66 575 63 124 63 849 62 525 

 3 Voda určená na realizáciu 70 864 65 909 62 631 63 278 61 859 

 4 Voda nefakturovaná 26 211 22 945 19 202 19 676 17 434
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ODVÁDZANIE A ČISTENIE 

ODPADOVÝCH VÔD
V správe DČOV bolo v roku 2016 22 ČOV, z toho 17 vlastných ČOV a 5 ČOV v majetku miest a obcí.

Hlavná činnosť DČOV pri čistení odpadových vôd bola zameraná na udržanie kvality vyčistených odpadových vôd na ČOV 
s prebiehajúcou rekonštrukciou, dosiahnutie projektovaných hodnôt vo vypúšťaných odpadových vodách na ČOV s prebiehajú-
cou skúšobnou prevádzkou a udržanie, príp. zlepšenie kvality vypúšťaných odpadových vôd na ostatných ČOV oproti predchá-
dzajúcemu roku s cieľom zníženia poplatkov za vypúšťané znečistenie.

Nemenej dôležitou činnosťou bolo dôsledné spracovanie odpadov (kalov) vznikajúcich v procese čistenia odpadových vôd, 
s využitím ich energetického potenciálu za dodržania čo najnižších prevádzkových nákladov a ich následné zhodnotenie a zabez-
pečenie zneškodnenia ostatných odpadov (zhrabky, piesok).

 Bratislava  Bratislava-vidiek Senica Spolu

Počet verejných kanalizácií 3 10 13 26 

Počet obcí s verejnou kanalizáciou 2 20 20 42 

Dĺžka kanalizačnej siete  (km) 905 430 317 1 652

Čerpacie stanice 65 163 51 279 

Zmluvy o kvalite odpadových vôd 283 36 29 348

Výsledky sledovania kvality vypúšťaných odpadových vôd za rok 2016 preukázali dodržiavanie kvality vypúšťaných odpadových 
vôd na jednotlivých ČOV podľa platných povolení na vypúšťanie odpadových vôd. 

Zo strany orgánov štátnej vodnej správy, ako i SIŽP boli vykonané kontroly na ČOV Modra, ČOV Vrakuňa a ČOV Myjava. Výsled-
kom kontrol nebol sankčný postih. 

V roku 2016 boli prehodnocované povolenia na vypúšťanie odpadových vôd z ČOV Gbely a ČOV Kopčany. 

V roku 2016 bola ČOV Devínska Nová Ves po skončení skúšobnej prevádzky uvedená do trvalej prevádzky. Na ČOV Častá bola 
v roku 2016 dokončená rekonštrukcia ČOV, prebehla skúšobná prevádzka a koncom roka bola ČOV uvedená do trvalej prevádzky.

Na ČOV Modra, ČOV Vrakuňa a ČOV Petržalka prebiehala celý rok skúšobná prevádzka.
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Množstvo čistených odpadových vôd  67 918 106

Vrakuňa 40 958 760 Rohožník 163 537 Gbely 344 170 

Petržalka 11 633 269 Plavecký Štvrtok 542 250 Prievaly 18 195  

Devínska Nová Ves 2 390 949 Myjava 1 374 102 Jablonica 79 189 

Modra 1 223 966 Brezová p. Bradlom 743 714 Šajdíkove Humence 96 903 

Častá 116 668 Senica 2 066 632 Kopčany 39 835 

Senec 1 224 042 Smrdáky 173 076 Plavecký Peter 16 545 

Hamuliakovo 944 685 Holíč 956 986  

Malacky 1 738 653 Skalica 1 090 760    

V rámci SZNR bolo v roku 2016 zrealizované vybudovanie elektrického koľajového otočného vozíka na zhrabky na ČOV Petr-
žalka, rozdelenie prítokového žľabu pred jemnými hrablicami na ČOV Petržalka a výmena kolies na pojazdovom moste lapača 
piesku na ČOV Devínska Nová Ves. Okrem toho na jednotlivých ČOV prebiehali nevyhnutné opravy technických a technologic-
kých zariadení.
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Priemerné čistiace efekty v jednotlivých ukazovateľoch za rok 2016 (%)

Množstvo čistených odpadových vôd v ČOV v roku 2016 (m3/rok)

25



Kvalita vypúšťaných odpadových vôd z ČOV v roku 2016 (mg/l) 

Vrakuňa Ukazovateľ CHSK
Cr

 BSK
5
 NL N-NH

4
+ N

celk.
 P

celk.

 Povolenie 50  10 20 4 10 1

 Dosiahnuté 16,00 3,21 10,60 1,13 11,60 0,63

Petržalka Ukazovateľ CHSK
Cr

 BSK
5
 NL N-NH

4
+ N

celk.
 P

celk.

 Povolenie 50 10 20 5 10  1

 Dosiahnuté 15,10 3,22 10,90 1,96 9,59  0,56

Devínska Nová Ves Ukazovateľ CHSK
Cr

 BSK
5
 NL  N-NH

4
+  N

celk.
 P

celk.

 Povolenie 50 10 15 3 14  1,5

 Dosiahnuté 19,70 4,62 10,80 0,075 9,67  0,77

Modra Ukazovateľ CHSK
Cr

 BSK
5
  NL N-NH

4
+  N

celk.
  P

celk.

 Povolenie 70 15 20 15 25  2

 Dosiahnuté 14,90 3,15 10,80 0,76 9,17  0,59

Častá Ukazovateľ CHSK
Cr

 BSK
5
 NL N-NH

4
+ N

celk.
 P

celk.

 Povolenie 120 25 25 20 -  -

 Dosiahnuté 17,75 3,15 10,70 0,61 -  -

Senec Ukazovateľ CHSK
Cr

 BSK
5
 NL  N-NH

4
+  N

celk.
  P

celk.

 Povolenie 70 20 20  15 15 2

 Dosiahnuté 21,30 3,19 10,00 2,21 11,60 0,45

Hamuliakovo Ukazovateľ CHSK
Cr

  BSK
5
 NL N-NH

4
+  N

celk.
  P

celk.

 Povolenie 70 15 20 10 15 2

 Dosiahnuté 18,80 3,03 10,90 0,06  12,10 1,11

Malacky Ukazovateľ CHSK
Cr

 BSK
5
 NL N-NH

4
+   N

celk.
 P

celk.

 Povolenie 35 7 20 0,5 15 1

 Dosiahnuté 17,00 3,14 12,40  0,16  11,70 0,43
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Rohožník Ukazovateľ CHSKCr BSK5 NL N-NH4+ Ncelk. Pcelk.

 Povolenie 70 15 20  20 - -

 Dosiahnuté 24,80  3,80 11,10 4,78 - -

Plavecký Štvrtok Ukazovateľ CHSKCr BSK5 NL N-NH4+ Ncelk. Pcelk.

 Povolenie 47 10 25  -  - - 

 Dosiahnuté 21,50 4,41 13,30 - - -

Myjava Ukazovateľ CHSKCr BSK5 NL N-NH4+ Ncelk. Pcelk. 

 Povolenie 60 15 15 3 15 1 
  Dosiahnuté 14,00 3,00 10,10 0,613 11,90 0,37

Brezová p. Bradlom Ukazovateľ CHSK
Cr

 BSK
5
 NL N-NH

4
+ N

celk.
  P

celk.

 Povolenie 40 8 20 1,5 -  - 
 Dosiahnuté 12,00 3,09 11,00 0,063 -  -

Senica Ukazovateľ CHSKCr BSK5 NL N-NH4+ Ncelk. Pcelk.

 Povolenie 50 10 10 3 15 1 

 Dosiahnuté 16,20 3,10 10,20 1,576 12,30 0,52

Smrdáky Ukazovateľ CHSKCr BSK5 NL N-NH4+ Ncelk. Pcelk.

 Povolenie 40 15 25 - - - 

 Dosiahnuté 14,50 3,24 13,63 - - -

Holíč Ukazovateľ CHSKCr BSK5 NL N-NH4+ Ncelk. P
celk.

 Povolenie 50 10 10 5 15 1 

 Dosiahnuté 16,80 3,17 10,30 0,278 11,40 0,65

Skalica Ukazovateľ CHSK
Cr

 BSK
5
 NL N-NH

4
+ N

celk 
P

celk.

 Povolenie 45 10 15 4 15 1,5

 Dosiahnuté 20,90 4,07 10,90 3,35 16,10 0,28
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Kvalita vypúšťaných odpadových vôd z ČOV v roku 2016 (mg/l) 

Gbely Ukazovateľ CHSK
Cr

 BSK
5
 NL N-NH

4
+ N

celk. 
P

celk.

 Povolenie 40 10 20 2 - -

 Dosiahnuté 22,10 3,10 10,80 0,485 - -

Prievaly Ukazovateľ CHSK
Cr

 BSK5 NL N-NH4+ Ncelk. Pcelk.

 Povolenie 135 30 30 - - -

 Dosiahnuté 53,75 5,54 12,10 - - -

Jablonica Ukazovateľ CHSKCr BSK5 NL N-NH4+ Ncelk. 
 Pcelk.

 Povolenie 70 30 30 - - -

 Dosiahnuté 30,70 4,38 12,90 - - -

Šajdíkove Humence Ukazovateľ CHSKCr BSK5 NL N-NH4+ Ncelk. Pcelk.

 Povolenie 135 30 30 - - -

 Dosiahnuté 51,75 6,36 15,30 - - -

Kopčany Ukazovateľ CHSKCr BSK5 NL N-NH4+ Ncelk. Pcelk.

 Povolenie 110 20 30 - - -

 Dosiahnuté 50,30 4,42 18,80 - - -

Plavecký Peter Ukazovateľ CHSKCr BSK5 NL N-NH4+ Ncelk. Pcelk.

 Povolenie 100 30 30 - - -

 Dosiahnuté 34,30 3,81 17,00 - - -
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Zhodnotené kaly z ČOV v roku 2016 – surový zahustený kal (m3) a odvodnený stabilizovaný kal (t/celkovej sušiny/rok)

  Surový zahustený kal Odvodnený stabilizovaný kal

 Vrakuňa 488 758 - 

 Petržalka 91 874 - 

 Devínska Nová Ves 24 785 - 

 Modra + 1 malá ČOV - 650,90 

 Senec - 2 831,90 

 Hamuliakovo - 1 047,00 

 Malacky + 1 malá ČOV - 2 521,10 

 Rohožník - 252,40 

 Myjava - 795,60 

 Brezová pod Bradlom - 271,38 

 Senica + 6 malých ČOV 17 198 - 

 Holíč - 1 035,60 

 Skalica + 2 malé ČOV - 1 289,27

Výroba bioplynu   Spotreba bioplynu

   Kotlové spaľovanie Kogenerácia Horák zbytkového plynu Miešanie

Hamuliakovo 119 461 100 0  0 0 

Myjava 80 331 5,9 94,1  0 0 

Holíč 93 574 9 89  0 2

Výroba bioplynu v ČOV v roku 2016 (m3/rok), nakladanie s bioplynom (%)
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LABORATÓRNA 

ČINNOSŤ
Akreditované skúšobné laboratórium vykonávalo prevádzkovú kontrolu kvality pitných vôd vo všetkých objektoch verejných vodo-
vodov prevádzkovaných našou spoločnosťou od zdroja vody až po konečného spotrebiteľa. Obdobným procesom prevádzkovej 
kontroly prechádzala odkanalizovaná a čistená odpadová voda vo všetkých objektoch verejných kanalizácií – od kanalizačných 
prípojok cez jednotlivé technologické stupne čistiarní odpadových vôd (ČOV) až po vyčistenú odpadovú vodu vypúšťanú z kana-
lizačných výpustov do povrchových tokov. 

Okrem monitoringu pitných a odpadových vôd pre potreby spoločnosti využívalo skúšobné laboratórium voľnú kapacitu na vyko-
návanie rozborov vody na objednávku pre externých zákazníkov.
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Počet vzoriek Počet analýz

 2012 2013 2014 2015 2016  2012 2013 2014 2015 2016
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Rok 2016  Pitné vody Odpadové vody Spolu

Počet vzoriek Vnútropodnikové 3 731 7 802 11 533 

 Objednávky 256 953 1 209 

 Spolu 3 987 8 755 12 742

Počet analýz Vnútropodnikové 112 682 61 991 174 673 

 Objednávky 4 672 4 840 9 512 

 Spolu 117 354 66 831 184 185

Prehľad výkonov skúšobného laboratória v roku 2016

Počet vzoriek spolu predstavuje celkový počet analyzovaných vzoriek pitných a odpadových vôd. Na úseku pitných vôd 
ich počet vychádza z ročných programov prevádzkovej kontroly kvality pitných vôd, vypracovaných podľa vyhlášky MŽP SR 
č. 636/2004 Z. z. a nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a schvaľovaných každoročne miestne 
príslušnými regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva, ako aj z potrieb spoločnosti pri monitoringu vodných zdrojov a prevádz-
ke verejných vodovodov. Na úseku odpadových vôd ich počet vychádza z ročných programov prevádzkového monitoringu ČOV 
a inšpekčného monitoringu producentov odpadových vôd napojených na verejnú kanalizáciu, vypracovávaných podľa vyhlášky 
MŽP SR č. 315/2004 Z. z., ako aj z momentálnych potrieb spoločnosti pri prevádzke ČOV a kanalizačnej siete.

Počet analýz spolu predstavuje celkový počet vykonaných analýz jednotlivých ukazovateľov kvality pitnej, resp. odpadovej vody, 
t. j. celkový počet vykonaných laboratórnych skúšok. 

V skúšobnom laboratóriu sú vykonávané laboratórne skúšky pitných a odpadových vôd v rozsahu ukazovateľov vyžadovaných plat-
nou legislatívou s výnimkou rádiochemických, ktoré sú zabezpečované subdodávateľsky na VÚVH v Bratislave. 

Spôsobilosť skúšobného laboratória vykonávať akreditovanú činnosť plnením požiadaviek medzinárodnej normy ISO/IEC 
17 025:2005 preverila v roku 2016 akreditačným dohľadom Slovenská národná akreditačná služba, ktorá rozhodnutím 
č. 326/6738/2016/1 zo dňa 25. 1. 2016 udelila skúšobnému laboratóriu Osvedčenie o akreditácii č. S-235 s platnosťou od 
25. 1. 2016 do 9. 6. 2020. 
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BIONERGY, a. s.

Čistý obrat:  7 672 299 € 
Hospodársky výsledok pred zdanením: 105 187 € 
Hospodársky výsledok po zdanení: 329 702 €

Predmet činnosti: 
• podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, 
• činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,  
• kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným 
 prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),  
• sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, 
• sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, 
• sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, 
• výroba a dodávka elektriny výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW, 
• výroba elektriny, dodávka elektriny, 
• prenájom hnuteľných vecí, 
• služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, 
• informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly, 
• výroba tepla, rozvod tepla, 
• výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied. 

DCÉRSKE 

SPOLOČNOSTI
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  Predstavenstvo Miroslav Puliš – predseda  Vznik funkcie: 26. 5. 2016 

  Ing. Radoslav Hudec – člen Vznik funkcie: 26. 5. 2016     

  Ing. Robert Stanke – člen Vznik funkcie: 26. 5. 2016     

  Tomáš Pindúr – člen Vznik funkcie: 26. 5. 2016     

  PhDr. Patricius Palla – podpredseda  Vznik funkcie: 29. 9. 2016 

  Ing. Zsolt Lukáč, EMBA – člen Vznik funkcie: 29. 9. 2016 

  Ing. Vladimír Páleník, MBA – predseda Skončenie funkcie: 25. 5. 2016 

  Ing. Stanislav Beňo – člen Skončenie funkcie: 25. 5. 2016 

  Ing. Milan Hutkai – člen Skončenie funkcie: 25. 5. 2016 

  Ing. Marián Šulák – člen  Skončenie funkcie: 25. 5. 2016  

  Ing. Alojz Bernát – člen Skončenie funkcie: 25. 5. 2016 

       

 Dozorná rada JUDr. Richard Mikulec	 Vznik funkcie: 26. 5. 2016	 		 		

	 	 Miroslav Sabovčík	 Vznik funkcie: 26. 5. 2016	 		 		

	 	 Mgr. Zdenka Zaťovičová	 Vznik funkcie: 29. 9. 2016	 	 		 		

	 	 Ing. František Sobota	 Skončenie funkcie: 25. 5. 2016	

	 	 Mgr. Zuzana Bačiak Masaryková, PhDr.	 Skončenie funkcie: 25. 5. 2016	

	 	 Ing. Zsolt Lukáč, EMBA	 Skončenie funkcie: 28. 9. 2016	

	 	 Radovan Jenčík	 Skončenie funkcie: 25. 5. 2016

Štatutárne, dozorné a iné orgány spoločnosti:

V priebehu účtovného obdobia došlo k zmene členov predstavenstva a dozornej rady.
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INFRA SERVICES, a. s.

Čistý obrat:   43 585 013 € 
Hospodársky výsledok pred zdanením: 2 526 364  € 
Hospodársky výsledok po zdanení: 1 988 635 €

Predmet činnosti:  
• vnútroštátna nákladná cestná doprava, 
• vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo,  
• betonárske práce (prístupové cesty, chodníky, spevnené cesty, ukladanie hotových betónových dielcov), 
• čistenie a údržba komunikácií,  
• uskutočňovanie stavieb a ich zmien, 
• inžinierska činnosť – obstarávateľské služby v stavebníctve v rozsahu voľnej živnosti, 
• zemné práce, 
• sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti, 
• prenájom strojov, prístrojov, zariadení, dopravných prostriedkov a výpočtovej techniky, 
• podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, 
• zámočníctvo, 
• mechanické čistenie kanalizačných sietí v rozsahu voľnej živnosti, 
• oprava vyhradených technických zariadení elektrických, 
• opravy a montáž meračov pretečeného množstva vody, 
• overovanie určených meradiel, 
• kalibrácia meračov pretečeného množstva studenej a teplej vody, 
• vykonávanie informatívneho odpočtu číselných údajov zaznamenaných na meradlách, 
• služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, 
• počítačové služby, 
• administratívne služby, 
• reklamné a marketingové služby, 
• správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností.
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  Predstavenstvo Ing. Zsolt Lukáč, EMBA – predseda  Vznik funkcie: 12. 8. 2016 

   Mgr. Juraj Bugala – podpredseda  Vznik funkcie: 28. 9. 2016  

   Ing. František Sobota – člen Vznik funkcie: 12. 8. 2016  

   Ing. Roman Masár – člen  Vznik funkcie: 12. 8. 2016  

   Ing. Tomáš Filípek – člen  Vznik funkcie: 12. 8. 2016   

   Ing. Peter Hamaj – člen  Vznik funkcie: 12. 8. 2016  

   Ing. Stanislav Beňo – predseda  Skončenie funkcie: 12. 8. 2016   

   JUDr. Peter Ďurček – podpredseda  Skončenie funkcie: 28. 9. 2016   

   Mgr. Rastislav Gajarský – člen  Skončenie funkcie: 12. 8. 2016 

   Ing. Boris Gregor – člen  Skončenie funkcie: 30. 6. 2016  

  Dozorná rada Ing. Milan Roman – predseda  Vznik funkcie: 12. 8. 2016     

   Ing. Roman Weinštuk – člen Vznik funkcie: 12. 8. 2016 

   Mário Hesek – člen  Vznik funkcie: 28. 6. 2016  

   JUDr. Pavol Blahušiak – predseda  Skončenie funkcie: 11. 8. 2016 

   Bc. Katarína Miklošová – členka  Skončenie funkcie: 11. 8. 2016 

   Zdena Volárová – členka  Skončenie funkcie: 27. 6. 2016

Štatutárne, dozorné a iné orgány spoločnosti:     

V priebehu účtovného obdobia došlo k zmene členov predstavenstva a dozornej rady.
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NAŠI 

ZÁKAZNÍCI
Bratislavská vodárenská spoločnosť zásobuje pitnou vodou tri základné segmenty – domácnosti, iných prevádzkovateľov alebo 
vlastníkov verejného vodovodu a ostatných odberateľov. Iní prevádzkovatelia alebo vlastníci verejného vodovodu sú subjekty, 
ktoré ďalej dodávajú odberateľom pitnú vodu verejným vodovodom, ktorý buď vlastnia, alebo prevádzkujú.

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

(v tis. m3) 

Pitná voda 48 455 49 311 47 773 46 760 46 409 45 276 43 639 44 654 43 636 43 928 44 179 45 106 

Domácnosti 31 485 32 076 29 295 28 592 28 180 26 565 24 994 25 437 26 078 25 667 25 935 26 478 

Ostatní 16 905 17 049 18 270 17 905 17 708 18 170 18 004 18 531 16 884 17 762 17 666 17 946 

Iní prevádzkovatelia alebo 
65 186 208 263 521 541 641 686 674 499 578 681 

vlastníci verejného vodovodu 
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58,71 %

Domácnosti Ostatní Iní prevádzkovatelia alebo vlastníci verejného vodovodu 
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 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

(v tis. m3) 

Voda odkanalizovaná 46 238 48 492 48 120 46 758 46 644 46 530 47 722 46 704 46 610 47 428 46 863 

Domácnosti 28 716 25 173 24 867 23 554 22 761 21 697 21 824 22 674 22 048 22 770 22 990 

Ostatní 17 522 23 319 23 253 23 204 23 883 24 833 25 898 24 030 24 562 24 658 23 873

Bratislavská vodárenská spoločnosť realizuje odkanalizovanie odpadových vôd v rámci svojej regulovanej činnosti v dvoch 
segmentoch – domácnosti a ostatní producenti odpadových vôd – v nasledovnom pomere:
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 2012 2013 2014 2015 2016

Domácnosti Ostatní 

tis. m3/rok 47 722 tis. m³ 46 704 tis. m³ 46 610 tis. m³ 47 428 tis. m³ 46 863 tis. m³

53,37 % 54,27 % 51,45 % 52,70 % 51,99 %

46,63 % 45,73 % 48,55 % 47,30 % 48,01 %
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TOP zákazníci BVS v roku 2016

Bratislavská teplárenská, a.s.

Bytové družstvo Petržalka

Hlavné mesto SR Bratislava

Okresné stavebné bytové družstvo Senica

RAJO a.s.

Slovnaf t, a.s. 

Stavebné bytové družstvo občanov so sídlom v Pezinku

Univerzitná nemocnica Bratislava

Veolia Energia Slovensko, a.s.

Železnice Slovenskej republiky
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Právoplatné cenové rozhodnutie  € /m³ bez DPH €/m³ s DPH

Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 0,9359 1,1231

Maximálna cena za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom 0,6547 0,7856 

Maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 0,9216 1,1059 

CENA ZA VÝROBU, DISTRIBÚCIU 

A DODÁVKU PITNEJ VODY 

A ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD
Ceny vo vodohospodárskom odvetví a podmienky ich uplatňo-
vania upravuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len 
„ÚRSO“) zákonom č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových od-
vetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ne-
skorších predpisov a vyhláškou ÚRSO č. 195/2013 Z. z., ktorá 
bola zmenená a doplnená vyhláškou ÚRSO č. 188/2014 Z. z.

Vyhláškou ÚRSO č. 188/2014 Z. z., ktorá mení a dopĺňa vyhlášku 
č. 195/2013 Z. z. (ďalej len „vyhláška“), sa ustanovuje rozsah 
cenovej regulácie vo vodnom hospodárstve, ako aj spôsob jej 
vykonávania pre regulovaný subjekt. Spôsob vykonávania ce-
novej regulácie zohľadňuje rozsah, štruktúru a výšku ekonomic-
ky oprávnených nákladov, ktoré boli preukázateľne vynaložené 
na vykonávanie regulovanej činnosti, výšku primeraného zisku 

Právoplatné cenové rozhodnutie č. 0091/2014/V, ktorým Úrad pre reguláciu sieťových odvetví schvaľuje ceny na obdobie 
1. 1. 2016 – 31. 12. 2016

vrátane rozsahu investícií, ktoré možno do ceny započítať, ako 
aj spôsob výpočtu maximálnej ceny za výrobu, distribúciu a do- 
dávku pitnej vody a odvedenie a čistenie odpadovej vody.

ÚRSO vo veci rozhodnutia o návrhu cien za výrobu a dodávku 
pitnej vody verejným vodovodom, výrobu a distribúciu pitnej 
vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpado-
vej vody verejnou kanalizáciou vydal dňa 22. 11. 2013 právo-
platné cenové rozhodnutie č. 0091/2014/V na rok 2014, kto-
rým schválil BVS ceny platné na obdobie od 1. 1. 2014 do 
31. 12. 2014. Podľa § 44 ods. 1 tretej vety zákona č. 250/2012 
Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach cenové rozhodnutie 
na rok 2014 platí aj na roky 2015 a 2016.

Vývoj cien za obdobie 2012 – 2016 bol ovplyvnený viacerými faktormi, a to predovšetkým štruktúrou ekonomicky oprávnených 
nákladov, výškou primeraného zisku, ako aj vplyvom faktora využitia kapacity vodárenského majetku používaného na výrobu 
a distribúciu pitnej vody a odvádzanie a čistenie odpadovej vody a faktora investičného rozvoja na objemovú jednotku, ktorý je 
prioritne určený na podporu investícií do vodárenského majetku spoločnosti BVS.
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 2012 2013 2014 2015 2016

Cena za výrobu a dodávku 
pitnej vody verejným vodovodom 0,9106 0,9235 0,9359 0,9359 0,9359 

Cena za distribúciu pitnej vody 
verejným vodovodom 0,6374 0,6463 0,6547 0,6547 0,6547 

Cena za odvedenie a čistenie 
odpadovej vody verejnou kanalizáciou 0,9030 0,9051 0,9216 0,9216 0,9216

 2012 2013 2014 2015 2016

Cena za výrobu a dodávku 
pitnej vody verejným vodovodom 1,0927 1,1082 1,1231 1,1231 1,1231 

Cena za distribúciu pitnej vody 
verejným vodovodom 0,7649 0,7756 0,7856 0,7856 0,7856 

Cena za odvedenie a čistenie 
odpadovej vody verejnou kanalizáciou 1,0836 1,0861 1,1059 1,1059 1,1059

Vývoj cien schválených ÚRSO za roky 2012 – 2016 za m³ (bez DPH)

Vývoj cien schválených ÚRSO za roky 2012 – 2016 za m³ (s DPH)
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BVS Plán na rok 2016 Stav fyzické osoby 
 Stav k 31. 12. 2016  Stav k 31. 12. 2016

GR – úsek generálneho riaditeľa 67 56 

GR – úsek výrobno-distribučný 49 49 

GR – finančný úsek 31 29 

GR – investičný úsek 31 30 

GR – obchodný úsek 83 81 

GR – technický úsek 22 22 

GR – úsek pre stratégiu a rozvoj 9 7 

Divízia výroby vody 151 149 

Divízia odvádzania odpadových vôd 26 26 

Divízia čistenia odpadových vôd 151 150 

Divízia distribúcie vody 96 95 

Divízia chemicko-technologických a laboratórnych činností 52 51 

BVS celkom 768 745

ĽUDSKÉ 

ZDROJE
BVS zamestnávala k 31. 12. 2016 celkom 745 zamestnancov. 
Počet zamestnancov oproti predchádzajúcemu roku mierne 
vzrástol – celkom o 11 zamestnancov. Z celkového počtu 745 
bolo v kategórii technicko- hospodárskych zamestnancov (THZ) 
452 a v kategórii robotníckych profesií (R) 293 zamestnancov. 
 
Podiel zamestnaných žien z celkového počtu zamestnancov 
spoločnosti predstavoval 29,13 % (v absolútnom vyjadrení 217 
žien), z toho 32 vo vedúcich funkciách. K 31. 12. 2016 bolo na 

materskej a rodičovskej dovolenke celkom 20 zamestnankýň 
vedených v evidenčnom stave spoločnosti.

Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických oso-
bách za rok 2016 predstavoval hodnotu 737 zamestnancov. 
Porovnateľný bol i priemerný evidenčný počet zamestnancov 
prepočítaný na plne zamestnaných za rok 2016 pri dosiahnutej 
hodnote 735 zamestnancov. Priemerný vek zamestnancov sa 
k 31. 12. 2016 ustálil na úrovni 46,89 rokov.
 

Prehľad plánovaných – systemizovaných pracovných miest a skutočného fyzického stavu zamestnancov k 31. 12. 2016 
v členení podľa úsekov a divízií je uvedený v tabuľke:
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Oblasť sociálnej politiky

Oblasť vzdelávania a rozvoja zamestnancov
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BVS v roku 2016 pokračovala v nastavenom trende v oblasti sta- 
rostlivosti o zamestnancov a v rámci realizácie svojej sociálnej 
politiky prispievala zamestnancom zo sociálneho fondu najmä 
na doplnkové dôchodkové sporenie (DDS), stravovanie zamest- 
nancov a sociálnu finančnú podporu pri dlhodobej práceneschop- 
nosti. Ďalej poskytovala príspevky na individuálne zabezpečenú 
detskú rekreáciu pre deti zamestnancov, príspevok pri narodení 
dieťaťa, pri uzavretí prvého manželstva, pri osamostatnení sa  
a s tým súvisiacou kúpou prvého bytu alebo stavbou prvého 
rodinného domu a voliteľný sociálny príspevok na úhradu rôz- 
nych sociálnych, regeneračných, športových a kultúrnych aktivít. 

V rámci účasti zamestnávateľa a zamestnanca na DDS sa do 
sporenia zapojilo celkom 484 zamestnancov, ktorým spoloč- 
nosť okrem plnenia z nákladov spoločnosti (celkom 120 578,66 € 
v roku 2016) prispela aj zo sociálneho fondu v celkovej čiastke 
62 283,20 €

Vysokú pozornosť spoločnosť už dlhodobo venuje realizácii pro- 
gramu zdravotnej starostlivosti o zamestnancov vrátane preven- 
tívnych očkovaní proti hepatitíde typu A a B a očkovaní proti 
kliešťovej encefalitíde a programu podpory adaptácie absol-

ventov a nových zamestnancov spoločnosti.
  Do programu sociálnej politiky realizovanej v hodnotenom 
roku patrili tiež spoločenské, kultúrne a športové aktivity pre 
zamestnancov, ako aj spoločenská aktivita pre seniorov – býva- 
lých zamestnancov spoločnosti.

Súčasťou sociálnej a mzdovej politiky spoločnosti v roku 2016 
bolo tiež poskytovanie odmien zamestnancom pri pracovných 
jubileách a odmien pre bezpríspevkových darcov krvi.

V záujme dosiahnutia vytýčených cieľov v roku 2016 spoloč-
nosť venovala pozornosť vzdelávaniu zamestnancov a rozvoju 
ich odborných vedomostí a zručností na rôznych odborných 
úrovniach. V priebehu roka zamestnanci absolvovali vzdelá-
vacie aktivity zamerané k osvojeniu si a udržiavaniu techno-
logických postupov, ďalej zamerané na odbornú obsluhu 
a prevádzkovanie verejných vodovodných a kanalizačných sie-
tí, prevádzkovanie a údržbu ďalších objektov vodárenskej infra- 
štruktúry a v neposlednom rade zvyšovania kvality poskytova-
ných služieb. Ďalej sa zúčastňovali vzdelávacích aktivít v oblasti 

Obdobie rokov

Vývoj miery fluktuácie v rokoch 2012 –  2016

10,76

7,58

8,48

10,19

8,96

V priebehu hodnoteného obdobia roka 2016 uzatvorilo pracovný pomer celkom 82 zamestnancov a 66 zamestnancov pracovný 
pomer ukončilo. Celková miera fluktuácie zamestnancov spoločnosti za rok 2016 dosiahla 8,96 %.
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Prehľad vývoja nákladov na vzdelávanie zamestnancov 
za roky 2012 – 2016 (v €)

Prehľad počtu zamestnancov zúčastnených v procese 
vzdelávania a rozvoja zamestnancov za roky 2012 – 2016

79 700

87 490

87 923

74 637

71 528

Prehľad vývoja nákladov na zvyšovanie kvalifikácie za-
mestnancov za roky 2012 – 2016 (v €)

6 850

7 350
5 990

8 450

5 300

1 266

1 138

1 984

944

1 870

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, odborných školení za-
meraných na aktualizáciu odborných spôsobilostí zamestnan-
cov, nevyhnutých k zabezpečeniu výkonu pracovných činností, 
ako aj špecifických odborných školení zameraných na ochra-
nu zdrojov podzemných vôd a ochranu životného prostredia.  
S cieľom uľahčiť proces adaptácie v pracovnom a sociálnom 
prostredí spoločnosti a oboznámenia sa s hlavným predme-
tom činnosti spoločnosti a pracovnými úlohami, podmienkami 
a pracovným prostredím, ako i v snahe zvýšiť v krátkom čase 
výkon zamestnanca na požadovanú úroveň na danom pra-
covnom mieste absolvovali novoprijatí zamestnanci aj v roku 
2016, v súlade s individuálne nastaveným harmonogramom 
adaptácie, súbor odborných konzultácií a rozhovorov na rôz-
nych odborných útvaroch spoločnosti.

Spoločnosť v rámci systému vzdelávania pokračovala v roz-
voji soft skills zručností, a to najmä komunikačných zručnos-
tí určených pre kontaktných zamestnancov, ktorí v roku 2016 
absolvovali cyklus tréningov zameraných na kľúčové oblasti 
zákazníckej orientácie.

Samostatnú skupinu v systéme vzdelávania a rozvoja zamest-
nancov tvorila podpora zvyšovania jazykovej úrovne zamest-
nancov v anglickom jazyku formou individuálnych a skupino-
vých kurzov priamo na pracovisku a zvyšovanie kvalifikácie 
zamestnancov v rôznych odborných oblastiach súvisiacich 
s pracovným zaradením zamestnancov v spoločnosti. 

V roku 2016 spoločnosť v záujme podpory a rozvoja remesel-
ne zameraných učebných odborov, ako aj zabezpečenia bu-
dúceho remeselne zameraného zamestnaneckého potenciálu 
rozšírila spoluprácu s ďalšími dvomi strednými odbornými ško-
lami. Spolupráca spočíva najmä v poskytovaní a zabezpečení 
praktickej výučby žiakov učebných odborov inštalatér a elek-
tromechanik na odborných pracoviskách spoločnosti. 

Do procesu vzdelávania a rozvoja zamestnancov spoločnosť 
v roku 2016 investovala čiastku 74 637 €, a to na povinné od-
borné aktualizačné preškolenia vyplývajúce z predpisov BOZP 
a OPP a iných zákonných predpisov, odborné workshopy, do-
máce a zahraničné odborné konferencie, kurzy, semináre za-
merané na zvýšenie odborných a profesijných znalostí zamest-
nancov, jazykové vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie.

V roku 2016 spoločnosť opäť vy-
tvorila podmienky na možnosť 
zvyšovania kvalifikácie zamest-
nancov a umožnila 8 zamest- 
nancom zvýšenie kvalifikácie 
najmä ekonomického, právne- 
ho a prírodovedného zamerania.

V roku 2016 sa na rôznych vzde- 
lávacích aktivitách v systéme  
vzdelávania a rozvoja zamest-
nancov spoločnosti zúčastnilo 
celkovo 944 zamestnancov.

 2012 2013 2014 2015 2016
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SPOLOČNOSŤ 
V MÉDIÁCH
Bratislavský mestský vodovod začal svoju prevádzku 
pred 130 rokmi

Denná dodávka pitnej vody dosahovala asi 20 litrov na 
obyvateľa. Vodu z kruhovej studne s priemerom 250 cm 
na Sihoti prečerpávala čerpacia stanica v dnešnej brati-
slavskej časti Karlova Ves, odtiaľ putovala potrubím do 
koncového vodojemu. 

Prvý bratislavský mestský vodovod začal svoju prevádzku pred 
130 rokmi. Túto významnú udalosť si pripomenieme v ponde-
lok 1. februára. 

V druhej polovici 19. storočia malo mesto Prešporok (dnes Bra-
tislava) asi 50.000 obyvateľov a približne 1200 studní. Verejné 
studne a fontány už nestačili pokryť potrebu pitnej a úžitko-
vej vody. Myšlienkou postaviť definitívny celomestský vodovod 
a vybudovať vodáreň sa zaoberala mestská rada už od roku 
1868. Po niekoľkých neúspešných rokovaniach nadviazalo 
mesto v roku 1879 spojenie s pražskou firmou C.CORTE a spol. 
Jej riaditeľ, drážďanský stavebný radca Bernhard Sallbach, 
vynikajúci európsky vodohospodársky odborník z Nemec- 
ka, po obhliadke okolia mesta navrhol mestskej rade za miesto 
vhodného vodného zdroja ostrov Sihoť medzi Bratislavou a De-
vínom. 

Dunaj si tu v úseku medzi dnešným rakúskym Hainburgom 
a západnou časťou v tisícročných náplavoch vytvoril po svojom 
ľavom brehu ostrov takmer 3200 m dlhý a 1200 m široký. Pod 
náplavmi sú tu veľké žulové balvany, ílové šošovky a výbežky 
žulového podložia. Pod touto vrstvou siahajú až do hĺbky vyše 

70 m morské žulové piesky so zvyškami schránok drobných 
morských živočíchov. Celý ostrov pokrýva 1 – 3 m hrubá vrstva 
piesku, premiešaného s humusom a jemnými naplaveninami. 

Pokusnú studňu na Sihoti vykopali v roku 1882 a komisia pri 
čerpacej skúške zistila veľmi priaznivé fyzikálno-biologické 
vlastnosti vody a hlavne jej dostatočné množstvo. Ihneď sa pris- 
túpilo k projektovým prácam. Slávnostný výkop stavby sa usku-
točnil 25. augusta 1884. Prevádzka bratislavského mestského 
vodovodu sa začala 1. februára 1886. Správu mestskej vodár-
ne prevzalo mesto 1. februára 1894. 

Denná dodávka pitnej vody dosahovala asi 20 litrov na oby-
vateľa. Vodu z kruhovej studne s priemerom 250 cm na Siho-
ti prečerpávala čerpacia stanica v dnešnej bratislavskej časti 
Karlova Ves, odtiaľ putovala potrubím do koncového vodojemu 
na Somárskom vrchu (dnes približne Mudroňova ulica v Bra- 
tislave) vo výške 73 m nad Dunajom. Vodojem preberal len 
vodu, ktorá sa nespotrebovala cestou a slúžil na dopĺňanie 
rozvádzacej siete počas zvýšeného odberu alebo poruchy čer-
padiel. 

Historický vodárensky systém v Bratislave možno spoznať od 
roku 2014 v novom Vodárenskom múzeu. Po vyše ročnej prí-
prave rekonštruovaných priestorov ho otvorila Bratislavská vo-
dárenská spoločnosť (BVS). Ide o unikátnu expozíciu v dvoch 
pôvodných budovách čerpacej stanice z rokov 1886 a 1912. 
Spolu so záhradami vytvára hodnotnú náučno-oddychovú 
zónu pre verejnosť. 

www.konzervativnyvyber.sk, 31. januára 2016 
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Záhrada Vodárenského múzea získala titul Park roka 2015

Záhrada Vodárenského múzea v Bratislave, ktorá patrí Brati- 
slavskej vodárenskej spoločnosti (BVS), sa stala parkom 
roka 2015. Ocenenie jej udelila Spoločnosť pre záhradnú 
a krajinnú tvorbu na Záhradníckom fóre 2016 v Nitre. In-
formoval hovorca Bratislavskej vodárenskej spoločnosti 
Alexander Buzinkay.

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu každoročne vybe-
rá najkrajšiu novo zariadenú alebo zrekonštruovanú záhradu 
či park na Slovensku. Záhrada Vodárenského múzea podľa 
Buzinkaya zabodovala najmä svojou koncepciou oddychové-
ho priestoru s prevládajúcim prvkom vody, ktorý dopĺňa drevo 
a kameň. Vodárenská záhrada je pokračovaním náučnej expo-
zície Vodárenského múzea, jej hlavným prvkom je voda, ktorá 
je tu prítomná nielen fyzicky – vo fontánach, ale aj symbolicky 
v oblúkovitých tvaroch chodníka, v záhradnej architektúre či vo 
vlnitom reliéfe pozemku. Návštevníci tu okrem fontán nájdu aj 
vyhliadkovú vežu, cyklopoint s altánkom či ihriská. „Odborníci 
oceňujú, že záhrada ponúka po celý rok kultivovaný priestor 
na voľný čas v urbánnom prostredí,“ dodal Buzinkay. 

Záhradu Vodárenského múzea v rokoch 2012 až 2014 komplet-
ne zrevitalizovali. Záhrada je voľne prístupná verejnosti. Ako 
priblížil Buzinkay, ročne ju navštívi približne 10-tisíc ľudí a ob- 
ľubujú ju najmä rodiny s deťmi či študenti. 

Bratislavská vodárenská spoločnosť sa môže pochváliť aj čest-
ným uznaním v súťaži Fénix – Kultúrna pamiatka 2014. Ocene-
nie vodárne získali za rekonštrukciu bývalej čerpacej stanice 
prvého bratislavského obvodu, v ktorej dnes sídli Vodárenské 
múzeum. Budova z roku 1886 je vyhlásená za národnú kultúr-

nu pamiatku. Obnova budovy Vodárenského múzea sa začala 
v roku 2013, práce trvali rok a vodárne za rekonštrukciu zapla-
tili vyše 760-tisíc eur. Súčasťou obnovy kultúrnej pamiatky bolo 
aj spevnenie svahu a reštaurátorský prieskum. Bratislavské vo-
dárne nechali zrekonštruovať prízemie, suterén i bývalú garáž 
a prepojili ich do funkčného a reprezentačného múzea. Expo-
zícia Vodárenského múzea je zameraná na súčasnosť a mi- 
nulosť vodárenstva v Bratislave a okolí. Múzeum je zdarma a pre 
verejnosť je otvorené v  pracovné dni od 9:00 do 11:00 h. 

www.bakurier.sk, 16. februára 2016  

K Holíču potečie od Karpát viac a kvalitnejšej vody

Bratislavská vodárenská spoločnosť je pripravená 5 per- 
centami spolufinancovať budovanie pripojení v obciach 
v prípade financovania projektov z eurofondov. 

HOLÍČ. V marci a apríli kolaudácia, v máji sa bude môcť pri-
pojiť 11 obcí. Aj taký efekt bude z investície Bratislavskej vo-
dárenskej spoločnosti (BVS) do obnovy a modernizácie vodo-
hospodárskej infraštruktúry v regióne Senica a Holíč – Skalica. 
Zaznelo 26. februára na tlačovej besede poslancov Trnavské-
ho samosprávneho kraja za región Záhorie v Holíči. 

Odborník vo vodárenstve Štefan Elek z BVS vysvetlil, že historic-
ky samostatný skupinový vodovod Holíč – Skalica je limitovaný 
vodárenskými zdrojmi so zvýšeným obsahom železa a man- 
gánu s nevyhnutnou nákladnou úpravou vody. Spolu s veľkým 
senickým skupinovým vodovodom vytvárajú severnú oblasť 
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Záhoria. Po roku 2000 sa vybudovala časť prívodu vody od 
Holíča na Senicu len po Radošovce, lebo neboli prostriedky 
na jeho dokončenie. Po 15 rokoch sa podarilo dotiahnuť prí-
vod vody Radošovce – Senica a zvýšiť i kapacity dvoch vo-
dojemov. Investícia za 8,5 milióna eur umožní v máji pripojiť 
11 obcí (Popudinské Močidľany, Dubovce, Radošovce, Ko-
válovec, Chropov, Oreské, Lopašov, Častkov, Rohov, Rybky 
a Sobotište). Voda pôjde z malokarpatskej oblasti bez potreby 
nákladnej úpravy. 

Stanislav Chovanec, člen dozornej rady BVS, uviedol, že vo-
dárenská spoločnosť je pripravená 5 percentami spolufinan-
covať budovanie pripojení v obciach v prípade financovania 
projektov z eurofondov. 

Rozbehlo sa i rozšírenie vodného zdroja Holdošov mlyn pri 
Hradišti pod Vrátnom a je pripravené využitie prameňov Ro-
hožník a Sološnica, tečúcich teraz do Malaciek. Malacky zá-
sobovať od Bratislavy a Rohožník so Sološnicou presmerovať 
na zásobovanie aglomerácie Holíč – Skalica.

 V ďalšej 10-miliónovej investícii sa podarilo revitalizovať stud-
ne Holíč, Skalica, Kopčany a s rekonštrukciou úpravne vody 
v Holíči riešiť aj výpustný kanál z čistiarne odpadových vôd až 
po rieku Moravu, čo umožní rozvoj pre aglomeráciu Holíč na 
ďalších 20 – 30 rokov.

Celá investícia už ide do finále a tá časť realizácie akcie, roz-
vody vody do Holíča, už bude ukončená. Senica na tom tiež 
získala –  zásobníky pitnej vody sa zvýšili z 3000 metrov ku-
bických na 6000. Z jedného tisíca na dvetisíc kubíkov v Hlbo-
kom a nad Rovenskom. Čiže prietočnosť vody sa zvýšila zo 
zhruba 50 na 95 litrov za sekundu.

Podpredseda Trnavského samosprávneho kraja a primátor 
Holíča Zdenko Čambal pripomenul filozofiu nastúpenú v roku 
2009, keď (ako konkretizoval Stanislav Chovanec) mesto 
Skalica skúpilo akcie BVS od obcí regiónu, dostalo sa do 
orgánov spoločnosti, je po Bratislave druhým najväčším ak-
cionárom vo vodárenskej spoločnosti a mohlo tak pozitívne 
ovplyvňovať vodárenské investície na Záhorí.

Štefan Elek z BVS vidí v súvislosti s kolaudáciou v marci a apríli 
ako reálne, že by v máji voda mohla ísť po päte každej z 11 obcí, 
a je len na starostoch – získať prostriedky, aby mohli vodu 
rozviesť aj v rámci dediny.  

www.sme.sk, 1. marca 2016 

Bratislavská vodárenská spoločnosť osadila
nové exteriérové pitné fontánky

Marián Kukelka, moderátor RTVS: 

„Bratislavská vodárenská spoločnosť pri príležitosti 130. výro-
čia spustenia prvého verejného zásobovania Bratislavy vodou 
osadila na troch frekventovaných miestach hlavného mesta 
nové exteriérové pitné fontánky. Nachádzajú sa pred Grassal-
kovichovým prezidentským palácom na Hodžovom námestí, 
pred historickou budovou Národnej rady na Župnom námestí 
a na Rázusovom nábreží pri propeleri. Generálny riaditeľ Brati-
slavskej vodárenskej spoločnosti, Zsolt Lukáč.“ 

Zsolt Lukáč, generálny riaditeľ Bratislavskej vodáren-
skej spoločnosti: 

„Bratislavská vodárenská spoločnosť bude prevádzkovať 
a zásobovať tieto pitné fontány, aby v nich bola od apríla do  
októbra pitne hygienicky nezávadná voda a zabezpečila sa 
bezproblémová a bezporuchová služba z hľadiska týchto jed-
notlivých fontán.“ 

Marián Kukelka: 

„Fontány, ktoré sú zhotovené z bronzového plechu a výtvarne 
obohatené reliéfnym stvárnením vodných živočíchov, sú die-
lom bratislavského architektonického ateliéru Arch ateliér.“ 

Správy RTVS – rozhlasová stanica Regina, 2. augusta 2016 
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Počas horúčav osviežia ľudí v Bratislave
aj nové rozprašovače vody

Jeden už pár dní funguje v skúšobnej prevádzke na  Hviez-
doslavovom námestí. Ďalší nainštalovali v piatok (19. 8.) na 
Hlavnom námestí. 

BRATISLAVA. V centre Bratislavy osviežia ľudí počas letných 
mesiacov aj rozprašovače vody. Jeden už pár dní funguje v skú- 
šobnej prevádzke na Hviezdoslavovom námestí. Ďalší nainšta-
lovali v piatok (19. 8.) na Hlavnom námestí. Podľa primátora 
Bratislavy Iva Nesrovnala sa má postupne nainštalovať celkovo 
deväť takýchto zariadení. 

„Nové rozprašovače vody doplnia obľúbené cisterny s pitnou 
vodou a verejné pitné fontánky,“ priblížil Zsolt Lukáč, generál-
ny riaditeľ Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS), ktorá 
na projekte spolupracuje s bratislavským magistrátom. 

Podľa Nesrovnala musia pri inštalácii rozprašovačov prihlia-
dať na to, že tieto zariadenia potrebujú pripojenie na elektrinu 
a vodu. Vodná para sa bude tvoriť nepretržite. Systém pracuje 
na princípe atomizácie vody na mikročastice vodnej hmly, kto-
rá sa odparí.

„Vyberáme najmä lokality, na ktorých sú aj klasické fontány. 
Postupne by sme chceli nainštalovať deväť takýchto zariade-
ní,“ povedal primátor. 

V prevádzke bude táto novinka počas letných mesiacov od 
10.00 h do 20.00 h. Zariadenia bude spravovať mestská prí-
spevková organizácia Generálny investor Bratislavy. Po skú-
šobnej prevádzke je plánované ich rozšírenie do ďalších frek-
ventovaných lokalít mesta. 

www.teraz.sk, 20. augusta 2016

Ohrozená voda

CHEMIKÁLIE ZO SKLÁDKY PRI VRAKUNI SA ŠÍRIA SME-
ROM NA ŽITNÝ OSTROV 

O vodu sa možno v budúcnosti rozpútajú vojny, no na Slo-
vensku si sami nečinnosťou OHROZUJEME CHEMIKÁLIA-
MI z bývalej skládky CHZJD v Bratislave ten najväčší zdroj 
– Žitný ostrov. A začína to byť vážne. 

Bývalá skládka Chemických závodov Juraja Dimitrova vo Vra-
kuni ani nevyzerá ako skládka. Je to na niektorých miestach 
lúka zarastená burinou, hneď vedľa je administratívna budova, 
nejaký predajný objekt či areál nocľahárne pre bezdomovcov 
Mea Culpa. Skládku totiž zaviezli trojmetrovou vrstvou zeminy, 
a tak ju nevidieť. Vznikla v roku 1966, keď začali do vyschnu-
tého koryta dunajského Mlynského ramena nákladné autá vy-
vážať chemické svinstvo z Dimitrovky v sudoch, ale aj kartóno-
vých krabiciach. Nič horšie vtedajším zodpovedným nemohlo 
napadnúť – hlúpejší nápad, ako dať to do koryta ramena rieky 
a zasypať zeminou asi neexistoval. S vozením skončili v roku 
1978, čiže 12 rokov tam tisícky nákladných áut vysýpali naj-
horší chemický odpad, aký sa v Československu produkoval, 
možno aj vrátane bojových chemikálií určených pre vtedajšie 
vojská Varšavskej zmluvy. Plechové sudy však časom prehr-
dzaveli, chemikálie začali vytekať, spodné vody ich šíria sme-
rom cez Žitný ostrov a sú už najmenej 5 kilometrov od skládky. 

Ani krt 

Vrakunčan Juraj Štubniak dlhodobo bije na poplach, že nikto 
nič so skládkou nerobí, hoci riziko je také veľké, že už od roku 
2002 majú vo Vrakuni zákaz používať vodu zo studní. Lebo je 
plná chemikálií. A onedlho možno pribudnú zákazy v ďalších 
a ďalších oblastiach. Keď začal kričať ešte viac, vyvešal bill- 
boardy, upozorňoval motorkárskou ,,jazdou za pitnú vodu“, pri-
dali sa ďalší, a až potom sa zobudilo aj príslušné ministerstvo. 

,,Odrazu sa niekoľko politických subjektov pokúša robiť karié-
ru na tom, že treba skládku riešiť, aj keď ani netušia, čo je to za 
skládku, ako vznikla a prečo je problematická. Lenže nik sa k nej 
nepostavil systémom – poďme niečo urobiť.
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„Ja som neustále chodil po úradoch, na ministerstvo životné-
ho prostredia a celkom úspešne sa už s niektorými úradníkmi 
nemáme radi. Keď som už kričal príliš, tak zorganizovali pred 
jeden a pol rokom okrúhle stoly. Prišiel aj vtedajší štátny tajom-
ník ministerstva životného prostredia, svätosväte sľúbil, že ten-
to rok na jar sa už začne kopať, že už sa začne robiť. A nekope 
tam nikto, ani krt,“ hovorí Juraj Štubniak. 

Úrady dobre vedia o časovanej bombe vo Vrakuni. Dali pre-
to spraviť prieskum, ktorý potvrdil slová Juraja Štubniaka, že 
toxické chemikálie zo skládky naozaj prúdia spodnou vodou 
smerom na Žitný ostrov. 

Hľadá sa... 

Hovorkyňa ministerstva životného prostredia Petra Stano Maťa-
šovská vraví, že podľa geologického prieskumu skládka ,,nate-
raz neohrozuje vody Žitného ostrova, no potvrdilo sa postupné 
šírenie znečistenia a nutnosť sanácie“. Podľa hovorkyne však 
Okresný úrad Bratislava vydal rozhodnutie o zastavení kona-
nia, lebo nie je možné určiť povinnú osobu zodpovednú za sa-
náciu. Čo to znamená? Že sa hľadá, kto má skládku riešiť. 

Juraj Štubniak sa na tom smeje, hovorí, že je to idiotská rozpráv-
ka, lebo už rok a pol sa hľadá ,,povinná osoba“. Tvrdí, že po-
vinná osoba je mesto Bratislava, ktoré v roku 1988 od CHZJD 
prevzalo skládku situovanú na svojich pozemkoch. Lenže ak 
by malo skládku sanovať mesto, finančne by skolabovalo. ,,To 
je magistrátu jasné, no mohol by prejaviť aspoň snahu o rieše-
nie problému. Povinnosť teda musí prevziať štát a nebude to 
predsa robiť ministerstvo kultúry alebo ministerstvo spravodli-
vosti. Je jasné, že skládku bude sanovať ministerstvo životného 
prostredia, že ono bude povinná osoba. Napriek tomu povinnú 
osobu stále hľadajú. Asi pátrajú, skúmajú, že kde asi tak môže 
povinná osoba byť. Keď som sa ich vlani pýtal, že čo hľadajú, 
povedali, že to je proces,“ hovorí Juraj Štubniak. 

Podľa hovorkyne ministerstva rozhodne vláda o určení minister-
stva, ktoré bude skládku sanovať, pravdepodobne na jeseň tohto 
roka. ,,V prípade, že bude povinnou osobou ministerstvo životného 

prostredia, sanáciu bude financovať najmä z európskych peňazí. 
Použitá by mala byť metóda kapsulizácie, ktorou sa obsah sklád-
ky zaizoluje od okolitého prostredia. Odhadovaná suma nákladov 
pri zvolenej forme sanácie skládky je 20 až 24 miliónov eur.“ 

Kapsulizácia by znamenala, že vykopú hlboké zákopy a zemi-
nou, ktorá neprepúšťa látky, izolačnými materiálmi a možno aj 
betónom by vytvorili akýsi bazén, aby spodné vody neprenikali 
ku skládke a nerozširovali chemikálie ďalej po prúde.

Juraj Štubniak však naznačuje, že aj kapsulizácia môže byť prob-
lém. ,,Nie som odborník a nebudem spochybňovať profesiona-
litu ľudí, čo navrhujú riešenia, lebo by som vyzeral ako chrobák 
Truhlík. No stále rozmýšľam, aké hlboké základy by to museli byť 
a ako by chceli výkop zaistiť, aby sa nerúcal. Lebo ak chcú odi-
zolovať skládku od spodnej vody, museli by sa dostať až na pod-
ložie, ktoré je 20 metrov hlboko. Neviem, akými technológiami 
sú schopní takto hlboko kopať v navezenej hline a toxickom od-
pade, aby sa im to nezosypávalo,“ hovorí. Podľa neho je jediná 
možnosť úplného vyriešenia problému v odvezení zeminy a to-
xického odpadu preč na zneutralizovanie, resp. zrecyklovanie. 

„No keby začali robiť kapsulizáciu, videli by sme, že sa aspoň 
niečo deje. Lenže oni stále nič, len prekladajú papiere a hľa-
dajú povinnú osobu a medzi tým možno tretine Bratislavy te-
čie pod nohami svinstvo. Jediným vysvetlením pre mňa je, že 
sú vystrašení ako malé deti, lebo nevedia, čo s tým, a čakajú 
v teple, kým uplynie ich volebné obdobie,“ tvrdí Juraj Štubniak 
a dodáva: „Že nás naši volení predstavitelia okrádajú a inak 
nám znepríjemňujú život, na to si občan už zvykol, ale že ho 
svojou laxnosťou a ignoranciou vystavia ohrozeniu zdravia 
a života, na to si zrejme zvykne len ťažko. Trápi ma tiež nezáu-
jem širšej skupiny občanov, ktorí si neuvedomujú, čím sú ohro-
zení. To neplatí len pre ľudí v pásme prúdenia toxických látok. 
Veď koľko ľudí kupuje ovocie a zeleninu zo Žitného ostrova 
na trhoviskách a vôbec pritom netuší, že konzumuje aj odkaz 
z vrakunskej skládky.“ 

RICHARD FILIPKO 

52



Šéf vodární: Zásah je nevyhnutný 

Čo na skládku hovorí generálny riaditeľ Bratislavskej vodáren-
skej spoločnosti ZSOLT LUKÁČ? 

Je chemická skládka po bývalých CHZJD problém pre pit-
nú vodu na západe Slovenska? 

Nič nie je biele alebo čierne, no toto sa sfarbuje skôr do čierna, 
lebo pozostatok skládky tam je. Zloženie skládky je z látok, 
ktoré nie sú bežné v prostredí a reálne ohrozujú vodné prostre-
die. Je nevyhnutné skládku riešiť. Ideálne by bolo kompletne 
odpad vyťažiť, no za súčasných podmienok je to podľa infor-
mácií odborníkov finančne takmer nemožné. Preto treba iné 
technické riešenia. Napríklad ohraničiť kontaminované územie 
a postupne spracovávať látky. Odčerpávať, filtrovať, eliminovať. 
Model je navrhnutý a očakávam, že ministerstvo životného pro-
stredia k nemu pristúpi.

Čo keby sa so skládkou neurobilo nič? 

Podzemím prúdi voda a vieme aj, kadiaľ prúdy tečú. Smerom 
na juhovýchod medzi Dunajom a Malým Dunajom. Niekde sa 
chemikálie zo skládky šíria rýchlejšie, niekde pomalšie, lebo 
existujú určité vrstvy nepriepustného materiálu. Keby sme neu- 
robili nič, znamenalo by to ohrozenie častí Žitného ostrova 
– studne pre hromadné aj individuálne zásobovanie by mohli 
byť kontaminované. Už v súčasnosti je príliš odvážne až ne-
zodpovedné, ak ľudia, ktorí majú záhradky nad znečistenou 
oblasťou, polievajú zeleninu vodou zo studne a potom zeleninu 
jedia, alebo ju dokonca predávajú na trhovisku. 

Sú teda skládkou vo Vrakuni ohrozené zásoby pitnej vody 
na Žitnom ostrove? 

Poviem to na inom príklade – v šesťdesiatych rokoch minulého 
storočia ohrozila Žitný ostrov nehoda Slovnaftu. Do dnešného 
dňa sú niektoré studne zatvorené, nemôžeme z nich čerpať 
vodu, lebo nie je primeraná kvalita. Samozrejme, že množstvo 
vody, ktoré tadiaľ preteká, je také veľké, že menšie havárie 

dokáže príroda sama prekonať cez samofiltrujúci efekt. Lenže 
takúto skládku by podľa mňa nebolo zodpovedné nechať na 
prírodu a nesmieme dopustiť ďalšie znečistenie, lebo aj keby 
sme pripustili, že príroda sa s tým vysporiada, môže to trvať 
možno 100, možno 500 rokov. Zásah človeka je jednoznačne 
nevyhnutný. 

---- 

Čo vyplynulo z geologického prieskumu 

Výsledky vlaňajšieho prieskumu sú prezentované na 170 stra-
nách odborného textu a keď sú závery štúdie prečítané laic-
kým okom redaktora, dajú sa v skratke popísať takto: je preuká-
zané riziko, že niektoré látky ohrozujú vodu v oblasti Vrakune, 
Podunajských Biskupíc a prenikajú ďalej na Žitný ostrov – sú 
vo vzdialenosti 5 kilometrov od skládky. Pri súčasnej hladine 
Dunaja a súčasnom odbere vody nie sú ohrozené vodné zdroje 
Kalinkovo, Šamorín a Jelka. V prípade väčšieho odberu vody 
z týchto zdrojov by sa situácia mohla zmeniť, lebo by sa zme-
nili hydraulické pomery. Postupujúce znečistenie ohrozuje na 
desiatky rokov obrovské objemy pitnej vody v chránenej ob-
lasti, navyše v ceste prúdenia sú osídlené oblasti. Pre seve-
rozápadnú oblasť skládky bolo vypočítané potenciálne riziko 
pri dermálnom kontakte so zeminou, pre juhovýchodnú oblasť 
skládky vyplynuli riziká nekarcinogénneho, no najmä karcino-
génneho charakteru pri používaní vody – arzén, BTEX, chlór-
benzén, 1,4-dichlórbenzén, PCB, herbicídy, pesticídy. Treba 
dôsledne dodržiavať zákaz používania vody zo studní vo Vra-
kuni, zvážiť by sa malo oplotenie priestoru skládky, aby k nej 
nik nechodil. Je nevyhnutná sanácia skládky. 

---- 

Odborník: Problém to je, no treba mať chladnú hlavu 

Profesor EDGAR HILLER z prírodovedeckej fakulty hovorí, že 
každé podobné bodové znečistenie je problém, no treba ho 
riešiť na odbornej úrovni, nie na úrovni politickej a úrovni akti-
vistov. Snaží sa pozerať na problém bez horúcej hlavy.
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„Analýza ukázala, že je tam celá škála škodlivých prvkov. Veľ-
ká škála anorganických prvkov, ťažké kovy, polokovové prvky 
ako arzén, ďalej pesticídna chémia, polychlórované bifenyly, 
chlórované rozpúšťadlá. Polychlórované bifenyly sú extrémne 
škodlivé, ale ťažko rozpustné látky a silne zachytávané pôdou, 
takže do podzemnej vody veľmi nejdú. Najväčší problém pre 
podzemné vody sú chlórované rozpúšťadlá, lebo sú vymývané, 
ich transport spodnou vodou nie je až taký spomaľovaný prí-
rodnými mechanizmami.“ Podľa neho sa posúvaním postupne 
odbúrava časť znečisťujúcich látok, no nikdy nie je dobré, keď 
sa dostávajú do podzemných vôd. ,,Podzemné vody na Žitnom 
ostrove sú strategické a vysoko kvalitné. Málokto si uvedomu-
je, že tú vodu pijeme takmer bez čistenia. Iba mechanicky sa 
prečisťuje nejakou základnou chemickou úpravou a to nám 
závidia všade. Chrániť zdroje je absolútne nevyhnutné, no te-
raz netreba problém skládky brať tak, že hneď vypukne pri 
zdrojoch katastrofa,“ hovorí profesor Hiller. Podľa neho existu- 
je aj lepšie riešenie ako izolovanie skládky kapsuláciou, ktoré 
navrhuje ministerstvo životného prostredia, ale bolo by príliš 
drahé. ,,Úplne najlepšie by bolo mechanicky vykopať a odstrá-
niť látky. Existuje spôsob, napríklad termálna desorpcia, len pri 
tom sa musí postaviť niečo ako fabrika. Po takom zásahu os-
tane prečistená zemina, ktorá sa uloží ako menej nebezpečný 
odpad, ale toto riešenie je naozaj veľmi nákladné.“ 

Život č. 38, 21. septembra 2016

Domácnosti by za vodu nemali platiť viac, tvrdia vodári

Zaplatiť viac by mali len tí, ktorí mali doteraz nulovú spotrebu. 

Občan, ktorý má záhradu alebo dom a má prípojku vody a ne- 
čerpá ju, v súčasnosi nemusí nič platiť, keďže nemá žiadnu 
spotrebu. V budúcnosti bude musieť. (Zdroj – Peter Čontoš) 

BRATISLAVA. Zvýšenie cien za vodu by sa podľa Bratislavskej 
vodárenskej spoločnosti (BVS) domácností v kraji týkať nema-
lo. Zaplatiť viac by mali len tí, ktorí mali doteraz nulovú spotre-
bu. Po valnom zhromaždení BVS to povedal generálny riaditeľ 
Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Zsolt Lukáč. 

„Chcem jednoznačne vyvrátiť, že by z našej strany išlo o zvý-
šenie cien vody pre občanov. Rešpektujeme len legislatívu,“ 
doplnil. 

Podľa zákona o regulácii v sieťových odvetviach majú vodáren-
ské spoločnosti povinnosť podať do 30. septembra návrh cien 
vodného a stočného na nasledovné regulačné obdobie. Brati-
slavská vodárenská spoločnosť pripravila v súlade s vyhláškou 
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zavádzajúcu, tzv. dvoj-
zložkovú cenu vodného a stočného.

 „Ten občan, ktorý má záhradu alebo dom a má prípojku vody 
a nečerpá ju, v súčasnosti nemusí nič platiť, keďže nemá žiad-
nu spotrebu. V budúcnosti bude musieť zaplatiť za to, že má 
privedenú vodu a za to, že má kanalizáciu,“ vysvetlil Lukáč. 
„Neznamená to, že by sme súhlasili s tým, že regulačný úrad 
urobil dobrý krok,“ spomenul. 
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Navrhnutá suma cien za výrobu a dodávku pitnej vody, ako aj 
za odvázdanie a čistenie odpadovej vody pre jednotlivé tarifné 
triedy je podľa BVS na úrovni súčasného regulačného obdo-
bia. Finálne ceny stanoví Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. 

Novou vyhláškou Úrad pre reguláciu sieťových odvetví definuje 
spravodlivejšie prerozdelenia nákladov medzi všetkých odbe-
rateľov. Dvojzložkovú cenu tvorí variabilná zložka (za množstvo 
dodanej vody a množstvo vyprodukovanej odpadovej vody) 
a fixná zložka (za služby súvisiace s pripojením). Náklady na 
prevádzku a údržbu sietí doteraz započítavali priamo do vod-
ného a stočného. 

www.sme.sk, 30. septembra 2016

Bratislavská vodárenská pripravila ceny pre obdobie 
2017 – 2021

Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) pripravila ceny 
pre regulačné obdobie 2017 – 2021. Od začiatku januára 
čakajú odberateľov spoločnosti zmeny. 

Ten občan, ktorý má záhradu alebo dom a má prípojku vody 
a neodoberá ju, nemusí v súčasnosti nič platiť, keďže nemá 
žiadnu spotrebu. Od nového roka bude musieť zaplatiť za to, 
že má privedenú vodu. Spoločnosť pripravila v súlade s vy-
hláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) zavá-
dzajúcu, tzv. dvojzložkovú cenu vodného a stočného. Dvojzlož-
kovú cenu tvorí variabilná zložka (za množstvo dodanej vody 
a množstvo vyprodukovanej odpadovej vody) a fixná zložka (za 
služby súvisiace s pripojením).

BVS uvádza, že v súčasnosti je celková cena vodného 0,9359 eur 
za meter kubický bez DPH a stočného 0,9216 eur za meter ku- 
bický bez DPH. Pre nové regulačné obdobie spoločnosť stano- 
vila variabilnú zložku ceny dodanej vody na 0,8455 eur za meter 
kubický bez DPH a cenu za odvádzanie a čistenie odpadovej 
vody na 0,8942 eur za meter kubický bez DPH. Fixnú zložku 
ceny za prevádzku distribučnej siete v závislosti od veľkosti 
vodomeru rozdelili do šiestich tarifných skupín; domácností sa 
budú týkať tarify T1 – T3. Dominantná časť obyvateľov, viac ako  
deväťdesiat percent všetkých odberných miest, spadá podľa 
BVS do skupiny T1. V nej je výška fixnej zložky na úrovni deväť eur 
bez DPH ročne za vodné a deväť eur bez DPH ročne za stočné. 
Ceny schválil ÚRSO koncom novembra tohto roka.

Náklady na prevádzku a údržbu sietí doteraz započítavali pria-
mo do vodného a stočného. Klienti s reálnym odberom tak 
podľa BVS platili aj za klientov, ktorí síce majú k dispozícii vo-
dovodnú sieť i kanalizáciu, no nevyužívajú ich alebo majú iba 
minimálny odber. Generálny riaditeľ Bratislavskej vodárenskej 
spoločnosti Zsolt Lukáč tvrdí, že priemerná cena pre obyvateľa 
sa zvyšovať nebude. 

Novou vyhláškou Úrad pre reguláciu sieťových odvetví definuje 
spravodlivejšie prerozdelenia nákladov medzi všetkých odbe-
rateľov. 

www.pravda.sk, 7. decembra 2016
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Platba za vodu sa od januára mení

Bratislavské vodárne vyberajú od nového roku dvojzložko-
vú cenu vodného a stočného. Klienti s bežným odberom 
vody nebudú po novom platiť za tých, ktorí majú k dispozí-
cii kanalizáciu, ale nevyužívajú ju. 

BRATISLAVA. Bratislavská vodárenská spoločnosť zavádza od 
nového roku pre svojich odberateľov dvojzložkovú cenu vodné-
ho a stočného. Zmena vychádza podľa generálneho riaditeľa 
vodární Zsolta Lukáča z vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťo-
vých odvetví a má priniesť spravodlivejšie prerozdelenie ná-
kladov medzi všetkých odberateľov. Dvojzložkovú cenu bude 
tvoriť variabilná zložka (za množstvo dodanej vody a množstvo 
vyprodukovanej odpadovej vody) a fixná zložka (za služby sú-
visiace s pripojením). 

Spravodlivejší princíp 

Fixná zložka podľa bratislavských vodární pokrýva náklady na 
to, aby aj zákazník, ktorý vodu spravidla neodoberá, mal istotu, 
že vodu môže kedykoľvek odoberať vďaka udržiavanej infra- 
štruktúre. „Dvojzložková cena je v podstate prechod na spra-
vodlivejší princíp prerozdelenia ceny za dodávku pitnej vody 
a zároveň odkanalizovanie,“ priblížil Lukáč. Náklady na prevádz-
ku distribučnej siete boli podľa neho doteraz zahrnuté do cel-
kovej ceny vodného a stočného. Klienti s reálnym odberom tak 
platili aj za klientov, ktorí síce majú k dispozícii vodovodnú sieť 
i kanalizáciu, no nevyužívajú ich, alebo majú iba minimálny od-
ber. „Odstraňuje sa stav, keď za odberateľov s nulovou spotre-
bou výdavky na údržbu ich pripojenia na vodovodnú a kanali-

začnú sieť platili ostatní zákazníci,“ uviedol Lukáč. Vodárne na 
základe prieskumov tvrdia, že v súčasnosti až desať percent 
odberateľov neplatí za údržbu a prevádzku distribučnej siete, 
aj keď ju majú k dispozícii. 

Cena sa nemení 

Zavedením dvojzložkovej ceny sa podľa Lukáča priemerná cena 
vodného a stočného nemení. Aktuálne je v bratislavskej vodár-
ni celková cena vodného na úrovni 1,13 eura za kubický meter 
a stočného 1,10 eura. Od januára bude variabilná zložka ceny 
dodanej vody stáť 1,02 eura za kubický meter a cena za odvádza- 
nie a čistenie odpadovej vody bude stanovená na 1,07 eura. 
Fixná zložka ceny za prevádzku distribučnej siete bude rozde-
lená do šiestich tarifných skupín v závislosti od veľkosti vodo-
meru. Podľa riaditeľa pre stratégiu a rozvoj vodární Radoslava 
Daniša sa fixný poplatok na rok bude pohybovať od 10,80 eura 
pri rodinných domoch až po 960 eur pri veľkých priemysel-
ných pripojeniach. Vodárne tvrdia, že dominantná časť odbera-
teľov spadá do skupiny rodinných domov a menších bytoviek, 
v ktorých za fixnú zložku vodného zaplatia 10,80 eura a rovna-
ko aj za stočné. Sumy fixnej zložky v prípade bytových domov 
sa rozrátajú na počet bytov. „Ľudia, ktorí mali doteraz minimál-
ne odbery, tak pocítia mierne zvýšenie, a odberné miesta, ktoré 
mali priemernú alebo vyššiu spotrebu, tak pôjdu s cenou dole,“ 
dodal Daniš. 

SME, 9. decembra 2016 
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SPOLOČENSKÁ 

ZODPOVEDNOSŤ A FILANTROPIA
Bratislavská vodárenská spoločnosť v roku 2016 realizovala 
a podporila projekty a aktivity zamerané na vzdelávanie, en-
vironmentálnu výchovu a filantropiu, ktoré boli realizované 
v oblasti pôsobnosti BVS. Osadili sme pitné fontány na ško-
lách, prostredníctvom programu Modrá škola sme pracovali 
so žiakmi a s učiteľmi, finančne sme podporili spoločenské 
a športové podujatia. Nadácia BVS zapojila do verejno-
prospešných aktivít aj zamestnancov.

V priebehu roka 2016 sme osadili deväť pitných fontán na zák- 
ladných a stredných školách, dve z nich využívajú aj dve materské 
školy. Keďže najprirodzenejším a najzdravším nápojom je čistá 
voda, fontány na školách pomáhajú zabezpečovať správny a zdra- 
vý pitný režim pre deti. Darované fontány ostali v správe škôl.

K tradičným formám podpory patrilo zabezpečovanie pitných 
režimov na rôznych verejných podujatiach prostredníctvom 
cisterien. Záujem o tento druh podpory neustále narastá. 
V roku 2016 podporila BVS napríklad beh Devín – Bratislava, 
Bratislava-inline, štafetový beh Od Tatier k Dunaju a ďalšie.

Cisterny s pitnou vodou sme počas horúcich letných dní po-
skytovali aj obyvateľom a návštevníkom hlavného mesta. Keď-
že horúčavy boli vysoké, verejnosť túto službu ocenila.

Bratislavská vodárenská spoločnosť sa rozhodla podporiť mi-
movládne organizácie a ich aktivity formou zľavneného pre-
nájmu priestorov Vodárenského múzea. 

Okrem nefinančnej pomoci poskytla Bratislavská vodárenská 
spoločnosť aj finančnú pomoc formou darov v celkovej hod-
note 80 000 €.

Nadácia BVS 

V roku 2016 podporila Nadácia BVS osvetové a vzdelávacie ak-
tivity, ktoré úzko súviseli s vodou a realizovali sa na území pô-
sobnosti BVS. Nadácia zapojila do projektov aj zamestnancov 
BVS a jej dcérskych spoločností Infra Services a BIONERGY.

V roku 2016 prerozdelila Nadácia BVS finančné prostriedky 
vo výške 58 398,11 €, ktoré pochádzali z daru jej zakladate- 
ľa – BVS. Príjem z % z dane z príjmu v roku 2015 predstavoval 
0 €. Dary boli prerozdelené v súlade so štatútom nadácie a na 
základe súhlasu správnej rady.

V roku 2016 nadácia podporila napríklad realizáciu projektu 
Ekologický čin školy na tému Voda okolo nás, ktorý sa ko-
nal pod hlavičkou Modrej školy, dlhoročného vzdelávacieho 
programu BVS. Podporila vydanie slovenskej verzie náučnej 
knihy pre deti Posolstvo vody od Dr. Masaru Emota v náklade 
2 000 ks. Táto malá knižka môže byť inšpiráciou pre učiteľov, 
ako v deťoch rozvíjať vzťah k vode a k prírode.

Pre návštevníkov veľtrhu CONECO, ktorý sa konal v apríli 2016 
v bratislavskej Inchebe pod názvom VODA pre zmenu, vytvo-
rila nadácia priestor pre oddych a osvieženie a zároveň pred-
stavila vodárenstvo a jeho históriu. Verejnosti pripomenula 
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130 rokov zásobovania Bratislavy pitnou vodou. Nadácia sa 
zapojila do programu DANUBE UP 2016 v Bratislave veselými 
pokusmi s vodou pre deti a mládež.  Hlavnými témami boli 
voda, inovácie v oblasti vody a ochrana vôd. 

Pre zamestnancov BVS a jej dcérskych spoločností Infra 
Services a BIONERGY zorganizovala jarné upratovanie brehov 
Dunaja. Zamestnanci čistili od odpadkov brehy bratislavskej 
Karloveskej zátoky. Podujatie zastrešovala Asociácia brati-
slavských vodáckych klubov. 

 
Ďalšou zamestnaneckou aktivitou bolo spoločné darovanie 
krvi vo Vodárenskom  múzeu v spolupráci s Národnou trans-
fúznou službou. Krv darovali niekoľkonásobní darcovia, ale aj 
odvážlivci, ktorí prišli po prvýkrát.

 
Informácie o činnosti nadácie sú uvedené na www.nadacia-
bvs.sk a vo Výročnej správe Nadácie BVS za rok 2016.

 
Vzdelávacie projekty

BVS kladie dôraz na osvetu o vode medzi deťmi a mladými 
ľuďmi. Prostredníctvom Modrej školy približuje deťom zaují-
mavým a hravým spôsobom vodárenské procesy, vysvetľuje 
význam pitnej vody, upozorňuje na dôležitosť pitného režimu, 
hygienických návykov, ochrany vodárenských zdrojov a na 
ďalšie súvisiace témy. Už ôsmy rok realizovala vlastný vzde-
lávací program pre deti a mládež Modrá škola – voda pre bu-
dúcnosť, o ktorý bol aj v roku 2016 zo strany žiakov, študentov 
a pedagógov veľký záujem. Vo vzdelávacom programe Modrá 
škola bolo ku koncu roku 2016 zaregistrovaných spolu takmer 
300 materských, základných a stredných škôl. 

 
V roku 2016 začala BVS prakticky sama napĺňať vzdelávací 
program Modrá škola, ktorý prevzala od predošlých realizá-

torov (Mladí vedci, o. z., AMAVET – Asociácia pre mládež, 
vedu a techniku) plne do svojej kompetencie. Aj v tomto roku 
bol program venovaný aktivitám ako pedagogického, tak aj 
marketingového zamerania na špecifické cieľové skupiny 
a verejnosť. Pre školy bol integrálnou súčasťou školského 
vzdelávacieho systému a pre verejnosť zaujímavým obohate-
ním voľného času. Venovali sme pozornosť vzdelávaniu detí 
všetkých vekových kategórií, dokonca zvýšenému počtu pred-
školákov, rôznou edukačnou formou.

 
Jednou z najžiadanejších aktivít programu Modrá škola boli 
exkurzie do objektov BVS, najčastejšie do čistiarní odpado-
vých vôd, do Vodárenského múzea a na ostrov Sihoť. Záujem 
o exkurzie si udržal svoje skóre aj napriek technickým obme-
dzeniam vstupu do objektov (rekonštrukcie niektorých naj-
žiadanejších objektov). Spolu sme zrealizovali 23 exkurzií do 
ČOV, 32 exkurzií na VZ Sihoť a iné vodné zdroje a 3 exkurzie 
do ďalších objektov BVS (úpravne vody, čerpacie stanice). Ex-
kurzií sa zúčastnilo viac ako 1 000 žiakov a študentov základ-
ných, stredných a vysokých škôl.

 
Počas roka mali deti a študenti možnosť zapojiť sa do viace-
rých súťaží, ktoré Modrá škola realizovala ako hlavný organizá-
tor alebo v spolupráci s inými partnermi. 

 
V rámci Ekologického činu školy mali deti možnosť pod vede-
ním pedagógov vyvíjať aktivity vedúce k zvýšeniu ich povedo-
mia o hodnote vody a o jej nevyhnutnosti pre život, v snahe 
budovať pozitívny postoj k prírode.

 
Na súťaži Mladý filmový tvorca prezentovali mladí amatérski 
tvorcovia svoj talent, kreativitu a technickú zdatnosť v krátkom 
animovanom filme na tému Voda a ekológia.
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Súťažný projekt Viem, čím budem a prečo ponúkol žiakom 
priestor pre výtvarné (materské školy) a literárne (základné 
a stredné školy) stvárnenie svojho vysnívaného povolania, 
v ktorom zohrávala často významné postavenie aj voda.

 
Vzdelávací projekt Modrá škola ukončil rok 2016 Festivalom 
vody, ktorého cieľom bolo pomôcť školám aktívne zapájať 
žiakov do výchovno-vzdelávacieho procesu v oblasti environ-
mentálnej výchovy so špeciálnym zameraním na problemati-
ku vody, aby si prostredníctvom riešenia žiackych projektov 
pod vedením pedagógov uvedomovali dôležitosť tém, akými 
sú kvalita pitnej vody z vodovodu, jej cena a hodnota, správ-
ny pitný režim, správne hygienické návyky, využitie vody v do-
mácnosti, ochrana vodárenských zdrojov a podobne.

 
Do všetkých vyššie menovaných súťaží sa v roku 2016 zapo- 
jilo spolu celkom 1 214 žiakov zo 147 škôl, čo jasne deklaruje 
zmysluplnosť aktivít Modrej školy.

 
Okrem súťaží, do ktorých sa deti mohli prihlásiť, sa nám aj 
počas tohto roka podarilo osadiť ďalších 9 pitných fontánok 
na základných a materských školách, ktorým sa deti, pedagó-
govia i rodičia detí veľmi potešili, najmä z praktického dôvodu 
zabezpečenia zdravého pitného režimu pre ich ratolesti.

 
Svojimi aktivitami sme podporili niekoľko významných podujatí 
pre šírenie dobrého mena spoločnosti, ako Svetový deň vody vo 
Vodárenskom múzeu a na Sihoti, Deň otvorených dverí v SHMÚ 
a v rámci podujatia Bratislava pre všetkých a mnohé ďalšie.

 
Aj v nasledujúcom roku je naším zámerom pokračovať v úspeš-
ne fungujúcom programe a naďalej šíriť osvetu o vode medzi 
deťmi a mladými ľuďmi. V snahe osloviť čo najväčšie spektrum 
záujemcov o aktivity vzdelávacieho programu pripravujeme 
v roku 2017 obnovu dizajnu webovej stránky modraskola.sk 
a intenzívnejšiu spoluprácu so školami prostredníctvom interak- 
tívnych výučbových programov.
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Vodárenské múzeum BVS sa nachádza v historických priesto-
roch 1. čerpacej stanice v Karlovej Vsi. Jeho poslaním je his-
torický výskum vodárenstva a vzdelávanie a informovanie ve-
rejnosti o vodárenskej činnosti prostredníctvom moderných 
technológií. Vodárenské múzeum je špecializované technické 
múzeum a jeho zriaďovateľom je spoločnosť BVS. 

Vodárenské múzeum malo v roku 2016 dve expozície – hlavnú 
expozíciu v priestoroch pôvodnej čerpacej stanice v Karlovej 
Vsi a vysunutú expozíciu na ostrove Sihoť.

V objekte Vodárenského múzea bola počas celého roka sprí-
stupnená verejnosti Vodárenská záhrada s plochou jeden hek-
tár. Záhrada je riešená ako oddychový priestor s prevládajúcim 
prvkom vody a je pokračovaním expozície Vodárenského múzea.

V roku 2016 spravovalo Vodárenské múzeum vo svojich zbier- 
kach 4 106 predmetov kultúrnej hodnoty, medzi ktorými sa na- 
chádzajú významné archívne dokumenty, projekty, ale aj histo- 
rické vodárenské prístroje.

Vodárenské múzeum navštívilo počas roka 14 152 návštevní-
kov pri 137 podujatiach. Múzeum usporiadalo 78 vzdelávacích 
exkurzií do Vodárenského múzea a na vodárenský zdroj Sihoť 
s celkovým počtom 2 436 návštevníkov.

Významnou činnosťou múzea je aj zabezpečovanie interných 
podujatí BVS a prenajímanie priestorov na podujatia komerč-
ného charakteru.

Celkové výnosy múzea za rok 2016 tvorili 45 032,40 € bez DPH. 
 
Múzeum spravuje samostatnú internetovú stránku
www.vodarenskemuzeum.sk

Za rok 2016 ju celkovo navštívilo 13 343 unikátnych návštevní-
kov, pričom počet zobrazených stránok bol 66 654.

VODÁRENSKÉ 

MÚZEUM
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Časové obdobie  Návštevnosť na exkurziách Počet exkurzií 

Rok 2011  1 407 47  

Rok 2012  1 439 52 

Rok 2013  1 401 51 

Rok 2014  2 097 70 

Rok 2015  2 646 89 

Rok 2016  2 436 78

 2011 2012	 2013	 2014	 2015	 2016

Návštevnosť na exkurziách

Vodárenské múzeum BVS – vývoj v rokoch 2001 – 2016

 Logaritmický trend – R2 = 0,67875

Návštevnosť na exkurziách

R² = 0,67875

Vodárenské múzeum – návštevnosť a exkurzie (expozícia Sihoť a Vodárenské múzeum)
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Časové obdobie  Celková návštevnosť múzea pri prenájmoch, firemných podujatiach, exkurziách, podujatiach pre verejnosť Výnosy (bez DPH) Počet podujatí

Rok 2011  7 385 12 911,60 95 

Rok 2012  9 337 21 040,46   106 

Rok 2013  8 520 10 423,06 118 

Rok 2014  9 390 18 158,60 128 

Rok 2015  16 886 35 385,93 167 

Rok 2016  14 152 45 032,40  137

 2011 2012	 2013	 2014	 2015	 2016

Vodárenské múzeum – prenájom priestorov/počet podujatí/výnosy (zarátané aj firemné podujatia a exkurzie)

Celková návštevnosť + výnosy

Celková návštevnosť  Logaritmický trend – R² = 0,50885

Logaritmický trend – R² = 0,57883Výnosy

R² = 0,50885

R² = 0,57883
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Časové obdobie  Celková návštevnosť internetovej stránky Vodárenského múzea Jedineční návštevníci Zobrazenia stránky

Rok 2011  4 594 3 442 20 553 

Rok 2012  6 239 4 577 28 818 

Rok 2013  7 213 5 399 34 221 

Rok 2014  9 827 7 500 41 992 

Rok 2015  13 004 9 748 47 196 

Rok 2016  17 154 13 343 66 654

 2011 2012	 2013	 2014	 2015	 2016

Vodárenské  múzeum – návštevnosť internetovej stránky 

Návštevnosť internetovej stránky

Celková návštevnosť Logaritmický trend – R² = 0,94778

Logaritmický trend – R² = 0,94012Jedineční návštevníci

R² = 0,94778

R² = 0,94012
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BEZPEČNÝ PODNIK

INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

INVESTIČNÁ VÝSTAVBA

PERSPEKTÍVY MODERNIZÁCIE 

VODOHOSPODÁRSKEJ

INFRAŠTRUKTÚRY BVS

ÚSPEŠNÝ PERIODICKÝ AUDIT IMS



Priemerný počet zamestnancov  BVS za rok 2016 bol 733 zamestnancov. V BVS sa v sledovanom období vyskytol jeden pracovný 
úraz, v dôsledku ktorého bolo zameškaných celkovo 80 kalendárnych dní pracovnej neschopnosti.

Vývoj pracovnej úrazovosti v BVS od roku 2005

Mimopracovná úrazovosť

V priebehu kalendárneho roka 2016 sa v BVS vyskytlo 11 mimopracovných úrazov, z titulu ktorých bolo zameškaných celkovo 584 
kalendárnych dní pracovnej neschopnosti.

Opatrenia vykonané v BVS pre zníženie pracovnej úrazovosti a maximálne vylúčenie možností poškodenia zdravia 
zamestnancov a vzniku nebezpečných udalostí 

Pri nástupe zamestnancov do pracovného pomeru sú vykonávané pre týchto zamestnancov vstupné inštruktáže z oblasti bez-
pečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi, ktorých úlohou je preškoliť novoprijatých pracovníkov z danej prob-
lematiky pred nástupom na pracovisko, s cieľom predchádzať pracovnej úrazovosti a mimoriadnym udalostiam týkajúcich sa 

BEZPEČNÝ 

PODNIK

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016

Rok Počet pracovných úrazov Počet zameškaných Pracovné úrazy Smrteľné Závažné pracovné úrazy 
  z dôvodu prac. úrazu kalendárnych dní PN ženy pracovné úrazy (viac  ako  42 kal.  dní  PN)

 BVS BVS BVS BVS BVS

 7 530 0 0  3 

 6 485 1 0 4 

 2 76 0 0 1 

 0 0 0 0 0 

 2 109 1 0 1  

 0 0 0 0  0 

 1 28 0 0 0 

 1 24 0 0 0 

 0 0 0 0 0  

 4 140 1 0 0 

 1 80 0 0 0 

 1 80 0 0 0
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bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi na pracoviskách BVS. V priebehu sledovaného obdobia kalen-
dárneho roka 2016 sa týchto vstupných inštruktáží z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a  ochrany pred požiarmi 
zúčastnilo celkovo 61 novoprijatých zamestnancov. Vstupné inštruktáže boli vykonávané individuálne pre každého novoprijatého 
zamestnanca a ukončené skúšobným testom. Následne bolo pre každého novoprijatého zamestnanca osobitne vykonané pe-
riodické školenie o BOZP v súlade s § 7 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a školenie o ochrane pred požiarmi vykonané v súlade s § 20 a § 21 vyhlášky MV SR č. 121/2002 
Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

Z úrovne oddelenia BOZP a PO boli systematicky aj námatkovo vykonávané kontroly stavu dodržiavania zásad BOZP a ochra- 
ny pred požiarmi v rámci jednotlivých divízií, im prislúchajúcich pracovísk a ostatných organizačných celkov BVS. Kontroly boli za-
merané predovšetkým na dodržiavanie zásad bezpečnosti práce v súlade s technickými a technologickými postupmi, bezpečnosť 
technických a technologických zariadení a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov v pracovnom procese. 
Záznamy z kontrol vykonaných oddelením BOZP a PO sú uložené v písomnej forme vrátane príslušnej fotodokumentácie na 
oddelení BOZP a PO. 

Z úrovne oddelenia BOZP a PO bolo v priebehu sledovaného obdobia kalendárneho roka 2016 vykonaných celkovo 91 kontrol 
objektov a pracovísk BVS.

Program BEZPEČNÝ PODNIK

Bezpečnosť, ochrana zdravia pri práci či neustále zlepšovanie pracovných podmienok patria v BVS, možno povedať už tradične, 
medzi základné ciele.

Splnením podmienok a získaním certifikátu Bezpečný podnik BVS preukázala, že medzi prioritné úlohy v systéme moderného 
manažovania neoddeliteľne patrí aj starostlivosť o ochranu zdravia a bezpečnosť práce svojich zamestnancov. 

V súvislosti s plnením programu Bezpečný podnik aj v kalendárnom roku 2016 BVS vynakladala maximálne úsilie na zvyšovanie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a zlepšovanie pracovných podmienok svojich zamestnancov.

Dosiahnutie stanovených cieľov z hľadiska zlepšovania pracovných podmienok sú úlohy dlhodobejšieho charakteru, ktoré si 
mimo iného vyžadujú aj nemalé finančné zdroje. Napriek tomu možno konštatovať, že BVS berie problematiku BOZP s plnou 
vážnosťou a reálne vynakladá, tak ako po minulé roky a podľa svojich možností, finančné prostriedky na realizáciu cieľov politiky 
BOZP, ako aj na úlohy a ciele obsiahnuté v programe Bezpečný podnik.
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INFORMAČNÉ 

TECHNOLÓGIE
K prioritám v oblasti prevádzkovania informačných systémov a tech- 
nológií v roku 2016 patrilo zvyšovanie kvality úrovne poskytovaných 
služieb a užívateľskej podpory vrátane obnovy a aktualizácie systé-
mov. Zúročovaný bol synergický efekt projektov a konsolidácií reali-
zovaných v rámci infraštruktúry v priebehu predchádzajúceho roka.

Na aplikačnej úrovni bolo zavedené nové riešenie geografického in-
formačného systému (GIS). Aktualizované bolo prostredie intranetu 
vrátane jeho aplikácií, nasadzované boli funkcionality pre potreby no-
vého legislatívneho rámca a pristúpené bolo k optimalizácii licencií  
a rozšíreniu funkcionalít ostatných aplikácií. 

Zavedenie nového GIS bolo nosným projektom, ktorý zodpovedal po-
žiadavkám a potrebám pri vykonávaní činností a poskytovaní služieb. 
Dôležitou oblasťou pri jeho zavádzaní bola konsolidácia, migrácia 
a aktualizácia dát, ktorá vytvorila centrálnu bázu údajov o objektoch 
prevádzkovaných v spoločnosti. V oblasti dát boli sprístupnené nové 
typy a kategórie, ako sú údaje o výškopise, satelitné snímky a dáta 
katastra nehnuteľností, registra adries MV SR a ďalšie. Používateľom 

bol poskytnutý nástroj, ktorý zobrazuje informácie v reálnom čase 
ihneď po ich zadaní a podporuje rozhodovanie. Toto riešenie zároveň 
prináša možnosť aktívnym spôsobom obohacovať a aktualizovať 
informácie, čo v minulosti nebolo možné. V ďalšom období je plá- 
nované zabezpečiť využitie systému v teréne, riadeným spôsobom 
sprístupniť funkcionality pre editáciu dát a v neposlednom rade za-
čať  s prípravou integrácie na iné podnikové aplikácie.

Za účelom zefektívnenia podpory vnútropodnikových procesov bol 
aktualizovaný intranetový podnikový portál. Okrem prechodu na vyš-
šiu verziu platformy bol portál nasadený podľa novej koncepcie, zalo-
ženej na jednotnom riadení užívateľských práv a štruktúre usporiada-
nia jeho obsahu podľa oblastí procesov spoločnosti. Nová koncepcia 
ponúka okrem širšej palety funkcionalít aj flexibilnejšie možnosti vyu- 
žitia tohto prostredia pre vzájomnú spoluprácu v rámci organizácie. 
Zmenami a vylepšeniami prešli aj aplikácie pre evidenciu porúch 
a podporu vnútorných predpisov, ktoré ponúkajú jednoduchší a pre- 
hľadnejší vzhľad s rozšírenými možnosťami vyhľadávania.
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Za účelom zefektívnenia inventarizačného procesu, bol aktualizova- 
ný softvér, ktorý optimalizuje činnosti pri spracovaní údajov s mož-
nosťou kontroly správnosti dát. Zároveň boli vykonané zmeny v labo- 
ratórno-technologickom systéme, ktoré zabezpečujú a optimalizujú 
procesy sledovania nadlimitných hodnôt u producentov odpadových 
vôd. Zavedením týchto procesov sa zefektívnilo riadenie nákladov.

Odbor IT nadviazal na predchádzajúce úspešné realizácie vedecko-
-výskumných projektov. V rámci Operačného programu Výskum a ino- 
vácie bol podaný projekt „Výskumné centrum rizík dopadov klima-
tických zmien v oblasti udržateľnosti zásobovania obyvateľstva pit-
nou vodou, odkanalizovania urbanizovaných území a zabezpečenia 
ich energetickej efektívnosti“. Spolu so Slovenskou technickou univer- 
zitou, partnerom projektu, sa zameriavame na výskum spôsobov iden- 
tifikácie rizikových oblastí zásobovania pitnou vodou a na ochranu 
vody ako strategickej suroviny, na výskum možností eliminácie ohro-
zení obyvateľstva prívalovými dažďami a výskytu balastných vôd s dô-
razom na zmenu klímy, výskum kompozitného paliva na báze čistia-
renských kalov s cieľom jeho energetického zhodnotenia, na výskum 

možností adaptačných opatrení na vodovodnej a kanalizačnej sieti 
s dôrazom na zmenu klímy a na výskum možností simulácie riziko- 
vých oblastí zásobovania pitnou vodou.

V priebehu roka boli nadviazané aj viaceré medzinárodné partnerstvá, 
ktoré vyústili do predloženia výskumných projektov v rámci programov 
Horizon 2020 a Interreg V-A Slovensko – Maďarsko. Cieľom je výmena 
skúseností a know-how zamestnancov, zatraktívnenie Vodárenského 
múzea prostredníctvom nového exponátu a zvýšenie povedomia o dô- 
ležitosti pitnej vody medzi žiakmi, mládežou a verejnosťou prostredníc-
tvom organizovania vzdelávacích a náučných podujatí.

V ďalšom období plánujeme pokračovať v zapájaní sa do vývojo- 
vo-výskumných aktivít a projektov podporovaných z národných a me- 
dzinárodných schém, zosúlaďovať prostredie s novými legislatívnymi 
požiadavkami, efektívne zavádzať trendy nastupujúce v rámci prie-
myslu 4.0 a systémovými riešeniami skvalitňovať podporu procesov 
tak, aby smerovali k zákaznícky orientovaným nastaveniam v prostre- 
dí sieťového odvetvia.
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Primárnou úlohou BVS je zabezpečovanie prevádzkovania verejných vodovodov, verejných kanalizácií vrátane vodných zdrojov 
a čistiarní odpadových vôd v Bratislavskom, čiastočne v Trnavskom a Trenčianskom kraji. 

Predpokladom poskytovania kvalitných vodohospodárskych služieb je dobrý technický stav prevádzkovanej infraštruktúry a jej 
vyhovujúca kapacita. 

BVS zabezpečuje bezchybnú prevádzku verejných vodovodov, verejných kanalizácií, vodárenských zdrojov a čistiarní odpadových 
vôd ich obnovou, rekonštrukciou a modernizáciou.

Nové stavby sú realizované v súlade s rozvojovými zámermi miest, obcí a mestských častí Bratislavy, pre ktoré BVS vykonáva 
odbornú činnosť. 

Investičná činnosť spoločnosti vychádza z jestvujúceho prevádzkového stavu vodovodov, kanalizácií a ČOV, z nutnosti zosúladenia 
ich parametrov s platnou legislatívou a limitmi vypúšťaných odpadových vôd v zmysle smerníc EÚ, ako aj z dokumentov Stratégia 
a modernizácie systému vodárenskej infraštruktúry BVS, a.s., a Program na znižovanie strát vo vodovodnom potrubí. Tieto strategic-
ké zámery sú premietnuté do stavieb a projektov zahrnutých do plánu investícií a investičnej výstavby BVS.

 Plánovaný vecný objem investícií a investičnej výstavby BVS na rok 2016 bol schválený v celkovej výške 25 981 099 €. 

Vecné plnenie schváleného plánu investícií a investičnej výstavby spoločnosti za rok 2016 bolo 25 467 296 €, t. j. 98,02 % 
z celkového plánovaného vecného ročného objemu 25 981 099 €. Z toho celkové plnenie na stavbách bolo 20 987 355 €, t. j. 94,27 % 
z celkového plánovaného vecného ročného objemu 22 262 598 €.

INVESTIČNÁ 

VÝSTAVBA

Plnenie plánu investícií a investičnej výstavby BVS za rok 2016 (v €)

  Vlastné zdroje  Zdroje EÚ a ŠR Spolu

Rekonštrukcie a nové investície – realizácia 2016 20 987 355   0 20 987 355 

Stavby spolu 20 987 355 0 20 987 355 

Ostatné položky v rámci investičnej výstavby 4 479 941 0 4 479 941 

Celkom 25 467 296 0 25 467 296
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V roku 2016 boli stavebne ukončené nasledovné stavby: 

 
• Bratislava, rekonštrukcia vodovodu DN 500 a DN 600 na Nábr. arm. gen. L. Svobodu; 
 
• Bratislava, rekonštrukcia vodovodu od Galantskej trate po I. tlakové pásmo; 
 
• Senica – Holíč, prepojenie vodovodu, 2. etapa – Radošovce – Senica – VDJ Sotina + NN prípojka, 
 VDJ Sobotište + NN prípojka, výtlak „B“; 
 
• rekonštrukcia vodovodného potrubia v Modre; 
 
• Stupava, rekonštrukcia prívodu vody; 
 
• Senica – Holíč, prepojenie vodovodu, 2. etapa – zásobné potrubie „A“, prepojenie VDJ Hrebeň – križovatka Prietržka;  
 
• Bratislava, Botanická ul., rekonštrukcia kanalizačného zberača A VIII., 2. etapa; 
 
• ÚČOV Vrakuňa, rekonštrukcia vodovodnej siete; 
 
• ÚČOV Vrakuňa, predelenie žľabu vratného kalu a súvisiace práce; 
 
• ČOV Petržalka, rekonštrukcia objektov z dôvodu zabezpečenia BOZP 
 a predĺženia životnosti jestvujúcich objektov, zvýšenie efektivity čistenia technologického procesu; 
 
• Dubová – vodovod Novosadská ul., prístupové komunikácie ku KČS a ČOV Modra – sanačné práce na jestvujúcich nádržiach; 
 
• Vajnory, vákuová kanalizácia, modernizácia pôvodných etáp, 2. etapa; 
 
• ČOV Petržalka, rekonštrukcia a modernizácia vstupnej ČS; 
 
• MČ Čunovo – prívod vody; 
 
• Jarovce, Rusovce, Čunovo, odkanalizovanie obcí, 3. etapa, 4. časť, kanalizácia a rekonštrukcia vodovodu Rusovce; 
 
• Modra Harmony – kanalizácia; 
 
• ÚČOV Vrakuňa, kompletná obnova stavebnej časti administratívnej budovy.

73



Projekty spolufinancované z Kohézneho fondu a ŠR v rámci 
Operačného programu Životné prostredie – INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI:

„Odkanalizovanie Podunajskej časti Bratislavského regiónu“ 

• Intenzifikácia a modernizácia ÚČOV Vrakuňa, 2. stavba  (20 198 964 €) 

• Intenzifikácia a modernizácia ČOV Petržalka, 2. stavba (8 572 860 €)

V rámci predmetného projektu bolo riešené zabezpečenie zvýšenia účinnosti čistenia odpadových vôd s cieľom splnenia legisla-
tívnych požiadaviek na odstraňovanie nutrientov a fosforu vo vyčistenej odpadovej vode v súlade s európskou legislatívou.

Zabezpečenie čistenia odpadových vôd sa týkalo časti hlavného mesta Bratislavy prislúchajúcej k povodiu hraničného toku Du-
naj, ale čiastočne aj splaškových odpadových vôd prečerpávaných do Bratislavy z časti Malokarpatského regiónu (od Pezinka).

Projekt riešil modernizáciou biologického stupňa:

• ÚČOV vo Vrakuni, 
• ČOV v Petržalke. 
 
Realizácia projektu bola zahájená dňa 8. 11. 2013. Práce boli ukončené v novembri 2015. Po následnej kolaudácii vydal prísluš-

ný okresný úrad povolenie na skúšobnú prevádzku, ktorá začala vo februári 2016 (právoplatnosť povolenia).

„Dobudovanie kanalizácie a ČOV v aglomerácii Modra“  (8 817 305 €) 

Projekt, spolufinancovaný z prostriedkov Kohézneho fondu a ŠR, Operačný program Životné prostredie, pozostával z rekonštrukcie ČOV 
Modra, z výstavby splaškovej kanalizácie v meste Modra a z odkanalizovania obce Dubová. Fyzická realizácia projektu bola zahájená 
30. 6. 2014. Práce boli ukončené v decembri 2015, následne boli skolaudované a k 31. 12. 2016 sú v ročnej skúšobnej prevádzke.

Projekt spolufinancovaný z Kohézneho fondu a ŠR v rámci 
Operačného programu Kvalita životného prostredia – INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI:

„ČOV Rohožník – rekonštrukcia a modernizácia“ (plánovaný objem 2 850 800 €)

V rámci predmetného projektu bude riešené zabezpečenie zvýšenia účinnosti čistenia odpadových vôd s cieľom splnenia le-
gislatívnych požiadaviek na odstraňovanie nutrientov a fosforu vo vyčistenej odpadovej vode v súlade s európskou legislatívou.

Projekt bude spolufinancovaný z prostriedkov EÚ. Žiadosť o NFP bola podaná na MŽP SR dňa 30. 9. 2015. MŽP SR schválilo 
žiadosť v januári 2016 s celkovou výškou nenávratného finančného príspevku 2 411 192 €. K 31. 12. 2016 prebiehal výber zho-
toviteľa stavby verejným obstarávaním – posudzovanie splnenia podmienok účasti.

Pri príprave a realizácii jednotlivých stavieb kladie BVS dôraz na využívanie najnovších inormačných technológií, čím sa zabez-
pečuje ich riadne užívanie v systéme vodovodov a kanalizácií z centrálneho dispečingu.
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I NVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI



Pri modernizácii vodohospodárskej infraštruktúry BVS vychádza z existujúceho stavu majetku (verejné vodovody a verejné kanali-
zácie), na ktorom vykonáva hlavný predmet svojej činnosti. Jednou zo základných priorít je udržiavanie dobrého stavu existujúce-
ho majetku, čo je dosahované jeho permanentnou obnovou (rekonštrukciou). Na zabezpečenie úlohy udržiavania dobrého stavu 
existujúcej vodohospodárskej infraštruktúry nadväzuje úloha modernizácie systému tejto infraštruktúry. Jej cieľom je smerovanie 
k čoraz viac spoľahlivej a bezpečnej, vysoko kvalitnej, hospodárnej, voči prírode priateľskej výrobe a distribúcii vody, resp. odvá-
dzaniu a čisteniu odpadových vôd; cieľom je zároveň aj dosahovanie dostatočných kapacít pre uspokojovanie nárokov územné-
ho rozvoja – to všetko s priaznivým ekonomickým dôsledkom.

Priority v oblasti modernizácie systému zásobovania vodou sú:

• dosiahnutie vodárenských kapacít potrebných k spoľahlivému zabezpečeniu súčasných nárokov na dodávku pitnej vody 
 pri zohľadnení aj výhľadových potrieb,  
 
• zabezpečenie dotácie deficitných oblastí, resp. oblastí s problematickými miestnymi zdrojmi, 
 
• optimalizácia využívania prameňov s energeticky výhodnou gravitačnou distribúciou vody do spotrebísk, 
 
• optimalizácia procesu zásobovania pitnou vodou zefektívňovaním využívania vodárenských zdrojov a distribúcie vody 
 permanentným zvyšovaním kvality integrovaného systému riadenia a centrálneho technologického dispečingu, 
 
• zabezpečenie alternatívnych riešení dodávky vody v krízových situáciách. 

 
Modernizácia systémov zásobovania vodou je orientovaná na realizáciu nasledovných koncepcií:

Súčasná koncepcia využívania vodárenských zdrojov podunajskej oblasti pre mesto Bratislava zostáva aplikovaná i v dlho- 
dobom výhľade, a to vzhľadom na jednoznačnú výhodnosť lokalizácie týchto zdrojov na území mesta, resp. v jeho bez-
prostrednej blízkosti. Čo sa týka ostatných spotrebísk, treba konštatovať, že nakoľko sú lokálne zdroje vody v oblati Zá- 
horia i Malokarpatskej oblasti z dôvodu ich kapacity a kvality nepostačujúce, už v súčasnosti sa vo významnej miere 
realizuje dotácia vody z miesta výskytu kvalitatívne i kvantitatívne vyhovujúcich podzemných vôd (vodárenské zdroje podu- 
najskej oblasti). Excentrické umiestnenie týchto ťažiskových vodárenských zdrojov (v podunajskej oblasti) vo vzťahu k situova- 
niu spotrebísk mimo mesta Bratislavy predurčuje potrebu budovania rozsiahlych prívodov vody. V súčasnosti sú vybu- 
dované distribučné línie z Bratislavy na Záhorie (po Malacky) a do podhorskej oblasti (po Pezinok, resp. Modru a Senec). 
Pokračujúc v tejto koncepcii sú plánované ďalšie nadväzujúce distribučné zariadenia, ktorými sa zoptimalizuje dotácia Ma-
lokarpatskej oblasti z východnej časti Bratislavy (nový prívod vody Rača – Pezinok- Grinava, resp. ktorými sa zoptimalizuje 

PERSPEKTÍVY MODERNIZÁCIE 

VODÁRENSKEJ INFRAŠTRUKTÚRY BVS
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dotácia oblasti Záhoria zo západnej časti Bratislavy (zväčšenie akumulácie v Lamači pre Záhorie), ale aj východnej, a to najmä 
prevodom vody cez Malé Karpaty (prívod vody Jarovce – Podunajské Biskupice – Rača – Marianka, miestne prepojenie na  
Záhorí Rohožník – Plavecké Podhradie, ďalej Malacky – Sekule, prípadne až Kúty).

Konkrétne opatrenia: 

• prepojenie východnej a západnej časti vodárenských  systémov v koordinácii s nultým okruhom Bratislavy v rámci D4,

• prívod vody pre severozápadný rozvojový pól mesta Bratislavy,

• zabezpečenie distribučných línií pre dotáciu Záhoria z vodárenského systému mesta Bratislavy,

• prívod vody Rohožník – Plavecké Podhradie a s tým súvisiace zriadenie zosiľovacej stanice pre Malacky, 
 
• prívod vody Malacky – Sekule (Kúty),  
 
• dobudovnie zásobného okruhu Zohor – Suchohrad – Malacky, 
 
• dobudovanie rozšírenia a zapojenia do systému vodárenského zdroja Holdošov mlyn, 
 
• v prípade nepriaznivého vývoja vodárenskej bilancie a ekonomickej výhodnosti, 
 resp. nepredvídateľných krízových scenárov nadregionálny prívod vody Malacky – Kúty, resp. Kúty – Holíč, 
 
• súbor objektov a opatrení pre optimalizáciu využitia prameňov, 
 
• súbor vodárenských objektov pre spoľahlivé zásobovanie pitnou vodou lokality Bratislava-Kramáre a Koliba, 
 
• zásobovanie pitnou vodou potenciálnych rozvojových území mesta Bratislavy – lokality Lamačská Brána, 
 Záhorská Bystrica, Marianka, Vajnory, Vinohrady, Južné Mesto, Jarovce, Rusovce a Čunovo, 
 
• modernizácia vodárenského systému východnej časti Bratislavy a oblasti Pezinok a Senec rekonštrukciou 
 a novým prívodom vody Bratislava-Rača – Pezinok-Grinava a ďalšími prepojeniami a zokruhovaniami nižšieho rádu; 
 premiestnenie čerpacej stanice Bernolákovo do Pezinka-Grinavy, 
 
• optimalizácia integrovaného systému riadenia a centrálneho technologického dispečingu.
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Súčasná i výhľadová celková bilancia územia v pôsobnosti BVS je pozitívna. K zachovaniu tohto priaznivého stavu je nevyhnutná 
dôsledná ochrana vodárenských zdrojov (VZ) a riešenie prípadov zhoršenia kvality vody v zdrojoch (napr. VZ Kalinkovo úpravou 
vody); okrem toho rozšírenie najmä VZ Rusovce – Ostrovné lúčky a Šamorín pre zvýšenie stupňa diverzifikácie (zálohovania) 
zdrojov. Pozitívna bilancia nastoľuje tiež otázku využitia kapacít vodárenských zdrojov nad rámec výhľadových potrieb územia 
v pôsobnosti BVS pre potreby susedných regiónov.

Priority v oblasti modernizácie systému kanalizácie sú:

• dosiahnutie kapacít stokových sietí potrebných k spoľahlivému zabezpečeniu súčasných nárokov na odkanalizovanie 
 pri zohľadnení aj výhľadových potrieb, 

• zabezpečenie čistenia odpadových vôd v súlade s platnou legislatívou a v súvislosti s nárokmi územného rozvoja,

• zníženie množstva balastných vôd vo verejných kanalizáciách (prítoky podzemných vôd a vôd z povrchového odtoku – vôd 
 zrážkových i vôd z povrchových tokov),

• optimalizácia procesu kanalizácie permanentným zvyšovaním kvality integrovaného systému riadenia a centrálneho  
 technologického dispečingu.
 
Modernizácia systémov kanalizácie je orientovaná na koncepciu centralizácie procesu čistenia odpadových vôd – dopojenie ďal-
ších obcí (Most pri Bratislave a Malinovo, resp. Nová Dedinka) k systému ľavobrežnej kanalizácie mesta Bratislava so spoločnou 
ČOV Bratislava- Vrakuňa, resp. pripojenie výhľadovo plánovaného systému kanalizácie obcí v území Senica – Holíč na spoločnú 
ČOV Holíč. V ostatných prípadoch pôjde i naďalej o samostatné kanalizácie s vlastnou ČOV, resp. s možnosťou pripojenia men-
šieho počtu satelitných osídlení okolo menších miest.
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Konkrétne opatrenia:

• modernizácia stokových sietí (v Bratislave najmä rekonštrukcia kritických úsekov hlavných zberačov, dažďové nádrže v povodí  
 zberačov B, C, odľahčovacia komora na zberači AIX, eliminácia vtokov povrchových vôd z extravilánu, riešenie kanalizácie 
 rozvojových území vo východnej časti mesta – dobudovanie dažďovej nádrže v Rači, prepojenie zberača E s KCHOV II, 
 kanalizačné zberače SB, SC v povodí ČOV Devínska Nová Ves; mimo Bratislavy najmä výtlačné kanalizačné potrubia 
 Rovinka – Dunajská Lužná a Miloslavov – Dunajská Lužná v povodí ČOV Hamuliakovo);

• modernizácia ČOV Hamuliakovo za účelom zabezpečenia dostatočnej kapacity pokrývajúcej nároky územného rozvoja;

• modernizácia ďalších ČOV za účelom zvýšenia kapacity pre pokrytie nárokov územného rozvoja a zabezpečenia vyhovujúcej  
 technológie:  Rohožník, Gbely, Smrdáky;

• optimalizácia integrovaného systému riadenia a centrálneho technologického dispečingu.

Pre dokumentovanie optimálnych koncepcií boli zabezpečené rôzne študijné práce, z nich najvýznamnejšia je posúdenie kanali-
začného systému Bernolákovo – Ivanka pri Dunaji.

Všeobecne je stratégia BVS v oblasti modernizácie vodárenskej infraštruktúry koncipovaná so zreteľom na zásadné dokumenty 
EÚ (vo všeobecnej rovine je to smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES, v oblasti odvádzania a čistenia odpado-
vých vôd smernica Rady č. 91/271/EHS a v oblasti kvality pitnej vody smernica Rady č. 98/83/ES), ktoré sú transponované do 
národnej legislatívy (najmä zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných 
kanalizáciách), ale aj do ďalších strategických dokumentov SR.
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Bratislavská vodárenská spoločnosť zaviedla integrovaný manažérsky systém ako dobrovoľný nástroj na uplatňovanie 
efektívneho, jednotného, systémového a procesného riadenia organizácie v zmysle medzinárodných noriem ISO 9001 a ISO 
14001. BVS je držiteľom certifikátov manažérstva kvality ISO 9001:2008 a environmentálneho manažérstva ISO 14001:2004 
od roku 2011. 

V polovici roka 2016 absolvovala spoločnosť periodický audit integrovaného manažérskeho systému, ktorý vykonala certifikačná 
spoločnosť DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.

Periodický audit skúmal a hodnotil dokumentáciu spoločnosti, efektivitu procesov a plnenie nápravných opatrení a úloh z pred-
chádzajúcich auditov, ako aj dodržiavanie právnych požiadaviek kladených na BVS a požiadaviek daných normami ISO 9001 
a ISO 14001.

Audit predstavue nástroj na kontrolu a monitorovanie aktuálneho stavu politiky kvality a environmentálnej politiky v spoločnosti, 
čo umožňuje identifikovať potenciálne problémové okruhy vo fungovaní spoločnosti. Na identifikované nedostatky dochádza 
k stanovovaniu nápravných opatrení a úloh, ktoré umožňujú zlepšovať procesy a činnosti a proaktívne pristupovať k riešeniu 
existujúcich, resp. možných problémov. 

ÚSPEŠNÝ 

PERIODICKÝ AUDIT IMS



Oblasti, na ktoré bol periodický audit zameraný:

• efektívnosť riadenia environmentálnych aspektov, 
 
• proaktívna zákaznícka politika, vzťahy so zákazníkmi.

Výsledok auditu:

• Počet nezhôd identifikovaných v priebehu auditu: 0

• Počet pozorovaní identifikovaných počas auditu: 12

• Počet príležitostí na zlepšenie identifikovaných počas auditu: 9

Záver auditu:

Na základe výsledkov periodického auditu, počas ktorého neboli zistené žiadne nezhody, zostávajú certifikáty ISO 9001 a ISO 
14001 v platnosti do polovice roka 2017. Pre udržanie certifikátov aj v nasledujúcom období bude musieť spoločnosť v roku 2017 
absolvovať recertifikačný audit. 

Pre BVS predstavuje integrovaný manažérsky systém záväzok do budúcna hlavne v oblasti ochrany životného prostredia, plnenia 
environmentálnych a ďalších záväzkov, ktoré spoločnosti vyplývajú z jedinečného postavenia na trhu danom charakterom dodá-
vaného produktu a jeho mimoriadnym významom. Certifikáty ďalej spoločnosť zaväzujú k pokračovaniu budovania prozákaznícky 
orientovanej spoločnosti a k poskytovaniu profesionálnych a kvalitných služieb s dôrazom na vysokú spokojnosť jej zákazníkov.  
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KONSOLIDOVANÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

K 31. DECEMBRU 2016

POZNÁMKY KU KONSOLIDOVANEJ

ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA



Konsolidovaný výkaz o finančnej situácii k 31. decembru 2016

 Poznámka 31. december 2016 31. december 2015

Aktíva  
Neobežné aktíva

Dlhodobý hmotný majetok 8 480 839 448 476 972 462

Nehmotný majetok a iné aktíva 9 2 342 290 2 236 245

Ostatné dlhodobé aktíva  6 639 6 639

Neobežné aktíva spolu  483 188 376 479 215 346

Obežné aktíva

Zásoby 7 1 796 327 1 916 745

Pohľadávky z obchodného styku a iné pohľadávky 6 14 928 773 19 976 148

Pohľadávka z dane z príjmu 281 110 0

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty 5 29 091 034 33 621 339 

Obežné aktíva spolu  46 087 243 55 514 232

Spolu aktíva  529 275 619 534 729 578 

Záväzky a vlastné imanie

Vlastné imanie

Základné imanie  279 438 597 279 438 597

Zákonný rezervný fond a ostatné fondy  65 628 383 59 264 897

Nerozdelený zisk  10 519 122 20 008 773

Vlastné imanie spolu  255 586 102 358 712 267

Nekontrolný podiel  8 433 780 8 289 531

Vlastné imanie a nekontrolný podiel spolu 364 019 882 367 001 798

Dlhodobé záväzky

Úvery a pôžičky 13 72 785 715 79 571 429

Rezervy 15 3 360 840 7 499 677

Výnosy budúcich období  11  46 885 073  42 650 392

Záväzky z dôchodkových programov  14  1 077 512 839 535

Odložený daňový záväzok  10  7 384 176  7 161 077

Ostatné dlhodobé záväzky 12 3 812 202 2 703 549

Dlhodobé záväzky spolu   135 305 518 140 425 659
Krátkodobé záväzky

Záväzky z obchodného styku a iné záväzky 11, 12  23 161 989 20 516 407      Úvery a pôžičky 13 6 788 230 6 785 714      Záväzky z dane z príjmu  0 0      Krátkodobé záväzky spolu  29 950 218 27 302 121         Spolu vlastné imanie a záväzky  529 275 619 534 729 578



 Poznámka 2016 2015 (pôvodné) 2015 (po oprave)

Tržby  17  89 492 576  95 876 181 87 677 042  

  Spotreba vody, ďalšieho materiálu a energií   -15 702 923  -16 813 017 -16 813 017       Mzdové náklady  18  -25 707 849  -24 731 508 -24 731 508      Odpisy, amortizácia a zmena opravnej položky  8, 9  -23 454 956  -22 088 283 -22 088 283    
Služby  19  -37 538 354  -28 349 687 -28 349 687  
 Ostatné prevádzkové náklady/výnosy  20  14 508 606  1 898 111 10 097 250     Prevádzkové náklady netto   -87 895 477  -90 084 384  -81 885 245         Prevádzkový hospodársky výsledok   1 597 099  5 791 797  5 791 797       Finančné výnosy   85 061  47 046  47 046      Finančné náklady   -985 627  -898 000  -898 000       Finančné náklady netto  -900 565  -850 954  -850 954         Zisk pred zdanením   696 534  4 940 843  4 940 843      Daň z príjmov 21 468 000 1 390 291 1 390 291      Hospodársky výsledok bežného obdobia  228 534 3 550 552 3 550 552       Ostatný súhrnný výsledok  0      Súhrnný hospodársky výsledok bežného obdobia  228 534 3 550 552 3 550 552      Hospodársky výsledok      a súhrnný hospodársky výsledok pripadajúci:      Vlastníkom materskej spoločnosti  -745 897 2 629 844 2 629 844      Podielom s menšinovým vplyvom  974 431 920 708 920 708      

Konsolidovaný výkaz komplexného výsledku za rok končiaci sa 31. decembra
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 Základné Zákonné Nerozdelený Spolu Nekontrolné Vlastné imanie  
 imanie a ostatné zisk  podiely spolu
 fondy

Stav k 1. januáru 2015  279 438 597  64 575 158  14 296 515  358 310 270  7 992 561  366 232 831 

Zisk  -   2 629 844  2 629 844 920 708  3 550 552 

Prídel do rezervného 
a ostatných fondov  -  247 539 (247 539)  -   - 

Prídel do sociálneho fondu    (125 000) (125 000)  (125 000) 

Výplata dividend   (2 102 847) (2 102 847) (553 738) (2 656 585) 

Stav k 31. decembru 2015 279 438 597 64 822 697 14 450 973 358 712 267 8 289 531 367 001 798 

Zisk   (745 897) (745 897) 974 431 228 534 

Prídel do rezervného 
a ostatných fondov  

805 686 (805 686)  -   -
 

Prídel do sociálneho fondu   (180 268) (180 268)  (180 268) 

Výplata dividend   (2 200 000) (2 200 000) (830 182) (3 030 182) 

Stav k 31. decembru 2016 279 438 597 65 628 383 10 519 122 355 586 102 8 433 780 364 019 882 

Konsolidovaný výkaz zmien vlastného imania v celých €
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Konsolidovaný výkaz peňažných tokov za rok končiaci sa 31. decembra 2016 v celých € 

 Za rok končiaci sa 31. decembra
 Poznámka 2016 2015

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 
 
 Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 22 22 671 834 48 596 120       Vratky dane (+) / Zaplatená (-) daň  -1 338 243 -1 177 317     Zaplatené úroky  -908 849 -810 448      Prijaté úroky  85 061 47 047     Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti  20 509 803 46 655 402  

 Peňažné toky z investičnej činnosti      Nákup dlhodobého majetku  -15 417 650 -68 320 562     Príjmy z predaja dlhodobého majetku  5 431 115 197       Čisté peňažné toky z investičnej činnosti  -15 412 219 -68 205 365  

 Peňažné toky z finančnej činnosti      Príjmy/(výdavky) z prijatých úverov a pôžičiek  -6 783 199 1 604 508     Vyplatené dividendy  -2 844 691 -2 102 847     Čisté peňažné toky z finančnej činnosti  -9 627 890 -498 339            Čisté peňažné toky  -4 530 306 -22 048 302      Čistý príjem peňažných prostriedkov a ekvivalentov   

   Peňažné prostriedky a ekvivalenty na začiatku obdobia 5 33 621 339 57 596 979      Peňažné prostriedky a ekvivalenty na konci obdobia 5 29 091 033 33 621 339
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SPRÁVA 

NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Akcionárom, dozornej rade a predstavenstvu spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.:

SPRÁVA Z AUDITU KONSOLIDOVANEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Názor 
Uskutočnili sme audit konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. a jej dcérskych spoločností (ďalej len „skupina“), ktorá zahŕňa konsolidovaný 
výkaz o finančnej situácii k 31. decembru 2016, konsolidovaný výkaz komplexného výsledku, konsolidovaný výkaz zmien vo vlastnom imaní a konsolidovaný výkaz peňažných tokov 
za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.
Podľa nášho názoru, priložená konsolidovaná účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz konsolidovanej finančnej situácie skupiny k 31. decembru 2016 a konsolidované výsledky jej hospo-
dárenia a konsolidované peňažné toky za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu, v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva v znení prijatom Európskou niou (EÚ).

Základ pre názor 
Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov sa bližšie uvádza v odseku Zodpovednosť audítora za audit konsolido-
vanej účtovnej závierky. Od skupiny sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskor- 
ších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky vrátane Etického kódexu audítora, ktoré sú relevantné pre náš audit konsolidovanej účtovnej závierky, 
a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že získané audítorské dôkazy poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor. 
Zodpovednosť štatutárneho orgánu za konsolidovanú účtovnú závierku 
Štatutárny orgán spoločnosti zodpovedá za zostavenie a verné zobrazenie konsolidovanej účtovnej závierky v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva v znení prijatom EÚ, a za 
interné kontroly, ktoré štatutárny orgán spoločnosti považuje za potrebné pre zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky, aby neobsahovala významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu 
alebo chyby.
Pri zostavovaní konsolidovanej účtovnej závierky štatutárny orgán zodpovedá za zhodnotenie schopnosti skupiny nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa 
nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle skupinu zlikvidovať alebo ukončiť jej 
činnosť, alebo by nemal inú reálnu možnosť než tak urobiť.

Zodpovednosť audítora za audit konsolidovanej účtovnej závierky 
Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či konsolidovaná účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať 
správu audítora, ktorá obsahuje názor audítora. Primerané uistenie predstavuje vysoký stupeň uistenia, ale nie záruku, že audit vykonaný podľa Medzinárodných audítorských štandardov 
vždy odhalí prípadnú významnú nesprávnosť. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a považujú sa za významné, ak by bolo opodstatnené očakávať, že jednotlivo 
alebo v súhrne ovplyvnia ekonomické rozhodnutia používateľov, ktoré boli prijaté na základe tejto konsolidovanej účtovnej závierky. V rámci auditu v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandard-
mi uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus počas celého auditu. Okrem toho:

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

 Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie aby sme vyjadrili názor na efektívnosť interných 
kontrol skupiny. 
Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód, ako aj primeranosť účtovných odhadov a súvisiacich informácií zverejnených štatutárnym orgánom. 
Predkladáme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne používa účtovnú zásadu nepretržitého pokračovania v činnosti, a na  základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje výz- 
namná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť skupiny nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná 
neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v konsolidovanej účtovnej závierke alebo, ak sú takéto zverejnené informácie nedosta-
točné, modifikovať náš názor. Naše závery však vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, 
že skupina prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.

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

 Získavame dostatočné a vhodné audítorské dôkazy o finančných údajoch účtovných jednotiek alebo ich obchodných aktivitách v rámci skupiny pre účely vyjadrenia názoru na  konsolidovanú 
 účtovnú závierku. Zodpovedáme za vedenie, kontrolu a realizáciu auditu skupiny. Ostávame výhradne zodpovední za náš názor audítora.

SPRÁVA K ĎALŠÍM POŽIADAVKÁM ZÁKONOV A INÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV
Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtov- 
níctve“). Náš vyššie uvedený názor na konsolidovanú účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.
V súvislosti s auditom konsolidovanej účtovnej závierky sme zodpovední za oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a za vyhodnotenie, či tieto informácie nie sú vo význam-
nom nesúlade s konsolidovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu konsolidovanej účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne. 
Vyhodnotili sme, či výročná správa spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve. Podľa nášho názoru, na základe prác vykonaných počas auditu
konsolidovanej účtovnej závierky: 
  informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2016 sú v súlade s konsolidovanou účtovnou závierkou za daný rok,
 výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve. 
Okrem toho, na základe našich poznatkov o skupine a jej situácii, ktoré sme získali počas auditu konsolidovanej účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výroč- 
nej správe, ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

Bratislava 2. júna 2017

 Deloitte Audit s.r.o. Ing. Peter Jaroš, FCCA 
 Licencia SKAu č. 014 zodpovedný audítor 
  Licencia UDVA č. 1047
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1. Všeobecné údaje 

Opis spoločnosti

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. (IČO: 35 850 370) bola založená v súlade s rozhodnutím č. 853 o privatizácii vydaným 
Ministerstvom pre správu a privatizáciu národného majetku SR zo dňa 2. októbra 2002 transformáciou štátneho podniku Vodár-
ne a kanalizácie a časti štátneho podniku Západoslovenské vodárne a kanalizácie. Spoločnosť vznikla zápisom do obchodného 
registra dňa 7. januára 2003 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel Sa, vložka číslo 3080/B). 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. (ďalej len „BVS“ alebo „Spoločnosť“) je akciová spoločnosť v Slovenskej republike. 
Spoločnosť má zaregistrované sídlo v Bratislave, Prešovská ulica 48. Hlavnou činnosťou Spoločnosti je prevádzkovanie verejných 
vodovodov a kanalizácií v oblasti Bratislavy, Senice a Záhoria. 

Majoritným akcionárom Spoločnosti je subjekt verejnej správy Hlavné mesto SR Bratislava.

Ručenie spoločnosti

Spoločnosť nie je neobmedzeným ručiteľom v žiadnej inej spoločnosti.

Dôvod a spôsob zostavenia účtovnej závierky

Táto konsolidovaná účtovná závierka je riadna konsolidovaná účtovná závierka za spoločnosť Bratislavská vodárenská spoloč-
nosť, a.s., v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Riadna konsolidovaná účtovná závierka 
bola zostavená za obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016 podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva 
(ďalej len „IFRS“ – International Financial Reporting Standards) tak, ako boli schválené Európskou úniou (ďalej len „EÚ“).

Riadna konsolidovaná účtovná závierka za obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016 bola zostavená za predpokladu 
nepretržitého trvania spoločnosti.

1.2 Informácie o konsolidovanom celku 

Spoločnosť má rozhodujúci vplyv a je materskou spoločnosťou s podielom v nasledovných spoločnostiach: 

Názov spoločnosti Sídlo Popis činnosti Vlastnícky podiel Vlastnícky vzťah  

Infra Services, a. s. Hraničná 10, Bratislava  servisné činnosti pre vodovody a kanalizácie 51 % dcérska spoločnosť 

BIOENERGY, a. s. Prešovská 48, Bratislava  výroba tepla a elektriny z biomasy 100 % dcérska spoločnosť

POZNÁMKY KU KONSOLIDOVANEJ 

ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE
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Infra Services, a. s., a BIONERGY, a. s., sú dcérskymi spoloč-
nosťami spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 
Spoločnosť Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., zostavu-
je konsolidovanú účtovnú závierku za obe spoločnosti konso-
lidovaného celku. 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., sa spolu so svojimi 
dcérskymi podnikmi označuje v tejto konsolidovanej účtovnej 
závierke ako „Skupina“. 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., ani jej dcérske spo-
ločnosti nie sú neobmedzene ručiacimi spoločnosťami v iných 
účtovných jednotkách. 

Konsolidovaná účtovná závierka Spoločnosti sa zahrňuje do 
konsolidovanej účtovnej závierky subjektu verejnej správy 
Hlavného mesta SR Bratislavy a táto sa zahŕňa do súhrnnej 
účtovnej závierky verejnej správy. Táto konsolidovaná účtovná 
závierka je k nahliadnutiu priamo v sídle uvedenej spoločnosti.

V roku 2016 mala Skupina v priemere 1133 zamestnancov, 
z toho 175 vedúcich zamestnancov (2015: v priemere 1131 za-
mestnancov, z toho 176 vedúcich zamestnancov). 

2. Súhrn hlavných účtovných zásad a metód 

Základné účtovné zásady a metódy použité pri zostavení tejto 
konsolidovanej účtovnej závierky sú opísané nižšie. Tieto me-
tódy sa uplatňujú konzistentne počas všetkých vykazovaných 
období, ak nie je uvedené inak. 

2.1 Východiská pre zostavenie konsolidovanej účtovnej  
 závierky 

Konsolidovaná účtovná závierka Spoločnosti za predchádzajú-
ce účtovné obdobie bola schválená riadnym valným zhromaž-
dením Spoločnosti, ktoré sa konalo dňa 30. septembra 2016.

Táto konsolidovaná účtovná závierka je uložená v sídle Spo-
ločnosti.

Slovenský zákon o účtovníctve (zákon NR SR č. 431/2002 Z. z. 
v znení neskorších predpisov) vyžaduje, aby Skupina zostavila 
konsolidovanú účtovnú závierku k 31. decembru 2016 podľa 
Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo plat-
ných v Európskej únii. 

Táto konsolidovaná účtovná závierka bola zostavená v súlade 
s IFRS platnými v Európskej únii na princípe nepretržitého trva-
nia činnosti Skupiny. Skupina aplikuje všetky IFRS a interpretácie 
vydané Výborom pre medzinárodné štandardy pre finančné vý-
kazníctvo – International Accounting Standards Board (ďalej len 
„IASB“) platné v EÚ, ktoré boli v platnosti k 31. decembru 2016. 

Konsolidovaná účtovná závierka bola zostavená na základe 
akruálneho princípu a za predpokladu nepretržitého trvania 
v činnosti. Konsolidovaná účtovná závierka bola zostavená na 
základe princípu historických cien. 

Zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky v súlade s IFRS 
platnými v EÚ vyžaduje účtovné odhady a uplatnenie úsudku 
vedenia pri aplikácii postupov účtovania na problematické tran-
sakcie. V procese uplatňovania účtovných metód manažment 
uskutočňuje tiež určité kritické rozhodnutia. Oblasti, ktoré vy-
žadujú vyšší stupeň rozhodovania, alebo sú zložitejšie, alebo 
oblasti, kde sú predpoklady a odhady významné pre konsoli-
dovanú účtovnú závierku, sú uvedené v poznámke č. 4. 

Pri zostavovaní účtovnej závierky v súlade s IFRS je nevyhnutné 
použitie odhadov a predpokladov, ktoré ovplyvňujú sumy vyka-
zované v účtovnej závierke a poznámkach k účtovnej závierke. 
Hoci sa tieto odhady opierajú o najlepšie vedomosti vedenia 
o súčasných udalostiach a činnostiach, skutočnosť sa môže 
od týchto odhadov líšiť.
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Účtovným obdobím je kalendárny rok.

Konsolidovaná účtovná závierka je zostavená v mene Euro – „€“. Hodnoty sú uvedené v celých číslach bez desatinných miest.

2.1.1 Zmeny v účtovných zásadách a vo vykazovaní 

Použité účtovné zásady sú konzistentné s účtovnými zásadami použitými v konsolidovanej účtovnej závierke zostavenej 
k 31. decembru 2015 s výnimkou niekoľkých menších úprav v klasifikácii niektorých položiek v konsolidovanom výkaze o finanč-
nej situácii a konsolidovanom výkaze komplexného výsledku, z ktorých žiadna nemala významný vplyv na konsolidovanú účtovnú 
závierku.

Spoločnosť v roku 2016 uskutočnila zmenu prezentácie výnosov z aktivácie vlastnej činnosti pri obstaraní dlhodobého hmotného 
majetku, ktorá je prezentovaná na riadku 07 – Ostatné prevádzkové výnosy (v roku 2015 na riadku 01 – Tržby). Zmena prezentácie 
mala nasledujúci vplyv na uvedené riadky výkazu ziskov a strát:

 Poznámka 31. december 2016 31. december 2015 31. december 2015
(v celých) €) (pôvodné)  (opravené)

Tržby 17 89 492 576 95 876 181 87 677 042

Ostatné prevádzkové náklady/výnosy 20 14 508 606 1 898 111 10 097 250

•Dodatky k IFRS 10 „Konsolidovaná účtovná závierka“, 
 IFRS 12 „Zverejňovanie podielov v iných účtovných jed- 
 notkách“ a IAS 28 „Investície do pridružených spoloč- 
 ností a spoločných podnikov“ – Investičné subjekty: uplat- 
 ňovanie výnimky z konsolidácie, prijaté EÚ dňa 22. septembra 
 2016 (s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. ja- 
 nuára 2016 alebo neskôr),

•Dodatky k IFRS 11 „Spoločné dohody” – Účtovanie ob- 
 starania podielov v spoločných prevádzkach, prijaté EÚ dňa  
 24. novembra 2015 (s účinnosťou pre účtovné obdobia začí- 
 najúce sa 1. januára 2016 alebo neskôr),

•Dodatky k IAS 1 „Prezentácia účtovnej závierky“ – Iniciatíva 
 zlepšení v oblasti zverejňovaných informácií, prijaté EÚ dňa 
 18. decembra 2015 (s účinnosťou pre účtovné obdobia začí- 
 najúce sa 1. januára 2016 alebo neskôr),

•Dodatky k IAS 16 „Pozemky, budovy, stavby a zariade- 
 nia“ a IAS 38 „Nehmotný majetok“ – Vysvetlenie prijateľných 
 metód odpisovania a amortizácie, prijaté EÚ dňa 2. decem- 
 bra 2015 (s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 
 1. januára 2016 alebo neskôr),

•Dodatky k IAS 16 „Pozemky, budovy, stavby a zariade- 
 nia“ a IAS 41 „Poľnohospodárstvo“ – Plodiace rastliny, 
 prijaté EÚ dňa 23. novembra 2015 (s účinnosťou pre účtovné 
 obdobia začínajúce sa 1. januára 2016 alebo neskôr),

•Dodatky k IAS 19 „Zamestnanecké požitky“ – Plány de- 
 finovaných požitkov: príspevky zamestnancov, prijaté EÚ 
 dňa 17. decembra 2014 (s účinnosťou pre účtovné obdobia 
 začínajúce sa 1. februára 2015 alebo neskôr),

•Dodatky k IAS 27 „Individuálna účtovná závierka“ – Metóda 

Nasledujúce dodatky k existujúcim štandardom a nová interpretácia, ktoré vydala Rada pre medzinárodné účtovné štandardy  

(IASB) a schválila EÚ, sú platné pre bežné účtovné obdobie:
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  vlastného imania v individuálnej účtovnej závierke, prijaté 
 EÚ dňa 18. decembra 2015 (s účinnosťou pre účtovné ob- 
 dobia začínajúce sa 1. januára 2016 alebo neskôr),

•Dodatky k rôznym štandardom „Projekt zvyšovania  
 kvality IFRS (cyklus 2010 – 2012)“ vyplývajúce z ročného  
 projektu zvyšovania kvality IFRS (IFRS 2, IFRS 3, IFRS 8, IFRS 
 13, IAS 16, IAS 24 a IAS 38), ktorých cieľom je predovšetkým 
 odstrániť nezrovnalosti a vysvetliť znenie, prijaté EÚ dňa  
 17. decembra 2014 (dodatky sa budú vzťahovať na účtovné 
 obdobia začínajúce sa 1. februára 2015 alebo neskôr),

•Dodatky k rôznym štandardom „Projekt zvyšovania kva- 
 lity IFRS (cyklus 2012 – 2014)“ vyplývajúce z ročného 
 projektu zvyšovania kvality IFRS (IFRS 5, IFRS 7, IAS 19 
 a IAS 34), ktorých cieľom je predovšetkým odstrániť nezrov- 
 nalosti a vysvetliť znenie, prijaté EÚ dňa 15. decembra 2015 
 (dodatky sa budú vzťahovať na účtovné obdobia začínajúce 
 sa 1. januára 2016 alebo neskôr).

Uplatnenie týchto dodatkov k existujúcim štandardom neviedlo 
k žiadnym významným zmenám v účtovnej závierke. 

K dátumu schválenia tejto účtovnej závierky boli vydané nasle-
dujúce nové štandardy a dodatky k štandardom vydané radou 
IASB a schválené EÚ, ktoré zatiaľ nenadobudli účinnosť:

•IFRS 9 „Finančné nástroje“ prijaté EÚ dňa 22. novembra 
 2016 (s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januá- 
 ra 2018 alebo neskôr),

•IFRS 15 „Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi“ a dodatky 
 k IFRS 15 „Dátum účinnosti IFRS 15“ prijaté EÚ dňa 22. sep- 
 tembra 2016 (s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce 
 sa 1. januára 2018 alebo neskôr).

V súčasnosti sa štandardy IFRS tak, ako ich schválila EÚ, vý-
znamne neodlišujú od predpisov schválených Radou pre me-
dzinárodné účtovné štandardy (IASB) okrem nasledujúcich no-
vých štandardov, dodatkov k existujúcim štandardom a novej 
interpretácie, ktoré neboli schválené na použitie v EÚ (uvedené 
dátumy účinnosti sa vzťahujú na IFRS v plnom znení): 

•IFRS 14 „Účty časového rozlíšenia pri regulácii“ (s účin- 
 nosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2016 
 alebo neskôr) – Európska komisia sa rozhodla, že nezačne  
 proces schvaľovania tohto predbežného štandardu a počká 
 na jeho konečné znenie,

•IFRS 16 „Lízingy“ (s účinnosťou pre účtovné obdobia začí- 
 najúce sa 1. januára 2019 alebo neskôr),

•Dodatky k IFRS 2 „Platby na základe podielov“ – Klasifi- 
 kácia a oceňovanie transakcií platbami na základe podielov 
 (s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 
 2018 alebo neskôr),

•Dodatky k IFRS 4 „Poistné zmluvy“ – Uplatňovanie IFRS  
 „Finančné nástroje“ a IFRS 4 „Poistné zmluvy“ (s účinnos- 
 ťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2018 alebo 
 neskôr, alebo keď sa IFRS 9 „Finančné nástroje“ uplatňuje 
 po prvýkrát),

•Dodatky k IFRS 10 „Konsolidovaná účtovná závierka“ 
 a IAS 28 „Investície do pridružených spoločností a spo- 
 ločných podnikov“ – Predaj alebo vklad majetku medzi in- 
 vestorom a jeho pridruženou spoločnosťou alebo spoločným 
 podnikom a ďalšie dodatky (dátum účinnosti bol odložený  
 na neurčito, kým nebude ukončený projekt skúmania metódy 
 vlastného imania),

•Dodatky k IFRS 15 „Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi“ – Vy- 
 svetlenie k IFRS 15 „Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi“ 
 (s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára  
 2018 alebo neskôr),

•Dodatky k IAS 7 „Výkazy peňažných tokov“ – Iniciatíva  
 zlepšení v oblasti zverejňovaných informácií (s účinnosťou pre 
 účtovné  obdobia začínajúe sa 1. januára 2017 alebo neskôr), 
 
•Dodatky k IAS 12 „Dane z príjmov“ – Vykázanie odložených 
 daňových pohľadávok z nerealizovaných strát (s účinnosťou  
 pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2017 alebo neskôr),
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•Dodatky k IAS 40 „Investície do nehnuteľností“ – Presuny 
 investícií do nehnuteľností (s účinnosťou pre účtovné obdo- 
 bia začínajúce sa 1. januára 2018 alebo neskôr),

•Dodatky k rôznym štandardom „Projekt zvyšovania kvality 
 IFRS (cyklus 2014 – 2016)“ vyplývajúce z ročného pro- 
 jektu zvyšovania kvality IFRS (IFRS 1, IFRS 12 a IAS 28), kto- 
 rých cieľom je predovšetkým odstrániť nezrovnalosti a vysvet- 
 liť znenie (dodatky k IFRS 12 sa budú vzťahovať na účtovné 
 obdobia začínajúce sa 1. januára 2017 a neskôr a dodatky 
 k IFRS 1 a IAS 28 sa budú vzťahovať na účtovné obdobia  
 začínajúce sa 1. januára 2018 alebo neskôr),

• IFRIC 22 „Transakcie v cudzích menách a vopred uhra- 
 dené protiplnenie“ (s účinnosťou pre účtovné obdobia začí- 
 najúce sa 1. januára 2018 alebo neskôr).

Skupina očakáva, že prijatie týchto nových štandardov a dodat-
kov k existujúcim štandardom nebude mať významný vplyv na 
účtovnú závierku v období prvého uplatnenia.

Na základe odhadov Skupiny uplatnenie účtovania o zabezpe-
čovacích nástrojoch v súvislosti s portfóliom finančných aktív 
alebo záväzkov podľa IAS 39 „Finančné nástroje: vykazova-
nie a oceňovanie“ by nemalo významný vplyv na účtovnú zá-
vierku, ak by sa uplatnilo k dátumu zostavenia účtovnej závierky.

2.2 Konsolidácia 

Dcérske spoločnosti 

Dcérske spoločnosti sú všetky spoločnosti (vrátane spoloč-
ností so špeciálnym účelom), v ktorých má Skupina právomoc 
riadiť ich finančné a prevádzkové zámery, čo je vo všeobecnos-
ti spojené s vlastníctvom viac ako polovice hlasovacích práv. 
Existencia a vplyv potenciálnych hlasovacích práv, ktoré sú 
aktuálne uplatniteľné alebo zameniteľné, sú posudzované pri 
určení, či Skupina kontroluje inú spoločnosť. 

Skupina používa pri účtovaní akvizícií dcérskych spoločností 

metódu akvizície. Obstarávacia cena dcérskej spoločnosti 
predstavuje reálnu hodnotu prevedeného majetku, vydaných 
akcií a záväzkov vzniknutých alebo prevzatých k dátumu kúpy. 
Nadobudnutý identifikovateľný majetok a záväzky a podmiene-
né záväzky prevzaté v rámci podnikovej kombinácie sa prvotne 
oceňujú ich reálnou hodnotou k dátumu akvizície. 

Obstarávacie náklady vzťahujúce sa k akvizícii sa účtujú do ná-
kladov. Akékoľvek podmienené plnenia, ktoré majú byť uhrade-
né Skupinou, sa k dátumu akvizície ocenenia v reálnej hodnote. 

Následné zmeny reálnej hodnoty týchto plnení, ktoré sú pova-
žované za aktívum alebo záväzok, sa vykážu v súlade s IAS 39 
buď vo výkaze ziskov a strát, alebo zisku, alebo v inom sú-
hrnnom zisku. 

Suma, o ktorú obstarávacia cena akvizície prevyšuje reálnu 
hodnotu podielu Spoločnosti na nadobudnutých identifikova-
teľných čistých aktívach, sa vykazuje ako goodwill. Ak je obsta-
rávacia cena akvizície nižšia ako reálna hodnota čistých aktív 
nadobudnutej dcérskej spoločnosti, rozdiel sa vykazuje pria-
mo vo výkaze ziskov a strát. 

Vnútroskupinové transakcie, zostatky, výnosy a náklady z tran-
sakcií medzi podnikmi v Skupine sa eliminujú pri konsolidá-
cii. Medzivýsledok vyplývajúci z vnútroskupinových transakcií, 
ktorý je súčasťou ocenenia aktív, sa pri konsolidácii eliminuje. 
Účtovné zásady a metódy dcérskych spoločností boli v prípa-
de potreby pozmenené tak, aby sa zabezpečila konzistentnosť 
s účtovnými zásadami a metódami aplikovanými Skupinou.

Akvizície spoločností sa účtujú použitím metódy akvizície, oce-
ňovaním majetku a záväzkov reálnou hodnotou pri ich akvizícii, 
pričom dátum akvizície sa stanoví na základe dátumu vyspo-
riadania. Výnosy a náklady spoločností obstaraných alebo pre-
daných počas účtovného obdobia sú zahrnuté do konsolidova-
nej účtovnej závierky odo dňa akvizície, prípadne do dňa, kedy 
boli predané.

Zostatky a transakcie v rámci Skupiny vrátane ziskov v rámci 
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Skupiny a nerealizovaných ziskov a strát sú eliminované okrem 
prípadov, keď straty indikujú znehodnotenie majetku, ktorého 
sa týkajú. Pri zostavení konsolidovanej účtovnej závierky boli 
použité jednotné účtovné zásady pre podobné transakcie a iné 
udalosti za podobných okolností.

Nekontrolné podiely predstavujú zisk/stratu a čisté aktíva, kto-
ré Skupina nevlastní, a vykazujú sa samostatne v konsolido-
vanom výkaze o finančnej situácii a konsolidovanom výkaze 
komplexného výsledku. Obstarania nekontrolných podielov 
sa účtujú ako transakcie vo vlastnom imaní. Akýkoľvek rozdiel 
medzi hodnotou, o ktorú sa upraví výška nekontrolných podie-
lov, a hodnotou obstaranej investície sa zaúčtuje priamo do 
vlastného imania.

2.3 Prepočet cudzích mien 

(i) Funkčná mena a mena vykazovania 

Údaje v konsolidovanej účtovnej závierke Skupiny sú ocenené 
použitím meny primárneho ekonomického prostredia, v kto-
rom Skupina pôsobí („funkčná mena“). 

Účtovná závierka je prezentovaná v celých Euro – „€“, ktoré sú 
funkčnou menou a menou vykazovania Skupiny v roku 2016 
a 2015. 

(ii) Transakcie a zostatky 

Transakcie v cudzích menách sa prepočítavajú na funkčnú 
menu výmenným kurzom platným v deň uskutočnenia transak-
cie. Kurzové zisky a straty vyplývajúce z úhrady takýchto tran-
sakcií a z prepočítania peňažného majetku a záväzkov denomi-
novaných v cudzej mene koncoročným výmenným kurzom sa 
vykazujú v nákladoch a výnosoch. 

Položky ocenené v reálnej hodnote a vyjadrené v cudzej mene 
sa prepočítavajú kurzom platným v deň stanovenia ich reálnej 
hodnoty. Kurzové rozdiely, ako z obchodných pohľadávok a zá- 
väzkov, tak aj z pôžičiek, sú zaúčtované ako finančný výnos 

alebo náklad.

2.4 Finančné aktíva 

(i) Investície a ostatné finančné aktíva

Finančné aktíva v rozsahu pôsobnosti IAS 39 sú klasifikované 
ako finančné aktíva ocenené v reálnej hodnote so zmenami vy-
kázanými do zisku alebo straty, úvery a pohľadávky, investície 
držané do splatnosti alebo finančné aktíva určené na predaj. 
Pri prvotnom vykázaní sa finančné aktíva ocenia v reálnej hod-
note, ktorá je s výnimkou finančných aktív ocenených v reálnej 
hodnote so zmenami vykázanými do zisku alebo straty zvýšená 
o náklady priamo súvisiace s obstaraním finančného aktíva. Keď 
sa Skupina stane prvýkrát účastníkom zmluvy, skúma, či táto 
zmluva neobsahuje vložený derivát.

Nákupy a predaje investícií sú vykázané ku dňu vysporiadania 
obchodu, ktorým je deň, kedy sa dané aktívum doručí protistrane.

Skupina klasifikuje finančné aktíva v momente ich prvotného 
vykázania v závislosti od ich podstaty a účelu. Finančné aktíva 
zahŕňajú peniaze a krátkodobé vklady, pohľadávky z obchod-
ného styku, pôžičky a ostatné pohľadávky, kótované a nekóto-
vané finančné nástroje a derivátové finančné nástroje.

Úvery a pohľadávky

Úvery a pohľadávky sú nederivátové finančné aktíva s pevne 
stanovenými alebo určiteľnými platbami, ktoré nie sú kótova-
né na aktívnom trhu. Po prvotnom zaúčtovaní sa úvery a po-
hľadávky oceňujú s použitím metódy efektívnej úrokovej miery 
v amortizovaných nákladoch, znížených o opravnú položku. 
Amortizovaná hodnota sa vypočíta berúc do úvahy diskont 
a prémiu pri obstaraní, poplatky, ktoré sú neoddeliteľnou súčas-
ťou efektívnej úrokovej miery, a transakčné náklady. Zisky alebo 
straty sú vykázané v zisku/strate za účtovné obdobie v prí- 
pade, keď sú úvery a pohľadávky odúčtované alebo u nich dôj-
de k zníženiu hodnoty, ako aj počas procesu amortizácie.
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(ii) Klasifikácia a odúčtovanie finančných nástrojov

Finančné aktíva a finančné záväzky vykázané v konsolidovanom 
výkaze o finančnej situácii zahŕňajú peňažné prostriedky a pe- 
ňažné ekvivalenty, obchodovateľné cenné papiere, pohľadáv-
ky a záväzky z obchodného styku, ostatné pohľadávky a záväz- 
ky, dlhodobé pohľadávky, úvery, pôžičky, investície a pohľa-
dávky a záväzky z dlhopisov. Účtovné postupy pri vykazovaní 
a oceňovaní týchto položiek sú uvedené v príslušných účtov-
ných postupoch v tejto poznámke.

Finančné nástroje (vrátane zložených finančných nástrojov) sú 
klasifikované ako aktíva, záväzky alebo vlastné imanie v súlade 
s obsahom zmluvnej dohody. Úroky, dividendy, zisky a straty 
súvisiace s finančným nástrojom klasifikovaným ako záväzok, 
sa účtujú ako náklady alebo výnosy, podľa toho, ako vznikli. 
Čiastky vyplatené držiteľom finančných nástrojov klasifikova-
ných ako vlastné imanie sa účtujú priamo do vlastného imania. 
V prípade zložených finančných nástrojov je komponent zá-
väzku oceňovaný skôr, pričom komponent vlastného imania je 
stanovený ako zostatková hodnota. Finančné nástroje sú zapo-
čítané v prípade, že Skupina má právne vynútiteľné právo ich 
kompenzovať a zamýšľa zároveň realizovať aktívum a vyrovnať 
záväzok alebo obe vzájomne započítať.

Odúčtovanie finančného aktíva sa uskutoční, ak Skupina už 
nekontroluje zmluvné práva, ktoré zahŕňajú finančné aktívum, 
k čomu väčšinou dochádza, keď je daný nástroj predaný alebo 
ak všetky peňažné toky, ktoré možno pripísať danému nástroju, 
sú prevedené na nezávislú tretiu osobu. V prípade, že Skupina 
neprevedie ani si neponechá všetky riziká a úžitky finančného 
aktíva a ponechá si kontrolu nad prevedeným aktívom, Skupi-
na vykáže ponechanú časť aktíva a zároveň vykáže záväzok vo 
výške predpokladanej platby. Finančný záväzok je odúčtovaný 
vtedy, ak povinnosť vyplývajúca zo záväzku je splnená, zrušená 
alebo skončí jej platnosť.

 (iii) Zníženie hodnoty finančných aktív

Skupina ku koncu každého účtovného obdobia skúma, či ne-

došlo k znehodnoteniu finančných aktív alebo skupiny finanč-
ných aktív. Straty zo znehodnotenia finančných aktív alebo 
skupiny finančných aktív sú vykázané iba v tom prípade, ak 
existuje objektívny dôkaz znehodnotenia na základe stratovej 
udalosti a táto stratová udalosť významne ovplyvňuje odhado-
vané budúce peňažné toky týchto finančných aktív alebo sku-
piny finančných aktív.

Aktíva oceňované v amortizovaných nákladoch

Ak existujú objektívne dôkazy, že úvery a pohľadávky oceňo-
vané v amortizovaných nákladoch boli znehodnotené, výška 
straty zo zníženia hodnoty je určená ako rozdiel medzi ich 
účtovnou hodnotou a súčasnou hodnotou odhadovaných bu-
dúcich peňažných tokov (s výnimkou budúcich očakávaných 
kreditných strát) odúročených pôvodnou efektívnou úrokovou 
sadzbou pre dané finančné aktívum (t. j. efektívnou úrokovou 
sadzbou použitou pri prvotnom vykázaní). Účtovná hodnota 
aktíva sa zníži použitím účtu opravných položiek a zníženie 
hodnoty sa účtuje do zisku/straty za účtovné obdobie.

Skupina najskôr zváži individuálne pre významné položky finan- 
čných aktív, či existujú objektívne dôkazy zníženia hodnoty a ná- 
sledne individuálne alebo ako celok pre finančné aktíva, ktoré 
nie sú jednotlivo významné. V prípade, ak na základe zváženia 
Skupina dospeje k názoru, že neexistuje dôkaz o znížení hod-
noty finančných aktív, či už významného, alebo nevýznamné-
ho, finančné aktívum je zahrnuté do skupiny finančných aktív 
s podobným rizikom, ktorá je súhrnne ako celok posudzovaná 
kvôli zníženiu hodnoty. Aktíva, ktoré boli individuálne posudzo-
vané kvôli zníženiu hodnoty a ku ktorým bola vykázaná strata 
zo zníženia hodnoty, sa nezahŕňajú do posudzovania zníženia 
hodnoty ako celku.

Ak sa v nasledujúcom období zníži hodnota straty zo znehod-
notenia a tento pokles môže byť objektívne spätý s udalosťou, 
ktorá nastala po vykázaní straty zo zníženia hodnoty, straty zo 
zníženia hodnoty zaúčtované v predchádzajúcich obdobiach 
sa zúčtujú použitím účtu opravných položiek. Každé následné 
zúčtovanie straty zo zníženia hodnoty je vykázané v zisku/stra-
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te za účtovné obdobie do tej miery, aby účtovná hodnota aktíva 
neprevýšila amortizovanú hodnotu ku dňu zúčtovania.

Úvery a pohľadávky sa odpíšu spolu s prislúchajúcou oprav-
nou položkou v prípade, že neexistuje reálny predpoklad ich 
budúcej návratnosti a všetko zabezpečenie už bolo speňaže-
né alebo prevedené na Skupinu. Ak v budúcnosti dôjde k príj-
mom vzťahujúcim sa na odpísané položky, vykážu sa v zisku/
strate za účtovné obdobie.

2.5 Finančné záväzky 

Klasifikácia závisí od zmluvných záväzkov viažucich sa k finanč- 
nému nástroju a od úmyslov, s akými manažment uzavrel danú  
zmluvu. 

Manažment určuje klasifikáciu svojich finančných záväzkov pri 
počiatočnom účtovaní a prehodnotí túto klasifikáciu pri každom 
súvahovom dni. Keď sa o fiančm záväzku účtuje prvýkrát, 
Skupina ho ocení v jeho reálnej hodote zníženej o transak- 
čné náklady priamo priraditeľné k obstaraniu daného finan- 
čného záväzku. 

Po počiatočnom zaúčtovaní Skupina ocení všetky finančné záväz-
ky v účtovnej hodnote zistenej metódou efektívnej úrokovej miery. 
Zisk alebo strata vyplývajúca z finančných záväzkov je zaúčtova-
ná do výkazu ziskov a strát, keď je finančný záväzok ukončený. 

Finančný záväzok (alebo jeho časť) je odúčtovaný zo súvahy 
len v tom prípade, keď zanikne, t. j. keď sa záväzok uvedený 
v zmluve zruší alebo vyprší. 

2.6 Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty pre účely 
 výkazu peňažných tokov 

Peňažné prostriedky zahŕňajú hotovosť a bankové účty. Peňaž-
né ekvivalenty sú krátkodobé vysoko likvidné investície ľahko 
zameniteľné za hotovosť so zostatkovou dobou splatnosti me-
nej ako 3 mesiace od dátumu obstarania, pri ktorých existuje 
len nepatrné riziko, že dôjde k zmene ich hodnoty.

2.7 Pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky 

Pohľadávky sa po prvotnom vykázaní oceňujú v amortizova-
ných nákladoch použitím metódy efektívnej úrokovej miery, zní-
žených o opravnú položku na pochybné pohľadávky. Opravná 
položka sa účtuje do zisku/straty za účtovné obdobie, ak exis-
tuje objektívny dôkaz (napr. pravdepodobnosť nesolventnosti 
alebo významné finančné ťažkosti dlžníka), že Skupina nebude 
schopná zinkasovať všetky dlžné čiastky v súlade s pôvodnými 
podmienkami faktúry. Znehodnotené dlžné čiastky sú odpísa-
né, ak sa považujú za nevymožiteľné.

Pohľadávky z obchodného styku sú klasifikované ako obežné 
aktíva, pokiaľ sa očakáva, že budú zinkasované v rámci bežného 
obchodného cyklu, ktorým je obdobie rovné alebo kratšie ako 
1 rok. V opačnom prípade sú vykazované ako dlhodobé aktíva.

2.8 Zásoby 

Zásoby sú vykázané v obstarávacej cene. Obstarávacia cena 
zahŕňa náklady na materiál, ostatné priame náklady a súvisia-
ce režijné náklady. Ak sú obstarávacia cena alebo vlastné ná-
klady zásob vyššie než ich čistá realizačná hodnota ku dňu, 
ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vytvára sa oprav-
ná položka k zásobám vo výške rozdielu medzi ich ocenením 
v účtovníctve a ich čistou realizačnou hodnotou. Čistá realizač-
ná hodnota je predpokladaná predajná cena zásob znížená 
o predpokladané náklady na ich dokončenie a náklady súvi-
siace s ich predajom.

Ocenenie úbytku zásob dcérskych spoločností sa určuje metó-
dou FIFO (okrem spoločnosti BIONERGY, ktorá určuje ocenenie 
úbytku zásob váženým aritmetickým priemerom, pričom takéto 
vykazovanie nemá významný vplyv na konsolidovanú účtovnú 
závierku).

Obstarávacia cena vlastných vyrábaných zásob zahŕňa pria-
my materiál, priame mzdy a príslušnú časť režijných nákladov 
na výrobu vrátane licenčných poplatkov, ale bez nákladov na úve-
ry a pôžičky. Nerealizovateľné zásoby sa odpisujú v plnej výške. 
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Zákazková výroba

Zákazková výroba – v zmluvách o zákazkách sa určujú pod-
mienky a vzťahy jednotlivých zmlúv, ktoré sa uzatvárajú vo fix-
ných cenách alebo v skutočných nákladoch plus fixná marža. 

Výnosy zo zákazky zahŕňajú cenu dohodnutú v zmluve. Súčas-
ťou týchto výnosov sú aj zmeny ceny dohodnutej v zmluve, ak 
sa dodatočne dohodne iný rozsah prác, nároky a stimulačné 
doplatky. Náklady na zákazku na účely účtovania sú priame 
náklady súvisiace so zákazkou, nepriame náklady, ktoré sa 
dajú priradiť k zákazke, a iné náklady, napríklad správna réžia, 
náklady na výskum a vývoj, ktoré sa dajú priradiť k zákazke 
odo dňa zabezpečenia zmluvy až po jej úplné splnenie. 

Ak výsledok zo zákazkovej výroby je možné spoľahlivo odhad-
núť a existuje predpoklad, že zákazka nebude stratová, výnosy 
a náklady pripadajúce na účtovné obdobie sa účtujú metódou 
stupňa dokončenia, pričom stupeň dokončenia zákazky sa 
zisťuje kumulatívne ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná 
závierka, ako pomer skutočne vynaložených nákladov na zá-
kazkovú výrobu za vykonanú prácu a aktualizovaného rozpoč-
tu celkových nákladov na zákazkovú výrobu.

Náklady na zákazku sa vykážu v období, v ktorom vznikli. Ná-
klady vynaložené v bežnom roku a súvisiace s budúcou činnos-
ťou na zákazke sa nezahrnú do výpočtu stupňa dokončenia.

Ak výsledok zákazkovej výroby ku dňu, ku ktorému sa zostavu-
je účtovná závierka, nie je možné spoľahlivo odhadnúť, účtujú 
sa výnosy v sume vynaložených nákladov v danom účtovnom 
období, pri ktorých je pravdepodobné, že budú preplatené 
(„metóda nulového zisku“). Možnosť spoľahlivého odhadu vý-
sledku zákazkovej výroby sa prehodnocuje vždy ku dňu, ku 
ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa kumula-
tívny rozdiel medzi doteraz požadovanými platbami za plnenie 
zákazkovej výroby a hodnotou zákazkovej výroby zistenej pod-
ľa metódy stupňa dokončenia alebo podľa metódy nulového 

zisku vykáže v súvahe ako čistá hodnota zákazky so súvzťaž-
ným zápisom v prospech výnosov.

Zhotoviteľom požadované sumy za vykonanú prácu na zákaz-
kovej výrobe sa vykážu ako pohľadávky z obchodného styku so 
súvzťažným zápisom v prospech výnosov zo zákazky. Preddav-
ky, ktoré zhotoviteľ prijal pred vykonaním príslušnej práce, sa 
vykážu ako prijaté preddavky alebo dlhodobé prijaté preddavky.

Ak sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pred-
pokladá, že náklady prevýšia výnosy, účtuje sa okamžite o od-
hade očakávanej straty zo zákazkovej výroby. Výška očakávanej 
straty je určená bez ohľadu na to, či sa začala práca na zákazko-
vej výrobe, bez ohľadu na stupeň dokončenia zákazkovej výroby 
alebo na výšku ziskov, ktorých vznik sa očakáva z iných zmlúv, 
ku ktorým sa nepristupuje ako k jednej zákazkovej výrobe.

Očakávaná strata zo zákazkovej výroby sa vykáže ako ostatné 
náklady na hospodársku činnosť. V účtovnom období, v ktorom 
už nie je pravdepodobná strata zo zákazkovej výroby alebo je 
pravdepodobné zníženie straty zo zákazkovej výroby alebo zúč- 
tovanie straty, sa vykáže zníženie ostatných nákladov na hos-
podársku činnosť.

2.9 Dlhodobý hmotný majetok

 
Dlhodobý hmotný majetok sa vykazuje v historickej obstaráva-
cej cene (alebo v účtovnej hodnote majetku určenej k 1. máju 
1992) zníženej o oprávky a akumulovanú stratu zo zníženia 
hodnoty. Pri predaji alebo vyradení majetku sa obstarávacia 
cena a oprávky zúčtujú a zisk alebo strata vyplývajúca z pre-
daja alebo vyradenia sa vykáže v zisku/strate za účtovné ob-
dobie.

Počiatočná obstarávacia cena dlhodobého hmotného majet-
ku zahŕňa nákupnú cenu vrátane dovozného cla a nevratných 
daní a všetky priamo pripočítateľné náklady spojené s uvede-
ním majetku do prevádzkyschopného stavu a na miesto, na 
ktorom sa bude používať, ako napr. náklady na úvery a pôžičky. 
Odhadované náklady na vyradenie z prevádzky a rekultiváciu 
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sa aktivujú pri počiatočnom vykázaní alebo vtedy, keď sa rozhodne o vyradení z prevádzky. Zmeny v odhadoch upravujú účtovnú 
hodnotu dlhodobého hmotného majetku. Výdavky vzniknuté po tom, ako bol dlhodobý hmotný majetok uvedený do prevádzky, 
napr. na opravy, údržbu a režijné náklady (okrem nákladov na pravidelnú údržbu a nákladov na revíziu), sa účtujú do zisku/straty 
v období, v ktorom vznikli. Náklady na pravidelnú údržbu a revíziu sa aktivujú ako samostatný komponent súvisiaceho majetku.

Dlhodobý hmotný majetok zaradený do roku 2013 sa odpisuje počas obdobia zodpovedajúceho dobe predpokladaného gene- 
rovania budúcich ekonomických úžitkov. Na základe regulačného rámca môže Spoločnosť zahrnúť odpisy do taríf za vodné 
a stočné počas obdobia stanoveného ÚRSO. Skutočné technické životnosti sú odlišné a zvyčajne dlhšie (v prípade vodárenskej 
infraštruktúry a zariadení 20 – 50 rokov), ale Skupina predpokladá, že jej neplynú ekonomické úžitky z majetku po dobe odpiso-
vania, ako schválil ÚRSO pre účely stanovenia taríf. Preto majetok zostáva v užívaní, aj keď je plne odpísaný. Odpisovať sa začína 
v mesiaci uvedenia dlhodobého majetku do používania. Pozemky a umelecké diela sa neodpisujú. Dlhodobý hmotný majetok 
zaradený v roku 2013 sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania 
zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku a skutočnej technickej životnosti.

Nedokončené investície predstavujú dlhodobý hmotný majetok a vykazujú sa v obstarávacej cene. Táto zahŕňa náklady na dlhodobý 
hmotný majetok a iné priame náklady. Nedokončené investície sa neodpisujú, až kým príslušný majetok nie je pripravený na použitie.

Pozemky vlastnené ku dňu vzniku Spoločnosti boli vykázané v hodnotách podľa legislatívy platnej v čase zápisu Spoločnosti do 
Obchodného registra. Tieto hodnoty sú považované za obstarávaciu cenu. Pozemky sú vykázané v obstarávacej cene upravenej 
o zníženie hodnoty. Pozemky sa neodpisujú.

Doby odpisovania určené reguláciou, metódy odpisovania a odpisové sadzby dlhodobého hmotného majetku sú: 

 Predpokladaná doba Metóda Ročná odpisová sadzba         
 používania v rokoch odpisovania v %

Stavby 

Budovy 20 – 50 lineárna 2,00 – 5,00 

Vodovodná sieť 12 – 100 lineárna 1,00 – 8,33 

Kanalizačná sieť 12 – 100 lineárna 1,00 – 8,33 

Samostatný hnuteľný majetok 

Stroje, prístroje a zariadenia 4 – 17 lineárna 5,88 – 25,00 
Dopravné prostriedky 4 – 6 lineárna 16,66 – 25,00

Dlhodobý hmotný majetok

Najvýznamnejší podiel na majetku predstavujú pozemky, budovy a stavby a zariadenia súvisiace s infraštruktúrou výroby, do-
dávky a distribúcie pitnej vody a odvádzania a čistenia odpadovej vody. 

Zisky a straty pri vyradení budov, stavieb, strojov a zariadení sú plne zohľadnené vo výkaze ziskov a strát. 
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Výdavky, ktoré sa týkajú položiek budov, stavieb, strojov a  zaria- 
dení po ich zaradení do používania, zvyšujú ich účtovnú hodnotu 
iba v prípade, že Skupina môže očakávať budúce ekonomické 
prínosy nad rámec ich pôvodnej výkonnosti. Všetky ostatné vý- 
davky sa účtujú ako opravy a údržba do nákladov obdobia, 
s ktorým vecne a časovo súvisia. 

Účtovná hodnota majetku je znížená na úroveň jeho realizova-
teľnej hodnoty, ak účtovná hodnota majetku je vyššia ako jeho 
predpokladaná spätne získateľná hodnota. 

Každý komponent akejkoľvek položky dlhodobého hmotného 
majetku s obstarávacou cenou, ktorého výška je významná 
vzhľadom na celkovú obstarávaciu cenu danej položky, sa odpi- 
suje samostatne. Skupina priraďuje proporcionálnu časť sumy 
pôvodne vykázanej ako položka dlhodobého hmotného ma- 
jetku jej významným komponentom a každý takýto komponent 
odpisuje samostatne. 

Majetok, ktorý je opotrebovaný alebo vyradený, sa odúčtuje zo 
súvahy spolu s príslušnými oprávkami. 

2.10 Dlhodobý nehmotný majetok 

Nehmotný majetok obstaraný samostatne sa vykazuje v obsta-
rávacej cene a obstaraný v rámci obchodnej akvizície v reálnej 
hodnote k dátumu akvizície. Nehmotný majetok sa vykazuje 
v prípade pravdepodobnosti, že Skupine budú v budúcnosti 
plynúť ekonomické úžitky, ktoré možno pripísať práve danému 
majetku, a obstarávacia cena tohto majetku sa zároveň dá spo-

ľahlivo stanoviť.

Pri prvotnom vykázaní sa na skupinu nehmotného majetku 
aplikuje nákladový model. Odhadovaná doba životnosti tohto 
nehmotného majetku je buď konečná, alebo neobmedzená. 
Majetok s konečnou dobou životnosti je odpisovaný rovnomer-
ne počas odhadovanej doby jeho životnosti. Doba a metóda 
odpisovania sa preverujú raz ročne, vždy na konci účtovného 
obdobia. Nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou 
s výnimkou nákladov na vývoj sa neaktivuje a výdavky sa účtujú 
oproti ziskom v roku, v ktorom vznikli. Nehmotný majetok sa roč-
ne testuje na zníženie hodnoty, a to buď samostatne, alebo na 
úrovni jednotky generujúcej peňažné prostriedky. Doba život- 
nosti sa taktiež skúma raz ročne, úpravy sa v prípade potreby 
vykonajú prospektívne.

 
Náklady na výskum sa účtujú do nákladov v čase ich vzniku. 
Vzniknuté náklady na vývoj jednotlivého projektu sa aktivujú, 
ak existuje primerané uistenie o jeho budúcej návratnosti. 
Po prvotnom vykázaní nákladu na vývoj sa použije náklado-
vý model, pri ktorom sa vyžaduje, aby bol majetok zaúčtovaný 
v obstarávacej cene zníženej o akumulované straty zo zníženia 
hodnoty. Náklady sa v štádiu vývoja neodpisujú. Kým maje-
tok nie je zaradený do používania, previerka zníženia účtovnej 
hodnoty nákladov na vývoj sa robí ročne alebo častejšie, ak 
v priebehu obdobia vznikne náznak, že účtovná hodnota ne-
musí byť spätne získateľná.

Skupina nemá nehmotný majetok s neurčitou dobou životnos-
ti. Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje nasledovne:

Softvér 4 – 5 lineárna 20 – 25 

Softvér – projektová dokumentácia 5 lineárna 20 
záväzného zadania (podľa zmluvy) 

Oceniteľné práva (licencie) 3 – 20 lineárna 5 – 33,33

 Predpokladaná doba Metóda Ročná odpisová sadzba  
 používania v rokoch odpisovania v %

Náklady spojené s údržbou softvéru sa účtujú do výkazu ziskov a strát v účtovnom období, v ktorom vznikli. Náklady na vývoj, 
ktoré sú priamo priraditeľné k dizajnu a testovaniu identifikovateľných softvérových produktov, ktoré sú kontrolované Skupinou, 
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sa kapitalizujú ako nehmotné aktívum, keď sú splnené nasle-
dujúce kritériá: 

• možnosť jeho technického dokončenia tak, že ho bude mož- 
 né používať, 

• manažment má zámer na jeho dokončenie, používanie alebo 
 predaj, 

• schopnosť účtovnej jednotky jeho používania a predaja, 

• je preukázateľný spôsob vytvárania budúcich ekonomických 
 úžitkov, 

• dostupnosť zodpovedajúcich technických zdrojov, finančných 
 zdrojov a ostatných zdrojov pre dokončenie jeho vývoja, 
 použitia alebo predaja, 

• spoľahlivé ocenenie nákladov súvisiacich s jeho obstaraním 
 v priebehu vývoja. 

Kapitalizované náklady súvisiace s vývojom softvéru zahrňujú 
mzdové náklady a príslušnú časť režijných nákladov. Ostatné 
náklady na vývoj, ktoré nespĺňajú tieto kritériá, sa účtujú do 
výkazu ziskov a strát v období, v ktorom vznikli. Náklady na 
vývoj, ktoré boli účtované do nákladov v predchádzajúcich ob-
dobiach, sa nekapitalizujú v nasledujúcich obdobiach. 

Náklady na vývoj softvéru aktivované ako nehmotné aktívum sa 
odpisujú počas doby ich životnosti, ktorá neprekračuje štyri roky. 

2.11 Zníženie hodnoty nefinančného majetku 

Pri dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku sa posúdi, či 
došlo k zníženiu hodnoty majetku, ak je posúdenie na ročnej 
báze vyžadované alebo ak udalosti alebo zmeny okolností in-
dikujú, že účtovná hodnota majetku nie je návratná. Strata zo 
zníženia hodnoty majetku sa vykazuje v zisku/strate za účtov-
né obdobie vo výške, o ktorú účtovná hodnota majetku alebo 
jednotky generujúcej peňažné prostriedky prevyšuje ich reali-
zovateľnú hodnotu, ktorou je buď čistá predajná cena majetku, 
alebo jeho hodnota z používania, podľa toho, ktorá je vyššia. 

Čistá predajná cena je čiastka získateľná z predaja majetku za 
obvyklé ceny, kým hodnota z používania je súčasná hodnota 
odhadovaných čistých budúcich peňažných tokov zo stáleho 
používania majetku a z jeho vyradenia na konci jeho životnosti. 
Pre jednotlivé položky majetku sa robí odhad ich realizovateľ-
nej hodnoty alebo, ak to nie je možné, robí sa pre jednotku ge-
nerujúcu peňažné prostriedky. Ku koncu každého účtovného 
obdobia Skupina overuje, či neexistuje indikátor zníženia alebo 
pominutia dovtedy vykázaného znehodnotenia. Už vykázané 
znehodnotenie sa môže odúčtovať iba v prípade zmeny v pred-
pokladoch, za akých bolo vytvorené. Odúčtovanie je limitované 
tak, aby zostatková hodnota aktíva neprekročila jeho spätne 
získateľnú hodnotu ani zostatkovú hodnotu po odpisoch, ktoré 
by sa účtovali, ak by v predchádzajúcich rokoch na aktíve ne-
bolo vykázané znehodnotenie.

2.12 Lízing majetku
 
IAS 17 definuje lízing ako zmluvu, pomocou ktorej prenajímateľ 
prevádza na nájomcu právo používať majetok na dohodnuté 
časové obdobie výmenou za platbu alebo sériu platieb. 

Určenie, či zmluva obsahuje prvky lízingu alebo je lízingom, 
závisí od podstaty zmluvy pri jej uzatvorení. Zmluva je považo-
vaná za zmluvu, ktorá obsahuje prvky lízingu a je podľa toho 
zaúčtovaná, ak jej splnenie závisí od použitia špecifického ak-
tíva alebo prevodu práva používať aktívum.

Majetok obstaraný formou finančného lízingu, pri ktorom sa na 
Skupinu prenášajú v podstate všetky výhody a riziká charakte-
ristické pre vlastníctvo prenajatého majetku, sa na začiatku ná-
jomného vzťahu aktivuje v jeho reálnej hodnote, alebo v súčas- 
nej hodnote minimálnych lízingových splátok, podľa toho, ktorá 
z týchto dvoch hodnôt je nižšia. Každá lízingová splátka je roz-
delená na finančnú zložku a splátku istiny tak, aby sa dosiahla 
konštantná úroková miera uplatnená na neuhradenú časť zá-
väzku z lízingu. Finančná zložka sa účtuje priamo do nákladov. 
Aktivovaný prenajatý majetok sa odpisuje počas odhadovanej 
doby životnosti majetku, alebo počas doby lízingu, podľa toho, 
ktorá z nich je kratšia.
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(i) Operatívny lízing 

Prenájom majetku, pri ktorom prenajímateľ nesie významnú 
časť rizík a ziskov spojených s vlastníctvom, sa klasifikuje ako 
operatívny lízing. Splátky (bez akýchkoľvek prémií od prena-
jímateľa) realizované v rámci operatívneho lízingu sú vykazo-
vané rovnomerne vo výkaze ziskov a strát počas doby trvania 
lízingu. 

(ii) Finančný lízing 

Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom na Skupinu zreteľne pre-
chádzajú všetky riziká a výhody spojené s jeho vlastníctvom, 
sa klasifikuje ako finančný lízing. Majetok obstaraný formou fi-
nančného lízingu je na začiatku nájomného vzťahu aktivovaný 
buď v jeho reálnej hodnote, alebo v súčasnej hodnote minimál-
nych lízingových splátok, podľa toho, ktorá z nich je nižšia. 

Každá lízingová splátka sa rozdeľuje medzi záväzok a finančné 
náklady tak, aby sa dosiahla konštantná miera uplatnená na 
neuhradený finančný zostatok. Zodpovedajúce záväzky z pre-
nájmu, bez finančných nákladov, sú súčasťou ostatných dlho-
dobých záväzkov. Úroková časť finančných nákladov sa účtuje 
do výkazu ziskov a strát počas doby trvania lízingu tak, aby 
sa dosiahla konštantná úroková miera uplatnená na zostatok 
záväzku z lízingu za každé obdobie. Dlhodobý hmotný majetok 
obstaraný prostredníctvom finančného lízingu sa odpisuje buď 
počas doby životnosti majetku, alebo počas doby trvania lízin-
gu, ak je kratšia, a to v prípade, ak Skupina nemá dostatočnú 
istotu, že nadobudne vlastnícke právo k predmetu lízingu po 
skončení trvania lízingovej zmluvy. 

2.13 Dotácie vzťahujúce sa na majetok 

Štátne dotácie sa vykazujú v reálnej hodnote, ak existuje pri-
merané uistenie o prijatí dotácie a splnení všetkých podmienok 
spojených s prijatím dotácie. Ak sa dotácia vzťahuje na úhra-
du nákladov, vykazuje sa ako výnos počas doby potrebnej na 
systematické kompenzovanie dotácie s nákladmi, na ktorých 
úhradu je dotácia určená. Ak sa dotácia vzťahuje na obstaranie 
dlhodobého majetku, reálna hodnota dotácie sa účtuje do vý-

nosov budúcich období a rovnomerne sa zúčtováva do zisku/
straty počas odhadovanej životnosti príslušného majetku.

2.14 Základné imanie 

Kmeňové listinné akcie predstavujú základné imanie Spoloč-
nosti. Spoločnosť neemitovala nové kmeňové akcie. V minu-
lých rokoch Spoločnosť nakupovala vlastné kmeňové akcie. 

2.15 Nerozdelený zisk

Nerozdelený zisk vykázaný v konsolidovanej účtovnej závierke 
nepredstavuje zdroje určené na výplatu dividend. Zdroje urče-
né na výplatu dividend sa určujú na základe individuálnej úč-
tovnej závierky Spoločnosti. 

2.16 Zákonný rezervný fond 

Zákonný rezervný fond tvorí Spoločnosť v súlade s Obchod-
ným zákonníkom a stanovami Spoločnosti. Prídely do zákon-
ného rezervného fondu boli tvorené z čistého zisku až do výšky 
20 % zo základného imania. Zákonný rezervný fond môže byť 
použitý iba v súlade s Obchodným zákonníkom a stanovami 
Spoločnosti a nemôže byť vyplatený ako dividenda. 

2.17 Výplata dividend 

Dividendy sa vykážu v poznámkach ku konsolidovanej účtov-
nej závierke, ak boli schválené po súvahovom dni, ale pred 
schválením účtovnej závierky predstavenstvom Spoločnosti. 
Výplata dividend akcionárom Skupiny sa vykazuje ako závä-
zok a ponižuje vlastné imanie ku dňu, ku ktorému sa zostavuje 
účtovná závierka len v prípade, ak sú schválené pred alebo 
najneskôr k súvahovému dňu. 

2.18 Ostatné fondy 

Skupina si tvorí ostatné fondy zo zisku pre budúce investičné 
náklady podľa Obchodného zákonníka a stanov Spoločnosti. 
Tvorba tohto fondu musí byť schválená valným zhromaždením 
akcionárov. Takéto fondy je možné distribuovať len so súhla-
som akcionárov. 
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2.19 Dane 

Daň z príjmov pozostáva zo splatnej dane a odloženej dane.

Splatná daň z príjmov sa zakladá na zdaniteľnom zisku účtov-
ného obdobia. Zdaniteľný zisk sa líši od zisku pred zdanením 
vykázanom v konsolidovanom výkaze komplexného výsledku 
o položky výnosov alebo nákladov, ktoré nie sú nikdy zdanené 
alebo odpočítateľné, alebo sú zdaniteľné alebo odpočítateľné 
v iných obdobiach.

Na výpočet odloženej dane sa používa záväzková metóda. Od-
ložené dane z príjmov odzrkadľujú čisté daňové dopady do-
časných rozdielov medzi účtovnou hodnotou majetku a záväz-
kov vykázanou pre účely finančného vykazovania a hodnotami 
použitými pre daňové účely. Odložené daňové pohľadávky 
a záväzky sa oceňujú daňovými sadzbami, ktoré by sa mali 
uplatniť na zdaniteľný príjem v rokoch, v ktorých sa očakáva, 
že sa tieto dočasné rozdiely budú realizovať. Ocenenie odlože-
ných daňových záväzkov a odložených daňových pohľadávok 
odráža daňové dôsledky, ktoré by vyplynuli zo spôsobu reali-
zácie alebo vyrovnania účtovnej hodnoty majetku a záväzkov, 
ktorý Skupina očakáva ku koncu účtovného obdobia.

Odložené daňové pohľadávky sa vykazujú pri všetkých odpoči-
tateľných dočasných rozdieloch, umoriteľných a nevyužitých da-
ňových zápočtoch a daňových stratách vtedy, keď je pravdepo-
dobné, že sa vytvorí dostatočný zdaniteľný zisk, voči ktorému sa 
odložené daňové pohľadávky budú dať umoriť, okrem situácie,

• ak odložená daňová pohľadávka vzťahujúca sa k dočasným 
 rozdielom, ktoré vzniknú pri prvotnom vykázaní pohľadávky 
 alebo záväzku v transakcii, ktorá nie je podnikovou kombi- 
 náciou a v čase priebehu transakcie neovplyvňuje ani účtov- 
 ný, ani daňový zisk alebo stratu, a

• s ohľadom na odloženú daň z príjmov vyplývajúcich z do- 
 časných rozdielov súvisiacich s podielmi v dcérskych spo- 
 ločnostiach, v spoločných podnikoch a v pridružených spo- 
 ločnostiach Skupina vykáže odloženú daňovú pohľadávku 

 iba v rozsahu, v rámci ktorého je pravdepodobné, že tieto 
 dočasné rozdiely budú vyrovnané v blízkej budúcnosti.

Odložené daňové záväzky sa vykazujú pri všetkých zdaniteľ- 
ných dočasných rozdieloch okrem:

• odloženého daňového záväzku vyplývajúceho z prvotného 
  vykázania goodwillu, alebo aktíva, alebo pohľadávky v trans- 
 akcii, ktorá nie je podnikovou kombináciou a v čase priebe- 
 hu transakcie neovplyvňuje ani účtovný, ani daňový zisk ale 
 bo stratu, a

• odloženej dane z príjmov vyplývajúcej z dočasných rozdielov  
 súvisiacich s podielmi v dcérskych spoločnostiach, v spoloč- 
 ných podnikoch a v pridružených spoločnostiach, ak je Sku- 
 pina schopná ovplyvniť vyrovnanie týchto dočasných rozdie- 
 lov a zároveň je pravdepodobné, že tieto dočasné rozdiely 
 nebudú vyrovnané v blízkej budúcnosti.

Skupina ku koncu každého účtovného obdobia prehodnocuje 
nezaúčtované odložené daňové pohľadávky a účtovnú hodno-
tu odložených daňových pohľadávok. Skupina vykazuje pred-
tým nezaúčtovanú odloženú daňovú pohľadávku v rozsahu, 
v akom je pravdepodobné, že budúci zdaniteľný zisk umožní, 
aby sa odložená daňová pohľadávka realizovala. Skupina nao-
pak znižuje účtovnú hodnotu odloženej daňovej pohľadávky 
vtedy, ak už nie je pravdepodobné, že sa vytvorí dostatočný 
zdaniteľný zisk, ktorý umožní umoriť časť alebo celú odloženú 
daňovú pohľadávku.

Splatná a odložená daň sa účtuje priamo do vlastného imania, 
ak sa daň týka položiek, ktoré sa účtujú v rovnakom alebo inom 
období priamo do vlastného imania.

Odložené daňové aktíva a záväzky sú započítané v prípade, že 
existuje právne vynútiteľné právo kompenzovať splatné daňové 
aktíva so splatnými daňovými záväzkami, ktoré sa týkajú splat-
ných daní prislúchajúcich rovnakej daňovej autorite, pričom 
Skupina zamýšľa vyrovnať splatné daňové aktívum a záväzok 
na čistej báze.
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Ostatné dane

Ostatné dane (napr. daň z nehnuteľností, cestná daň) sú zahr-
nuté v ostatných prevádzkových nákladoch.

Spotrebná daň

Výnosy, náklady, majetok a záväzky sú vykázané očistené o hod- 
notu spotrebnej dane okrem prípadov, keď:

• spotrebná daň zahrnutá v hodnote nakúpeného majetku a slu- 
 žieb nie je nárokovateľná od daňových úradov; v takomto prí- 
 pade je spotrebná daň vykázaná ako súčasť obstarávacej 
 hodnoty majetku alebo ako súčasť položiek nákladov a

• pohľadávky a záväzky zahŕňajú hodnotu spotrebnej dane.

Čistá hodnota spotrebnej dane, ktorá je nárokovateľná alebo 
splatná voči daňovým úradom, je vykázaná ako súčasť pohľa-
dávok a záväzkov vo výkaze finančnej pozície.

2.20 Úvery a pôžičky 

Všetky úvery a pôžičky sa prvotne vykazujú v reálnej hodno-
te prijatého protiplnenia po odpočítaní nákladov spojených so 
získanou pôžičkou. Po prvotnom vykázaní sa vykazujú v amor-
tizovanej zostatkovej cene použitím metódy efektívnej úroko- 
vej miery. Amortizovaná zostatková cena sa vypočíta tak, že sa 
zohľadnia všetky náklady a diskonty alebo prémie pri vyspo- 
riadaní. Zisky a straty sa vykazujú netto v zisku/strate za účtov-
né obdobie pri odúčtovaní záväzkov, ako aj počas amortizácie, 
okrem prípadov, keď sa náklady na úvery a pôžičky aktivujú.

2.21 Zamestnanecké požitky 

(i) Krátkodobé zamestnanecké požitky 

Platy, mzdy, platená ročná dovolenka, bonusy a ostatné ne-
peňažné požitky sa účtujú do nákladov v účtovnom období, 
v ktorom zamestnancom Skupiny na ne vznikol nárok. Medzi 

krátkodobé záväzky voči zamestnancom patria najmä mzdy 
a náhrady mzdy za dovolenku. 

(ii) Dôchodkový program 

Dňa 31. mája 2012 bola podpísaná Kolektívna zmluva na roky 
2012 – 2014. Pri prvom skončení pracovného pomeru, po na-
dobudnutí nároku na starobný dôchodok, predčasný starobný 
dôchodok, invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vyko-
návať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, patrí zamestnan-
covi odchodné v zmysle § 76a Zákonníka práce v sume jeho 
priemerného mesačného zárobku zvýšené o ďalšie odchodné 
v sume jeho priemerného mesačného zárobku. Nárok na pred-
časný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok zamest-
nanec preukáže právoplatným rozhodnutím Sociálnej poisťov-
ne. Nárok na vyplatenie odchodného možno uplatniť len raz. 

Zamestnancom, ktorí ukončia pracovný pomer do 30 dní odo 
dňa, ktorým im vznikol nárok na starobný dôchodok, predčas-
ný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, ak pokles schop-
nosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, bude vy-
platené okrem odchodného podľa ods. 1 tohto článku aj ďalšie 
zvýšené odchodné vo výške štvornásobku ich priemerného 
mesačného zárobku. 

Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na zamestnancov, ktorým ná-
rok na starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, in-
validný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú 
činnosť je viac ako 70 %, vznikol pred nadobudnutím účinnosti 
tejto Kolektívnej zmluvy na r. 2012 – 2014, pričom 30-dňová 
lehota na uplatnenie zvýšeného odchodného podľa tohto od-
seku plynie od nadobudnutia účinnosti Kolektívnej zmluvy na 
r. 2012 – 2014.

U vybraných pracovných pozícií určených zamestnávateľom je 
lehota na uplatnenie nároku 6 mesiacov. Túto lehotu možno 
predĺžiť po vzájomnej dohode.

U vybraných pracovných pozícií určených zamestnávateľom 
možno uplatniť nárok na zvýšené odchodné vo výške štvor-



105

násobku priemerného mesačného zárobku až po zaškolení 
novoprijatého zamestnanca na predmetnú vybranú pracovnú 
pozíciu.

Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na zamestnancov, ktorým ná-
rok na starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, in-
validný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú 
činnosť je viac ako 70 %, vznikol pred nadobudnutím účinnosti 
Kolektívnej zmluvy na r. 2012 – 2014, pričom 

6-mesačná lehota na uplatnenie zvýšeného odchodného pod-
ľa tohto odseku plynie od nadobudnutia účinnosti Kolektívnej 
zmluvy na r. 2012 – 2014.

Dodatkom č. 6 zo dňa 31. 3. 2015 bola predĺžená účinnosť ko-
lektívnej zmluvy do 31. 3. 2017. V súčasnosti prebiehajú roko-
vania o predĺžení platnosti kolektívnej zmluvy, pričom sa oča-
káva, že jej platnosť a poskytované benefity budú pokračovať.

Skupina nemá ďalej povinnosť platiť v tejto súvislosti ďalšie pl-
nenia. Záväzok vzťahujúci sa k programu so stanovenou výš-
kou dôchodku je vykázaný ako dlhodobá rezerva a je vypočíta-
ný k dátumu zostavenia účtovnej závierky aktuárskou metódou 
ako súčasná hodnota stanovenej výšky odchodného za dobu 
odpracovanú do súvahového dňa. Matematicko-poistné zisky 
alebo straty vznikajúce z úprav a zmien v aktuárskych predpo-
kladoch sú účtované do vlastného imania.

Skupina taktiež vypláca odmeny pri pracovných a životných 
jubileách.

Dlhodobé záväzky voči zamestnancom z titulu pracovných ju-
bileí sa tiež účtujú ako dlhodobá rezerva, pričom ich ocenenie 
je stanovené obdobne ako ocenenie záväzku z programu so 
stanovenou výškou dôchodku. Eventuálne náklady zo zvýše-
nia nároku na odmeny v dôsledku zmien kolektívnej zmluvy sa 
účtujú netto okamžite do nákladov v čase ich vzniku. Odmena 
pri pracovnom jubileu závisí od počtu odpracovaných rokov 
v Skupine. 

Taký istý alebo podobný záväzok bol včlenený do zmluvy s od-
bormi od roku 2002.  Skupina vytvorila na strane zamestnan-
cov očakávania, že bude pokračovať v poskytovaní požitkov. 
Podľa usúdenia Skupiny nie je prerušenie ich poskytovania 
realistické.

(iii)  Dôchodkové programy s vopred stanovenými príspevkami 

Skupina prispieva do štátnych fondov dôchodkového pripois-
tenia. 

Skupina platí počas roka odvody na povinné zdravotné, nemo-
censké, dôchodkové a úrazové poistenie, a tiež príspevok do 
garančného fondu a na poistenie v nezamestnanosti v záko-
nom stanovenej výške na základe hrubých miezd. Počas celé-
ho roka Skupina prispievala do týchto fondov vo výške 35,2 % 
(2015: 35,2 %) hrubých miezd do výšky mesačnej mzdy, kto-
rá je stanovená príslušnými právnymi predpismi, pričom za-
mestnanec si na príslušné poistenia prispieval ďalšími 13,4 % 
(2015: 13,4 %). 

Náklady na tieto odvody sa účtujú do výkazu ziskov a strát v tom 
istom období ako príslušné mzdové náklady. 

(iv) Odstupné 

V súlade s § 76 Zákonníka práce má Skupina zákonnú po-
vinnosť vyplatiť odstupné len vtedy, ak sa pracovný pomer 
zamestnanca skončí dohodou z dôvodov uvedených v § 63 
ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec 
stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho po-
sudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu. 

Výšku odstupného, ktorá je stanovená v závislosti od počtu 
odpracovaných rokov, Skupina poskytuje v súlade so Zákonní-
kom práce a platnou kolektívnou zmluvou. Výška odstupného 
vyplácaného nad rámec zákonnej povinnosti je predmetom ko-
lektívneho vyjednávania. 
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2.22 Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky 

Záväzky z obchodného styku predstavujú povinnosť zaplatiť za 
tovar alebo služby získané od dodávateľov v rámci bežnej pod-
nikateľskej činnosti Skupiny. Záväzky sa vykazujú ako krátko-
dobé, ak sú splatné do jedného roka alebo v kratšom časovom 
období. V opačnom prípade sú klasifikované ako dlhodobé zá-
väzky. 

Záväzky z obchodného styku sa pri vzniku oceňujú reálnou hod- 
notou a následne v účtovnej hodnote zistenej metódou efektív-
nej úrokovej miery. 

2.23 Rezervy 

Rezervy sú vykázané vtedy, ak má Skupina súčasnú povinnosť 
(zákonnú alebo mimozmluvnú) v dôsledku minulej udalosti, 
vyrovnaním ktorej sa očakáva pravdepodobný (skôr áno ako 
nie) úbytok podnikových zdrojov predstavujúcich ekonomické 
úžitky, pričom výšku uvedenej povinnosti možno spoľahlivo od-
hadnúť. Keď Skupina očakáva prijatie náhrady k celej výške 
rezervy alebo jej časti, náhrada sa vykáže iba v prípade, ak je 
jej prijatie isté. Rezervy sa prehodnocujú ku koncu každého 
účtovného obdobia a ich výška sa upravuje tak, aby odrážala 
aktuálny najlepší odhad. Výška rezervy predstavuje súčasnú 
hodnotu výdavkov, ktoré zohľadňujú existujúce riziká a ktoré 
bude pravdepodobne treba vynaložiť na vyrovnanie daného 
záväzku. Tieto výdavky sú stanovené použitím odhadovanej 
bezrizikovej úrokovej sadzby ako diskontnej sadzby. Tam, kde 
sa používa diskontovanie, účtovná hodnota rezervy sa zvyšuje 

v každom období, aby sa zohľadnilo rozloženie diskontu z časo- 
vého hľadiska. Tento nárast je zaúčtovaný ako úrokový náklad.

Rezerva na výdavky súvisiace s ochranou životného prostredia

Rezerva na životné prostredie sa tvorí vtedy, keď je vznik ná-
kladov na sanáciu životného prostredia pravdepodobný a tieto 
sa dajú spoľahlivo odhadnúť. Vytvorenie týchto rezerv vo všeo- 
becnosti časovo korešponduje s prijatím formálneho plánu ale-
bo podobného záväzku odpredať alebo odstaviť nepoužívaný 
majetok. Výška vykázanej rezervy je najlepším odhadom po-
trebných výdavkov.

Rezerva na odstupné

Zamestnanci spoločností Skupiny majú podľa miestnej legis-
latívy (v Slovenskej republike Zákonník práce, § 63, ods. 1, 
písm. a), b), c)) a na základe podmienok stanovených v ko-
lektívnych zmluvách, uzatvorených medzi spoločnosťami a ich 
zamestnancami, hneď po ukončení pracovného pomeru nárok 
na odstupné. Výška tohto záväzku je zahrnutá do rezerv na 
záväzky a poplatky, pokiaľ je definovaný a oznámený plán zní-
ženia počtu pracovníkov a pokiaľ sú splnené podmienky na 
jeho implementáciu.

Rezerva na odchodné

Penzijné programy

Program so stanovenými požitkami je penzijný program, kto-
rý stanovuje výšku odchodného, ktoré sa má poskytnúť, väč-
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šinou na základe jedného alebo viacerých faktorov, akými je 
vek, odpracované roky alebo výška kompenzácie. Program so 
stanovenými príspevkami je penzijný program, podľa ktorého 
Skupina platí fixné príspevky a nebude mať žiadnu právnu či 
mimozmluvnú povinnosť platiť ďalšie príspevky v prípade, že 
v programe nebude dostatočný majetok na zaplatenie všetkých 
zamestnaneckých požitkov týkajúcich sa zamestnaneckých 
služieb v súčasnom období a v predchádzajúcich obdobiach.

Finančne nezaistený penzijný program so stanovenými požitkami

Skupina má programy so stanovenými požitkami, na základe 
ktorých všetkým zamestnancom pri odchode do dôchodku 
vypláca jednorazové odchodné, ktoré predstavuje, v závislosti 
od počtu odpracovaných rokov, maximálne 7 priemerných me-
sačných zárobkov.

Rezerva ohľadom programov so stanovenými požitkami je ku 
koncu účtovného obdobia vykázaná vo výške súčasnej hodno-
ty záväzku, ktorá zohľadňuje aj úpravy o poistno-matematické 
zisky a straty. Záväzok zo stanovených požitkov počítajú každý 
rok nezávislí poistní matematici použitím tzv. prírastkovej poist-
no-matematickej metódy. Súčasná hodnota záväzku zo stano-
vených požitkov je určená očakávanými budúcimi peňažnými 
tokmi použitím úrokových sadzieb štátnych obligácií, ktorých 
lehota splatnosti sa blíži splatnosti príslušného záväzku.

Zmeny a úpravy penzijných programov sú zúčtované do výno-
sov a nákladov v období, keď nastanú. 

Skupina nevykazuje žiadne aktíva z programov, pretože žiaden 

z programov nemá samostatne spravované fondy.

Penzijný program so stanovenými príspevkami

Skupina prispieva do štátneho a súkromného programu dô-
chodkového zabezpečenia so stanovenými príspevkami.

Pokiaľ ide o zamestnancov, ktorí sa rozhodli zúčastniť progra-
mu doplnkového dôchodkového sporenia, Skupina navyše pri-
spieva na toto pripoistenie vo výške 2 % z objemu vyplatených 
miezd poistencov, minimálne 6,64 € (2015: 6,64 €).

Bonusové programy

Záväzky zo zamestnaneckých požitkov vo forme bonusových 
programov sú evidované v položke Ostatné krátkodobé záväz-
ky a vyplácajú sa po vyhodnotení výsledkov v danom roku.

Záväzky z bonusových programov sú ocenené v očakávanej 
výške, ktorá by mala byť vyplatená v čase ich vyrovnania.

Ostatné

Skupina vypláca aj odmeny pri pracovných a životných jubi- 
leách, ako aj odškodnenie pri pracovných úrazoch.

Zmeny a úpravy programu odmien pri pracovných a životných ju- 
bileách a poistno-matematické zisky a straty vyplývajúce z em- 
pirických úprav a zmien poistno-matematických predpokladov 
sú zúčtované do výnosov a nákladov v období, keď nastanú.
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2.24 Vykazovanie výnosov 

Výnosy predstavujú reálnu hodnotu plnenia za predaj tovaru 
a služieb v rámci bežných činností Skupiny po odpočítaní dane 
z pridanej hodnoty, diskontov a zliav. 

Výnosy sa vykazujú, ak je pravdepodobné, že do spoločnosti 
budú plynúť ekonomické úžitky spojené s transakciou a výška 
výnosu sa dá spoľahlivo určiť. Výnosy sa vykazujú po odpočíta-
ní dane z pridanej hodnoty, spotrebnej dane a zľavy, po dodaní 
tovaru alebo poskytnutí služby a po prevode rizík a výhod.

Zmeny reálnej hodnoty derivátov, o ktorých sa neúčtuje ako 
o zabezpečovacích derivátoch, sú zaúčtované do zisku/straty 
v období, v ktorom nastala zmena.

(i) Predaj vlastných výrobkov, materiálu a tovaru 

Výnosy z predaja vlastných výrobkov (predovšetkým vodné) sú 
vykázané, ak Skupina previedla podstatné riziká a výhody vlast-
níckeho práva na kupujúceho a neponechala si ani efektívnu 
kontrolu nad predanými výrobkami, materiálom a tovarom. 

(ii) Poskytovanie služieb 

Výnosy z predaja služieb (predovšetkým stočné) sa vykazujú 
v účtovnom období, v ktorom boli služby poskytnuté, s ohľa-
dom na stav rozpracovanosti danej služby. Tento je zistený na 
základe skutočne poskytnutých služieb ako pomernej časti 
k celkovému rozsahu dohodnutých služieb. 

(iii) Výnosové úroky 

Výnosové úroky sa účtujú na základe časového rozlíšenia me-
tódou efektívnej úrokovej miery. 

(iv) Nevyfakturované dodávky 

Skupina zaúčtovala výšku nevyfakturovaných dodávok na zák-
lade skutočnej fakturácie uskutočnenej v období po 31. decem- 

bri 2015 a na základe odhadov nevyúčtovaných dodávok vod-
ného a stočného zákazníkom k 31. decembru 2016, ktoré boli 
stanovené na základe minulého vývoja spotreby. 

2.25 Náklady na prijaté pôžičky a úvery

Náklady na prijaté pôžičky a úvery, ktoré priamo súvisia s kú-
pou, zhotovením alebo výrobou kvalifikovateľného majetku, 
sa aktivujú. Aktivácia nákladov na prijaté pôžičky a úvery sa 
začína vtedy, keď prebiehajú činnosti na prípravu majetku na 
jeho zamýšľané použitie a vzniknú výdavky i náklady na prijaté 
pôžičky a úvery. Náklady na prijaté pôžičky a úvery sa aktivu-
jú dovtedy, kým majetok nie je pripravený na jeho zamýšľané 
použitie. Náklady na prijaté pôžičky a úvery tvoria nákladové 
úroky a ostatné náklady spojené s cudzími zdrojmi vrátane kur-
zových rozdielov z úverov a pôžičiek v cudzej mene, použitých 
na financovanie týchto projektov v rozsahu, v akom sa považu-
jú za úpravu úrokových nákladov.

2.26 Podmienené aktíva a záväzky

Podmienené aktíva sa nevykazujú v konsolidovanej účtovnej 
závierke, avšak zverejňujú sa v poznámkach ku konsolidovanej 
účtovnej závierke, ak je pravdepodobné, že z nich budú plynúť 
ekonomické úžitky. Podmienené záväzky sa nevykazujú v kon-
solidovanej účtovnej závierke, pokiaľ neboli obstarané v rám-
ci podnikovej kombinácie. V poznámkach ku konsolidovanej 
účtovnej závierke sa zverejňujú len vtedy, ak možnosť úbytku 
zdrojov predstavujúcich ekonomické úžitky nie je vzdialená.

2.27 Významné účtovné posúdenia a odhady

(i) Dôležité posúdenia pri uplatňovaní účtovných zásad

Pri uplatňovaní účtovných zásad uvedených vyššie urobilo ve-
denie Skupiny určité závery s významným dopadom na čiast-
ky vykázané v účtovnej závierke (okrem tých, ktoré podliehajú 
odhadom spomenutým nižšie). Podrobnejší popis takýchto 
posúdení je uvedený v príslušných poznámkach, avšak najdô-
ležitejšie z nich zahŕňajú:
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Rezervy na výdavky súvisiace s ochranou životného prostredia

Predpisy, obzvlášť legislatíva o ochrane životného prostredia, 
neupresňuje rozsah potrebných sanačných prác ani typ tech-
nológie, ktorá má byť použitá. Vedenie Skupiny sa pri určovaní 
výšky rezervy na výdavky spojené s ochranou životného pros-
tredia spolieha na skúsenosti z minulosti a interpretáciu prís-
lušnej legislatívy. Celková výška rezervy predstavuje 78 925 € 
k 31. decembru 2016, resp. 723 827 € k 31. decembru 2015.

Rezerva k 31. decembru 2016 vo výške 78 925 € (k 31. decem- 
bru 2015: 723 827 €) bola tvorená predovšetkým na uzatvorenie 
a rekultiváciu skládky vo výške predpokladaných investičných 
nákladov na jej uzavretie. Pri vyčíslení rezervy sa vychádzalo 
z predpokladanej spotreby rôznych druhov stavebných materiá- 
lov (fólie, štrk, rôzne geokompozity), jednotkových cien materiá- 
lov v čase spracovania analýzy a odhadu nákladov na práce 
súvisiace s uzatvorením a rekultiváciou skládky. V priebehu 
roka 2016 boli vykonávané práce na revitalizácii skládky od-
padu v areáli Ústrednej čistiarne odpadových vôd vo Vrakuni; 
tieto náklady boli kryté z rezervy vytvorenej v minulosti.

Výsledky niektorých súdnych sporov a správnych konaní

Podniky Skupiny sú účastníkmi niekoľkých súdnych konaní 
a občianskoprávnych sporov vzniknutých počas bežnej čin-
nosti Skupiny. Vedenie Skupiny sa ohľadom výsledku týchto 
konaní spolieha na vlastný úsudok a v prípade potreby vytvára 
rezervy.

(ii) Zdroje neistoty pri odhadoch

Zostavenie účtovnej závierky v súlade s IFRS si vyžaduje pou- 
žitie odhadov a predpokladov, ktoré majú dopad na čiastky 
vykazované v účtovnej závierke a v poznámkach k účtovnej 
závierke. Hoci tieto odhady sú založené na základe najlepších 
znalostí vedenia o aktuálnych udalostiach a postupoch, sku-
točné výsledky sa môžu od týchto odhadov líšiť. Podrobnejší 
popis odhadov je uvedený v príslušných poznámkach, avšak 
najvýznamnejšie odhady zahŕňajú:

Zníženie hodnoty dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Na výpočet zníženia hodnoty je nutné uskutočniť odhad hod-
noty z používania jednotky generujúcej peňažné prostriedky. 
Takáto hodnota sa určí na základe diskontovaných odhado-
vaných peňažných tokov. Najvýznamnejšími premennými pri 
stanovení peňažných tokov sú diskontná sadzba, zostatková 
hodnota a obdobie, na ktoré sa vykonávajú projekcie peňaž-
ných tokov. Rovnako dôležité sú aj predpoklady a odhady pe-
ňažných príjmov a výdavkov. Zníženie hodnoty, ako aj spätné 
zúčtovanie zníženia hodnoty sa účtuje do zisku/straty za úč- 
tovné obdobie.

Poistno-matematické odhady pri kalkulácii záväzkov z dôchod- 
kového zabezpečenia

Náklady na penzijný program so stanovenými požitkami sú 
určené poistno-matematickými výpočtami. Tieto výpočty ob-
sahujú odhady diskontných sadzieb, budúceho rastu miezd, 
úmrtnosti alebo fluktuácie. Vzhľadom na dlhodobú povahu 
takýchto programov podliehajú takéto odhady veľkej miere 
neistoty. Rezerva na dlhodobé zamestnanecké požitky – od- 
chodné – bola k 31. decembru 2016 vo výške 975 144 € 
(k 31. decembru 2015 vo výške 839 535 €).

3. Riadenie finančného rizika 

3.1 Faktory finančného rizika 

Podnikateľská činnosť, ktorú Skupina vykonáva, ju vystavuje 
rozličným finančným rizikám, najmä úverovému riziku a riziku 
zmeny úrokových sadzieb. Hlavné finančné nástroje, ktoré Sku-
pina využíva na riadenie týchto rizík, zahŕňajú bankové úvery, 
pohľadávky a záväzky z obchodného styku vyplývajúce priamo 
z bežnej činnosti Skupiny. 

Riadením rizika sa zaoberá finančný odbor, ktorý identifikoval 
a vyhodnotil finančné riziká a na základe ich analýzy navrhol opat- 
renia na riadenie finančných rizík. Riadenie finančného rizika 
spravujú smernice schválené predstavenstvom Spoločnosti. 
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(i) Trhové riziko 

(a) Cenové riziko

Vzhľadom na to, že Skupina neinvestuje do akcií, resp. obdobných finančných nástrojov, nie je vystavená cenovému riziku. 

Podnikanie v oblasti verejných vodovodov a verejných kanalizácií upravuje zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch 
a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších 
predpisov. Zákon okrem iného upravuje zriaďovanie, rozvoj a prevádzku verejných vodovodov a verejných kanalizácií, práva 
a povinnosti ich prevádzkovateľov, a taktiež dohľad zo strany orgánov verejnej správy, predovšetkým v oblasti dodržiavania kvali-
tatívnych ukazovateľov pre pitnú vodu a odvádzanie odpadových vôd.

Ceny vo vodohospodárskom odvetví a podmienky ich uplatňovania upravuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví zákonom 
č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a vyhláškou ÚRSO č. 195/2013 Z. z., ktorou sa 
ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej 
vody verejnou kanalizáciou.

Vyhláškou ÚRSO č. 195/2013 Z. z. sa ustanovuje rozsah cenovej regulácie vo vodnom hospodárstve, ako aj spôsob jej vykoná-
vania pre regulovaný subjekt. Spôsob vykonávania cenovej regulácie zohľadňuje rozsah, štruktúru a výšku ekonomicky opráv-
nených nákladov, ktoré boli preukázateľne vynaložené na vykonávanie regulovanej činnosti, výšku primeraného zisku vrátane 
rozsahu investícií, ktoré možno do ceny započítať, ako aj spôsob výpočtu maximálnej ceny za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej 
vody a odvedenie a čistenie odpadovej vody. 

ÚRSO vo veci rozhodnutia o návrhu cien za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom, výrobu a distribúciu pitnej vody 
verejným vodovodom a za odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou vydal dňa 22. 11. 2013 právoplatné cenové rozhod-
nutie, ktorým schválil Spoločnosti ceny platné na obdobie od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2016.

Právoplatné cenové rozhodnutie č. 0091/2014/V, ktorým ÚRSO schvaľuje ceny na obdobie od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2016:

Právoplatné cenové rozhodnutie €/m3 bez DPH

Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 0,9359

Maximálna cena za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom 0,6547

Maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 0,9216

(b) Riziko úrokovej sadzby ovplyvňujúce reálnu hodnotu a peňažné toky

Skupina je vystavená riziku vyplývajúcemu zo zmeny úrokovej sadzby najmä v dôsledku krátkodobých a dlhodobých úverov. Pôžičky 
s pohyblivou úrokovou sadzbou vystavujú Skupinu riziku variability peňažných tokov. Pôžičky s pevnou úrokovou sadzbou vystavujú 
Skupinu riziku zmeny reálnej hodnoty.

Skupina má významné pasíva úročené pohyblivou sadzbou, jej úrokové náklady sú závislé od zmien trhových úrokových sadzieb, 

Skupina je preto vystavená riziku z vplyvu zmeny úrokových sadzieb.
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(v celých €) K 31. decembru 2016 K 31. decembru 2015

Pohľadávky z obchodného styku a iné pohľadávky  (poznámka 6) 14 918 773 19 976 148

Peňažné prostriedky a ekvivalenty  (poznámka 5) 29 091 034  33 621 339 

Finančné aktíva spolu  44 009 807  53 597 487

Skupina nemá k 31. decembru 2016 a 2015 žiadne významné úročené aktíva okrem krátkodobých bankových úložiek a peňažných 

prostriedkov na bankových účtoch, peňažné toky z prevádzkovej činnosti sú len v malej miere závislé na pohybe trhovej úrokovej sadzby. 

(ii) Úverové/kreditné riziko

Úverové riziko vzniká v súvislosti s peňažnými prostriedkami a peňažnými ekvivalentmi, finančnými derivátmi a vkladmi v bankách 
a finančných inštitúciách. Skupina je tiež vystavovaná úverovému riziku v súvislosti s obchodom s veľkoodberateľmi a maloodbe- 
rateľmi, a to prostredníctvom nesplatených pohľadávok a v súvislosti s budúcimi dohodnutými transakciami.

Za účelom eliminácie úverového/kreditného rizika z titulu bankových účtov a derivátových finančných nástrojov vstupuje Skupina do 
vzťahov iba s tými bankovými a finančnými inštitúciami, ktoré majú vysoké nezávislé ratingové hodnotenie. Hotovosť je umiestnená 
vo finančných inštitúciách, s ktorými je v čase uloženia peňažných prostriedkov spojené minimálne riziko nesolventnosti.

Finančné aktíva, ktoré predstavujú potenciálne predmet úverového rizika, pozostávajú najmä z pohľadávok z obchodného styku. 
Prehľad pohľadávok z obchodného styku a analýza ich opravnej položky sú uvedené v poznámke 6. 

Skupina má zavedené pravidlá kredit manažmentu, ktoré zabezpečujú minimalizáciu kreditného rizika. Uzavretiu zmluvy s novým 
zákazníkom predchádza zisťovanie bonity zákazníka a schválenie obchodovania. Skupina nepriraďuje individuálne rizikové limity 
svojim zákazníkom. V súvislosti s pohľadávkami z obchodného styku nemá Skupina významnú koncentráciu úverového rizika najmä 
v súvislosti s vysokým počtom rôznorodých zákazníkov. Skupina využíva systém upomienok, ktoré môžu vyústiť až do odpojenia 
poskytovaných dodávok, čo predstavuje najčastejšie používaný spôsob, ako si vynútiť dodržiavanie platobnej disciplíny. Aj napriek 
tomu, že splatenie pohľadávok môže byť ovplyvnené ekonomickými faktormi, manažment sa domnieva, že Skupina nie je vystavená 
významnému riziku väčších strát ako vo výške vytvorených opravných položiek. 

(iii) Riziko likvidity 

Riziko likvidity znamená, že Skupina môže mať ťažkosti so splnením svojich povinností v súvislosti s finančnými záväzkami. Opatrné 
riadenie rizika likvidity znamená zachovávanie dostatočného množstva peňažných prostriedkov a dostupnosť financovania prostred-
níctvom primeraného množstva dohodnutých úverových liniek a schopnosti uzatvárať trhové pozície. Riadenie finančnej pozície 
Skupiny sa zameriava na zachovanie flexibility pri financovaní pomocou udržiavania dostupných úverových liniek. 

Vedenie monitoruje na báze očakávaných peňažných tokov priebežné predpovede úrovne likvidity Spoločnosti. Hlavnými nástrojmi riade- 
nia likvidity sú najmä nečerpaný zostatok úverových liniek (poznámka 12) a peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty (poznámka 5). 

Gestorom spracovania obchodného plánu v Skupine je finančný úsek, ktorý ho pripravuje v spolupráci s vnútropodnikovými útvar-
mi. Obchodný plán je predkladaný k schváleniu predstavenstvu a následne je predkladaný na posúdenie dozornej rade. Súčasťou 
obchodného plánu je aj ročný prehľad finančných tokov zostavený nepriamou metódou. 
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Tabuľka nižšie analyzuje očakávané nediskontované peňažné toky z uhrádzania finančných záväzkov Skupiny:

K 31. decembru 2016 

(v celých €) Menej ako 1 rok Nad 1 rok Spolu 

Bankové úvery (poznámka 13) 6 788 230 72 785 715 79 573 945

Záväzky z obchodného styku a iné (poznámka 12) 23 161 989 3 812 202 26 974 191

Finančné záväzky spadajúce pod IFRS 7 spolu 29 950 219 76 597 917 106 548 136

 * Úroky z bankových úverov predstavujú očakávaný úrokový náklad do doby ich predpokladanej splatnosti. 

K 31. decembru 2015 

(v celých €) Menej ako 1 rok Nad 1 rok Spolu

Bankové úvery (poznámka 13) 6 785 714 79 571 429 86 357 143

Záväzky z obchodného styku a iné (poznámka 12) 20 516 407  20 516 407

Finančné záväzky spadajúce pod IFRS 7 spolu 27 302 121 79 571 429 106 873 550

3.2 Riadenie kapitálu 

Manažment považuje za kapitál Skupiny vlastné imanie, tak ako je prezentované v tejto účtovnej závierke (k 31. decembru 2016: 
364 670 846 €, k 31. decembru 2015: 368 929 136 € – v konsolidovanom výkaze o finančnej situácii k 31. decembru 2015 je uve-
dené vlastné imanie a nekontrolný podiel spolu vo výške 367 001 798 € znížený o hodnotu vlastných akcií v sume 1 927 338 €). 

Cieľom Skupiny pri riadení kapitálu je zabezpečiť schopnosť Skupiny pokračovať vo svojich činnostiach, dostatočnú návratnosť 
kapitálu pre akcionára a udržať optimálnu štruktúru kapitálu s cieľom udržať nízke náklady financovania. 

Skupina tvorí zákonný rezervný fond, ktorý slúži na krytie prípadných strát alebo na opatrenia, ktoré majú prekonať nepriaznivý 
priebeh hospodárenia. Zákonný rezervný fond nemôže byť distribuovaný ako dividenda. 

Skupina je viazaná na základe úverových zmlúv dodržiavať finančný ukazovateľ pomeru vlastného imania k súčtu vlastného ima-
nia a záväzkov. Ku koncu účtovného obdobia bol uvedený ukazovateľ splnený. 

3.3 Odhad reálnej hodnoty 

Nominálne hodnoty finančného majetku a záväzkov znížené o prípadné úpravy s dobou splatnosti kratšou ako jeden rok sa pri-
bližne rovnajú svojej reálnej hodnote. Reálna hodnota finančných záväzkov je na účely vykázania v prílohe stanovená na základe 
diskontovaných budúcich zmluvných peňažných tokov pri súčasnej trhovej úrokovej sadzbe, ktorú má Spoločnosť k dispozícii 
pre podobné finančné nástroje. 
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Podľa vedenia Skupiny sa účtovné hodnoty finančného majetku a finančných záväzkov vykázaných vo finančných výkazoch 
v amortizovaných nákladoch približujú k ich reálnym hodnotám. 

4. Zásadné účtovné odhady a rozhodnutia 

Pri uplatňovaní účtovných zásad Skupiny, ktorých opis sa uvádza v poznámke 2, prijala Skupina nasledujúce rozhodnutia týkajú-
ce sa neistôt a odhadov, ktoré majú významný vplyv na sumy vykázané v účtovnej závierke. V tejto časti sa uvádzajú záležitosti, 
ktoré predstavujú významné riziko závažných úprav v budúcich účtovných obdobiach: 

(i) Znehodnotenie budov, stavieb, strojov a zariadení 

Tržby Skupiny sú regulované a odvíjajú sa od jej oprávnených nákladov, ktoré posudzuje ÚRSO v súlade s platnou legislatí-
vou. Spoločnosť spravuje rozsiahly hmotný a nehmotný majetok potrebný na zabezpečenie jej činnosti. Ďalšiu časť technológie 
spravuje dcérska spoločnosť BIONERGY, a. s. Zostatková hodnota hmotného a nehmotného majetku BVS a dcérskej spoloč-
nosti BIONERGY, a. s., k 31. decembru 2016 dosiahla 475 mil. € (k 31. decembru 2015: 474 mil. €). Vedenie Skupiny posúdi- 
lo budúce ekonomické úžitky plynúce z hmotného a nehmotného majetku Spoločnosti spolu s úžitkami plynúcimi z finančnej 
investície v BIONERGY, a. s., vzhľadom na vysoký stupeň previazanosti podnikania oboch spoločností ako jednu peňazotvornú 
jednotku (angl. „Cash Generating Unit“). 

(ii) Súdne spory 

Skupina je účastníkom rôznych súdnych sporov, v súvislosti s ktorými vedenie odhadlo pravdepodobnú stratu, dôsledkom ktorej 
môžu byť určité finančné výdavky. Pri stanovení tohto odhadu sa Skupina spoliehala na poradenstvo svojho externého právneho 
zástupcu, najnovšie dostupné informácie o stave súdnych pojednávaní a interné hodnotenie pravdepodobného výsledku. Pod-
robnosti o jednotlivých súdnych sporoch sa uvádzajú v poznámke 15 a 25. 

5. Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty 

V súvahe pozostávajú peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty z týchto položiek: 

(v celých €) K 31. decembru 2016  K 31. decembru 2015

Hotovosť a peňažné ekvivalenty v pokladni   40 693 40 574

Bežné účty v bankách   29 050 341 27 580 765 

Terminované vklady   0 6 000 000 

Spolu   29 091 034 33 621 339 

K 31. decembru 2016 mohla Skupina voľne disponovať peňažnými prostriedkami a peňažnými  ekvivalentmi s výnimkou termíno-
vaných vkladov so splatnosťou na obdobie od 1 týždňa do 3 mesiacov.

Žiadne zostatky nie sú ani po splatnosti, ani znehodnotené.
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(v celých €) K 31. decembru 2016 K 31. decembru 2015 

Pohľadávky z obchodného styku 14 306 946 15 006 963

Nevyfakturované výnosy 355 335 2 915 233

Pohľadávky z titulu vkladu akcionára

Pohľadávky z obchodného styku spolu 14 662 281 17 922 196

Preddavky a náklady budúcich období 248 811 341 071

Daňové pohľadávky (najmä z titulu DPH) 7 681 1 621 655

Iné nefinančné pohľadávky  9 126

Spolu iné nefinančné pohľadávky 256 492 2 053 952

Spolu 14 918 773 19 976 148

(v celých €) 2016 2015

Na začiatku obdobia 2 880 320 1 927 897

Tvorba opravnej položky k pohľadávkam 3 855 099 2 864 999

Rozpustenie opravnej položky  -2 006 502 -1 881 616

Odpis pohľadávok z dôvodu nevymožiteľnosti -28 547 -30 960

Na konci obdobia 4 700 370 2 880 320

6. Pohľadávky z obchodného styku a iné pohľadávky

Skupina vytvorila 100-percentné opravné položky na všetky pohľadávky nad 365 dní (okrem pohľadávok voči mestám a mestským 
častiam), pretože z predchádzajúcich skúseností vyplýva, že pohľadávky, ktoré sú po splatnosti vyše 365 dní, sú vo všeobecnosti ne-
vymožiteľné. Na pohľadávky z obchodného styku, ktoré sú neuhradené 60 až 365 dní, sa tvoria opravné položky na základe odhadu 
nevymožiteľnej sumy z predaja výrobkov podľa predchádzajúcich skúseností s nesplácaním pohľadávok podľa percenta. 

Na pohľadávky Skupiny je v prospech VÚB, a. s., zriadené záložné právo. Najvyššia hodnota istiny, do ktorej sa zabezpečená 
pohľadávka zabezpečuje, je 20 mil. € (k 31. decembru 2015 vo výške 20 mil. €).

Na pohľadávky je v prospech Tatrabanky, a. s., zriadené záložné právo. Najvyššia zabezpečovacia suma je 115 mil. €.

Reálna hodnota pohľadávok nie je významne odlišná od ich účtovnej hodnoty.

Vývoj opravnej položky je uvedený v nasledujúcej tabuľke:
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(v celých €) K 31. decembru 2016  K 31. decembru 2015

Materiál a náhradné diely 1 796 327 1 916 745 

Spolu 1 796 327 1 916 745

Materiál a náhradné diely 85 009 1 022 85 009 1 022 

Zásoby spolu 85 009 1 022 85 009 1 022

Zásoby sú upravené o opravné položky k pomaly obrátkovému materiálu a náhradným dielom vo výške 1 022 € (2015: 85 009€€).

Vývoj opravnej položky k pomaly obrátkovému materiálu v priebehu účtovného obdobia končiaceho 31. decembra 2016 je uvedený 
v nasledujúcej tabuľke:

Na zásoby Skupiny nebolo zriadené záložné právo v prospech veriteľov.

   K 1. januáru 2016 Tvorba Rozpustenie K 31. decembru 2016

7. Zásoby 
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31. december 2015 
 Obstarávacia cena k 1. 1. 2015 639 309 148 94 448 171 84 943 414 818 700 733

Oprávky a opravné položky  -308 850 524 -68 153 980 -3 209 250 -380 213 754

Zostatková cena 330 458 624 26 294 191 81 734 164 438 486 979

Prírastky 249 951 8 544 556 60 129 486 68 923 993

Zaradenie do používania 53 368 554 3 508 003  -56 876 557 0

Úbytky -4 046 426  -578 061 -4 953 529 -9 578 016

Odpisy -15 432 075 -6 173 965  0  -21 606 040 

Zmena opravnej položky 0 6 173 739 373 745 546

Konečná zostatková cena k 31. 12. 2015 364 598 628 31 600 897  80 772 937 476 972 462 

Obstarávacia cena 688 881 227  105 922 669  83 242 814 878 046 710

Oprávky a opravné položky -324 282 599 -74 321 772  -2 469 877 -401 074 248 

Zostatková cena 364 598 628 31 600 897 80 772 937 476 972 462

8. Dlhodobý hmotný majetok

     
 Pozemky, budovy Stroje, prístroje Nedokončená Celkom 
31. december 2016 a stavby a zariadenia investičná výstavba

Obstarávacia cena k 1. 1. 2016 688 881 227 105 922 669 83 242 814 878 046 710

Oprávky a opravné položky -324 282 599 -74 321 772  -2 469 877 -401 074 248

Zostatková cena 364 598 628 31 600 897 80 772 937 476 972 462

Prírastky 0 1 052 559 40 400 595 41 453 154

Zaradenie do používania 65 344 334 24 488 333 -89 832 667 -1

Úbytky -11 036 083 -3 579 866 0 -14 615 950

Odpisy -16 452 907 -8 175 408 0 -24 628 315

Zmena opravnej položky -265 246 0 1 923 343 1 658 097

Konečná zostatková cena k 31. 12. 2016 402 188 725 45 386 514 33 264 208 480 839 447

Obstarávacia cena 743 189 478 127 883 694 33 810 742 904 883 914

Oprávky a opravné položky -341 000 753 -82 497 180  -546 534 -424 044 466

Zostatková cena 402 188 725 45 386 514 33 264 208 480 839 447

Na dlhodobý majetok Skupiny nie je v prospech veriteľov zriadené záložné právo. Dlhodobý hmotný majetok je poistený pre 
prípad škôd živelnou pohromou, prerušením prevádzky (a ďalšie prípady) až do výšky obstarávacej hodnoty majetku.
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9. Nehmotný majetok

(v celých €)

Stav k 1. januáru 2015 

Obstarávacia cena 7 949 723 

Oprávky a opravné položky  -4 884 701 

Zostatková hodnota  3 065 022 

 

Rok končiaci 31. decembra 2015 

Prírastky  335 428 

Úbytky  -749 013 

Odpisy  -415 192 

Zostatková hodnota  2 236 245 

 

Stav k 1. januáru 2016 

Obstarávacia cena  8 130 630 

Oprávky a opravné položky  -5 894 385 

Zostatková hodnota  2 236 245 

Rok končiaci 31. decembra 2016 

Prírastky  471 995 

Úbytky  -31 634 

Odpisy  -531 682 

Zmena opravnej položky  197 366 

Zostatková hodnota  2 342 290 

 

Stav k 31. decembru 2016 

Obstarávacia cena  9 306 890 

Oprávky a opravné položky  -6 964 600 

Zostatková hodnota 2 342 090

Dlhodobý nehmotný majetok predstavuje najmä softvér používaný spoločnosťami v Skupine a nehmotný majetok v obstaraní 
spoločnosti BVS.
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10. Odložená daň z príjmov

Odložená daň z príjmov sa počíta v plnej výške z dočasných rozdielov podľa súvahovej záväzkovej metódy s použitím základnej 
daňovej sadzby 21 % (v roku 2015 sadzba 22 %). Odložený daňový záväzok je tvorený najmä z rozdielu medzi daňovou a účtovnou 
hodnotou dlhodobého hmotného majetku.

Skupina si započítava odložené daňové pohľadávky a záväzky, ak má právne vymožiteľný nárok započítať krátkodobú pohľadáv-
ku s krátkodobým záväzkom a ak sa odložená daň z príjmov týka toho istého daňového úradu.

Odložená daňová pohľadávka:

(v celých €) K 31. decembru 2016 K 31. decembru 2015 
 
Odložený daňový záväzok z majetku -7 562 389 -10 458 332 

Odložená daňová pohľadávka k rezervám 122 980 2 050 855 

Ostatné 55 233 1 246 400 

Spolu -7 384 176 -7 161 077

11. Výnosy budúcich období

(v celých €) K 31. decembru 2016

Dlhodobé 

Dotácie a príspevky k 31. decembru 2015 42 650 392 

Použitie za rok cez výkaz ziskov a strát -2 672 178 

Prírastky za rok 3 913 470 

Dotácie a príspevky k 31. decembru 2016 43 891 684 

Krátkodobé 

Dotácie a príspevky – krátkodobá časť 1 378 332 

Použitie za rok cez výkaz ziskov a strát -88 337 

Prírastky za rok 1 703 394 

 2 993 389
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12. Záväzky z obchodného styku a iné záväzky

(v celých €) K 31. decembru 2016 K 31. decembru 2015  

Finančné záväzky: 

Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky 24 891 723 21 228 015 

Nevyfakturované dodávky a dohadné položky 84 310 161 799 

Výdavky budúcich období 308 968 104 104 

 25 285 001 21 493 918 

Nefinančné záväzky: 

Záväzky zo vzťahov k zamestnancom 1 003 516 1 074 557 

Záväzky voči Sociálnej poisťovni 685 674 651 481 

 1 689 190 1 726 038 

Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky spolu 26 974 191 23 219 956

Reálna hodnota krátkodobých a dlhodobých záväzkov nie je významne odlišná od ich účtovnej hodnoty.

Spoločnosť nemá žiadne záväzky kryté záložným právom.

Štruktúra záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

(v celých €) K 31. decembru 2016 K 31. decembru 2015  

Záväzky do lehoty splatnosti 25 284 234 21 467 452 

Záväzky po lehote splatnosti 1 689 957 1 752 504 

Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky spolu 26 974 191 23 219 956

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcej tabuľke:     

(v celých €)  K 31. decembru 2016 K 31. decembru 2015 

Stav k 1. januáru 102 101 102 686 

Tvorba na ťarchu nákladov, ostatný prídel 363 999 333 041 

Čerpanie -363 732 -333 626 

Stav k 31. decembru 102 368 102 101



120

13. Úvery a pôžičky 

(v celých €) K 31. decembru 2016 K 31. decembru 2015  
 
Krátkodobé 

Bankové úvery 6 788 230 6 785 714 

Krátkodobé úvery a pôžičky spolu 6 788 230 6 785 714 

 

Dlhodobé 

Bankové úvery 72 785 715 79 571 429 

Dlhodobé úvery a pôžičky spolu 72 785 715 79 571 429 

 

Úvery a pôžičky spolu 79 573 945 86 357 143 

Zostatková doba splatnosti úverov a pôžičiek:

Spoločnosť má od júla 2010 uzatvorenú zmluvu o financovaní so Všeobecnou úverovou bankou, a. s., na poskytnutie bankového 
úveru v celkovej sume 20 mil. € za účelom financovania projektov a nákup investičného majetku. K 31. decembru 2016  bola už 
splatená čiastka 11 428 571 €. Konečná splatnosť bankového úveru je 29. júla 2020. 

Od augusta 2013 má Spoločnosť uzatvorenú zmluvu o splátkovom úvere s Tatra bankou, a. s., na poskytnutie bankového úveru 
v celkovej sume 80 mil. € za účelom financovania projektov a nákup investičného majetku. K 31. decembru 2016 bol splatený 
úver vo výške 9 000 000 €. Splátky úveru sa podľa zmluvy začali v marci 2015. Konečná splatnosť bankového úveru je 31. decem- 
bra 2020.

Bankové úvery sú zabezpečené záložným právom na všetky existujúce a budúce pohľadávky Spoločnosti.

Reálna hodnota dlhodobých úverov a pôžičiek nie je významne odlišná od ich účtovnej hodnoty. 

Skupina dodržala všetky podmienky úverovej zmluvy definujúce plnenie finančných ukazovateľov k 31. decembru 2016.

(v celých €) K 31. decembru 2016 K 31. decembru 2015 

Do 1 roka 6 788 230 6 785 714 

1 – 2 roky 72 785 715 15 177 379 

Viac ako 5 rokov 0 64 394 050 
Úvery a pôžičky spolu 79 573 944 86 357 143
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14. Záväzok z požitkov pri skončení zamestnania

Dlhodobý program zamestnaneckých požitkov platný v Spoločnosti predstavuje program so stanovenými požitkami, podľa ktoré-
ho majú zamestnanci nárok na jednorazový príspevok pri odchode do starobného dôchodku vo výške dvojnásobku priemernej 
mzdy zamestnanca.

Zmenu záväzkov, netto, vykázaných v súvahe za rok končiaci sa 31. decembra 2016 a rok končiaci sa 31. decembra 2015, možno 
zhrnúť takto:

(i) Environmentálne rezervy 

Rezerva k 31. decembru 2016 bola vo výške 78 925 € (k 31. decembru 2015: 723 827 €). V priebehu roka 2016 boli vykonávané 
práce na revitalizácii skládky odpadu v areáli Ústrednej čistiarne odpadových vôd vo Vrakuni; tieto náklady boli kryté z rezervy   
vytvorenej v minulosti.

(ii) Súdne spory 

Rezerva na pasívne súdne spory v celkovej sume 3 281 915 € (2015: 6 775 850 €) sa tvorí do doby rozhodnutia súdu o jednotli-
vých súdnych sporoch na základe odborných posúdení právnymi zástupcami Spoločnosti, ktorí majú najrelevantnejšie informácie 
o priebehu súdnych sporov, dôkazových materiáloch a pod.

15. Dlhodobé rezervy

(v celých €) K 1. januáru Tvorba Použitie Zrušená K 31. decembru 

Dlhodobé rezervy 
 Rezervy na súdne spory (ii) 3 450 669  3 584 220 109 174 149 865 6 775 850 

Environmentálne rezervy (i) 665 869 57 958 0 0 723 827 

Spolu za rok 2015 4 116 538    7 499 677 

 

Rezervy na súdne spory (ii) 6 775 850 141 040 43 994 3 590 981 3 281 915 

Environmentálne rezervy (i) 723 827 0 644 902  0 78 925 

Spolu za rok 2016 7 499 677    3 360 840
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K 31. decembru 2016 a 2015 pozostávalo základné imanie Spoločnosti z 8 477 431 zaknihovaných kmeňových akcií v menovi-
tej hodnote 33,19 €, ktoré boli úplne splatené. K 31. decembru 2016 spoločnosť držala 714 771 vlastných akcií (2015: 714 771) 
v obstarávacej hodnote 1 927 338 €. Držanie týchto akcií nie je zákonom žiadnym spôsobom obmedzené. 

17. Výnosy

(v celých €) Rok 2016 Rok 2015 (pôvodné) Rok 2015 (opravené)  

Vodné 42 064 609 41 267 987 41 267 987 

Stočné 43 375 589 44 804 571 44 804 571 

Ostatné výnosy 4 052 378 9 803 623 1 604 484 

Výnosy spolu 89 492 576 95 876 181 87 677 042

18. Mzdové náklady

(v celých €) Rok 2016 Rok 2015  

Mzdy (vrátane odmien pre členov štatutárnych orgánov) 18 001 190 17 467 489 

Sociálne povinné odvody 6 073 979 6 068 391 

Ostatné sociálne náklady 1 632 680 1 195 628 

Mzdové náklady spolu 25 707 849 24 731 508

16. Základné imanie
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19. Služby 

(v celých €) Rok 2016 Rok 2015  

Prenájom 5 493 612 2 608 086 

Opravy a údržba 2 221 354 3 179 289 

Bezpečnosť a ochrana majetku 1 450 418 1 248 586 

Poštovné, telefóny 902 090 926 657 

Právnické, ekonomické a daňové služby 1 286 998 1 418 068 

Upratovanie, odvoz a likvidácia odpadu 1 487 788 551 861 

IT služby 177 752 2 475 843 

Školenia, analýzy, projekty 253 993 33 424 

Tvorba rezervy na súdne spory 141 040 3 459 855 

Cestovné 82 423  42 532 

Reprezentačné 81 872 42 247 

Údržba zelene, povrchové úpravy 1 958 343 1 010 537 

Odpočty a výmeny vodomerov 2 792 994 1 441 230 

ISR  2 610 612  1 347 118 

Nákup DNM 168 312 86 852 

Režimové sledovanie 127 613 65 850 

Služby súvisiace s vymáhaním pohľadávok 101 427 52 338 

Marketing, obchod 503 360 259 742 

Špeciálna doprava 829 375 427 971 

Ostatné služby (refakturácie a pod.) 14 866 978  7 671 601 

Služby spolu 37 538 354 28 349 687



124

20. Ostatné prevádzkové náklady a výnosy

21. Daň z príjmov

(v celých €) Rok 2016 Rok 2015 (pôvodné) Rok 2015 (opravené)

Ostatné prevádzkové výnosy 

Tržby z predaja DM a materiálu 221 622 115 197 115 197 

Zmluvné pokuty a penále 508 102 322 241 322 241 

Rozpustenie dotácií a darov do výnosov 2 760 514 1 698 077 1 698 077 

Ostatné výnosy 14 822 761 2 151 891 10 351 030 

Spolu 18 312 999 4 287 406 12 486 545 

 

Ostatné prevádzkové náklady 

Zostatková cena predaného DM a materiálu 172 751 10 743 10 743 

Opravné položky na zníženie hodnoty pohľadávok 1 894 462 983 511 983 511 

Dane a poplatky 754 381 733 618 733 618 

Ostatné náklady 982 799 661 423 661 423 

Spolu 3 804 393 2 389 295 2 389 295

(v celých €) Rok 2016 Rok 2015  

Splatná daň z príjmov 826 942 927 901 

Zmena stavu odloženej dane -358 942 462 390 

Daň z príjmov spolu 468 000 1 390 291
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22. Peňažné toky z prevádzkovej činnosti

23. Odmeny a požitky poskytnuté manažmentu

Platy a odmeny vyplatené počas roka končiaceho sa 31. decembra 2016 členom orgánov Skupiny predstavujú 277 868 € 
(31. december 2015: 258 618 €). Platy a odmeny sú súčasťou osobných nákladov.

24. Prípadné ďalšie záväzky a ostatné finančné povinnosti

Skupina má tieto prípadné ďalšie záväzky, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe:

(i) Zabezpečenie bankových úverov

Na pohľadávky Skupiny je v prospech VÚB, a. s., zriadené záložné právo. Najvyššia hodnota istiny, do ktorej sa zabezpečená pohľa- 
dávka zabezpečuje, je 20 mil. € (k 31. decembru 2015 vo výške 20 mil. €).

Na pohľadávky je v prospech Tatrabanky, a. s., zriadené záložné právo. Najvyššia zabezpečovacia suma je 115 mil. €.

Reálna hodnota pohľadávok nie je významne odlišná od ich účtovnej hodnoty.

(v celých €) Poznámka Rok 2016 Rok 2015
 Zisk za bežné obdobie pred zdanením  2 852 612 4 940 843 

upravené o: 

Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku 9 25 230 368 22 228 594 

Odpis pohľadávky  28 219 30 960 

Zvýšenie (zníženie) opravných položiek k pohľadávkam 6 1 819 668 983 511 

Zvýšenie (zníženie) opravných položiek k dlhodobému majetku 8  -2 328 345 -151 055 

Zvýšenie (zníženie) opravných položiek k zásobám 7  -83 112  -4 398 

Zvýženie (zníženie) rezerv 14  -3 180 772 3 673 102 

Strata (zisk) z predaja dlhodobého hmotného majetku   -29 812  -104 454 

Zmena stavu výnosov budúceho obdobia 11 4 234 681 12 946 809 

Úrokové náklady netto  823 788 763 401 

 

Zmeny pracovného kapitálu 

Úbytok (prírastok) zásob 7 226 478 4 563 

Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a iných pohľadávok  6  -3 036 950 3 995 481 

Prírastok (úbytok) záväzkov z obchodného styku a iných záväzkov 12 11 640 387 -711 238 

Ostatné príjmy z prevádzkovej činnosti  187 375 0 

Spolu  38 384 585 48 596 120
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(ii) Neistota v oblasti slovenského daňového práva

Vzhľadom na to, že mnohé oblasti slovenského daňového práva doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje neistota 
v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až po tom, keď budú 
k dispozícii právne precedensy, príp. oficiálne interpretácie príslušných orgánov. 

(iii) Environmentálne záťaže

Dňa 13. mája 2004 schválil parlament Slovenskej republiky zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej ná-
rodnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), do ktorého boli tiež zahrnuté požiadavky 
smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd. Na základe tohto zákona je povinnosť dobudovať verejnú 
kanalizáciu so zabezpečením čistenia odpadových vôd v aglomeráciách s počtom obyvateľov nad 10 000 do konca roku 2010 
a v aglomeráciách s počtom obyvateľov nad 2 000 do konca roku 2015. Spoločnosť financuje tieto investície z vlastných zdrojov, 
dotácií zo štátneho rozpočtu a fondov Európskej únie a bankovými úvermi. 

V júli 2010 uzatvorila Spoločnosť zmluvu so Všeobecnou úverovou bankou, a. s., o financovaní za účelom financovania projektov 
a nákupu dlhodobého investičného majetku a rekonštrukcie súčasného majetku a investičných potrieb Spoločnosti. 

V auguste 2013 Spoločnosť uzatvorila zmluvu o splátkovom úvere s Tatra bankou, a. s., na poskytnutie bankového úveru za 
účelom financovania projektov a nákup investičného majetku v celkovej sume 80 mil. €. K 31. decembru 2016 bol čerpaný  
dlhodobý úver v sume 80 mil. € (splatených 9 000 000 €). Konečná splatnosť bankového úveru je 31. decembra 2020.

Na základe zákona o vodách Spoločnosť odvádza poplatky vo výške 0,0332 €/m3 za odobratú vodu z podzemných zdrojov 
a v zmysle nariadenia vlády SR č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a pod-
robnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd v znení neskorších predpisov odvádza aj poplatky za vypúšťanie odpadových 
vôd do povrchových vôd. V roku 2016 Spoločnosť odviedla poplatky za vypúšťanie odpadových vôd vo výške 285 701 € (v roku 
2015: 329 011 €).

(iv) Súdne spory

Spoločnosť je v súčasnosti zaangažovaná v niekoľkých pasívnych súdnych sporoch. Konečný výsledok týchto sporov môže vy-
ústiť do záväzkov vyšších, než sú zaúčtované rezervy, a tieto rozdiely môžu byť významné. Výška rezerv a iné informácie, ktoré sa 
vzťahujú na jednotlivé právne a iné spory, nie sú samostatne zverejnené, pretože manažment Spoločnosti sa domnieva, že ich 
zverejnenie by mohlo vážne ohroziť pozíciu Spoločnosti v týchto sporoch.

(v) Regulačný rámec v oblasti rozvoja a prevádzkovania verejných vodovodov a verejných kanalizácií

Podnikanie v oblasti verejných vodovodov a verejných kanalizácií upravuje zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch 
a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších 
predpisov. Zákon okrem iného upravuje zriaďovanie, rozvoj a prevádzku verejných vodovodov a verejných kanalizácií, práva 
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a povinnosti ich prevádzkovateľov, a taktiež dohľad zo strany orgánov verejnej správy, predovšetkým v oblasti dodržiavania kvali- 
tatívnych ukazovateľov pre pitnú vodu a odvádzanie odpadových vôd.

Ceny vo vodohospodárskom odvetví a podmienky ich uplatňovania upravuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví zákonom 
č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a vyhláškou ÚRSO č. 195/2013 Z. z., ktorou sa 
ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej 
vody verejnou kanalizáciou v znení neskorších predpisov.

Vyhláškou ÚRSO č. 195/2013 Z. z. sa ustanovuje rozsah cenovej regulácie vo vodnom hospodárstve, ako aj spôsob jej vykoná-
vania pre regulovaný subjekt. Spôsob vykonávania cenovej regulácie zohľadňuje rozsah, štruktúru a výšku ekonomicky opráv-
nených nákladov, ktoré boli preukázateľne vynaložené na vykonávanie regulovanej činnosti, výšku primeraného zisku vrátane 
rozsahu investícií, ktoré možno do ceny započítať, ako aj spôsob výpočtu maximálnej ceny za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej 
vody a odvedenie a čistenie odpadovej vody.

ÚRSO vo veci rozhodnutia o návrhu cien za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom, výrobu a distribúciu pitnej vody 
verejným vodovodom a za odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou vydal dňa 22. 11. 2013 právoplatné cenové rozhod-
nutie, ktorým schválil Spoločnosti ceny platné na obdobie od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2016.

Právoplatné cenové rozhodnutie č. 0091/2014/V, ktorým ÚRSO schvaľuje ceny na obdobie od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2016:

Právoplatné cenové rozhodnutie €/m3 bez DPH 
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 0,9359 
Maximálna cena za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom 0,6547 
Maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 0,9216

Cenové rozhodnutie na rok 2014 platí aj na roky 2015 a 2016.

Skupina nemá významné transakcie so spriaznenými osobami, ktoré by si vyžadovali samostatné zverejnenie.

25. Udalosti po súvahovom dni

Po súvahovom dni nenastali žiadne významné udalosti vyžadujúce si zverejnenie alebo úpravu výkazov.





 

VÝKAZY BVS ZA POSLEDNÝCH 5 ROKOV

 

PREHĽAD O POHYBE AKCI Í
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(v tis. €) 2016  2015 2014 2013 2012
Spolu majetok 552 678  557 159 548 588 483 827 445 446 
Neobežný majetok 517 733  512 069 479 366 429 588 400 017 
Dlhodobý nehmotný majetok 2 017  1 858 2 543 2 986 2 193 
Dlhodobý hmotný majetok 459 569  454 063 420 676 370 455 341 677 
Dlhodobý finančný majetok 56 147  56 147 56 147 56 147 56 147 
Podielové cenné papiere a podiely 
v prepojených účtovných jednotkách 

56 147
  

56 147 56 147 56 147 56 147
  

Obežný majetok 34 540  42 005 65 486 50 644 41 834 
Zásoby 515  319 5 26 33 
Dlhodobé pohľadávky 0  0 0 0 1 
Krátkodobé pohľadávky 14 634  15 510 19 116 16 572 14 963 
Krátkodobý finančný majetok 1 927  1 927 1 927 - - 
Finančné účty 17 463  24 248 44 438 34 046 26 837 
Časové rozlíšenie 405  3 086 3 736 3 595 3 595 
Spolu vlastné imanie a záväzky 552 678  557 159 548 588 483 827 445 446 
Vlastné imanie 387 357  389 030 388 063 383 770 383 607 
Základné imanie 281 366  281 366 281 366 279 439 279 439 
Emisné ážio 0 0 0 0 0
Ostatné kapitálové fondy 2 344  2 344 2 344 2 344 2 344 
Zákonné rezervné fondy 32 803  32 501 32 076 31 852 31 526 
Ostatné fondy zo zisku 33 253  32 708 32 708 32 708 32 708 
Oceňovacie rozdiely z precenenia 34 159  34 159 34 159 34 159 34 159 
Výsledok hospodárenia minulých rokov 2 935  2 935 2 935 1 023 2 023 
Výsledok hospodárenia  
za účtovné obdobie 

497
  

3 017
 

2 475 2 246 1 408
 

Záväzky 118 127  123 996 129 331 79 347 47 439 
Rezervy zákonné 316  1 144 1 067 1 131 988 
Ostatné dlhodobé 
a krátkodobé rezervy 6 097  9 223 5 171 3 413 2 313 
Dlhodobé záväzky 10 405  9 625 8 019 5 904 6 049 
Krátkodobé záväzky 21 734  17 647 30 321 25 423 20 375 
Bankové úvery a výpomoci 79 574  86 357 84 753 43 476 17 714 
Bankové úvery dlhodobé 72 786  79 571 77 965 41 190 15 428 
Bežné bankové úvery 
a krátkodobé finančné výpomoci 

6 788 
 

6 786 6 788 2 286 2 286
 

Časové rozlíšenie 47 194  44 133 31 194 20 710 14 400 

Súvaha

VÝKAZY BVS ZA POSLEDNÝCH 5 ROKOV
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(v tis. €) 2016 2015 2014 2013 2012
Čistý obrat 91 982  89 969 87 032 - - 
Výnosy z hospodárskej činnosti 92 290  90 284 88 741 86 194 86 559 
Tržby z predaja tovaru 0 0 0 0 0 
Tržby z predaja vlastných výrobkov 42 065  41 274 40 930 40 080 40 436 
Tržby z predaja služieb 45 395  45 620 44 880 43 885 44 115 
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 196  316 0 0 0 
Aktivácia 772  579 585 511 348 
Tržby z predaja dlhodobého majetku 
a materiálu 

122
  

39
 

2 0 100
 

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 3 740  2 456 2 343 1 718 1 559 
Náklady na hospodársku činnosť 91 961  87 162 86 386 83 046 83 886 
Náklady vynaložené 
na obstaranie predaného tovaru 0 

0
 

0 0 0
 

Spotreba materiálu, energie 
a ostatných neskladovateľných dodávok 

12 281
  12 149  13 267 13 018 13 005 

Opravné položky k zásobám 0 0 0 0 0 
Služby 38 083  35 708 33 852 32 025 30 554 
Osobné náklady 17 019  16 217 16 069 15 394 13 151 
Dane a poplatky 641  595 708 446 1 115 
Odpisy a opravné položky k dlhodobému 
nehmotnému majetku a k dlhodobému 
hmotnému majetku 

21 228

  

20 617

 

22 518 19 721 24 097

 
Zostatková cena predaného dlhodobého 
majetku a predaného materiálu 

96
  

11
 

8 33 192
 

Opravné položky k pohľadávkam 1 930  959 -574 715 592 
Ostatné náklady na hospodársku činnosť 684  906 538 1 694 1 179 
Výsledok hospodárenia 
z hospodárskej činnosti 

328
  

3 121
 

2 354 3 148 2 673
 

Pridaná hodnota 38 064  39 932 39 276 39 433 41 341 
Výnosy z finančnej činnosti 875  1 616 1 293 129 297 
Náklady na finančnú činnosť 982  893 697 397 102 
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -107  723 596 -268 195 
Mimoriadne výnosy - -  - 0 0 
Mimoriadne náklady - - -  0 0 
Výsledok hospodárenia 
z mimoriadnej činnosti - - -

  0 0
 

Výsledok hospodárenia za účtovné 
obdobie pred zdanením 

221
  

3 844
 

2 950 2 880 2 868
 

Splatná daň z príjmov 5  377 296 570 670 
Odložená daň z príjmov -281  450 179 64 789 
Výsledok hospodárenia 497 3 017 2 475 2 246 1 408

Výkaz ziskov a strát
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      Účtovné obdobie

 Názov položky   2016 2015 2014 2013 2012

Z/S
 Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením  

 daňou z príjmov (+/–)   
221

  
3 844

 
2 950 2 880 2 868

 

A.1
 Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia 

 z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/–)  
19 976 

 
25 162

 
21 114 21 705 23 853

 

A.1.1
 Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého 

 hmotného majetku (+)   
23 312

  
20 761

 
19 775 19 533 23 606

 

A.1.2
 Zostatková hodnota DHNM účtovaná pri vyradení tohto majetku 

 do nákladov na bežnú činnosť s výnimkou jeho predaja (+)  
4 1

 
232 112 16 

 
A.1.3 Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/–)  - - - - - 
A.1.4 Zmena stavu rezerv (+/–)   -3 136  4 129 -1 694 1 243 -585 
A.1.5 Zmena stavu opravných položiek (+/–)   -233  1 073 1 926 628 910 
A.1.6 Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/–)   - - - - 
A.1.7 Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (–)  -864 -1 576 1 221 - - 
A.1.8 Úroky účtované do nákladov (+)   909 810 -388 115 -  
A.1.9 Úroky účtované do výnosov (–)   -10 -40 - - -213 
A.1.10 Kurzové rozdiely (+/–)   - - - - - 

A.1.11
 Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou toho 

 majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/–)  
-24

 
-27

 
-6 33 92

 
A.1.12 Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/–)  19 31 48 41 27 

A.2
 Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok  

 hospodárenia z bežnej činnosti   
11 279

 
15 522

 
19 036 9 320 -225

 
A.2.1 Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (–/+)  2 049 3 057 2 101 -2 001 -1 151 
A.2.2 Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/–)  9 426 12 779 17 497 11 314 955 
A.2.3 Zmena stavu zásob (–/+)   -196 -314 -21 7 -29 

A.2.4
 Zmena stavu krátkodobého finančného majetku s výnimkou 

 majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov    
 a peňažných ekvivalentov (–/+)  

  - - - - -

 
A.2.5 Iné   - - -541 - -  

*
 Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov 

 a výdavkov, ktoré sú uvedené osobitne v iných častiach    
 prehľadu peňažných tokov (+/–) (súčet Z/S + A.1 + A.2)  

31 476
 

44 529
 
 43 100 33 905 26 496

 
A.3 Prijaté úroky (+)   10 40 41 127 297 
A.4 Výdavky na zaplatené úroky (–)   -909 -810 -460 -244 -84 
A.5 Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)   864 1 576 - - - 
A.6 Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (–)  -2 051 -2 051 -  -2 082 -2 190 
A.7 Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (–/+)  -414 -94 -522 -933 -865 

A.8
 Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa 

 na prevádzkovú činnosť (+) 
    - -

 - 

A.9
 Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce 

 sa na prevádzkovú činnosť (–) 
    - - -

 
A Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti   29 014 43 189 42 159 30 773 23 654

VÝKAZ PEŇAŽNÝCH TOKOV

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (v tis. €)
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Účtovné obdobie

 Názov položky   2016 2015 2014 2013 2012 

B.1.1
 Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného 

 a nehmotného majetku (–) 
-26 015

 
-65 021

 
-73 044 -49 326 -27 671

 

B.1.2
 Výdavky na obstaranie dlhodobých CP a podielov v iných 

 ÚJ s výnimkou CP, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty 
 a CP určených na predaj alebo na obchodovanie (–)  

- - - - -

 
B.1.3 Príjmy z predaja dlhodobého hmotného a nehmotného majetku (+) - 38 2 1 100 

B.1.4
 Príjmy z predaja dlhodobých CP a podielov v iných ÚJ 

 s výnimkou CP, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty 
 a CP určených na predaj alebo na obchodovanie (+) 

- - - - -

 

B.1.5
 Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov 

 a podielov v iných účtovných jednotkách 
- - - - -

 

B.2.1
 Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté inej ÚJ, ktorá je 

 súčasťou konsolidovaného celku (–) 
- - - - -

 

B.2.2
 Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých inej 

 ÚJ, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+) 
- - - -

 

B.2.3
 Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté tretím osobám 

 s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých ÚJ, ktorá je 
 súčasťou konsolidovaného celku (–) 

- - - - -

B.2.4
 Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých tretím osobám 

 s výnimkou pôžičiek poskytnutých ÚJ, ktorá je 
 súčasťou konsolidovaného celku (+) 

- - - - -

 

B.3
 Príjmy z prenájmu súboru hnuteľného a nehnuteľného majetku 

 používaného a odpisovaného nájomcom (+) 
- - - - -

 
B.4 Prijaté úroky (+) - - - - - 
B.5 Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+) - - - - - 

B.6.1
 Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené 

 na predaj alebo na obchodovanie (–) 
- - - - -

 

B.6.2
 Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené 

 na predaj alebo na obchodovanie (+) 
- - - - -

 
B.7 Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (–) - - - - - 

B.8.1
 Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa 

 na investičnú činnosť (+) 
- - - - -

 

B.8.2
 Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa 

 na investičnú činnosť (–) 
- - - - -

 
B.9.1 Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+) - - - - - 
B.9.2 Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (–) - - - - - 
B Čisté peňažné toky z investičnej činnosti -29 015 -64 983 -73 042 -49 325 -27 571

Peňažné toky z investičnej činnosti (v tis. €)
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Účtovné obdobie

 Názov položky   2016 2015 2014 2013 2012
C.1 Peňažné toky vo vlastnom imaní - - - - - 
C.1.1 Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+) - - - - - 
C.1.2 Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi (+) - - - - - 
C.1.3 Prijaté peňažné dary (+) - - - - - 
C.1.4 Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+) - - - - - 

C.1.5
 Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných 

 akcií a vlastných obchodných podielov (–) 
- - - - 

- 
C.1.6 Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených ÚJ (–) - - - - - 

C.1.7
 Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní 

 spoločníkmi ÚJ (–) 
- - - - - 

C.1.8
 Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením 

 vlastného imania (–) 
- - - - -

 

C.2
 Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov 

 a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti 
-6 783

 
1 605

 
41 274 25 762 14 416 

 
C.2.1 Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+) - - - - - 
C.2.2 Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (–) - - - - - 
C.2.3 Príjmy z úverov (+) - 8 393 43 560 28 048 16 702  
C.2.4 Výdavky na splácanie úverov (–) -6 783 -6 788 -2 286 -2 286 -2 286 
C.2.5 Príjmy z prijatých pôžičiek (+) - - - - - 
C.2.6 Výdavky na splácanie pôžičiek (–) - - - - - 
C.2.7 Výdavky na úhradu záväzkov z finančného lízingu (–) - - - - - 

C.2.8
 Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnuteľného a ne- 

 hnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (–) 
- - - - -

 

C.2.9
 Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých 

 záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti ÚJ (+) 
- - - - -

 

C.2.10
 Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krát- 

 kodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti ÚJ (–) 
- - - - -

 
C.3 Peňažné toky vznikajúce z ostatnej finančnej činnosti - - - - - 
C.3.1 Výdavky na zaplatené úroky (–) - - - - - 
C.3.2 Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (–) - - - - - 

C.3.3
 Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené 

 na predaj alebo na obchodovanie (–) 
- - - - -

 

C.3.4
 Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené 

 na predaj alebo na obchodovanie (+) 
- - - - -

 
C.3.5 Výdavky na daň z príjmov ÚJ (–) - - - - - 

C.3.6
 Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa 

 na finančnú činnosť (+) 
- - - - -

 

C.3.7
 Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa 

 na finančnú činnosť (–) 
- - - - -

 
C Čisté peňažné toky z finančnej činnosti -6 783 1 605 41 274 25 762 14 416 

VÝKAZ PEŇAŽNÝCH TOKOV

Peňažné toky z finančných činností (v tis. €)



135

      
Účtovné obdobie

 Názov položky   2016 2015 2014 2013 2012

D
 Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov 

 a peňažných ekvivalentov (+/–) (súčet A + B + C) 
-6 785

 
-20 190

 
10 391 7 210 10 499

 

E
 Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov 

 na začiatku účtovného obdobia 
24 248

 
44 438

 
34 046 26 836 16 337

 

F
 Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a peňažným 

 ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje 
 účtovná závierka (+/–) 

- - - - -

 

G
 Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov 

 na konci účtovného obdobia (súčet D + E + F) 
17 463

 
24 248

 
44 438 34 046 26 836
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Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava

 Prehľad o pohybe akcií za roky 2011 až 2016 K 31. 12. 2010 K 31. 12. 2011 K 31. 12. 2012 K 31. 12. 2013 K 31. 12. 2014 K 31. 12. 2015 K 31. 12. 2016

P. č. Akcionár Počet akcií % Prírastky Úbytky Počet akcií % Prírastky Úbytky Počet akcií % Prírastky Úbytky Počet akcií % Prírastky Úbytky Počet akcií % Prírastky Úbytky Počet akcií % Prírastky Úbytky Počet akcií %

  1 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 714 771 8,43   714 771 8,43   714 771 8,43   714 771 8,43   714 771 8,43   714 771 8,43   714 771 8,43 

  2 Fond národného majetku 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00 

  3 Hlavné mesto SR Bratislava 5 026 138  59,29    5 026 138  59,29   5 026 138 59,29    5 026 138 59,29   5 026 138 59,29   5 026 138 59,29   5 026 138 59,29 

  4 Mesto Brezová pod Bradlom 0 0,00    0 0,00   0 0,00    0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00 

  5 Mesto Gbely 0 0,00   0 0,00    0 0,00    0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00 

  6 Mesto Holíč 131 612 1,55  131 612  0 0,00   0 0,00    0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00 

  7 Mesto Malacky 211 013 2,49   211 013 2,49   211 013 2,49   211 013 2,49   211 013 2,49   211 013 2,49   211 013 2,49 

  8 Mesto Modra 96 030 1,13   96 030 1,13   96 030 1,13   96 030 1,13   96 030 1,13   96 030 1,13   96 030 1,13 

  9 Mesto Myjava 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00 

10 Mesto Pezinok 245 495 2,90   245 495 2,90   245 495 2,90   245 495 2,90   245 495 2,90   245 495 2,90   245 495 2,90 

11 Mesto Senec 169 240 2,00   169 240 2,00   169 240 2,00   169 240 2,00   169 240 2,00   169 240 2,00   169 240 2,00 

12 Mesto Senica 238 181 2,81  238 181 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00    0 0,00     0 0,00 

13 Mesto Skalica 271 078  3,20 452 620  723 698 8,54 9 314  733 012 8,65   733 012 8,65   733 012 8,65   733 012 8,65   733 012 8,65 

14 Mesto Stará Turá-Černochov Vrch 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00 

15 Mesto Stupava 88 648 1,05     88 648 1,05   88 648 1,05   88 648 1,05   88 648 1,05   88 648 1,05   88 648 1,05 

16 Mesto Svätý Jur 50 211 0,59   50 211 0,59   50 211 0,59   50 211 0,59   50 211 0,59   50 211 0,59   50 211 0,59 

17 Mesto Šaštín-Stráže 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00 

18 Obec Báhoň 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00 

19 Obec Bernolákovo 50 638 0,60   50 638 0,60   50 638 0,60   50 638 0,60   50 638 0,60   50 638 0,60   50 638 0,60 

20 Obec Bílkove Humence 2 573 0,03  2 573   0 0,00    0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00 

21 Obec Blatné 15 494 0,18   15 494 0,18   15 494 0,18   15 494 0,18   15 494 0,18   15 494 0,18   15 494 0,18 

22 Obec Boldog 4 427 0,05   4 427 0,05   4 427 0,05   4 427 0,05   4 427 0,05   4 427 0,05   4 427 0,05 

23 Obec Borinka 4 741 0,06   4 741 0,06   4 741 0,06   4 741 0,06   4 741 0,06   4 741 0,06   4 741 0,06

PREHĽAD 

O POHYBE AKCI Í
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Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava

 Prehľad o pohybe akcií za roky 2011 až 2016 K 31. 12. 2010 K 31. 12. 2011 K 31. 12. 2012 K 31. 12. 2013 K 31. 12. 2014 K 31. 12. 2015 K 31. 12. 2016

P. č. Akcionár Počet akcií % Prírastky Úbytky Počet akcií % Prírastky Úbytky Počet akcií % Prírastky Úbytky Počet akcií % Prírastky Úbytky Počet akcií % Prírastky Úbytky Počet akcií % Prírastky Úbytky Počet akcií %

  1 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 714 771 8,43   714 771 8,43   714 771 8,43   714 771 8,43   714 771 8,43   714 771 8,43   714 771 8,43 

  2 Fond národného majetku 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00 

  3 Hlavné mesto SR Bratislava 5 026 138  59,29    5 026 138  59,29   5 026 138 59,29    5 026 138 59,29   5 026 138 59,29   5 026 138 59,29   5 026 138 59,29 

  4 Mesto Brezová pod Bradlom 0 0,00    0 0,00   0 0,00    0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00 

  5 Mesto Gbely 0 0,00   0 0,00    0 0,00    0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00 

  6 Mesto Holíč 131 612 1,55  131 612  0 0,00   0 0,00    0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00 

  7 Mesto Malacky 211 013 2,49   211 013 2,49   211 013 2,49   211 013 2,49   211 013 2,49   211 013 2,49   211 013 2,49 

  8 Mesto Modra 96 030 1,13   96 030 1,13   96 030 1,13   96 030 1,13   96 030 1,13   96 030 1,13   96 030 1,13 

  9 Mesto Myjava 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00 

10 Mesto Pezinok 245 495 2,90   245 495 2,90   245 495 2,90   245 495 2,90   245 495 2,90   245 495 2,90   245 495 2,90 

11 Mesto Senec 169 240 2,00   169 240 2,00   169 240 2,00   169 240 2,00   169 240 2,00   169 240 2,00   169 240 2,00 

12 Mesto Senica 238 181 2,81  238 181 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00    0 0,00     0 0,00 

13 Mesto Skalica 271 078  3,20 452 620  723 698 8,54 9 314  733 012 8,65   733 012 8,65   733 012 8,65   733 012 8,65   733 012 8,65 

14 Mesto Stará Turá-Černochov Vrch 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00 

15 Mesto Stupava 88 648 1,05     88 648 1,05   88 648 1,05   88 648 1,05   88 648 1,05   88 648 1,05   88 648 1,05 

16 Mesto Svätý Jur 50 211 0,59   50 211 0,59   50 211 0,59   50 211 0,59   50 211 0,59   50 211 0,59   50 211 0,59 

17 Mesto Šaštín-Stráže 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00 

18 Obec Báhoň 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00 

19 Obec Bernolákovo 50 638 0,60   50 638 0,60   50 638 0,60   50 638 0,60   50 638 0,60   50 638 0,60   50 638 0,60 

20 Obec Bílkove Humence 2 573 0,03  2 573   0 0,00    0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00 

21 Obec Blatné 15 494 0,18   15 494 0,18   15 494 0,18   15 494 0,18   15 494 0,18   15 494 0,18   15 494 0,18 

22 Obec Boldog 4 427 0,05   4 427 0,05   4 427 0,05   4 427 0,05   4 427 0,05   4 427 0,05   4 427 0,05 

23 Obec Borinka 4 741 0,06   4 741 0,06   4 741 0,06   4 741 0,06   4 741 0,06   4 741 0,06   4 741 0,06
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Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava

 Prehľad o pohybe akcií za roky 2010 až 2015 K 31. 12. 2010 K 31. 12. 2011 K 31. 12. 2012 K 31. 12. 2013 K 31. 12. 2014 K 31. 12. 2015 K 31. 12. 2016

P. č. Akcionár Počet akcií % Prírastky Úbytky Počet akcií % Prírastky Úbytky Počet akcií % Prírastky Úbytky Počet akcií % Prírastky Úbytky Počet akcií % Prírastky Úbytky Počet akcií % Prírastky Úbytky Počet akcií %

24 Obec Borský Mikuláš 0 0,00   0 0,00   0 0,00    0 0,00   0 0,00  0 0,00   0 0,00 

25 Obec Borský Svätý Jur 17 685 0,21   17 685 0,21   17 685 0,21    17 685 0,21   17 685 0,21  17 685 0,21   17 685 0,21 

26 Obec Brestovec 11 168 0,13   11 168 0,13   11 168 0,13    11 168 0,13   11 168 0,13  11 168 0,13   11 168 0,13 

27 Obec Budmerice 21 920 0,26   21 920 0,26   21 920 0,26    21 920 0,26   21 920 0,26  21 920 0,26   21 920 0,26 

28 Obec Bukovec 5 078 0,06   5 078 0,06   5 078 0,06    5 078 0,06   5 078 0,06  5 078 0,06   5 078 0,06 

29 Obec Cerová 14 449 0,17   14 449 0,17   14 449 0,17    14 449 0,17    14 449 0,17   14 449 0,17   14 449 0,17 

30 Obec Čáry 0 0,00   0 0,00   0 0,00    0 0,00   0 0,00  0 0,00   0 0,00 

31 Obec Častá 22 617 0,27   22 617 0,27   22 617 0,27    22 617 0,27   22 617 0,27  22 617 0,27   22 617 0,27 

32 Obec Častkov 6 472 0,08   6 472 0,08   6 472 0,08    6 472 0,08   6 472 0,08  6 472 0,08   6 472 0,08 

33 Obec Čataj 10 910 0,13   10 910 0,13   10 910 0,13    10 910 0,13   10 910 0,13  10 910 0,13   10 910 0,13 

34 Obec Dojč 13 314 0,16   13 314 0,16   13 314 0,16    13 314 0,16   13 314 0,16  13 314 0,16   13 314 0,16 

35 Obec Doľany 11 808 0,14   11 808 0,14   11 808 0,14    1 808 0,14   11 808 0,14  11 808 0,14   11 808 0,14 

36 Obec Dubová 9 393 0,11   9 393 0,11   9 393 0,11    9 393 0,11   9 393 0,11  9 393 0,11   9 393 0,11 

37 Obec Dubovce 7 505 0,09   7 505 0,09   7 505 0,09    7 505 0,09   7 505 0,09  7 505 0,09   7 505 0,09 

38 Obec Dunajská Lužná 32 493 0,38   32 493 0,38   32 493 0,38    32 493 0,38   32 493 0,38  32 493 0,38   32 493 0,38 

39 Obec Gajary 29 471 0,35   29 471 0,35   29 471 0,35    29 471 0,35   29 471 0,35  29 471 0,35   29 471 0,35 

40 Obec Hamuliakovo 9 764 0,12   9 764 0,12   9 764 0,12    9 764 0,12   9 764 0,12  9 764 0,12   9 764 0,12 

41 Obec Hlboké 0 0,00   0 0,00   0 0,00    0 0,00   0 0,00  0 0,00   0 0,00 

42 Obec Hradište pod Vrátnom 0 0,00   0 0,00   0 0,00    0 0,00   0 0,00  0 0,00   0 0,00 

43 Obec Hrašné 5 349 0,06   5 349 0,06   5 349 0,06    5 349 0,06   5 349 0,06  5 349 0,06   5 349 0,06 

44 Obec Hrubá Borša 3 910 0,05   3 910 0,05   3 910 0,05    3 910 0,05   3 910 0,05  3 910 0,05   3 910 0,05 

45 Obec Hrubý Šúr 7 067 0,08  7 067 0 0,00   0 0,00    0 0,00   0 0,00  0 0,00   0 0,00 

46 Obec Hurbanova Ves 2 562 0,03   2 562 0,03   2 562 0,03    2 562 0,03   2 562 0,03  2 562 0,03   2 562 0,03 

47 Obec Chorvátsky Grob 17 213 0,20   17 213  0,20   17 213 0,20    17 213  0,20   17 213  0,20  17 213  0,20   17 213  0,20 
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Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava

 Prehľad o pohybe akcií za roky 2010 až 2015 K 31. 12. 2010 K 31. 12. 2011 K 31. 12. 2012 K 31. 12. 2013 K 31. 12. 2014 K 31. 12. 2015 K 31. 12. 2016

P. č. Akcionár Počet akcií % Prírastky Úbytky Počet akcií % Prírastky Úbytky Počet akcií % Prírastky Úbytky Počet akcií % Prírastky Úbytky Počet akcií % Prírastky Úbytky Počet akcií % Prírastky Úbytky Počet akcií %

24 Obec Borský Mikuláš 0 0,00   0 0,00   0 0,00    0 0,00   0 0,00  0 0,00   0 0,00 

25 Obec Borský Svätý Jur 17 685 0,21   17 685 0,21   17 685 0,21    17 685 0,21   17 685 0,21  17 685 0,21   17 685 0,21 

26 Obec Brestovec 11 168 0,13   11 168 0,13   11 168 0,13    11 168 0,13   11 168 0,13  11 168 0,13   11 168 0,13 

27 Obec Budmerice 21 920 0,26   21 920 0,26   21 920 0,26    21 920 0,26   21 920 0,26  21 920 0,26   21 920 0,26 

28 Obec Bukovec 5 078 0,06   5 078 0,06   5 078 0,06    5 078 0,06   5 078 0,06  5 078 0,06   5 078 0,06 

29 Obec Cerová 14 449 0,17   14 449 0,17   14 449 0,17    14 449 0,17    14 449 0,17   14 449 0,17   14 449 0,17 

30 Obec Čáry 0 0,00   0 0,00   0 0,00    0 0,00   0 0,00  0 0,00   0 0,00 

31 Obec Častá 22 617 0,27   22 617 0,27   22 617 0,27    22 617 0,27   22 617 0,27  22 617 0,27   22 617 0,27 

32 Obec Častkov 6 472 0,08   6 472 0,08   6 472 0,08    6 472 0,08   6 472 0,08  6 472 0,08   6 472 0,08 

33 Obec Čataj 10 910 0,13   10 910 0,13   10 910 0,13    10 910 0,13   10 910 0,13  10 910 0,13   10 910 0,13 

34 Obec Dojč 13 314 0,16   13 314 0,16   13 314 0,16    13 314 0,16   13 314 0,16  13 314 0,16   13 314 0,16 

35 Obec Doľany 11 808 0,14   11 808 0,14   11 808 0,14    1 808 0,14   11 808 0,14  11 808 0,14   11 808 0,14 

36 Obec Dubová 9 393 0,11   9 393 0,11   9 393 0,11    9 393 0,11   9 393 0,11  9 393 0,11   9 393 0,11 

37 Obec Dubovce 7 505 0,09   7 505 0,09   7 505 0,09    7 505 0,09   7 505 0,09  7 505 0,09   7 505 0,09 

38 Obec Dunajská Lužná 32 493 0,38   32 493 0,38   32 493 0,38    32 493 0,38   32 493 0,38  32 493 0,38   32 493 0,38 

39 Obec Gajary 29 471 0,35   29 471 0,35   29 471 0,35    29 471 0,35   29 471 0,35  29 471 0,35   29 471 0,35 

40 Obec Hamuliakovo 9 764 0,12   9 764 0,12   9 764 0,12    9 764 0,12   9 764 0,12  9 764 0,12   9 764 0,12 

41 Obec Hlboké 0 0,00   0 0,00   0 0,00    0 0,00   0 0,00  0 0,00   0 0,00 

42 Obec Hradište pod Vrátnom 0 0,00   0 0,00   0 0,00    0 0,00   0 0,00  0 0,00   0 0,00 

43 Obec Hrašné 5 349 0,06   5 349 0,06   5 349 0,06    5 349 0,06   5 349 0,06  5 349 0,06   5 349 0,06 

44 Obec Hrubá Borša 3 910 0,05   3 910 0,05   3 910 0,05    3 910 0,05   3 910 0,05  3 910 0,05   3 910 0,05 

45 Obec Hrubý Šúr 7 067 0,08  7 067 0 0,00   0 0,00    0 0,00   0 0,00  0 0,00   0 0,00 

46 Obec Hurbanova Ves 2 562 0,03   2 562 0,03   2 562 0,03    2 562 0,03   2 562 0,03  2 562 0,03   2 562 0,03 

47 Obec Chorvátsky Grob 17 213 0,20   17 213  0,20   17 213 0,20    17 213  0,20   17 213  0,20  17 213  0,20   17 213  0,20 
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 Prehľad o pohybe akcií za roky 2010 až 2016 K 31. 12. 2010 K 31. 12. 2011 K 31. 12. 2012 K 31. 12. 2013 K 31. 12. 2014 K 31. 12. 2015 K 31. 12. 2016

P. č. Akcionár Počet akcií % Prírastky Úbytky Počet akcií % Prírastky Úbytky Počet akcií % Prírastky Úbytky Počet akcií % Prírastky Úbytky Počet akcií % Prírastky Úbytky Počet akcií % Prírastky Úbytky Počet akcií %

48 Obec Chropov 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00 

49 Obec Chvojnica 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00 

50 Obec Igram 6 180 0,07   6 180 0,07   6 180 0,07   6 180 0,07   6 180 0,07   6 180 0,07   6 180 0,07 

51 Obec Ivanka pri Dunaji 52 436 0,62   52 436 0,62   52 436 0,62   52 436 0,62   52 436 0,62   52 436 0,62   52 436 0,62 

52 Obec Jablonec 9 247 0,11  9 247 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00 

53 Obec Jablonica 25 538 0,30   25 538 0,30   25 538 0,30   25 538 0,30   25 538 0,30   25 538 0,30   25 538 0,30 

54 Obec Jablonka 6 101 0,07   6 101 0,07   6 101 0,07   6 101 0,07   6 101 0,07   6 101 0,07   6 101 0,07 

55 Obec Jablonové 11 786 0,14   11 786 0,14   11 786 0,14   11 786 0,14   11 786 0,14   11 786 0,14   11 786 0,14 

56 Obec Jakubov 15 134 0,18   15 134 0,18   15 134 0,18   15 134 0,18   15 134 0,18   15 134 0,18   15 134 0,18 

57 Obec Kalinkovo 9 663 0,11   9 663 0,11   9 663 0,11   9 663 0,11   9 663 0,11   9 663 0,11   9 663 0,11 

58 Obec Kaplná 7 539 0,09   7 539 0,09   7 539 0,09   7 539 0,09   7 539 0,09   7 539 0,09   7 539 0,09 

59 Obec Kátov 6 595 0,08   6 595 0,08   6 595 0,08   6 595 0,08   6 595 0,08   6 595 0,08   6 595 0,08 

60 Obec Kopčany 28 167 0,33  28 167 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00 

61 Obec Kostolište 10 325 0,12   10 325 0,12   10 325 0,12   10 325 0,12   10 325 0,12   10 325 0,12   10 325 0,12 

62 Obec Kostolná pri Dunaji 5 180 0,06   5 180 0,06   5 180 0,06   5 180 0,06   5 180 0,06   5 180 0,06   5 180 0,06 

63 Obec Kostolné 7 685 0,09   7 685  0,09   7 685 0,09   7 685  0,09   7 685  0,09   7 685  0,09   7 685  0,09 

64 Obec Koválov 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00 

65 Obec Koválovec 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00 

66 Obec Krajné 19 381 0,23   19 381 0,23   19 381 0,23   19 381 0,23   19 381 0,23   19 381 0,23   19 381 0,23 

67 Obec Kráľová pri Senci 15 527 0,18   15 527 0,18   15 527 0,18   15 527 0,18   15 527 0,18   15 527 0,18   15 527 0,18 

68 Obec Kuchyňa 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00 

69 Obec Kuklov 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00 

70 Obec Kúty 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00 

71 Obec Láb 15 336 0,18   15 336 0,18   15 336 0,18   15 336 0,18   15 336 0,18   15 336 0,18   15 336 0,18 

72 Obec Lakšárska Nová Ves 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00 

73 Obec Letničie 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00 

74 Obec Limbach 12 022 0,14   12 022 0,14   12 022 0,14   12 022 0,14   12 022 0,14   12 022 0,14   12 022 0,14 

75 Obec Lopašov 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00 

76 Obec Lozorno 29 774 0,35   29 774  0,35   29 774 0,35   29 774  0,35   29 774  0,35   29 774  0,35   29 774  0,35 

77 Obec Malé Leváre 11 505 0,14   11 505 0,14   11 505 0,14   11 505 0,14   11 505 0,14   11 505 0,14   11 505 0,14 

78 Obec Malinovo 14 303 0,17   14 303 0,17   14 303 0,17   14 303 0,17   14 303 0,17   14 303 0,17   14 303 0,17 

79 Obec Marianka 10 662 0,13   10 662 0,13   10 662 0,13   10 662 0,13   10 662 0,13   10 662 0,13   10 662 0,13 

80 Obec Miloslavov 9 663 0,11   9 663 0,11   9 663 0,11   9 663 0,11   9 663 0,11   9 663 0,11   9 663 0,11 

81 Obec Mokrý Háj 6 584 0,08   6 584 0,08   6 584 0,08   6 584 0,08   6 584 0,08   6 584 0,08   6 584 0,08 

82 Obec Moravský Svätý Ján 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00 

83 Obec Most pri Bratislave 17 190 0,20   17 190 0,20   17 190 0,20   17 190 0,20   17 190 0,20   17 190 0,20   17 190 0,20 

84 Obec Nová Dedinka 18 482 0,22   18 482 0,22   18 482 0,22   18 482 0,22   18 482 0,22   18 482 0,22   18 482 0,22 

85 Obec Oreské  0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00 

86 Obec Osuské 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00 

87 Obec Pernek 8 539 0,10   8 539 0,10   8 539 0,10   8 539 0,10   8 539 0,10   8 539 0,10   8 539 0,10 

88 Obec Píla 2 764 0,03    2 764 0,03   2 764 0,03    2 764 0,03    2 764 0,03    2 764 0,03    2 764 0,03 

89 Obec Plavecké Podhradie 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00 

90 Obec Plavecký Mikuláš 8 112 0,10   8 112  0,10   8 112 0,10   8 112  0,10   8 112  0,10   8 112  0,10   8 112  0,10 

91 Obec Plavecký Peter 7 202 0,08   7 202  0,08   7 202 0,08   7 202  0,08   7 202  0,08   7 202  0,08   7 202  0,08 

92 Obec Plavecký Štvrtok 22 055 0,26   22 055 0,26   22 055 0,26   22 055 0,26   22 055 0,26   22 055 0,26   22 055 0,26 

93 Obec Podbranč  0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00
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 Prehľad o pohybe akcií za roky 2010 až 2016 K 31. 12. 2010 K 31. 12. 2011 K 31. 12. 2012 K 31. 12. 2013 K 31. 12. 2014 K 31. 12. 2015 K 31. 12. 2016

P. č. Akcionár Počet akcií % Prírastky Úbytky Počet akcií % Prírastky Úbytky Počet akcií % Prírastky Úbytky Počet akcií % Prírastky Úbytky Počet akcií % Prírastky Úbytky Počet akcií % Prírastky Úbytky Počet akcií %

48 Obec Chropov 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00 

49 Obec Chvojnica 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00 

50 Obec Igram 6 180 0,07   6 180 0,07   6 180 0,07   6 180 0,07   6 180 0,07   6 180 0,07   6 180 0,07 

51 Obec Ivanka pri Dunaji 52 436 0,62   52 436 0,62   52 436 0,62   52 436 0,62   52 436 0,62   52 436 0,62   52 436 0,62 

52 Obec Jablonec 9 247 0,11  9 247 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00 

53 Obec Jablonica 25 538 0,30   25 538 0,30   25 538 0,30   25 538 0,30   25 538 0,30   25 538 0,30   25 538 0,30 

54 Obec Jablonka 6 101 0,07   6 101 0,07   6 101 0,07   6 101 0,07   6 101 0,07   6 101 0,07   6 101 0,07 

55 Obec Jablonové 11 786 0,14   11 786 0,14   11 786 0,14   11 786 0,14   11 786 0,14   11 786 0,14   11 786 0,14 

56 Obec Jakubov 15 134 0,18   15 134 0,18   15 134 0,18   15 134 0,18   15 134 0,18   15 134 0,18   15 134 0,18 

57 Obec Kalinkovo 9 663 0,11   9 663 0,11   9 663 0,11   9 663 0,11   9 663 0,11   9 663 0,11   9 663 0,11 

58 Obec Kaplná 7 539 0,09   7 539 0,09   7 539 0,09   7 539 0,09   7 539 0,09   7 539 0,09   7 539 0,09 

59 Obec Kátov 6 595 0,08   6 595 0,08   6 595 0,08   6 595 0,08   6 595 0,08   6 595 0,08   6 595 0,08 

60 Obec Kopčany 28 167 0,33  28 167 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00 

61 Obec Kostolište 10 325 0,12   10 325 0,12   10 325 0,12   10 325 0,12   10 325 0,12   10 325 0,12   10 325 0,12 

62 Obec Kostolná pri Dunaji 5 180 0,06   5 180 0,06   5 180 0,06   5 180 0,06   5 180 0,06   5 180 0,06   5 180 0,06 

63 Obec Kostolné 7 685 0,09   7 685  0,09   7 685 0,09   7 685  0,09   7 685  0,09   7 685  0,09   7 685  0,09 

64 Obec Koválov 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00 

65 Obec Koválovec 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00 

66 Obec Krajné 19 381 0,23   19 381 0,23   19 381 0,23   19 381 0,23   19 381 0,23   19 381 0,23   19 381 0,23 

67 Obec Kráľová pri Senci 15 527 0,18   15 527 0,18   15 527 0,18   15 527 0,18   15 527 0,18   15 527 0,18   15 527 0,18 

68 Obec Kuchyňa 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00 

69 Obec Kuklov 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00 

70 Obec Kúty 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00 

71 Obec Láb 15 336 0,18   15 336 0,18   15 336 0,18   15 336 0,18   15 336 0,18   15 336 0,18   15 336 0,18 

72 Obec Lakšárska Nová Ves 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00 

73 Obec Letničie 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00 

74 Obec Limbach 12 022 0,14   12 022 0,14   12 022 0,14   12 022 0,14   12 022 0,14   12 022 0,14   12 022 0,14 

75 Obec Lopašov 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00 

76 Obec Lozorno 29 774 0,35   29 774  0,35   29 774 0,35   29 774  0,35   29 774  0,35   29 774  0,35   29 774  0,35 

77 Obec Malé Leváre 11 505 0,14   11 505 0,14   11 505 0,14   11 505 0,14   11 505 0,14   11 505 0,14   11 505 0,14 

78 Obec Malinovo 14 303 0,17   14 303 0,17   14 303 0,17   14 303 0,17   14 303 0,17   14 303 0,17   14 303 0,17 

79 Obec Marianka 10 662 0,13   10 662 0,13   10 662 0,13   10 662 0,13   10 662 0,13   10 662 0,13   10 662 0,13 

80 Obec Miloslavov 9 663 0,11   9 663 0,11   9 663 0,11   9 663 0,11   9 663 0,11   9 663 0,11   9 663 0,11 

81 Obec Mokrý Háj 6 584 0,08   6 584 0,08   6 584 0,08   6 584 0,08   6 584 0,08   6 584 0,08   6 584 0,08 

82 Obec Moravský Svätý Ján 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00 

83 Obec Most pri Bratislave 17 190 0,20   17 190 0,20   17 190 0,20   17 190 0,20   17 190 0,20   17 190 0,20   17 190 0,20 

84 Obec Nová Dedinka 18 482 0,22   18 482 0,22   18 482 0,22   18 482 0,22   18 482 0,22   18 482 0,22   18 482 0,22 

85 Obec Oreské  0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00 

86 Obec Osuské 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00 

87 Obec Pernek 8 539 0,10   8 539 0,10   8 539 0,10   8 539 0,10   8 539 0,10   8 539 0,10   8 539 0,10 

88 Obec Píla 2 764 0,03    2 764 0,03   2 764 0,03    2 764 0,03    2 764 0,03    2 764 0,03    2 764 0,03 

89 Obec Plavecké Podhradie 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00 

90 Obec Plavecký Mikuláš 8 112 0,10   8 112  0,10   8 112 0,10   8 112  0,10   8 112  0,10   8 112  0,10   8 112  0,10 

91 Obec Plavecký Peter 7 202 0,08   7 202  0,08   7 202 0,08   7 202  0,08   7 202  0,08   7 202  0,08   7 202  0,08 

92 Obec Plavecký Štvrtok 22 055 0,26   22 055 0,26   22 055 0,26   22 055 0,26   22 055 0,26   22 055 0,26   22 055 0,26 

93 Obec Podbranč  0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00
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 Prehľad o pohybe akcií za roky 2010 až 2016 K 31. 12. 2010 K 31. 12. 2011 K 31. 12. 2012 K 31. 12. 2013 K 31. 12. 2014 K 31. 12. 2015 K 31. 12. 2016

P. č. Akcionár Počet akcií % Prírastky Úbytky Počet akcií % Prírastky Úbytky Počet akcií % Prírastky Úbytky Počet akcií % Prírastky Úbytky Počet akcií % Prírastky Úbytky Počet akcií % Prírastky Úbytky Počet akcií %

  94 Obec Podkylava 3 180 0,04   3 180 0,04   3 180 0,04   3 180 0,04   3 180 0,04   3 180 0,04   3 180 0,04 

  95 Obec Popudinské Močidľany 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00 

  96 Obec Poriadie 8 033 0,09   8 033 0,09   8 033 0,09   8 033 0,09   8 033 0,09   8 033 0,09   8 033 0,09 

  97 Obec Prietrž 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00 

  98 Obec Prietržka 4 798 0,06   4 798 0,06   4 798 0,06   4 798 0,06   4 798 0,06   4 798 0,06   4 798 0,06 

  99 Obec Prievaly 9 797 0,12   9 797 0,12   9 797 0,12   9 797 0,12   9 797 0,12   9 797 0,12   9 797 0,12 

100 Obec Radimov 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00 

101 Obec Radošovce 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00 

102 Obec Reca 13 943 0,16   13 943 0,16   13 943 0,16   13 943 0,16   13 943 0,16   13 943 0,16   13 943 0,16 

103 Obec Rohožník 470 0,01   470 0,01   470 0,01   470 0,01   470 0,01   470 0,01   470 0,01 

104 Obec Rohov 4 303 0,05   4 303 0,05   4 303 0,05   4 303 0,05   4 303 0,05   4 303 0,05   4 303 0,05 

105 Obec Rovensko 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00 

106 Obec Rovinka 13 853 0,16   13 853 0,16   13 853 0,16   13 853 0,16   13 853 0,16   13 853 0,16   13 853 0,16 

107 Obec Rudník 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00 

108 Obec Rybky 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00 

109 Obec Sekule 17 819 0,21    17 819 0,21   17 819 0,21   17 819 0,21   17 819 0,21   17 819 0,21   17 819 0,21 

110 Obec Slovenský Grob 19 853 0,23   19 853 0,23   19 853 0,23   19 853 0,23   19 853 0,23   19 853 0,23   19 853 0,23 

111 Obec Smolinské 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00 

112 Obec Smrdáky 7 292 0,09   7 292 0,09   7 292 0,09   7 292 0,09   7 292 0,09   7 292 0,09   7 292 0,09 

113 Obec Sobotište 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00 

114 Obec Sološnica 16 595 0,20   16 595 0,20   16 595 0,20   16 595 0,20   16 595 0,20   16 595 0,20   16 595 0,20 

115 Obec Stará Myjava 7 820 0,09   7 820 0,09   7 820 0,09   7 820 0,09   7 820 0,09   7 820 0,09   7 820 0,09 

116 Obec Studienka 17 741 0,21   17 741 0,21   17 741 0,21   17 741 0,21   17 741 0,21   17 741 0,21   17 741 0,21 

117 Obec Suchohrad 6 483 0,08   6 483 0,08   6 483 0,08   6 483 0,08   6 483 0,08   6 483 0,08   6 483 0,08 

118 Obec Šajdíkove Humence 12 471 0,15  12 471 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00 

119 Obec Šenkvice 46 234 0,55   46 234 0,55   46 234 0,55   46 234 0,55   46 234 0,55   46 234 0,55   46 234 0,55 

120 Obec Štefanov 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00 

121 Obec Štefanová 3 854 0,05   3 854 0,05   3 854 0,05   3 854 0,05   3 854 0,05   3 854 0,05   3 854 0,05 

122 Obec Tomášov 22 640 0,27   22 640 0,27   22 640 0,27   22 640 0,27   22 640 0,27   22 640 0,27   22 640 0,27 

123 Obec Trnovec 3 427 0,04   3 427 0,04   3 427 0,04   3 427 0,04   3 427 0,04   3 427 0,04   3 427 0,04 

124 Obec Tureň 9 314 0,11   9 314 0,11  9 314 0 0,00   0  0,00    0 0,00   0 0,00   0 0,00 

125 Obec Unín 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00 

126 Obec Veľké Leváre 38 167 0,45   38 167 0,45   38 167 0,45   38 167 0,45   38 167 0,45   38 167 0,45   38 167 0,45 

127 Obec Veľký Biel 23 302 0,27  23 302 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00 

128 Obec Viničné 16 359 0,19   16 359 0,19   16 359 0,19   16 359 0,19   16 359 0,19   16 359 0,19   16 359 0,19 

129 Obec Vinosady 10 146 0,12   10 146 0,12   10 146 0,12   10 146 0,12   10 146 0,12   10 146 0,12   10 146 0,12 

130 Obec Vištuk 14 696 0,17   14 696 0,17   14 696 0,17   14 696 0,17   14 696 0,17   14 696 0,17   14 696 0,17 

131 Obec Vlky 4 191 0,05   4 191 0,05   4 191 0,05   4 191 0,05   4 191 0,05   4 191 0,05   4 191 0,05 

132 Obec Vrádište 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00 

133 Obec Vrbovce 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00 

134 Obec Vysoká pri Morave 20 527 0,24   20 527 0,24   20 527 0,24   20 527 0,24   20 527 0,24   20 527 0,24   20 527 0,24 

135 Obec Záhorská Ves 17 348 0,20   17 348 0,20   17 348 0,20   17 348 0,20   17 348 0,20   17 348 0,20   17 348 0,20 

136 Obec Zálesie 8 359 0,10   8 359 0,10   8 359 0,10   8 359 0,10   8 359 0,10   8 359 0,10   8 359 0,10 

137 Obec Závod 28 909 0,34   28 909 0,34   28 909 0,34   28 909 0,34   28 909 0,34   28 909 0,34   28 909 0,34 

138 Obec Zohor 34 392 0,41   34 392 0,41   34 392 0,41   34 392 0,41   34 392 0,41   34 392 0,41   34 392 0,41

 Spolu 8 477 431 100,00 80 254 80 254 8 477 431 100,00 452 620 452 620 8 477 431 100,00 9 314 9 314 8 477 431 100,00 0 0 8 477 431 100,00 0 0 8 477 431 100,00 0 0 8 477 431 100,00
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 Prehľad o pohybe akcií za roky 2010 až 2016 K 31. 12. 2010 K 31. 12. 2011 K 31. 12. 2012 K 31. 12. 2013 K 31. 12. 2014 K 31. 12. 2015 K 31. 12. 2016

P. č. Akcionár Počet akcií % Prírastky Úbytky Počet akcií % Prírastky Úbytky Počet akcií % Prírastky Úbytky Počet akcií % Prírastky Úbytky Počet akcií % Prírastky Úbytky Počet akcií % Prírastky Úbytky Počet akcií %

  94 Obec Podkylava 3 180 0,04   3 180 0,04   3 180 0,04   3 180 0,04   3 180 0,04   3 180 0,04   3 180 0,04 

  95 Obec Popudinské Močidľany 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00 

  96 Obec Poriadie 8 033 0,09   8 033 0,09   8 033 0,09   8 033 0,09   8 033 0,09   8 033 0,09   8 033 0,09 

  97 Obec Prietrž 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00 

  98 Obec Prietržka 4 798 0,06   4 798 0,06   4 798 0,06   4 798 0,06   4 798 0,06   4 798 0,06   4 798 0,06 

  99 Obec Prievaly 9 797 0,12   9 797 0,12   9 797 0,12   9 797 0,12   9 797 0,12   9 797 0,12   9 797 0,12 

100 Obec Radimov 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00 

101 Obec Radošovce 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00 

102 Obec Reca 13 943 0,16   13 943 0,16   13 943 0,16   13 943 0,16   13 943 0,16   13 943 0,16   13 943 0,16 

103 Obec Rohožník 470 0,01   470 0,01   470 0,01   470 0,01   470 0,01   470 0,01   470 0,01 

104 Obec Rohov 4 303 0,05   4 303 0,05   4 303 0,05   4 303 0,05   4 303 0,05   4 303 0,05   4 303 0,05 

105 Obec Rovensko 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00 

106 Obec Rovinka 13 853 0,16   13 853 0,16   13 853 0,16   13 853 0,16   13 853 0,16   13 853 0,16   13 853 0,16 

107 Obec Rudník 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00 

108 Obec Rybky 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00 

109 Obec Sekule 17 819 0,21    17 819 0,21   17 819 0,21   17 819 0,21   17 819 0,21   17 819 0,21   17 819 0,21 

110 Obec Slovenský Grob 19 853 0,23   19 853 0,23   19 853 0,23   19 853 0,23   19 853 0,23   19 853 0,23   19 853 0,23 

111 Obec Smolinské 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00 

112 Obec Smrdáky 7 292 0,09   7 292 0,09   7 292 0,09   7 292 0,09   7 292 0,09   7 292 0,09   7 292 0,09 

113 Obec Sobotište 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00 

114 Obec Sološnica 16 595 0,20   16 595 0,20   16 595 0,20   16 595 0,20   16 595 0,20   16 595 0,20   16 595 0,20 

115 Obec Stará Myjava 7 820 0,09   7 820 0,09   7 820 0,09   7 820 0,09   7 820 0,09   7 820 0,09   7 820 0,09 

116 Obec Studienka 17 741 0,21   17 741 0,21   17 741 0,21   17 741 0,21   17 741 0,21   17 741 0,21   17 741 0,21 

117 Obec Suchohrad 6 483 0,08   6 483 0,08   6 483 0,08   6 483 0,08   6 483 0,08   6 483 0,08   6 483 0,08 

118 Obec Šajdíkove Humence 12 471 0,15  12 471 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00 

119 Obec Šenkvice 46 234 0,55   46 234 0,55   46 234 0,55   46 234 0,55   46 234 0,55   46 234 0,55   46 234 0,55 

120 Obec Štefanov 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00 

121 Obec Štefanová 3 854 0,05   3 854 0,05   3 854 0,05   3 854 0,05   3 854 0,05   3 854 0,05   3 854 0,05 

122 Obec Tomášov 22 640 0,27   22 640 0,27   22 640 0,27   22 640 0,27   22 640 0,27   22 640 0,27   22 640 0,27 

123 Obec Trnovec 3 427 0,04   3 427 0,04   3 427 0,04   3 427 0,04   3 427 0,04   3 427 0,04   3 427 0,04 

124 Obec Tureň 9 314 0,11   9 314 0,11  9 314 0 0,00   0  0,00    0 0,00   0 0,00   0 0,00 

125 Obec Unín 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00 

126 Obec Veľké Leváre 38 167 0,45   38 167 0,45   38 167 0,45   38 167 0,45   38 167 0,45   38 167 0,45   38 167 0,45 

127 Obec Veľký Biel 23 302 0,27  23 302 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00 

128 Obec Viničné 16 359 0,19   16 359 0,19   16 359 0,19   16 359 0,19   16 359 0,19   16 359 0,19   16 359 0,19 

129 Obec Vinosady 10 146 0,12   10 146 0,12   10 146 0,12   10 146 0,12   10 146 0,12   10 146 0,12   10 146 0,12 

130 Obec Vištuk 14 696 0,17   14 696 0,17   14 696 0,17   14 696 0,17   14 696 0,17   14 696 0,17   14 696 0,17 

131 Obec Vlky 4 191 0,05   4 191 0,05   4 191 0,05   4 191 0,05   4 191 0,05   4 191 0,05   4 191 0,05 

132 Obec Vrádište 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00 

133 Obec Vrbovce 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00 

134 Obec Vysoká pri Morave 20 527 0,24   20 527 0,24   20 527 0,24   20 527 0,24   20 527 0,24   20 527 0,24   20 527 0,24 

135 Obec Záhorská Ves 17 348 0,20   17 348 0,20   17 348 0,20   17 348 0,20   17 348 0,20   17 348 0,20   17 348 0,20 

136 Obec Zálesie 8 359 0,10   8 359 0,10   8 359 0,10   8 359 0,10   8 359 0,10   8 359 0,10   8 359 0,10 

137 Obec Závod 28 909 0,34   28 909 0,34   28 909 0,34   28 909 0,34   28 909 0,34   28 909 0,34   28 909 0,34 

138 Obec Zohor 34 392 0,41   34 392 0,41   34 392 0,41   34 392 0,41   34 392 0,41   34 392 0,41   34 392 0,41

 Spolu 8 477 431 100,00 80 254 80 254 8 477 431 100,00 452 620 452 620 8 477 431 100,00 9 314 9 314 8 477 431 100,00 0 0 8 477 431 100,00 0 0 8 477 431 100,00 0 0 8 477 431 100,00
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