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Rok 2009 bol poznačený hospodárskou krízou, 
ktorá sa čiastočne prejavila aj vo vodárenskom 
odvetví. Naďalej pretrvával pokles predaja pitnej 
vody a s tým spojených tržieb a pokles platobnej 
schopnosti našich zákazníkov. Vedenie spoloč-
nosti sa snažilo týmto negatívnym prejavom krízy 
podľa svojich možností čeliť.
Regulačný úrad aj v tomto roku pokračoval v  regu-
lačnej politike z roku 2007 nastavením cenových 
stropov pre vodné a stočné. Regulácia metódou 
cenových stropov, tzv. price cap, nastavená neod-
borne a v rozpore s používanými medzinárodnými 
metodikami, spôsobovala naďalej problémy pri 
vytváraní potrebných zdrojov pre financovanie ne-
vyhnutnej investičnej výstavby. 
Treba si uvedomiť, že podkapitalizácia vodáren-
skej spoločnosti predstavuje významný problém  
v územnom rozvoji miest a obcí na území, v ktorom 
BVS pôsobí. Pomalé tempo budovania vodárenskej 
infraštruktúry v mnohých mestách a obciach vedie 
k situáciám, ktoré hraničia so stavebnou uzáve-

rou. Presadzovanie sociálneho rozmeru namiesto 
uplatňovania ekonomických kritérií v regulovaní 
sieťových odvetví vedie k deformáciám, ktoré sa 
v krátkom časovom horizonte prejavujú v živote 
všetkých obyvateľov, aj tých, ktorých sa regulačný 
úrad snaží chrániť. 
Do roku 2009 vstupovala spoločnosť s vyrovnaným 
finančným plánom a so snahou udržať finančnú 
stabilitu a platobnú schopnosť. Strategickým cie-
ľom vedenia bolo udržať dobré meno spoločnosti 
a dôveru obchodných partnerov, zákazníkov, bánk, 
ratingových a audítorských spoločností. 
Plánovaný hospodársky výsledok bol, aj za cenu 
reštrikčných opatrení uplatňovaných v priebehu 
celého roka, splnený. Napriek tomu dosiahnu-
tý hospodársky výsledok nepriniesol dostatočné 
zdroje pre financovanie investičnej výstavby v roz-
sahu, v akom si ho BVS v predchádzajúcich rokoch 
naplánovala. 
Rozsah investičnej výstavby v týchto rokoch 
je významne ovplyvňovaný požiadavkou štátu  

na rekonštrukciu a modernizáciu kanalizačných  
sietí a čistiarní odpadových vôd. Povinnosť moder-
nizovať tieto zariadenia je záväzkom Slovenskej 
republiky voči Európskej únii. Paradoxom ostáva, 
že aj keď štát očakáva, že tento záväzok zaň spl-
nia vodárenské spoločnosti, podmienky pre jeho 
plnenie vodárenským spoločnostiam nevytvára, 
naopak, nezmyselne ich obmedzuje vo vytváraní 
zisku, teda jediného vlastného zdroja pre financo-
vanie investičnej výstavby. 
Aj napriek ťaživej hospodárskej situácii spoločnosť 
nerezignovala na pokračujúcu reštrukturalizáciu 
a rozvoj. Vedenie v rámci pokračujúcej orientácie 
na hlavnú podnikateľskú činnosť navrhlo vyčleniť 
časť majetku a založiť dcérske spoločnosti, ktoré 
sa budú zameriavať na podnikanie vo vedľajších  
a podporných činnostiach. Ide o akciové spoloč-
nosti Bionergy so zameraním na odpadové a ener-
getické hospodárstvo a spoločnosť Biolab s orien-
táciou na laboratórne činnosti. 
Valné zhromaždenie spoločnosti, s výnimkou 

vyčlenenia laboratórnych činností, tieto záme-
ry schválilo. Spoločnosť Bionergy, a.s., vznikla  
31. decembra 2009 a zameriava sa na spracovanie 
a ďalšie nakladanie s čistiarenskými kalmi a výro-
bu, distribúciu a obchod s elektrickou energiou.
Efektívne nakladanie s prostriedkami spoločnosti, 
ktoré tvoria významnú časť nákladov spoločnosti, 
považuje spoločnosť za oblasť, ktorej venuje stálu 
pozornosť. V roku 2008 spoločnosť pripravila, pre-
rokovala so zástupcami zamestnancov a k 1. janu-
áru 2009 pristúpila k novému systému odmeňova-
nia pracovníkov, ktorého podstatou bolo zavedenie 
motivačnej zložky odmeny za prácu. 
Spomedzi významných investícií, ktoré boli ukon-
čené v predchádzajúcich rokoch, by som chcel 
spomenúť najmä stavbu Malokarpatského kana-
lizačného zberača, ktorá získala v príslušnej ka-
tegórii ocenenie Stavba roka a v roku 2009 začatú 
stavbu rekonštrukcie a modernizácie administra-
tívnej budovy na Prešovskej ulici v Bratislave. Sta-
vebné práce prebiehajú za čiastočnej prevádzky  

v budove a vyžadujú veľkú trpezlivosť zamestnan-
cov a zákazníkov spoločnosti. Cieľom je vybudovať 
nové zákaznícke centrum spoločnosti a vytvoriť 
primerané pracovné podmienky pre zamestnan-
cov spoločnosti.
Moje poďakovanie patrí všetkým akcionárom  
a členom orgánov spoločnosti, ale najmä tým za-
mestnancom, ktorí pochopili podnikateľské záme-
ry spoločnosti, uvedomili si, že bez nich nemôže 
rozvoj spoločnosti napredovať a za účasti ktorých 
sa podarilo významné kroky v minulom roku zre-
alizovať. 
 

Ing. Daniel Gemeran
generálny riaditeľ

Príhovor 
generálneho riadieľa
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Koncom júna predstavenstvo Bratislavskej vodá-
renskej spoločnosti predložilo na prerokovanie  
a schválenie Valnému zhromaždeniu výsledky 
hospodárenia BVS za rok 2009. Z predložených 
správ a účtovnej závierky vyplýva, že výsledkom 
hospodárenia pred zdanením je zisk 6,4 tis. €.  
Po zúčtovaní dane z príjmu a odloženej dane vyka-
zuje spoločnosť stratu 122,1 tis. €. K uvedenému 
výsledku mi dovoľte ako predsedovi Dozornej rady 
vysloviť môj osobný názor. 
Od roku 2005 do roku 2008 dosahovala naša 
spoločnosť zisk, ktorý postupne klesal najmä  
z dôvodu regulácie ceny vodného a stočného. Re-
gulovaná cena vodného a stočného postupne už 
neumožňovala spoločnosti vytvárať primeraný 
zisk, z ktorého by bolo možné financovať potrebnú 
mieru investícií na infraštruktúrne a technologic-
ké investície, čoho dôkazom sú uvedené výsledky 
hospodárenia za rok 2009. Aj napriek rozhodnu-
tiu akcionárov, prijatom pri založení spoločnosti, 
že každoročný zisk spoločnosti sa bude využívať 

na investície − a za toto rozhodnutie patrí našim 
akcionárom poďakovanie − od roku 2008 miera 
investícií spoločnosti klesá. Používanie celého 
vytvoreného zisku umožnilo manažmentu spo-
ločnosti prijímať strategické rozhodnutia pre re-
alizáciu veľkých investičných akcií na modernizá-
ciu našich zariadení, ktoré vytvárali predpoklady 
dobrého hospodárenia aj pre budúce obdobia.  
Z výsledku hospodárenia roku 2009 však vyplý-
va, že spoločnosť stojí pred vážnym rozhodnutím 
ako zabezpečiť financovanie nutných investičných 
akcií zabezpečujúcich ďalší rozvoj, keďže predpo-
klad, že pri nezmenenej cene vodného a stočné-
ho bude spoločnosť vytvárať v budúcom období 
zisk, je nereálny. Tržby za vodné a stočné od od-
berateľov aj pri vysokej miere úsporných opatre-
ní už nepokrývajú oprávnené náklady na výrobu  
a distribúciu vody ako aj pre jej odkanalizovanie  
a čistenie. Nárast cien energií, náhradných dielov 
a iných nákladov už nie je možné pokrývať šetre-
ním a vnútornými zdrojmi spoločnosti. Ak sa sprá-

vanie regulátora cien vodného a stočného (ÚRSO) 
nezmení, bude potrebné získať dodatočné zdroje 
na financovanie.
Aj napriek uvedeným skutočnostiam naša spo-
ločnosť v roku 2009 vybudovala a uviedla do pre-
vádzky kanalizačnú sieť Malokarpatskej oblasti  
od mesta Pezinok do ÚČOV Vrakuňa v Bratisla-
ve, čím sa zabezpečil ďalší rozvoj tohto regiónu. 
Ukončila sa aj rekonštrukcia a modernizácia ČOV 
Hamuliakovo, čo umožní masívny rozvoj tejto lo-
kality.
V roku 2010 potreba investícií presahuje možnosti 
vlastných zdrojov. Zabezpečiť zdroje financova-
nia bude možné len získaním zdrojov z eurofon-
dov alebo získaním úveru na jednotlivé konkrétne 
akcie. Keďže naša akciová spoločnosť je zdravá  
a bonitná, predpokladá sa, že sa podarí získať 

zdroje financovania. K tomu želám akcionárom, 
predstavenstvu a výkonnému manažmentu veľa 
úspechov. 
V závere môjho príhovoru mi dovoľte v mene ce-
lej dozornej rady poďakovať najmä všetkým za-
mestnancom našej spoločnosti za kvalitne vyko-
nanú prácu v roku 2009 a vysloviť presvedčenie, 
že vysokou profesionalitou a pracovitosťou našich 
zamestnancov sa nám podarí aj v ďalšom období 
úspešne splniť všetky úlohy. 

Ing. Karol Kolada
predseda dozornej rady

Príhovor predsedu
dozornej rady
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Január 
•	 6.	výročie	vzniku	BVS

Február
•	 123.	výročie	vzniku	mestskej	vodárne	

Marec
•	 bezplatná	 analýza	 vzoriek	 vody	 zo	 studní	 pri	

príležitosti Svetového dňa vody
•	 otvorenie	 výstavy	 výtvarných	 diel	 spoločnosti	

voľných výtvarných umelcov s názvom H2O+ART 
vo Vodárenskom múzeu

•	 fotografická	 súťaž	 „Voda	 pre	 budúcnosť“	 pre	
študentov stredných a vysokých škôl a zamest-
nancov BVS

Apríl
•	 mimoriadne	valné	zhromaždenie	akcionárov
•	 účasť	 BVS	 na	 podujatí	 organizovanom	 magis-
trátom	 hlavného	 mesta	 „Bratislava	 pre	 všet-
kých“	–	Deň	otvorených	dverí	a	program	pre	deti	 
vo Vodárenskom múzeu

Máj
•	 účasť	Vodárenského	múzea	na	medzinárodnom	
podujatí	pre	verejnosť	„Noc	múzeí	a	galérií“

•	 5.	ročník	odbornej	konferencie	„Súčasnosť	a	bu-
dúcnosť vodárenských spoločností na Sloven-
sku“,	na	ktorej	sa	BVS	zúčastnila	ako	spoluorga-
nizátor

•	 ukončenie	 projektu	 Malokarpatský	 zberač	 –	
prepojenie bratislavskej a podhorskej siete

Jún
•	 riadne	valné	zhromaždenie	akcionárov
•	 spustená	rekonštrukcia	vodovodného	a	kanali-

začného potrubia na Mýtnej ulici

Júl - August
•	 zabezpečovanie	 pitného	 režimu	 na	 mestskom	

letnom podujatí Bratislava – Inline
•	 finále	 1.	 ročníka	 vzdelávacieho	 projektu	 Stoc-

kholm Junior Water Prize v Štokholme, na kto-
rom sa zúčastnil študent bratislavského gymná-
zia

September
•	 mimoriadne	valné	zhromaždenie	akcionárov
•	 účasť	 na	 celoslovenskom	 finále	 „Súťaže	 zruč-
nosti	 vodárenských	 pracovníkov“	 v	 Senci,	 
na ktorom BVS získala 2. miesto

•	 spustenie	celoslovenskej	propagačnej	kampane	

Asociácie vodárenských spoločností na podporu 
pitia vody z vodovodu

•	 predstavenie	 dlhodobého	 vzdelávacieho	
programu BVS Modrá škola a spustenie webovej 
stránky www.modraskola.sk

Október
•	 mimoriadne	valné	zhromaždenie	akcionárov
•	 3.	 miesto	 v	 celoslovenskej	 súťaži	 o	 najlepšiu	
ročnú	správu	2008	v	kategórii	 „Printová	 ročná	
správa“	 a	 ocenenie	 za	 kvalitnú	 ročnú	 správu	 
v	kategórii	„Elektronická	ročná	správa“

•	 cena	Slovenskej	komory	stavebných	 inžinierov	
za	najlepšie	projektové	riešenie	v	súťaži	„Stavba	
roka	2009“	za	projekt	odkanalizovania	malokar-
patského regiónu

November
•	 začatá	rekonštrukcia	zákazníckeho	centra	a	ad-

ministratívnej budovy na Prešovskej ulici v Bra-
tislave

December
•	 vznik	dcérskej	spoločnosti	Bionergy
•	 zavedenie	firemného	dress	code	

Čo priniesol rok 2009
(najvýznamnejšie udalosti)
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Východiskom pre návrh zámerov a cieľov je po-
kračujúca hospodárska a finančná konsolidácia  
v európskom a globálnom meradle. 
Spoločnosť má záujem na prehodnotení strategic-
kých podnikových dokumentov – vízie a poslania 
podniku a vypracovaní odvodených podnikových 
dokumentov.
Chce zavŕšiť práce na reorganizácii systému od-
meňovania zamestnancov (úpravy v oblasti moti-
vačnej zložky mzdy, inventarizácia a prehodnote-
nie systému finančných a nefinančných benefitov 
pre zamestnancov, reorganizácia systému posky-
tovania mimoriadnych odmien) s cieľom ich zave-
denia od 1. januára 2010.
Zmeny chce prerokovať a schváliť so zástupcami 
zamestnancov. Nový systém odmeňovania prispe-
je k zvýšeniu efektívnosti pri nakladaní s finančný-
mi prostriedkami spoločnosti a stane sa dôležitým 
nástrojom pri riadení produktivity práce a zvyšo-
vaní pridanej hodnoty v spoločnosti.
Spoločnosť bude podporovať podnikateľské záme-
ry dcérskych spoločností a vytvárať pre ne priaz-
nivé podmienky. Bude usilovať o využívanie sy-
nergických efektov z pôsobenia podnikov v rámci 
skupiny BVS. Skupina podnikov BVS sa zameria  
na projekty na podporu záujmov Hl. mesta SR Bra-
tislavy ako svojho majoritného akcionára. Bude 
pripravovať ďalšie projekty na vyčlenenie non core 
podnikania mimo rámca BVS.
Pokračovať bude reorganizácia útvarov podniko-
vého riaditeľstva a vykonané budú analýzy mož-
ností ďalšej reorganizácie výrobných a distribuč-
ných divízií.
V roku 2010 predpokladáme ukončenie investičnej 
prípravy a začatie výstavby strategických stavieb, 
ako sú ČOV Vrakuňa, ČOV Petržalka, ČOV Holíč  

a ČOV Senica. Predpokladom úspechu je získanie 
prostriedkov z eurofondov a zabezpečenie čo naj-
výhodnejších podmienok pre úver z vybranej ko-
merčnej banky na spolufinancovanie stavieb.
Predpokladáme postupné odovzdávanie rekon-
štruovaných a modernizovaných priestorov v ad-
ministratívnej budove na Prešovskej ulici.
Spoločnosť bude aj naďalej, aj keď v obmedzenom 
meradle, finančne podporovať svoju Nadáciu Voda, 
mestá a obce a mimovládne organizácie.

Bratislavská vodárenská spoločnosť je výrobcom 
a dodávateľom pitnej vody a prevádzkovateľom 
vodovodov a kanalizácií v Bratislavskom kraji, 
časti Trnavského kraja (okresy Skalica, Senica)  
a časti Trenčianskeho kraja (okres Myjava). Jej 
hlavnými činnosťami sú zásobovanie obyvateľstva, 
priemyslu, poľnohospodárstva a ďalších spotrebi-
teľov pitnou vodou, odvádzanie odpadových vôd 
verejnou kanalizáciou a ich čistenie. Okrem toho 
BVS spravuje a udržiava verejné vodohospodár-
ske zariadenia a zabezpečuje vodohospodársky  
a technický rozvoj a investičnú výstavbu.

Identifikačné údaje:
Obchodné meno: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Sídlo:  826 46  Bratislava, Prešovská 48
IČO: 35 850 370
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,	 biologic-

kých a mikrobiologických rozborov povrcho-
vých, pitných a odpadových vôd v rozsahu voľnej 
živnosti

•	 podnikanie	v	oblasti	nakladania	s	iným	ako	ne-
bezpečným odpadom

•	 inžinierska	činnosť	v	stavebníctve	–	obstaráva-
teľská činnosť v stavebníctve

•	 výroba	 a	 dodávka	 elektriny	 z	 obnoviteľných	
zdrojov

•	 uskutočňovanie	 jednoduchých	 stavieb,	 drob-
ných stavieb a ich zmien

Menovitá hodnota, počet, druh, forma a podoba akcií:  
Výška základného imania: 281 365 934,89 € (8 477 431 000 Sk)
Menovitá hodnota jednej akcie:  33,19 € (1 000 Sk)
Počet akcií: 8 477 431 
Druh akcií: kmeňové
Forma akcií: akcie na meno
Podoba akcií: zaknihované 

Ďalšie právne skutočnosti:
Akciová spoločnosť Bratislavská vodárenská spo-
ločnosť, Prešovská 48, Bratislava bola založená  
v súlade s rozhodnutím č. 853 o privatizácii vy-
daným Ministerstvom pre správu a privatizáciu 
národného majetku Slovenskej republiky zo dňa  
2. 10. 2002, spis č. KM–1306/2002, a to vkladom 
celého majetku zrušeného štátneho podniku Vo-
dárne a kanalizácie Bratislava, so sídlom Pre-
šovská 48, Bratislava a časti majetku zrušené-
ho štátneho podniku Západoslovenské vodárne  
a kanalizácie, so sídlom Trnavská 32, Bratislava – 

odštepný závod Bratislava-vidiek, odštepný závod 
Senica, výrobno-prevádzkové stredisko diaľko-
vých vodovodov Šamorín, časť podnikového ria-
diteľstva, podľa privatizačného projektu vedeného 
pod číslom 2276.

Akciová spoločnosť Bratislavská vodárenská spo-
ločnosť preberá po zrušených štátnych podnikoch 
aktíva a pasíva, práva a záväzky (i neznáme), vrá-
tane práv a záväzkov z pracovnoprávnych vzťahov 
(okrem práv podľa § 16 zákona č. 92/1991 Z. z.).

Dňa 22. decembra 2007 vložila Bratislavská vodá-
renská spoločnosť, a. s., časť podniku do dcérskej 
spoločnosti Infra Services, a. s., formou nepeňaž-
ného vkladu a má v nej 100 % majetkovú účasť.

Dňa 31. decembra 2009 vznikla druhá dcérska ob-
chodná spoločnosť Bionergy, a. s., so 100 % majet-
kovou účasťou BVS, a. s. 

   Hlavné mesto SR Bratislava
   Ostatné obce a mestá
   BVS, a.s.

Zámery a ciele
na rok 2010 Profil spoločnosti

59,29 %

8,43 %

32,28 %

Akcionárska štruktúra
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V období roku 2009 pokračovala ďalšia etapa bu-
dovania Bratislavskej vodárenskej spoločnosti ako 
modernej zákaznícky orientovanej spoločnosti 
prehlbovaním implementácie procesného riade-
nia. S cieľom zabezpečenia komplexného riadenia 
finančných tokov, ľudských zdrojov, administra-
tívnych a prevádzkových procesov vrátane proce-
sov a aktivít súvisiacich s poskytovaním služieb,  
s dopadom na zvýšenie hospodárnosti a ziskovos-
ti, ako i skvalitňovania spoločnosťou poskytova-
ných služieb pokračovala implementácia integro-
vaného systému riadenia.

Valné zhromaždenie 27. novembra 2009 odsúhla-
silo a predstavenstvo svojím uznesením založilo 
dcérsku obchodnú spoločnosť so 100 % majetko-
vou účasťou BVS s obchodným menom Bionergy, 
a. s. Dôvodom založenia dcérskej spoločnosti Bio-
nergy, a. s., je vytvorenie optimálneho ekonomic-
kého modelu hlavných činností BVS, ktoré priamo 
súvisia s výrobou a distribúciou pitnej vody a od-
vádzaním a čistením odpadových vôd. Hlavným 
predmetom podnikania dcérskej spoločnosti je 
nakladanie s iným ako nebezpečným odpadom  
a výroba a dodávka elektriny výrobným zariade-

ním s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW.
Predmetné ďalšie prehlbovanie implementácie 
procesného riadenia, pokračujúca implementá-
cia integrovaného systému riadenia ako i zalo-
ženie dcérskej obchodnej spoločnosti Bionergy, 
a. s., vyvolali potrebu viacerých zmien v nasta-
vených procesoch a aktivitách, dotýkajúcich sa 
rôznych oblastí riadenia predovšetkým  na úseku 
generálneho riaditeľa, na technickom a výrobno-
-distribučnom úseku. Zmeny ich nastavenia boli 
následne premietnuté do organizačnej štruktúry 
spoločnosti. 

Generálny riaditeľ  Ing. Daniel Gemeran
Výrobný riaditeľ  Ing. Ján Rafajdus
Technický  riaditeľ  Ing. Jaroslav Néma
Finančný riaditeľ  Ing. Peter Vojtaššák
Obchodný riaditeľ  Ing. Juraj Hagara

Divízia výroby vody 
Vedúca divízie  Ing. Alena Trančíková
Sídlo   Starohájska 14,
   851 02  Bratislava 5
Divízia distribúcie vody
Vedúci divízie  Ing. Michal Dušanič
Sídlo    Starohájska 14,
   851 02  Bratislava 5

Divízia odvádzania odpadových vôd
Vedúci divízie  Ing. Jaroslav Grič
Sídlo    Betliarska 2, 
   851 07  Bratislava 5

Divízia čistenia odpadových vôd 
Vedúci divízie  Ing. Vladimír Kvassay
Sídlo    Betliarska 2,
   851 07  Bratislava 5

Divízia chemicko-technologických a laboratórnych 
činností 
Vedúca divízie  Ing. Eva Spáčová
Sídlo    Bojnická 6, 
   831 02  Bratislava 3

Organizačná
štruktúra

Organizačná štruktúra spoločnosti platná
k 31. 12. 2009

Štruktúra 
spoločnosti

Orgány spoločnosti

Riaditeľstvo spoločnosti

Valné zhromaždenie Dozorná rada

Predstavenstvo

Generálny riaditeľ

Úsek marketingu
a obchodu

Výrobno-distribučný
úsek

Technický
úsek

Úsek generálneho
riaditeľa

Finančný
úsek

15
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Ing. Daniel Gemeran (12. 2. 1956)
generálny riaditeľ

Vzdelanie: STU Bratislava (SVŠT),  
odbor vodné stavby a vodné hospodárstvo

Pracovné pozície:
•	 hlavný	projektant	a	hlavný	inžinier	projektu,	

vedúci strediska hydrotechnických stavieb – 
Hydroconsult Bratislava, š. p.

•	 projektant	na	projekcii	vodného	diela	Gabčíko-
vo-Nagymaros

•	 rôzne	pozície	v	súkromných	spoločnostiach	
špecializujúcich sa na hydrotechnické a hydro-
ekologické projekty a štúdie

•	 expert	Únie	miest	pre	infraštruktúru.	Od	roku	
1996 sa zaoberal problematikou transformácie 
štátnych podnikov vodární a kanalizácií

Začiatok funkčného obdobia vo vedení BVS: 
11/2003

Ing. Peter Vojtaššák (7. 8. 1958)
finančný riaditeľ

Vzdelanie: VŠE, Národohospodárska fakulta

Pracovné pozície:
•	 rôzne	pozície	v	rámci	finančného	riadenia	 

v bankových inštitúciách – Ľudová banka, 
Slovenská kreditná banka, Komerčná banka, 
Slovenská sporiteľňa, OTP banka

Začiatok funkčného obdobia vo vedení BVS: 
11/2004

Ing. Jaroslav Néma (2. 12. 1962)
technický riaditeľ

Vzdelanie: Technická univerzita v Nitre,  
odbor meliorácie

Pracovné pozície:
•	 pôsobil	v	podniku	Hydromeliorácie	–	závod	

Topoľčany
•	 vedúci	útvaru	investičnej	výstavby	a	majetkové-

ho vysporiadania vo firme COOP Topoľčany
•	 pôsobil	v	Združení	miest	a	obcí	Slovenska

Začiatok funkčného obdobia vo vedení BVS: 
11/2003

Ing. Ján Rafajdus (16. 1. 1952)
výrobný riaditeľ

Vzdelanie: STU Bratislava (SVŠT),  
Strojnícka fakulta

Pracovné pozície:
•	 asistent	hydrológie	vo	Výskumnom	ústave	

vodného hospodárstva
•	 konštruktér	vo	Výskumnom	ústave	zváračskom
•	 samostatný	odborný	pracovník	na	úseku	hyd-

rológie v Slovenskom hydrometeorologickom 
ústave

•	 vedúci	oddelenia	vnútornej	správy	na	Magistrá-
te hlavného mesta SR Bratislavy

Začiatok funkčného obdobia vo vedení BVS: 
11/2003

Ing. Juraj Hagara (20. 4. 1958)  
obchodný riaditeľ

Vzdelanie: STU Bratislava,  
Elektrotechnická fakulta

Pracovné pozície:
•	 riaditeľ	AutoCont	SR,	s.r.o.,	so	sídlom	v	Žiline
•	 riaditeľ	HW	divízie	spoločnosti	PosAm	Bratisla-

va, s.r.o.
•	 Key	Account	Manager	pre	oblasť	Industry	a	Uti-

lity v spoločnosti Compaq Computer Slovakia, 
s.r.o.

•	 Sales	Business	Unit	Director	pre	oblasť	Fi-
nancial Services v spoločnosti CSC Computer 
Science, s.r.o.

•	 Hewlett-Packard	Slovakia,	s.r.o.	-	Public	Acco-
unt Manager

Začiatok funkčného obdobia vo vedení BVS: 
4/2009

Vedenie
spoločnosti

17
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Ing. Daniel Gemeran (12. 2. 1956)
predseda predstavenstva

Vzdelanie: STU Bratislava (SVŠT) – Stavebná fa-
kulta, odbor vodné stavby a vodné hospodárstvo
Začiatok 1. funkčného obdobia: 11/2003
Začiatok 2. funkčného obdobia: 09/2007
Kontakt: gemeran@bvsas.sk

RNDr. Oto Nevický (30. 5. 1963)
podpredseda predstavenstva

konateľ spoločnosti O.S.N. Real, s. r. o.
Vzdelanie: VŠ UK – Prírodovedecká fakulta,  
jedenásťročná prax v odbore
Začiatok funkčného obdobia: 09/2007
Kontakt: nevicky@nextra.sk

Ing. Jaroslav Néma (2. 12. 1962)
člen predstavenstva

Vzdelanie: Technická univerzita v Nitre,  
odbor meliorácie
Začiatok 1. funkčného obdobia vo vedení BVS: 
11/2003
Začiatok 2. funkčného obdobia: 09/2007
Kontakt: nema@bvsas.sk

Ing. Ján Rafajdus (16. 1. 1952)
člen predstavenstva

Vzdelanie: STU Bratislava (SVŠT),  
Strojnícka fakulta
Začiatok 1. funkčného obdobia: 11/2003
Začiatok 2. funkčného obdobia: 09/2007
Kontakt: rafajdus@bvsas.sk

Ing. Aleš Procházka (18. 3. 1953)
člen predstavenstva

vedúci prevádzky výroby vody Holíč a Myjava BVS
Vzdelanie: STU Bratislava (SVŠT) – Stavebná 
fakulta, Katedra zdravotného inžinierstva,  
tridsaťročná prax v odbore
Začiatok 1. funkčného obdobia: 11/2003
Začiatok 2. funkčného obdobia: 09/2007
Kontakt: ales.prochazka@bvsas.sk

Ing. Peter Čecho (27. 10. 1960)
člen predstavenstva

FREQUENTIS, s. r. o., vedúci projektu
Vzdelanie: STU Bratislava (SVŠT),  
Strojnícka fakulta, dvadsaťštyriročná prax
Začiatok funkčného obdobia: 09/2007
Kontakt: peter.cecho@frequentis.com

Ing. Peter Lenč (6. 4. 1964)
člen predstavenstva

zástupca starostu MČ Bratislava – Karlova Ves
Vzdelanie: STU Bratislava (SVŠT), Stavebná fakul-
ta, dvadsaťročná prax projektanta - statika
Začiatok funkčného obdobia: 09/2007, 
zároveň je členom dozornej rady spoločnosti so 
100 % účasťou Hl. mesta SR Bratislavy KSP, s. r. o.
Kontakt: 0905 525 299

Orgány spoločnosti
Predstavenstvo
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Ing. Karol Kolada
predseda dozornej rady

Vzdelanie: STU Bratislava (SVŠT),  
Elektrotechnická fakulta v Bratislave
Začiatok 1. funkčného obdobia: 12/2004
Začiatok 2. funkčného obdobia: 06/2007
Kontakt: deltes@ba.sknet.sk

JUDr. Tomáš Korček
podpredseda dozornej rady

námestník primátora Hl. mesta SR Bratislavy, 
konateľ spoločnosti EUROADVICE, s. r. o.
Vzdelanie: VŠ UK – Právnická fakulta
Začiatok funkčného obdobia: 06/2007
Kontakt: namkor@bratislava.sk

PaedDr. Milan Trstenský
člen dozornej rady

vedúci oddelenia školstva, kultúry, mládeže  
a športu MÚ Dúbravka
Vzdelanie: Pedagogická fakulta UK v Bratislave
Začiatok funkčného obdobia: 06/2007
Kontakt: trstensky@dubravka.sk

Ing. Katarína Otčenášová
členka dozornej rady

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., oddelenie 
majetkovoprávne
Vzdelanie: STU Bratislava (SVŠT) - Stavebná fa-
kulta, odbor geodézia a kartografia, dvadsaťštyri 
rokov praxe v odbore
Začiatok funkčného obdobia: 06/2007
Kontakt: katarina.otcenasova@ndsas.sk

Ing. Gabriel Kosnáč
člen dozornej rady

vedúci oddelenia školstva, kultúry, mládeže  
a športu MÚ Dúbravka
Vzdelanie: STU Bratislava (SVŠT), Chemicko-tech-
nologická fakulta
Začiatok funkčného obdobia: 06/2007
člen správnej rady Spoločnosti pre rozvoj býva-
nia, n. o., od 02/2007
Kontakt: kosnac@dubravka.sk
 

Ing. Anna Strápková
členka dozornej rady

riaditeľka kancelárie prezidenta FNM SR
Vzdelanie: Obchodná fakulta Ekonomickej univer-
zity v Bratislave
Začiatok funkčného obdobia: 06/2006
Kontakt: strapkova@natfund.gov.sk

Ing. Dagmar Blahová
členka dozornej rady

vedúca laboratória pitných vôd
Vzdelanie: STU Bratislava (SVŠT),  
Chemicko-technologická fakulta
Začiatok funkčného obdobia: 04/2008
Kontakt: dagmar.blahova@bvsas.sk

Peter Hurban
člen dozornej rady

vedúci ČOV Modra
Vzdelanie: SOU strojárske v Trnave,  
odbor montáž strojov a zariadení
Začiatok funkčného obdobia: 04/2008
Kontakt: peter.hurban@bvsas.sk

Pavol Šťastný
člen dozornej rady

vedúci prevádzky rozvodu vody
Vzdelanie: úplné stredné odborné strojnícke
Začiatok funkčného obdobia: 04/2008
Kontakt: pavol.stastny@bvsas.sk

Orgány spoločnosti
Dozorná rada
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Vízia

Zodpovedne si uvedomujeme našu strategickú 
pozíciu v zabezpečovaní životných potrieb spoloč-
nosti. Voda je a bude základnou zložkou a nevy-
hnutným predpokladom pre život.
Prispievame k zvýšeniu kvality života v spoloč-
nosti, ako aj k ochrane životného prostredia, 
prostredníctvom rozširovania a rekonštrukcie 
vodovodných a kanalizačných sietí, zavádzaním 
efektívnejších technológií úpravy vôd, racionál-
nym využívaním energetických zdrojov, ako aj re-
konštrukciou starých a výstavbou nových čistiarní 
odpadových vôd.
Po transformácii zo štátneho podniku sme podstú-
pili významné zmeny, smerujúce k zefektívneniu 
procesov a činností, s cieľom zvýšiť kvalitu po-
skytovaných služieb a produktov našim zákazní-
kom. Sme ochotní počúvať a napĺňať požiadavky 
a potreby tak veľkých spoločností, ako aj jednot-
livcov. Chceme byť schopní tieto potreby predvídať  
a vytvárať s našimi zákazníkmi solídne a dlhodobé 
vzťahy.
Vytvárame podmienky pre zvyšovanie kvalifikácie 
a pracovného výkonu našich zamestnancov. Mo-
tivujeme ich a budujeme s nimi vzťahy založené  
na spolupatričnosti a lojalite k spoločnosti.
Naším cieľom je zvyšovať hodnotu majetku pre na-
šich akcionárov. Usilujeme sa o zvyšovanie prida-
nej hodnoty vo všetkých oblastiach našej činnosti.
Vnímame významnosť našich vodných zdrojov 
nielen v rámci Slovenska, ale aj v rámci Európskej 
únie, a preto chceme ako uznávaný a rešpektova-
ný podnik zohrávať rozhodujúcu úlohu pri budova-
ní zdravej, čistej a spokojnej spoločnosti.

Poslanie

Naším poslaním je zásobovanie zákazníkov kva-
litnou pitnou vodou a odkanalizovanie a ekologic-
ké čistenie odpadových vôd. Kvalitné a spoľahlivé 
služby poskytujeme aj v ostatných oblastiach na-
šej činnosti. Záleží nám na kvalitnom živote ľudí  
a preto podporujeme aktivity, zamerané na ochra-
nu zdravia, vôd a životného prostredia.
Cieľom nášho podnikania je tiež neustále zvyšo-
vanie hodnoty majetku spoločnosti pre akcionárov  
a dosahovanie uspokojivých finančných výsledkov.

Vízia
a poslanie
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ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI
Obchodné meno:  Infra Services, a. s.
Sídlo:  821 05  Bratislava, Hraničná 10
IČO:  43 898 190
Deň vzniku:  22. december 2007
Zapísaná v:  Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.
Oddiel:  Sa Vložka č. 4365/B
Právna forma:  akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA
•	vnútroštátna	nákladná	cestná	doprava
•	vodoinštalatérstvo	a	kúrenárstvo
•	betonárske	práce
•	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,	 doprav-

ných prostriedkov a výpočtovej techniky
•	podnikanie	v	oblasti	nakladania	s	 iným	ako	ne-

bezpečným odpadom 
•	zámočníctvo
•	mechanické	čistenie	kanalizačných	sietí	v	rozsa-

hu voľnej živnosti
•	opravy	 vyhradených	 elektrických	 technických	

zariadení 
•	opravy	 a	 montáž	 meračov	 pretečeného	 množ-

stva vody
•	overovanie	určených	meradiel
•	kalibrácia	meračov	pretečeného	množstva		stu-

denej a teplej vody

ŠTATUTÁRNE ORGÁNY
PREDSTAVENSTVO:  Ing. Daniel Gemeran  
 predseda predstavenstva
 Ing. Jaroslav Néma
 Ing. Jaroslav Paulický
DOZORNÁ RADA: Ing. Karol Kolada
 Ing. Peter Juriga
 Juraj Kečkéš

AKCIONÁRI: Jediným akcionárom spoločnosti 
 je Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

MENOVITÁ HODNOTA, POČET, DRUH, FORMA A PO-
DOBA AKCIÍ
Výška základného imania:  6 970 723 € (210 000 000 Sk)
Menovitá hodnota jednej akcie:  33 194 € (1 000 000 Sk)
Počet akcií:  210 ks
Druh akcií:  kmeňové
Forma akcií:  akcie na meno
Podoba akcií:  listinné

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
Valné zhromaždenie Bratislavskej vodárenskej 
spoločnosti, a. s., ktoré sa konalo 6. decembra 
2007, prijalo a schválilo návrh na založenie ob-

chodnej spoločnosti Infra Services, a. s, so síd-
lom na Hraničnej 10, 821 05 Bratislava, so 100 
% majetkovou účasťou BVS, a. s. Spoločnosť bola 
založená zakladateľskou listinou spísanou for-
mou notárskej zápisnice dňa 11. decembra 2007 
v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991  
Z. z. Následne bola zapísaná v Obchodnom regis-
tri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka  
č.: 4365/B.

Dňom vzniku, 22. decembra 2007, prešli zamest-
nanci úseku Divízie servisných činností so všet-
kými právami a povinnosťami pod novozaloženú 
spoločnosť.

Pri založení spoločnosti bol do jej vlastníctva pre-
vedený hnuteľný a nehnuteľný majetok v celko-
vej hodnote 8 141 tis. € (245 248 tis. Sk), z toho  
6 971 tis. € (210 000 tis. Sk) tvorí základné imanie  
a 1 170 tis. € (35 248 tis. Sk) rezervný fond. Výška 
nepeňažného vkladu bola určená znaleckým po-
sudkom. Nehnuteľný majetok pozostáva z budov  
a pozemkov na Hraničnej ulici a ulici Na Šajbách  
a z areálu na Toplianskej ulici.

V prvom roku svojho fungovania dosiahla spoloč-
nosť výsledok hospodárenia, stratu 287 260 tis. € 
(8 654 tis. Sk). Strata sa bude uhrádzať z plánova-
ného zisku budúcich období.

Komentár k hospodáreniu spoločnosti

Akciová spoločnosť dosiahla v hodnotiacom období 
výsledok hospodárenia, zisk po zdanení 51 523 €.

Najvýznamnejšie nákladové položky v hodnotia-
com období boli:

•	 spotreba materiálu a energie v celkovej sume  
2 639 362 €. Najviac sa spotreboval materi-
ál na montáž vodovodných prípojok v sume  
1 190 968 €. Pohonné hmoty zostávajú naďalej 
našou vysokou nákladovou položkou. So sumou  
527 345 € sú 2. najvyššou položkou v spotrebe ma-
teriálu.

•	 služby v sume  4 434 481 € obsahujú hlav-
ne služby za prenájom automobilov, v sume  
1 105 831 €, služby Dokara (asfaltovanie rozkopa-
ných ciest ) 730 281 € a údržba zelene 334 324 €.

•	 osobné náklady v celkovom objeme  5 991 600 € 
sa členia na mzdové náklady v čiastke 4 413 380 €, 
odmeny členom orgánov spoločnosti v čiastke  
38 239 €, náklady na sociálne zabezpečenie  
v čiastke 1 344 599 € a sociálne náklady 195 382 €. 

•	 dane a poplatky v čiastke  166 297 €, ide hlavne  
o cestnú daň z motorových vozidiel 89 309 €, daň 
z nehnuteľností 5 347 €, poplatky mestám za roz-
kopávky 53 620 €, odpad, skládky, kolky a pod.  
18 021 €.

•	 odpisy tvoria čiastku 770 463 €.

Dcérska spoločnosť
Infra Services, a.s.

Základné ekonomické údaje

Vybrané ukazovatele (v eurách) 31. 12. 2009 31. 12. 2008
Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb 14 790 515 10 021 985

Aktivácia 12 357 0

Výrobná spotreba 7 702 634 5 974 266

Spotreba mat., energie a ostatných sklad. dodávok 2 639 362 2 958 097

Služby 5 063 272 3 016 169

Pridaná hodnota 7 100 238 4 047 719

Osobné poplatky 6 087 508 4 296 871

Dane a poplatky 166 297 159 031

Odpisy DHM a DNM 770 463 915 566

Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 22 485 195 039

Zostatková cena predaného dlhodobého  majetku a materiálu 98 931 87 080

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 67 052 1 192 973

Ostatné náklady na hospodársku činnosť 51 983 28 191

Výsledok hospodárenia z hosp. činnosti 14 595 -51 008

Výnosové úroky 10 544 834

Finančné výnosy 23 128

Finančné náklady 123 725 274 799

Hospodársky výsledok z finančných operácií - 113 158 -273 837

Daň z príjmov z bežnej činnosti - 150 086 -37 597

Výsledok hospodárenia pred zdanením - 98 583 -324 845

Mimoriadne výnosy

Mimoriadne náklady

Mimoriadny výsledok hospodárenia 0 0

Výsledok hospodárenia po zdanení 51 523 -287 248
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•	 zostatková cena predaného dlhodobého majetku  
a materiálu 98 931 €.

•	 ostatné náklady na finančnú činnosť v čiastke  
123 697 €.

•	 odložená daň z príjmov v čiastke -150 086 €.
•	 ostatné dlhodobé rezervy na odchodné tvoria cel-

kovú čiastku 180 950 €. Do sociálnych nákladov roku 
2009 bolo zahrnutých -3 379 €. 

Najvýznamnejšie príjmové položky hodnotiaceho ob-
dobia:

•	 tržby	z	predaja	vlastných	výrobkov	a	služieb	v	cel-
kovej hodnote 14 790 515 €, v ktorej sú zahrnuté 
hlavne servisné činnosti voči materskej spoločnosti. 
Aktivácia DHM bola v sume 12 357 €.

•	 tržby	 z	 predaja	 dlhodobého	 majetku	 a	 materiálu	 
v čiastke  20 485 € obsahujú najmä predaj dubióz-
neho majetku.

•	 ostatné	výnosy	z	hospodárskej	činnosti	67	052	€ sú 
tvorené hlavne náhradami škôd od poisťovní.

•	 výnosové	úroky	10	544	€  sú najmä úroky z termíno-
vaných vkladov.

Stav majetku a finančná situácia spoločnosti

Hodnota obchodného majetku spoločnosti je k 31. 12. 
2009 vo výške 11 993 234 €. Podiel neobežného ma-
jetku na hodnote majetku je 56,5 %, obežného majetku 
na hodnote majetku je 41,9 % a podiel časového rozlí-
šenia 1,6 %. 

AKTÍVA (v eurách) 31. 12. 2009 31. 12. 2008
Hodnota majetku 11 993 234 13 738 441

Neobežný majetok: 6 780 336 7 186 504

- Dlhodobý nehmotný majetok -652 738 -1 063 568

- Dlhodobý hmotný majetok 7 433 074 8 250 072

Obežný majetok: 5 015 798 6 516 291

- Zásoby 818 747 807 176

- Dlhodobé pohľadávky 143 454 0

- Krátkodobé pohľadávky 2 060 137 2 012 378

- Finančný majetok 1 993 460 3 696 737

Časové rozlíšenie 197 100 35 646

Aktíva spolu 11 993 234 13 738 441

PASÍVA (v eurách)

Zdroje financovania majetku 11 993 234 13 738 441

Vlastné imanie: 7 606 912 7 551 581

- Základné imanie spolu 6 970 740 6 970 723

- Kapitálové fondy 1 170 002 1 170 019

- Fondy zo zisku

- Výsledok hospodárenia minulých rokov - 585 353 -301 913

- Hospodársky výsledok za účtovné 51 523 -287 248

Záväzky: 4 386 322 6 177 275

- Rezervy 417 540 281 367

- Dlhodobé záväzky 2 296 138 2 319 635

- Krátkodobé záväzky 1 672 644 3 576 273

- Bankové úvery

Časové rozlíšenie 9 585

Pasíva spolu 11 993 234 13 738 441



28 2928 29

Základné údaje o spoločnosti
Obchodné meno: BIONERGY, a. s.
Sídlo: 826 46 Bratislava, Prešovská 48
IČO: 45 322 317
Deň vzniku: 31. 12. 2009
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
Oddiel:  Sa, Vložka č. 4932/B 
Právna forma:  akciová spoločnosť 

Predmet podnikania
•	 Podnikanie	v	oblasti	nakladania	s	iným	ako	ne-

bezpečným odpadom 
•	 Činnosť	podnikateľských,	organizačných	a	eko-

nomických poradcov 
•	 Kúpa	 tovaru	na	účely	 jeho	predaja	konečnému	

spotrebiteľovi (maloobchod)  alebo na účely jeho 
predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľko-
obchod) 

•	 Sprostredkovateľská	činnosť	v	oblasti	obchodu	
•	 Sprostredkovateľská	činnosť	v	oblasti	výroby	
•	 Sprostredkovateľská	činnosť	v	oblasti	služieb	

Štatutárne orgány
Predstavenstvo: Ing. Daniel Gemeran
 Ing. Peter Čecho
 Ing. Peter Lenč
Dozorná rada: Ing. Gabriel Kosnáč
 Ing. Oto Nevický
 Gejza Ivanič
Akcionár: Jediným akcionárom spoločnosti  
 je Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Menovitá hodnota, počet, druh, forma a podoba 
akcií
Výška základného imania: 43 000 000 €
Menovitá hodnota jednej akcie: 1 000 000 €

Počet akcií: 43
Druh akcií: kmeňové
Podoba akcií: zaknihované

Ďalšie právne informácie
Valné zhromaždenie BVS, ktoré sa konalo  
29. októbra 2009, prijalo a schválilo návrh na za-
loženie obchodnej spoločnosti BIONERGY, a. s., 
(ďalej len BNG) so sídlom na Prešovskej 48, 826 
46 Bratislava, so 100 % majetkovou účasťou BVS. 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listi-
nou spísanou formou notárskej zápisnice dňa  
30. novembra 2009 v zmysle príslušných ustano-
vení z.č. 513/1991 Z.z. Následne bola 31. 12 2009 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 4932/B.
Dňom vzniku prešli zamestnanci kalového a ply-
nového hospodárstva Divízie ČOV na prevádzkach 
vo Vrakuni, Petržalke, Devínskej Novej Vsi a Senici 
so všetkými právami a povinnosťami do novozalo-
ženej spoločnosti BNG.
Pri založení spoločnosti bol do jej vlastníctva pre-
vedený hnuteľný a nehnuteľný majetok v celkovej 
hodnote 48 mil. €, z toho 43 mil. € tvorí základné 
imanie spoločnosti a 5 mil. € rezervný fond. Výška 
nepeňažného vkladu bola určená znaleckým po-
sudkom. Nehnuteľný majetok pozostáva z budov  
a pozemkov viažucich sa ku kalovému a plynové-
mu hospodárstvu v areáloch ČOV vo Vrakuni, Petr-
žalke, Devínskej Novej Vsi a Senici.

Ľudské zdroje
Do spoločnosti BNG sa pri jej vzniku previedlo 36 
zamestnancov so všetkými právami a povinnosťa-
mi, ktorí tvoria základný pilier výrobno-technické-
ho  úseku spoločnosti.

Veková štruktúra zamestnancov
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Priemerný vek zamestancov je 48 rokov.

Vzdelanostná štruktúra zamestancov

   SOU s maturitou
   Stredné odborné
   Úplné stredné odbor. s maturitou
   Úplné stredné všeob. s maturitou
   Základné

Organizačná štruktúra spoločnosti
Organizačná štruktúra spoločnosti vychádza  
z princípov procesného riadenia, ktoré sa v BVS 
zavádzalo od roku 2006. Organizačná štruktúra 
reflektuje veľkosť spoločnosti, ale aj jednotlivé 
hlavné predmety jej činnosti definované v stano-
vách spoločnosti.

Dcérska spoločnosť
BIONERGY, a.s.
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Valné zhromaždenie

Dozorná rada

Predstavenstvo

Generálny riaditeľ

Výrobno - technický úsekÚsek generálneho riaditeľa Obchodno - finančný úsek

Sekretariát
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Dôvody vzniku spoločnosti

BVS sa už v minulosti pokúšala o efektívne vyu-
žívanie medziproduktov technologického procesu 
v čistiarňach odpadových vôd ako suroviny pre 
výrobu elektrickej energie. Svoje snahy začala  
v petržalskej čistiarni odpadových vôd prvou ko-
generačnou jednotkou s inštalovaným výkonom 
350 kW. Postupne sa k nej začali pridávať ďalšie 
jednotky na ostatných ČOV. 
Táto činnosť však nie je hlavnou činnosťou BVS  
v jej snahe o sústredenie sa na core činnosti svoj-
ho poslania, ako výroba a distribúcia pitnej vody, 
odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd. Z toh-
to dôvodu bola táto činnosť len vedľajšia a nebola 
jej venovaná dostatočná pozornosť. Rozvíjajúce sa 
aktivity v tejto oblasti si navyše začali vyžadovať 
väčšie a väčšie zdroje. Tento stav, ale aj skutoč-
nosť, že spoločnosť v čistiarňach nevyužíva cel-
kovú kapacitu a potenciál svojich technologických 
zariadení, podnietil uvažovať a následne reálne 
oddeliť činnosti, ktoré nie sú hlavné.

Spoločnosť BNG bude na začiatku svojej činnos-
ti na svojich štyroch prevádzkach vo Vrakuni, 
Petržalke, Devínskej Novej Vsi a Senici odoberať  

od BVS zmesný kal (470 tisíc m3), ktorý sa produ-
kuje v čistiarňach ako vedľajší produkt procesu 
čistenia odpadovej vody. Z tohto kalu, čiže biolo-
gického odpadu, sa bude ďalším technologickým 
procesom oddeľovať bioplyn, ktorý je médiom 
pre výrobu elektrickej energie a tepla. BVS sa 
týmto zbaví odpadu, s ktorým je povinná každá 
spoločnosť nakladať v zmysle platnej legislatívy. 
Hlavným predmetom činnosti BNG je podnikanie  
v oblasti nakladania s iným ako s nebezpečným 
odpadom a výroba elektriny a tepla z obnoviteľ-
ných zdrojov.

Ciele spoločnosti

Energetika

Tým, že tieto činnosti sú jej hlavnými činnosťami, 
bude zabezpečovať ich rozvoj. 
V oblasti elektrickej energie v súčasnosti disponu-
je energetickými zariadeniami s inštalovaným vý-
konom cca 1,5 MW. V najbližšom období chce tieto 
zariadenia doplniť o ďalšie 2 MW, čím by v oblasti 
výroby elektriny z bioplynu dosiahla inštalovaný 
výkon 3,5 MW. Takto vyrobená elektrická energia 
je prednostne určená pre BVS. Cieleným riadením 

výroby elektrickej energie sa dosiahne synergický 
efekt a BVS sa bude takto vyrobená elektrina do-
dávať v období vysokého tarifu (ako špičková elek-
trina), ktorá je o 80 % drahšia ako elektrina v čase 
nízkeho tarifu, čím dôjde k zníženiu nákladov BVS 
za elektrickú energiu.
Okrem toho však chce BNG v čo najkratšom obdo-
bí investovať aj v oblasti fotovoltaiky, vybudovaním 
solárneho parku s výkonom 5 MW. Vybudovaním 
tohto parku a dobudovaním zariadení na výrobu 
elektriny z bioplynu do výkonu 5 MW by spoločnosť 
zabezpečila aj rovnomernosť dodávky elektrickej 
energie do distribučnej siete. V oblasti energetiky 
okrem spomínaných aktivít BNG rozšíri aj svoju 
pôsobnosť v oblasti komplexnej dodávky elektric-
kej energie, v prvom rade voči materskej BVS, ne-
skôr aj pre iných odberateľov. BVS by takto nebola 
odkázaná na dodávku elektrickej energie od iných 
spoločností a v rámci skupiny BVS by sa tak nákla-
dy na elektrickú energiu výrazne znížili.

Biologicky rozložiteľný odpad

Vznik spoločnosti bol aj reakciou na upravujúcu 
sa legislatívu v oblasti likvidácie odpadov a z toho 
vyplývajúcej potreby hlavného mesta Bratislavy 

riešiť problematiku nakladania s biologicky rozlo-
žiteľným odpadom, ktorý je súčasťou tuhého ko-
munálneho odpadu. 

BNG má v súčasnosti vybudovanú väčšiu časť 
technológie na ekologické zhodnocovanie bio-
logicky rozložiteľného odpadu a biologicky roz-
ložiteľného komunálneho odpadu, ktorá nie je 
v súčasnosti kapacitne využitá a postačuje pre 
spracovanie tohto druhu odpadu z územia celého 
Bratislavského kraja. V najbližšom čase je však 
nevyhnutné k jestvujúcej technológii dobudovať 
zariadenia zabezpečujúce homogenizáciu a hygie-
nizáciu tohto druhu odpadu. Spoločnosť sa chce 
podieľať na zabezpečení zhodnocovania biologic-
kého odpadu, ktorý je v súčasnosti časťou tuhého 
komunálneho odpadu, ale aj odpadu, ktorý produ-
kujú priemyselní producenti. V spolupráci s ostat-
nými spoločnosťami Skupiny BVS by bolo možné 
komplexne zabezpečiť riešenie tejto problematiky, 
počínajúc zabezpečením komunikácie smerujúcej 
k obyvateľstvu k danej problematike, cez zabezpe-
čenie separovaného zberu a zvozu tohto odpadu, 
až po komplexné zhodnotenie a výrobu elektriny  
a tepla. Zabezpečením samostatnej dopravnej 
trasy tohto odpadu do technologických zariadení 

BNG by došlo k obmedzeniu využívania kanali-
začnej trasy ako transportnej cesty tohto odpadu 
na čistiarne odpadových vôd, čím by došlo k jej 
menšiemu zaťaženiu nedovolenými látkami, ktoré 
obmedzujú jej prietok a iné technické vlastnosti,  
čo by sekundárne znížilo náklady BVS na jej 
údržbu a čistenie.

BNG chce vyriešiť problematiku biologického 
odpadu komplexne, to znamená zabezpečiť aj 
zhodnotenie kalovej sušiny, ktorá je produkova-
ná procesom mezofilnej fermentácie kalu a jeho 
následným odvodnením. Ročne v súčasnosti BVS 
vyprodukuje 40 tisíc ton tohto odpadu. Investova-
ním do tejto oblasti je možné tento odpad znova 
energeticky využiť, prípadne transformovať ho  
na energetickú surovinu.

Týmto riešením BVS aj spoločne s dcérskou spo-
ločnosťou BNG reálne preukazuje svoj pozitívny 
vzťah k environmentu a spôsob, ako sa správať 
ekologicky a zároveň ekonomicky. 
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Zásobovanie pitnou vodou

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 do-
dávajú odberateľom pitnú vodu verejným vodovo-
dom, ktorý buď vlastnia alebo prevádzkujú.

Vývoj podielov jednotlivých segmentov zákazníkov 
na fakturovanej pitnej vode v m³
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V poslednom roku bol zaznamenaný približne 
2-násobný nárast fakturovanej pitnej vody v seg-
mente iní prevádzkovatelia alebo vlastníci verej-
ného vodovodu. 

Odkanalizovanie odpadových vôd

BVS realizuje odkanalizovanie odpadových vôd  

v dvoch segmentoch – domácnosti a ostatní pro-
ducenti odpadových vôd – v nasledovnom pomere: 

   Ostatní tis. m3

   Domácnosti tis. m3

Výrazný nárast výkonov v segmente ostatných 
producentov za posledné tri roky sa dosiahol za-
zmluvnením miest a obcí na odvádzanie vôd z po-
vrchového odtoku z verejných priestranstiev, ktoré 
sú ich majetkom,  prípadne v ich správe. 
     
Vývoj počtu obyvateľov zásobovaných pitnou vo-
dou z verejného vodovodu na území pôsobnosti 
BVS:

Vývoj počtu obyvateľov pripojených na verejnú ka-
nalizáciu na území pôsobnosti BVS:

Počet obyvateľov napojených na verejný vodovod 
a kanalizáciu na území pôsobnosti BVS z geogra-
fického hľadiska:

Štruktúra
zákazníkov
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Segment
Počet

obyvateľov
Počet obyvateľov napojených

na VV
Počet obyvateľov napojených

na VK

Bratislava 430 767 430 453 99,93% 424 230 98,48%
Vidiek 166 630 146 985 88,21% 72 329 43,41%
Senica 131 767 119 165 90,44% 68 871 52,27%
Spolu 729 164 696 603 95,53% 565 430 77,54%

1 Dalkia, a. s. 

2 Bratislavská teplárenská, a. s.

3 Bytové družstvo Petržalka

4 Slovnaft, a. s.

5 Fakultná nemocnica s poliklinikou 
 Bratislava

6 Stavebné bytové družstvo občanov 
 so sídlom v Pezinku

7	 Železnice	Slovenskej	republiky

8 Prvá ružinovská spoločnosť, a. s.

9 Okresné stavebné bytové družstvo Senica

10 Rajo, a. s.

Top zákazníci BVS v roku 2009

0,13 % 0,38 % 0,44 % 0,56 % 1,12 %
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Aj rok 2009 bol v znamení doznievajúcich organi-
začných zmien, zameraných najmä na zvýšenie 
úrovne efektivity práce, informatizácie spoločnosti 
až do úrovne najnižších riadiacich pozícií, automa-
tizácie riadenia technologických procesov pri vý-
robe a distribúcii vody a pri odvádzaní odpadovej 
vody, ale aj zvýšenia úrovne služieb poskytova-
ných zákazníkom spoločnosti.
Uvedené zmeny sa v priebehu roka postupne pre-
mietali do systemizácie funkčných miest s počia-
točným stavom 726 miest k 1.1.2009  a koncovým 
stavom  711 funkčných miest k 31.12.2009.

K 31. decembru 2009 mala BVS spolu 682 zamest-
nancov (údaj vo fyzických osobách), pri priemer-
nom počte 705 zamestnancov za rok. 

Z celkového počtu 682 zamestnancov bolo za-
mestnaných 187 žien, z toho 25  vo vedúcich funk-
ciách. 

Prehľad plánovaných – systemizovaných funkč-
ných miest a skutočný fyzický stav zamestnancov 
k 31. 12. 2009  podľa úsekov a divízií  poskytuje 
tabuľka:  

Kvalifikačná štruktúra spoločnosti BVS  
k 31. 12. 2009

   Stredné (SOU) - 37,0 %
   Úplné stredné - 37,0 %
   Vyššie odborné - 1,0 %
   Bakalárske - 1,2 %
   Vysokoškolské - 20,4 %
   Základné - 3,5 %

Profesijná štruktúra spoločnosti k 31. 12. 2009

   Technicko-hospodárski zamestnanci - 54 %
   Technik vodovodnej siete - 9 %
   Strojník vodohospodár. zariadení - 30 %
   Špecialisti merania a diagnostikovania  

     vod. siete - 2 %
   Prevádzkový elektrikár - 1 %
   Prevádzkový zámočník - 2 %
   Ostatné robotnícke profesie - 2 %

Veková štruktúra spoločnosti k 31. 12. 2009

Vývoj stavu zamestnancov

   R
   THP
   Celkom

V priebehu hodnoteného obdobia  uzatvorilo pra-
covný pomer spolu  89 zamestnancov a pracovný 
pomer skončilo 56, resp. 114 zamestnancov (vrá-
tane 58 zamestnancov, u ktorých v priebehu roka 
došlo k prechodu práv a povinností z pracovno-
právnych vzťahov na nový zamestnávateľský sub-
jekt). Miera fluktuácie zamestnancov spoločnosti 
za rok 2009 tak dosiahla 7,94 %, resp. 16,17 % .

Štruktúra zamestnancov podľa pohlavia  
k 31. 12. 2009

   muži
   ženy

BVS  oceňuje odvedenú prácu každého zamest-
nanca, preto venuje veľkú pozornosť adaptácii, 
hodnoteniu, odmeňovaniu, motivácii a stabilizácii 
zamestnancov. Spoločnosť s týmto cieľom vytvára 
stimulujúce pracovné prostredie, rozvíjajúce krea-
tivitu a podporujúce osobnostný rast zamestnan-
cov.
Dôležitú úlohu v oblasti riadenia ľudských zdrojov 
má proces prípravy a vzdelávania  zamestnancov 
spoločnosti a zabezpečenie ich osobného rozvoja. 
Spoločnosť pre určený okruh zamestnancov za-
bezpečila rozvojové vzdelávacie programy zame-

rané na projektové riadenie a manažment a v úvo-
de roka sa realizovala časť tréningu spätnej väzby 
koučingovou formou vo väzbe na uskutočnené 
školenie zamerané na hodnotenie a odmeňovanie 
zamestnancov v predchádzajúcom roku.
Pozornosť venovala získaniu a aktualizovaniu 
odborných spôsobilostí zamestnancov nevyhnut-
ných pre zabezpečenie výkonu pracovných čin-
ností v oblasti BOZP a manažmentu kvality v akre-
ditovaných subjektoch. 
Samostatnú skupinu v procese rozvoja vzdeláva-
nia tvorila podpora zvyšovania jazykovej úrovne 
zamestnancov v anglickom jazyku formou indivi-
duálnych a skupinových kurzov priamo na praco-
visku.
V systéme vzdelávania pokračovala v trende  
z predchádzajúceho obdobia a osobitnú pozornosť 
naďalej venovala zvyšovaniu kvalifikácie svojich 
zamestnancov v rôznych odborných oblastiach 
súvisiacich s ich pracovným zaradením a pracov-
nou činnosťou.

Prehľad vývoja počtu zamestnancov, zvyšujúcich 
si kvalifikáciu

 

Ľudské
zdroje

BVS, a.s.
Plán  

na rok 2009
Fyzický

stav

Stav 
k 31. 12. 2009

Stav 
k 31. 12 .2009

GR - Úsek GR 58 47

GR - Úsek výrobno-
distribučný

23 18

GR - Finančný úsek 34 28

GR - Technický úsek 48 44

GR-Úsek marketingu  
a obchodu

80 78

Divízia výroby vody 107 108
Divízia kanalizácií 27 27
Divízia ČOV 155 152
Divízia rozvodu vody 136 137
Divízia CHTLČ 43 43
Plán BVS, a.s. celkom 711 682
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V roku 2009 pripravila spoločnosť pre svojich 
zákazníkov a širokú verejnosť niekoľko podujatí. 
Okrem posilnenia značky a dobrých vzťahov šírila 
vo verejnosti základnú ideu pitia vody z verejného 
vodovodu. 

V marci, pri príležitosti Svetového dňa vody, BVS 
ponúkla verejnosti bezplatnú analýzu vzoriek 
vody z domácich studní na prítomnosť dusična-
nov a celkovú tvrdosť. Táto aktivita sa každoročne 
teší veľkému záujmu a patrí medzi vyhľadávané. 
Záujemcovia mohli počas troch dní priniesť vzorky 
vody do budovy riaditeľstva. Výsledky sa spraco-
vali v  laboratóriách BVS a  zverejnili na informač-
nej tabuli v zákazníckom centre na Prešovskej 
ulici, ako aj na internetovej stránke spoločnosti. 
Celkovo sa prijalo 860 vzoriek. Povolenému limitu 
50 mg/l nevyhovovalo 276 vzoriek. 

BVS pri príležitosti Sv. dňa vody pozvala základné 
a stredné školy na návštevu Vodárenského múzea 
a objektov ČOV s odborným výkladom. Využilo ju 
približne 200 žiakov z Bratislavy a jej okolia. 

V mesiaci apríl sa uskutočnil 6. ročník podujatia 
„Bratislava	pre	 všetkých“.	 BVS	pripravila	 pre	 za-
mestnancov a širokú verejnosť Deň otvorených 
dverí, ktorý sa konal v areáli Vodárenského mú-
zea na Devínskej ceste. Pripravené boli atrakcie, 
zábavné hry, maľovanie na tvár, obrendované dar-
čeky, ale aj ukážky a zaujímavosti zo skautingu. 
Na akcii sa zúčastnilo viac ako 800 návštevníkov. 
Súčasťou podujatia bola výstava spolku diel voľ-
ných výtvarných umelcov s názvom H2O + ART.  
Z dôvodu rekonštrukcie areálu čerpacej stanice 
nebolo možné sprístupniť verejnosti ostrov Sihoť 
ako bolo zvykom po minulé roky.

V máji sa vo Vodárenskom múzeu konal jubilejný, 

piaty	ročník	odbornej	konferencie	s	názvom	„Sú-
časnosť a budúcnosť vodárenských spoločností  
na	 Slovensku“.	 Konferencia	 bola	 venovaná	 euro-
fondom a ich využitiu vo vodárenskom odvetví. 
Zúčastnilo sa na nej 95 zástupcov slovenských 
vodárenských spoločností, slovenských a českých 
firiem, štátnych inštitúcií a médií.

Kultúrno-spoločenský program čakal na hostí Vo-
dárenského múzea aj počas podujatia Noc múzeí 
a galérií. Návštevníci si mohli okrem stálej expo-
zície Vodárenského múzea pozrieť aj výstavu diel 
Spoločnosti voľných výtvarných umelcov či výsta-
vu o pitnej vode v Bratislave. Pre návštevníkov boli 
pripravené rôzne environmentálne náučné hry.

V 15. ročníku celoštátnej verejnej neanonymnej 
súťaže	„Stavba	roka	2009“	získala	BVS	cenu	Slo-
venskej komory stavebných inžinierov za najlep-
šie projektové riešenie. Ocenená bola za unikátny 
projekt odkanalizovania malokarpatského regió-
nu.

V septembri 2009 prebehla počas dvoch mesiacov 
pilotná kampaň Asociácie vodárenských spoloč-
ností, celoplošne v printových médiách, rozhlase 
a televízii. Hlavným cieľom kampane bolo zvýšiť 
informovanosť o cene, kvalite, dostupnosti a výz-
name pitnej vody z verejného vodovodu. Cieľovou 
skupinou kampane boli deti a mládež v školskom 
veku, v širšom ponímaní aj ostatná verejnosť. 

Významným podujatím bola Celoslovenská súťaž 
zručnosti vodárenských pracovníkov. Spoloč-
nosť prevzala štafetu organizátora a pripravila 
pre vodárenské spoločnosti a verejnosť 26. ročník 
spoločensko-športového podujatia. Hostiteľským 
miestom sa na 3 dni stal areál Slnečných jazier  
v neďalekom meste Senec. Desať súťažných tímov, 

zastupujúcich slovenské vodárenské spoločnosti, 
si zmeralo svoje sily v 4 súťažných disciplínach. 
BVS sa umiestnila v celkovom poradí na druhom 
mieste. 

Celoslovenskej súťaži zručnosti predchádza-
lo kvalifikačné kolo BVS. Prvýkrát sa konalo  
na verejnom priestranstve - na námestí v Skalici. 
Verejnosť sa tak mohla na vlastné oči presved-
čiť o náročnosti prác vodárenských pracovníkov. 
Po skončení súťaže nasledoval krátky kultúrny 
program. 

Zabezpečovanie pitného režimu formou pitnej 
vody je už tradičnou aktivitou BVS. Ani v roku 2009 
tomu nebolo inak. BVS zabezpečovala pitný režim 
na ČSOB Bratislava Marathon. Pitnou vodou sme 
podporili charitatívny beh Linky detskej istoty pri 
SV UNICEF pod názvom 21 km pre deti, Dni otvo-
rených dverí samosprávy, Otvorenie kúpaliska 
Rosnička, Európsky týždeň mobility, Deň bez áut či 
Samsung Supermaratón. Počas letných mesiacov 
sme každý piatok ponúkali pitnú vodu pre účast-
níkov letnej korčuliarskej akcie Bratislava-inline. 
Spoločnosť sa venovala nielen posilňovaniu vzťa-
hov so zákazníkmi a verejnosťou, ale aj vzťahom 
so zamestnancami. Zamestnanci mali možnosť 
aktívne sa zúčastňovať na všetkých externých 
podujatiach, ktoré spoločnosť organizovala alebo 
na ktorých spolupracovala formou zabezpečova-
nia pitného režimu. Okrem vyššie spomínaných 
aktivít pripravila aj interné podujatia.

Návšteva divadelného predstavenia v SND pri 
príležitosti výročia BVS a vzniku prvej mestskej 
vodárne patrila aj tento rok medzi významné pod-
ujatia spoločnosti. Okrem zamestnancov prijali 
pozvanie primátori okolitých miest a členovia do-
zornej rady a predstavenstva spoločnosti. 

Public relations
a interná komunikácia
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Významný podiel na realizovaných vzdelávacích 
aktivitách mali povinné odborné aktualizačné 
preškolenia vyplývajúce z predpisov BOZP, OPP  
a iných zákonných predpisov, odborné workshopy, 
domáce a zahraničné odborné konferencie, kurzy, 
školenia a semináre zamerané na zvýšenie odbor-
nosti a profesijných znalostí.
 
Celkové náklady na vzdelávacie aktivity predsta-
vovali čiastku 62 830 € (1 893 tis. Sk). Celkovo bolo 
zrealizovaných 832 školiacich osobodní.

Vývoj nákladov na vzdelávanie zamestnancov (v €)

   Plán nákladov
   Realizácia

Prehľad školiacich osobodní k celkovému počtu 
zamestnancov

   Celkový počet zamestnancov k 31. 12. 2009
   Počet osobodní za celú spoločnosť k 31. 12. 2009

V oblasti starostlivosti o zamestnancov BVS naďa-
lej venovala osobitnú pozornosť zvyšovaniu kvali-
ty zdravotnej a sociálnej starostlivosti o zamest-
nancov, podporovala aktivity v oblasti športových 
a kultúrno-spoločenských podujatí. 
 
V priebehu roka 2009 spoločnosť poskytovala za-
mestnancom nasledovné benefity:

•	 stravovanie	 a	 príspevok	 zo	 sociálneho	 fondu	 
na stravovanie v cudzích stravovacích priesto-
roch,

•	 príspevok	 na	 individuálne	 zabezpečené	 rekre-
ačné pobyty detí zamestnancov počas celého 
roka,

•	 príspevok	 na	 regeneráciu	 pracovnej	 sily	 za-
mestnancov so zabezpečením zmluvných dodá-
vateľov regeneračných a relaxačných služieb,

•	 lekársku	 starostlivosť	 vrátane	 preventívnych	
očkovaní proti chrípke, kliešťovej encefalitíde  
a hepatitíde typu A a B,

•	 športové	a	kultúrne	aktivity	pre	zamestnancov,	
•	 príspevok	 zamestnávateľa	 na	 doplnkové	 dô-

chodkové poistenie zamestnancov, 
•	 príspevok	 na	 ďalšie	 vzdelávanie	 a	 zvyšovanie	

kvalifikácie zamestnancov,
•	 sociálnu	výpomoc,
•	 finančnú	 odmenu	 bezpríspevkovým	 darcom	

krvi.

37 %

37 %

23 %

3 %
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BVS sa stala oficiálnym partnerom najlepšej slo-
venskej mužskej raftovej posádky s názvom BVS 
Raft Team. Pri príležitosti zrodu tejto spolupráce 
využili zamestnanci spoločnosti jedinečnú mož-
nosť vyskúšať si rafting v areáli vodných špor-
tov v Čunove. Počas Česko-slovenského pohára  
v raftingu nazvaného BVS RAFT CUP tak odváž-
nejší kolegovia s pomocou členov BVS Raft Teamu 
absolvovali jazdu na divokej vode.

Pre milovníkov prírody BVS v spolupráci s Brati-
slavským regionálnym ochranárskym združe-
ním zorganizovali jarnú vychádzku, spojenú s po-
mocou prírode v podobe čistenia lesa od rôzneho 
odpadu. Účastníci spoznali krásy jarnej prírody  
v oblasti prírodných rezervácií Ostrovné lúčky  
a Dunajské ostrovy v Rusovciach a Čunove. Ochra-
nári zo združenie BROZ odhalili neznáme zákutia, 
ktoré obývajú rôzne druhy živočíchov.  

Medzi najobľúbenejšie podujatia patrí Firem-
ný deň BVS. Toto športovo-kultúrne podujatie sa 
každoročne teší veľkej účasti. Zamestnanci majú 
možnosť zmerať si svoje sily v rôznych športových 
disciplínach, zabaviť sa a nadviazať nové priateľ-
stvá.

Novou aktivitou bola firmou organizovaná akcia, pri 
ktorej sa zasadacia miestnosť BVS na jedno júnové 
dopoludnie zmenila na ambulanciu so zdravotníc-
kym personálom, ležadlami a medicínskymi inštru-
mentmi. Zamestnanci tak mali vytvorený priestor, 
aby mohli darovať krv, priamo vo firme. Do podu-
jatia sa zapojilo 26 zamestnancov, z toho 17 z BVS  
a 9 zamestnancov dcérskej spoločnosti INS. Podu-
jatie sa konalo v spolupráci s Národnou transfúz-
nou službou pri Fakultnej nemocnici s poliklinikou  
v Ružinove. 

Záver roka patril predvianočnému stretnutiu za-

mestnancov s vedením vo Vodárenskom múzeu.  
O program a výzdobu múzea sa okrem iného po-
staralo aj Združenie Lepší Svet pre znevýhodne-
ných, ktoré BVS dlhodobo podporuje.  

Počas celého roka mali zamestnanci aktuálne in-
formácie o dianí v spoločnosti z vnútropodnikové-
ho časopisu BVSvet.

Bratislavská vodárenská spoločnosť pravidel-
ne komunikuje a monitoruje udalosti týkajúce sa 
vodárenského odvetvia a s ním súvisiacej proble-
matiky počas celého kalendárneho roka. Komu-
nikačné a tlačové oddelenie spolupracuje so zá-
stupcami médií, aby prostredníctvom nich mohlo 
informovať verejnosť a  zákazníkov o dianí v našej 
spoločnosti. Aj toto je súčasťou transparentného  
a zodpovedného podnikania. V nasledujúcich riad-
koch uvádzame niekoľko článkov odrážajúcich 
činnosť BVS v roku 2009. 

Bezplatná analýza vody láka množstvo záujemcov
Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) pri prí-
ležitosti Svetového dňa vody opätovne pripravuje 
pre širokú verejnosť rôzne aktivity. Tradične BVS 
ponúka bezplatnú analýzu vzoriek vody z domá-
cich studní na prítomnosť dusičnanov a celkovú 
tvrdosť. Záujemcovia môžu od 23. do 25. marca  
v čase medzi 8.00 hod. a 16.00 hod. priniesť vzorky 
vody do hlavnej budovy BVS na Prešovskú ulicu 48 
v	Bratislave.	„Výsledky	budú	spracované	v	našich	
laboratóriách a následne zverejnené na násten-
ke vo vestibule na Prešovskej ulici a na webovej 
stránke	BVS,“	uviedol	pre	TASR	hovorca	BVS	Ze-
non Mikle. Vzhľadom na každoročný mimoriadny 
záujem verejnosti o analýzu vzoriek vody BVS upo-
zorňuje na dôležitý postup pri odbere. Maximálne 
päť decilitrovú (0,5 litra) plastovú nádobu treba 
niekoľkokrát dôkladne vypláchnuť bežnou vodou. 
Sklené fľaše a nádoby nad pol litra BVS nebude 
prijímať. Pred odberom vzorky treba nechať vodu 
odtiecť približne dve až päť minút dostatočne sil-
ným prúdom. Fľašu treba naplniť až po okraj, aby 
pod vrchnákom nebol takmer nijaký vzduch. Kaž-
dá fľaša bude opatrená číslom odberu. Pod týmto 
číslom BVS zverejní výsledok analýzy. Pri nedo-
držaní týchto pravidiel BVS môže analýzu vody 
odmietnuť, dodal Mikle. Ďalšiu aktivitu pripravila 
BVS pre žiakov základných a stredných škôl z Bra-

tislavy	a	jej	okolia.	Počas	„týždňa	vody“	môžu	na-
vštíviť niektoré vodárenské objekty, ako napríklad 
čistiarne odpadových vôd a atraktívne vodárenské 
historické artefakty na Devínskej ceste. Vyhľadá-
vaný historický objekt prvej bratislavskej vodárne 
bude bezplatne sprístupnený pre verejnosť počas 
celého týždňa, dodal Mikle.

TASR 17. marca 2009

Tunel zatvoria asi na jeden rok, oprava bude stáť 
približne 8,3 milióna eur
Tunel pod Bratislavským hradom bude kvôli re-
konštrukcii od 11. mája 2009 zatvorený. Jeho 
oprava potrvá približne jeden rok, počas ktorého 
v ňom nebudú premávať električkové linky čís-
lo 1, 5 a 9. Definitívny termín uzatvorenia tunela 
nám potvrdil predseda predstavenstva DPB, a. s., 
Branislav Zahradník. Uviedol, že náklady na opra-
vu budú asi 8,3 milióna eur a práce si vyžiadajú 
jeho uzatvorenie asi na jeden rok. Konštatoval, 
že okrem iných noviniek dostane tunel konečne 
aj nové osvetlenie. Obnovená bude bezpečnostná 
úniková šachta vedúca z tunela na ulicu Palisády. 
Tunel má podľa neho po oprave naďalej slúžiť vý-
lučne pre električky, preto sa v ňom neráta s vy-
budovaním chodníka pre peších. Preložené bude 
aj vodovodné potrubie, ktoré spravuje Bratislav-
ská vodárenská spoločnosť, a to pod zem vedľa 
električkovej trate. Dodal, že odborníci sa musia 
vyrovnať najmä s vlhkosťou a so zatekaním vody 
do tunela, ktorá tam steká prirodzenou cestou  
z Hradného vrchu. V tuneli je preto kvôli bezpeč-
nosti už dlhšie odstavená elektrina. Tzv. priesaky 
by mali byť po rekonštrukcii minimálne. Statika je 
v poriadku a zodpovedá normám. Oprava tunela 
má priniesť najmä vyššiu prevádzkovú bezpeč-
nosť. Samozrejmosťou je rekonštrukcia koľajovej 
trate a pribudne aj moderný kamerový a signa-
lizačný systém, ktorý umožní reguláciu vstupu  

do tohto priestoru. O potrebe celkovej rekonštruk-
cie tunela uvažoval dopravný podnik od druhej 
polovice roka 2007. Prísne kritériá musel splniť 
najmä v súvislosti s požiarnymi a záchrannými 
predpismi, ktoré musia mať európske parametre.

Bratislavské noviny, 17/2009

BVS rekonštruuje vodovodné a kanalizačné potru-
bie na Mýtnej ulici
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., (BVS)  
v súčasnosti pracuje na rekonštrukcii jestvujúcich  
vodovodných a kanalizačných potrubí v komuniká-
cii Mýtnej ulice v Bratislave, v úseku od Račianské-
ho mýta po Starohorskú ulicu. Súčasťou prác je aj 
oprava domových vodovodných a kanalizačných 
prípojok a tiež uličných vpustov. 
Rekonštrukcia je plánovanou investíciou BVS  
na rok 2009 a celkový náklad stavebných prác  
je približne 1 655 000 €. Termín realizácie rekon-
štrukčných prác je jún 2009 – august 2009 v koor-
dinácii s Generálnym investorom Bratislavy, ktorý 
zabezpečuje nové povrchové úpravy na Mýtnej 
ulici. Postup prác je koordinovaný z dôvodu tech-
nologických postupov, prevádzkovania vodovodnej 
siete, zásobovania obyvateľov pitnou vodou, ako aj 
dopravného riešenia počas stavebných prác.

Správa pre tlačové agentúry, 10. jún 2009

Modrá škola dnes vstúpila do nového školského 
roka
Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) dnes 
predstavila svoj dlhodobý vzdelávací projekt pre 
deti a mládež pod názvom Modrá škola - voda 
pre budúcnosť. Cieľom projektu je systematic-
ké budovanie pozitívneho vzťahu mladých ľudí  
k pitnej vode. Vzdelávací program je otvorený pre 
základné, stredné i vysoké školy, ako aj obecné 
samosprávy v Bratislavskom kraji, okresoch Se-

Spoločnosť
v médiách
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nica, Skalica a Myjava, kde BVS obchodne pôsobí. 
Do programu, ktorý pripravila BVS s občianskym 
združením Mladí vedci Slovenska a ďalšími part-
nermi,	 sa	 už	 zapojilo	 81	 škôl.	 „Vyústením	 týchto	
aktivít je projekt Modrá škola. Verím, že prostred-
níctvom zážitkových vzdelávacích aktivít sa nám 
podarí zmeniť nedostatočné vnímanie hodnoty 
pitnej	 vody	 u	 detí	 a	mládeže,“	 uviedol	 generálny	
riaditeľ BVS Daniel Gemeran. Jednou z aktivít je 
aj celoštátna fotografická súťaž Voda pre budúc-
nosť. Súťažilo sa v troch kategóriách študentov 
stredných a vysokých škôl a zamestnancov BVS. 
Súťažiaci prihlásili 404 fotografií. Autori víťazných 
fotografií od prvého po tretie miesto získali ceny  
od 50 do 300 eur (1 500 - 9 000 Sk). Medzi stredo-
školákmi zvíťazila Zuzana Čániová z SOŠ v Prešo-
ve, najvyššie ocenenou vysokoškoláčkou bola Len-
ka Peťková z Fakulty sociálnych a ekonomických 
vied UK v Bratislave a medzi zamestnancami BVS 
získala prvé miesto Anna Komáčková.

TASR, 9. september 2009
 
Kampaň na vodu z vodovodu
Pitie vody z kohútika podporuje kampaň, ktorá 
potrvá do 31. októbra. Vyzdvihuje pozitívne vlast-
nosti vody z vodovodu, ku ktorým patrí aj cena  
a chuť. V prieskume spotrebiteľov sa v Bratislave 
chuť vody z vodovodu umiestnila v konkurencii 
šiestich balených tichých vôd na druhom mies-
te, v Košiciach na treťom. Obyvateľov Slovenska 
už týždeň oslovuje kampaň, ktorá ich vyzýva piť 
vodu	z	kohútika.	Propagačná	kampaň	„Pijem	zdra-
vú	 vodu,	 nápoj	 z	 vodovodu“	 sa	 začala	 v	 polovici	
septembra a potrvá do 31. októbra. Jej cieľom je 
poukázať na pozitívne vlastnosti vody z vodovo-
du. Kampaň financujú vodári prostredníctvom 
Asociácie vodárenských spoločností. Ministerstvo 
zdravotníctva ju podporuje mediálne. Kampaň 
oslovuje všetkých obyvateľov, no najmä mladšie 
vekové kategórie prostredníctvom elektronických 
a printových médií. Deti sa do projektu zapoja aj 

v školách, kde budú k umývadlám lepiť nálepky. 
Voda z vodovodu nemá pre človeka žiadne ne-
gatívne účinky, zdôraznil dnes na tlačovej bese-
de minister zdravotníctva Richard Raši s tým, že  
v porovnaní s balenými vodami je oveľa lacnejšia. 
Generálny riaditeľ Západoslovenskej vodárenskej 
spoločnosti Stanislav Segeč doplnil, že Slovensko 
má najkvalitnejšiu pitnú vodu na svete. Prieskum 
robili na vzorke 144 respondentov v košickej 
budove Slovenského rozhlasu a na Minister-
stve zdravotníctva SR v Bratislave. Účastníci pili  
zo siedmich džbánov označených len číslami,  
v ktorých bolo okrem vody z vodovodu šesť rozlič-
ných tichých vôd. V Bratislave celkovo zhodnotili 
chuť vody z vodovodu ako druhú najlepšiu, v Koši-
ciach skončila tretia. Ako najlepšiu ju označilo 23 
ľudí, na druhé miesto ju umiestnilo 16 a na tretie 
40 ľudí. Informoval o tom podpredseda správnej 
rady asociácie a generálny riaditeľ Východoslo-
venskej vodárenskej spoločnosti Stanislav Hre-
ha. Ako tvrdí predseda správnej rady asociácie 
a generálny riaditeľ Bratislavskej vodárenskej 
spoločnosti Daniel Gemeran, pri vode z vodovodu 
nie je problém s obalmi, recykláciou či dopravou. 
Napriek tomu, že je zdravotne a hygienicky bez-
chybná, o kvalite dodávky rozhoduje kvalita sietí. 
Tá však nie je najvyššia. Pitie vody z vodovodu má 
podľa jeho slov aj vplyv na ekonomiku domácností. 
Za jeden cent si možno kúpiť sedem litrov pitnej 
vody, kým liter balenej stojí asi 50 centov.

Strategie.sk, 22. september, správa SITA 

BVS získala cenu v súťaži Stavba roka 2009
Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) získa-
la cenu Slovenskej komory stavebných inžinierov  
v 15. ročníku celoštátnej verejnej neanonymnej 
súťaže Stavba roka 2009 za unikátny projekt od-
kanalizovania malokarpatského regiónu. Kon-
krétnym účelom tohto projektu bolo navrhnúť 
optimálny spôsob odvádzania odpadových vôd  
z aglomerácií malokarpatského regiónu, repre-

zentovaného mestami Modra, Pezinok a Svätý 
Jur a okolitými obcami. Hlavným cieľom v oblasti 
odkanalizovania a čistenia odpadových vôd bola 
snaha o odstránenie alebo minimalizovanie zne-
čisťovania miestnych tokov a následne rieky Dunaj 
z rôznych existujúcich zdrojov znečistenia tak, aby 
sa dosiahol súlad s požiadavkami smernice EÚ  
o mestských čistiarňach odpadových vôd a aby sa 
zlepšila kvalita vody v miestnych tokoch.

TASR, 6. októbra 2009
 
Na Aque 2009 v Senici sa hovorilo o dobudovaní 
vodovodu pre Záhorie
Až o päť percent oproti celoslovenskému priemeru 
je v súčasnosti nižšia miera zásobovania domác-
ností z verejného vodovodu na Záhorí. Z celkových 
151 tisíc obyvateľov môže výhody dodávania vody 
týmto spôsobom využívať 124 tisíc, čo predsta-
vuje iba 81 percent. Až trinásť obcí v línii medzi 
mestami Senica a Skalica nemá vodovod doteraz 
dobudovaný.	 „Dôvodom	 sú,	 ako	 vždy,	 financie,“	
uviedol pre TASR generálny riaditeľ Bratislavskej 
vodárenskej spoločnosti (BVS), a.s., Daniel Ge-
meran. BVS zvolala na dnešok do Senice fórum 
Aqua 2009, na ktorom sa starostovia Združenia 
miest obcí Záhorskej oblasti stretli s podpred-
sedom vlády Dušanom Čaplovičom. Cieľom bolo 
hľadanie podpory pre projekty na dobudovanie 
verejného vodovodu a modernizácie čistiarní od-
padových vôd. Územie Záhoria je v súčasnosti zá-
sobované vodou z troch skupinových vodovodov 
– Senického skupinového vodovodu, Skupinového 
vodovodu Holíč-Skalica a Záhorského skupinové-
ho vodovodu. Ich zdroje sa nachádzajú na západ-
nom úpätí Karpát. Sú to pramene s vyhovujúcou 
kvalitou vody a väčšinou s priaznivým výškovým 
potenciálom, ktorý umožňuje distribúciu vody sa-
mospádom, ale s kolísavou výdatnosťou, závislou  
od zrážok. Sú to aj vodárenské zdroje v oblasti Kú-
tov, Holíča a Skalice, z ktorých zase voda vyžaduje 
náročné zásahy v úpravniach. Záhorský skupinový 

vodovod je v súčasnosti zásobovaný vodou z vodá-
renského	 systému	mesta	 Bratislavy.	 „Potrebuje-
me získať podporu obcí i vlády, aby sme mohli byť 
úspešní v grantovom konaní na dobudovanie vo-
dovodnej	siete	v	 tejto	oblasti,“	povedal	Gemeran.	
Podľa jeho vyjadrenia je riešením prívod kvalitnej 
vody na Záhorie z podunajskej oblasti. To si však 
vyžaduje modernizáciu systému Malacky-Kúty 
v celkovej dĺžke 47 kilometrov s predpokladaný-
mi nákladmi 30,09 milióna € (906 miliónov Sk)  
a dobudovanie vodovodného systému Senica-
-Holíč. Mal by byť v dĺžke 16,5 kilometra a nákla-
dy na výstavbu sú vypočítané na 12,45 milióna €  
(375	miliónov	Sk).	 „Na	 to	by	 sa	už	mohli	 pripojiť	
svojimi miestnymi rozvodmi spomínané obce, kto-
ré	teraz	využívajú	miestne	zdroje	vody,“	dodal	ge-
nerálny riaditeľ BVS.
Modernizácia čistiarne odpadových vôd v Senici si 
vyžiada 5,8 milióna € (174 miliónov Sk) a v Holíči 
10,6 milióna € (321 miliónov Sk). V trinástich ob-
ciach bez vody žije spolu 7 500 obyvateľov, voda, 
ktorú používajú, nie je v podstate hygienikmi mo-
nitorovaná.	„Stavba	vodovodu	by	mohla	byť	hotová	
do	troch	rokov	od	začatia	prác,“	dodal	Gemeran.

TASR, 3. november 2009

S ropovodom cez Bratislavu nesúhlasia samo-
správy župy, mesta ani Petržalky
Snaha OMV a niektorých politikov za SMER-SD vy-
budovať	ropovod	cez	Žitný	ostrov	a	Bratislavu	do	
Rakúska vyvolala nevôľu samosprávy, ochranárov 
a bratislavskej verejnosti. S výstavbou ropovodu 
cez Petržalku nesúhlasí ani Bratislavská vodáren-
ská spoločnosť, a. s., ktorá zásobuje pitnou vodou 
celú Bratislavu a väčšiu časť obcí Bratislavského 
kraja. Pôvodný zámer OMV a Transpetrolu totiž 
počíta s vybudovaním ropovodu ponad význam-
ný vodný zdroj Rusovce - Ostrovné lúčky. Ak by  
na ropovode došlo k havárii, zamorilo by to spodné 
vody a vodný zdroj by bol vyradený. Proti výstavbe 
ropovodu cez Petržalku sa vyjadrili primátor Brati-

slavy Andrej Ďurkovský aj predseda Bratislavské-
ho samosprávneho kraja Vladimír Bajan. Paradox-
ne však územné plány mesta a kraja s touto trasou 
ropovodu počítajú. Územný plán kraja spomína 
ropovod v textovej časti záväzných regulatívov.  
V územnom pláne hlavného mesta je smerovanie 
trasy pre ropovod zakreslené aj v grafickej časti. 
„Bratislava	teda	môže	v	zmysle	znenia	záväzného	
regulatívu územného plánu Bratislavského kraja 
smerovať trasu ropovodu aj v inej polohe, než je to 
dnes,“	tvrdí	krajská	samospráva.	Krajskí	poslanci	
môžu zapracovať do územného plánu Bratislav-
ského kraja novú trasu ropovodu až na základe 
požiadavky subjektov zodpovedných za smerova-
nie	trasy	ropovodu.	„Samozrejme,	z	hľadiska	BSK	
je podstatné i dodržanie ďalších záväzných regu-
latívov vo vzťahu k chráneným územiam a ochrane 
vodných zdrojov, ktoré sú v textovej časti územ-
ného plánu a ktoré stanovujú zabezpečiť územnú 
ochranu všetkým chráneným územiam a venovať 
zvýšenú pozornosť ochrane vodných zdrojov, naj-
mä	veľkokapacitných,“	uviedla	samospráva	Brati-
slavského samosprávneho kraja. Rakúsko podľa 
primátora Bratislavy Andreja Ďurkovského tlačí 
Slovensko do nevýhodných a neprijateľných rie-
šení výstavby ropovodu. Aj rakúska strana musí 
podľa neho prehodnotiť, či by trasa nebola vhodná 
cez	 iné	územie.	 „Schválenie	návrhu	novely	záko-
na o ochrane prírody by predstavovalo vážne ne-
bezpečenstvo ohrozenia jedného z najcennejších  
a zároveň najzraniteľnejších prírodných zdrojov 
na území Slovenska s nedozernými následkami 
pre súčasných obyvateľov Slovenska i okolitých 
krajín,“	uviedol	A.	Ďurkovský.

Bratislavské noviny, 38/2009

Bratislavskí vodári zmodernizujú čistenie odpado-
vých vôd
Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS), a.s., vy-
hlásila verejnú súťaž na práce súvisiace s moder-
nizáciou a intenzifikáciou biologického stupňa čis-

tenia odpadových vôd na území hlavného mesta. 
Projekt bude realizovaný v ústrednej čistiarni od-
padových vôd vo Vrakuni a v čistiarni odpadových 
vôd v Petržalke. Predpokladaná hodnota dvojroč-
nej zákazky predstavuje 39,99 mil. eur bez dane  
z pridanej hodnoty.
Bratislavskí vodári vyhlásili aj verejnú súťaž  
na rekonštrukciu a intenzifikáciu čistiarne odpa-
dových vôd (ČOV) v Holíči v predpokladanej hodno-
te 10,163 mil. eur bez dane. Stavebné práce v tr-
vaní 33 mesiacov budú zamerané na dobudovanie 
a rozšírenie technologickej linky čističky pre ag-
lomeráciu Holíč na linku čistenia odpadových vôd  
s odstraňovaním nutrientov. Obe investície majú 
byť spolufinancované z európskych prostriedkov 
cez	 Operačný	 program	 Životné	 prostredie.	 Bra-
tislavská vodárenská spoločnosť informovala  
o vyhlásení oboch tendrov v Úradnom vestníku Eu-
rópskej únie a vo Vestníku verejného obstarávania. 
Záujemcovia majú požiadať o súťažné podklady pri 
oboch verejných obstarávaniach do 15. januára 
2010. Lehota na predkladanie ponúk a otváranie 
obálok s ponukami je v prvom prípade 10. marca 
a v druhom prípade 11. marca budúceho roka. Pri 
vyhodnocovaní ponúk rozhoduje najnižšia cena. 
Požadovaný ročný obrat uchádzačov pre prvú zá-
kazku v každom z rokov 2006 až 2008 dosahuje 
minimálne 25 mil. eur a pre druhú zákazku 10 mil. 
eur. Bratislavská vodárenská spoločnosť vznikla  
v januári 2003 vkladom celého majetku zrušeného 
štátneho podniku Vodárne a kanalizácie Bratislava 
a časti majetku zrušeného štátneho podniku Zá-
padoslovenské vodárne a kanalizácie. Jej hlavnou 
činnosťou je zásobovanie pitnou vodou, kanalizo-
vanie a čistenie odpadových vôd. Majoritným ak-
cionárom spoločnosti je mesto Bratislava, ktoré 
vlastní 59,29 % podiel na základnom imaní spo-
ločnosti vo výške 281,4 mil. eur. Zvyšok je v rukách 
miest a obcí na území západného Slovenska.

SITA, 15. december 2009
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Súčasťou zodpovedného podnikania BVS je spolo-
čenská angažovanosť vo veciach verejných. BVS 
nastúpila trend pomoci tým, ktorí ju potrebujú  
v roku 2005, kedy rozdelila prvýkrát 2 % dane  
zo zisku medzi vybrané neziskové organizácie  
na základe ich žiadostí. S väčšinou z nich spolu-
pracuje dodnes a rozvíja spoluprácu aj inými for-
mami, keďže zisk spoločnosti sa v roku 2009 ocitol 
na nule.

Neziskový sektor

BVS doteraz podporovala predovšetkým zdravot-
nícke zariadenia - Onkologické oddelenie Detskej 
fakultnej nemocnice v Bratislave, Združenie Lep-
ší svet pre znevýhodnených, Autistické centrum 
Andreas, Organizáciu muskulárnych dystrofikov, 
detský hospic Plamienok, Kongregáciu dcér sv. 
Fr. Assiského - a charitatívne inštitúcie - Spišskú 
katolícku charitu, Rehoľu menších bratov konven-
tuálov – minoritov, Inštitút sestier kapucínok naj-
svät. srdca Ježišovho. Celkový objem darovaných 
peňazí predstavoval v roku 2009 sumu 50 tisíc eur 
a rozdelený bol do zdravotníckej, vzdelávacej a ko-
munálnej oblasti.

Vzdelávanie, kultúra a šport

Spoločnosť sa angažuje aj v spolupráci so škola-
mi, ktorým umožňuje v rámci environmentálnej 
výchovy vstup do objektov a zabezpečuje odborný 
výklad o činnostiach, ktoré realizuje. Od roku 2008 
sa sústreďuje najmä na dva dlhodobé vzdeláva-
cie projekty, a to na vodohospodársky študentský 
projekt Stockholm Junior Water Prize a vlastný 
vzdelávací projekt Modrá škola, ktorého ambíciou 
je osloviť všetky vekové skupiny detí a mládeže. Fi-
nančne podporila rekonštrukciu gotickej kaplnky 
v bratislavskej Starej radnici. V roku 2009 sa sta-

la druhýkrát hlavným sponzorom raftového tímu 
mladých perspektívnych športovcov.

Nefinančná pomoc

BVS pomáha organizáciám aj iným spôsobom ako 
finančne, a to napríklad:
- prepožičaním priestorov vodárenského múzea,
- zapožičaním techniky,
- poskytnutím odborného personálu,
- zabezpečením pitného režimu na verejných 

podujatiach,
- zapojením sa do dobrovoľníckych podujatí.

V snahe prispievať k  skvalitneniu životného pro-
stredia sa od roku 2009 zamestnanci a ich rodin-
ní príslušníci zapájajú  do jarného čistenia lesa  
na	Žitnom	ostrove,	kde	sa	nachádzajú	zdroje	pitnej	
vody. Spoločnosť očakáva, že zamestnanci dokážu 
svojím prístupom nielen k práci, ale aj mimo nej, 
prevziať na seba časť spoločenskej zodpovednosti 
firmy. K tomu by mala dopomôcť aj nová aktivita 
firmy, bezplatné darovanie krvi, ktorú BVS organi-
zuje od roku 2009.

Založenie nadácie BVS

Z dôvodu z roka na rok klesajúceho zisku a stá-
le zložitejšej situácie v oblasti podpory dobrých 
vecí vedenie BVS v roku 2008 rozhodlo o založení 
nadácie, ktorá bude vyvíjať plánovité a intenzívne 
úsilie v oblastiach verejno-prospešnej pomoci.  
V roku 2009 schválila obsah nadačnej listiny, šta-
tút nadácie, zvolila si zástupcov správnej a dozor-
nej rady a správcu nadácie. Ministerstvom vnútra 
bola zaregistrovaná medzi nadácie 12. 8. 2009. 
Zriaďovateľ - BVS, schválil identifikačné prvky na-
dácie - logo a dizajn manuál.

Vodárenské múzeum vzniklo dňa 1. 11. 2007 pri 
príležitosti 120. výročia založenia prvej bratislav-
skej vodárne. Jeho zriaďovateľom je spoločnosť 
BVS, a.s. Vodárenské múzeum je špecializované 
technické múzeum s hlavným zameraním na vo-
dárenstvo s celoslovenskou pôsobnosťou. Múze-
um je umiestnené v historických priestoroch pô-
vodnej čerpacej stanice v Karlovej Vsi, v budove 
postavenej koncom 19. storočia a rozširovanej za-
čiatkom 20. storočia. Bola jedným z prvých zaria-
dení bratislavskej vodárne. Expozícia sa nachádza 
v priestoroch pôvodnej strojovne.

Stála expozícia Vodárenského múzea ponúka po-
hľad do histórie vodárenstva od 12. storočia až po 
súčasnosť. Kolobeh vody od jej čerpania, výroby, 
distribúcie cez jej odvedenie, čistenie až po návrat 
do prírody tvorí jej základnú časť. Prezentovaná je 
na výstavných paneloch a na vystavených exponá-
toch, ktorých je cez 200 kusov. Návštevníci tu náj-
du širokú škálu technických pamiatok od sklene-
ného potrubia, ozdobných vodovodných uzáverov, 
cez meracie prístroje až po hydranty, rezy studní  
a čerpadiel. V depozitoch múzea sa nachádza-
jú historické listiny a vodohospodárske mapy  
z 19. – 20. storočia, ktoré dokumentujú vývoj brati-
slavských vodární od vzniku roku 1886.

Zaujímavosťou Vodárenského múzea je časť vodo-
vodného liatinového potrubia zo záhrad vo Versail-
les, ktoré pochádza zo 17. storočia.
V roku 2009 sa v múzeu konali dve veľké výsta-
vy	 –	 „H2O+Art“	 a	 „Voda	 pre	 budúcnosť“.	 Prvá	 
z nich sa konala pri príležitosti Svetového dňa vody  
a trvala od 23. 3. do 16. 5. 2009. Počas tohto obdo-
bia ju malo možnosť vidieť 1 030 návštevníkov mú-
zea. Prezentované boli diela tridsiatich štyroch vý-
tvarníkov zo Spolku voľných výtvarných umelcov  
na tému voda - živel. K výstave bol vydaný aj ka-

talóg s publikovaním vystavených diel. Druhá 
výstava	s	názvom	„Voda	pre	budúcnosť“	bola	za-
meraná na umeleckú a dokumentárnu fotografiu. 
Výstava sa organizovala v spolupráci s BVS, a.s.,  
a o. z. Mladí vedci Slovenska. 

Vodárenské múzeum sa 16. 5. 2009 zúčastnilo už 
po tretíkrát vo svojej krátkej histórii na význam-
nom podujatí Noc múzeí a galérií. Na návštevní-
kov čakala výstava výtvarných diel H2O+Art, pre-
hliadka posterov o kvalite pitnej vody v Bratislave, 
ako aj možnosť pozrieť si všetky exponáty múzea 
do večerných hodín. Pre deti a mládež múzeum 
usporiadalo zábavné a náučné hry o vode s envi-
ronmentálnym pozadím. Vyvrcholením programu 
bolo vystúpenie pantomimickej skupiny DETO. 
Počas Noci múzeí a galérií 2009 do Vodárenského 
múzea zavítalo 300 návštevníkov.

Vodárenské múzeum sa už od svojho vzniku sna-
ží svojimi aktivitami prilákať najmä deti a mládež. 
V spolupráci so vzdelávacím projektom BVS, a.s., 
„Modrá	 škola“	 zavítalo	 do	 múzea	 220	 návštev-
níkov. V rámci projektu Modrá škola sa v múzeu 
uskutočňujú odborné semináre pre pedagógov 
Základných škôl, odborné konferencie, ale aj 
odovzdávania cien pre účastníkov rôznych súťaží  
s tematikou vody. 

Z ďalších významných akcií, ktoré sa roku 2009 
uskutočnili vo Vodárenskom múzeu, môžeme spo-
menúť najmä súťaž Stockholm Junior Water Prize 
(študentské výskumné projekty z oblasti proble-
matiky vody), ktorá sa uskutočnila v dňoch 31. 5. – 
2. 6. 2009 a medzinárodné konferencie Bratislav-
ského regionálneho ochranárskeho združenia, 
ktoré sa pravidelne konajú v priestoroch múzea.

Za rok 2009 malo múzeum 2 815 návštevníkov  

(z toho 172 tvorili návštevníci školských exkurzií 
a 1 250 návštevníci odborných alebo špecializo-
vaných podujatí). Chod múzea bol zabezpečovaný 
dvoma zamestnancami BVS, a.s. V rámci odbornej 
metodickej činnosti múzeum roku 2009 vydalo 
tieto dokumenty: Revízia zbierkových predmetov 
a odborných dokumentov vo Vodárenskom múzeu 
BVS, a.s. a Projekt rozvoja Vodárenského múzea 
na roky 2010-2012. Múzeum ako odborná inšti-
túcia mala účasť na odbornom seminári: Komisia 
pri príležitosti prezentácie záchranného archeolo-
gického výskumu v priestore Starej pevnosti v Ko-
márne, kedy bolo prizvané pri riešení historických 
inžinierskych sietí.

Spoločenská
zodpovednosť

Vodárenské
múzeum BVS
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Starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia pri 
práci a o pracovné podmienky zamestnancov je 
neoddeliteľnou súčasťou plnenia pracovných úloh. 
Za plnenie úloh na úseku bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci zodpovedajú  vedúci zamestnanci 
BVS na všetkých stupňoch riadenia, ako aj všetci 
ostatní zamestnanci BVS.

Činnosť a aktivity v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci a zlepšovaní pracovných pod-
mienok sa v kalendárnom roku 2009 realizovali 
v súlade s plánmi jednotlivých divízií a ostatných 
organizačných celkov BVS. Tieto činnosti a akti-
vity sa realizovali v úzkej spolupráci s oddelením 
BOZP a PO 1050, ktoré pre BVS vykonáva v súlade 
s ustanoveniami zákona NR SR č. 124/2006 Z.z.  
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov komplexne Bez-
pečnostno–technickú službu.

Bratislavskej vodárenskej spoločnosti bol na zá-

klade	splnenia	kritérií	programu	„Bezpečný	pod-
nik“	a	na	základe	návrhu	riadiacej	komisie	progra-
mu BP Národného inšpektorátu práce udelený dňa 
2. 10. 2008 Certifikát BEZPEČNÝ PODNIK pod čís-
lom 002/2008. Tento certifikát potvrdzuje, že naša 
spoločnosť zaviedla efektívny systém riadenia 
BOZP a dosiahla požadovanú úroveň starostlivosti 
o pracovné podmienky zamestnancov. Tento cer-
tifikát zaväzuje BVS sústavne zlepšovať pracovné 
podmienky, pracovné vzťahy, pracovné prostredie, 
zvyšovať úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci a kultúru práce.

S cieľom udržania certifikátu BEZPEČNÝ POD-
NIK bolo hlavnou prioritou na úseku bezpečnosti  
a ochrany zdravia pri práci v roku 2009 vykoná-
vanie preventívnych opatrení. Medzi tieto patrí 
hlavne vykonávanie kontrol jednotlivých praco-
vísk, vyhlásených rizikových pracovísk, kontrol 
všetkých druhov vyhradených technických za-
riadení, vrátane ich kompletnej technickej doku-

mentácie, zabezpečovanie odstraňovania ziste-
ných nedostatkov, vykonávanie a zabezpečovanie 
školení o BOZP a PO, odborných príprav, vedenie  
a udržiavanie kompletnej dokumentácie BOZP a PO  
v súlade so skutkovým stavom a pod. Systematic-
ké vykonávanie prevencie je základným predpo-
kladom pre trvalé udržanie kvalitatívne vysokej 
úrovne stavu BOZP v BVS, s možnosťami ďalšie-
ho zlepšovania a postupného zavádzania nových 
efektívnejších systémových prvkov riadenia BOZP 
v spoločnosti.

Ochrana životného prostredia je nevyhnutná pre 
zabezpečenie kvality života súčasných aj budúcich 
generácií. BVS sa vyznačuje citlivým prístupom  
k životnému prostrediu, ktorý rešpektuje zákony 
a ekologické normy. Nepretržite kladieme dôraz 
na dosiahnutie rovnováhy medzi dopytom po vode 
a starostlivosťou o  vodu ako jednu z najzáklad-
nejších zložiek životného prostredia. Snahou spo-
ločnosti pri nakladaní s vodou je efektívnosť vo 
všetkých fázach jej využívania ako aj povinnosť jej 
navrátenia do prírodného prostredia v čo najčis-
tejšej forme.

Premietnutie týchto princípov pre nás v praxi zna-
mená :
•	zabezpečenie	vyhovujúceho	stavu	vodárenských	

zdrojov, ochrana zdrojov, sledovanie a zhod-
nocovanie ich ekologickej stability vrátane ich 
ochranných pásiem,

•	zabezpečenie	 zodpovedajúceho	 odvádzania	 
a čistenia odpadových vôd na požadované kva-
litatívne stupne pri ich vypúšťaní do recipientov,

•	zabezpečenie	zodpovedajúceho	nakladania	s	od-
padmi, vznikajúcimi predovšetkým v procesoch 
čistenia odpadových vôd a úpravy pitnej vody.

Starostlivosť o ochranu životného prostredia je 
trvalou súčasťou činnosti našej spoločnosti. BVS 
je pripravená plniť program environmentálnych 
cieľov na dosiahnutie dobrého stavu vôd tak, ako 
je to zakotvené v európskej Rámcovej smernici  
o vodách.

K najvýznamnejším aktivitám v tejto oblasti  
v súčasnosti patria rekonštrukcie a intenzifikácie 
čistiarní odpadových vôd, ktoré významne skva-
litnia proces čistenia odpadových vôd. Znižovanie 
obsahu dusíka a fosforu na odtokoch z ČOV v hod-
notách stanovených legislatívou sa prejaví ďalším 
zvýšením kvality vody v recipientoch. Prínosom 
pre skvalitnenie životného prostredia je nesporne  
sústredenie čistiarenských kapacít Malokarpat-
ského a Seneckého regiónu do ÚČOV Vrakuňa. Vý-
znamným inovačným prvkom je i budovanie koge-
neračných jednotiek využívajúcich vyprodukovaný 
bioplyn na výrobu elektrickej energie a tepla, čo 
má okrem ekonomického prínosu i výrazný envi-
ronmentálny efekt.

V druhom polroku 2009 bol začatý proces prípravy 
na zavedenie systému environmentálneho mana-
žérstva v BVS. Zlepšovaním svojho environmen-

tálneho správania chceme vyjadriť náš záväzok 
k ochrane životného prostredia. Od efektívneho 
systému environmentálneho manažérstva očaká-
vame zníženie vplyvu našich činností na životné 
prostredie, zlepšenie efektívnosti prevádzkových 
činností, identifikáciu príležitostí na ďalšiu úsporu 
a znižovanie nákladov súvisiacich so zodpoved-
nosťou za ochranu životného prostredia.

Spoločnosť podporuje neziskové organizácie, za-
oberajúce sa ochranou prírody, vodných zdrojov, 
mokradí a vtáctva. Táto pomoc spočíva v poraden-
stve, ako aj v priamych finančných príspevkoch.

Realizácia strategických plánov rozvoja verejných 
vodovodov a verejných kanalizácií má za cieľ skva-
litnenie starostlivosti o vodárenské zdroje a súvi-
siacu vodohospodársku infraštruktúru pri súčas-
nom zvyšovaní úrovne sanitácie, komfortu bývania 
a životnej úrovne našich odberateľov.

Kvalita a environment

Od roku 2009 je BVS, a.s., vo fáze zavádzania sys-
tému manažérstva kvality podľa ISO 9001:2009  
a environmentálneho manažérskeho systému 
podľa ISO 14001:2005, ktoré slúžia na zabezpeče-
nie a dosiahnutie kvality a na zlepšenie systema-
tického prístupu k ochrane životného prostredia  
vo všetkých aspektoch podnikania.

Bezpečný
podnik

BVS a životné
prostredie
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O	SLUŽBÁCH

Význam činnosti BVS pre ľudí a životné prostredie 
je nepopierateľný. Okrem toho, že pitnú vodu do-
dáva, stará sa aj o to, aby sa v primeranej kvalite 
vrátila späť do jej prírodného kolobehu. 
Aby BVS mohla zastrešiť čo najväčšiu oblasť týka-
júcu sa jej dvoch elementárnych činností, zabez-
pečovala tieto služby:

•	 vypracovanie	vodohospodárskych	vyjadrení,
•	 zriaďovanie	vodovodných	prípojok,
•	 montáž	 a	 demontáž	 meradiel	 pretečeného	

množstva studenej a teplej vody,
•	 oprava	 a	 overovanie	 meradiel	 pretečeného	

množstva studenej a teplej vody,
•	 vydávanie	certifikátov	o	overení	meradiel	prete-

čeného množstva studenej a teplej vody,
•	 laboratórne	rozbory	pitnej	a	odpadovej	vody,
•	 odborný	technický	dozor	pri	realizácii	vodovod-

ných stavieb,
•	 vytýčenie	 vodovodných	 rozvodov	 a	 kanalizač-

ných sietí,
•	 zameranie	porúch	na	vodovodnej	sieti,
•	 preplach	vodovodných	potrubí,
•	 prečistenie	 kanalizácie	 a	 kanalizačných	 prípo-

jok,

O SPOKOJNOSTI

Bratislavská vodárenská spoločnosť sa prezentuje 
ako zákaznícky orientovaná spoločnosť. Aby ju tak 
jej zákazníci vnímali, zrealizovala niekoľko krokov 
smerom k ich spokojnosti:

•	 snažila	sa	u	svojich	kontaktných	zamestnancov	
neustále rozvíjať ich profesionalitu a komuni-
kačné zručnosti prostredníctvom komunikač-
ných, procesných i produktových školení a tré-
ningov,

•	 stanovila	 štandardy	a	 zásady	odievania	 a	 zov-
ňajšku kontaktných pracovníkov. Oblečením, 
účesom, obuvou či vôňou zamestnanec totiž 
nereprezentuje len seba, ale aj firmu. Jeho 
zovňajšok je súčasťou komunikácie s interným  
a externým prostredím BVS,

•	 na	 zistenie	 skutočného	 stavu	 a	 úrovne	 nasta-
vených komunikačných zručností a schopností 
kontaktných pracovníkov zrealizovala mystery 
shopping,

•	 návštevy	 zákazníkov	 v	 zákazníckom	 centre	 
v Bratislave zjednodušila a sprehľadnila vďa-
ka novému vyvolávaciemu systému, ktorý na-
vyše dokáže poskytnúť podrobné informácie 
o čakacích či vybavovacích dobách zákazníka, 

o spokojnosti zákazníka či o najvyššej/najniž-
šej návštevnosti zákazníckeho centra, čo BVS 
zverejňovala na svojej webovej stránke, aby sa 
zákazník mohol ľahšie rozhodnúť, v akom čase 
zákaznícke centrum navštívi,

•	 zrealizovala	 pravidelný	 prieskum	 spokojnos-
ti so službami BVS a vo svojich zákazníckych 
centrách zisťovala spokojnosť so zákazníckymi 
centrami a ich pracovníkmi.

Cena a cenotvorba vo vodárenskom odvetví má 
pri niektorých prvkoch produktového mixu spo-
ločností špecifiká netrhového, prípadne čiastočne 
trhového – regulovaného charakteru. 

Ceny za výrobu a distribúciu pitnej vody a za od-
vádzanie a čistenie odpadovej vody sa stanovujú 
podľa výnosu Úradu pre reguláciu sieťových od-
vetví vydaného v predchádzajúcom období, kto-
rým sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri re-
gulácii cien vo vodohospodárskych činnostiach pri 
prevádzkovaní verejného vodovodu alebo verejnej 
kanalizácie.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví rozhodol  
a schválil na rok 2009 pre regulovaný subjekt 
BVS tieto maximálne ceny za výrobu a distribúciu 
pitnej vody verejným vodovodom a za odvedenie  
a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou:

Pre zákazníkov
Cena za výrobu a distribúciu pitnej vody

a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody

Maximálna cena za Obdobie € s DPH Prepočet na Sk

výrobu a dodávku pitnej vody pre všetkých odberateľov
1. 1. - 29. 6. 2009 0,9243 €/m3 27,85 Sk/ m3

30. 6. - 31. 12. 2009 0,9837 €/m3 29,63 Sk/ m3

distribúciu pitnej vody pre iných prevádzkovateľov
alebo vlastníkov verejného vodovodu

1. 1. - 29. 6. 2009 0,7071 €/m3 21,30 Sk/ m3

30. 6. - 31. 12. 2009 0,7466 €/m3 22,49 Sk/ m3

odvedenie a čistenie odpadovej vody pre všetkých
producentov

1. 1. - 31. 12. 2009 0,9401 €/m3 28,32 Sk/ m3

49
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spoločností boli zaužívané tzv. krížové dotácie.  
Vo vodárenskom odvetví to znamenalo rozdielny 
prístup cenotvorby voči dvom skupinám odberate-
ľov – domácnostiam a ostatným odberateľom.
Odstraňovanie krížových dotácií bolo sprevádza-
né rastom cien pre domácnosti, pretože platby 
domácností za výrobu a distribúciu pitnej vody  
a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody v pred-
chádzajúcich rokoch nepokrývali výšku reálnych 
nákladov na tieto činnosti priamo k odberateľovi. 
Stanovením jednotných cien na rok 2007 pre všet-
kých odberateľov pitnej vody, ako aj pre všetkých 
producentov odpadových vôd v rámci jedného 
regulovaného subjektu sa ukončil niekoľkoroč-
ný proces odstraňovania týchto krížových dotácií  
na Slovensku.
 
Vývoj cien:
 

V roku 2009 bolo vyrobených a určených na reali-
záciu 72 477 tis. m3 pitnej vody, čo bolo o 88 tis. m3 
menej ako predpokladal rozpočet a zároveň  
o 839 tis. m3 viac oproti skutočnosti dosiahnutej  
v roku 2008. Výroba a distribúcia pitnej vody bola  
v hodnotenom období plynulá, bez väčších výky-
vov a bez vážnejších prevádzkových porúch. Si-
tuácia v zásobovaní bola priaznivá, odberateľom 
bola dodávaná pitná voda v požadovanom množ-
stve a vyhovujúcej kvalite. 

Voda fakturovaná za rok 2009 v celkovom objeme 
46 409 tis. m3 je o 1 191 tis. m3 nižšia ako pred-
pokladal rozpočet. Oproti skutočnosti v roku 2008 
to je pokles o  351 tis. m3. Väčšia časť vody v množ-
stve 28 180 tis. m3 bola fakturovaná domácnos-
tiam (60,7 %), pri nepriaznivom plnení rozpočtu 
(96,9 %). Ostatným odberateľom bola vyfakturova-
ná voda v množstve 18 229 tis. m3, čo predstavuje 
98,4 % z množstva stanoveného rozpočtom.

Na jej výrobe sa podieľali vodárenské zdroje na 
jednotlivých územiach nasledovne:

Ceny s DPH
Obdobie 2005 2006 2007 2008

1. 1. -  
29. 6. 2009

30. 6.-
31. 12. 2009 2009

cena za výrobu a dodávku pitnej vody
domácnosti 23,92 Sk

27,37 Sk 26,06 Sk 27,85 Sk 0,9243 € 0,9837 € -
ostatní odberatelia 23,92 Sk

cena za distribúciu pitnej vody pre iných
prevádzkovateľov alebo vlastíkov verejného vodovodu

- 17,26 Sk 21,42 Sk 20,23 Sk 21,30 Sk 0,7071 € 0,7466 € -

cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody
domácnosti 19,28 Sk

26,89 Sk 25,70 Sk 27,01 Sk - - 0,9401 €
ostatní odberatelia 35,70 Sk

2

1

 2005 2006 2007 2008 2009

1,4338

1,7182

1,8013

+ 25,63 % - 4,61 % + 5,98 % + 5,65 %

1,8209

1,9238

Prehľad ceny za vodné a stočné vrátane DPH
- Domácnosti

Prehľad ceny za vodné a stočné vrátane DPH
- Ostatní odberatelia

   Cena vodného a stočného s DPH v €/m3    Cena vodného a stočného s DPH v €/m3

2

1

 2005 2006 2007 2008 2009

1,9790

1,7182

1,8013

-8,98 % - 4,61 % + 5,98 % + 5,65 %

1,8209

1,9238

€ 
/ m

3

€ 
/ m

3

2009 BVS
Vodovod 

Bratislava Senecký SV Podhorský SV Záhorský SV Senický SV
Ostatné

vodovody

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Vodárenské zdroje využívané počet 62 6 3 7 8 11 27
Voda odobraná z vodárenských zdrojov tis. m3 72 417 50 764 9 014 3 779 1 250 3 309 4 301
Voda určená na realizáciu tis. m3 72 477 50 509 4 104 7 890 2 070 3 363 4 541
Počet obyvateľov pripojených na VV počet 696 603 430 453 47 793 54 511 33 359 61 215 69 272

Voda odobraná z vodárenských zdrojov Voda určená na realizáciu

Výroba a distribúcia
pitnej vody

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

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

70 %

12 %

6 %

5 %

5 %

2 %

70 %

6 %

11 %

3 %

4 %

6 %
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Základné údaje o vodovodoch

            
Celková špecifická spotreba vody je spotre-
ba vody v litroch na obyvateľa a deň vypočítaná  
z celkovej vody fakturovanej všetkým odberateľom  
v sledovanom období.

Komunálna špecifická spotreba vody je spotreba 
vody v litroch na obyvateľa a deň vypočítaná iba 
z vody fakturovanej domácnostiam v sledovanom 
období.
 
Distribúcia pitnej vody
 
Spoločnosť spravuje a prevádzkuje celkom  
19 verejných vodovodov v 114 obciach,  
175 vodárenských zdrojov s celkovou kapacitou  
6 277 l/s, 112 vodojemov s celkovým objemom  
320 tis. m3, 242 vodárenských čerpacích staníc  
a 9 úpravní podzemných vôd s celkovou kapacitou  
2 160 l/s. Verejnými vodovodmi s celkovou dĺžkou 
rozvodnej vodovodnej siete 2 958 km zásobuje 
prostredníctvom 103 tisíc vodovodných prípojok 
celkom takmer 697 tis. obyvateľov pitnou vodou. 
Komunálna sféra predstavuje momentálne 61 % 
všetkých odberateľov. V roku 2009 bolo odberate-
ľom dodaných celkom 72 477 tis. m3  pitnej vody.
Z verejných vodovodov v pôsobnosti spoločnosti 
bolo k 31. decembru 2009 zásobovaných celkom 
95,5 % obyvateľov. Z verejného vodovodu na území 
Bratislavy bolo zásobovaných 99,9 % obyvateľov, 
na území Bratislava - vidiek bolo zásobovaných 
88,2 % všetkých obyvateľov a  na území Senice 
bolo zásobovaných 90,4 % obyvateľov z celkového 
počtu obyvateľov obcí, v ktorých je verejný vodo-
vod.

Odvádzanie odpadových vôd
 
Odvádzanie a čistenie odpadových vôd je realizá-
ciou úpravy odpadových vôd tak, aby nebolo zne-
čistené životné prostredie a vodné zdroje vodou 
vrátenou po jej použití človekom naspäť do prírody.
BVS prevádzkuje na svojom území celkom 23 verej-
ných kanalizácií v 36 obciach. Prevádzkovaná verej-
ná kanalizácia pozostáva z 1 342 km kanalizačnej 
siete, 152 kanalizačných čerpacích staníc a ostat-
ných objektov. Odpadové vody z územia pôsobnosti 
BVS a piatich rakúskych obcí Kittsee, Berg, Pama, 
Edelsthal a Wolfsthal sú odvádzané do 23 ČOV.

Ukazovateľ 2005 2006 2007 2008 2009
Počet verejných vodovodov celkom  28 30 30 19 19

Počet obcí s verejným vodovodom 108 112 112 116 114
Dĺžka vodovodnej siete (km) 2 740 2 816 2 886 2 930 2 958
Počet odberných miest   92 386 94 285 95 263 101 567 102 848
Počet obyvateľov zásobovaných pitnou vodou  670 233 677 580 683 385 691 049 696 603

Počet  vodárenských zdrojov  celkom 180 176 176 175 175

Počet úpravní vôd 13 8 7 8 9 
Počet vodojemov 118 115 114 111 112

Objem vodojemov (m3) 318 455 317 905 317 405 319 924 320 024

Počet čerpacích staníc 240 239 239 241 242
Kapacita čerpacích staníc (l/s) 18 769 18 764 18 764 18 189 18 288

Výroba pitnej vody 2005 2006 2007 2008 2009
Voda odobraná z vlastných vodných zdrojov   68 912 70 950 71 846 71 577 72 417

Voda vyrobená vo vlastných vod. zariadeniach  68 783 70 865 71 757 71 496 72 348
Voda určená na realizáciu 68 909 71 001 71 886 71 638 72 477
Voda fakturovaná spolu    48 454 49 311 49 458 46 760 46 439
z toho: - domácnosti   31 549 32 262 32 278 28 855 28 610

 - ostatní odberatelia 16 905 17 049 17 180 17 905 17 829

Voda nefakturovaná    20 455 21 690 22 428 24 878 26 038
Straty vody v potrubnej sieti   19 438 20 991 21 921 24 199 25 270
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Odvádzanie a čistenie
odpadových vôd

Bratislava Bratislava - vidiek Senica SPOLU
Počet verejných kanalizácií 1 10 12 23
Počet obcí s verejnou kanalizáciou 1 17 18 36
Dĺžka kanalizačnej siete (km) 867 256 219 1 342
Čerpacie stanice 45 89 18 152
Počet kanalizačných prípojok 21 635 14 903 9 023 45 561
Počet ČOV 3 8 12 23
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Napojenosť obyvateľstva na verejnú kanalizáciu  
v obciach, v ktorých BVS prevádzkuje verejnú ka-
nalizáciu
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V roku 2009 bola odkanalizovaná voda v celkovom 
objeme 46 758 m3, z čoho približne polovicu pred-
stavovali domácnosti.

Čistenie odpadových vôd

Odpadové vody privádzané do čistiarní v správe 
a prevádzke BVS, a.s., v r. 2009 boli podľa tech-
nologickej skladby ČOV čistené s maximálnym 
dôrazom na dosahovanie hodnôt vypúšťaného 
znečistenia v koncentračných a bilančných uka-
zovateľoch, ktoré neprekročia povolené limitné 
hodnoty vodoprávnych povolení na vypúšťanie 
vôd do recipientov. Dôsledné dodržiavanie tech-
nologickej disciplíny pri čistení vôd a a spracovaní 
produktov čistenia zo strany divízie ČOV bolo zá-
kladným kritériom procesného riadenia čistiarní. 
Chemicko-technologické sledovanie vstupných  
a výstupných hodnôt čistených vôd, spracovaných 
kalov vytvoreného bioplynu a biologického obrazu 
aktivovaného kalu v biologických stupňoch ČOV 
umožnilo operatívne zásahy do režimu čistenia 
odpadových vôd. Táto skutočnosť sa odrazila mini-
malizovaním neštandardných situácií v procesoch 
pre jednotlivé čistiarne.

Dňa 31. 12. 2009 vznikla dcérska spoločnosť BVS 
- BNG, ktorá prevzala do majetku a správy kalové 
a plynové hospodárstvo čistiarni ÚČOV Bratislava, 
ČOV Petržalka, Devínska Nová Ves a Senica. Týmto 
dňom zodpovednosť za nakladanie s vyproduko-
vaným bioplynom a nakladanie so stabilizovaným 
kalom prešla v celom rozsahu na túto dcérsku 
spoločnosť. Tvorba a energetické využitie bioplynu 
v uvedených ČOV je v tabuľke.

V druhom polroku 2009 bola ukončená rekon-
štrukcia ČOV Malacky, v rámci ktorej boli z pohľadu 
technológie čistenia odpadových vôd zásadným 
spôsobom rozšírené nitrifikačné a denitrifikačné 
sekcie biologického stupňa čistiarne. Rekonštruk-
cia umožňuje podstatne väčšiu variabilitu procesu 
čistenia odpadových vôd. Začatím komplexných 
skúšok a následne skúšobnej prevádzky dňa  
15. 11. 2009 sa ukončila 1. etapa rozšírenia a re-
konštrukcie ČOV Hamuliakovo. Napriek zimným 
podmienkam zvládla prevádzka čistiarne vlastný 
nábeh novej časti ČOV (biologický stupeň,  strojné 
zahustenie a odvodnenie kalu vrátane diaľkové-
ho ovládania z centrálneho dispečingu BVS)  bez 
väčších komplikácií. Dokončenie výstavby a spre-
vádzkovanie Odkanalizovania Malokarpatského 

regiónu umožnilo v r. 2009 definitívne odstaviť  
z prevádzky problematické ČOV Bernolákovo  
a Pezinok. Ich odstavením zanikli problémy spo-
jené s vypúšťaním odpadových vôd do málo vod-
natých recipientov Saulak a Čierna voda z titulu 
dodržania emisno–imisného princípu. Čistenie od-
padových vôd z povodí odstavených čistiarní kom-
pletne zabezpečuje ÚČOV Bratislava. Na rekon-
štrukciu ČOV pre viac ako 20 000 EO sú projekčne 
pripravené čistiarne ÚČOV Bratislava, Petržalka, 
Holíč, Senica a Devínska Nová Ves. Nedostatok fi-
nančných prostriedkov na realizáciu rekonštruk-
cie uvedených čistiarní vážne ohrozuje splnenie 
podmienky zo zákona č. 364/2004 Z. z. BVS taktiež 

ukončila v r. 2009 zmluvné prevádzkovanie ČOV 
Adamov z dôvodu zániku producenta odpadových 
vôd – utečenecký tábor MV SR a nový majiteľ ne-
predĺžil zmluvu o prevádzkovaní. Za mimoriad-
ne vážny problém považuje vedenie divízie ČOV 
neukončenie programového produktu StarLims  
na sledovanie a evidenciu kanalizácie a ČOV tak 
pre vlastné technologické sledovanie činnosti čis-
tiarní, ako aj pre povinné reporty v zmysle rezort-
ných zákonov nariadení a vyhlášok. V súčasnosti 
využívaný program LABOD je už morálne a fyzicky 
zastaraný a jeho udržovanie v riadnom stave sa 
stáva limitujúcim faktorom pre vyššie uvedené 
činnosti.

*Kogeneračná jednotka na výrobu elektrickej a tepelnej energie  
v ČOV D. N. Ves bola uvedená do prevádzky v mesiaci júl 2009.

Ukazovateľ 2007 2008 2009
voda odkanalizovaná (tis. m3) 49 225 48 745 47 576
z toho: domácnosti 25 906 24 867 24 372
domácnosti stočné 23 555 23 065 21 809
voda z povrch. odtoku 1 618 1 802 1 744
stočné z vlastných zdrojov − Rakúsko 733 625 819
ostatní odberatelia (tis. m3) 23 319 23 253 23 204
ostatní stočné 15 511 14 622 14 761
voda z povrch. odtoku 7 808 8 631 8 443

Objemy vyčistenej vody a množstvá stabilizované-
ho kalu na zhodnotenie- Domácnosti

Dosiahnuté efekty čistenia odpadových vôd na vý-
ustiach - %

Vývoj objemu vyčistenej vody v r. 2005 – 2009  
v m3.r-1

ČOV Q
r
 (m3.r-1) stabilizovaný kal (t.r-1)

Bratislava 57 908 000 21 919
Bratislava - vidiek 9 220 000 6 745
Senica 7 642 000 4 638
Spolu 74 770 000 33 302
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ČOV BSK5 CHSK NL N-NH4 Nc Pc

Bratislava 91,1 96,8 89,9 88,5 59,4 45,9

Bratislava - vidiek 96,9 94,5 95,3 93,2 65,8 72,2
Senica 98,1 95,3 93,6 76,1 62,7 78,9

   ÚČOV BA
   ČOV Petržalka
   Devínska Nová Ves

Nakladanie s bioplynom (m3.r-1) ÚČOV Bratislava ČOV Petržalka ČOV D.N.V. ČOV Senica
Tvorba 4 475 799 1 059 733 256 085 211 398

Kotlové spaľovanie 1 332 031 263 901 139 434 11 508
Kogenerácia 2 966 231 770 227 79 879 199 590
% - využitia na výrobu el. energie 66,3 72,7 31,2* 94,5

Tvorba a energetické využitie bioplynu
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Akreditované skúšobné laboratórium vykoná-
valo prevádzkovú kontrolu kvality pitných vôd  
vo všetkých objektoch verejných vodovodov pre-
vádzkovaných našou spoločnosťou, od zdroja vody 
až po konečného spotrebiteľa. Obdobným proce-
som prevádzkovej kontroly prechádzala odka-
nalizovaná a čistená odpadová voda vo všetkých 
objektoch verejných kanalizácií, od kanalizačných 
prípojok až po vyčistenú odpadovú vodu vypúšťa-
nú do recipientu. Skúšobné laboratórium taktiež 
vykonávalo rozbory vody na objednávku pre exter-
ných zákazníkov.

Počet vzoriek spolu predstavuje celkový počet 
analyzovaných vzoriek pitných a odpadových 
vôd. Na úseku pitných vôd ich počet vychádza  
z ročných Programov prevádzkovej kontroly kva-
lity pitných vôd, vypracovávaných podľa vyhlášky 
MŽP	 SR	 č.	 636/2004	 Z.z.	 a	 nariadenia	 vlády	 SR	 
č. 354/2006 Z.z. a každoročne miestne schvaľova-
ných príslušnými Regionálnymi úradmi verejného 
zdravotníctva, ako aj z potrieb spoločnosti pri mo-
nitoringu vodných zdrojov a prevádzke verejných 
vodovodov. Na úseku odpadových vôd ich počet 
vychádza z ročných programov prevádzkového 
a inšpekčného monitoringu pre kontrolu verejnej 
kanalizácie,	vypracovávaných	podľa	vyhlášky	MŽP	
SR č. 315/2004 Z.z., ako aj z momentálnych po-
trieb pri prevádzke ČOV a kanalizačnej siete. Počet 

vzoriek vykonaných na zákazku závisí od záujmu 
externých klientov v príslušnom roku.

Počet analýz spolu predstavuje celkový počet vy-
konaných analýz jednotlivých ukazovateľov kvality 
pitnej, resp. odpadovej vody, t.j. celkový počet vy-

konaných laboratórnych skúšok. V laboratóriách 
BVS sa vykonávajú analýzy všetkých ukazovateľov 
kvality pitných a odpadových vôd v zmysle platnej 
legislatívy s výnimkou rádiochemických, ktoré sa 
zabezpečujú subdodávateľsky v akreditovanom 
skúšobnom laboratóriu VÚVH v Bratislave.

Laboratórna
činnosť

Ukazovateľ 2005 2006 2007 2008 2009
Počet vzoriek spolu 12 314 11 181 11 282 11 041 11 620

z toho: vnútropodnikové 11 735 10 783 10 915 10 724 11 275
             na zákazku 579 500 367 317 345
Počet analýz spolu 158 783 155 000 159 325 157 909 160 971
z toho: vnútropodnikové 151 240 148 400 153 998 152 740 155 824

             na zákazku 7 543 6 525 5 327 5 169 5 147

Rok 2009 Pitné vody Odpadové vody Spolu
Počet vzoriek
Vnútropodnikové 3 934 7 341 11 275
Zákazky 235 110 345
Spolu 4 169 7 451 11 620
Počet analýz
Vnútropodnikové 108 829 46 995 155 824

Zákazky 4 623 524 5 147

Spolu 113 452 47 519 160 971

Prehľad výkonov skúšobného laboratória  
v r. 2005 – 2009:
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K bezchybnej prevádzke verejných vodovodov, 
verejných kanalizácií, vodárenských zdrojov a čis-
tiarní odpadových vôd je potrebné zabezpečiť ich 
obnovu, rekonštrukciu a modernizáciu. BVS, a.s., 
prijala program na znižovanie strát vo vodovodnej 
sieti. Okrem toho sa v roku 2009 zabezpečila aj 
realizácia nových stavieb, ktoré si vyžiadal rozvoj 
miest a obcí, aby sa zamedzilo stavebnej uzávere, 
respektíve aby sa splnili požiadavky v dodávke pit-
nej vody a v odvádzaní odpadových vôd aj po kva-
litatívnej stránke. 

Potreba rekonštrukcií vodovodných a kanalizač-
ných sietí a rekonštrukcií, modernizácií a rozšírení 
jestvujúcich ČOV vychádzala z ich prevádzkového 
stavu, ako aj nutnosti zosúladenia ich parametrov 
s platnou legislatívou a limitmi vypúšťaných odpa-
dových vôd v zmysle smerníc EÚ. 

Plánované zdroje investícií a investičnej výstavby 
BVS, a.s., na rok 2009 boli schválené v celkovej 
výške 51 768 tis. € (1 559 563 tis. Sk), z toho:

Plnenie schváleného plánu investícií a investič-
nej výstavby spoločnosti BVS, a.s., za rok 2009 je  
28 804 tis. € (867 749 tis. Sk) z celkového plánované-
ho ročného objemu 51 768 tis. €   (1 559 563 tis. Sk).   
Z toho celkové plnenie na stavbách je 19 449 tis. € 
(585 921 tis. Sk), t.j. 50,62 % z celkového  
plánovaného ročného objemu 38 425 tis. €  
(1 157 592 tis. Sk).
Príspevky akcionárov v celkovej výške 120 tis. €  
(3 615 tis. Sk) sa čerpali v rámci stavieb:
•	 Vajnory,	vákuová	kanalizácia,	II.	etapa

•	 Mýtna	ul.,	rekonštrukcia	vodovodu	a	kanalizácie
•	 Ursínyho	ul.,	rekonštrukcia	kanalizácie.

Plnenie plánu investícií a investičnej výstavby 
BVS, a.s., za rok 2009:

V roku 2009 sa ukončilo 20 stavieb, ktorých celko-
vý prestavaný finančný objem v sledovanom obdo-
bí predstavuje 10 128 tis. € (305 116 tis. Sk). 
 
Oproti predchádzajúcim rokom sa zmenila štruk-
túra realizovaných stavieb, a to z hľadiska ich roz-
sahu, čo malo vplyv na počet ukončených stavieb.

 
V roku 2009 sa uviedla do užívania I. etapa po-
slednej stavby v Pezinku, ktorou sa zabezpečilo 
uvedenie do prevádzky odkanalizovania Malokar-
patskej oblasti od mesta Pezinok do ÚČOV Vrakuňa  
v Bratislave. Dĺžka výtlačného potrubia je 17,7 km. 
V meste Pezinok sa týmto zabezpečil ďalší rozvoj, 
ktorý bol doteraz brzdený nedostatočnou kapa-
citou ČOV Pezinok, na základe čoho BVS, a.s., dá-
vala nesúhlasné stanoviská k novému napojeniu  
a k vypúšťaniu odpadových vôd do kanalizácie. 

Okrem mesta Pezinok sa umožní napojiť na ka-
nalizáciu obciam Viničné, Slovenský Grob, Ivanka 
pri Dunaji a Chorvátsky Grob, vrátane Čiernej vody. 
Na hlavný výtlak z mesta Pezinok do Bratislavy 
sa v Ivanke pri Dunaji napojil aj novovybudovaný 

kanalizačný výtlak z Bernolákova v dĺžke 3,2 km, 
na základe čoho nebude potrebné prevádzkovať 
ČOV Bernolákovo. Cena tejto etapy, ktorú reali-
zoval	 zhotoviteľ	TuCon,	 a.s.,	 Žilina	 je	1	476	 tis.	 €	 
(44 466 tis. Sk).

Prioritnou stavbou bola rekonštrukcia, moder-
nizácia a výstavba nových objektov na ČOV Ha-
muliakovo. Jej realizáciou sa umožnil masívny 
rozvoj dotknutej lokality. Predmetom stavby bola 
modernizácia jestvujúcej čistiarne a výstavba no-
vých objektov, čím sa zabezpečuje nárast kapacity 
čistenia odpadových vôd do roku 2030 na 31 080 
pripojených obyvateľov, ako aj vyčistenie odpado-
vých vôd v súlade s NV SR č. 296/2005 Z.z. a smer-
nicou EEC 271/1999. Cena stavby bola 6 196 tis. €  
(186	661	tis.	Sk)	a	zhotoviteľom	stavby	bolo	„Zdru-
ženie	ČOV	Hamuliakovo“	(AQUSTAV,	a.s.,	Bratisla-
va, COMBIN, s.r.o., Banská Štiavnica). 

Ďalšou	významnou	stavbou	bola	„Mýtna	ul.,	rekon-
štrukcia	vodovodu	a	kanalizácie“,	ktorá	sa	realizo-
vala v koordinácii s Magistrátom hl. m. SR Brati-

slavy, ktorý pristúpil ku kompletnej rekonštrukcii 
komunikácie. V rámci stavby sa rekonštruovali sie-
te: vodovod DN 200 v dĺžke 665 m a kanalizácia DN 
400 v dĺžke 176 m a DN 600 v dĺžke 453 m. Cena 
stavby je 1 655 tis. € (49 859 tis. Sk)  a zhotovi-
teľom stavby bola spoločnosť HASS,  s.r.o., Zlaté 
Moravce.  
 
Ďalšími ukončenými stavbami sú:

•	 Bojnická	ul.,	rekonštrukcia	verejného	vodovodu	
DN 1200 a DN 150

•	 Záhorská	 Bystrica,	 Nová	 ul.,	 kanalizácia	 (IBV	
Gbelská)

•	 Palisády,	rekonštrukcia	vodovodu	a	kanalizácie
•	 ČOV	Petržalka,	kogeneračná	jednotka,	napojenie	

do siete ZSE, a.s. 
•	 Lamač,	 Zhorínska	 ul.	 a	 ul.	 Cesta	 na	 Klanec,	 

rekonštrukcia vodovodu - časť Cesta na Klanec
•	 Ursínyho	ul.,	rekonštrukcia	kanalizácie
•	 ČS	Pod.	Biskupice,	ČS	Petržalka,	ČS	Karlova	Ves,	

ÚV Kúty – hygienické zabezpečenie vody
•	 Záhorská	 Bystrica,	 prepojenie	 vodovodu,	 

Pútnická – Prídavková ul.
•	 Senec,	rekonštrukcia	vodovodnej	a	kanalizačnej	

siete – časť ČS DV
•	 Povodie	 ČOV	 Hamuliakovo,	 Dunajská	 Lužná,	 

odkanalizovanie – rekonštrukcia výtlačného  
potrubia, II. etapa 

•	 Limbach,	rekonštrukcia	vodovodu
•	 ČOV	Plavecký	Štvrtok,	rekonštrukcia	a	rozšírenie
•	 Modra,	Vajanského	ul.,	rekonštrukcia	vodovodu
•	 ČOV	Malacky,	rekonštrukcia	a	modernizácia
•	 ČOV	 Senica	 –	 rekonštrukcia	 dosadzovacích	

nádrží č. 3 a č. 4
•	 Holíč	–	IBV	Pri	kaštieli	–	vodovod	a	kanalizácia,	

II. etapa
•	 Gbely	–	inžinierske	siete	pre	obytnú	zónu	Gbely,	

Majerky
•	 Letničie,	kmeňová	stoka	A	+	predĺženie	tlakovej	
vetvy	„1“	–	kanalizácia.

Z rozostavaných stavieb, ktorých realizácia pokra-
čuje v roku 2010, treba uviesť najmä tieto význam-
né stavby: 

•	 Tomášikova	ul.,	rekonštrukcia	výtlačného	vodo-
vodného potrubia

•	 Vajnory,	vákuová	kanalizácia,	II.	etapa
•	 Prestavba	areálu	laboratórií	Bojnická	ul.,	Brati-

slava
•	 Spevnené	 plochy	 a	 komunikácie	 v	 areáli	 BVS,	

a.s., Prešovská 
•	 VZ	Sihoť,	úprava	areálu	BVS,	a.s.
•	 Prešovská	 ul.,	 rekonštrukcia	 administratívnej	

budovy BVS, a.s.
•	 MKR	–	odkanalizovanie:	Pezinok	–	 rekonštruk-

cia stokovej siete a ČOV Pezinok – predčistenie 
odpadových vôd, II. etapa

•	 Senec,	vodojem	2	x	5	000	m³,	I.	a		II.	etapa	
•	 Rekonštrukcia	a	výstavba	objektov	na	vodovod-

nej sieti
•	 ÚV	Veľké	Leváre,	rekonštrukcia

Realizovaním všetkých vyššie uvedených stavieb 
a ich uvedením do prevádzky sa zlepší zásobova-
nie pitnou vodou, zabezpečia sa potrebné kapacity 
v odvádzaní odpadových vôd a kvalita ich čistenia, 
čo podmieňuje rozvoj v dotknutých oblastiach.
 
Stavby pripravované na financovanie z fondov EÚ 
a ŠR

V  1. polroku 2009 sa ukončila projektová prípra-
va,	prebiehajúca	od	roku	2007,	na	„Odkanalizovaní	
podunajskej	 časti	 Bratislavy“,	 kde	 sa	 vykonávala	

odborná pomoc na financovanie projektu z Ko-
hézneho fondu EÚ (veľké projekty) v plánovacom 
období 2007-2013. Predmetom projektu je rekon-
štrukcia a rozšírenie ÚČOV Vrakuňa, ČOV Petr-
žalka, odkanalizovanie Prievozu a  Podunajských 
Biskupíc. Vzhľadom na vysoké náklady celého 
projektu sa dňa 17. 10. 2008 v Predstavenstve  
BVS, a.s., prijala koncepcia pokračovať v tzv. mini-
malistickej alternatíve, t.j. realizovať len rozšírenie 
a modernizáciu biologickej časti na ÚČOV Vrakuňa 
a ČOV Petržalka. V roku 2008 sa na projekt vydali 
právoplatné stavebné povolenia.
V rámci prípravy stavby na financovanie z nená-
vratného finančného príspevku EÚ sa na stavbe  
zo	 strany	 MŽP	 SR	 schválil	 „Projektový	 zámer“	 
a	 „Štúdia	uskutočniteľnosti“.	V	 súčasnosti	 sa	pri-
pravuje žiadosť o potvrdenie pomoci a následne sa 
vypracuje	 a	predloží	 na	MŽP	SR	žiadosť	 o	nená-
vratný finančný príspevok.  

Okrem uvedeného projektu BVS, a.s., zabezpečo-
vala a zabezpečuje podľa smernice EÚ splnenie 
kvalitatívnych podmienok vo vypúšťaní odpado-
vých vôd aj na stavbách:

•	 ČOV	Hamuliakovo,	rekonštrukcia,	modernizácia	
a výstavba nových objektov, stavba je ukončená

•	 ČOV	 Malacky,	 rekonštrukcia	 a	 modernizácia,	
stavba je ukončená 

•	 ČOV	Holič,	rekonštrukcia	a	intenzifikácia	

MŽP	SR	 listom	 zo	 dňa	 25.	 9.	 2009	 oznámilo	 ne-
schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspe-
vok	 z	 EÚ.	 Druhá	 výzva	 pre	 „malé	 projekty“	 bola	
vyhlásená s termínom uzávierky 23. 11. 2009,  
ku ktorému sa pripravila druhá, opätovná žiadosť, 
ktorá bola podaná dňa 21. 11. 2009

Investičná
výstavba

odpisy a fond rozvoja vo výške 50 670  tis. € (1 526 484 tis. Sk)
zdroje EÚ, ŠR vo výške 592  tis. € (17 835 tis. Sk)

príspevky akcionárov vo výške 506  tis. € (15 244 tis. Sk)

Odpisy
a FR

Zdroje
EÚ, ŠR

Príspevky 
akcionárov

Iné
príspevky

Spolu
v tis. €

Stavby rozostavané k 1. 1. 2009 12 314 25 12 339

Stavby novozačínané 7 015 95 7 110

v roku 2009

Stavby spolu 19 329 120 19 449
Ostatné položky v rámci investičnej výstavby 8 862 493 9 355

Celkom 28 191 493 120 28 804
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•	ČOV	Senica,	 intenzifikácia	a	modernizácia,	 sta-
vebné povolenie bolo vydané v termíne 11/2009.

V programe verejných prác financovaných zo ŠR 
na obdobie 2009 – 2012 boli uplatnené aj stav-
by vodovodov a kanalizácií, ktoré sú v príprave  
na realizáciu:

•	 Malacky	–	Kúty,	prívod	vody	

MŽP	 SR	 v	 rámci	 „veľkých	 projektov“	 neschválilo	
predmetný projekt na financovanie z nenávrat-
ných finančných prostriedkov EÚ, čo bolo oznáme-
né listom zo dňa 16. 4. 2009. O ďalšom postupe  
v zabezpečovaní projektu sa rozhodne podľa mož-
ností jeho financovania.  

•	 Rača	–	Grinava,	vodovodné	zásobné	potrubie
•	 ČS	Pod.	Biskupice	–	Bernolákovo,	rekonštrukcia	

vodovodného zásobného potrubia, II. etapa
•	 ČS	Pod.	Biskupice	–	Bernolákovo,	rekonštrukcia	

vodovodného zásobného potrubia, III. etapa 
•	 Bernolákovo	–	Grinava,	rekonštrukcia	vodovod-

ného zásobného potrubia
•	 MKR,	Pezinok	–	Dubová,	Svätý	Jur,	výtlačné	po-

trubie a odkanalizovanie 
•	 Senecký	región,	odkanalizovanie.

Z vlastných zdrojov sa zabezpečuje aj projektová 
príprava stavieb:

•	 ČOV	Devínska	Nová	Ves,	intenzifikácia	a	rozšíre-
nie

•	 Zberač	„H“	kanalizácia.

Príprava jednotlivých stavieb vychádza z naj-
novších poznatkov informačných technológií, čím 
sa zabezpečí ich riadne užívanie v systéme vodo-
vodov a kanalizácií. 

Realizáciou a prípravou nových rozvojových in-
vestícií, rekonštrukcií, modernizácií a rozšíre-
ní jestvujúcich sietí, vodných zdrojov a objektov 
ČOV sa darí plniť stanovené úlohy v zmysle plánu  
na znižovanie strát vo vodovodnej sieti a plánu 
rozvoja a stratégií BVS.

Pri modernizácii vodohospodárskej infraštruk-
túry BVS vychádza z existujúceho stavu majetku,  
na ktorom vykonáva hlavný predmet svojej čin-
nosti (verejné vodovody a verejné kanalizácie). 
Jednou zo základných priorít je udržiavanie dob-
rého stavu existujúceho majetku, čo sa dosahuje 
jeho permanentnou obnovou (rekonštrukciou).  
Na zabezpečenie úlohy udržiavania dobrého stavu 
existujúcej vodohospodárskej infraštruktúry nad-
väzuje úloha modernizácie systému tejto infraš-
truktúry. Jej cieľom je smerovanie k optimálnym 
riešeniam výroby a distribúcie vody, resp. odvá-
dzania a čistenia odpadových vôd a dosahovanie 
dostatočných kapacít pre uspokojovanie nárokov 
územného rozvoja, a to v oboch prípadoch s priaz-
nivým ekonomickým dôsledkom.  

Priority v oblasti modernizácie systému zásobo-
vania vodou sú: 

•	 dosiahnutie	 vodárenských	 kapacít	 chýbajúcich	 
k spoľahlivému zabezpečeniu súčasných ná-
rokov na dodávku pitnej vody aj pri zohľadnení 
výhľadových potrieb 

•	 zabezpečenie	 dotácie	 deficitných	 oblastí,	 resp.	
oblastí s problematickými miestnymi zdrojmi

•	 optimalizácia	 využívania	 prameňov	 s	 energe-
ticky výhodnou gravitačnou distribúciou vody  
do spotrebísk

•	 optimalizácia	 procesu	 zásobovania	 pitnou	 vo-
dou zefektívňovaním využívania vodárenských 
zdrojov a distribúcie vody postupnou realizáciou 
integrovaného systému riadenia a centrálneho 
technologického dispečingu 

•	 zabezpečenie	 alternatívnych	 riešení	 dodávky	
vody v krízových situáciách

Súčasná koncepcia využívania vodárenských 
zdrojov podunajskej oblasti pre mesto Bratislava 
zostáva aplikovaná i v dlhodobom výhľade, a to 
vzhľadom na vynikajúcu kvalitu vody z týchto zdro-
jov, ich bohatú výdatnosť, ako aj ich bezprostrednú 
blízkosť vzhľadom k spotrebisku.

Pokiaľ ide o ostatné spotrebiská, treba konštato-
vať, že keďže lokálne zdroje vody oblasti Záhoria  
i Malokarpatskej oblasti sú z dôvodu ich obme-
dzenej kapacity a v niektorých prípadoch proble-
matickej kvality nepostačujúce, už v súčasnosti sa  
vo významnej miere realizuje dotácia vody z mies-
ta výskytu kvalitatívne i kvantitatívne vyhovujúcich 
podzemných vôd (vodárenské zdroje podunajskej 
oblasti). Excentrické umiestnenie týchto ťažisko-
vých vodárenských zdrojov (v podunajskej oblas-
ti) vo vzťahu k situovaniu spotrebísk mimo mesta 
Bratislavy predurčuje potrebu budovania niekoľko 
desiatok kilometrov dlhých kapacitných prívodov 
vody. V súčasnosti sú vybudované distribučné línie 
z Bratislavy na Záhorie (po Malacky) a do Podhor-
skej oblasti (po Pezinok a Senec). V súlade s touto 
koncepciou sa plánujú ďalšie nadväzujúce distri-
bučné zariadenia, ktorými sa optimalizuje dotácia 
Malokarpatskej oblasti z východnej časti Bratisla-
vy (nový prívod vody Rača – Pezinok Grinava 
a rekonštrukcia a rozšírenie kapacity prívodu vody 
Podunajské Biskupice – Bernolákovo), resp. kto-
rými sa bude realizovať dotácia vody zo západnej 
časti Bratislavy až po oblasť Senice a Skalice (nový 
prívod vody Malacky – Kúty a Kúty – Holíč).

V priebehu roka sa aktualizovala stratégia moder-
nizácie vodárenského systému a v rámci nej sa 
spresnili priority spoločnosti v danej oblasti.

Modernizáciu vodárenského systému možno rám-
covo špecifikovať týmito riešeniami:

•	 prevádzkový	prepoj	medzi	východnou	a	západ-
nou časťou mesta Bratislavy

•	 zabezpečenie	distribučných	línií	pre	dotáciu	Zá-
horia z vodárenského systému mesta Bratisla-
vy, riešenie zásobovania pitnou vodou severozá-
padnej časti mesta 

•	 dobudovanie	 vodohospodárskych	 kapacít	 
na území mesta Bratislavy (najmä časti Lamač, 
Karlova Ves, Devín, Kramáre)

•	 komplexné	 doriešenie	 zásobovania	 pitnou	 vo-
dou lokality Bratislava Koliba a Kramáre

•	 zásobovanie	pitnou	vodou	potenciálnych	rozvo-
jových území mesta Bratislavy

•	 modernizácia	 vodárenského	 systému	 východ-
nej časti Bratislavy a oblasti Pezinok a Senec 
(rekonštrukcia a modernizácia prívodu vody 
Podunajské Biskupice – Bernolákovo – Pezinok 
Grinava, prívod vody Bratislava Rača – Pezinok 
Grinava, ďalšie prepojenia a zokruhovanie niž-
šieho rádu, rozšírenie akumulácie pre oblasť 
Senec) 

•	 dobudovanie	zásobného	okruhu	Zohor	–	Sucho-
hrad – Malacky

•	 rozšírenie	a	zapojenie	do	systému	vodárenské-
ho zdroja Holdošov mlyn

•	 optimalizácia	využitia	prameňov
•	 prepojenie	 vodárenských	 systémov	 prívodom	

vody Rohožník – Plavecké Podhradie 
•	 prívod	vody	Malacky	–	Kúty
•	 prívod	vody	Kúty	–	Holíč	
•	 budovanie	 integrovaného	 systému	 riadenia	 

a centrálneho technologického dispečingu 

Perspektívy modernizácie
infraštruktúry
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Súčasná i výhľadová celková bilancia územia  
v pôsobnosti BVS je výrazne pozitívna. Uvedené 
nastoľuje aj otázku využitia kapacít vodárenských 
zdrojov nad rámec výhľadových potrieb územia  
v pôsobnosti BVS pre potreby susedných regiónov.

Priority v oblasti modernizácie systému odkana-
lizovania sú: 

•	 dosiahnutie	kapacít	stokových	sietí	chýbajúcich	
pre spoľahlivé zabezpečenie súčasných nárokov 
na odkanalizovanie pri zohľadnení aj výhľado-
vých potrieb 

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

•	 optimalizácia	procesu	odkanalizovania	postup-
nou realizáciou integrovaného systému riadenia 
a centrálneho technologického dispečingu 

Modernizácia systémov odkanalizovania je orien-
tovaná na tieto koncepcie:

Riešenie odkanalizovania bude i naďalej oriento-
vané na koncepciu centralizácie procesu čistenia 
odpadových vôd, čo je efektívne v prípade Malo-
karpatskej a Seneckej oblasti s pripojením k sys-
tému ľavobrežnej kanalizácie mesta Bratislava so 
spoločnou ČOV Bratislava Vrakuňa, resp. v prípade 
skupinovej kanalizácie v povodí spoločnej ČOV Ha-
muliakovo. V ostatných prípadoch pôjde i naďalej 
o samostatné kanalizácie s vlastnou ČOV, resp.  
s možnosťou pripojenia nízkeho počtu satelitných 
osídlení okolo menších miest.

V priebehu roka 2009 sa aktualizovala stratégia 

modernizácie kanalizačného systému a spresnili 
sa priority v danej oblasti.

Modernizáciu systému odkanalizovania možno 
rámcovo špecifikovať týmito riešeniami:

•	 modernizácia	stokových	sietí	 (najmä	nový	zbe-
rač H v Bratislave, výtlačné kanalizačné potru-
bia medzi obcami kanalizačného systému povo-
dia ČOV Hamuliakovo a pod.) 

•	 modernizácia	ČOV	s	cieľom	splnenia	podmienok	
vypúšťania vyčistených odpadových vôd v súla-
de s platnou legislatívou (do rámca kategórie 
aglomerácií nad 10 000 EO patria ČOV Vrakuňa, 
ČOV Petržalka, ďalej odkanalizovanie Malokar-
patského a Seneckého regiónu riešiace čistenie 
odpadových vôd z mesta Pezinok a Senec, ďalej 
ČOV Holíč, ČOV Senica, ČOV Skalica, ČOV Malac-
ky a ČOV Hamuliakovo)

•	 modernizácia	 ČOV	 s	 cieľom	 zvýšenia	 kapacity	
pre pokrytie nárokov územného rozvoja (uvede-
né riešia aj vyššie špecifikované modernizácie, 
okrem toho ČOV Devínska Nová Ves)

•	 modernizácia	systémov	odkanalizovania	s	 cie-
ľom lepších technológií pre zvýšenie efektívnos-
ti, čo sa zabezpečí aj v rámci vyššie špecifikova-
ných modernizácií

•	 budovanie	 integrovaného	 systému	 riadenia	 
a centrálneho technologického dispečingu 

Stratégia BVS v oblasti modernizácie vodohos-
podárskej infraštruktúry je koncipovaná so zre-
teľom na zásadné dokumenty EÚ (vo všeobecnej 
rovine najmä Rámcová smernica o vode, v oblasti 
odvádzania a čistenia odpadových vôd smerni-
ca Rady č. 91/271/EHS a v oblasti kvality pitnej 

vody smernica Rady č. 98/83/ES) transponované  
do národnej legislatívy (najmä Zákon č. 364/2004  
Z.z. o vodách a Zákon č. 442/2002 Z.z. o verej-
ných vodovodoch a verejných kanalizáciách), ale 
aj v ďalších zásadných dokumentoch SR, akými 
sú Koncepcia vodohospodárskej politiky do roku 
2015 a Plán rozvoja verejných vodovodov a verej-
ných kanalizácií pre územie SR. 

Postupnou realizáciou rekonštrukcií a modernizá-
cie systému vodohospodárskej infraštruktúry BVS 
pri uplatňovaní optimálnych koncepcií riešenia 
bude možné čoraz viac sa približovať k perspektí-
ve orientovanej na efektívne realizované procesy 
výroby a distribúcie vody, resp. odvádzania a čis-
tenia odpadových vôd. 

Výnosy spolu za rok 2009 dosiahli 76 695 146 €, 
čo predstavuje sumu o 416 573 € vyššiu, než sa 
uvažovalo v rozpočte výnosov na rok 2009 (plne-
nie 100,5 %).

Plnenie rozpočtovaných výnosov na 100,5 % 
ovplyvnili najmä: 

•	 vyššie	 výnosy	 z	 aktivácie	 majetku	 a	 tržby	 
za zmluvné pokuty a penále (111 %)

 tržby za zmluvné úroky z omeškania, aktivácia 
majetku

•	 vyššie	ostatné	tržby	(113,8	%)
 tržby za prenájom, rozpúšťanie dotácií a darov 

do výnosov 
•	 vyššie	finančné	výnosy	(121,6	%)
 výnosové úroky, výnosy z krátkodobého finanč-

ného majetku, kurzové zisky 

Celkové náklady za rok 2009 dosiahli sumu  
76 817 246 €, čo je o 541 931 € viac, než sa uva-
žovalo v rozpočte (plnenie 100,7 %). Nedočerpanie 
predpokladanýczh nákladov v rozpočte je najmä  
v týchto položkách:

•	 spotreba	materiálu	(96,3	%)
•	 spotreba	energie	(95,6	%)
•	 odpisy	dlhodobého	majetku	(99,5	%)
•	 osobné	náklady	(97,4	%)
•	 dary	(96,4	%)

Prekročenie predpokladných nákladov v rozpočte 
je v týchto položkách: 

•	 opravy	a	údržba	(100,6	%)
•	 ostatné	služby	(112,7	%)

•	 dane	a	poplatky	(113,8	%)

Výsledok hospodárenia spoločnosti predstavuje 
zisk 6 475 € pred zdanením a oproti plánovanému 
výsledku v rozpočte 3 258 €  predstavuje nárast  
o 3 217 €.
Po zúčtovaní dane z príjmu a odloženej dane 
vznikla strata v sume 122 100 €.

Oproti roku 2008 narástol dlhodobý majetok  
o 36 598 tis. € (nárast obstarávacích cien  
o 47 434 tis. € mínus nárast opravných položiek  
o 10 836 tis. €) a k 31. 12. 2009 predstavoval hodnotu 
400 911 tis. €.

V decembri 2009 vložila spoločnosť časť podniku 
do dcérskej spoločnosti BIONERGY, a.s., vo for-
me nepeňažného vkladu a zaúčtovala svoj podiel  
v dcérskej účtovnej jednotke v hodnote 48 mil. €.  
V júli založila spoločnosť nadáciu Voda s peňaž-
ným vkladom 6 639 €.

V roku 2009 spoločnosť zaznamenala nárast celé-
ho majetku v sume 35 439 tis. €.
Spoločnosť nemá založený dlhodobý majetok  
v prospech tretích osôb.

Spoločnosť má poistený majetok pre prípad po-
škodenia strojov, zariadení a technológie do sumy 
11 068 tis. €, pre prípad škôd spôsobených krá-
dežou hnuteľného majetku do sumy 1 500 tis. €, 
stavebných súčastí budov do sumy 66 tis. € a škôd 
spôsobených živelnou pohromou na hnuteľnom 
majetku do sumy 9 619 tis. €, na nehnuteľnostiach 
do sumy 143 160 tis. €.

Komentár vedenia k výkonnostnej
a majetkovej situácii podniku

v tis. €
k 31. 12. 

2008
k 31. 12. 

2009

dlhodobý nehmotný majetok 1 146 876
dlhodobý hmotný majetok 352 736 341 597
dlhodobý finančný majetok 10 431 58 438
neobežný majetok spolu 364 313 400 911

obežný majetok spolu 22 086 22 158

časové rozlíšenie 6 752 5 521
Majetok spolu 393 151 428 590
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Dozorná rada plní v spoločnosti predovšetkým 
kontrolnú úlohu, vzhľadom na to, že do jej pôsob-
nosti patrí dohľad nad činnosťou predstavenstva 
a celou činnosťou spoločnosti. Svoju činnosť vy-
konávala v súlade s príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka, Stanov spoločnosti a Ro-
kovacieho poriadku dozornej rady. V uvedených 
právnych predpisoch sú zakotvené právomoci  
a kompetencie dozornej rady spoločnosti, činnosť 
dozornej rady, zvolávanie zasadnutí dozornej rady, 
rozhodovanie o jednotlivých otázkach a úkonoch 
dozornej rady v spoločnosti a počet členov dozor-
nej rady.

Prioritnou činnosťou dozornej rady je kontrola 
dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti spo-
ločnosti, či sú účtovné záznamy riadne vedené  
v súlade so skutočnosťou a či sa podnikateľská 
činnosť uskutočňuje v súlade s právnymi predpis-
mi, stanovami a pokynmi valného zhromaždenia. 
Ako predseda dozornej rady BVS, a.s., môžem zod-
povedne vyhlásiť, že dozorná rada sa ako kontrol-
ný orgán spoločnosti dôkladne zaoberala vyššie 
uvedenými skutočnosťami a dbala o dodržiavanie 

platných právnych predpisov a interných noriem 
spoločnosti. 

V roku 2009 zasadala dozorná rada spolu desať-
krát a zaoberala sa týmito problémami a otázkami 
súvisiacimi s činnosťou a fungovaním spoločnosti:

•	 Schválila	 obchodný	 plán,	 finančný	 rozpočet,	
plán investícií a investičnej výstavby na rok 
2009 a 2010 a rámcový plán investícií a investič-
nej výstavby na rok 2011, 2012 a 2013, prípadne 
jeho zmeny, a priebežne sa informovala o jeho 
plnení formou štvrťročných písomných správ.

•	 Schválila	Štatút	predstavenstva	a	Rokovací	po-
riadok dozornej rady.

•	 Prerokovala	riadnu	individuálnu	účtovnú	závier-
ku za rok 2008 a rozdelenie zisku za rok 2008, 
Výročnú správu za rok 2008, správu predsta-
venstva o podnikateľskej činnosti a stave ma-
jetku za rok 2008 a konsolidovanú účtovnú zá-
vierku za rok 2008 a predložila svoje stanoviská  
na rokovanie riadnemu valnému zhromaždeniu.

•	 Oboznámila	sa	so	stavom	a	vývojom	úrazovosti	
v spoločnosti, správou z previerok bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci, s pohybom a plá-
novaným a skutočným stavom zamestnancov,  
s plánom a realizáciou vzdelávacích aktivít  
v rámci systému vzdelávania a rozvoja zamest-
nancov, s internými a externými podujatiami or-
ganizovanými komunikačným a tlačovým odde-
lením, stavom poistenia v spoločnosti.

•	 Predstavenstvo	podalo	dozornej	 rade	 informá-
ciu o využití finančných prostriedkov na podpo-
ru charitatívnych, kultúrnych a spoločenských 
podujatí a iných aktivít, o vybavovaní sťažnos-
tí, oznámení, reklamácií a podnetov, o plnení 
programu znižovania strát vody, o činnosti od-
delenia vnútorného auditu, vo veci stavu vymá-
hania pohľadávok za rok 2009 a o pomere tržieb 
a pohľadávok a tržieb a záväzkov spoločnosti  
o realizácii opatrení odstraňujúcich nedostatky, 
ktoré vyplývajú z technicko–ekonomického au-
ditu	strát	vody	o	skutočnostiach	vo	veci	„zmen-
ka“,	o	uplatnení	si	nárokov	súvisiacich	s	odstrá-
nením chybného právneho stavu v súvislosti so 
založením dcérskej spoločnosti (vklad nehnu-
teľného majetku do základného imania nad 
rámec znaleckého posudku), o plnení modulov 

evidencia, vykazovanie a hodnotenie strát vody, 
vlastnej spotreby a vody nefakturovanej (M01), 
evidencia, vykazovanie a hodnotenie porúch vo-
dovodných radov (M02) a metodika hodnotenia 
technického stavu vodovodnej siete (M04).

•	 Medzi	 najzávažnejšie	 materiály,	 ktorými	 sa	
dozorná rada zaoberala a ktoré prerokovávala  
v priebehu roka 2009 na svojich zasadnutiach, 
patrilo riešenie aktualizácie projektu znižova-
nia strát vody, opatrení na znižovanie strát vody, 
ekonomickej analýzy zameranej na určenie 
hodnoty, po ktorú sa oplatí znižovať straty vody, 
komplexnej správy o zmene systému odpoč-
tov spotreby vody s prihliadnutím na pozitíva 
a negatíva tejto zmeny a tým, kto bude službu 
poskytovať, výsledku softvérového auditu, od-
predaja pohľadávok z obchodného styku po le-
hote splatnosti, porúch a diagnostickej činnosti 
vodovodnej siete BVS problematiky ropovodu, 
ktorý mal zasiahnuť zdroje pitnej vody, zmenou 
Stanov spoločnosti.

•	 Dozorná	 rada	 prerokovala	 predložený	 návrh	
ceny za dodávku a výrobu pitnej vody verejným 
vodovodom, cenu za distribúciu pitnej vody ve-

rejným vodovodom pre obecné vodárenské 
spoločnosti a za odvedenie a čistenie odpadovej 
vody verejnou kanalizáciou na rok 2009.

•	 Na	 niekoľkých	 zasadnutiach	 sa	 dozorná	 rada	
zaoberala prešetrovaním anonymných podne-
tov podaných voči majoritnému akcionárovi BVS 
a výsledkami prípadných zistení.

•	 Oboznámila	sa	s	informáciou	od	predstavenstva	
vo veci nákupu vlastných akcií za cenu 1,88 eur 
za akciu od obcí Lopašov, Oreské, Podbranč, 
Plavecké Podhradie, Lakšárska Nová Ves, Letni-
čie.

•	 Dozorná	 rada	 sa	 zaoberala	 zavedením	projek-
tu ISR a jeho výsledkom s dôrazom na finančné 
zhodnotenie a efektívnosť investície a opätovne 
sa snažila zaoberať systémom GPS a porovna-
ním údajov z tohto systému.

Pri riešení problémov dozorná rada značnou 
mierou prispela k riešeniu problémových situácií  
a úzko spolupracovala s predstavenstvom spoloč-
nosti, čoho dôkazom sú zasadnutia dozornej rady, 
na ktorých sa pravidelne zúčastňoval predseda 
predstavenstva a v prípade jeho neprítomnosti 

podpredseda predstavenstva, prípadne iný po-
verený člen predstavenstva. K odbornej proble-
matike sa prizývali odborní interní, ale aj externí 
pracovníci spoločnosti. Dozorná rada sa zaujímala 
o podnikateľskú činnosť spoločnosti, o vedenie úč-
tovníctva a celkový ekonomický chod spoločnosti. 
Žiadala	od	predstavenstva	predložiť	na	rokovanie	
aj informácie, o ktorých priamo nerozhodovala, ale 
vyjadrením svojho názoru na danú problematiku 
chcela prispieť k riešeniu veci, čím predstavenstvo 
získalo ďalší nezávislý názor na danú preroková-
vanú problematiku. V neposlednom rade iniciovala 
riešenie iných problémov a podnetov prijatých od 
akcionárov, samotnej spoločnosti, investorov, ob-
chodných partnerov, ale aj iných zainteresovaných 
právnických a fyzických osôb. Išlo o podnety, ktoré 
súviseli a súvisia s činnosťou spoločnosti a s ma-
jetkom, ktorý spoločnosť vlastní a spravuje.

Správa o činnosti
dozornej rady

65



66 67

 
 

Konsolidovaná
účtovná závierka

31. december 2009 31. december 2008

AKTÍVA

Neobežný majetok
Budovy, stavby, stroje a zariadenia 361 503 356 966
Ostatný nehmotný majetok a iné aktíva 1 279 1 357 
Odložená daňová pohľadávka 147 -

Neobežný majetok celkom 362 929 358 323 

Obežný majetok
Zásoby 825 814
Pohľadávky z obchodného styku a iné pohľadávky 19 958 18 662

Splatné daňové pohľadávky 838 740

Peniaze a peňažné ekvivalenty 8 764 11 608
Obežný majetok celkom 30 385 31 824

AKTÍVA CELKOM 393 314 390 147

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY

Kapitál a fondy
Základné imanie 281 366 281 399

Vlastné akcie (1 927) (1 841)

Zákonné a ostatné fondy 71 366 68 783
Akumulované straty (4 942) (2 376)
Vlastné imanie celkom 345 863 345 965

Dlhodobé záväzky

Záväzok z požitkov pri skončení zamestnania 678 729
Odložený daňový záväzok 4 059 3 925
Rezervy 4 726 4 898
Výnosy budúcich období 14 218 13 492
Ostatné záväzky 1 570 1 028

Dlhodobé záväzky celkom 25 251 24 072

Krátkodobé záväzky
Záväzky z obchodného styku a iné záväzky 21 170 19 148
Výnosy budúcich období 1 030 714
Ostatné záväzky - 248

Krátkodobé záväzky celkom 22 200 20 110

Záväzky celkom 47 049 44 182

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY CELKOM 393 314 390 147

Rok končiaci sa 31. decembra 2009 Rok končiaci sa 31. decembra 2008

Výnosy 75 555 74 176

Výnosy z investícií 93 506
Ostatné zisky a straty 1 329 2 067
Aktivácia 329 302
Spotreba surovín, materiálu a služieb (28 800) (26 772)
Opravy a údržba (3 475) (4 912)

Odpisy a amortizácia (25 895) (23 581)

Osobné náklady (16 913) (15 089)
Finančné náklady - (12)
Ostatné náklady (2 324) (2 990)

Zisk/(strata) pred zdanením (101) 3 695

Daň z príjmov 34 (1 120)

ČISTÝ ZISK/(STRATA) ZA ROK (67) 2 575

Ostané súhrnné zisky - -
Súhrnný zisk/(strata) za rok celkom (67) 2 575

Základné
imanie

Vlastné
akcie

Zákonné
a ostatné fondy

Nerozdelený
zisk

Celkom

Stav k 1. januáru 2008 281 399 (1 411) 62 677 49 342 714

Nákup vlastných akcií - (430) - - (430)
Ostatné vklady majetku akcionárov - - 1 105 - 1 105
Rozdelenie štatutárneho nerozdeleného zisku minulých období - - 5 001 (5 001) -
Čistý zisk za rok - - - 2 576 2 576
Stav k 31. decembru 2008 281 399 (1 841) 68 783 (2 376) 345 965

Rozdiely z prechodu na euro (33) - 33 - -
Nákup vlastných akcií - (86) - - (86)
Ostatné vklady majetku akcionárov - - 51 - 51
Rozdelenie štatutárneho nerozdeleného zisku minulých období - - 2 499 (2 499) -

Čistá strata za rok - - - (67) (67)

Stav k 31. decembru 2009 281 366 (1 927) 71 366 (4 942) 345 863

Konsolidované súvahy Konsolidované výkazy ziskov a strát

Konsolidované výkazy o zmenách vo vlastnom imaní
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1. Všeobecné informácie

1.1 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 
Vodárne a kanalizácie a časti štátneho podniku 
Západoslovenské vodárne a kanalizácie. Spoloč-
nosť 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 zaregistro-
vané sídlo v Bratislave, Prešovská ulica 48.

Hlavnou činnosťou spoločnosti je prevádzkovanie 
verejných vodovodov a kanalizácií v oblasti Brati-
slavy, Senice a Záhoria. 

1.1.1 Založenie dcérskej spoločnosti Infra Servi-
ces, a.s., a BIONERGY, a.s.

Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia  
zo dňa 9. decembra 2007 spoločnosť založila 

100% dcérsku spoločnosť Infra Services, a.s., for-
mou nepeňažného vkladu časti podniku zahŕňajú-
ceho majetok a záväzky bývalej divízie servisných 
činností spoločnosti. Spoločnosť vznikla ku dňu 
zapísania do obchodného registra 22. decembra 
2007. 

Na základe predchádzajúceho súhlasu valného 
zhromaždenia zo dňa 14. októbra 2009 založila 
spoločnosť 100 % dcérsku spoločnosť BIONER-
GY, a.s., formou nepeňažného vkladu časti podni-
ku zahŕňajúceho majetok a záväzky súvisiace so 
spracovaním a zhodnocovaním biologicky rozloži-
teľného odpadu a výrobou, dodávkou tepla a elek-
trickej energie. Spoločnosť vznikla ku dňu zapísania  
do obchodného registra 31. decembra 2009. 

Ku dňu vzniku dcérskych spoločností boli vlože-
ný majetok a záväzky ocenené podľa slovenských 

zákonov a sú vykázané vo svojej reálnej hodnote 
vo finančných výkazoch dcérskej spoločnosti. Ma-
jetok a záväzky, ktoré boli predmetom vkladov sú 
vykázané v týchto IFRS finančných výkazov v ich 
pôvodných hodnotách na základe konceptu histo-
rických cien. 

1.2 Štruktúra najväčších akcionárov spoločnosti  
k 31. decembru 2009 bola nasledovná:

Rok končiaci sa 31. decembra 2009 Rok končiaci sa 31. decembra 2008

PEŇAŽNÉ	TOKY	Z	PREVÁDZKOVEJ	ČINNOSTI:

Zisk/(strata) pred zdanením (101) 3 695 
Položky upravujúce zisk pred zdanením na peňažné toky z prevádzkovej činnosti:
Odpisy a amortizácia 25 895 23 581 
Úrokové náklady, netto (93) (506)
Nerealizované kurzové straty -  2 

Amortizácia výnosov budúcich období (899) (774)

Opravná položka k dlhodobému hmotnému majetku  49 654
Rezervy - (515)
(Zisk)/strata z predaja investičného majetku 138 (627)
Ostatné nepeňažné položky

Zmeny v aktívach a záväzkoch:

Zásoby (11)  3 
Pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky (1 153)  588 
Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky 2 316 (3 336)
Rezervy (223) (56)

Ostatné aktíva a záväzky 186 -

Prevádzkové peňažné toky, netto 26 104 22 709 
Prijaté úroky  80  503 
Zaplatené úroky - -
Zaplatená daň z príjmov (78) (177)

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti, netto 26 106 23 035 

PEŇAŽNÉ	TOKY	Z	INVESTIČNEJ	ČINNOSTI:
Prírastky dlhodobého hmotného a nehmotného majetku (30 701) (32 904)
Príjmy z predaja dlhodobého majetku  30  887 

Peňažné toky z investičnej činnosti, netto (30 671) (32 017)

PEŇAŽNÉ	TOKY	Z	FINANČNEJ	ČINNOSTI:
Nákup vlastných akcií (86) (430)
Ostatné vklady akcionárov  51 1 105 
Prijaté granty 1 756 1 696 

Platené dividendy - -

Peňažné toky z finančnej činnosti, netto 1 721 2 371 

NÁRAST	PEŇAZÍ	A	PEŇAŽNÝCH	EKVIVALENTOV,	NETTO (2 844) (6 611)
PENIAZE	A	PEŇAŽNÉ	EKVIVALENTY	NA	ZAČIATKU	OBDOBIA 11 608 18 219 
KURZOVÉ	ROZDIELY	K	PENIAZOM	A	PEŇAŽNÝM	EKVIVALENTOM

PENIAZE	A	PEŇAŽNÉ	EKVIVALENTY	NA	KONCI	OBDOBIA 8 764 11 608 

Konsolidované výkazy peňažných tokov

Poznámky
k účtovnej závierke

Akcionári                           Podiel na základnom imaní Podiel na hlas. právach

v eurách v % v %

Hlavné mesto SR Bratislava 5 026 138 59,29 59,29

Mesto Pezinok 245 495 2,90 2,90

Mesto Senica 238 181 2,81 2,81

Mesto Malacky 211 013   2,49   2,49

Vlastné akcie 714 771 8,43 8,43

Ostatní akcionári 2 041 833 24,08 24,08

Spolu 8 477 431 100,00 100,00
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1.3 Členovia orgánov spoločnosti

1.4 Neobmedzené ručenie

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoloč-
níkom v iných spoločnostiach.

1.5 Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Táto konsolidovaná účtovná závierka je riadna úč-
tovná závierka spoločnosti. Bola zostavená za úč-
tovné obdobie od 1. januára do 31. decembra 2009 
podľa medzinárodných štandardov pre finančné 
výkazníctvo tak, ako boli schválené EÚ a podľa 
slovenských účtovných predpisov.

Táto účtovná závierka je prvou konsolidovanou 
účtovnou závierkou spoločnosti zostavenou podľa 
IFRS tak, ako boli schválené EÚ. Vedenie spoloč-
nosti usúdilo, že v roku 2009 spoločnosť prvýkrát 
splnila podmienky §22 Zákona  č. 431/2002 Z. z.  
o účtovníctve v znení neskorších úprav, ktoré 
ustanovujú povinnosť zostaviť konsolidovanú úč-
tovnú závierku. Spoločnosť za rok končiaci sa  
31. decembra 2009 zostavila aj auditovanú indivi-
duálnu účtovnú závierku v súlade so štatutárnymi 
účtovnými štandardmi podľa zákona č. 431/2002 
Z. z. o účtovníctve v znení neskorších úprav. 

Účelom tejto konsolidovanej účtovnej závierky je 
splniť požiadavky slovenského zákona o účtovníc-
tve a nie pre akýkoľvek iný špecifický účel. Čita-
telia tejto konsolidovanej účtovnej závierky by sa 
preto pri svojich rozhodnutiach nemali na ňu spo-
liehať výlučne a pred prijatím svojho rozhodnutia 
by mali tiež vykonať iné primerané skúmanie.

1.6 Informácie o konsolidovanom celku

Spoločnosť má rozhodujúci vplyv a je materskou 
spoločnosťou so 100 % podielom v nasledovných 
spoločnostiach:

Vplyv dcérskych spoločností na finančnú situá-
ciu a výsledky hospodárenia prezentované v tejto 
konsolidovanej účtovnej závierke po elimináciách 
vzájomných vzťahov a precenenia majetku je na-
sledovný:

Infra Servises, a.s., a BIONERGY, a.s., sú dcérsky-
mi spoločnosťami spoločnosti Bratislavská vodá-

renská spoločnosť, a.s., ktorá má 100-percentný 
podiel na ich základnom imaní. Spoločnosť Bra-
tislavská vodárenská spoločnosť, a.s., zostavuje 
konsolidovanú účtovnú závierku za obe spoloč-
nosti konsolidovaného celku. Je konsolidujúcou 

spoločnosťou. Ako sa uvádza v pozn. 1.1.1, spoloč-

nosť založila tieto dcérske spoločnosti nepeňaž-
nými vkladmi. Preto sa ich obstaranie považuje  
za podnikovú kombináciu spoločností pod spoloč-
nou kontrolou a neuplatnila medzinárodný účtov-
ný štandard IFRS 3 Podnikové kombinácie.

Orgán Funkcia Meno
Predstavenstvo predseda Ing. Daniel Gemeran

podpredseda RNDr. Oto Nevický
člen Ing. Jaroslav Néma
člen Ing. Ján Rafajdus
člen Ing. Aleš Procházka
člen Ing. Peter Čecho 
člen Ing. Peter Lenč

Dozorná rada predseda Ing. Karol Kolada
člen JUDr. Tomáš Korček 
člen PeadDr. Milan Trstenský
člen Ing. Katarína Otčenášová
člen Ing. Gabriel Kosnáč
člen Ing. Dagmar Blahová
člen Peter Hurban
člen Pavol Šťastný
člen Ing. Anna Strápková

Výkonné vedenie generálny riaditeľ Ing. Daniel Gemeran
technický riaditeľ Ing. Jaroslav Néma

výrobný riaditeľ Ing. Ján Rafajdus

finančný riaditeľ
Ing. Peter Vojtaššák (do 31. 1. 2010)

Ing. Katarína Horváthová /do1.2. 2010)

obchodný riaditeľ Ing. Juraj Hagara

Názov spoločnosti Sídlo Popis spoločnosti Vlastnícky podiel Vlastnícky vzťah
Infra Services, a.s. Hraničná 10,  Bratislava servisné činnosti  pre vodovody  a kanalizácie 100 % dcérska spol.
BIONERGY, a.s. Prešovská 48, Bratislava výroba tepla  a elektriny z biomasy 100 % dcérska spol.

31. december 2009 BVS Dcérske spoločnosti Celkom
Neobežný majetok 345 029 17 900 362 929
Obežný majetok 27 618 2 767 30 385
AKTÍVA CELKOM 372 647 20 667 393 314

Vlastné imanie 326 775 19 088 345 863

Dlhodobé záväzky 25 002 249 25 251

Krátkodobé záväzky 20 870 1 330 22 200

Záväzky celkom 45 872 1 579 47 451

ZÁVÄZKY A VLASTNÉ IMANIE CELKOM 372 647 20 667 393 314

Výnosy 74 866 782 75 648

Náklady (61 130) (14 585) (75 715)

Zisk po zdanení 13 736 (13 803) (67)
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1. 7 Významné účtovné odhady a kľúčové zdroje 
neistoty pri odhadoch

Pri uplatňovaní účtovných zásad spoločnosti, kto-
rých opis sa uvádza v pozn. 2, prijala spoločnosť 
nasledujúce rozhodnutia týkajúce sa neistôt a od-
hadov, ktoré majú významný vplyv na sumy vyká-
zané v účtovnej závierke. V tejto časti sa uvádzajú 
záležitosti, ktoré predstavujú významné riziko zá-
važných úprav v budúcich účtovných obdobiach:

Regulované výnosy

Výnosy spoločnosti predstavujú predovšetkým 
tržby za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody 
verejným vodovodom a odvedenie odpadovej vody 
verejnou kanalizáciou. Ceny za poskytovanie tých-
to služieb stanovuje Úrad pre reguláciu sieťových 
odvetví (URSO). Ceny za dodávku pitnej vody a od-
vedenie stanovuje URSO na základe plánovaných 
oprávnených nákladov, ktoré zahŕňajú aj odpisy 
dlhodobého hmotného majetku na základe urče-
ných odpisových sadzieb, a primeraný zisk stano-
vený na 1m3 dodanej alebo odvedenej vody. 

V prípade, že oprávnené náklady zaúčtované spo-
ločnosťou sú vyššie alebo nižšie ako plánované 
náklady zahrnuté v schválených cenách URSO, 
rozdiel sa zohľadní v budúcich cenách za regulo-
vané služby stanovených URSO pomocou tzv. ko-
rekčného faktora. V súlade s IFRS, žiadne aktívum 
ani záväzok nie je vykázaný na zohľadnenie úprav 
budúcich cien v prípade, že skutočné náklady pre-
siahnu/nedosiahnu plánované oprávnené náklady. 

Znehodnotenie budov, stavieb, strojov a zariadení  

Spoločnosť predpokladá, že nenastáva významné 
znehodnotenie budov, stavieb, strojov a zariadení 

na základe súčasných regulovaných príjmov spo-
ločnosti. Akékoľvek zmeny regulácie, ktoré majú 
vplyv na sumy, ktoré spoločnosť prijíma ako regu-
lované príjmy, môžu mať v budúcnosti za následok 
úpravy v súvislosti so znehodnotením.

Nevyfakturované dodávky

Spoločnosť zákazníkom zaúčtovala výšku ne-
vyfakturovaných dodávok na základe skutočnej 
fakturácie uskutočnenej v období po 31. decembri 
2009 a na základe odhadov nevyúčtovaných do-
dávok vodného a stočného k 31. decembru 2009, 
ktoré boli stanovené na základe minulého vývoja 
spotreby.   

Súdne spory

Spoločnosť je účastníkom rôznych súdnych spo-
rov, v súvislosti s ktorými vedenie odhadlo pravde-
podobnú stratu, dôsledkom ktorej môžu byť určité 
finančné výdavky. Pri stanovení tohto odhadu sa 
spoločnosť spoliehala na poradenstvo svojho ex-
terného právneho zástupcu, najnovšie dostupné 
informácie o stave súdnych pojednávaní a interné 
hodnotenie pravdepodobného výsledku. Podrob-
nosti o jednotlivých súdnych sporoch sa uvádza-
jú v pozn. 21.6.

2. PREHĽAD VÝZNAMNÝCH ÚČTOVNÝCH POSTU-
POV

a.) Systém účtovníctva

Táto konsolidovaná účtovná závierka bola vypra-
covaná v súlade s Medzinárodnými štandardmi 
pre finančné výkazníctvo (International Financial 
Reporting	Standards,	ďalej	len	„IFRS“)	tak,	ako	boli	

schválené EÚ. IFRS tak, ako boli schválené EÚ, sa 
v súčasnosti neodlišujú od IFRS, ktoré boli vyda-
né Radou pre medzinárodné účtovné štandardy 
(IASB), okrem účtovania o zaistení portfólií podľa 
IAS	39	„Finančné	nástroje:	vykazovanie	a	oceňo-
vanie“,	ktoré	nebolo	schválené	EÚ.	Spoločnosť	zis-
tila, že účtovanie o zaistení portfólií podľa IAS 39 
neovplyvní konsolidovanú účtovnú závierku, ak by 
účtovanie bolo k súvahovému dňu schválené EÚ. 

Táto konsolidovaná účtovná závierka predstavu-
je prvú účtovnú závierku spoločnosti zostavenú 
podľa IFRS, pričom sa uplatnil štandard IFRS 1  
s dátumom prechodu na IFRS k 1. 1. 2008. 

Na základe požiadavky slovenského zákona  
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 
predpisov spoločnosť stanovila účtovnú politiku 
zostavovania konsolidovanej účtovnej závierky  
k 1. januáru 2008 na Medzinárodné štandardy pre 
finančné výkazníctvo tak, ako boli schválené EÚ. 
Prechod na IFRS bol vykonaný v súlade s IFRS 
1	 „Prvá	 aplikácia	 IFRS“	 k	 1.	 januáru	 2008,	 čo	 je	
dátum prechodu na IFRS. S výnimkou eliminácie 
precenenia finančnej investície v dcérskych spo-
ločnostiach a súvisiacich rozdielov z precenenia 
kapitálových účastí nebol vplyv prechodu z pred-
chádzajúcich účtovných postupov platných v Slo-
venskej republike na IFRS na vlastné imanie a zisk 
spoločnosti významný.

Konsolidovaná účtovná závierka bola vypracovaná 
podľa zásady historických cien (s výnimkou nie-
ktorých finančných nástrojov) a za predpokladu 
pokračovania podniku v činnosti, ktorý predpokla-
dá realizáciu majetku a plnenie záväzkov a podsú-
vahových zmluvných záväzkov v rámci bežnej čin-
nosti podniku. Informácie o použitých základných 
účtovných postupoch sa uvádzajú v ďalšom texte.

Finančné výkazy sú prezentované v tis. euro, t. j.  
vo funkčnej mene spoločnosti, a teda v mene,  
v ktorej je denominovaná väčšina transakcií spo-
ločnosti. Od 1. januára 2009 vstúpila Slovenská 
republika do Eurozóny a slovenská koruna bola 
nahradená novou platnou menou eurom (EUR). 
Skupina od tohto dátumu prekonvertovala svoje 
účtovníctvo na EUR a takisto konsolidované fi-
nančné výkazy v roku 2009 sú zostavované 
v tis. EUR. Porovnateľné údaje sú prepočítané kon-
verzným kurzom 30,1260 SKK/EUR. Podrobnosti 
o prepočte sú uvedené  pri jednotlivých bodoch 
poznámok.
 
Priložená konsolidovaná účtovná závierka zohľad-
ňuje niektoré úpravy a reklasifikácie, ktoré neboli 
zaúčtované v účtovných záznamoch skupiny BVS, 
s cieľom transformovať účtovnú závierku vypra-
covanú v súlade s účtovnými postupmi platnými 
v Slovenskej republike na účtovnú závierku vypra-
covanú v súlade s IFRS, ako boli prijaté pre pou-
žitie v EÚ.

b.) Základ konsolidácie

Spoločnosť konsoliduje finančné výkazy všetkých 
dcérskych spoločností.

Tie spoločnosti, v ktorých má spoločnosť priamo 
alebo nepriamo majetkovú účasť zvyčajne vyššiu, 
než predstavuje polovica hlasovacích práv, alebo 
iným spôsobom kontroluje ich činnosť, sa považu-
jú	za	spoločnosti	s	rozhodujúcim	vplyvom	(„dcér-
ske	spoločnosti“)	a	konsolidujú	sa	metódou	úplnej	
konsolidácie. Dcérske spoločnosti sa konsolidu-
jú odo dňa, keď spoločnosť nadobudla kontrolu,  
a prestávajú sa konsolidovať dňom zániku kontroly.

V rámci konsolidácie sa eliminovali všetky tran-

sakcie, zostatky a nerealizované zisky a straty  
z transakcií v rámci skupiny.

Dcérske spoločnosti neauditované spoločnosťou 
Deloitte Audit, s.r.o.

Dcérske spoločnosti Infra Service, a.s., a BIONER-
GY, a.s., zahrnuté v tejto konsolidovanej účtovnej 
závierke neboli auditované spoločnosťou Deloit-
te Audit s.r.o.  Dcérske spoločnosti neauditované 
spoločnosťou Deloitte Audit, s.r.o. k 31. decembru 
2009 predstavujú  6 % celkových konsolidovaných 
aktív, 6 % konsolidovaných záväzkov, 1 % konso-
lidovaných výnosov a 19 % konsolidovaných ná-
kladov. Spoločnosť je presvedčená, že neexistujú 
ďalšie významné transakcie (vrátane  záväzkov 
alebo iných povinností), ktoré by mali byť vykáza-
né alebo zverejnené v tejto konsolidovanej účtov-
nej závierke v súvislosti s týmito spoločnosťami.

V rámci konsolidácie sa eliminovali všetky tran-
sakcie, zostatky a nerealizované zisky a straty  
z transakcií v rámci skupiny BVS.

c.) Budovy, stavby, stroje a zariadenia a nehmot-
ný majetok 

Budovy, stavby, stroje a zariadenia a nehmotný 
majetok sú ocenené v súvahe v obstarávacej cene 
zníženej o následné oprávky a celkové opravné 
položky z dôvodu trvalého zníženia hodnoty majet-
ku.  Obstarávacia cena zahŕňa náklady na zmluv-
né práce, priamy materiál a mzdy, ako aj režijné 
náklady. Pozemky sú ocenené úradným odhadom 
stanoveným štátom pri pozemkoch získaných  
v rámci privatizácie alebo obstarávacou cenou.

Majetok sa odpisuje počas obdobia zodpovedajú-
ceho dobe predpokladaného generovania budú-

cich ekonomických úžitkov. Na základe regulačné-
ho rámca môže spoločnosť zahrnúť odpisy do taríf 
za vodné a stočné počas obdobia stanoveného 
URSO. Skutočné technické životnosti sú odlišné  
a zvyčajne sú dlhšie (v prípade vodárenskej infraš-
truktúry a zariadení 20 - 50 rokov), ale Spoločnosť 
predpokladá, že jej neplynú ekonomické úžitky  
z majetku po dobe odpisovania, ako schválil URSO, 
pre účely stanovenia taríf. Preto majetok zostáva 
v užívaní aj keď je plne odpísaný. Odpisovať sa 
začína v mesiaci uvedenia dlhodobého majetku 
do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, 
ktorého obstarávacia cena je 1 700 EUR a nižšia, 
sa účtuje ako  zásoby, pričom sa evidenčne sle-
duje na podsúvahovom účte Spoločnosti. Pozemky  
a umelecké diela sa neodpisujú.  

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

Zisky a straty pri vyradení budov, stavieb, strojov 
a zariadení sú plne zohľadnené vo výkaze ziskov 
a strát. 

Výdavky, ktoré sa týkajú položiek budov, stavieb, 
strojov a zariadení po ich zaradení do používa-
nia, zvyšujú ich účtovnú hodnotu iba v prípade, že 
spoločnosť môže očakávať budúce ekonomické 
prínosy nad rámec ich pôvodnej výkonnosti. Všet-
ky ostatné výdavky sa účtujú ako opravy a údržba  

31. 12. 2009
a 31. 12. 2008

Budovy, haly a stavby a vo-
dárenská infraštruktúra

20 - 30 rokov

Stroje, prístroje a zariadenia 6 - 12 rokov
Dopravné prostriedky 4 - 6 rokov
Nehmotný majetok 4 - 5 rokov
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do nákladov obdobia, s ktorým vecne a časovo sú-
visia.
V súlade s požiadavkami IAS 36 sa ku dňu zosta-
venia finančných výkazov vykonáva posúdenie, či 
existujú faktory, ktoré by naznačovali, že realizo-
vateľná hodnota budov, stavieb, strojov a zariade-
ní spoločnosti je nižšia ako ich účtovná hodnota. 
V prípade zistenia takýchto faktorov sa odhadne 
realizovateľná hodnota budov, stavieb, strojov  
a zariadení ako čistá predajná hodnota alebo sú-
časná hodnota budúcich peňažných tokov, vždy 
tá, ktorá je vyššia. Akákoľvek odhadnutá strata  
zo zníženia hodnoty budov, stavieb, strojov a za-
riadení sa účtuje v plnej výške vo výkaze ziskov  
a strát v období, v ktorom zníženie hodnoty nasta-
lo. Diskontné sadzby použité pri výpočte súčasnej 
hodnoty budúcich peňažných tokov vychádzajú  
z pozície spoločnosti, ako aj z ekonomického pro-
stredia Slovenskej republiky ku dňu zostavenia 
súvahy. V prípade, že sa spoločnosť rozhodne za-
staviť investičný projekt alebo sa významne od-
diali jeho plánované ukončenie, posúdi prípadné 
zníženie jeho hodnoty a podľa potreby zaúčtuje 
opravnú položku.

d.) Finančný majetok

Investície sa vykazujú, resp. prestanú vykazovať, 
k dátumu transakcie na základe zmluvy o kúpe 
alebo predaji investície, ktorej podmienky vyža-
dujú vykonať investíciu v časovom rámci určenom 
daným trhom, a oceňujú sa pri prvotnom vykázaní 
reálnou hodnotou po odrátaní priamych nákladov 
na transakciu, okrem finančného majetku vyká-
zaného v reálnej hodnote zúčtovaného cez výkaz 
ziskov a strát, ktorý sa pri prvotnom vykázaní oce-
ňuje reálnou hodnotou.

Finančný majetok sa klasifikuje do týchto kategó-

rií:	finančný	majetok	„v	reálnej	hodnote	zúčtovaný	
cez	 výkaz	 ziskov	a	 strát“	 (FVTPL),	 „investície	dr-
žané	do	splatnosti“,	„finančný	majetok	k	dispozícii	 
na	predaj“	(AFS)	a	„úvery	a	pohľadávky“.	Klasifiká-
cia závisí od charakteru finančného majetku 
a účelu použitia, a určuje sa pri prvotnom vyka-
zovaní.

K dátumom zostavovania nasledujúcich finanč-
ných výkazov sa dlžné cenné papiere, ktoré má 
spoločnosť v úmysle si ponechať do ich splatnosti 
(investície držané do splatnosti), oceňujú amorti-
zovanými nákladmi pomocou metódy efektívnej 
úrokovej miery po zohľadnení zníženia hodno-
ty, pričom výnosy sa vykazujú pomocou princípu 
efektívneho výnosu.

Investície iné ako držané do splatnosti sa kla-
sifikujú buď ako určené na obchodovanie, alebo  
k dispozícii na predaj a k dátumom zostavenia na-
sledujúcich finančných výkazov sa oceňujú v reál-
nej hodnote na základe cien kótovaných na burze 
k dátumu zostavenia súvahy. Nerealizované zisky 
a straty z finančných investícií určených na obcho-
dovanie sa účtujú do výkazu ziskov a strát. Pri in-
vestíciách k dispozícii na predaj sa nerealizované 
zisky a straty účtujú priamo vo vlastnom imaní až 
dovtedy, kým sa takáto finančná investícia nepre-
dá alebo neodpíše ako znehodnotená; vtedy sa 
vykázané kumulované zisky a straty zaúčtujú do 
výkazu ziskov a strát.

Pohľadávky z obchodného styku, úvery a iné po-
hľadávky s fixnými alebo variabilnými platbami, 
ktoré nie sú kótované na aktívnom trhu, sa klasifi-
kujú	ako	„úvery	a	pohľadávky“.	Úvery	a	pohľadávky	
sa oceňujú amortizovanými nákladmi pomocou 
metódy efektívnej úrokovej miery po zohľadnení 
akéhokoľvek zníženia hodnoty. Výnosové úroky 

sa vykazujú pomocou efektívnej úrokovej miery, 
okrem krátkodobých pohľadávok, pri ktorých by 
vykázanie úrokov nebolo významné.

e.) Peniaze a peňažné ekvivalenty

Peniaze a peňažné ekvivalenty predstavujú hoto-
vosť, peniaze na bankových účtoch a cenné papie-
re s dobou splatnosti do troch mesiacov odo dňa 
vystavenia, ku ktorým sa viaže zanedbateľné rizi-
ko zmeny hodnoty.

f.) Zásoby

Materiál a ostatné zásoby sa vykazujú v obsta-
rávacej cene alebo čistej realizovateľnej hodnote 
podľa toho, ktorá je nižšia. Obstarávacia cena za-
hŕňa náklady na materiál, ostatné priame náklady 
a súvisiace režijné náklady. Čistá realizovateľná 
hodnota je odhadom predajnej ceny pri bežných 
podmienkach obchodovania po odpočítaní nákla-
dov na predaj.

g.) Časové rozlíšenie

BVS odhaduje náklady a záväzky, ktoré neboli fak-
turované ku dňu súvahy. Tieto náklady a záväzky 
sú časovo rozlíšené v účtovných záznamoch a vy-
kázané vo finančných výkazoch v období, s ktorým 
súvisia.

h.) Finančné záväzky

Finančné záväzky sa klasifikujú ako finančné zá-
väzky	„v	reálnej	hodnote	zúčtované	cez	výkaz	zis-
kov	a	strát“	 (FVTPL)	alebo	ako	 „ostatné	finančné	
záväzky“.	Finančné	záväzky	sa	klasifikujú	ako	fi-
nančné záväzky v reálnej hodnote zúčtované cez 
výkaz ziskov strát, ak je finančný záväzok určený 

na obchodovanie alebo sa označuje ako FVTPL.
Finančné	 záväzky	 sa	 klasifikujú	 ako	 „určené	 
na	obchodovanie“,	ak:

•	 vznikli	 primárne	 s	 cieľom	spätného	 odkúpenia	 
v dohľadnej budúcnosti,

•	 sú	 súčasťou	 identifikovaného	 portfólia	 finanč-
ných nástrojov, ktoré skupina spoločne spravu-
je a  ktoré majú profil krátkodobého ziskového 
portfólia,

•	 predstavujú	finančné	deriváty,	ktoré	sa	neposu-
dzujú ako zabezpečovacie nástroje ani nemajú 
funkciu takýchto nástrojov.

Finančné záväzky v reálnej hodnote zúčtované cez 
výkaz ziskov a strát sa vykazujú v reálnej hodno-
te, pričom akýkoľvek výsledný zisk alebo strata sa 
účtujú do výkazu ziskov a strát. Čistý zisk alebo 
čistá strata zúčtovaná cez výkaz ziskov a strát za-
hŕňa akékoľvek úroky z finančného záväzku.

Ostatné finančné záväzky vrátane pôžičiek sa 
prvotne oceňujú v reálnej hodnote zníženej o ná-
klady na transakciu. Ostatné finančné záväzky sa 
následne oceňujú amortizovanými nákladmi po-
mocou metódy efektívnej úrokovej miery, pričom 
úrokové náklady sa vykazujú na základe efektív-
neho nákladu.

i.) Rezervy

Rezervy sa účtujú v prípade, ak má spoločnosť 
existujúci alebo možný záväzok z minulej udalos-
ti, je pravdepodobné, že splnenie daného záväzku 
spôsobí úbytok aktív a je možné spoľahlivo odhad-
núť výšku tohto záväzku. 

Spoločnosť odhaduje náklady v súvislosti s likvi-
dáciou čističky odpadových vôd, odvozom kalov, 

revitalizáciou skládok odpadu a zneškodnenia 
kontaminovaných zariadení. Odhadované nákla-
dy na likvidáciu a obnovu sú založené na súčas-
nej legislatíve, technológii a cenových úrovniach. 
Rezerva na environmentálne záväzky sa tvorí  
v takej výške, ktorá zahŕňa všetky predpokladané 
budúce náklady na likvidáciu a ich likvidáciu, dis-
kontované na ich súčasnú hodnotu so zohľadne-
ním inflácie. Pritom je použitá diskontná sadzba, 
ktorá odzrkadľuje aktuálne trhové zhodnotenie 
časovej hodnoty peňazí a riziká špecifické pre 
záväzok.

j.) Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky

Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky 
sa prvotné oceňujú reálnou hodnotou a následne 
amortizovanými nákladmi pomocou metódy efek-
tívnej úrokovej sadzby.  

k.) Účtovanie výnosov

Spoločnosť vykazuje výnosy z dodávky vody  
a odvádzania a čistenia odpadovej vody a ostat-
ných činností podľa princípu časového rozlíšenia. 
Výnosy sa vykazujú v reálnej hodnote prijatého 
plnenia alebo pohľadávky a predstavujú pohľadáv-
ky z tovarov a služieb dodávaných počas bežnej 
podnikateľskej činnosti bez zliav a dane z pridanej 
hodnoty.

l.) Daň z príjmov

Daň z príjmov sa vypočítava z účtovného zisku  
v zmysle platných slovenských účtovných predpi-
sov vo výške 19 % po úprave niektorých položiek 
na daňové účely. Daň v daňových systémoch iných 
krajín sa počíta na základe daňovej sadzby platnej 
v týchto daňových systémoch.

m.) Odložená daň z príjmov

O odloženej dani z príjmov sa účtuje zo všetkých 
dočasných rozdielov medzi daňovou a účtovnou 
zostatkovou hodnotou aktív a pasív záväzkovou 
metódou. Pri výpočte odloženej dane sa použí-
va sadzba dane z príjmov očakávaná v období, 
v ktorom sa má vyrovnať príslušná pohľadávka 
alebo záväzok. Odložená daň sa účtuje vo výkaze 
ziskov a strát s výnimkou tých pohľadávok a zá-
väzkov, ktoré sa účtujú priamo s protizápisom vo 
vlastnom imaní; v takomto prípade sa aj odlože-
ná daň účtuje s protizápisom vo vlastnom imaní. 
Sadzba dane z príjmov platná v roku 2009 je 19 %  
(2008: 19 %).

Najvýznamnejšie dočasné rozdiely vznikajú ako 
dôsledok rozdielov medzi daňovou a účtovnou zo-
statkovou hodnotou budov, stavieb, strojov a za-
riadení, opravných položiek k pohľadávkam a envi-
ronmentálnych rezerv na likvidáciu a rekultiváciu. 
O odloženej daňovej pohľadávke sa účtuje, ak sa v 
budúcnosti očakáva daňový základ, proti ktorému 
sa budú môcť dočasné rozdiely realizovať.

Odložená daň sa účtuje v prípade dočasných 
rozdielov, ktoré vznikajú z finančných investícií  
v dcérskych a pridružených spoločnostiach a spo-
ločných podnikoch, okrem prípadov, kedy vyrov-
nanie dočasných rozdielov možno riadiť a dočasné 
rozdiely nebudú vyrovnané v blízkej budúcnosti.

n.) Operácie v cudzích menách 

Prepočítavajú sa podľa určeného a vyhláseného 
referenčného kurzu Európskou centrálnou bankou 
alebo Národnou bankou Slovenska v deň prechá-
dzajúci dňu uskutočnenia transakcie. Vyplývajúce 
kurzové rozdiely sa vykazujú ako náklady, resp. 
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výnosy vo výkaze súhrnných ziskov a strát. Ku dňu 
súvahy riadnej konsolidovanej účtovnej závierky 
sa peňažné aktíva a záväzky vyjadrené v cudzích 
menách prepočítavajú na menu euro referenčným 
kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS.  

Nerealizované zisky a straty v dôsledku pohybu 
výmenných kurzov sú plne zohľadnené vo výkaze 
súhrnných ziskov a strát. Pri kúpe a predaji cudzej 
meny za menu euro sa používa kurz, za ktorý boli 
tieto hodnoty nakúpené alebo predané. 

o.) Náklady súvisiace s úvermi

Náklady súvisiace s úvermi sa vykazujú ako nákla-
dy v období, keď vznikli, okrem nákladov na úvery 
pripadajúce priamo na obstaranie, výstavbu alebo 
výrobu príslušného dlhodobého majetku. Tieto ná-
klady na úvery sa vykazujú do doby zaradenia prí-
slušného majetku do používania ako súčasť jeho 
obstarávacej ceny (IAS 23).

p.) Finančné nástroje 

Finančné aktíva a pasíva vykazuje skupina  
vo svojej súvahe vtedy, keď sa na ňu ako na zmluv-
nú stranu vzťahujú ustanovenia týkajúce sa dané-
ho nástroja. 

q.) Sociálne a dôchodkové zabezpečenie 

Spoločnosť odvádza príspevky na zákonné zdra-
votné, nemocenské a dôchodkové zabezpečenie 
a príspevok do Fondu zamestnanosti z objemu 
hrubých miezd podľa štatutárnych sadzieb plat-
ných počas roka. Náklady na sociálne zabezpeče-
nie sa účtujú do výkazu ziskov a strát v rovnakom 
období ako príslušné mzdové náklady. Spoločnosť 
nemá záväzok odvádzať z objemu hrubých miezd 
prostriedky do týchto fondov nad zákonom sta-
novený rámec. Spoločnosť okrem toho prispieva 

svojim zamestnancom na doplnkové dôchodkové 
poistenie. 

r.) Odchodné a iné dlhodobé zamestnanecké po-
žitky

Spoločnosť má dlhodobý program zamestnanec-
kých požitkov pozostávajúcich z jednorazového 
príspevku pri odchode do dôchodku, na ktoré ne-
boli vyčlenené samostatné finančné zdroje. Podľa 
IAS 19 sú náklady na zamestnanecké požitky sta-
novené prírastkovou poistno-matematickou metó-
dou,	tzv.	„Projected	Unit	Credit	Method“.	Podľa	tej-
to metódy sa náklady na poskytovanie dôchodkov 
účtujú do výkazu ziskov a strát tak, aby pravidelne 
sa opakujúce náklady boli rozložené na dobu trva-
nia pracovného pomeru. Záväzky z poskytovania 
požitkov sú ocenené v súčasnej hodnote pred-
pokladaných budúcich peňažných výdavkov dis-
kontovaných sadzbou vo výške trhového výnosu  
zo štátnych dlhopisov, ktorých doba splatnosti sa 
približne zhoduje s dobou splatnosti daného zá-
väzku. 

s.) Finančný lízing

Majetok obstaraný v rámci finančného lízingu 
sa účtuje do aktív vo výške jeho reálnej hodnoty  
ku dňu obstarania. Súvisiaci záväzok voči pre-
najímateľovi je v súvahe vykázaný ako záväzok  
z finančného lízingu. Finančné náklady, ktoré 
predstavujú rozdiel medzi celkovým záväzkom  
z lízingu a objektívnou hodnotou obstaraného 
majetku, sa účtujú vo výkaze ziskov a strát počas 
doby trvania lízingu použitím miery vnútornej vý-
nosnosti.

t.) Štátne dotácie

Štátne dotácie poskytnuté na obstaranie dlho-
dobého majetku, sa vykazujú ako výnosy budúcich 

období a rozpúšťajú sa do výnosov vo vecnej a ča-
sovej súvislosti počas doby životnosti s nimi súvi-
siacich aktív, respektíve pri ich vyradení.

3. APLIKÁCIA NOVÝCH A REVIDOVANÝCH MEDZI-
NÁRODNÝCH ŠTANDARDOV PRE FINANČNÉ VÝ-
KAZNÍCTVO

3.1 Aplikácia nových a revidovaných Medzinárod-
ných štandardov pre finančné výkazníctvo 

Spoločnosť prijala všetky nové a revidované 
štandardy a interpretácie, ktoré vydala Rada pre 
medzinárodné účtovné štandardy (Internatio-
nal Accounting Standards Board - IASB) a Výbor 
pre interpretáciu medzinárodných štandardov 
pre finančné výkazníctvo (International Finan-
cial Reporting Interpretations Committee - IFRIC) 
pri IASB, ktoré sa vzťahujú na jej činnosti a boli 
schválené EÚ s účinnosťou pre účtovné obdo-
bia začínajúce sa 1. januára 2009. Prijatie týchto 
štandardov, interpretácií a dodatkov existujúcich 
štandardov a interpretácií nemalo významný vplyv 
na konsolidované finančné výkazy spoločnosti.

Štandardy,  interpretácie a dodatky existujúcich 
štandardov a interpretácií, ktoré zatiaľ nenado-
budli účinnosť

K dátumu tejto účtovnej závierky boli vydané na-
sledovné štandardy a interpretácie alebo dodatky 
existujúcich štandardov a interpretácií, ktoré boli 
prijaté na použitie v EÚ, zatiaľ nenadobudli účin-
nosť a ktoré sa spoločnosť nerozhodla aplikovať 
skôr:

•	 zmenený štandard IFRS 1 „Prvá aplikácia 
Medzinárodných štandardov pre finančné vý-
kazníctvo“, prijaté EÚ dňa 25. novembra 2009  
(s účinnosťou pre ročné obdobia začínajúce sa  
1. januára 2010 alebo neskôr),

•	 zmenený štandard IFRS 3 „Podnikové kombi-
nácie“, prijaté EÚ dňa 3. júna 2009 (s účinnos-
ťou pre ročné obdobia začínajúce sa 1. júla 2009 
alebo neskôr),

•	 Dodatky k  IAS 27 „Konsolidovaná a individuál-
na účtovná závierka“, prijaté EÚ dňa 3. júna 2009 
(s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa  
1. júla 2009 alebo neskôr),

•	 Dodatky k IAS 32 „Finančné nástroje: Pre-
zentácia“ – klasifikácia predkupných práv 
pri emisii, prijaté EÚ dňa 23. decembra 2009  
(s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa  
1. januára 2011 alebo neskôr),

•	 Dodatky k IAS 39 „Finančné nástroje: vykáza-
nie a ocenenie“ – položky, ktoré je možné určiť 
na zabezpečenie, prijaté EÚ dňa 15. septembra 
2009 (s účinnosťou pre účtovné obdobia začí-
najúce sa 1. júla 2009 alebo neskôr),

•	 IFRIC 12 „Koncesionárske zmluvy o poskytova-
ní verejnoprospešných služieb“ prijaté EÚ dňa  
25. marca 2009 (s účinnosťou pre účtovné obdo-
bia začínajúce sa 30. marca 2009 alebo neskôr),

•	 IFRIC 15 „Dohody o výstavbe nehnuteľností“ 
prijaté EÚ dňa 22. júla 2009 (s účinnosťou pre 
účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2010 
alebo neskôr),

•	 IFRIC 16 „Zabezpečenie čistých investícií do 
zahraničných prevádzok“ prijaté EÚ dňa 4. júna 
2009 (s účinnosťou pre účtovné obdobia začí-
najúce sa 1. júla 2009 alebo neskôr),

•	 IFRIC 17 „Distribúcia nepeňažného majetku 
vlastníkom“ prijaté EÚ dňa 26. novembra 2009 
(s účinnosťou pre ročné obdobia začínajúce sa  
1. novembra 2009 alebo neskôr),

•	 IFRIC 18 „Prevody majetku od zákazníkov“ pri-
jaté EÚ dňa 27. novembra 2009 (s účinnosťou 
pre ročné obdobia začínajúce sa 1. novembra 
2009 alebo neskôr),

BVS očakáva, že prijatie týchto štandardov, in-
terpretácií a dodatkov existujúcich štandar-
dov a interpretácií nebude mať významný vplyv  
na individuálne finančné výkazy spoločnosti  
v období, keď ich spoločnosť začne aplikovať. 

Štandardy,  interpretácie a dodatky existujúcich 
štandardov a interpretácií, ktoré ešte neboli prija-
té na použitie v EÚ

K dátumu tejto účtovnej závierky boli vydané na-
sledovné štandardy a interpretácie alebo dodatky 
existujúcich štandardov a interpretácií, ktoré ešte 
neboli prijaté na použitie v EÚ:

•	 IFRS 9 „Finančné nástroje“ (s účinnosťou pre 
účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2013 
alebo neskôr),

•	 Dodatky k rôznym štandardom a interpretáci-
ám vyplývajúce z ročného projektu zlepšova-
nia kvality IFRS zverejneného dňa 16. apríla 
2009 (IFRS 2, IFRS 5, IFRS 8, IAS 1, IAS 7, IAS 
17, IAS 18, IAS 36, IAS 38, IAS 39, IFRIC 9, IF-
RIC 16), ktorých cieľom je predovšetkým od-
strániť nezrovnalosti a vysvetliť znenie (väč-
šina dodatkov sa bude uplatňovať v účtovných 
obdobiach začínajúcich sa 1. januára 2010 
alebo neskôr), 

•	 Dodatky k IAS 24 „Zverejnenie spriaznených 
osôb“ - zjednodušenie požiadaviek na zverejne-
nie pre osoby spriaznené s vládou a vysvetlenie 
definície spriaznenej osoby (s účinnosťou pre 
účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2011 
alebo neskôr),

•	 Dodatky k IFRS 1 „Prvá aplikácia IFRS“ – Doda-
točné výnimky pre účtovné jednotky uplatňujúce 
IFRS po prvýkrát (s účinnosťou pre účtovné ob-
dobia začínajúce sa 1. januára 2010 alebo ne-
skôr),

•	 Dodatky k IFRS 1 „Prvá aplikácia IFRS“ – Ob-
medzené výnimky z vykazovania údajov za mi-
nulé účtovné obdobia podľa IFRS 7 pre účtovné 
jednotky uplatňujúce IFRS po prvýkrát (s účin-
nosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. júla 
2010),

•	 Dodatky k IFRS 2 „Platby na základe podielov“ 
- Transakcie skupiny s platbou na základe po-
dielov vysporiadané peňažnými prostriedkami 
(s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce 
sa 1. januára 2010 alebo neskôr),

•	 Dodatky k IFRIC 14 „IAS 19 - Obmedzenie 
hornej hranice hodnoty majetku z definova-
ných úžitkov, minimálne požiadavky na krytie 
zdrojmi a vzťahy medzi nimi“ – Zálohové plat-
by minimálnych požiadaviek na krytie zdrojmi  
(s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 
1. januára 2011 alebo neskôr),

•	 IFRIC 19 „Výmena finančných záväzkov za ka-
pitálové nástroje“ (s účinnosťou pre účtovné 
obdobia začínajúce sa 1. januára 2010 alebo ne-
skôr).
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4. BUDOVY, STAVBY, STROJE A ZARIADENIA

Budovy, stavby, stroje a zariadenia sa skladajú  
z týchto položiek:

Najvýznamnejší podiel na majetku predstavujú 
pozemky, budovy a stavby a zariadenia súvisiace  
s infraštruktúrou výroby, dodávky a distribúcie pit-
nej vody a odvádzania a čistenia odpadovej vody. 

5. POHĽADÁVKY Z OBCHODNÉHO STYKU A OSTAT-
NÉ POHĽADÁVKY

Pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľa-
dávky, netto, pozostávajú z týchto položiek:

Priemerná doba splatnosti pri predaji výrobkov 
a služieb je 30 dní. Spoločnosť vytvorila 100-per-
centné opravné položky na všetky pohľadávky nad 
365 dní, pretože z predchádzajúcich skúsenos-
tí vyplýva, že pohľadávky, ktoré sú po splatnosti 
vyše 365 dní, sú vo všeobecnosti nevymožiteľné. 
Na pohľadávky z obchodného styku, ktoré sú neu-
hradené 60 až 365 dní, sa tvoria opravné položky 
na základe odhadu nevymožiteľnej sumy z predaja 
výrobkov podľa predchádzajúcich skúseností s ne-
splácaním pohľadávok podľa percenta.

V zostatku pohľadávok skupiny z obchodného sty-
ku sú zahrnuté pohľadávky s účtovnou hodnotou 
menej ako 3 666 tis. EUR (2008: 3 716 tis. EUR), 
ktoré sú k dátumu súvahy po lehote splatnosti  
a na ktoré spoločnosť nevytvorila opravné položky, 

keďže nedošlo k významnej zmene úverovej boni-
ty a príslušné sumy sa stále považujú za vymo-
žiteľné. Spoločnosť nevlastní žiadne zábezpeky  
k týmto zostatkom. Priemerný vek týchto pohľadá-
vok je 186 dní (2008: 190 dní).

Zmeny opravných položiek na pochybné a sporné 
pohľadávky:

6.	PENIAZE	A	PEŇAŽNÉ	EKVIVALENTY

Peniaze a peňažné ekvivalenty pozostávajú z na-
sledujúcich položiek:

Počas roka 2009 a 2008 spoločnosť využívala voľné 
finančné prostriedky okrem vkladov na termínované 
účty v bankách aj na nákup krátkodobých zmeniek 
v Dexia banke, ktoré mali zvyčajne splatnosť 14 dní. 

7. VLASTNÉ IMANIE

K 31. decembru 2009 a 2008 základné imanie po-
zostávalo z 8 477 431 zaknihovaných kmeňových 
akcií v menovitej hodnote 33,19 €, ktoré boli úplne 
splatené. K 31. decembru 2009 spoločnosť držala  
714 771 vlastných akcií (2008: 668 805) v obstará-
vacej hodnote 1 927 tis. € (2008: 1 841 tis. €). Drža-
nie týchto akcií nie je zákonom žiadnym spôsobom  
obmedzené.

Ostatné kapitálové fondy pozostávajú predovšet-
kým zo zákonného rezervného fondu, ktorého výška  
k 31. decembru 2009 predstavovala 34 471 tis. €  
(31. december 2008: 34 176 tis. €), a z ostatných 
fondov vo výške 36 895 tis. € k 31. decembru 2009 
(31. december 2008: 34 607 tis. €). Zákonný rezervný 
fond nie je podľa stanov spoločnosti určený na roz-
delenie a môže sa použiť na krytie straty a na zvýše-
nie základného imania. 

Pre účely rozdelenia zisku je relevantná nekonsoli-
dovaná účtovná závierka spoločnosti zostavená pod-
ľa slovenských právnych predpisov. K 31. decembru 
2009 vykazuje spoločnosť podľa štatutárnej účtovnej 
závierky akumulovaný deficit vo výške 147 tis. €. 

V roku 2009 a 2008 nebola schválená žiadna divi-
denda akcionárom spoločnosti. 

8.	ZÁVÄZOK	Z	POŽITKOV	PRI	SKONČENÍ	ZAMEST-
NANIA 

Dlhodobý program zamestnaneckých požitkov plat-
ný v spoločnosti predstavuje program so stanove-
nými požitkami, podľa ktorého majú zamestnanci 
nárok na jednorazový príspevok pri odchode do sta-
robného dôchodku vo výške dvojnásobku priemernej 
mzdy zamestnanca. K 31. decembru 2009 sa tento 
program vzťahoval na 1 056 zamestnancov spo-
ločnosti. K tomuto dátumu bol program nekrytý fi-
nančnými zdrojmi, teda bez osobitne určených aktív 
slúžiacich na krytie záväzkov, ktoré z neho vyplývajú.
Zmenu záväzkov, netto, vykázaných v súvahe  
za rok končiaci sa 31. decembra 2009 a rok kon-
čiaci sa 31. decembra 2008 možno zhrnúť takto:

31. december 2009
Pozemky, 

budovy a stavby
Stroje, prístroje

a zariadenia
Nedokončená in-

vestičná výstavba
Celkom

Obstarávacia cena k 1. 1. 2009   507 422   70 373 43 071 620 866

Oprávky a opravné položky (208 494) (53 786)   (1 620)  (263 900)

Zostatková cena 298 928  16 587  41 451 356 966 

Prírastky  30 067  30 067 

Zaradené do používania   33 793   7 613   (41 406)  - 

Reklasifikácie - - -  - 

Úbytky   (141)  (32) -   (173)

Odpisy  (19 511)  (5 383)  -  (24 894)

Zmena opravnej položky - -  (463)  (463)

Konečná zostatková cena k 31. 12. 2009 14 141 2 198 (11 802) 4 537

Obstarávacia cena  541 074  77 954   31 732  650 760 

Oprávky a opravné položky   (228 005)   (59 169)   (2 083)  (289 257)

Zostatková cena  313 069  18 785   29 649  361 503 

31. december 2009
Pozemky, 

budovy a stavby
Stroje, prístroje

a zariadenia
Nedokončená in-

vestičná výstavba
Celkom

Obstarávacia cena k 1. 1. 2008  479 117   64 423  44 771 588 311 

Oprávky a opravné položky   (190 109) (48 583) (1 616)  (240 308)

Zostatková cena   289 008 15 840  43 155 348 003 

Prírastky  -  - 32 741   32 741 

Zaradené do používania   28 482   5 960  (34 442) -

Reklasifikácie  -  -  - -

Úbytky  (176)  (10)  -  (186)

Odpisy  (18 385) (5 203)  - (23 588)

Zmena opravnej položky  -  - (4)   (4)

Konečná zostatková cena k 31. 12. 2008   298 929 16 587   41 450 356 966 

Obstarávacia cena   507 422   70 373 43 071 620 866

Oprávky a opravné položky (208 494) (53 786)   (1 620)  (263 900)

Zostatková cena 298 928  16 587  41 451 356 966 

31. 12.
2009

31. 12. 
2008

Pohľadávky z obchodného styku 17 409 11 283

Nevyfakturované výnosy 5 453 6 283

Mínus: opravné položky  
na pochybné pohľadávky

(3 290) (3 408)

Pohľadávky z obchodného styku 
celkom, netto 

19 572 14 158

Daňové pohľadávky
Ostatné pohľadávky 386 4 504

Pohľadávky z obchodného styku  
a ostatné pohľadávky, netto

19 958 18 662

Rok končiaci 
sa 31. 12. 

2009

Rok končiaci 
sa 31. 12. 

2008

Stav na začiatku roka 3 408 2 728

Vykázané straty zo zníže-
nia hodnoty pohľadávok

133 1 490

Sumy odpísané
ako nevymožiteľné

- -

Sumy inkasované počas roka (251) (810)

Stav na konci roka 3 290 3 408

Zamest. po-
žitky celkom 
31. 12. 2009

Zamest. po-
žitky celkom 
31. 12. 2008

Záväzky k 1. januáru, 
netto

729 700

Čistá zmena rezervy (ak-
tuársky odhad), zahrnutá 
v osobných nákladoch

(32) 53

Uhradené zamestnanec-
ké požitky

(19) (24)

Záväzky, netto 678 729

31. 12.
2009

31. 12.
2008

Pokladňa a ceniny 33 35

Účty v bankách 6 481 11 573

Zmenky 2 250 -

Stav na konci roka 8 764 11 608
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Kľúčové poistno-matematické predpoklady, ktoré 
spoločnosť použila pri odhade aktuárskeho oce-
nenia, sú: 

31. 12. 2009 31. 12. 2008
Diskontná sadzba 4 % 4 %

Budúca skutočná ročná 
miera zvyšovania platov

2 % 2 %

Predpokladaná fluktuácia 0,5 % 0,5 %

Vek odchodu do dôchodku 62 rokov 62 rokov

9. REZERVY 

Spoločnosť odhaduje náklady v súvislosti s likvi-
dáciou environmentálnych záťaží a súdnymi spor-
mi. 

V nasledujúcej tabuľke sú zosumarizované pohyby 
rezervy na likvidáciu a rekultiváciu a súdne spory:

10. OSTATNÉ DLHODOBÉ ZÁVÄZKY

Ostatné dlhodobé záväzky zahrňujú predovšet-
kým záväzky zo zádržného.

11. ZÁVÄZKY Z OBCHODNÉHO STYKU A OSTATNÉ 
ZÁVÄZKY

Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky 
zahŕňajú:

Priemerná splatnosť záväzkov je 30 dní. Skupina 
má zavedené zásady riadenia finančného rizika, 
ktoré majú zabezpečiť, aby všetky záväzky boli 
uhradené v termíne splatnosti.

12. VÝNOSY BUDÚCICH OBDOBÍ

Výnosy budúcich období predstavujú k 31. 12. 2009 
prijaté dotácie zo štátneho rozpočtu a eu-
rofondov (4 070 tis. €), ostatné dotácie  
a dary (4 141 tis. €) a príspevky platené zákaz-
níkmi (5 760 tis. €), ktoré boli poskytnuté spoloč-
nosti na investičnú výstavbu a ich postupné roz-
púšťanie do výnosov počas odpisovania majetku,  
na obstaranie ktorého boli dotácie alebo dary pri-
jaté. Prijaté dotácie a granty zo štátneho rozpočtu 
a EÚ súvisia s investíciami do dlhodobého majetku  
na obnovu vodárskej infraštruktúry. 

13. VÝNOSY

Rok končiaci sa

31. 12. 2009 31. 12. 2008

Vodné 36 975 36 140

Stočné 36 840 36 000
Ostatné výnosy 1 740 2 036
Výnosy, celkom 75 555 74 176

Výnosy z vodného a stočného sú regulované  
na základe regulácie zo strany URSO, ktoré schva-
ľuje ceny na každý rok. 

14. VÝNOSY Z INVESTÍCIÍ

Výnosy z investícií zahŕňajú:

Rok končiaci sa

31. 12. 2009 31. 12. 2008

Úrokové výnosy z účtov v 
bankách

52 257

Výnosy zo zmeniek 41 249

Výnosy z investícií, 
celkom

93 506

15. OSTATNÉ ZISKY A STRATY

Ostatné zisky a straty predstavujú:

Rok končiaci sa

31. 12. 2009 31. 12. 2008

Zisk/(strata) z predaja 
majetku

(136) 627

Rozpúšťanie výnosov 
budúcich období

899 774

Ostatné 566 666

Ostatné zisky a straty, 
celkom

1 329 2 067

Rozpúšťanie výnosov budúcich období súvisí  
s prijatými dotáciami na obstaranie budov, stavieb  
a zariadení, ktoré boli financované z grantov a je 
vo výške odpisov tohto majetku.

16. OSOBNÉ NÁKLADY

Osobné náklady pozostávajú z týchto položiek:

Rok končiaci sa

31. 12. 2009 31. 12. 2008

Mzdové náklady (12 191) (10 673)

Náklady na sociálne 
zabezpečenie

(4 774) (4 364)

Náklady na zamestna-
necké požitky

52 (52)

Osobné náklady, celkom (16 913) (15 089)

Priemerný prepočítaný počet pracovníkov za rok 
končiaci sa 31. 12. 2009 bol  1 056 (rok končiaci sa 
31. 12. 2008: 1 020).

17. OSTATNÉ NÁKLADY 

Ostatné náklady, netto, pozostávajú z týchto polo-
žiek:

18. DAŇ Z PRÍJMOV

18.1 Odsúhlasenie dane z príjmov

Odsúhlasenie dane z príjmov vypočítanej zákon-
nou 19-percentnou sadzbou s daňou z príjmov, 
ktorá sa účtovala do nákladov, zahŕňa:

Reálna sadzba dane sa líši od zákonom stanove-
nej sadzby dane vo výške 19 % najmä v dôsled-
ku rozdielov v klasifikácii niektorých položiek 
nákladov a výnosov na účtovné a daňové účely  
a daňových pravidiel pre skupinu spoločností, kto-
rá zostavuje konsolidované finančné výkazy v Slo-
venskej republike. V súčasnej dobe sú spoločnosti 
na Slovensku povinné podať daňové priznanie sa-
mostatne a nie je možné vypracovať spoločné da-
ňové priznanie za skupinu spoločností.

Rezervy na súdne spory Enviromentálne rezervy Spolu

Zostatok k 31. decembru 2007 4 078 1 420 5 498

Tvorba a rozpúšťanie rezervy (33) (510) (543)
Použitie rezervy (4) (53) (57)
Zostatok k 31. decembru 2008 4 041 857 4 898

Tvorba a rozpúšťanie rezervy (48) (66) (114)
Použitie rezervy - (58) (58)
Zostatok k 31. decembru 2009 3 993 733 4 726

31. 12. 2009 31. 12. 2008

Záväzky z obchodného 
styku

18 388 17 660

Záväzky voči  
zamestnancom

1 343 1 074

Záväzky súvisiace so 
sociálnym zabezpečením

464 132

Ostatné daňové záväzky 180 127

Ostatné záväzky 795 155

Záväzky z obchodného 
styku a ostatné záväzky 
celkom

21 170 19 148

31. 12. 2009 31. 12. 2008

Výnosy budúcich období 
dlhodobé

14 218 13 492

Výnosy budúcich období 
krátkodobé

1 030 714

Výnosy budúcich období 
celkom

15 248 14 206

Celkom

Zostatok k 31. 12. 2007 13 285

Prírastky 1 695

Rozpustené do výkazu 
ziskov a strát

(774)

Zostatok k 31. decembru 
2008

14 206

Prírastky 1 941

Rozpustené do výkazu 
ziskov a strát

(899)

Zostatok k 31. 12. 2009 15 248

Rok končiaci sa

31. 12. 2009 31. 12. 2008

Dane a poplatky (238) (451)

Environmentálne  
poplatky

(1 489) (875)

Opravné položky  
k pohľadávkam, netto

(133) (681)

Poistné (389) (523)
Ostatné výnosy, netto (75) (460)

Ostatné prevádzkové 
náklady celkom, netto 

(2 324) (2 990)

Rok končiaci sa

31. 12. 2009 31. 12. 2008

Zisk pred daňou z príjmov (101) 3 695

Daň pri domácej miere 
zdanenia rovnej 19 % 

19 (702)

Daňový vplyv nákladov/
výnosov neuznaných pri 
výpočte zdaniteľného 
základu dane

(144) (418)

Odložená daň k daňovým 
stratám minulých rokov

150 -

Dodatočne vrátená daň 
za rok 2007

9 -

Daň z príjmov celkom 34 (1 120)
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18.2 Dane z príjmov 

Daň z príjmov pozostáva z týchto položiek:

18.3 Odložená daň z príjmov 

V nasledujúcej tabuľke sa uvádzajú najvýznam-
nejšie položky odložených daňových záväzkov  
a pohľadávok, ktoré spoločnosť vykázala, a ich pohyb  
v priebehu bežného a minulého účtovného obdobia:

V súlade s účtovnými zásadami spoločnosť vzá-
jomne započítala odložené daňové pohľadávky  
a záväzky.  Nasledujúca tabuľka zobrazuje zostat-
ky (po započítaní) odloženej dane pre účely vyká-
zania v súvahe:

VÝZNAMNÉ TRANSAKCIE S TRETÍMI STRANAMI  
A SPRIAZNENÝMI OSOBAMI

18.4 Spriaznené osoby

Spriaznenými osobami Spoločnosti sú:

•	hlavný	akcionár	–	Hlavné	mesto	SR	Bratislava,
•	predstavenstvo	–	(pozri	pozn.	19.2	nižšie).
•	personálne	prepojené	osoby	-	HYDROCOOP,	spol.	

s r.o.

K 31. decembru 2009:

K 31. decembru 2008:

So spriaznenými osobami boli zrealizované ob-
chody s podmienkou, že tieto osoby sú nezávislé 
a rovnocenné a ceny, ktoré spoločnosti používajú 
pri nákupe a predaji so spriaznenými osobami, sú 
ekonomicky opodstatnené.

18.5 Odmeňovanie členov orgánov spoločnosti  
a riaditeľov

Odmeny vyplatené počas roka končiaceho sa  
31. decembra 2009 a 31. decembra 2008 členom 

orgánov spoločnosti a riaditeľom predstavujú  
619 tis. € (31. december 2008: 595 tis. €). Platy  
a odmeny sú súčasťou osobných nákladov.

19.	ZÁVÄZNÉ	VZŤAHY	A	MOŽNÉ	ZÁVÄZKY

19.1 Pasportizácia nehnuteľného majetku

Dlhodobý proces pasportizácie nehnuteľného ma-
jetku s následnou realizáciou majetko-právneho 
vysporiadania pozemkov Spoločnosti pokračoval 
aj v roku 2009.

19.2 Daňová legislatíva

Daňové priznania zostávajú otvorené a môžu byť 
predmetom kontroly počas obdobia piatich rokov. 
Skutočnosť, že určité obdobie alebo daňové pri-
znanie vzťahujúce sa na toto obdobie bolo kon-
trolované, nemá vplyv na vylúčenie tohto obdobia  
z prípadnej ďalšej kontroly počas obdobia piatich 
rokov. V dôsledku toho sú k 31. decembru 2009 da-
ňové priznania spoločnosti za roky 2005 až 2009 
otvorené a môžu sa stať predmetom kontroly.

19.3 Regulačný rámec v oblasti rozvoja a prevádz-
kovania verejných vodovodov a verejných ka-
nalizácií

Podnikanie v oblasti verejných vodovodov a verej-
ných kanalizácií upravuje zákon č. 442/2002 Z.z.  
o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách 
v znení neskorších predpisov. Zákon okrem iného 
upravuje zriaďovanie, rozvoj a prevádzku verej-
ných vodovodov a kanalizácií, práva a povinnosti 
ich prevádzkovateľov a taktiež dohľad zo strany 
orgánov verejnej správy, predovšetkým v oblasti 
dodržiavania kvalitatívnych ukazovateľov pre pit-
nú vodu a odvádzanie a čistenie odpadových vôd.

Ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným 
vodovodom a za odvedenie a čistenie odpadovej 
vody verejnou kanalizáciou spadajú do regulá-
cie cien úradom pre reguláciu sieťových odvetví 
(„ÚRSO“)	 podľa	 zákona	 č.	 276/2001	 v	 znení	 ne-
skorších predpisov. Regulácia cien sa vykonáva 
v zmysle Výnosu, ktorým sa ustanovuje regulácia 
pre jednotlivé roky a na základe usmernenia, kto-
rým sa dopĺňajú jednotlivé paragrafy príslušného 
výnosu.

Cena pre rok 2009 bola zostavená a predlože-
ná na schválenie ÚRSO, ktorý svojím rozhod-
nutím 0050/2009/V zo dňa 4. decembra 2008 
schválil maximálne ceny za výrobu, distribú-
ciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom  
a maximálnu cenu za odvedenie a čistenie od-
padovej vody verejnou kanalizáciou na obdobie  
od 1. januára. 2009 do 31. decembra 2009. Toto bolo 
zmenené rozhodnutím číslo 0116/2009/V zo dňa  
30. júna 2009, ktorým sa zmenila maximálna cena  
za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody ve-
rejným vodovodom na obdobie od 30. júna 2009  
do 31. decembra 2009.

Rok končiaci sa

31. 12. 2009 31. 12. 2008

Splatná daň z príjmov 21 (873)
Odložená daň z príjmov 13 (247)
Daň z príjmov, celkom 34 (1 120)

1. 1. 2009
Na ťarchu (v prospech) 
zisku bežného obdobia

31. 12. 2009

Odpisy a amortizácia, k budovám, 
stavbám, strojom a zariadeniam

 (4 850) 115 (4 735)

Environmentálne rezervy 105 287 392
Zamestnanecké požitky 138 (139) (1)
Opravné položky 302 (78) 224

Súdne spory 43 (43) -

Nezinkasované pohľadávky  (18) 19 1
Daňová strata - 150 150
Ostatné 355 (298) 57

Celkom (3 925) (13) (3 912)

1. 1. 2008
Na ťarchu (v prospech) 
zisku bežného obdobia

31. 12. 2008

Odpisy a amortizácia, k budovám, 
stavbám, strojom a zariadeniam

 (4 246)  (604)  (4 850)

Environmentálne rezervy 223  (118) 105 
Zamestnanecké požitky 133 5 138 
Opravné položky 142 160 302 

Súdne spory 82  (39) 43 

Nezinkasované pohľadávky  (12)  (6)  (18)
Ostatné - 355 355 
Celkom (3 678) (247) (3 925)

31. 12. 2009 31. 12. 2008

Odložená daňová  
pohľadávka

147 -

Odložený daňový záväzok (4 059) (3 925)

Výnosy Náklady Pohľadávky Záväzky

Hlavné mesto SR Bratislava 1 786 688 273 545 151 083 1 689
HYDROCOOP, spol. s r.o. 210 559 890 - -
Celkom 1 786 898 833 435 151 083 1 689

Výnosy Náklady Pohľadávky Záväzky

Hlavné mesto SR Bratislava 1 329 755 298 619 142 664 2 002
HYDROCOOP, spol. s r.o. 160 687 745 - 65 938
Celkom 1 329 915 986 364 142 664 67 940
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Existujú tiež inherentné neistoty, ktoré by mohli 
ovplyvniť určovanie budúcich taríf URSO, vrátane 
možných budúcich zmien v energetickej regulácii 
na Slovensku. 

19.4 Environmentálna legislatíva v oblasti ochrany 
vôd

Dňa 13. mája 2004 schválil parlament Sloven-
skej republiky zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách,  
do ktorého boli tiež zahrnuté požiadavky smernice 
Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpa-
dových vôd. Na základe tohto zákona je povinnosť 
dobudovať verejnú kanalizáciu so zabezpečením 
čistenia odpadových vôd v aglomeráciách s poč-
tom obyvateľov nad 10 000 do konca roku 2010  
a v aglomeráciách s počtom obyvateľov nad  
2 000 do konca roku 2015. Spoločnosť odhaduje, 
že na splnenie tejto požiadavky budú nevyhnutné 
investície vo výške približne 149 000 tis. € v rokoch 
2009 až 2015. Spoločnosť v súčasnosti analyzuje 
rôzne spôsoby financovania týchto investícií, ktoré 
zahŕňajú vlastné zdroje, granty a iné externé zdro-
je financovania.

Na základe zákona o vodách spoločnosť tiež odvá-
dza poplatky vo výške 0,3319 EUR/m3 za odobra-
tú vodu z podzemných zdrojov a tiež poplatky  
v prípade nedodržania limitov na kvalitu odvede-
nej vyčistenej vody. V roku 2009 spoločnosť od-
viedla poplatky a pokuty za nedodržanie limitov  
na kvalitu vody vo výške 1 225 tis. € (31.12. 2008: 
841 tis. €). 

19.5 Súdne spory

Spoločnosť je zaangažovaná v súdnom spore 
týkajúcom sa troch zmeniek v celkovej výške  
13 278 tis. €, ktoré boli podpísané bývalým ve-

dením Západoslovenských vodární a kanalizácií, 
š.p. Spoločnosť popiera platnosť týchto zmeniek  
na základe podozrenia, že ide o podvod. Spoločnosť 
zaúčtovala rezervu v súvislosti s týmito zmenkami 
vo výške možnej škody. Účtovná závierka zahŕňa 
aj rezervy v súvislosti s ďalšími súdnymi spormi,  
v ktorých je spoločnosť žalovanou stranou.

Rezervy na súdne spory sú vypočítané na základe 
dostupných informácií a odhadu možného výsled-
ku právnych alebo iných sporov. Konečná výška 
akejkoľvek možnej straty v súvislosti so súdnymi 
spormi, na ktoré spoločnosť vytvorila rezervu, nie 
je známa a môže významne zmeniť predchádza-
júce odhady.

20 FINANČNÉ NÁSTROJE

20.1 Riadenie kapitálového rizika 

Spoločnosť riadi svoj kapitál tak, aby zabezpeči-
la, že subjekty skupiny budú schopné pokračovať 
v činnosti ako zdravo fungujúce podniky pri ma-
ximalizácii návratnosti pre akcionárov pomocou 
optimalizácie pomeru medzi cudzími a vlastný-
mi zdrojmi. Celková stratégia skupiny sa oproti 
roku 2008 nezmenila. Spoločnosť nevykazovala  
k 31. decembru 2009 a 2008 žiadne úvery ani dl-
hové nástroje. 

20.2 Kategórie finančných nástrojov 

(1) Faktory finančného rizika

Spoločnosť je vystavená rôznym finančným ri-
zikám, ktoré zahŕňajú dôsledky pohybu kur-
zov cudzích mien a úrokových sadzieb z úverov.  
Vo svojom komplexnom programe riadenia rizika 
sa spoločnosť sústreďuje na nepredvídateľnosť fi-
nančných trhov a snaží sa minimalizovať možné 
negatívne dôsledky na finančnú situáciu spoloč-
nosti.

Spoločnosť sa nezúčastňuje na obchodovaní s fi-
nančnými nástrojmi, neobchoduje s nimi ani nepo-
užíva finančné deriváty na špekulatívne účely.
 

(I.) Riziko menových kurzov

Takmer všetky transakcie spoločnosti sú denomi-
nované v eurách, preto spoločnosť nie je vystave-
ná významnému riziku z vplyvu zmeny výmenných 
kurzov cudzích mien. 

(II.) Úrokové riziko

Prevádzkové výnosy a prevádzkové peňažné toky 
spoločnosti sú nezávislé od zmien úrokových sa-
dzieb na trhu. Spoločnosť nemá významné úro-
čené aktíva s výnimkou krátkodobých úložiek  
v bankách a nakúpených zmeniek bánk, ktoré 
majú charakter peňažných ekvivalentov a sú vyu-
žívané spoločnosťou na efektívne riadenie likvidi-

ty. Spoločnosť neuzatvára žiadne dohody s cieľom 
zaistiť úrokové riziko.

(III.) Úverové riziko

Úverové riziko zohľadňuje riziko, že zmluvná stra-
na nedodrží svoje zmluvné záväzky, v dôsledku 
čoho skupina utrpí stratu. Spoločnosť má zo záko-
na povinnosť umožniť pripojenie a dodávku vodné-
ho a stočného pre každého zákazníka po splnení 
určitých podmienok. Spoločnosť monitoruje stav 
nesplatených pohľadávok a v prípade potreby od-
pája neplatiacich zákazníkov.  

(IV.) Riziko nedostatočnej likvidity

Obozretné riadenie rizika nedostatočnej likvidity 
predpokladá udržiavanie dostatočného objemu 
peňažných prostriedkov a obchodovateľných cen-
ných papierov, dostupnosť financovania prostred-
níctvom primeraného objemu úverových liniek  
a schopnosť ukončiť otvorené trhové pozície. Spo-
ločnosť udržiava dostatočný objem peňažných 
prostriedkov a nemá žiadne otvorené trhové pozí-
cie okrem otvorených pozícií z derivátových tran-
sakcií.

Nasledujúce tabuľky znázorňujú zostatkovú dobu 
splatnosti nederivátových finančných záväzkov 
spoločnosti. Tabuľky boli zostavené na základe 
nediskontovaných peňažných tokov finančných 
záväzkov so zohľadnením najskorších možných 
termínov, keď sa od skupiny môže žiadať vyplate-
nie týchto záväzkov. Tabuľka zahŕňa peňažné toky 
z úrokov a istiny.

(2) Odhad reálnej hodnoty (fair value)

Nominálne hodnoty finančného majetku a záväz-
kov znížené o prípadné úpravy s dobou splatnosti 
kratšou ako jeden rok sa približne rovnajú svojej 
reálnej hodnote. Reálna hodnota finančných zá-
väzkov 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 po-
dobné finančné nástroje.

Podľa vedenia spoločnosti sa účtovné hodnoty 
finančného majetku a finančných záväzkov vyká-
zaných vo finančných výkazoch v amortizovaných 
nákladoch približujú k ich reálnym hodnotám.

31.12. 2009 31.12. 2008

Pôžičky a pohľadávky (vrátane peňazí a peňažných ekvivalentov) 28 722 30 270
Finančný majetok 28 722 30 270
Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky 21 170 (19 148)
Finančné záväzky 21 170 (19 148)

do 1 mesiaca 1 - 3 mesiace
od 3 mesiacov

do 1 roka
1 - 5 rokov 5 rokov a viac Celkom

2009 16 030 2 845 - 2 295 - 21 170
Bezúročne
2008 11 790 6 489 123 757 - 19 148
Bezúročne
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Trojročné súhrnné
finančné výkazy BVS

SÚVAHA K 31. 12. 2009 2008 2007

tis. € tis. € tis. €

SPOLU MAJETOK 428 590 393 151 395 525
Neobežný majetok 400 911 364 313 353 955
Dlhodobý nehmotný majetok 876 1 146 1 203
Dlhodobý hmotný majetok 341 598 352 736 344 611
Dlhodobý finančný majetok 58 437 10 431 8 141

Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účt. jednotke a v spoločnosti  
s podstatným vplyvom       

56 147 8 141 8 141

Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely, pôžičky účt. jedn. v konsolid. celku  
a ostatný dlhodobý finančný majetok

2 290 2 290 0

Obežný majetok 22 158 22 086 32 838
Zásoby 7 7 8
Dlhodobé pohľadávky 16 15 47

Krátkodobé pohľadávky 15 365 14 153 14 564

Finančné účty 6 770 7 911 18 219
Časové rozlíšenie 5 521 6 752 8 732
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 428 590 393 151 395 525
Vlastné imanie 379 943 349 393 348 273

Základné imanie 279 438 279 558 279 988

Kapitálové fondy 67 016 36 097 34 992
Fondy zo zisku 38 509 36 010 31 010
Výsledok hospodárenia minulých rokov -4 898 -4 889 -2 914
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -122 2 617 5 197

Záväzky 33 399 29 455 33 854

Rezervy zákonné 769 905 0
Ostatné dlhodobé rezervy a krátkodobé rezervy 4 989 5 270 7 007
Dlhodobé záväzky 5 583 5 002 5 545
Krátkodobé záväzky 22 058 18 278 21 302

Bankové úvery a výpomoci 0 0 0

Bankové úvery dlhodobé 0 0 0
Bežné bankové úvery a krátkodobé finančné výpomoci 0 0 0
Časové rozlíšenie 15 248 14 303 13 398

 VÝKAZ ZISKOV A STRÁT K 31. 12. 2009 2008 2007

tis. € tis. € tis. €

Tržby z predaja tovaru 0 0 0
Náklady vynaložené na obst. pred. tovaru 0 0 0
Obchodná marža 0 0 0
Výroba 75 186 73 481 70 772
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 74 869 73 179 70 474
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0 0 0

Aktivácia 317 302 298
Výrobná spotreba 38 692 35 905 29 884
Pridaná hodnota 36 494 37 576 40 888
Osobné náklady 10 705 10 597 14 011

Dane a poplatky 1 560 1 177 1 451

Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu a ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 1 388 2 158 5 508

Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu a ostatné náklady 
na hospodársku činnosť

227 1 282 1 854

Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a k dlhodobému hmotnému 
majetku

25 220 23 155 21 597

Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-) 0 0 0

Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-) 0 0 0

Výsledok hospodárenia hospodár. činnosti 170 3 523 7 483
Výnosy z finančnej činnosti 121 517 982
Náklady na finančnú činnosť 284 266 608
Prevod finančných výnosov (-)  0 0

Prevod finančných nákladov (-)  0 0

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -163 251 374
Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti -11 873 1 202
Odložená daň z príjmov z bežnej činnosti 140 284 1 458
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti -122 2 617 5 197

Mimoriadne výnosy 0 0 0

Mimoriadne náklady 0 0 0
Splatná daň z príjmov z mimoriad. činnosti 0 0 0
Odložená daň z príjmov z mimoriad. činnosti 0 0 0
Výsledok hospodárenia z mimoriad. činnosti 0 0 0
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -122 2 617 5 197

Súhrnná súvaha za 3 roky

Súhrnný výkaz ziskov a strát za 3 roky
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Označenie Názov položky  Účtovné obdobie 2009  Účtovné obdobie 2008  Účtovné obdobie 2007

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (PČ)

Z/S Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-) 6 3 775 7 857

A.1.
Nepeňažné operácie ovplyvň. výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením 
daňou z príjmov (+/-)

26 872 22 912 18 543

A.1.1. Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku (+) 25 033 23 185 21 689

A.1.2.
Zostatková hodnota DHNM účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú 
činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)

 - - -

A.1.3. Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)  - 30 -

A.1.4. Zmena stavu rezerv (+/-) -394 -833 557
A.1.5. Zmena stavu opravných položiek (+/-) -932 -1 329 4 027
A.1.6. Zmena stavu položiek čas. rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-) 3 156 2 890 -4 435
A.1.7. Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)  - - -

A.1.8. Úroky účtované do nákladov (+)  - - -

A.1.9. Úroky účtované do výnosov (-) -42 -512 -550
A.1.10. Kurzové rozdiely (+/-)  - -1 -

A.1.11.
Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za 
peňažný ekvivalent (+/-)

60 -519 -2 775

A.1.12. Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-) -9 1 30

A.2. Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti 2 657 -4 112 -1 745

A.2.1. Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+) -995 -935 -353
A.2.2. Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-) 3652 -3 178 -2 207
A.2.3. Zmena stavu zásob (-/+)  - 1 815

A.2.4.
Zmena stavu krátkodob. finanč. majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňaž. 
prostriedkov a peňaž. ekvivalentov (-/+)

 - - -

*
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.)

29 535 22 575 24 655

A.3. Prijaté úroky (+) 42 514 550
A.4. Výdavky na zaplatené úroky (-)  - - -
A.5. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)  - - -
A.6. Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)  - - -

A.7. Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+) -76 -177 -2 179

A.8. Príjmy mimoriad. charakteru vzťahujúce sa na prevádz. činnosť (+)  - - -
A.9. Výdavky mimoriad. charakteru vzťahujúce sa na prevádz. činnosť (-)  - - -
A. Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti  29 501 22 912 23 026

Označenie Názov položky  Účtovné obdobie 2009  Účtovné obdobie 2008  Účtovné obdobie 2007

Peňažné toky z investičnej činnosti (IČ)

B.1.1. Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku  (-) -29 897 -31 427 -40 966

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 nehmot.majetku (+) 9 692 4 270

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

-1 123 - -

B.2.1.
Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté inej ÚJ, ktorá je súčasťou konsolidovaného 
celku (-)

- -2 290 -

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 mimoriad. charakteru vzťahujúce sa na invest. činnosť (+) - - -
B.8.2. Výdavky mimoriad. charakteru vzťahujúce sa na invest. 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 -31 011 -33 025 -36 696

Súhrnný výkaz cash flow za 3 roky
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Označenie Názov položky  Účtovné obdobie 2009  Účtovné obdobie 2008  Účtovné obdobie 2007

Peňažné toky z finančných činností (FČ)

C.1. Peňažné toky vo vlastnom imaní -86 -195 -8 173

C.1.1. Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+) -119 - -

C.1.2. Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi (+) 33 1 105 -

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 (-)

- -430  -8 173

C.1.6. Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených ÚJ (-) - -  -
C.1.7. Výdavky na vyplatenie podielu na vlast. imaní spoločníkmi ÚJ (-) - -  -
C.1.8. Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so zníž. vlast. imania (-) - -870  -

C.2.
Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej 
činnosti

455 0 0

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 (+) - - -

C.2.4. Výdavky na splácanie úverov (-) - - -

C.2.5. Príjmy z prijatých pôžičiek (+) - - -

C.2.6. Výdavky na splácanie pôžičiek (-) - - -
C.2.7. Výdavky na úhradu záväzkov z finančného leasingu (-) - - -

C.2.8.
Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnuteľ. a nehnuteľ. majetku používa-
ného a odpisovaného nájomcom (-)

- - -

C.2.9.
Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich  
z finančnej činnosti ÚJ (+)

455 - -

C.2.10.
Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vy-
plývajúcich z finančnej činnosti ÚJ (-)

- - -

C.3. Peňažné toky vznikajúce z ostatnej finančnej činnosti 0 0 -2 598
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 obchodo-
vanie (-)

- - -

C.3.4.
Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obcho-
dovanie (+)

- - -

C.3.5. Výdavky na daň z príjmov ÚJ (-) - -  -2 598
C.3.6. Príjmy mimoriad. charakteru vzťahujúce sa na finanč. činnosť (+) - - -
C.3.7. Výdavky mimoriad. charakteru vzťahujúce sa na finan. činnosť (-) - - -
C. Čisté peňažné toky z finančnej činnosti 369 -195 -10 771

D.
Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov 
(+/-) (súčet A + B + C)

-1 141 -10 308 -24 441

     
E. Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účt. obdobia 7 911 18 219 42 660

F.
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktoré-
mu sa zostavuje účtovná závierka (+/-)

0 0 0

G.
Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia 
(súčet D + E + F)

6 770 7 911 18 219

Obstarávacia cena/Vlastné náklady Oprávky/Opravné položky Zostatková cena

31. 12. 2008 Prírastky Úbytky Presuny 31. 12. 2009 31. 12. 2008 Prírastky Úbytky Presuny 31. 12. 2009 31. 12. 2008 31. 12. 2009

tis. € tis. € tis. € tis. € tis. € tis. € tis. € tis. € tis. € tis. € tis. € tis. €
Aktivované náklady na vývoj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Softvér 1 845 0 78 0 1 767 1 771 42 78 0 1 735 74 32
Oceniteľné práva 14 2 0 0 16 1 1 0 0 2 13 14
Goodwill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ostatný dlhodobý nehmotný 
majetok

2 317 178 0 0 2 495 1 263 443 0 0 1 706 1 054 789

Obstarávaný dlhodobý nehmot-
ný majetok

5 216 180 0 41 0 0 0 0 0 5 41

Poskyt. preddavky na dlhod.
nehmotný majetok

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dlhodobý nehmotný majetok 
spolu

4 181 396 258 0 4 319 3 035 486 78 0 3 443 1 146 876

Pozemky 82 521 52 7 364 0 75 209 0 0 0 0 0 82 521 75 209

Stavby 420 431 33 538 12 744 0 441 225 206 472 19 692 5 892 0 220 272 213 959 220 953

Samostat. hnuteľné veci  
a súbory hnuteľ. vecí

57 359 7 537 10 325 0 54 571 42 455 4 789 8 628 0 38 616 14 904 15 955

Ostatný dlhodobý hmotný 
majetok

140 0 16 0 124 71 21 16 0 76 69 48

Obstarávaný dlhodobý hmotný 
majetok

42 902 29 740 41 127 0 31 515 1 619 463 0 0 2 082 41 283 29 433

Poskyt. preddavky na dlhodobý 
hmot. majetok

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dlhodobý hmotný majetok 
spolu

603 353 70 867 71 576 0 602 644 250 617 24 965 14 536 0 261 046 352 736 341 598

Podiel. cenné papiere a podiely 
v ovládan. osobe

8 141 48 006 0 0 56 147 0 0 0 0 0 8 141 56 147

Podielové cenné papie-
re a podiely v spoločnosti                           
s podstatným vplyvom

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ostatné dlhodobé cenné papie-
re a podiely

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pôžičky účtovnej jednotke  
v konsolid. celku

2 290 0 0 0 2 290 0 0 0 0 0 2 290 2 290

Dlhodobý finančný majetok 
spolu

10 431 48 006 0 0 58 437 0 0 0 0 0 10 431 58 437

Neobežný majetok spolu 617 965 119 269 71 834 0 665 400 253 652 25 451 14 614 0 264 489 364 313 400 911

Prehľad o pohybe neobežného majetku 2007 – 2009
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Obstarávacia cena/Vlastné náklady Oprávky/Opravné položky Zostatková cena

31. 12. 2007 Prírastky Úbytky Presuny 31. 12. 2008 31. 12. 2007 Prírastky Úbytky Presuny 31. 12. 2008 31. 12. 2007 31. 12. 2008

tis. € tis. € tis. € tis. € tis. € tis. € tis. € tis. € tis. € tis. € tis. € tis. €
Zriaďovacie náklady 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aktivované náklady na vývoj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Softvér 1 840 4 0 0 1 844 1 721 50 0 0 1 771 119 73
Oceniteľné práva 14 0 0 0 14 1 0 0 0 1 13 13

Goodwill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ostatný dlhodobý nehmotný 
majetok

1 924 394 0 0 2 318 853 410 0 0 1 263 1 071 1 055

Obstarávaný dlhodobý nehmot-
ný majetok

0 403 398 0 5 0 0 0 0 0 0 5

Poskytnuté preddavky na dlho-
dobý nehmotný majetok

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dlhodobý nehmotný majetok 
spolu

3 778 801 398 0 4 181 2 575 460 0 0 3 035 1 203 1 146

Pozemky 79 770 2 859 108 0 82 521 0 0 0 0 0 79 770 82 521
Stavby 396 361 24 286 216 0 420 431 188 149 18 471 148 0 206 472 208 212 213 959

Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

52 459 5 167 267 0 57 359 38 474 4 238 257 0 42 455 13 985 14 904

Ostatný dlhodobý hmotný 
majetok

110 30 0 0 140 54 17 0 0 71 56 69

Obstarávaný dlhodobý hmotný 
majetok

44 203 31 377 32 678 0 42 902 1 615 77 73 0 1 619 42 588 41 283

Poskytnuté preddavky na dlho-
dobý hmotný majetok

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dlhodobý hmotný majetok 
spolu

572 903 63 719 33 269 0 603 353 228 292 22 803 478 0 250 617 344 611 352 736

Podielové cenné papiere a 
podiely v ovládanej osobe

8 141 0 0 0 8 141 0 0 0 0 0 8 141 8 141

Podielové cenné papie-
re a podiely v spoločnosti                           
s podstatným vplyvom

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ostatné dlhodobé cenné pa-
piere a podiely

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pôžičky účtovnej jednotke v 
konsolidovanom celku

0 2 290 0 0 2 290 0 0 0 0 0 0 2 290

Dlhodobý finančný majetok 
spolu

8 141 2 290 0 0 10 431 0 0 0 0 0 8 141 10 431

Neobežný majetok spolu 584 822 66 810 33 667 0 617 965 230 867 23 263 478 0 253 652 353 955 364 313

Názov 31. 12. 2007 Prírastky Úbytky 31. 12. 2008 Prírastky Úbytky 31. 12. 2009

tis. € tis. € tis. € tis. € tis. € tis. € tis. €

základné imanie 281 399 0 0 281 399 -34 0 281 365
vlastné akcie -1 411 -430 0 -1 841 -86 0 -1 927
zmena základného imania 0 0 0 0 0 0 0
Základné imanie 279 988 -430 0 279 558 -120 0 279 438

emisné ážio 0 0 0 0 0 0 0

ostatné kapitálové fondy 1 204 1 105 0 2 309 51 0 2 360

zákonný rezervný fond  
z kapitálových vkladov

30 464 0 0 30 464 33 0 30 497

oceňovacie rozdiely  
z precenenia majetku  
a záväzkov

3 324 0 0 3 324 30 835 0 34 159

Kapitálové fondy 34 992 1 105 0 36 097 30 919 0 67 016

zákonný rezervný fond 3 194 519 0 3 713 262 0 3 975

nedeliteľný fond 0 0 0 0 0 0 0

štatutárne fondy a ostatné 
fondy

27 816 4 481 0 32 297 2 237 0 34 534

Fondy zo zisku 31 010 5 000 0 36 010 2 499 0 38 509

nerozdelený zisk minulých 
rokov

0 -1 975 0 -1 975 -9 0 -1 984

neuhradená strata minu-
lých rokov

-2 914 0 0 -2 914 0 0 -2 914

Výsledok hospodárenia 
minulých rokov

-2 914 -1 975 0 -4 889 -9 0 -4 898

Výsledok hospodárenia  
za bežné účtovné obdobie

5 197 2 617 5 197 2 617 -122 2 617 -122

Spolu 348 273 6 317 5 197 349 393 33 167 2 617 379 943

Prehľad o pohybe vlastného imania 2007 - 2009
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PČ Akcionár počet akcií % prírastky úbytky počet akcií % prírastky úbytky počet akcií % prírastky úbytky počet akcií %

1
Bratislavská vodáren-
ská spoločnosť, a.s.

423 107 4,99 17 235  440 342 5,19 228 463  668 805 7,89 45 966  714 771 8,43

2
Fond národného 
majetku

10 628 0,13   10 628 0,13  4 741 5 887 0,07  5 887 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

4
Mesto Brezová pod 
Bradlom

0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00

5 Mesto Gbely 58 728 0,69   58 728 0,69   58 728 0,69   58 728 0,69

6 Mesto Holíč 131 612 1,55   131 612 1,55   131 612 1,55   131 612 1,55

7 Mesto Malacky 205 126 2,42   205 126 2,42   205 126 2,42 5 887  211 013 2,49

8 Mesto Modra 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

10 Mesto Pezinok 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
12 Mesto Senica 238 181 2,81   238 181 2,81   238 181 2,81   238 181 2,81

13 Mesto Skalica 171 128 2,02   171 128 2,02   171 128 2,02   171 128 2,02

14
Mesto Stará Turá, 
MčČernochov Vrch

1 944 0,02   1 944 0,02  1 944 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

16 Mesto Svätý Jur 50 211 0,59   50 211 0,59   50 211 0,59   50 211 0,59

17 Mesto Šaštín - Stráže 55 672 0,66   55 672 0,66  55 672 0 0,00   0 0,00

18 Obec Báhoň 17 235 0,20  17 235 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

20 Obec Bílkove Humence 2 573 0,03   2 573 0,03   2 573 0,03   2 573 0,03

21 Obec Blatné 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

23 Obec Borinka 0 0,00   0 0,00 4 741  4 741 0,06   4 741 0,06
24 Obec Borský Mikuláš 42 695 0,50   42 695 0,50  42 695 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
26 Obec Brestovec 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
28 Obec Bukovec 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

30 Obec Čáry 13 966 0,16   13 966 0,16  13 966 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
32 Obec Častkov 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

PČ Akcionár počet akcií % prírastky úbytky počet akcií % prírastky úbytky počet akcií % prírastky úbytky počet akcií %

34 Obec Dojč 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   11 808 0,14

36 Obec Dubová 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

38 Obec Dunajská Lužná 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

40 Obec Hamuliakovo 9 764 0,12   9 764 0,12   9 764 0,12   9 764 0,12

41 Obec Hlboké 9 640 0,11   9 640 0,11  9 640 0 0,00   0 0,00

42
Obec Hradište pod 
Vrátnom

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
44 Obec Hrubá Borša 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 0,08   7 067 0,08   7 067 0,08

46 Obec Hurbanova Ves 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

48 Obec Chropov 4 078 0,05   4 078 0,05   4 078 0,05   4 078 0,05

49 Obec Chvojnica 4 786 0,06   4 786 0,06  4 786 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

51 Obec Ivanka pri Dunaji 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 0,11   9 247 0,11   9 247 0,11

53 Obec Jablonica 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

55 Obec Jablonové 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
57 Obec Kalinkovo 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
59 Obec Kátov 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 0,33   28 167 0,33   28 167 0,33
61 Obec Kostolište 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

63 Obec Kostolné 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
65 Obec Koválovec 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
67 Obec Kráľová pri Senci 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
69 Obec Kuklov 8 224 0,10   8 224 0,10  8 224 0 0,00   0 0,00

Prehľad o pohybe akcií za roky 2007 − 2009

k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006k 31. 12. 2007 k 31. 12. 2007k 31. 12. 2008 k 31. 12. 2008k 31. 12. 2009 k 31. 12. 2009
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PČ Akcionár počet akcií % prírastky úbytky počet akcií % prírastky úbytky počet akcií % prírastky úbytky počet akcií %

70 Obec Kúty 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

72
Obec Lakšárska Nová 
Ves

11 438 0,13   11 438 0,13   11 438 0,13  11 438 0 0,00

73 Obec Letničie 5 899 0,07   5 899 0,07   5 899 0,07  5 899 0 0,00

74 Obec Limbach 12 022 0,14   12 022 0,14   12 022 0,14   12 022 0,14

75 Obec Lopašov 3 191 0,04   3 191 0,04   3 191 0,04  3 191 0 0,00

76 Obec Lozorno 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
78 Obec Malinovo 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
80 Obec Miloslavov 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

82
Obec Moravský Svätý 
Ján

22 640 0,27   22 640 0,27  22 640 0 0,00   0 0,00

83
Obec Most pri Brati-
slave

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

85 Obec Oreské 3 753 0,04   3 753 0,04   3 753 0,04  3 753 0 0,00

86 Obec Osuské 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

88 Obec Píla 2 764 0,03   2 764 0,03   2 764 0,03   2 764 0,03

89
Obec Plavecké Pod-
hradie

7 517 0,09   7 517 0,09   7 517 0,09  7 517 0 0,00

90 Obec Plavecký Mikuláš 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

92 Obec Plavecký Štvrtok 22 055 0,26   22 055 0,26   22 055 0,26   22 055 0,26
93 Obec Podbranč 7 528 0,09   7 528 0,09   7 528 0,09  7 528 0 0,00
94 Obec Podkylava 3 180 0,04   3 180 0,04   3 180 0,04   3 180 0,04

95
Obec Popudinské 
Močidľany

9 505 0,11   9 505 0,11   9 505 0,11   9 505 0,11

96 Obec Poriadie 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

98 Obec Prietržka 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
100 Obec Radimov 6 640 0,08   6 640 0,08   6 640 0,08  6 640 0 0,00
101 Obec Radošovce 20 527 0,24   20 527 0,24   20 527 0,24   20 527 0,24

102 Obec Reca 13 943 0,16   13 943 0,16   13 943 0,16   13 943 0,16

PČ Akcionár počet akcií % prírastky úbytky počet akcií % prírastky úbytky počet akcií % prírastky úbytky počet akcií %

103 Obec Rohožník 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

105 Obec Rovensko 4 247 0,05   4 247 0,05  4 247 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

107 Obec Rudník 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00

108 Obec Rybky 4 618 0,05   4 618 0,05  4 618 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
110 Obec Slovenský Grob 19 853 0,23   19 853 0,23   19 853 0,23   19 853 0,23
111 Obec Smolinské 10 640 0,13   10 640 0,13  10 640 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
113 Obec Sobotište 17 505 0,21   17 505 0,21  17 505 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

115 Obec Stará Myjava 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

117 Obec Suchohrad 6 483 0,08   6 483 0,08   6 483 0,08   6 483 0,08

118
Obec Šajdíkove Hu-
mence

12 471 0,15   12 471 0,15   12 471 0,15   12 471 0,15

119 Obec Šenkvice 46 234 0,55   46 234 0,55   46 234 0,55   46 234 0,55

120 Obec Štefanov 18 752 0,22   18 752 0,22  18 752 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

122 Obec Tomášov 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

124 Obec Tureň 9 314 0,11   9 314 0,11   9 314 0,11   9 314 0,11

125 Obec Unín 13 134 0,15   13 134 0,15  13 134 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
127 Obec Veľký Biel 23 302 0,27   23 302 0,27   23 302 0,27   23 302 0,27

128 Obec Viničné 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
130 Obec Vištuk 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

132 Obec Vrádište 7 112 0,08   7 112 0,08   7 112 0,08   7 112 0,08
133 Obec Vrbovce 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

135 Obec Záhorská Ves 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

137 Obec Závod 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

 spolu 8 477 431 100,00   8 477 431 100,00   8 477 431 100,00   8 477 431 100,00

k 31. 12.  2006 k 31. 12. 2006k 31. 12.  2007 k 31. 12. 2007k 31. 12. 2008 k 31. 12. 2008k 31. 12. 2009 k 31. 12. 2009
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Akcionárom a Predstavenstvu spoločnosti Brati-
slavská vodárenská spoločnosť, a. s.:

1. Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej zá-
vierky spoločnosti Bratislavská vodárenská spo-
ločnosť,	a.	s.	(ďalej	len	„spoločnosť“),	ktorá	zahŕňa	
súvahu k 31. decembru 2009, výkaz ziskov a strát 
za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu, pre-
hľad významných účtovných postupov a iné dopl-
ňujúce poznámky.

Zodpovednosť predstavenstva spoločnosti za úč-
tovnú závierku

2. Predstavenstvo spoločnosti zodpovedá za zo-
stavenie a verné zobrazenie tejto účtovnej závier-
ky v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve. 
Súčasťou tejto zodpovednosti je navrhnúť, imple-
mentovať a udržiavať vnútorné kontroly týkajúce 
sa zostavenia a verného zobrazenia účtovnej zá-
vierky, aby neobsahovala významné nesprávnosti 
z dôvodu podvodu alebo chyby; zvoliť a uplatňovať 
vhodné účtovné postupy a urobiť účtovné odhady 
primerané daným okolnostiam.

Zodpovednosť audítora

3. Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto 
účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit 
sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audí-
torskými štandardmi. Na základe týchto štandar-
dov sme povinní spĺňať etické normy a naplánovať 

a vykonať audit tak, aby sme získali primerané 
uistenie, že účtovná závierka neobsahuje význam-
né nesprávnosti.

Audit zahŕňa vykonanie audítorských postu-
pov s cieľom získať audítorské dôkazy o sumách  
a skutočnostiach zverejnených v účtovnej závier-
ke. Výber audítorských postupov závisí od úsudku 
audítora vrátane zhodnotenia rizík, že účtovná zá-
vierka obsahuje významné nesprávnosti z dôvodu 
podvodu alebo chyby. Pri hodnotení týchto rizík 
audítor posudzuje vnútorné kontroly spoločnos-
ti týkajúce sa zostavenia a verného zobrazenia 
účtovnej závierky. Cieľom posúdenia vnútorných 
kontrol spoločnosti je navrhnúť vhodné audítorské 
postupy, nie vyjadriť názor na účinnosť týchto vnú-
torných kontrol. Audit ďalej obsahuje zhodnotenie 
vhodnosti použitých účtovných postupov a prime-
ranosti významných účtovných odhadov vedenia 
spoločnosti, ako aj zhodnotenie prezentácie úč-
tovnej závierky ako celku.

Sme presvedčení, že získané audítorské dôkazy 
poskytujú dostatočný a primeraný základ na vy-
jadrenie nášho názoru.

Názor

4. Podľa nášho názoru, účtovná závierka zobra-
zuje verne vo všetkých významných súvislostiach 
finančnú situáciu spoločnosti Bratislavská vo-
dárenská spoločnosť, a. s., k 31. decembru 2009  

a výsledky jej hospodárenia za rok, ktorý sa skon-
čil k uvedenému dátumu, v súlade so slovenským 
zákonom o účtovníctve.

Zdôraznenie skutočnosti

5. Bez vplyvu na náš názor, upozorňujeme na 
pozn. F.2 o nepeňažnom vklade vykonanom spo-
ločnosťou na založenie 100% dcérskej spoločnosti 
BIONERGY, a. s. Suma zaúčtovaná ako finančná in-
vestícia v tejto dcérskej spoločnosti (riadok 23 sú-
vahy) a oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín 
vo vlastnom imaní (riadok 78 súvahy) bola zaúčto-
vaná vo výške reálnej hodnoty nepeňažného vkla-
du podľa ocenenia externého znalca.

Bratislava, 6. apríl 2009
Deloitte Audit s.r.o.
Licencia SKAu č. 014

Zdôvodnenie ratingu 

Aj keď vlastníctvo BVS je rozdelené medzi relatív-
ne veľké množstvo municipalít, Moody’s pokladá 
akcionárov za schopných a ochotných dohovoriť 
sa na jednotnom postupe. Navyše fakt, že Brati-
slava vlastní 59,3 % spoločnosti BVS a vzhľadom 
na jej strategickú dôležitosť, udeľujeme očakáva-
nej systémovej podpore v prípade krízovej situácie 
vysokú úroveň. Okrem toho zvýšenie ratingu o dva 
stupne zahŕňa bonitu hlavného akcionára spo-
ločnosti a podľa Moody’s nízku úroveň vzájomnej 
závislosti (v korelácii so základnými parametrami 
bonity).
 
Samostatná bonita BVS, ktorej agentúra Moody’s 
udelila hodnotu BCA na úrovni 11, je kombináciou 
nasledujúcich faktorov: (i) nízkeho rizikového pro-
filu spoločnosti, ktorý vyplýva z jej monopolného 
postavenia s plne regulovanou prevádzkou v ob-
lasti dodávok pitnej vody a spracovania odpado-
vých vôd v Slovenskej republike, ktorá je chráne-

ná licenčnými požiadavkami ako aj vlastníctvom 
aktív; (ii) geografického umiestnenia spoločnosti 
v ekonomicky najsilnejšom regióne Slovenska s 
najvyššou hustotou obyvateľstva a nadpriemer-
ným pokrytím službami, ktoré dosahuje až 95 %; 
a (iii) finančného profilu podporeného bezdlhovou 
kapitálovou štruktúrou a stabilným vývojom ná-
kladov.

Avšak BCA spoločnosti je obmedzené (i) nepriazni-
vým regulačným prostredím, ktoré limituje finanč-
nú výkonnosť spoločnosti; a (ii) vysokou úrovňou 
investícií potrebných na modernizáciu starnúcej 
infraštruktúry – čo podľa očakávania Moody’s 
oslabí finančný profil BVS a predstavuje značné 
prevádzkové riziká.
Na základe doterajšej finančnej výkonnosti BVS 
metodológia určuje BCA na úrovni 10, čo je o jeden 
stupeň vyššie ako pridelené BCA s hodnotou 11. 
Moody’s očakáva, že v budúcnosti sa zmenší roz-
diel medzi  BCA indikovaným metodológiou a aktu-
álnym BCA spoločnosti BVS, keď náročný program 

kapitálových výdavkov negatívne ovplyvní silnú 
kapitálovú štruktúru, ktorú spoločnosť preukazo-
vala v minulosti.

Likvidný profil 

Súčasná dostatočná likvidita spoločnosti BVS je 
podporovaná hotovostnými rezervami a solíd-
nou tvorbou hrubého cash-flow. Bezdlhová pozí-
cia spoločnosti nevyžaduje žiadne krytie dlhovej 
služby ani splácanie istiny a stratégia vlastníkov 
nevyplácať dividendy tiež podporila dobrú likvidnú 
pozíciu. Avšak rozsiahle zdroje likvidity boli vyčer-
pané v posledných rokoch stále sa zvyšujúcimi ka-
pitálovými investíciami. Keďže BVS nemá k dispo-
zícii žiadne potvrdené bankové limity, schopnosť  
a ochota spoločnosti prispôsobiť budúce kapitá-
lové investície alebo získať bankové financovanie 
budú dôležitým faktorom ovplyvňujúcim budúcu 
likviditu spoločnosti, najmä ak nebudú k dispozícii 
financie z EÚ alebo štátneho rozpočtu na podporu 
plánu kapitálových výdavkov

Správa nezávislého
audítora

Rating
spoločnosti
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