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Príhovor generálneho riaditeľa
Na konci roka 2003 došlo po predchádzajúcom období príprav k zmene na pozícii akcionára
a k zmene akcionárskej štruktúry Bratislavskej vodárenskej spoločnosti. Fond národného
majetku nahradili mestá a obce Bratislavského kraja a záhorskej časti Trnavského a Trenčianskeho
kraja. Súhrnná správa za obdobie rokov 2004 - 2009 má ambíciu v číslach, tabuľkách a grafoch
rámcovo zdokumentovať vývoj počas takmer dvoch funkčných období akcionárov BVS, ktorí
preberali akcie spoločnosti v čase, keď už síce nebola štátnym podnikom, ale prakticky ako štátny
podnik fungovala (organizačná štruktúra, organizácia práce, podniková kultúra).
Prvoradou úlohou vedenia a orgánov spoločnosti bolo centralizovať riadenie a spracovať víziu a stratégiu
premeny firmy z výrobno-odbytovej na zákaznícky orientovanú obchodnú spoločnosť. Popri úsilí
o centralizáciu riadenia bolo nevyhnutné vytvoriť úplne nové podnikové organizačné útvary ako
napríklad obchodný úsek, marketingové útvary, zákaznícke centrá a ďalšie.
Na základe vykonaného komplexného auditu sa BVS v ďalších rokoch dôsledne orientovala na hlavné
predmety činnosti, tzv. core biznis - výrobu a distribúciu pitnej vody, odvádzanie a čistenie komunálnych
odpadových vôd. BVS programovo vyčleňovala mimo svoju organizačnú štruktúru podporné a servisné
činnosti, vytvorila 100-percentné dcérske spoločnosti. Tým sa jednak dostala ako podnik sieťového
odvetvia do súladu s regulačnými princípmi, ale zároveň jej to umožnilo sústrediť pozornosť a sily
na činnosti, ktoré predstavujú hlavný predmet jej podnikania. Úspešná realizácia transformačných
opatrení sa prejavila okrem iného v zjednodušení riadiacej schémy, zvýšení pridanej hodnoty
produktivity práce ako aj v markantnom znížení počtu zamestnancov. Spoločnosť tak vo vodárenstve
prakticky realizovala obdobný transformačný model ako iné slovenské energetické a telekomunikačné
podniky.
Značná časť rozvojových kapacít bola viazaná na zmenu firemnej kultúry, súvisiacu so zmenou poslania,
vízie a celkového strategického smerovania. Spoločnosť postupne zvyšovala tlak na zmenu správania sa
zamestnancov, začala uplatňovať nový firemný dizajn, firemný predpis týkajúci sa obliekania (dress code)
a etický kódex. Vytvorila nové pracovné pozície a nastavila projekt ďalšieho vzdelávania zamestnancov.
V roku 2005 prvýkrát vyslovila svoje očakávania o vlastnej spoločenskej zodpovednosti a spoločenskej
zodpovednosti svojich zamestnancov. Vyvrcholením jej snáh bolo verejné ocenenie za podporu
regiónov, ktoré jej udelil Klub firemných darcov v roku 2008.
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Od svojho vzniku sa spoločnosť v zmysle podnikateľsko-obchodnom definuje
ako otvorená. Veľký dôraz kladie na výkon interného a externého auditu,
čo dokazuje prepracovanie sa od štandardných domácich audítorských
spoločností až po medzinárodne uznávaných audítorov – IB Grant Thornton,
Deloitte, PriceWaterHouseCoopers. BVS je od roku 2006 súčasťou ratingového
systému a posudzovania ratingovou spoločnosťou Moody´s Central Europe.
Napriek tomu, že svetová a slovenská ekonomika prechádzala v posledných
rokoch ekonomickými turbulenciami, BVS sa darilo udržať si vysoké ratingové
hodnotenie.
Od roku 2005 postupuje BVS podľa Stratégie modernizácie systému
vodohospodárskej infraštruktúry BVS, a.s.
Významným prvkom je centralizácia a koncentrácia vodárenských zdrojov
s dôrazom na zásobovanie z veľkých vodárenských zdrojov na Žitnom ostrove
a postupný útlm a zakonzervovanie menších zdrojov. Pôvodné lokálne
vodárenské a kanalizačné schémy bývalých odštepných závodov sa prepájajú
do jednotného vodárenského a kanalizačného systému novovytvoreného
podniku, ktorý vznikol z dvoch štátnych podnikov.
Spoločnosti sa v priebehu uplynulých rokov podarilo ukončiť významné
stavby aj napriek problematickej regulačnej politike. Regulačný úrad vznikol
aj na to, aby vytváral podmienky pre rozvoj podnikov v sieťových odvetviach.
S odstupom času možno konštatovať, že v dôsledku nesprávne uplatňovanej
regulačnej politiky sa ÚRSO stal brzdou rozvoja vodárenstva. BVS v dôsledku
tlaku regulačného úradu nevytvára zisk ako nevyhnutý zdroj pre komplexný
rozvoj spoločnosti. Spoločnosť bola aj napriek dlhoročnej snahe vyhýbať sa
komerčným úverom nútená pristúpiť k tomuto zdroju financovania investícií
do modernizácie ČOV, čím absurdne neplní vlastné plány, ale záväzky štátu.
Jedným z negatívnych dôsledkov úverovania je strednodobé obmedzenie
financovania rekonštrukcie vlastnej vodárenskej infraštruktúry.
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V realizácii zámerov spoločnosti je nutné ďalej pokračovať. Treba dokončiť
transformáciu, sústreďovať podnikateľské zámery na hlavné činnosti
a odčleňovať vedľajšie. Strategickým cieľom je v spolupráci s Asociáciou
vodárenských spoločností dosiahnuť zmeny v regulačnom zákone
a v smerovaní regulačnej politiky v SR. Bez dosiahnutia tohto cieľa sa
projektované zámery odsúvajú do vzdialenejších horizontov.
Napredovať a dosahovať úspechy spoločnosti bolo možné len vďaka
pochopeniu akcionárov a ich podpore strategických zámerov, ktoré
definovalo vedenie podniku. Vďaka patrí zamestnancom, ktorí pochopili
zámery spoločnosti a podarilo sa im s nimi stotožniť.
Vedenie spoločnosti dospelo k presvedčeniu, že nevyhnutná je orientácia
na výrobu a distribúciu pitnej vody ako nápoja, ktorý bude vo vzťahu
k zákazníkom na relevantnom trhu konkurencieschopným nealkoholickým
nápojom. Zmeny, ktoré z tohto smerovania vyplynú, budú náročné, ale bez
ich dosiahnutia spoločnosti hrozí, že bude postupne vytláčaná do pozície
výrobcu a distribútora úžitkovej vody.

Ing. Daniel Gemeran
generálny riaditeľ

Príhovor predsedu dozornej rady
Každoročne v mesiaci jún predkladá predstavenstvo Bratislavskej vodárenskej spoločnosti,
a. s., našim akcionárom na valnom zhromaždení správu o stave našej akciovej spoločnosti,
správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti, správu o pripravovanom investičnom pláne
na budúce obdobia a ďalšie závažné dokumenty. Za obdobie 2006 až 2008 boli predkladané
výsledky potešujúce. Akcionári našej spoločnosti vyjadrili v rokoch 2006, 2007 a 2008
spokojnosť s výsledkami hospodárenia spoločnosti. Predpokladám, že skutočnosti, ktoré
dokumentujú, že spoločnosť od svojho vzniku každoročne vytvára zisk, vlastné imanie
spoločnosti vykazuje trend trvalého rastu, spoločnosť každoročne zaznamenáva nárast
majetku a trend investícii je stále stúpajúci, sú pre akcionárov dostatočne presvedčujúce,
že spoločnosť je zdravá a vyvíja sa aj podľa ich predstáv.
Uvedené výsledky bolo možné dosiahnuť nielen poctivou prácou zamestnancov spoločnosti, vedúcich
pracovníkov a predstavenstva spoločnosti, ale tiež dobrým rozhodnutím akcionárov spoločnosti najmä
v tom, že od založenia spoločnosti sa každoročný zisk spoločnosti využíva na investície. Zvlášť za toto
rozhodnutie patrí našim akcionárom poďakovanie. Používanie celého vytvoreného zisku umožňovalo
manažmentu spoločnosti prijímať strategické rozhodnutia veľkých investičných akcií na modernizácii
našich zariadení, ktoré vytvárajú predpoklady dobrého hospodárenia spoločnosti aj v budúcom období.
Za obdobie 2005 až 2009 boli zrealizované veľké a dôležité investičné akcie ako aj množstvo menších
akcii, vo finančnom vyjadrení v hodnote spolu cca 5 mld Sk. Realizácia takého značného objemu
investícií si vyžiadala veľa úsilia všetkých zainteresovaných pracovníkov BVS a dodávateľov. Všetkým,
ktorí sa podieľali na týchto stavbách, vyslovujeme úprimnú vďaku.
V roku 2009 už spoločnosť dosiahla len nepatrný zisk, takže na investičné akcie rozšírenej reprodukcie už
nie sú zdroje zo zisku. Predstavenstvo a dozorná rada spoločnosti už v roku 2007 avizovali, že regulovaná
cena vodného a stočného postupne neumožňuje spoločnosti vytvárať primeraný zisk, z ktorého by
bolo možné financovať potrebnú mieru investícii na infraštruktúrne a technologické investície. Tržby
spoločnosti za vodné a stočné od odberateľov aj pri vysokej miere úsporných opatrení už nepokrývajú
oprávnené náklady pre výrobu a distribúciu vody ako aj pre jej odkanalizovanie a čistenie. Ak sa
správanie regulátora cien vodného a stočného (ÚRSO) nezmení, bude potrebné získať dodatočné zdroje
na financovanie väčších investičných akcii.
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Pred akcionármi a vedením spoločnosti stoja pre nadchádzajúce obdobia
ťažké rozhodnutia a úlohy, ako zabezpečiť dodatočné zdroje na financovanie
potrebných veľkých investícii, najmä v segmente odkanalizovania a čistenia
odpadových vôd. Pevne verím a som presvedčený, že naši akcionári
a vedenie spoločnosti nájdu správne riešenia.
V závere mi dovoľte ešte raz poďakovať akcionárom našej spoločnosti,
všetkým pracovníkom spoločnosti ako aj predstavenstvu spoločnosti
a vrcholovému manažmentu za dobre vykonanú prácu v období rokov
2004 až 2009. Želám nám všetkým zainteresovaným do budúcich rokov veľa
úspechov.
Ing. Karol Kolada
predseda dozornej rady
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Rád využívam príležitosť prihovoriť sa
práve na tomto mieste všetkým tým, ktorí
si uvedomujú nesmiernu potrebu vody,
jedného z najrozšírenejších a zároveň
najzraniteľnejších prírodných zdrojov.
Vodu považujem za nedocenenú surovinu,
ktorou sa často zbytočne plytvá. A pritom
jej nedostatok pociťuje svet čoraz viac.
Podstatná časť vodných zásob je totiž
nepoužiteľná bez predchádzajúcej úpravy.
Čistá podzemná voda je preto dôležitým
predpokladom pre dostatok čistej pitnej vody.

Príhovor primátora mesta bratislava
V Bratislave sa v posledných desaťročiach pre okolnosti jej rozvoja spájajú
pre metropolu typické administratívno-spoločenské a kultúrne funkcie
s náročnou priemyselnou výrobou. V porovnaní s inými európskymi veľkými
mestami sme preto povinní o to viac zaoberať sa ekologickou stránkou
každej výroby na našom území.
Hlavné mesto Slovenska – popri iných osobitostiach – je jedným z mála
veľkých európskych miest, ktoré má priamo na svojom území vodné
zdroje s dostatočnou kapacitou vody v zodpovedajúcej kvalite a navyše
s výbornými chuťovými vlastnosťami. Bratislavský verejný vodovod, na
ktorý je dnes napojených 99,9 percent Bratislavčanov, je vybudovaný
ako jednotný systém s rozvodnou vodovodnou sieťou, ktorá umožňuje
transport pitnej vody medzi jednotlivými oblasťami mesta tak, že i v prípade
väčšieho výpadku niektorého z vodných zdrojov je schopný dopraviť vodu
na hociktoré miesto v meste. Všetci odberatelia pitnej vody bez ohľadu na
to, v ktorej mestskej časti žijú, majú vodu v dostatočnom množstve a vo
vyhovujúcej kvalite. Bratislava je na tom našťastie s vodou lepšie ako mnohé
iné mestá, obce či regióny Slovenska.
Napriek tomu nás najmä v centrálnej mestskej časti Bratislavy čaká pri
rekonštrukcii vodovodnej siete v najbližších rokoch veľa práce, pretože sieť
je pomerne stará. Mesto Bratislava za ostatné roky práve prostredníctvom
Bratislavskej vodárenskej spoločnosti výrazne investovalo do vodovodnej
a kanalizačnej siete, nielen priamo v Bratislave, ale aj v ďalších mestách
regiónu. Voda je pre mesto strategickým zdrojom a Vodárenská spoločnosť
jedným z rozhodujúcich hmotných statkov.

Naším spoločným cieľom je aj naďalej predovšetkým zabezpečenie
spoľahlivej dodávky dostatočného množstva pitnej vody Bratislavčanom
a spotrebiteľom v okolitých regiónoch v čo najvyššej kvalite, ale zároveň aj
odvedenie a zabezpečenie čistenia odpadových vôd od ich producentov.
Práve preto BVS priebežne rekonštruuje nevyhovujúce vodovodné
a kanalizačné potrubia, resp. súvisiace objekty, čím znižuje straty vody
a poruchovosť zariadení verejného vodovodu a verejnej kanalizácie. Tieto
rekonštrukcie sa týkajú najmä potrubí, ktoré sú na prahu životnosti.
Ďalšou úlohou je dobudovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií
v okolitých mestách a obciach a s tým súvisiace zvyšovanie podielu
obyvateľov zásobovaných pitnou vodou z verejného vodovodu, resp.
bývajúcich v domoch pripojených na verejnú kanalizáciu. Som veľmi rád,
že BVS okrem toho začala s výstavbou verejných vodovodov a verejných
kanalizácií v sídlach, kde tieto zariadenia v súčasnosti nie sú.
Hlavné mesto SR Bratislava si ako majoritný akcionár spoločnosti plne
uvedomuje svoju zodpovednosť za jej ďalší rozvoj a napredovanie. Naším
cieľom je dobre fungujúca, moderná a zákaznícky orientovaná spoločnosť.
Som rád, že sa nám to za posledné roky darilo. Dovoľte mi preto poďakovať
sa vedeniu spoločnosti i všetkým jej zamestnancom za kvalitne vykonanú
prácu. Želám im, aby aj nasledujúce obdobie prinieslo také výzvy, s ktorými
sa Bratislavská vodárenská spoločnosť so cťou popasuje. Že sa jej to podarí,
o tom som plne presvedčený.

Ing. Andrej ĎURKOVSKÝ,
primátor hlavného mesta SR Bratislavy
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Dôležité medzníky vo vývoji spoločnosti
Rok 2004
centralizácia riadenia
začiatok reštrukturalizácie a transformácie spoločnosti
vstup BVS do Asociácie vodárenských spoločností
schválenie programu znižovania strát vody a nelegálneho napojenia na sieť
nový firemný dizajn a prvky firemnej kultúry - logo, dizajn manuál, webová stránka
začiatok komunikácie s verejnosťou prostredníctvom médií, webovej stránky a bezplatnej telefonickej linky

Rok 2005
ratingové hodnotenie Aa2.sk spoločnosťou Moody´s Central Europe za rok 2005
začiatok implementácie projektu Integrovaného systému procesného riadenia
zásobovanie mesta Malacky z bratislavských vodných zdrojov
zavedenie zľavy stočného za polievanie záhrad
zvýšenie starostlivosti o zamestnancov – program ďalšieho vzdelávania, etický kódex
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Rok 2006
orientácia na dobudovanie úsekov obchodu, marketingu a strategického riadenia
nominácia na cenu Pontis za finančnú a nefinančnú pomoc a podporu neziskových organizácií
vydanie reprezentatívnej publikácie 120 rokov bratislavskej vodárne 1886 – 2006
založenie Vodárenského múzea BVS pri príležitosti 120. výročia vzniku 1. mestskej vodárne
rekonštrukcia a modernizácia priestorov centrálneho technologického dispečingu
zvýšenie štandardu komunikácie so zákazníkmi vytvorením oddelenia „call centra“
zadefinované a prijaté poslanie a vízia BVS
rekonštrukcia a rozšírenie ČOV Myjava, podporené z fondov EÚ
dokončenie stavby senického skupinového vodovodu pre 4 obce, podporené z fondov EÚ

Rok 2007
Moody´s Central Europe priznáva BVS dlhodobý rating Aa2sk/Baa2 na národnej a medzinárodnej stupnici za rok 2007
vznik dcérskej spoločnosti Infra Services, a. s.
ukončenie implementácie projektu Integrovaného systému procesného riadenia
zavedenie zákazníckeho informačného systému
rozšírenie vodojemu na Brečtanovej ul. v Bratislave
ukončenie stavieb rekonštrukcie kanalizačného zberača na Rožňavskej a šachiet Nového mosta v Bratislave
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Rok 2008
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, za požadovanú úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a za zvyšovanie kultúry práce
získanie osvedčenia Bezpečný podnik Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR za zavedenie efektívneho systému riadenia
získanie osvedčenia o akreditácii laboratórií pitných a odpadových vôd Slovenskou národnou akreditačnou službou
hlavný partner a garant medzinárodného vzdelávacieho projektu Stockholm Junior Water Prize
získanie 2. miesta v rebríčku Fóra donorov a týždenníka Trend Top firemný filantrop v kategórii podpora regiónu
založenie Nadácie Voda
založenie interného firemného časopisu BVSvet
prvá účasť v súťaži Stavba roka so stavbou rozšírenia vodojemu na Brečtanovej ulici v Bratislave
uskutočnenie technického auditu strát vody
ukončenie stavby kanalizácie mestských častí - Senica, Čáčov, Kunov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, za požadovanú úroveň
ukončenie stavby úpravne vody pre obce Hamuliakovo, Kalinkovo, splnenie požiadaviek RÚVZ pre kvalitu pitnej vody

Rok 2009
vznik dcérskej spoločnosti Bionergy
realizácia projektu Zmena systému odmeňovania
zavedenie firemného predpisu týkajúceho sa obliekania (dress code)
vytvorenie vzdelávacieho marketingového projektu Modrá škola a prípravné práce na ňom
ukončenie projektu Malokarpatský zberač – prepojenie bratislavskej a podhorskej siete
ukončenie rekonštrukcie v objekte výroby vody a v areáli na ostrove Sihoť
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zámery a ciele
Spoločnosť sa od svojho vzniku zameriavala na transformáciu, prechod
na procesné riadenie a orientáciu na zákazníka. Sústredila sa a naďalej sa
sústreďuje na rozvoj hlavného predmetu podnikania.
Východiskom pre návrh zámerov a cieľov je pokračujúca hospodárska
a finančná konsolidácia v európskom a globálnom meradle.
Spoločnosť má záujem na prehodnotení strategických podnikových
dokumentov – vízie a poslania podniku a vypracovanie odvodených
podnikových dokumentov.
Spoločnosť chce zavŕšiť práce na reorganizácii systému odmeňovania
zamestnancov (úpravy v oblasti motivačnej zložky mzdy, inventarizácia
a prehodnotenia systému finančných a nefinančných benefitov pre
zamestnancov, reorganizácia systému poskytovania mimoriadnych
odmien) s cieľom ich zavedenia od 1. januára 2010. Zmeny chce prerokovať
a schváliť so zástupcami zamestnancov. Nový systém odmeňovania
prispeje k zvýšeniu efektívnosti pri nakladaní s finančnými prostriedkami
spoločnosti a stane sa dôležitým nástrojom pri riadení produktivity práce
a zvyšovaní pridanej hodnoty v spoločnosti.

Spoločnosť bude podporovať podnikateľské zámery dcérskych
spoločností a vytvárať pre ne priaznivé podmienky. Bude sa
usilovať o využívanie synergických efektov z pôsobenia podnikov
v rámci skupiny BVS. Skupina podnikov BVS sa zameria na projekty
na podporu záujmov Hlavného mesta SR Bratislavy ako svojho
majoritného akcionára. Bude pripravovať ďalšie projekty na
vyčlenenie nekľúčového (non core) podnikania mimo rámec BVS.
Pokračovať bude reorganizácia útvarov podnikového riaditeľstva
a vykonajú sa analýzy možností ďalšej reorganizácie výrobných
a distribučných divízií.
V roku 2010 predpokladáme ukončenie investičnej prípravy a začatie
výstavby strategických stavieb ako ČOV Vrakuňa, ČOV Petržalka, ČOV
Holíč a ČOV Senica. Predpokladom úspechu je získanie prostriedkov
z eurofondov a zabezpečenie čo najvýhodnejších podmienok pre
úver z vybranej komerčnej banky na spolufinancovanie stavieb.
Predpokladáme postupné odovzdávanie rekonštruovaných
a modernizovaných priestorov v administratívnej budove
na Prešovskej ulici.
Spoločnosť bude aj naďalej, aj keď v obmedzenom meradle, finančne
podporovať svoju Nadáciu Voda, mestá a obce a mimovládne
organizácie.
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profil spoločnosti
Bratislavská vodárenská spoločnosť je výrobcom a dodávateľom pitnej
vody a prevádzkovateľom vodovodov a kanalizácií v Bratislavskom kraji,
v časti Trnavského kraja (okresy Skalica, Senica) a v časti Trenčianskeho
kraja (okres Myjava). Jej hlavnými činnosťami sú zásobovanie obyvateľstva,
priemyslu, poľnohospodárstva a ďalších spotrebiteľov pitnou vodou,
odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou a ich čistenie. BVS
okrem toho spravuje a udržiava verejné vodohospodárske zariadenia
a zabezpečuje vodohospodársky a technický rozvoj a investičnú výstavbu.
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., od svojho vzniku vykonávala
v rámci podnikania rôzne činnosti. Nakoľko sa však spoločnosť sústreďuje
na vykonávanie hlavného (core) podnikania a vyčleňuje postupne činnosti,
ktoré nespadajú do hlavného predmetu podnikania, jej súčasný predmet
podnikania je nasledovný:

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 (od: 24.02.2005)
- prevádzkovanie verejných kanalizácií I. až III. kategórie (od: 24.02.2005)
- vykonávanie fyzikálno-chemických, biologických a mikrobiologických
rozborov povrchových, pitných a odpadových vôd v rozsahu voľnej
živnosti (od: 24.02.2005)
- podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
(od: 24.02.2005)
- inžinierska činnosť v stavebníctve - obstarávateľská činnosť
v stavebníctve (od: 24.02.2005)
- výroba a dodávka elektriny z obnoviteľných zdrojov (od: 15.08.2007)
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
(od: 15.08.2007)
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Vlastnícka štruktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., vedome a programovo
znižuje stav akcionárov, čo je prínosom pre samotnú spoločnosť.

2004

2005

2006

2007

2008

2009

150
145
140
135

V roku 2005 sa stala BVS jedným z akcionárov a v období piatich rokov
zvýšila svoje akcie viac ako osemnásobne.

2004

2005

2006

9

141

2008

7
126

125

7,89

8

136

130

6

125

4,99

5

120

4

115

3

112

110

2
103

105
100

1
0

Počet akcionárov BVS

0,9
0

Podiel akcií BVS (v %)

Menovitá hodnota, počet, druh, forma a podoba akcií:
Základné imanie
Menovitá hodnota jednej akcie:
Počet akcií:
Druh akcií:
Forma akcií:
Podoba akcií:
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2007

2009

10

281 365 934,89 € (8 477 431 000 Sk)
33,19 € (1 000 Sk)
8 477 431
kmeňové
akcie na meno
zaknihované

5,19

8,43

Ďalšie právne skutočnosti:
Akciová spoločnosť Bratislavská vodárenská spoločnosť,
Prešovská 48, Bratislava bola založená v súlade s rozhodnutím
č. 853 o privatizácii vydaným 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 Vodárne a kanalizácie Bratislava, so sídlom Prešovská 48,
Bratislava a časti majetku zrušeného štátneho podniku
Západoslovenské vodárne a kanalizácie, so sídlom Trnavská 32,
Bratislava – odštepný závod Bratislava-vidiek, odštepný závod Senica,
výrobno-prevádzkové stredisko diaľkových vodovodov Šamorín, časť
podnikového riaditeľstva, podľa privatizačného projektu vedeného
pod číslom 2276.
Akciová spoločnosť Bratislavská vodárenská spoločnosť preberá
po zrušených štátnych podnikoch aktíva a pasíva, práva a záväzky
(i neznáme), vrátane práv a záväzkov z pracovnoprávnych vzťahov
(okrem práv podľa § 16 zákona č. 92/1991 Z. z.).
22. decembra 2007 vložila Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.,
časť podniku do dcérskej spoločnosti Infra Services, a. s., formou
nepeňažného vkladu a má v nej 100-percentnú majetkovú účasť.
31. decembra 2009 vložila Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.,
časť podniku do dcérskej spoločnosti BIONERGY, a. s., formou
nepeňažného vkladu a má v nej 100-percentnú majetkovú účasť.
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organizačná štruktúra
V období roku 2004 bola BVS organizačne usporiadaná ako funkčne
orientovaná organizácia. V tomto období bol realizovaný komplexný
štruktúrovaný audit/analýza s cieľom identifikovania potrebných
zmien v spoločnosti s ich následným implementovaním v nadväznosti na vybudovanie novej modernej zákaznícky orientovanej obchodnej spoločnosti nezávislou externou obchodnou spoločnosťou.
S cieľom vybudovania modernej zákaznícky orientovanej obchodnej
spoločnosti sa v BVS v období roku 2005 začala transformácia
z dovtedajšej funkčne orientovanej organizácie na procesne orientovanú
organizáciu. Predstavenstvom spoločnosti bola s účinnosťou od 1. 7.
2005 schválená nová organizačná štruktúra spoločnosti, ktorá bola
vytvorená na základe TO-BE procesného modelu organizácie a záverov
v predchádzajúcom období realizovaného projektu Komplexného
štruktúrovaného auditu/analýzy spoločnosti. Za účelom efektívneho
prevádzkovania, riadenia a možnosti monitorovania, ďalšej optimalizácie
a zlepšovania v procesnej mape identifikovaných procesov a ich
čiastkových aktivít sa v polovici II. polroka 2005 začala tvorba ich
nastavenia a kvantifikácie v nových organizačných a riadiacich normách.

Začiatkom roku 2006 sa v obchodnej spoločnosti začala implementácia
integrovaného systému riadenia s cieľom zabezpečenia komplexného
riadenia finančných tokov, ľudských zdrojov, administratívnych
a prevádzkových procesov vrátane procesov a aktivít súvisiacich
s poskytovaním služieb, s dopadom na zvýšenie hospodárnosti
a ziskovosti ako i skvalitňovania poskytovaných služieb. Zároveň
pokračovalo i prehlbovanie implementácie procesného riadenia, ktoré sa
začalo v predchádzajúcom období.
V ďalšom období rokov 2007 až 2009 bolo realizované budovanie BVS ako
modernej zákaznícky orientovanej obchodnej spoločnosti predovšetkým
ďalším odčleňovaním obslužných činností od hlavných činností, ďalším
prehlbovaním implementácie procesného riadenia a pokračovaním
implementácie integrovaného systému riadenia.
S cieľom ďalšieho odčleňovania obslužných činností od hlavných činností
a vytvorenia objektívneho, optimálneho ekonomického modelu hlavných
činností spoločnosti, ktoré priamo súvisia s výrobou a distribúciou pitnej
vody a s odvádzaním a čistením odpadových vôd, po predchádzajúcom
súhlase valného zhromaždenia 11. 12. 2007 predstavenstvo spoločnosti
založilo dcérsku obchodnú spoločnosť so 100-percentnou majetkovou
účasťou Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, s obchodným menom
Infra Services, a. s., s hlavným predmetom podnikania vodoinštalatérstvo
a kúrenárstvo, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, zemné práce, prenájom
dopravných prostriedkov, vnútroštátna nákladná cestná doprava
a mechanické čistenie kanalizačných sietí v rozsahu voľnej živnosti.
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Valné zhromaždenie

Dozorná rada

Predstavenstvo

Následne s tým istým cieľom, po predchádzajúcom súhlase valného
zhromaždenia založilo predstavenstvo spoločnosti 27. novembra 2009 ďalšiu
dcérsku obchodnú spoločnosť so 100-percentnou majetkovou účasťou
Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, s obchodným menom Bionergy, a. s.,
s hlavným predmetom podnikania podnikanie v oblasti nakladania s iným
ako nebezpečným odpadom a výroba a dodávka elektriny výrobným
zariadeniam s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW.
Prehlbovanie implementácie procesného riadenia, pokračujúca implementácia integrovaného systému riadenia ako i založenie dcérskych obchodných spoločností Infra Services, a. s., a Bionergy, a. s., vyvolali v jednotlivých
ročných obdobiach potrebu zmien v nastavených procesoch a aktivitách
týkajúcich sa rôznych oblastí riadenia na úseku generálneho riaditeľa,
na úseku marketingu a obchodu, na finančnom úseku, na technickom úseku
ako i na výrobno-distribučnom úseku. Zmeny ich nastavenia sa v jednotlivých obdobiach premietli v organizačnej štruktúre spoločnosti.
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Generálny riaditeľ

Úsek generálneho riaditeľa

Úsek generálneho riaditeľa

Technický úsek

Výrobno distribučný úsek

do roku 2005 Výrobný úsek

Úsek marketingu a obchodu

vznik v roku 2005

Organizačná štruktúra
Orgány spol. Riaditeľstvo spol.
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vedenie spoločnosti

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

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

Ing. Jaroslav Néma (2. 12. 1962)
technický 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
Gabčíkovo-Nagymaros
• rôzne pozície v súkromných spoločnostiach
špecializujúcich sa na hydrotechnické
a hydroekologické projekty a štúdie
• expert Únie miest pre infraštruktúru.
Od r. 1996 sa zaoberal problematikou transformácie štátnych podnikov vodární a kanalizácií
Vo vedení BVS:
od 11/2003

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
Vo vedení BVS:
od 11/2004

Vzdelanie:
Technická univerzita v Nitre, odbor meliorácie
Pracovné pozície:
• pôsobil v podniku Hydromeliorácie – závod
Topoľčany
• vedúci útvaru investičnej výstavby a majetkového vysporiadania vo firme COOP Topoľčany
• pôsobil v Združení miest a obcí Slovenska
Vo vedení BVS:
od 11/2003
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Ing. Ján Rafajdus (16. 1. 1952)
výrobný riaditeľ

Ing. Juraj Hagara (20. 4. 1958)
obchodný 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
hydrológie v Slovenskom hydrometeorologickom ústave
• vedúci oddelenia vnútornej správy na
Magistráte hlavného mesta SR Bratislavy
Vo vedení BVS:
od 11/2003

Vzdelanie:
STU Bratislava, Elektrotechnická fakulta
Pracovné pozície:
• riaditeľ AutoCont SR, s. r. o., so sídlom v Žiline
• riaditeľ HW divízie spoločnosti PosAm
Bratislava, s. r. o
• Key Account Manager pre oblasť Industry
a Utility v spoločnosti Compaq Computer
Slovakia, s. r. o
• Sales Business Unit Director pre oblasť
Financial Services v spoločnosti
CSC Computer Science, s. r. o
• Hewlett-Packard Slovakia, s. r. o.
- Public Account Manager
Vo vedení BVS:
od 4/2009
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predstavenstvo

Ing. Daniel Gemeran (12. 2. 1956)
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ BVS

RNDr. Oto Nevický (30. 5. 1963)
podpredseda predstavenstva
konateľ spoločnosti O.S.N. Real, s. r. o.

Ing. Jaroslav Néma (2. 12. 1962)
člen predstavenstva a technický riaditeľ BVS

Vzdelanie:
STU Bratislava (SVŠT) – Stavebná fakulta, odbor
vodné stavby a vodné hospodárstvo
Vo vedení BVS:
od 11/2003
V predstavenstve BVS:
od 09/2007
Kontaktné údaje:
02/48253 127, gemeran@bvsas.sk

Vzdelanie:
VŠ UK – Prírodovedecká fakulta,
jedenásťročná prax v odbore
V predstavenstve BVS:
od 09/2007
Kontakt:
nevicky@nextra.sk

Vzdelanie:
Technická univerzita v Nitre, odbor meliorácie
Vo vedení BVS:
od 11/2003
V predstavenstve BVS:
od 09/2007
Kontakt:
02/48253 246, nema@bvsas.sk

Ing. Michal Dušanič, člen

Anna Dyttertová, člen

Ing. Igor Grošaft, podpredseda
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Ing. Ján Rafajdus (16. 1. 1952)
člen predstavenstva a výrobný riaditeľ BVS

Ing. Aleš Procházka (18. 3. 1953)
člen predstavenstva
vedúci prevádzky výroby vody Holíč a Myjava BVS

Ing. Peter Čecho (27. 10. 1960)
člen predstavenstva
FREQUENTIS, s. r. o., vedúci projektu

Vzdelanie:
STU Bratislava (SVŠT), Strojnícka fakulta
Vo vedení BVS:
od 11/2003
V predstavenstve BVS:
od 09/2007
Kontakt:
02/48253 247, rafajdus@bvsas.sk

Vzdelanie:
STU Bratislava (SVŠT) – Stavebná fakulta,
Katedra zdravotného inžinierstva,
tridsaťročná prax v odbore
V predstavenstve BVS:
od 09/2007
Kontakt:
034 6965601, 0903 722 746, fax 034 696 56 02,
ales.prochazka@bvsas.sk

Vzdelanie:
STU Bratislava (SVŠT), Strojnícka fakulta,
dvadsaťtriročná prax
V predstavenstve BVS:
od 09/2007
Kontakt:
02/69202107, peter.cecho@frequentis.com

Ing. Eva Mária Harvanová, člen

Ing. Ján Hlinka, predseda

Ing. Karol Kolada, člen
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Ing. Peter Lenč (6. 4. 1964)
člen predstavenstva
zástupca starostu MČ Bratislava – Karlova Ves

Vzdelanie:
STU Bratislava (SVŠT), Stavebná fakulta,
dvadsaťročná prax projektanta - statika
V predstavenstve BVS:
od 09/2007, zároveň je členom dozornej rady
spoločnosti so 100-percentnou účasťou hl. mesta
SR Bratislavy KSP, s. r. o.
Kontakt:
02/653 142 51, 0905 525 299

Ing. Jozef Tarič, člen predstavenstva
Ing. Pavel Závadský, podpredseda
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dozorná rada

Ing. Karol Kolada
predseda dozornej rady

JUDr. Tomáš Korček
podpredseda dozornej rady
námestník primátora hl. mesta SR Bratislavy,
konateľ spoločnosti EUROADVICE, s. r. o.

PaedDr. Milan Trstenský
člen dozornej rady
vedúci oddelenia školstva mládeže, kultúry
a športu MÚ Dúbravka

Vzdelanie:
STU Bratislava (SVŠT), Elektrotechnická fakulta
V dozornej rade BVS:
od 06/2007
Kontakt:
deltes@ba.sknet.sk

Vzdelanie:
VŠ UK – Právnická fakulta
V dozornej rade BVS:
od 06/2007
Kontakt:
02/593 562 41, namkor@bratislava.sk

Vzdelanie:
Pedagogická fakulta UK v Bratislave
V dozornej rade BVS:
od 06/2007
Kontakt:
02/645 304 88, 0903 411 431,
trstensky@dubravka.sk

Ing. Vladimír Bajan, člen
Štefan Burian, člen

RNDr. Milan Cílek, člen
Ing. Ladislav Dobos , člen

Ing. Andrej Ďurkovský, predseda
Ing. Stanislav Fialík, člen

| 29

Ing. Katarína Otčenášová
členka dozornej rady
Bratislavský samosprávny kraj, oddelenie správy
a evidencie majetku

Ing. Gabriel Kosnáč
člen dozornej rady
vedúci referátu MČ Bratislava – Karlova Ves

Ing. Anna Strápková
členka dozornej rady
riaditeľka kancelárie prezidenta FNM SR

Vzdelanie:
STU Bratislava (SVŠT) - Stavebná fakulta,
odbor geodézia a kartografia,
šestnásť rokov praxe v odbore
V dozornej rade BVS:
od 06/2007
Kontakt:
02/482 644 17, kotcenasova@region-bsk.sk

Vzdelanie:
STU Bratislava (SVŠT),
Chemicko-technologická fakulta
V dozornej rade BVS:
od 06/2007
člen správnej rady Spoločnosti pre rozvoj bývania,
n. o., od 02/2007
Kontakt:
02/602 592 09, 0903 479225,
gabriel.kosnac@karlovaves.sk

Vzdelanie:
Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity
v Bratislave
V dozornej rade BVS:
od 06/2006
Kontakt:
0903 213 376, strapkova@natfund.gov.sk

Ing. Igor Grošaft, člen
Doc. PhDr. Branislav Hochel CSc., člen

Ing. Peter Huňor, člen
Ing. Karol Kolada, predseda

Jozef Kvetan, člen
Ing. Ivan Mitošinka, člen
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Ing. Dagmar Blahová
členka dozornej rady
vedúca laboratória pitných vôd

Peter Hurban
člen dozornej rady
vedúci ČOV Modra

Pavol Šťastný
člen dozornej rady
vedúci prevádzky rozvodu vody

Vzdelanie:
STU Bratislava (SVŠT),
Chemicko-technologická fakulta
V dozornej rade BVS:
od 04/2008
Kontakt:
02/4949 14 15, dagmar.blahova@bvsas.sk

Vzdelanie:
SOU strojárske v Trnave, odbor montáž strojov
a zariadení
V dozornej rade BVS:
od 04/2008
Kontakt:
033/6473 841, peter.hurban@bvsas.sk

Vzdelanie:
úplné stredné odborné strojnícke
V dozornej rade BVS:
od 04/2008
Kontakt:
034/6908824, pavol.stastny@bvsas.sk

Ing. Ján Odzgan , člen
JUDr. Mária Paučová, člen

Ing. Radoslav Paulovič, člen
Ing. Štefan Pétery, člen

Jozef Šafárik, člen
Ing. Boris Šramko, člen
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vízia a poslanie
Vízia

Poslanie

Zodpovedne si uvedomujeme našu strategickú pozíciu v zabezpečovaní životných potrieb spoločnosti. Voda je a bude základnou
zložkou a nevyhnutným predpokladom pre život.

Naším poslaním je zásobovanie zákazníkov kvalitnou pitnou vodou
a odkanalizovanie a ekologické čistenie odpadových vôd. Kvalitné
a spoľahlivé služby poskytujeme aj v ostatných oblastiach našej
činnosti. Záleží nám na kvalitnom živote ľudí, a preto podporujeme
aktivity zamerané na ochranu zdravia, vôd a životného prostredia.

Prispievame k zvýšeniu kvality života v spoločnosti i k ochrane životného
prostredia prostredníctvom rozširovania a rekonštrukcie vodovodných
a kanalizačných sietí, zavádzaním efektívnejších technológií úpravy vôd,
racionálnym využívaním energetických zdrojov ako aj rekonštrukciou
starých a výstavbou nových čistiarní odpadových vôd.
Po transformácii zo štátneho podniku sme podstúpili významné zmeny
smerujúce k zefektívneniu procesov a činností s cieľom zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb a produktov našim zákazníkom. Sme ochotní počúvať
a napĺňať požiadavky a potreby tak veľkých spoločností, ako aj jednotlivcov.
Chceme byť schopní tieto potreby predvídať a vytvárať s našimi zákazníkmi solídne a dlhodobé vzťahy. Pre napĺňanie našej vízie sa meníme na
obchodno-marketingovú spoločnosť.

Cieľom nášho podnikania je tiež neustále zvyšovanie hodnoty majetku
spoločnosti pre akcionárov a dosahovanie uspokojivých finančných
výsledkov a dividend.
Predajom nášho hlavného produktu - pitnej vody - sa snažíme dosiahnuť
konkurencieschopnú úroveň na trhu nealkoholických nápojov.

Vytvárame podmienky pre zvyšovanie kvalifikácie a pracovného výkonu
našich zamestnancov. Motivujeme ich a budujeme s nimi vzťahy založené
na spolupatričnosti a lojalite k spoločnosti.
Naším cieľom je zvyšovať hodnotu majetku pre našich akcionárov. Usilujeme
sa o zvyšovanie pridanej 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 rešpektovaný
podnik zohrávať rozhodujúcu úlohu pri budovaní zdravej, čistej a spokojnej spoločnosti.
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dcérskA spoločnosŤ
infra services, a. s.
Základné údaje:
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:
- vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
- čistenie a údržba komunikácií
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- inžinierska činnosť – obstarávateľské služby v stavebníctve
- prenájom strojov, prístrojov, zariadení, dopravných prostriedkov
a výpočtovej techniky
- podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
- zámočníctvo
- mechanické čistenie kanalizačných sietí
- opravy vyhradených technických zariadení
- opravy a montáž meračov pretečeného množstva vody
- overovanie určených meradiel
- kalibrácia meračov pretečeného množstva studenej a teplej vody

Štatutárne orgány
Predstavenstvo:
Ing. Daniel Gemeran
Ing. Jaroslav Néma
Róbert Paulen (do 7. 7. 2008)
Ing. Jaroslav Paulický (od 7. 7. 2008)
Dozorná rada:
Ing. Karol Kolada
Peter Juriga
Juraj Kečkeš
Akcionári:
Jediným akcionárom spoločnosti
je Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Počet akcií: 100 %
Menovitá hodnota, počet, druh, forma a podoba akcií:
Výška základného imania: 6 970 723 € (210 000 000 Sk)
Menovitá hodnota jednej akcie: 33,19 € (1 000 Sk)
Počet akcií: 210 000 ks
Druh akcií: kmeňové
Forma akcií: akcie na meno
Podoba akcií: listinné
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Ďalšie právne skutočnosti

Ľudské zdroje

Valné zhromaždenie Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s., ktoré
sa konalo 6. decembra 2007, prijalo a schválilo návrh na založenie
obchodnej spoločnosti Infra Services, a. s., so sídlom na Hraničnej
10, 821 05 Bratislava, so 100-percentnou majetkovou účasťou BVS.
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou formou
notárskej zápisnice dňa 11. decembra 2007 v zmysle príslušných
ustanovení z. č. 513/1991 Z. z. Bola zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 4365/B.

Spoločnosť Infra Services, a. s., (ďalej len INS) bola založená 22. 12. 2007.
Keďže ešte v priebehu nasledujúcich mesiacov roku 2008 všetky
personálne záležitosti týkajúce sa prijímania zamestnancov, rozväzovania
pracovných pomerov ako aj samotná starostlivosť o zamestnancov boli
v správe BVS, stav zamestnanosti sa interne sleduje až od 1. augusta 2008.
Priemerný evidenčný počet zamestnancov v roku 2008 bol 309.
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov za rok 2009 bol 351.

Dňom vzniku, 22. decembra 2007, prešli zamestnanci úseku Divízie
servisných činností so všetkými právami a povinnosťami pod
novozaloženú spoločnosť.
Pri založení spoločnosti bol do jej vlastníctva prevedený hnuteľný
a nehnuteľný majetok v celkovej 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 posudkom. Nehnuteľný majetok pozostáva z budov
a pozemkov na Hraničnej ulici a na ulici Na Šajbách a z areálu
na Toplianskej ulici.

Vzdelávanie zamestnancov:
Spoločnosť poskytuje starostlivosť o zvyšovanie odbornej úrovne a vzdelania zamestnancov zabezpečovaním a organizovaním odborných školení, pravidelných opakovaných preškolení ako aj účasťou na odborných
seminároch a konferenciách. Školenia zabezpečuje personálne oddelenie
v spolupráci s vedúcimi útvarov v nasledujúcich oblastiach:
- povinné základné opakujúce sa školenia vyplývajúce z BOZP a PO
- školenia zamerané na zabezpečenie základnej odbornej spôsobilosti
- školenia zamerané na zvyšovanie odbornej spôsobilosti a kvalifikácie
- jednorazové semináre a kurzy
- školenia vodičov osobných vozidiel
Starostlivosť o zamestnancov:
Spoločnosť INS zabezpečuje svojim zamestnancom:
- príspevok na stravovanie podľa § 152 ZP vo výške 55 % stravného,
- poskytnutie sociálnej výpomoci v prípade dlhodobej práceneschopnosti,
- poskytnutie príspevku na rekreačný pobyt pre deti zamestnancov vo
- veku do skončenia povinnej školskej dochádzky,
- príspevok na dôchodkové doplnkové poistenie zamestnancov orga- nizovanie akcií pre dôchodcov – bývalých zamestnancov poskyto- vanie odmien jubilantom pri významných pracovných výročiach.
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Dôvody vzniku spoločnosti
BVS sa z dôvodu zabezpečenia vysokej kvality a efektivity hlavných
činností rozhodla vyčleniť podporné a obslužné činnosti do externého
prostredia. Založila obchodnú spoločnosť INS, ktorú personálne
obsadila pracovníkmi Divízie servisných činností (DSČ ), obslužnej
divízie BVS a vložila do nej časť svojho majetku ako aj materiálnotechnického vybavenia.

Ciele spoločnosti
Roky 2008 a 2009 sa niesli v znamení skvalitňovania servisných služieb
poskytovaných pre BVS na základe Rámcovej zmluvy o poskytovaní
služieb – SLA. Poskytovanie týchto servisných činností na vodovodných a kanalizačných sieťach na čo najvyššej kvalitatívnej úrovni
zostáva naďalej prioritou aj pre nasledujúce obdobia s dôrazom na
rozšírenie oblastí vzájomnej spolupráce.
Hlavné smerovanie budúcich aktivít spoločnosti INS je obsiahnuté
v Strategickom pláne rozvoja do roku 2012, ktorý bol vedením
spoločnosti spracovaný v závere roka 2009 a ako nosné činnosti pre
budúce obdobia predpokladá rozvoj stavebnej činnosti zameraný
aj na externé prostredie a komplexnú správu obchodných aktivít
spojených s meradlami prietoku vody. Zároveň predpokladá
významnejšie zapojenie sa do logistických procesov v rámci celej
skupiny spoločností patriacich pod BVS.
Budúca spolupráca v rámci spoločností zastrešených BVS bude zameraná na skvalitňovanie komunikácie s cieľom dosiahnuť vyššiu úroveň
poskytovaných služieb pre zákazníkov a tiež maximalizácie synergických efektov, ktoré vyplývajú z tejto spolupráce.
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dcérska spoločnosť
BIONERGY, a. s.
Základné údaje:
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 nebezpečným odpadom
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
(maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom
živnosti (veľkoobchod)
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
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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 skutočnosti

Ľudské zdroje

Valné zhromaždenie Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s., ktoré
sa konalo 29. októbra 2009, prijalo a schválilo návrh na založenie
obchodnej spoločnosti BIONERGY, a.s., (ďalej len BNG), so sídlom
na Prešovskej 48, 826 46 Bratislava, so 100-percentnou majetkovou
účasťou BVS. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou
spísanou formou notárskej zápisnice dňa 30. novembra 2009 v zmysle
príslušných ustanovení z.č. 513/1991
Z. z. 31. decembra 2009 bola zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 4932/B.
Dňom vzniku prešli zamestnanci kalového a plynového hospodárstva
Divízie ČOV na prevádzkach vo Vrakuni, Petržalke, Devínskej Novej
Vsi a Senici so všetkými právami a povinnosťami do novozaloženej
spoločnosti BNG.
Pri založení spoločnosti bol do jej vlastníctva prevedený 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 posudkom. Nehnuteľný
majetok pozostáva z budov a pozemkov viažucich sa ku kalovému
a plynovému hospodárstvu v areáloch ČOV vo Vrakuni, Petržalke,
Devínskej Novej Vsi a Senici.

Do spoločnosti BNG bolo pri je vzniku prevedených so všetkými
právami a povinnosťami 36 zamestnancov, ktorí tvoria základný pilier
výrobno-technického úseku spoločnosti.
Vzdelávanie zamestnancov
BNG ako zamestnávateľ vníma kvalitu svojich zamestnancov, teda ich
znalosti, zručnosti a hlavne postoje a správanie za najvýznamnejší kapitál formujúci firemnú kultúru. Zámerom vzdelávania zamestnancov
je dosiahnutie trvalých zmien, najmä v znalostiach, zručnostiach a postojoch, ktoré podporujú a zvyšujú výkon zamestnanca pri plnení jeho
úloh a cieľov vyplývajúcich zo stratégie a potrieb našej spoločnosti.
Starostlivosť o zamestnancov
Medzi hlavné benefity, ktoré spoločnosť poskytuje svojim zamestnancom, patrí príspevok na stravovanie podľa §152 Zákonníka práce vo
výške 55 % stravného. K ďalším výhodám patria poskytovanie sociálnej
pomoci v prípade dlhodobej práceneschopnosti. V zmysle kolektívnej
zmluvy spoločnosť poskytuje príspevky na individuálne zabezpečený rekreačný pobyt pre deti zamestnancov do skončenia povinnej
školskej dochádzky, príspevok na dôchodkové doplnkové poistenie
zamestnanca ako aj poskytovanie odmien jubilantom pri významných
pracovných výročiach.
V neposlednej rade k starostlivosti o zamestnancov patria aj príspevky
zo sociálneho fondu na kultúru a šport.
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Dôvody vzniku spoločnosti
BVS sa v predchádzajúcom období okrem hlavných činností, ktorými sú
výroba, dodávka pitnej vody a odvádzanie a čistenie odpadovej vody, sústredila aj na rad vedľajších činností. S cieľom zvyšovania kvality, efektivity
poskytovaných služieb hlavných činností sa začala systematicky venovať
a orientovať najmä na svoje hlavné činnosti.
Medzi tieto činnosti patria aj výkony spojené so spracovaním zmesového kalu a jeho ďalším využitím, ktoré boli realizované prevažne na ČOV.
Z dôvodu ich postavenia k hlavnému predmetu podnikania BVS bola
týmto činnostiam venovaná menšia pozornosť a tým boli zabezpečované
menej efektívne, čo malo nepriaznivý ekonomický dopad na samotnú
spoločnosť BVS.
Navyše rozvíjajúce sa aktivity v tejto oblasti začali vyžadovať väčšie finančné zdroje. Tento stav, ale aj skutočnosť, že spoločnosť na ČOV nevyužívala
celkovú kapacitu a potenciál svojich technologických zariadení, podnietil
uvažovať a reálne oddeliť tieto činnosti do 100-percentnej dcérskej
spoločnosti BNG. Spoločnosť BNG sústredením sa na predmet svojho
podnikania, ktorým je:
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Spracovanie surových kalov ako aj spracovanie ďalšieho
biologicky rozložiteľného odpadu
Výroba a dodávka elektrickej energie a tepla
Poskytovanie energetických služieb
ako aj expanziou do externého prostredia dokáže efektívnejšie využívať svoje
kapacity a tým znižovať priame náklady BVS.
Okrem priameho pozitívneho ekonomického dopadu na BVS môže spoločnosť BNG priaznivo vplývať na riešenie komunálnej problematiky nakladania
s biologicky rozložiteľným odpadom a v oblasti výroby a dodávky elektrickej
energie priamo znižovať náklady nielen BVS, ale aj ostatným komunálnym
spoločnostiam.

Ciele spoločnosti
Spracovanie surových kalov
Cieľom spoločnosti v súčasnosti prevládajúcom predmete podnikania
je zabezpečenie kontinuálneho spracovania, zefektívnenie výrobných
procesov a tým zníženie nákladov na spracovanie kalov. Pre
dosiahnutie tohto cieľa je okrem systémových opatrení potrebné
zabezpečiť dostatočné investičné zdroje potrebné pre rekonštrukciu,
modernizáciu a intenzifikáciu jestvujúcich zariadení.
Biologicky rozložiteľný odpad
Vznik spoločnosti bol aj reakciou na upravujúcu sa legislatívu v oblasti
likvidácie odpadov a z toho vyplývajúcej potreby hlavného mesta SR
Bratislavy riešiť problematiku nakladania s biologicky rozložiteľným
odpadom, ktorý je súčasťou tuhého komunálneho odpadu.
Z vyššie uvedeného je cieľom spoločnosti zabezpečovať spracovanie
a zhodnocovanie relevantného biologicky rozložiteľného odpadu
produkovaného na území Bratislavy, produkovaného jednak ako
súčasť tuhého komunálneho odpadu, ale aj odpadu produkovaného
veľkoproducentmi.
Pre naplnenie tohto cieľa je nevyhnutné dobudovať technológie
nevyhnutné pre kompletné spracovanie a zhodnocovanie tohto
druhu odpadu, čím by sa riešila aj problematika zhodnotenia kalovej
sušiny ako odpadu pri spracovaní surového kalu.

Výroba a dodávka elektrickej energie
Cieľom v oblasti výroby elektrickej energie v najbližšom období je
rozšírenie spravovaných výrobných zariadení elektrickej energie
z obnoviteľných zdrojov zo súčasných 1,5 MWe inštalovaného výkonu
na 10 MWe do roku 2011. Keďže spoločnosť má dostatočné odborné
kapacity v oblasti obchodovania s elektrickou energiou, plánuje do roku
2012 preniknúť na trh obchodovania s elektrickou energiou a postupne aj
medzi špičku dodávateľov elektrickej energie na Slovensku.
Týmto riešením BVS spoločne s dcérskou spoločnosťou BNG reálne
preukazuje svoj pozitívny vzťah k životnému prostrediu a spôsob, ako sa
správať ekologicky a zároveň ekonomicky.
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obchodné údaje
Cena pitnej vody
Cena a cenotvorba vo vodárenskom odvetví má pri niektorých prvkoch
produktového mixu spoločností špecifiká netrhového či čiastočne
trhového – regulovaného charakteru. V cenotvorbe regulovaných činností
vodárenských spoločností boli zaužívané tzv. krížové dotácie.
Vo vodárenskom odvetví to znamenalo rozdielny prístup cenotvorby
voči dvom skupinám odberateľov – domácnosti a ostatní odberatelia.
V roku 2005 boli ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným
vodovodom pre tieto dva segmenty zákazníkov úradom určené ako
jednotné. Odstraňovanie krížových dotácií bolo sprevádzané rastom cien
za výrobu a dodávku pitnej vody pre domácnosti. Ceny pre ostatných
producentov mali oproti cenám pre domácnosti klesajúci trend.

Cena odpadovej vody
V cenotvorbe za odvedenie a čistenie odpadovej vody boli taktiež
zaužívané tzv. krížové dotácie. Vo vodárenskom odvetví to znamenalo
rozdielny prístup cenotvorby voči dvom skupinám odberateľov –
domácnosti a ostatní odberatelia. V roku 2006 boli ceny za odvedenie
a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou pre tieto dva segmenty
zákazníkov úradom určené ako jednotné. Odstraňovanie krížových dotácií
bolo sprevádzané rastom cien za odvádzanie a čistenie odpadovej vody
pre domácnosti. Ceny pre ostatných producentov mali oproti cenám pre
domácnosti klesajúci trend.
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štruktúra zákazníkov
Zákazníci BVS tvoria tri základné segmenty – domácnosti, ostatní
odberatelia a iní prevádzkovatelia alebo vlastníci verejného
vodovodu. Tržby za predaj pitnej vody v segmente domácnosti
klesajú, pričom tržby za predaj pitnej vody ostatným odberateľom
rastú. Zmeny spotrebiteľského správania (domácností i ostatných)
vedú k šetreniu pitnou vodu z rôznych dôvodov, napr. nárast ceny
vodného či zvýšenie ekologického povedomia.

2004

2005

13 331

11 432

2006

13 026

2007

2008

2009

13 350

13 704

14 588

Príčiny zníženia spotreby vody v domácnostiach:
Budovanie vlastných vodných zdrojov (studní)
Keďže geografická oblasť pôsobenia BVS je charakteristická vysokou
spodnou vodou, je jednoduché a finančne výhodné vybudovať
studňu. Hoci rok 2007 so stavebným rozmachom priniesol nárast
výstavby rodinných domov v tejto oblasti a spotreba vody nestúpla
práve z uvedeného dôvodu. Takisto je tendencia budovať studne na už
existujúcich odberných miestach, čím spotreba pitnej vody klesá.
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22387

Vývoj tržieb za predaj pitnej vody podľa segmentov zákazníkov
Domácnosti
Ostatní
(tis. EUR)

22 172
11 500

15 341

Vývoj tržieb za predaj odkanalizovanej vody (tis. EUR) podľa
segmentov zákazníkov
Domácnosti
Ostatní
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Domáce spotrebiče
Domácnosti nakupujú ekonomickejšie (ekologickejšie) domáce spotrebiče
napojené na vodu. Je charakteristický nárast nákupu umývačiek riadu
(ktoré sú úspornejšie ako ručné umývanie riadu) a práčok, ktoré sú tiež
čoraz viac úspornejšie.
Sanitárne zariadenia
Úsporné sprchové hlavice, úsporné zariadenia na splachovanie toalety.
Hygienické návyky spotrebiteľov
Preferovanie sprchy pred kúpeľom.
Zariadenia na ohrev vody (vykurovacia technika)
a) rodinné domy – rastie predaj úsporných zariadení na ohrev vody
b) bytové družstvá – sú vybavené kotlami, ktoré sú napojené na pitnú vodu
2004

34 177

2005

32 482

2006

37 121

2007

34 797

Vývoj tržieb za predaj pitnej vody (v tis. EUR)
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2008

36 140

2009

36 975

(nie na TÚV). To znamená, že spotreba pitnej vody sa presúva z teplárenských
spoločností na konečných spotrebiteľov, ktorí s ňou prostredníctvom
úsporných zariadení na ohrev vody hospodária úspornejšie.
Budovanie domácich ČOV
Odpadové vody sa v domácej ČOV prečistia, čím vzniká okrem tuhého kalu
aj vyčistená úžitková voda, ktorú je možné použiť napr. na zalievanie a iné,
teda opäť klesá spotreba pitnej vody.
Pitný režim
Rastie predaj balenej pitnej vody, čiže obyvatelia uprednostňujú balenú
vodu pred vodou z verejného vodovou. Dôvody môžu byť rôzne:
neznalosť kvality pitnej vody a hygienických nárokov na ňu kladených;
dezinformácie o správnom pitnom režime atď.

2004

667 333

2005

670 233

2006

677 580

2007

2008

683 385

691 049

2009

696 603

Obyvatelia pripojení na verejný vodovod na území pôsobnosti BVS

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Príčiny zníženia spotreby vody u ostatných:
Budovanie vlastných vodných zdrojov (studní)
Keďže geografická oblasť pôsobenia BVS je charakteristická vysokou spodnou
vodou, je jednoduché a finančne výhodné vybudovať studňu, k čomu sa
prikláňajú aj ostatní odberatelia (najmä podniky s vysokou spotrebou vody,
ktorú používajú najmä na technické, výrobné či priemyselné účely).
Sanitárne zariadenia
Do rekonštrukcií budov, prevádzok, a i. sa zakomponovávajú aj úsporné
zariadenia na splachovanie toalety.
Zariadenia na ohrev vody (vykurovacia technika)
Výbava kotlami, ktoré sú napojené na pitnú vodu (nie na TÚV). To znamená,
že spotreba pitnej vody sa presúva z teplárenských spoločností na
konečných spotrebiteľov, ktorí s ňou prostredníctvom úsporných zariadení
na ohrev vody hospodária úspornejšie.
Budovanie domácich ČOV
Odpadové vody sa v domácej ČOV prečistia, čím vzniká okrem tuhého kalu
aj vyčistená úžitková voda, ktorú môžu priemyselní odberatelia použiť na
technologické, výrobné či priemyselné účely.
Pitný režim
Rastie predaj balenej pitnej vody, najmä vodných dispenzorov. To znamená, že
priemyselné podniky, prevádzky, administratívne budovy zabezpečujú pitný
režim svojich zamestnancov prostredníctvom balenej vody, čím klesá spotreba
pitnej vody z verejného vodovodu.

545 477

546 863

550 149

552 870

559 488

565 430

Obyvatelia pripojení na verejnú kanalizáciu na území pôsobnosti BVS

2004

27 686

2005

2006

2007

2008

2009

31 752

34 426

34 519

36 000

36 840

Vývoj tržieb za odkanalizovanú vodu na území pôsobnosti BVS

Výrazný nárast tržieb za vodu odkanalizovanú v segmente ostatní
producenti za posledné tri roky bol dosiahnutý zazmluvnením
miest a obcí na odvádzanie vôd z povrchového odtoku z verejných
priestranstiev, ktoré sú ich majetkom, resp. sú v ich správe.
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top zákazníci
Vývoj Top 10 zákazníkov od roku 2004
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Rok 2004
C-Term, s. r. o.
Bratislavská teplárenská, a. s.
Rajo, a. s.
Železnice Slovenskej republiky
Slovenská technická univerzita
Bytový podnik Petržalka
Prvá ružinovská spoločnosť, a. s.
Slovnaft, a. s.
Stavebné bytové družstvo občanov so sídlom v Pezinku
Spokojné bývanie, s. r. o.

Rok 2005
C-Term, s. r. o.
Bratislavská teplárenská, a. s.
Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava
Bytový podnik Petržalka
Slovnaft, a. s.
Rajo, a. s.
Železnice Slovenskej republiky
Prvá ružinovská spoločnosť, a. s.
Stavebné bytové družstvo občanov so sídlom v Pezinku
Bytové družstvo Petržalka

Rok 2006

Rok 2007

C-Term, s. r. o.
Bratislavská teplárenská, a. s.
Bytové družstvo Petržalka
Slovnaft, a. s.
Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava
Bytový podnik Petržalka
Slovenská technická univerzita
Prvá ružinovská spoločnosť, a. s.
Stavebné bytové družstvo Bratislava II.
Okresné stavebné bytové družstvo Senica

Bratislavská teplárenská, a. s.
C-Term, s. r. o.
Dalkia, a. s.
Hlavné mesto SR Bratislava
Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava
Bytový podnik Petržalka
Železnice Slovenskej republiky
Rajo, a. s.
Stavebné bytové družstvo občanov so sídlom v Pezinku
Prvá ružinovská spoločnosť, a. s.

Rok 2008
Dalkia, a. s.
Bratislavská teplárenská, a. s.
Bytové družstvo Petržalka
Slovnaft, a. s.
Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava
Železnice Slovenskej republiky
Stavebné bytové družstvo občanov so sídlom v Pezinku
Okresné stavebné bytové družstvo Senica
Prvá ružinovská spoločnosť, a. s.
Slovenská technická univerzita

Rok 2009
Dalkia, a. s.
Bratislavská teplárenská, a. s.
Bytové družstvo Petržalka
Slovnaft, a. s.
Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava
Stavebné bytové družstvo občanov so sídlom v Pezinku
Železnice Slovenskej republiky
Prvá ružinovská spoločnosť, a. s.
Okresné stavebné bytové družstvo Senica
Rajo, a. s.
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66,4
62,4

17,8

15,4

12,6

11,2

9
4,2
0,4 0,6

mimoriadne
kvalitná

kvalitná

Chuť vody (v %)

2007

nekvalitná

mimoriadne
nekvalitná

neviem
posúdiť

2009

referencie o spokojnosti zákazníkov
Porovnanie spokojnosti zákazníkov (domácností) bolo vykonané v rokoch
2007 a 2009.Výsledky prieskumu z roku 2009 sa výrazne nelíšili od
výsledkov z roku 2007. Významné rozdiely boli nasledovné:
Chuť vody. Respondenti v obidvoch rokoch považovali vodu z hľadiska
chuti za kvalitnú.
Zloženie vody. V roku 2009 sa významne zvýšil podiel respondentov,
ktorí považujú vodu z verejného vodovodu za kvalitnú z hľadiska jej
zloženia.
Doba fakturácie. V roku 2009 sa významne zvýšil podiel respondentov,
ktorým je ľahostajná doba fakturácie a na druhej strane sa výrazne znížil
podiel respondentov, ktorým vyhovuje doba fakturácie (buď absolútne,
alebo čiastočne).
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Hodnotenie pracovníka mimo sídla BVS
V roku 2009 sa významne znížil podiel respondentov, ktorí hodnotili
správanie pracovníka kladne a na druhej strane sa zvýšil podiel tých, ktorí
ho hodnotili veľmi kladne alebo jeho správanie nevedeli posúdiť.
Komunikácia prostredníctvom pošty
V roku 2009 sa významne zvýšil podiel respondentov, ktorí boli spokojní
s komunikáciou prostredníctvom pošty.

65,2
57,4

45,4
40,4

38,4

35,4
25,4

27,2

25,4
19,2

4,4

3,4 4,6

2,6

mimoriadne
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kvalitná

Zloženie vody (v %)

1,6
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2007

2

0

mimoriadne
nekvalitná

neviem
posúdiť

absolútne
vyhovuje

2009

čiastočne
vyhovuje

Doba fakturácie (v %)

2

nevyhovuje

2007

je mi to
jedno

2009

64,4

62

52,2
46,9

30,2
26,2

24,2

21,9
18

15,4

14,3

9

4,1 5,1
0,8
veľmi
kladne

kladne

záporne

0,8

0

veľmi
záporne

neviem

Hodnotenie pracovníka mimo sídla BVS, a. s. (v %)

0

neuvedené

2007

2009

0,6 0,8
spokoní
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čiastočne
nespokojní

0,6 0,6
nespokojní

Komunikácia prostredníctvom pošty (v %)
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sme

2007

2009
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finančná analýza
Výroba vody, prevádzka verejných vodovodov a kanalizácií je
sieťovým odvetvím s vysokou náročnosťou na objem fixných aktív.
Celkové aktíva spoločnosti zaznamenávajú trvalý rast s výrazným
trvalým zvyšovaním hodnoty neobežného majetku.

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Vlastné imanie spoločnosti sa každoročne zvyšuje ziskom, ktorý je po
rozdelení valným zhromaždením akcionárov ponechaný v spoločnosti na
zabezpečenie investičného procesu. Vlastné imanie spoločnosti sa počas
šiestich rokov zvýšilo o 55 480 tis. €. Na jednu akciu základného imania
pripadalo v roku 2009 vlastné imanie v sume 44,82 €, čo predstavuje
zvýšenie od roku 2004 o 6,55 €.

2004

2005

2006

2007

2008

2009

500

400

450
27,68
41,71

53,50

60,84

41,57

28,84

400

380

350
300

360

250
302,67

308,68

324,21

353,95

364,31

400,91

200

379,94

150
100
50

324,46

335,12

340,14

348,27

349,39

320
300

0

Aktíva spoločnosti (v mil. EUR)
hodnota neobežného majetku

340

Vlastné imanie (v mil. EUR)
celkové aktíva

Finančná analýza

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Hodnota neobežného majetku (EUR)
Hodnota obežného majetku (EUR)
Celkové aktíva (EUR)
Vlastné imanie (EUR)

302 674 866
41 708 855
344 383 721
324 462 823

308 679 280
53 501 924
362 181 204
335 115 248

324 205 637
60 845 681
385 051 318
340 139 846

353 954 393
415 701 73
395 524 566
348 271 528

364 313 149
28 837 880
393 151 029
349 393 642

400 911 054
27 679 372
428 590 426
379 943 597
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2004

46

2005

2006

2007

2008

2009

44
42
40
38
36
34

Vývoj vlastného imania na akciu (v EUR)
53 149

973

828

27 686

31 753

34 177

32 482

2004

2005

Tržby (tis. EUR)

57,913

2004

1 039

914

34 519

36 000

36 840

37 121

34 797

36 140

36 975

2006

2007

2008

2009

956

1 159

34 426

voda faktur.

66,459

72,214

2005

2006

voda odkanal.

služby ostatné

99,821

102,924

2007

2008

Produktivita zamestnancov BVS, a. s. (tis. EUR)
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109,779

2009

43 243
39 241

2004

45 641 44 225 45 999 46370

2005

2006

40 888 41011
37 576

2007

2008

51765

36 494

2009

Pridaná hodnota BVS (v tis. EUR)
Pridaná hodnota Pridaná hodnota na zamestnanca

Pridaná hodnota
Ukazovateľ pridanej hodnoty hovorí o tom, akú hodnotu podnik v danom
období vyprodukoval. Z grafu je zrejmé, že pridaná hodnota vzrástla v roku
2005 oproti roku 2004, kde sa pozitívne prejavilo úmerné čerpanie nákladov
k tržbám. Vývoj tržieb síce zaznamenáva medziročný rast, no nezobrazuje
dostatočne tvorbu zdrojov, pretože predaj v technických jednotkách (m3)
od roku 2004 výrazne klesol. Dopad poklesu kubíkov bol zmiernený najmä
zvýšením cien vodného a stočného.
Naopak, výrobná spotreba zaznamenala od roku 2006 nárast, výrazne
v položke služby, čo sa prejavilo v pridanej hodnote aj vo výsledku
hospodárenia.
Porovnanie vývoja v ostatných obdobiach, t. j v rokoch 2007 až 2009,
ukazuje výrazný prepad tržieb v roku 2007 a v ďalších rokoch, ako bolo
spomenuté, bol síce nárast tržieb, no nedostatočný (zo spomenutých
dôvodov) k nárastu výrobnej spotreby. Tieto vplyvy sa prejavili aj vo vývoji
pridanej hodnoty v ostatných rokoch.

10 458

7 545

5 196

2 617

6 212
20 309

19 340

2005

2006

2007

2008

100

21 597

23 155

18 058

25 220

110
120

31 111

31 008

27 608

2009
(odhad)

122

130

29 454

26 934

25 226

137

140
145
150

-122
2004

2005

2006

2007

2008

Vývoj vybraných finančných ukazovateľov (v tis. EUR)
EBITDA Odpisy Zisk po zdanení

EBITDA
Ukazovateľ EBITDA predstavuje zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi
a amortizáciou hmotného a nehmotného majetku spoločnosti.
EBITDA charakterizuje čistú prevádzkovú činnosť bez vplyvu položiek,
o ktorých je vopred známy ich nevýdajový charakter (odpisy). Dôsledkom
riadenia a koordinácie výrobných a prevádzkových aktivít je výška
EBITDA, t. j. ukazovateľ vyjadruje výsledok podnikového úsilia bez vplyvu
externých faktorov (úroky a dane).
Na vývoji EBITDA sa rovnako ako v prípade pridanej hodnoty prejavilo
čerpanie výrobných a prevádzkových nákladov (predovšetkým služieb) pri
poklese predaja v technických jednotkách.

2009

160

157

154

Umiestnenie sa BVS v rebríčku TREND TOP

Pozícia BVS podľa ekonomického týždenníka TREND
Slovenský prestížny ekonomický týždenník Trend každoročne uverejňuje
poradie 200 spoločností na Slovensku s najlepšími hospodárskymi
výsledkami. Štatistika Trend Top 200 je zostavovaná zo zverejnených
hospodárskych výsledkov a hodnotí viaceré kategórie. Bratislavská
vodárenská spoločnosť dosiahla počas rokov 2005 až 2009 veľmi dobré
výsledky hospodárenia, ktoré sú odrazom súhrnu vnútorných postupov
a opatrení a vonkajších faktorov, ktoré mali v uvedenom období vplyv na
podnikanie spoločnosti. Na základe týchto výsledkov sa BVS v kategórii
nefinančných spoločností pôsobiacich na Slovensku pozične zlepšila
oproti roku 2005 o 23 miest.

| 55

Perspektívy modernizácie infraštruktúry BVS
Vodárenská infraštruktúra v území súčasnej pôsobnosti BVS bola
tvorená za posledné obdobie pred začiatkom predmetného časového
obdobia 2004 – 2009 dvomi vodárenskými podnikmi – VaK, š.
p., Bratislava a ZsVAK, š. p., Bratislava. Tento organizačný model
pretrvávajúci niekoľko desaťročí vtlačil pečať do koncepcií
a technických riešení vodovodných a kanalizačných systémov týchto
dvoch samostatných subjektov v danom území. Uvedené koncepcie
a technické riešenia boli ovplyvňované rôznymi faktormi ako
napríklad geografické a hydrogeologické danosti území či ekonomické
možnosti jednotlivých vodární. Takto boli postupne vybudované
pomerne rozsiahle systémy zásobovania vodou a kanalizácie.
Vzhľadom na spomínanú vtedajšiu územnú pôsobnosť podnikov vodární
boli tieto systémy oddelené. Prepojené boli len v ojedinelých prípadoch:
napr. kanalizácia obce Ivanky pri Dunaji prepojená na ÚČOV Bratislava
Vrakuňa, prívod vody z vodárenského zdroja Šamorín prepojený na
vodárenský areál Podunajské Biskupice a prívod vody z Lamača na južný
okraj oblasti Záhoria.
Kým vodárenský systém mesta Bratislavy bol postavený na zdrojoch
vody s výbornou kvalitou a s potrebou presahujúcou výdatnosť,
na ostanom území bolo nutné využiť aj zdroje s nevyhovujúcou kvalitou
vody vyžadujúcu neraz aj náročnú úpravu (resp. bez úpravy – na
úkor kvality vody). Podobne, kým v oblasti Bratislavy boli vybudované
pomerne veľkorysé kapacity vodárenských i kanalizačných zariadení,
na ostatnom území tieto neraz absentovali, resp. nedosahovali
dostatočné kapacity. Začiatok predmetného obdobia 2004 – 2009 možno
charakterizovať, čo sa týka vodárenskej infraštruktúry na terajšom území
v pôsobnosti BVS, na dobrej úrovni vybudovaným verejným vodovodom
v Bratislave disponujúcim kvalitatívne a kvantitatívne vyhovujúcimi
zdrojmi, dostatočnými akumuláciami, distribučnými kapacitami a vysokým

percentom počtu obyvteľov zásobovaných vodou z verejného vodovodu
blížiacim sa k plnému nasýteniu. Na ostatnom území to boli jednotlivé
i skupinové vodovody postavené na neraz nekvalitných a kapacitne
nedostatočných zdrojoch s potrebou úpravy. Úroveň zásobovania
korešpondovala s celoslovenským priemerom, ale v niektorých regiónoch
zaostávala.
V oblasti zásobovania vodou územia v pôsobnosti BVS sa dá konštatovať
ako hlavný nedostatok nevyváženosť úrovne systémov Bratislavy
a ostatného územia, dovtedy nevyužité možnosti kvalitných zdrojov pre
deficitné oblasti (najmä Záhoria) a absencia tranzitných distribučných
kapacít pre zabezpečenie maximálnej hospodárnosti, spoľahlivosti
a bezpečnosti dodávky vody.
Podobne v oblasti kanalizácie, kým v Bratislave boli vybudované
dostatočné kanalizačné sústavy s vyhovujúcimi čistiarňami odpadových
vôd, zabezpečujúce podiel obyvateľov bývajúcich v domoch pripojených
na verejnú kanalizáciu blížiaci sa plnému nasýteniu, na ostatnom území
boli kanalizácie len v bývalých okresných mestách a niektorých väčších
obciach, pričom sa prejavoval značný nedostatok čistiarenských kapacít
s negatívnym dopadom na možnosti pripájania nových producentov,
ale aj na životné prostredie. Podobne ako v prípade zásobovania vodou,
úroveň kanalizácie korešpondovala s celoslovenským priemerom, ale
v niektorých regiónoch zaostávala. Navyše táto úroveň značne zaostávala
za úrovňou zásobovania vodou v danom regióne, čo neplatilo o Bratislave,
kde – ako už bolo spomenuté – dosahovali temer plné nasýtenie.
V oblasti kanalizácie územia v pôsobnosti BVS sa dá konštatovať ako
hlavný nedostatok značná atomizácia kanalizačných sústav v území
mimo Bratislavy prejavujúca sa väčším počtom menších čistiarní
odpadových vôd s nepriaznivým dôsledkom na prevádzku (hospodárnosť,
spoľahlivosť), ako aj životné prostredie (málo vodnaté recipienty).
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V neposlednom rade však treba konštatovať nedostatok kapacít
(čistiarenských kanalizačných systémov v území mimo Bratislavy)
brániacich možnosti pripájania nových producentov odpadových vôd.
Uvedeným stavom koncepcie a technických riešení vodárenskej
infraštruktúry disponovala BVS, a. s., na začiatku obdobia 2004 – 2009. BVS
uvedený stav bezodkladne zhodnotila a vypracovala rámcovú koncepciu
modernizácie vodárenskej infraštruktúry, ktorá bola zapracovaná do
Stratégie modernizácie vodárenskej infraštruktúry BVS (ďalej stratégia)
a schválená ako rozhodujúci strategický dokument. Stratégia vytýčila
zásadné smery, ktoré boli v ďalších úlohách rozpracované do detailnejších
riešení. Tieto zásadné smery sa orientovali na dosiahnutie vysokej kvality
dodávanej vody, na dosiahnutie vyhovujúceho čistenia odpadových
vôd, na prevádzkovú spoľahlivosť a bezpečnosť zásobovania vodou
a kanalizácie a na dosiahnutie dostatočných kapacít pre vodárenské
zabezpečenie rozvojových zámerov.
Koncepcie stanovené v stratégii boli postupne preverované a detailnejšie
rozvinuté v koncepčných dokumentoch, z ktorých treba spomenúť štúdie
zásobovania vodou oblasti Záhoria, Senického skupinového vodovodu,
Podhorského skupinového vodovodu, východnej oblasti Bratislavy
(Podunajské Biskupice – Pezinok Grinava – Rača), Záhorskej Bystrice
a Marianky, Limbachu, Stupavy, ďalej štúdie zaoberajúce sa optimálnym
využitím prameňov či analýzou procesov a prvkov systémov zásobovania
vodou. V oblasti kanalizácií to boli štúdie čistiarní odpadových vôd (ÚČOV
Vrakuňa, ČOV Petržalka a ČOV Devínska Nová Ves v Bratislave, ČOV Holíč, ČOV
Hamuliakovo), ďalej štúdie kanalizačných sietí ako zberača E, F, kanalizácie
v lokalite Bratislavy Matador a v malokarpatskom a seneckom regióne.
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S cieľom disponovať stále aktuálnou stratégiou bola každoročne až do
súčasnosti aktualizovaná. V stratégii stanovené ciele a k nim vedúce
koncepcie a riešenia boli napĺňané realizáciou modernizácie vodárenských
stavieb. Za účelom dosahovania vysokej kvality vody dodávanej do
spotrebiska sa zrealizovali prívody vody do skupinového vodovodu
Suchohrad – Záhorská Ves a do skupinového vodovodu Čataj – Báhoň,
ktoré mali kvalitatívne nevyhovujúce zdroje (na kvalitu dodávanej vody
boli dovtedy udelené výnimky). Kvalita vody bola predmetom ďalších úloh
a následných úprav, ktoré riešili zákal vo vodovodnom systéme Plavecký
tvrtok – Malacky či oblasti Gbely.
Modernizáciami boli rozšírené vodovodné a kanalizačné siete, z ktorých
významnejšie boli v Bratislave v MČ Jarovce, Rusovce, Čunovo, Vajnory,
ďalej napr. na uliciach Vlárska, Sliačska, Lopenícka, Krahulčia, Tupého,
Prístavná, resp. mimo Bratislavy napr. v Stupave, v Rohožníku, v Záhorskej
Bystrici, v Marianke, v Skalici, v Gbeloch a vo Vinosadoch.
Ďalšími modernizáciami boli zrealizované nové vodovody a kanalizácie
v obciach ako Kuklov, Borský Svätý Jur, Sekule a Moravský Svätý Ján,
v Senici, Čáčove a Kunove a v Rovensku.
Vyhovujúce kvantitatívne a kvalitatívne parametre zariadení
a optimalizácie s dôsledkom efektívnosti, spoľahlivosti, bezpečnosti
a kapacitnej dostatočnosti tejto infraštruktúry boli dosiahnuté
modernizáciou vodovodných a kanalizačných systémov. Čo sa týka
vodovodov, konkrétne realizáciou významných distribučných úprav,
napr. prepojenie vodárenských sústav v uzle Podunajské Biskupice,
dokončenie prívodu vody z Bratislavy (Lamača) na Záhorie, nový vodojem
IV. tlakového pásma Bratislavy na Kolibe, prívod vody z Vajnor do oblasti
Čiernej vody, prívod vody do Dunajskej Lužnej, do Limbachu, úprava

Vysvetlivky
Vodárenské sústavy a objekty

Kanalizácie a ČOV

diaľkovod
skupinový vodovod vo výstavbe
skupinový vodovod vo výhľade
vodojem / vodojem vo výhľade
vodojem vo výstavbe
čerpacia stanica / č.s. vo výstavbe
čerpacia stanica vo výstavbe
úpravňa
vodný zdroj / vodný zdroj vo výhľade
prerušovacia komora
odber z toku
4-33-01
vodárenská nádrž
číslo prevádzkovej jednotky

v majetku a prevádzke BVS a.s.
v prevádzke BVS a.s.
mimo majetku a prevádzky BVS a.s.
zásadné smery rozvoja kanalizácií

Infraštruktúra vybudovaná/zmodernizovaná od roku 2004
Vodovody a vodojemy
Kanalizacia a ČOV

štátna hranica
okresná hranica
hranica vodárenskej spoločnosti
rozvodnica povodí hlavných tokov
rozvodnica čiastkových povodí
rozvodnica základných povodí
hydrologické poradie

systému zásobovania vodou mesta Senec, obce Ivanka pri Dunaji,
Hamuliakova a Kalinkova, Stupava, úprava vody
z VZ Hamuliakovo a úpravy na úpravni vody Veľké Leváre.
Čo sa týka kanalizácií, ukončila sa modernizácia kanalizačných
systémov Pezinka, Bernolákova a Ivanky pri Dunaji,
zabezpečujúca odvádzanie odpadových vôd na ÚČOV
Bratislava Vrakuňa, modernizácia ČOV Myjava, Malacky,
Hamuliakovo, Plavecký Štvrtok a čiastočne Senec a Senica, ale
aj ďalšie prevádzkové intenzifikačné úpravy realizované cestou
mimo investícií. Boli položené základy kanalizácie niektorých
obcí – napr. Zálesie, Borský Mikuláš. Ďalšie modernizačné úpravy
sa vykonali na kanalizácii v Senci, v povodí ČOV Hamuliakovo a na
zberači F, C v Bratislave.
Vyhľadávacou štúdiou a výberom optimálneho riešenia, resp.
nadväzujúcim rozhodnutím bolo ustanovené umiestnenie centrálneho
technologického dispečingu a potom bol tento dispečing vybudovaný.
Dispečing už pri v súčasnosti jestvujúcom rozsahu zabezpečuje
integrovaný systém riadenia, pričom sa stále rozširuje.
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Investičná výstavba
Základným predpokladom poskytovania kvalitných
vodohospodárskych služieb je dobrý stav verejných vodovodov
a kanalizácií a ich vyhovujúca kapacita. Dosahovanie tohto dobrého
stavu a vyhovujúcich kapacít však nie je možné bez rekonštrukcie
a modernizácie majetku.
BVS disponuje určitým rozsahom hmotného majetku (zariadení verejných
vodovodov a verejných kanalizácií). Strategickým zámerom BVS je
starostlivosť o tento majetok, jeho udržiavanie v dobrom stave, zveľaďovanie
a rozvoj. Investičná výstavba vychádza z jestvujúceho prevádzkového stavu
a z rozvojových zámerov 155 miest a obcí a 17 mestských častí Bratislavy, pre
ktoré naša spoločnosť vykonáva odbornú činnosť v zásobovaní pitnou vodou,
odkanalizovaní a čistení odpadových vôd.
Pre skvalitnenie procesného riadenia výrobných a obchodných činností
spoločnosti sa na všetkých stavbách realizuje nový technologický
informačný systém riadenia.
Realizáciou rozvojových investícií a rekonštrukciami jestvujúcich sietí
a objektov ČOV sa postupne napĺňa rozvoj zásobovania pitnou vodou
a odkanalizovania regiónov BVS a znižujú sa straty vo vodovodnej sieti
v súlade s plánom.

2004

2005

2006

2007

2008

2009

29,442

28,804

46,003
37,594
26,599
15,781

Plnenie plánu investícií a investičnej výstavby (mil. EUR)

Nižšie plnenie plánu investícií a investičnej výstavby v roku 2008 a 2009
bolo spôsobené tým, že na niektorých stavbách sa pre problémy
a komplikácie pri projektovej príprave nezačala realizácia.
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Rok 2004. Dokončených 36 stavieb, z nich najvýznamnejšie:

Rok 2006. Ukončených 41 stavieb, z toho najdôležitejšie:

Prestavba Galvaniho ul., prekládka výtlačných potrubí DN 800 a DN 1200
Odkanalizovanie obcí Jarovce, Rusovce, Čunovo, III., IV. a VI. etapa
Ľudová štvrť, rekonštrukcia kanalizácie a vodovodu, II. stavba
Obchodná ul., rekonštrukcia kanalizácie
„D“ blok, rekonštrukcia objektu, kanalizácie a priľahlých priestorov,
Prešovská ul.

1.stavby zo štrukturálnych fondov EÚ :
- SV Senica, zásobovanie obcí Kuklov, Borský Sv. Jur, Sekule
a Moravský Sv. Ján pitnou vodou
- Myjava, rekonštrukcia a rozšírenie ČOV
2.ostatné stavby :
- Bulharská ul., rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie
- Úprava vodnej priekopy na pešiu zónu, revitalizácia čitárne
Červený rak – vodovod a kanalizácia
- Miletičova – Košická, modernizácia a rekonštrukcia vodovodov
a kanalizačných stôk
- Mierová ul., rekonštrukcia vodovodu DN 200, II. časť
- Skalica, Námestie slobody, rekonštrukcia vodovodu
- Vysoká pri Morave – Záhorská Ves – Suchohrad, prívod vody

Rok 2005. Ukončených 43 stavieb, z toho s vyššou prioritou:
Pribinova ul., rekonštrukcia kanalizačného zberača
Bajkalská ul. – Tomášikova ul., rekonštrukcia vodovodu DN 400
Mierová ul., rekonštrukcia vodovodu, I. etapa
Obchodná ul. – Heydukova ul., preložka vodovodu DN 600
Nábrežie arm. generála L.Svobodu, rekonštrukcia výtlačného
vodovodného potrubia DN 500, ktorá sa uskutočnila v koordinácii
s Magistrátom hl.mesta SR Bratislavy
Dunajská ul., rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie
Vrančovičova, Rajtákova, Rácova ul., kanalizácia, komunikácie,
rekonštrukcia vodovodu
Záhradnícka ul., rekonštrukcia kanalizácie
Žilinská ul., rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie
VZ Maruša, rekonštrukcia a prístupová komunikácia
Borský Mikuláš, tlaková kanalizácia, I. etapa
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Rok 2007. Ukončených 32 stavieb, z toho najdôležitejšie:
Vajnorská – Rožňavská ul., rekonštrukcia kanalizačného zberača „C“
Nový most, rekonštrukcia šachiet, Vajanského nábrežie,
rekonštrukcia vodovodu
Rača, rekonštrukcia zberača „F“ a dažďová nádrž
Námestie SNP, rekonštrukcia kanalizácie DN 300/450
ÚV Kúty, modernizácia vápenného hospodárstva
ÚV Holič, sklad kyseliny chlorovodíkovej, rekonštrukcia
Tupého ul., rekonštrukcia a rozšírenie vodovodu
Malokarpatský región, odkanalizovanie, úsek ÚČOV Vrakuňa –
VČS Ivanka pri Dunaji
Svätý Jur, ČS a vodojem – rekonštrukcia
Koliba, Brečtanová ul., rozšírenie VDJ IV. tlakové pásmo

Rok 2008

Rok 2009. Ukončených 20 stavieb, z toho najdôležitejšie:

V roku 2008 bol dokončený súbor stavieb, ktoré boli prioritné a ako
celok tvoria odkanalizovanie Malokarpatskej 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 kapacitou ČOV Pezinok, na základe čoho BVS,
a.s., dávala nesúhlasné stanoviská k novému napojeniu a vypúšťaniu
odpadových vôd do kanalizácie. Okrem mesta Pezinok sa umožní
napojiť na kanalizáciu obciam Viničné, Slovenský Grob, Ivanka pri
Dunaji a Chorvátsky Grob vrátane Čiernej vody. Na hlavný výtlak
z mesta Pezinok do Bratislavy bol v Ivanke pri Dunaji napojený aj
novovybudovaný kanalizačný výtlak z Bernolákova v dĺžke 3,2 km,
na základe čoho nebude potrebné prevádzkovať ČOV Bernolákovo.
Celkové náklady súboru štyroch stavieb sú 437 178 tis. Sk.

ČOV Hamuliakovo, rekonštrukcia, modernizácia a výstavba nových
objektov
Mýtna ul., rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie
ČOV Malacky, rekonštrukcia a modernizácia
ČOV Plavecký Štvrtok, rekonštrukcia a rozšírenie
Bojnická ul., rekonštrukcia vodovodu DN 1200 a DN 150

Musíme konštatovať, že za obdobie rokov 2004 – 2009 bolo
zrealizovaných spolu 199 stavieb v hodnote 131 723 tis. €
(3 968 287 tis. Sk), ktoré zabezpečil kolektív v úzkej spolupráci
s jednotlivými divíziami a finančným úsekom.

Ďalšie ukončené stavby sú najdôležitejšie :
Senec, rekonštrukcia vodovodnej a kanalizačnej siete – hlavná časť
Senica, Čáčov, Kunov, odkanalizovanie mestských častí
VZ Hamuliakovo, úpravňa vody
Myjava – Fajnory, rekonštrukcia čerpacej stanice
Vápencová ul., rekonštrukcia kanalizácie
Ul. Na vŕšku, Kapitulská, Klariská, Farská, Prepoštská ul., rekonštrukcia
vodovodu
Marianka, kanalizácia
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europrojekty
V oblasti koncepcií rozvoja vodohospodárskej infraštruktúry BVS
postupuje v zmysle dokumentu Strategické zámery BVS v oblasti
vodohospodárskej infraštruktúry. Z dokumentu vyplývajú priority
investičnej politiky zohľadňujúce splnenie záväzkov SR v zmysle
prístupových rokovaní a zmluvy s Európskym spoločenstvom, t. j.
do roku 2010 u aglomerácií nad 10 000 EO splniť kritériá v kvalite
vypúšťaných odpadových vôd, čo znamená dodržať limity podľa
smernice EÚ č. 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd
v znení smernice č. 98/15/EHS. Za týmto účelom boli realizované
tieto projekty:

Skupinový vodovod Senica – zásobovanie obcí Kuklov, Borský
Sv. Jur, Sekule a Moravský Sv. Ján pitnou vodou
Investor: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Miesto stavby: Kuklov, Borský Svätý Jur, Sekule a Moravský Svätý Ján
Prevádzkovateľ: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Zhotoviteľ: Združenie DOPRASTAV, a. s., AQUASTAV, a. s, na základe
verejnej súťaže s celkovou cenou 93 112 801,30 Sk
Termín realizácie: 20.5.2005 - 30.9.2006
Myjava – rekonštrukcia a rozšírenie ČOV
Investor: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Miesto stavby: Myjava – Turá Lúka
Prevádzkovateľ: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby, a. s., Tomášikova 19, Bratislava
– na základe verejnej súťaže s celkovou cenou 56 949 964,03 Sk
Termín realizácie: 26. 09. 2005 - 30. 08. 2007
Odborná pomoc pri príprave projektov Kohézneho fondu pre
Bratislavskú vodárenskú spoločnosť, a. s.
Miesto realizácie: Bratislava
Dodávateľ: Združenie pre prípravu projektov Kohézneho fondu
pre BVS, a. s., Bratislava, odkanalizovanie podunajskej časti
Bratislavského regiónu pozostávajúce z členov Aquaplus WA GmbH,
Entsorgungsbetriebe Simmering GmbH a Hydrocoop, spol. s r. o.,
na základe verejnej súťaže s celkovou cenou 1 092 617,24 Sk
Termín realizácie: 10. 03. 2005 - 30. 06. 2009
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rating spoločnosti
BVS od roku 2006 každoročne získava od renomovanej ratingovej
spoločnosti Moody`s Central Europe dlhodobý medzinárodný rating
emitenta na úrovni Baa2. Udelený globálny rating sa premieta do
lokálneho ratingu Aa2.sk na národnej ratingovej stupnici. Obe
hodnotenia vyjadrujú schopnosť BVS plniť svoje záväzky včas
a v plnej miere. Znamená to, že žiadny subjekt, ktorý by vstúpil
do spolupráce so spoločnosťou, nemusí mať obavy z neschopnosti
BVS splniť záväzky.
Agentúra Moody‘s priaznivo hodnotí dobrý finančný profil BVS so stále
vysokými, aj keď klesajúcimi hotovostnými rezervami a bez finančných
dlhov. BVS bola okrem toho doteraz vždy schopná prefinancovať všetky
svoje investičné výdavky z vlastného peňažného toku (cash flow).
Z dôvodu nezadlženosti spoločnosti sa nevyžadujú dlhové služby ani
splátky istiny a stratégia vlastníkov spočívajúca v nevyplácaní dividend
ešte viac podporuje vynikajúce likvidné postavenie.
Príloha 1. Rating Moody‘s, str. 104
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Ľudské zdroje
Po transformácii zo štátneho podniku v roku 2003 prešla BVS
významnými zmenami smerujúcimi k zefektívneniu procesov
a činností s dosahom na vývoj zamestnanosti najmä v rokoch 2004 2005. Proces ďalších organizačných zmien zameraných na posilnenie
klientskeho prístupu, vyčlenenie servisných a obslužných činností
mimo materskej firmy, zavedenie ISR do systému a v neposlednom
rade aj organizačné zmeny zamerané na energetické zhodnocovanie
odpadov vznikajúcich pri čistení odpadových vôd pokračoval aj
v rokoch 2006 - 2009. Uvedené zmeny sa pochopiteľne prejavili aj
v personálnej politike v oblasti zamestnanosti.

2004

2005

2006

2008

2009
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979
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K 1. 1. 2004 evidovala BVS vo fyzických osobách celkom 1176 zamestnancov,
ku koncu roka to bolo 1085 zamestnancov. Fyzický stav zamestnancov
k 31. 12. 2009 bol celkovo 682 zamestnancov, čo je o 494 menej ako na
začiatku hodnoteného obdobia.
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Postavenie žien v spoločnosti
V BVS pracovalo k 31. 12. 2009 celkovo 187 žien, čo je 27,42 % z celkového
počtu zamestnancov spoločnosti. Z uvedeného počtu pracovalo vo
vedúcich funkciách 23 žien, čo predstavovalo 15,65 % z celkového počtu 147
vedúcich zamestnancov. V predchádzajúcich rokoch sledovaného obdobia
bol priemerný ročný počet zamestnaných žien 187.
Počet a štruktúra zamestnancov
Vývoj zamestnanosti v rokoch 2004 - 2009, štruktúru zamestnancov
z hľadiska najvyššie dosiahnutého vzdelania a vekovú štruktúru
zamestnancov vyjadrujú uvedené grafické znázornenia.
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Priemerný vek zamestnancov spoločnosti v roku 2009 dosiahol 47
rokov, čo je v porovnaní s rokom 2004 pri hodnote 51 rokov menej
o 4 roky. Priemerný vek mužov v roku 2009 bol 48 rokov, žien 43 rokov.
U oboch pohlaví pokračuje postupný pokles priemerného veku.

3.5

Personálna politika
Poslaním BVS je zásobovanie zákazníkov kvalitnou pitnou
vodou, odkanalizovanie a ekologické čistenie odpadových vôd, kvalitné
a spoľahlivé poskytovanie služieb aj v ostatných oblastiach činnosti. BVS
záleží na kvalitnom živote ľudí a preto podporuje aktivity zamerané na
ochranu zdravia, vôd a životného prostredia.
Cieľom podnikania je tiež neustále zvyšovanie hodnoty majetku
spoločnosti pre akcionárov a dosahovanie uspokojivých finančných
výsledkov.
Z uvedených cieľov a princípov vychádza aj politika ľudských zdrojov.
Keďže ľudské zdroje sú dôležitým prvkom v procese strategického riadenia
spoločnosti, sme si plne vedomí, že na poskytovanie kvalitnejších služieb
našim klientom a napĺňanie cieľov spoločnosti potrebujeme zamestnávať,
resp. na trhu práce vyhľadávať čo najlepších ľudí, udržať si ich čo najdlhšie
a motivovať ich k najvyšším výkonom. Preto je snaha spoločnosti v oblasti
ľudských zdrojov zameraná najmä na:
- na zvýšenie úrovne stabilizácie zamestnancov
- na prehodnotenie a zlepšenie úrovne adaptačného procesu
zamestnancov
- na zvýšenie úrovne motivácie a lojality zamestnancov
- na zvýšenie vzdelanostnej úrovne zamestnancov
(rozvoj komunikačných zručností, rozvoj manažérskych zručností,
rozvoj odborných vedomostí v oblasti prevádzkovania verejných
vodovodov a kanalizácií a zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov)
- na zvýšenie jazykových znalostí zamestnancov.
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27 120

Náklady na vzdelávanie (v EUR)

V rokoch 2004 až 2009 venovala BVS náležitú pozornosť
potrebe vzdelávania zamestnancov a na tieto účely
investovala ročne v priemere 55 367 € (1 668 tis. Sk).
Prehľad vynaložených prostriedkov na vzdelávanie je
zrejmý z priloženého grafu.
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Zamestnanecké výhody (benefity)
Cieľom sociálnej politiky spoločnosti a starostlivosti o zamestnancov je
vytvorenie optimálnych podmienok pre zamestnancov na ich pracovný
výkon, na ochranu zdravia a zlepšenie zdravotného stavu zamestnancov,
na zvyšovanie ich spokojnosti, stabilizácie, lojality a spolupatričnosti.
Program sociálnej politiky BVS je zhmotnený najmä v Kolektívnej
zmluve spoločnosti na príslušný rok. V nej sú zakotvené nadštandardné
zamestnanecké výhody (benefity) nad rámec Zákonníka práce, ktoré
spoločnosť zamestnancom poskytuje z prostriedkov sociálneho fondu.
Ďalšie zamestnanecké výhody poskytuje spoločnosť mimo rámca
Kolektívnej zmluvy z prevádzkových nákladov spoločnosti (napr.
služobný automobil, služobný telefón, účasť zamestnanca na jazykovej
výučbe a pod.).
V období rokov 2004 - 2009 poskytovala spoločnosť zamestnancom:
- príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie
- príspevok na regeneráciu pracovnej sily
- príspevok na stravovanie
- odmeny pri pracovných výročiach 20, 25, 30, 35, 40 rokov
- sociálnu výpomoc pri dlhodobej PN
- sociálnu výpomoc zamestnancom a ich rodinným príslušníkom
v mimoriadnych životných situáciách
- príspevok na rekreáciu detí zamestnancov
- príspevok darcom krvi
- príspevok na spoločenské, kultúrne a športové aktivity
- preventívnu zdravotnú starostlivosť vrátane preventívneho očkovania
proti kliešťovej encefalitíde, žltačke typu A a B a chrípke
- príspevok, resp. úhradu študijných nákladov pri zvyšovaní kvalifikácie
a úľavy a pracovné voľno v súvislosti so zvyšovaním kvalifikácie
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Ďalej spoločnosť poskytovala z nákladov spoločnosti zo mzdových
prostriedkov odstupné, odchodné a dni pracovného voľna nad rámec
Zákonníka práce.
V roku 2009 vynaložila spoločnosť zo sociálneho fondu na starostlivosť
o zamestnancov prostriedky v celkovej sume 227 543,19 €.
Prehľad čerpania prostriedkov na starostlivosť o zamestnancov zo
sociálneho fondu v období rokov 2004 – 2009 je uvedený v grafe.

Odmeňovanie a motivácia zamestnancov
Spoločnosť sa po transformácii zo štátneho podniku na akciovú
spoločnosť v roku 2003, po komplexnom vstupnom audite a realizácii
významných štrukturálnych zmien v spoločnosti v rokoch 2004 - 2005
začala výraznejšie zaoberať zvyšovaním výkonnosti zamestnancov a ich
motiváciou.
Zámer spoločnosti zvýšiť výkonnosť zamestnancov, dosiahnuť osobnú
zainteresovanosť na hospodárskych výsledkoch a pozdvihnúť úroveň
motivácie zamestnancov vyústil v roku 2006 do prípravy projektu „Návrh
systému odmeňovania“ a do realizácie projektu systému odmeňovania
v rokoch 2008 - 2009. Základným prvkom nového systému odmeňovania
bol prechod z jednozložkovej mzdy na dvojzložkovú s dôrazom na
druhú, motivačnú, variabilnú zložku mzdy vyplácanú vo väzbe na
plnenie vopred stanovených cieľov.
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Pre BVS bol v oblasti odmeňovania zamestnancov významný najmä
rok 2009, keď sa začal uplatňovať nový systém odmeňovania a platnosť
nadobudla nová interná smernica Odmeňovanie zamestnancov.
Vo väzbe na túto etapu realizácie nového systému odmeňovania sa
v roku 2009 začali tiež prípravné analytické práce na zavedenie nového
systému poskytovania zamestnaneckých výhod ako súčasti uceleného
systému odmeňovania zamestnancov.
Cieľom spoločnosti pri zavádzaní nového systému poskytovania
zamestnaneckých výhod (benefitov) je vytvoriť systém, ktorý bude
motivačný, maximálne nákladovo efektívny, zohľadňujúci zvýšenie
kvality a kvantity práce zamestnancov, ich lojálnosti a spolupatričnosti.
Predpoklad zavedenia účinnosti nového systému je 1. 1. 2011.
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Ľudské zdroje
bezpečný podnik
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 v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zlepšovaní
pracovných podmienok sa v rokoch 2004 až 2009 realizovali v súlade
s plánmi jednotlivých divízií a ostatných organizačných celkov BVS.
Tieto činnosti 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 zmene
a doplnení niektorých zákonov, komplexne Bezpečnostno–technickú
službu. O úspešnosti vykonávania aktivít oddelenia BOZP a PO svedčí aj
znižovanie pracovných úrazoch v období 2004 až 2009.
Na základe splnenia kritérií programu „Bezpečný podnik“ a na základe
návrhu riadiacej komisie programu BP Národného inšpektorátu práce
bol BVS udelený 2. 10. 2008 Certifikát BEZPEČNÝ PODNIK pod číslom
002/2008. Tento certifikát potvrdzuje, že spoločnosť zaviedla efektívny
systém riadenia BOZP a dosiahla požadovanú úroveň starostlivosti
o pracovné podmienky zamestnancov. Tento certifikát zaväzuje BVS
sústavne zlepšovať pracovné podmienky, pracovné vzťahy, pracovné
prostredie, zvyšovať úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
a kultúru práce.
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S cieľom udržania certifikátu BEZPEČNÝ PODNIK bolo hlavnou
prioritou na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vykonávanie
preventívnych opatrení. Medzi ne patrí hlavne vykonávanie kontrol
jednotlivých pracovísk, vyhlásených rizikových pracovísk, kontrol
všetkých druhov vyhradených technických zariadení, vrátane ich
kompletnej technickej dokumentácie, zabezpečovanie odstraňovania
zistených 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 podobne.
Systematické vykonávanie prevencie je základným predpokladom
na trvalé udržanie kvalitatívne vysokej úrovne stavu BOZP v BVS
s možnosťami ďalšieho zlepšovania a postupného zavádzania nových
efektívnejších systémových prvkov riadenia BOZP v spoločnosti.

Úrazovosť v období 2004-2009

Príloha 2. Certifikát Bezpečný podnik, str. 105
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Informačné technológie
V dnešnom svete automatizácie a informačných technológií si aj my
uvedomujeme potrebu držať krok s dobou. Práve z toho dôvodu
naša spoločnosť investuje nielen do rozvoja sietí vodovodných
a kanalizačných, ale aj do rozvoja informačno–komunikačných sietí.
Každý rok pribúdajú pracovníci, ktorí pri svojej práci využívajú
informačno–komunikačné prostriedky.
Graf naznačuje výrazný skok v investíciách v roku 2006 z dôvodu
spustenia prevádzky Integrovaného systému riadenia (ISR).
Koncepcia integrovaného riadenia predstavuje základný rámec pre
riadenie, ktoré pokrýva oblasť technológií a procesov v spoločnosti,
s prioritou využitia informačno-komunikačných prostriedkov.
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Integrovaný systém riadenia (ISR)
ISR tvoria nasledovné systémy:
- Centrálny technologický dispečing – CTD
- Automatizačné technológie merania a regulácie a automatizované
systémy riadenia technologických procesov (ASRTP)
- Bezpečnostný a prístupový systém
- Ekonomický systém, zákaznícky systém, servisný systém a manažérsky
informačný systém a geografický informačný systém
- Komunikačný systém
- Riadenie a správa úloh
- Správa obsahu dokumentov a informácii
- Technologicko-laboratórny systém.
Zavedením ISR:
- znížili sa personálne náklady – automatizáciou sa znížil počet strojníkov
a dispečerov
- zrýchlilo riadenie – centralizácia umožnila zrýchlenie reakcie na
poruchy alebo situácie
- umožnilo sa prediktívne riadenie
- zvýšila sa bezpečnosť majetku – zvýšenie počtu centrálne sledovaných
objektov
- odstránila sa nejednoznačnosť procesu pri spracovaní zákazníckych
faktúr
- sprehľadnil sa tok doručenej pošty
- zvýšila sa úroveň bezpečnosti dát
- vytvorilo sa prostredie pre realizáciu projektov nízky tarif, projekt na
znižovanie strát vody a projekt cezhraničnej spolupráce financovaný EÚ.
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Pre našu komunikáciu so zákazníkmi a pre možnosť poskytnúť im
relevantné informácie o našich vodovodných a kanalizačných sieťach je
dôležité mať ich zdokumentované a informácie o nich rýchlo dostupné.
Na tento účel slúži Geografický informačný systém (GIS), ktorý sa
snažíme každý rok zlepšovať a obohacovať o ďalšie zamerané siete.
Okrem zavedenia ISR v rámci ICT zrealizovali:
- sprehľadnenie procesov odboru ICT pre užívateľov (interných 		
zákazníkov)
- zastupiteľnosť pri riešení podpory užívateľov
- kompletnú výmena počítačov – nevyskytujú sa PC staršie ako 4 roky,
čo znížilo o 90 % servisné náklady
- vytvorenie samostatnej pozície pre bezpečnosť ICT
- zvýšenie úrovne zabezpečenia a dostupnosti dát – komunikácia medzi
pobočkami BVS je šifrovaná, zálohovanie firemných dát je geograficky
oddelené, nasadenie SPAM filtra, monitorovanie prihlásení, definovanie
pravidiel pre prácu s počítačmi a dátami, pravidelná aktualizácia
počítačových softvérov
- definovanie pravidiel pre nákup výpočtovej techniky, čo prinieslo
zjednotenie hardvéru a tým zjednodušenie správy a úsporu nákladov.
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Public relations a komunikácia
Transformácia a nový imidž

Marketingové aktivity

S novým vedením spoločnosti v roku 2003 sa začali v BVS
postupne uskutočňovať zásadné a rozsiahle zmeny. BVS sa
transformovala z výrobno-odbytovej štátnej firmy na obchodnú,
modernú, otvorenú, zákaznícky orientovanú akciovú spoločnosť.
Centralizovalo a sprocesnilo sa riadenie a v súvislosti s ním sa
upravovala podľa potreby organizačná štruktúra. Vytvorilo sa
zázemie pre komunikáciu s interným a externým prostredím.

Komunikácia spoločnosti je systémovo nastavená a realizovaná v súčinnosti
oddelení marketingových politík, marketingového riadenia, komunikačného
a tlačového oddelenia a personálneho oddelenia. Marketingové oddelenia
zhromažďujú informácie, vyhodnocujú ich a tvoria z nich podklad pre
marketingové rozhodovanie. Zastrešujú odvetvovú analýzu, ktorá
komplexne monitoruje a analyzuje mikroprostredie vodárenského odvetvia
a nielen na Slovensku. Bilancujú predaj, zostavujú rebríček významných
zákazníkov, sledujú jeho vývoj a tiež vývoj spotreby v jednotlivých obciach,
do ktorých BVS dodáva pitnú vodu. Pripravujú segmentáciu zákazníkov,
na základe ktorej budú môcť sledovať vývoj spotreby vody, vývoj počtu
nových zákazníkov a presnejšie reagovať na zistené zmeny a tomuto
prispôsobovať komunikáciu.

Spoločnosť každoročne vynakladá značné úsilie a vyčleňuje finančné
prostriedky na posilňovanie dobrých vzťahov s verejnosťou a so svojimi
zamestnancami. V rokoch 2004 - 2009 realizovala niekoľko desiatok
podujatí, na ktorých zabezpečovala pitný režim s cieľom presvedčiť
účastníkov podujatí a zároveň spotrebiteľov o kvalite a dobrej chuti
pitnej vody, prezentovala sa ako spoločensky zodpovedná firma
budujúca si pozitívnu reputáciu na verejnosti. Prostredníctvom
marketingových a komunikačných aktivít, ktorých rozsah je v súčasnosti
stabilizovaný, buduje BVS svoj nový imidž a snaží sa pozitívne ovplyvniť
zamestnancov aj verejnosť, aby získala ich lojalitu.
Prvým významným a viditeľným krokom k novému vnímaniu spoločnosti
bolo predstavenie nového loga a dizajnu firmy. BVS postupne vytvárala
novú firemnú kultúru, ktorá by mala prispieť k pozitívnemu vnímaniu
internými aj externými zákazníkmi. Prvým významným výročím, ktoré
si pripomenula so zamestnancami a partnermi, bolo 120. výročie
vzniku bratislavskej vodárne. Pri tejto príležitosti založila v roku 2006
Vodárenské múzeum BVS a predstavila jeho základnú expozíciu.
Výročie podporila premiérou dokumentárneho filmu o histórii mestskej
vodárne. Pri príležitosti 5. výročia založenia BVS, a. s., sa v roku 2008 jej
zamestnanci zúčastnili divadelného prestavenia v SND.

Zásady komunikácie so zákazníkom sú základným návodom,
ako komunikovať, pre kontaktných pracovníkov. Marketingové
oddelenia zabezpečujú kontrolu jeho dodržiavania prostredníctvom
„mystery shoppingov“ a prieskumov. Výsledky poukazujú na úroveň
komunikačných zručností kontaktných zamestnancov a sú barometrom
pre ďalší postup. Sú tiež meradlom spokojnosti zákazníkov a zdrojom
poznatkov o nich ako aj zdrojom inšpirácie pri rozširovaní a skvalitňovaní
rozsahu služieb, ktoré spoločnosť ponúka.
Marketingové oddelenia pripravujú, implementujú a kontrolujú všetky
súčasti firemnej kultúry (dizajn, etický kódex, komunikačné zručnosti,
zákaznícky informačný systém a pod.) Spracúvajú informácie určené rôznym
cieľovým skupinám od zamestnancov, cez zákazníkov až po akcionárov.
Pre externého aj interného zákazníka (zamestnanca) pripravujú programy
starostlivosti, ktorých obsahom sú optimálna informovanosť, spokojnosť
s kvalitnými službami (zákaznícke centrum, „call centrum“, zákaznícky
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informačný systém, web, „FAQ“) a dobrými pracovnými podmienkami,
možnosti profesionálneho rozvoja diferencovanej personálnej politiky.

Interná komunikácia
Vzťahy so zamestnancami sú dôležitým nástrojom firemnej kultúry
a ovplyvňujú chod a úroveň internej komunikácie v spoločnosti. Interná
komunikácia v BVS sa od roku 2005 riadi komunikačnou stratégiou,
dodanou externou agentúrou. Vzťahy medzi zamestnancami a základný
model členenia spoločnosti je definovaný v organizačnej štruktúre
spoločnosti.
Internú komunikáciu organizuje a vykonáva manažér pre internú
komunikáciu, ktorý sa stará o informovanosť zamestnancov viacerými
formami komunikácie. K obľúbeným neformálnym podujatiam pre
zamestnancov patria firemný športovo-spoločenský deň, bowlingový
turnaj organizovaný dvakrát ročne v spolupráci s odborovým zväzom,
predvianočné stretnutie či návšteva divadelného predstavenia spojená
s recepciou pri príležitosti výročia vzniku spoločnosti.
K najčastejšie využívaným formálnym komunikačným nástrojom patria:
- porady
- vnútorné predpisy spoločnosti
- nariadenia generálneho riaditeľa, smernice, vnútorné oznámenia
- informačné tabule, nástenky
- elektronická komunikácia
- školiace programy
- vzdelávanie zamestnancov
- ročné správy
- dotazníky, interné prieskumy
- schránka na nápady a pripomienky.
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Od roku 2008 spoločnosť vydáva vlastný interný časopis s názvom BVSvet,
ktorý vychádza štvrťročne. Je určený zamestnancom spoločnosti a ich
rodinným príslušníkom. Zamestnancom prináša aktuálne informácie o dianí
v spoločnosti, zintenzívňuje internú a proaktívnu komunikáciu, poskytuje
priestor pre spätnú väzbu. V časopise sú publikované autorské príspevky
členov redakčnej rady, externých prispievateľov a zamestnancov. Spoločnosť
so svojimi zamestnancami komunikuje aj neverbálne - činmi, poslaním a
víziou, plánmi, úspechmi, hodnotením, odmeňovaním zamestnancov či
dodržiavaním pravidiel a symbolov. K oficiálnym dokumentom upravujúcim
tieto formy komunikácie patria vízia, poslanie spoločnosti a dizajn manuál.
V roku 2009 spoločnosť zaviedla firemný „dress code“, predpis upravujúci
obliekanie sa na pracovisku. Jeho zavedením zadefinovala pravidlá
obliekania a úpravy zovňajšku zamestnancov. Najprísnejšie pravidlá
platia pre pracovníkov prvého kontaktu. Spoločnosť tak dáva najavo svoj
profesionálny imidž a postoj k zákazníkom.

Externá komunikácia
BVS komunikuje s verejnosťou nadlinkovými metódami (reklama)
a podlinkovými metódami (PR, články, informačné letáky, vzdelávacie
projekty, sponzoring), s akcionármi a odbornou verejnosťou
prostredníctvom konferencií, seminárov, ročnej správy a webovej stránky.
Ako komunikačný nástroj jej slúži Vodárenské múzeum využívané na
vzdelávacie a spoločenské účely. Senior Aqua klub vytvára zázemie pre
komunikáciu bývalých pracovníkov a vodárenských fanúšikov. Vodárenské
periodiká asociácie a BVS sú ďalším nositeľom informácií pre zamestnancov
a verejnosť.

BVS pravidelne pripravuje pri príležitosti Svetového dňa vody aktivity
s názvom Týždeň otvorených dverí BVS, ktorými chce priblížiť verejnosti
svoju činnosť a zároveň sa prezentovať ako otvorená spoločnosť
orientovaná na zákazníka. Jedným z podujatí, ktoré sa teší veľkému záujmu
verejnosti, bola bezplatná analýza vzoriek vody na prítomnosť dusičnanov
z domácich studní súkromných osôb. Otvorené dvere verejnosti sú aj do
ďalších vodárenských objektov, do vodárenského múzea, na chránený
zdroj pitných vôd na ostrove Sihoť, do areálov čistiarní odpadových vôd
v Bratislave aj mimo nej. Počas týždňa otvorených detí sa nezabúda ani na
deti, pre ktoré spoločnosť organizuje zábavno-vzdelávacie podujatia.
K atraktívnym podujatiam pre verejnosť patria Bratislavský maratón – ČSOB
City Maratón, mestský festival Bratislavský majáles, dni otvorených dverí
organizovaných magistrátom hlavného mesta - Bratislava pre všetkých,
Supermaratón či letné podujatie Bratislava Inline,
Prostredníctvom vodárenského múzea sa BVS od roku 2005 zapája do
európskeho projektu Noc múzeí a galérií organizovaním spoločenského
a odborného programu a environmentálnych seminárov pre deti a rodičov.
Toto podujatie podporuje aj formou finančného daru Slovenskému
národnému múzeu, s ktorým spolupracuje od vzniku vodárenského múzea.
BVS a Asociácia vodárenských spoločností (AVS) so sídlom v Bratislave sú od
roku 2005 usporiadateľmi medzinárodnej odbornej konferencie s názvom
Súčasnosť a budúcnosť vodárenských spoločností na Slovensku.
Tematicky je orientovaná na ekonomiku, marketing a obchod. V roku 2009
pri príležitosti 5. ročníka konferencie boli spolupracovníkom a partnerom
AVS odovzdané ďakovné listy a upomienkové predmety.

Vzťahy s médiami
V roku 2009 sa BVS druhýkrát zapojila do odbornej súťaže Stavba roka,
v ktorej získala ako stavebník cenu Slovenskej komory stavebných inžinierov
za najlepšie projektové riešenie. Toto ocenenie získala za unikátny projekt
odkanalizovania malokarpatského regiónu. Intenzívna a úspešná komunikácia
prebieha v prostredí BVS prostredníctvom komunikačného a tlačového
oddelenia. Hovorca spoločnosti, zabezpečujúci komunikáciu s médiami,
pravidelne organizuje tlačové besedy, konferencie, raňajky, neformálne
stretnutia s novinármi, okrúhle stoly či návštevy vodárenských objektov
a areálov, kde zástupcovia médií získavajú aktuálne informácie o dianí
a aktivitách spoločnosti a zároveň získavajú podklady pre svoje príspevky.
Príloha 3. Stavba roka 2009, str. 106
Vzdelávacie projekty
BVS vyvíja aktivity aj v oblasti vzdelávania mládeže. Od roku 2007 je hlavným
partnerom a odborným garantom medzinárodného podujatia Stockholm
Junior Water Prize – Cena BVS za najlepší vodohospodársky študentský
projekt. Projekt orientovaný na rozvoj vedomostí a zručností mládeže
z prírodných, technických a spoločenských vied, ktorý uskutočňuje
Občianske združenie Mladí vedci Slovenska, je určený stredoškolským
študentom. Víťaz národnej súťaže postupuje na celosvetové finále a dostáva
jedinečnú príležitosť zúčastniť sa konferencie Svetový týždeň vody
v Štokholme.
Od roku 2008 buduje BVS vlastný dlhodobý vzdelávací marketingový projekt
Modrá škola, zameraný primárne na zvýšenie vedomostí o produkte pitná
voda a o činnostiach a službách BVS. Zameraný je na deti predškolského
a školského veku a na študentov stredných a vysokých škôl. Snahou BVS
je dostať Modrú školu, realizovanú formou zážitkového vzdelávania, do
školských osnov a ďalej rozširovať z územia, v ktorom podniká, do ostatných
častí Slovenska a neskôr aj za jeho hranice.
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činnosť vodárenského múzea
Otvorenie VM a podujatia v roku 2006
BVS si v roku 2006 pripomenula 120 rokov od vzniku mestskej
vodárne. Pri tejto príležitosti v areáli BVS na Devínskej ceste č. 1
slávnostne otvorila vodárenské múzeum.
Verejnosti bolo múzeum prvýkrát predstavené 20. mája 2006, v rámci
podujatia s názvom Noc múzeí a galérií, ktoré sa konalo pri príležitosti
Medzinárodného dňa múzeí. Do vodárenského múzea sa prišlo pozrieť viac
ako 200 návštevníkov. Pre záujemcov bol k dispozícii historický autobus
premávajúci na trase Slovenské národné múzeum – vodárenské múzeum.
Podujatia v roku 2007
Okrem vzdelávacích a spoločenských podujatí sa v roku 2007 konali
v priestoroch múzea aj aktivity iných subjektov.
- K prestížnym patrilo podujatie spoločnosti Siemens pod názvom 		
Werner von Siemens Award 2007. Za prítomnosti 60 hostí boli ocenené
najlepšie práce mladých vedcov Slovenska, ktoré vyhlasuje spol. Siemens.
- Ku dňu mokradí urobili v múzeu tlačovú konferenciu predstavitelia
Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia.
- Tatiana Hrnčiarová mala v múzeu prezentáciu knihy Krajinnoekologické
podmienky rozvoja Bratislavy, ktorá vyšla vo vydavateľstve Veda SAV.
- Firma AVON predstavovala novú kolekciu svojich kozmetických
prípravkov.
- Agentúra Forza usporiadala vo Vodárenskom múzeu módnu
prehliadku značky Quelle.
- Noc múzeí a galérií 2007
Podujatia v roku 2008
- Deň otvorených dverí BVS (1. ročník)
- Noc múzeí a galérií
- Módna prehliadka Quelle - účesová show,

- Konferencie,
- Kongres mladých bádateľov Stockholm Junior Water Prize, ktorého je BVS
hlavným partnerom
- Deň detí v BVS
- Mikulášska zábava pre zamestnancov BVS
- Fašiangové a vianočné posedenie pre zamestnancov BVS
Podujatia v roku 2009
- Týždeň vody, H2O Art - vernisáž voľných výtvarníkov
- Noc múzeí a galérií
- MDŽ pre zamestnankyne, 6. 3.
- Školenia
- Valné zhromaždenia BVS
- Deň otvorených dverí
- Odborná konferencia AVS, 5. výročie
- Ples Lepší svet
- Súťaž SJWP
- Výstava Voda pre budúcnosť a hodnotenie výtvarnej súťaže programu Modrá škola
- Tlačová konferencia Modrá škola
- Mimoriadne valné zhromaždenie
- Cvičenie núdzového zásobovania obyvateľstva pitnou vodou
- Workshop Broz
- Konferencie
- Mikulášsky večierok BVS
- Vianočný večierok pre súčasných a bývalých zamestnancov BVS
- Odovzdávanie cien víťazom esejistickej súťaže Modrá škola
- Exkurzia - delegácia z Maďarska
- Exkurzie materských, základných a stredných škôl
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Spoločenská zodpovednosť
Súčasťou zodpovedného podnikania každej firmy je spoločenská
angažovanosť vo verejných veciach. BVS nastúpila trend pomoci
tým, ktorí ju potrebujú, od roku 2005, keď rozdelila 2 % dane
zo zisku medzi vybrané neziskové organizácie, ktoré jej poslali
žiadosť. S väčšinou z nich spolupracuje dodnes a rozvíja spoluprácu
aj inými formami ako len finančnou formou.
Neziskový sektor
BVS podporuje predovšetkým zdravotnícke zariadenia (onkologické
oddelenie Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave, Združenie Lepší svet pre
znevýhodnených, Autistické centrum Andreas, Organizácia muskulárnych
distrofikov, detský hospic Plamienok, Kongregácia dcér sv. Fr. Assiského)
a charitatívne inštitúcie (Spišskú katolícku charitu, Rehoľu menších bratov
konventuálov – minoritov, Inštitút sestier kapucínok najsvät. srdca Ježišovho).
Vzdelávanie
Spoločnosť sa angažuje aj v spolupráci so školami, ktorým umožňuje
v rámci environmentálnej výchovy vstup do objektov a zabezpečuje
odborný výklad o činnostiach, ktoré robí. Finančný dar schválili orgány
BVS na podporu vedeckej činnosti a podujatí Katedry zdravotného
a environmentálneho inžinierstva Stavebnej fakulty STU, na vydanie
reprezentatívnej publikácie Múzeá mesta Bratislavy, učebnice Dejín etického
myslenia, aktivít Slovenského národného múzea (Noc múzeí a galérií)
či niektorých športových inštitúcií (športový klub Karate, vodácky klub
Iuventa, športový klub Lokomotíva) .
Podpora regiónov
Istú finančnú sumu BVS venuje na kultúrno-spoločenské podujatia
a slávnosti miest a obcí (Bratislava, Skalica, Senica, Myjava, Modra, Senec,
Štrba, Malacky). Finančnými darmi pomohla pri stavbe pitných fontán
v centre Bratislavy a v mestskom lesoparku Partizánska lúka.

BVS prispieva na zabezpečenie vrcholného podujatia roka pre obyvateľov
a návštevníkov Bratislavy - silvestrovské oslavy v centre mesta, ďalej
podporuje Nadáciu Bratislava a Malokarpatskú komunitnú nadáciu REVIA.
Nefinančná pomoc
Naša spoločnosť pomáha organizáciám aj inak ako finančne, 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 prostredia sa od roku 2009
zamestnanci a ich rodinní 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 pomôcť aj nová aktivita firmy - bezplatné darovanie krvi, ktorú BVS
organizuje od roku 2009.
Ocenenie TOP firemný filantrop
Príjemným zadosťučinením nášho viacročného úsilia bolo udelenie ocenenia
asociáciou Fóra donorov v rámci rebríčka TOP firemný filantrop, v ktorom sme
sa v roku 2008 umiestnili na 2. mieste v kategórii Podpora regiónu.
Príloha 4. Ocenenie Top Firemný filantrop, str. 107
Založenie nadácie BVS
Z dôvodu z roka na rok klesajúceho zisku a stále 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
verejnoprospešnej pomoci.
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BVS a životné prostredie
Ochrana životného prostredia je nevyhnutná pre zabezpečenie
kvality života súčasných aj budúcich generácií. BVS sa vyznačuje
citlivým prístupom k životnému prostrediu, rešpektujúcemu
zákony a ekologické normy. Nepretržite kladieme dôraz na
dosiahnutie rovnováhy medzi dopytom po vode a starostlivosťou
o vodu ako jednu z najzákladnejších zložiek životného prostredia.
Snahou BVS pri nakladaní s vodou je efektívnosť vo všetkých
fázach jej využívania ako aj povinnosť jej navrátenia do prírodného
prostredia v čo najčistejšej forme.
Premietnutie týchto princípov pre BVS v praxi znamená :
- zabezpečenie vyhovujúceho stavu vodárenských zdrojov,
ochrana zdrojov, sledovanie a zhodnocovanie ich ekologickej stability
vrátane ich ochranných pásiem,
- zabezpečenie zodpovedajúceho odvádzania a čistenia odpadových
vôd na požadované kvalitatívne stupne pri ich vypúšťaní do recipientov,
zabezpečenie zodpovedajúceho nakladania s odpadmi, vznikajúcimi
predovšetkým v procesoch čistenia odpadových vôd a úpravy pitnej vody.
Starostlivosť o ochranu životného prostredia je trvalou súčasťou činnosti
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 skvalitnia proces
čistenia odpadových vôd. Významným inovačným prvkom je i budovanie
kogeneračných jednotiek využívajúcich vyprodukovaný bioplyn na výrobu
elektrickej energie a tepla, čo má okrem ekonomického prínosu i výrazný
environmentálny efekt.

V druhom polroku 2009 sa v BVS začal proces prípravy na
zavedenie systému environmentálneho manažérstva. Zlepšovaním
environmentálneho správania chce vyjadriť záväzok ochrany životného
prostredia. Od efektívneho systému environmentálneho manažérstva
sa očakáva zníženie dopadov činností na životné prostredie, zlepšenie
efektívnosti prevádzkových činností, identifikáciu príležitostí na ďalšiu
úsporu a znižovanie nákladov súvisiacich so zodpovednosťou za ochranu
životného prostredia.
V uplynulých rokoch spoločnosť podporovala a i naďalej podporuje
neziskové organizácie, zaoberajúce sa ochranou prírody, vodných zdrojov,
mokradí a vtáctva. Táto pomoc spočíva v poradenstve ako aj v priamych
finančných príspevkoch.
Cieľom realizácie strategických plánov rozvoja verejných vodovodov
a verejných kanalizácií je skvalitnenie starostlivosti o vodárenské zdroje
a súvisiacu vodohospodársku infraštruktúru pri súčasnom zvyšovaní úrovne
sanitácie, komfortu bývania a životnej úrovne zákazníkov BVS.

Kvalita a environment
Od roku 2009 je BVS vo fáze zavádzanie systému manažérstva kvality podľa
ISO 9001:2009 a environmentálneho manažérskeho systému podľa ISO
14001:2005, ktoré slúžia na zabezpečenie a dosiahnutie kvality a zlepšenie
systematického prístupu k ochrane životného prostredia vo všetkých
aspektoch podnikania.
Príloha 5. Certifikát QISO-Slovakia, str. 108
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Výroba a dodávka pitnej vody
Spoločnosť spravuje a prevádzkuje v súčasnosti celkovo 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 tis.
vodovodných prípojok celkovo takmer 697 tis. obyvateľov pitnou vodou.
Komunálna sféra predstavuje momentálne 61 % všetkých odberateľov.
V prvom roku hodnoteného obdobia množstvo vody určenej na
realizáciu dosiahlo hodnotu 70 450 tis. m3, v poslednom 72 477 tis. m3
pitnej vody, čo predstavuje nárast o 2,9 %.
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 vodovod.

2004

2005

2006

2007

2008

101 567

94 285
90 071

2009

102 848

95 263

92 386

Počet odberných miest

V priebehu sledovaného obdobia bol zaznamenaný priaznivý vývoj
technických parametrov verejného vodovodu priamo súvisiacich s jeho
rozvojom. Nárast celkovej dĺžky vodovodnej siete, zriaďovanie nových
odberných miest a tým i zvýšenie počtu obyvateľov zásobovaných
pitnou vodou má priamu súvislosť s postupným zvyšovaním množstva
vody určenej na realizáciu a následne dodanej odberateľom.
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straty vody
Straty vody predstavujú rozdiel medzi objemom vody určenej
na realizáciu a skutočne vyfakturovaným množstvom jednotlivým
odberateľom. Tento rozdiel je obvykle z väčšej miery zapríčinený
fyzickými únikmi vody z porúch na potrubnej sieti a ostatných
objektoch. Nesmieme zabudnúť ani na takzvané zdanlivé straty vody,
ktoré sú zapríčinené nelegálnymi odbermi, nepresnosťami merania, zle
vykázanými hodnotami o vlastnej spotrebe a inými činiteľmi. Percento
strát vody za posledné roky má rastúci charakter.
Za posledné obdobie je evidentný pokles spotreby vody na obyvateľa.
V roku 2002 bolo priemerne dodané 293 litrov pre jednu osobu za deň.
V období roku 2008 to je už len 186 litrov pre jednu osobu za deň, čo
predstavuje pokles cca o 37 %. Pokles spotreby je vyobrazený na grafe:

2000

2001

2002

289,5

275,8

293,3

2003

2004

2005

2006

Treba si uvedomiť, že pokles spotreby nemá vplyv na zníženie objemu
strát vody, nakoľko celú vodovodnú sieť je nevyhnutné neustále
udržiavať pod požadovaným tlakom. Pokiaľ je fyzický stav siete
nemenný, aj celkový objem fyzických strát vody je konštantný bez
ohľadu na spotrebu. Je evidentné, že percentuálny podiel strát vody je
závislý od spotrebovaného množstva vody a stavu vodovodnej siete
(do stavu vodovodnej siete zahŕňame aj množstvo nelegálnych odberov).
Celkový stav vodovodnej siete vzhľadom na straty je možné ohodnotiť
podielom celkových strát za dané časové obdobie k dĺžke vodovodnej
siete. V roku 2003 jednotkový únik predstavoval hodnotu 5,8 m3/km/
rok a v roku 2008 dosiahol úroveň 8,3 m3/km/rok. Priebeh strát vody na
jednotku dĺžky v sieti BVS je vyobrazený na grafe vpravo dole.
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209,2

198,1

199,4

198,3

185,6

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Straty vody v potrubnej sieti (tis. m3)

13 156
(21,4%)

10 718
(19,0%)

15 079
(20,7%)

17 999
(25,5%)

19 438
(28,2%)

21 921
(30,5%)

21 015
(29,6%)

24 199
(33,8%)

25 300
(34,9%)

7 337
(13,6%)

Straty vody (tis. m3)

2004

2005

2006

2007

2008

2009

voda nefakturovaná

19 483
27,6 %
17 999
25,5 %

20 455
29,7 %
19 438
28,2 %

21 689
30,5 %
21 015
29,6 %

22 428
31,2 %
21 921
30,5 %

24 878
34,7 %
24 199
33,8 %

26 068
36,0 %
25 300
34,9 %

straty vody v potrubnej sieti

Je nevyhnutné uvedomiť si, že na percento strát vody v vodovodnej sieti
BVS nemá vplyv len zhoršujúci sa stav siete, ale že je výrazne ovplyvňované
aj klesajúcou spotrebou a zväčšujúcou sa dĺžkou vodovodnej siete.
V polovici roku 2009 sa začal aktualizovaný program znižovania strát vody.
Jeho základným cieľom je zefektívniť znižovanie strát vody na ekonomicky
akceptovateľnú úroveň. Pre ich efektívne zníženie je nevyhnutné určiť

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

oblasti, kde vznikajú. Z tohto dôvodu bola vodovodná sieť BVS rozdelená
do tzv. meracích okrskov. Práve takéto rozdelenie a ohodnotenie siete BVS
je jedným z hlavných kľúčov k efektívnemu znižovaniu strát vody. Určenie
oblastí s najväčšími stratami vody jednoznačne poukazuje na to, kde je
potreba prioritne vykonávať aktivity na ich zistenie a odstránenie.
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Pokiaľ by spotreba obyvateľstva
zostala na úrovni roku 2003
a objem strát vody nadobudol
reálnu hodnotu, tak v roku 2008 by
boli straty vody na úrovni cca 25 %.
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odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Odvádzanie a čistenie odpadových vôd je realizáciou úpravy
odpadových vôd tak, aby nebolo znečistené životné prostredie
a vodné zdroje vodou vrátenou po jej použití človekom naspäť
do prírody.
Odvádzanie odpadových vôd
Prevádzkovanie kanalizačných sietí bolo v období rokov 2004 až 2009
plynulé, bez vážnejších prevádzkových problémov. Vyskytli sa len
bežné poruchy. Jednotlivé prevádzky DOOV Bratislava, Modra a Senica
odstraňovali poruchy na kanalizačných potrubiach a prečerpávacích
staniciach priebežne. Všetky práce sa zabezpečovali dodávateľsky,
najčastejšie však s Infra Services, a. s.Taktiež sa každý rok zabezpečovali
v rámci opráv a údržby výmeny šachtových stúpačiek, šachtových
poklopov a opravy poškodených kanalizačných potrubí. Počas
sledovaného obdobia počet čerpacích staníc stúpol o 84 kusov, t. j. na
152 čerpacích staníc.
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Čistenie odpadových vôd
Odpadové vody privádzané do čistiarní v správe a prevádzke BVS boli
podľa technologickej skladby ČOV čistené s maximálnym dôrazom
na dosahovanie hodnôt vypúšťaného znečistenia v koncentračných
a bilančných ukazovateľoch. Dôsledné dodržiavanie technologickej
disciplíny pri čistení vôd a a spracovaní produktov čistenia zo strany
divízie ČOV bolo základným 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, čo sa odrazilo na
minimalizovaní neštandardných situácií v procesoch pre jednotlivé čistiarne.
Trendy hydraulického a látkového zaťaženia čistiarní na území Bratislavy
v rokoch 2004 – 2009 sú zdokumentované v nasledujúcich grafoch.
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energetická efektivita
Významným ekonomickým prínosom bolo budovanie
kogeneračných jednotiek využívajúcich vyprodukovaný bioplyn na
výrobu elektrickej energie a tepla.
Počas rokov 2004 až 2009 viac ako dvojnásobne stúpol počet čerpacích
staníc, ale napriek tomu mala spotreba pre objekty zabezpečujúce
odkanalizovanie a čistenie odpadovej vody klesajúcu tendenciu, čo
bolo výsledkom optimalizačných riešení a vybudovaním spomenutých
kogeneračných jednotiek. Z uvedených dôvodov klesá aj spotreba
elektrickej energie na m3 vyčistenej odpadovej vody.
Okrem čerpacích staníc a čistiarní odpadových vôd disponuje BVS
ďalšími odbernými miestami elektrickej energie. Pre tieto objekty
nakupuje BVS elektrickú energiu od ZSE Energia a zároveň pre vlastnú
spotrebu vyrába elektrinu v kogeneračných jednotkách. Nákup
elektrickej energie pre jedno odberné miesto má klesajúci charakter.
Výrazný pokles v roku 2005 je spôsobený tým, že v roku 2004 boli brané
do úvahy maloodberné miesta len v rámci Bratislavy.
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laboratórna činnosť
Divízia chemicko-technologických a laboratórnych činností
vykonávala v priebehu rokov 2004 – 2009 prevádzkovú kontrolu
kvality pitných vôd vo všetkých objektoch verejných vodovodov
prevádzkovaných spoločnosťou od zdrojov vody až po konečného
spotrebiteľa. Obdobným procesom bola vykonávaná aj kontrola
kvality odkanalizovanej a čistenej odpadovej vody vo všetkých
objektoch verejných kanalizácií od kanalizačných prípojok cez
jednotlivé technologické stupne čistiarní odpadových vôd až po
vyčistenú odpadovú vodu vypúšťanú z kanalizačných výpustov
ČOV do povrchových tokov.
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345
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Okrem monitoringu pitných a odpadových vôd pre potreby spoločnosti
laboratórium využívalo voľnú kapacitu na vykonávanie rozborov vody na
objednávku pre externých zákazníkov.
Počet vzoriek

V období rokov 2004 – 2009 prešla divízia CHTLČ výraznými zmenami,
vedúcimi k zefektívneniu a skvalitneniu poskytovaných služieb, k čomu
prispela centralizácia laboratórnej činnosti v roku 2004 do Bratislavy,
postupná modernizácia laboratórneho prístrojového vybavenia a zavedenie
systému manažérstva kvality. Spôsobilosť vykonávať laboratórne skúšky
nestranne a dôveryhodne plnením požiadaviek normy ISO/IEC 17 025:2005
osvedčila v roku 2008 Slovenská národná akreditačná služba osvedčením
o akreditácii skúšobného laboratória č. S-235.
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V apríli roku 2009 sa začalo s výstavbou novej budovy laboratórií divízie
CHTLČ. Stavba je realizovaná v dvoch etapách – výstavba laboratória
pitných vôd a administratívnej budovy v 1.etape a výstavba budovy
technického zázemia (šatne, kotolňa, archív) a laboratória odpadových
vôd v 2. etape s predpokladaným termínom ukončenia v októbri 2010.
Uvedenou výstavbou sa skvalitní a zefektívni činnosti divízie CHTLČ, k čomu
by mala prispieť tiež efektívnejšia riadiaca činnosť manažmentu skúšobného
laboratória sústredená na jednom mieste. Výrazné zlepšenie pracovných
podmienok zamestnancov sa prejaví nielen na zlepšení výkonov
skúšobného laboratória, ale predovšetkým vyšším počtom rozborov
vykonávaných pre externých zákazníkov a aj na neustále sa zvyšujúcej
kvalite poskytovaných služieb.

Prehľad výkonov skúšobného laboratória v r. 2004 – 2009
Počet vzoriek spolu predstavuje celkový počet analyzovaných vzoriek
pitných a odpadových vôd. Na úseku pitných vôd ich počet vychádza
z ročných programov prevádzkovej kontroly kvality pitných vôd,
vypracovávaných podľa aktuálne platných vyhlášok a nariadení vlády,
schvaľovaných každoročne miestne príslušnými Regionálnymi úradmi
verejného zdravotníctva, ako aj z potrieb spoločnosti pri monitoringu
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 potrieb 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 vykonaných analýz
jednotlivých ukazovateľov kvality pitnej, resp. odpadovej vody, t. j.
celkový počet vykonaných laboratórnych skúšok. V laboratóriách
BVS sa vykonávajú laboratórne skúšky všetkých ukazovateľov kvality
pitných a odpadových vôd v zmysle platnej legislatívy s výnimkou
rádiochemických, ktoré sú zabezpečované subdodávateľsky
v akreditovanom skúšobnom laboratóriu VÚVH v Bratislave.
Príloha 6. Osvedčenie o akreditácii. str. 109
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prílohy
1) Rating spoločnosti
BVS od roku 2006 každoročne získava od renomovanej ratingovej spoločnosti
Moody`s Central Europe dlhodobý medzinárodný rating emitenta na úrovni
Baa2. Udelený globálny rating sa premieta do lokálneho ratingu Aa2.sk na
národnej ratingovej stupnici. Obe hodnotenia vyjadrujú schopnosť BVS plniť
svoje záväzky včas a v plnej miere. Znamená to, že žiadny subjekt, ktorý by
vstúpil do spolupráce so spoločnosťou, nemusí mať obavy z neschopnosti BVS
splniť záväzky.
2) Bezpečný podnik
Na základe splnenia kritérií programu „Bezpečný podnik“ a na základe návrhu
riadiacej komisie programu BP Národného inšpektorátu práce bol BVS udelený
2. 10. 2008 Certifikát BEZPEČNÝ PODNIK pod číslom 002/2008. Tento certifikát
potvrdzuje, že spoločnosť zaviedla efektívny systém riadenia BOZP a dosiahla
požadovanú úroveň starostlivosti o pracovné podmienky zamestnancov. Tento
certifikát zaväzuje BVS sústavne zlepšovať pracovné podmienky, pracovné
vzťahy, pracovné prostredie, zvyšovať úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci a kultúru práce.
3) Stavba roka 2009
V 15. ročníku celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže Stavba roka 2009
získala Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) ako stavebník cenu Slovenskej
komory stavebných inžinierov za najlepšie projektové riešenie. Cenu získala za
unikátny projekt odkanalizovania malokarpatského regiónu.
Konkrétnym účelom tohto projektu bolo navrhnúť optimálny spôsob
odvádzania odpadových vôd z aglomerácií Malokarpatského regiónu,
reprezentovaného mestami Modra, Pezinok a Svätý Jur a okolitými obcami.
Hlavným cieľom v oblasti odkanalizovania a čistenia odpadových vôd bola
snaha o odstránenie alebo minimalizovanie znečisťovania miestnych tokov
a následne rieky Dunaj z rôznych v súčasnosti 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 podľa
nariadenia vlády, ktorým sa ustanovujú kvalitatívne ciele povrchových vôd
a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd.
4) Top firemný filantrop
Bratislavská vodárenská spoločnosť dlhodobo podporuje neziskové
organizácie a občianske združenia, ktoré sa venujú verejnoprospešným
aktivitám v oblasti zdravotníckej, vzdelávacej a charitatívnej. V roku 2008
bola za tieto snahy ocenená 2. miestom v prestížnom rebríčku Top firemný
filantrop (kategória podpora regiónu), ktorý zostavuje Fórum donorov
v spolupráci s týždenníkom Trend. V tejto činnosti budeme pokračovať aj
naďalej, nakoľko nám záleží nielen na našej povesti, vzťahoch s verejnosťou, ale
predovšetkým nám nie sú ľahostajné spoločenské problémy a chceme prispieť
aspoň malým dielom k ich riešeniu.
5) Kvalita a environment
Od roku 2009 je BVS vo fáze zavádzanie systému manažérstva kvality podľa
ISO 9001:2009 a environmentálneho manažérskeho systému podľa ISO
14001:2005, ktoré slúžia na zabezpečenie a dosiahnutie kvality a zlepšenie
systematického prístupu k ochrane životného prostredia vo všetkých
aspektoch podnikania.
6) Osvedčenie o akreditácii skúšobného laboratória BVS
7) Najlepšia ročná správa
Bratislavská vodárenská spoločnosť sa pravidelne zapája do celoslovenskej
súťaže o najlepšiu ročnú správu, ktorú organizuje Inštitút pre ekonomické
a sociálne reformy (INEKO). V roku 2008 získala BVS 3. miesto v kategórii „Printová
ročná správa“ a ocenenie za kvalitnú ročnú správu v kategórii „Elektronická
ročná správa“. V roku 2009 sme v úspechoch pokračovali obhájením 3. miesta
v jedinej kategórii súťaže – najlepšia elektronická ročná správa.
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