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1
základné 
údaje

predmet
činnosti

•. prevádzkovanie.verejných.
vodovodov.I..kategórie,

•. prevádzkovanie.verejných.
kanalizácií.I..kategórie,

•. zámočníctvo,

•. sprostredkovanie.obchodu.a.služieb.
v.rozsahu.voľných.živností,

•. veľkoobchod.a.maloobchod.
v.rozsahu.voľných.živností,

•. murárstvo,.tesárstvo,.inštalatérstvo,.
vodoinštalatérstvo,.kúrenárstvo,

•. nákladná.cestná.doprava,

•. uskutočňovanie.stavieb..
a.ich.zmien,

•. výkon.činnosti.stavebného.
dozoru,.inžinierske.stavby.–.
vodohospodárske.stavby,.....

•. potrubné.a.iné.líniové.stavby,.

•. plynoinštalatérstvo,

•. prenájom.nehnuteľného.
a.hnuteľného.majetku,

•. laboratórne.rozbory.vody.okrem.
úradných.meraní,

•. montáž,.opravy,.údržba,.odborné.
prehliadky.a.odborné.skúšky.
elektrických.zariadení,.

•. podnikanie.v.oblasti.nakladania.
s.nebezpečným.odpadom.a.iným.
ako.nebezpečným.odpadom.

CIEĽOM SPOLOČNOSTI je dodržať 
v celom rozsahu predmet činnosti 
a zabezpečiť čo najväčšiu pripoje-
nosť obyvateľstva na vodovodné 

a kanalizačné siete.

Podtatranská 
vodárenská prevádzková 
spoločnosť, a.s. v regióne 
svojho pôsobenia  
zabezpečuje:

•. koncepciu.rozvoja.a.zásobovania.
pitnou.vodou,.odkanalizovania.
a.čistenia.odpadových.vôd,

•. výrobu.a.dodávku.pitnej.vody.
pre.obyvateľstvo,.priemysel.
a.poľnohospodárstvo,

•. odkanalizovanie.miest,.obcí.
a.čistenie.odpadových.vôd,

•. ochranu.vodných.zdrojov,

•. laboratórnu.činnosť.–.chemické,.
mikrobiologické.a.biologické.
rozbory.vôd.

 

SPOLOČNOSŤ NEMÁ 
ORGANIZAČNÚ ZLOŽKU 
V ZAHRANIČÍ.

Základné imanie: 33 200,- €
 
Zapísaná:
Obchodný register Okresného súdu  
v Prešove v oddieli Sa,  vložka číslo 10301/P 
 
Deň zápisu: 21. 12. 2004
 
Čistý obrat za rok 2020:  24 891 213 €
 
Výsledok hospodárenia za účtovné  
obdobie pred zdanením (EBT): - 74 955 €
 
Výsledok hospodárenia za účtovné  
obdobie po zdanení: - 110 426 €
 
Podiel EBT/ Obrat:
- 74 955 / 24 891 213 = - 0,30 %

Sídlo spoločnosti:
Hraničná 662/17 
058 89  Poprad
 
Dátum vzniku:  
21. 12. 2004
 

Právna forma:  
akciová spoločnosť
 
IČO: 36 500 968    
DIČ: SK 2021918459

Obchodné meno:  
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
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spoločnosti  k  31. 12. 2020

2
štatutárne
orgány 

predstavenstvo

výkonné vedenie

zmeny v priebehu roka 2020

dozorná rada

Ing. Robert Tencer 
generálny riaditeľ
Ing. Eva Sýkorová 
finančná riaditeľka
Ing. Matúš Galík, PhD. 
výrobný riaditeľ
Ing. Patrik Tkáč, PhD., FCCA   
obchodný riaditeľ

RNDr. Tomáš Paclík - k 30. 7. 2020 skončenie funkcie predsedu predstavenstva 

Ing. Peter Martinka - dňom 31. 7. 2020 vznik funkcie predsedu predstavenstva 

Ing. Peter Dobrý - k 30. 7. 2020 skončenie funkcie člena dozornej rady 

Ing. Peter Dobrý - dňom 31. 7. 2020 vznik funkcie člena predstavenstva 

Ing. Patrik Tkáč, PhD., FCCA - dňom 31. 7. 2020 vznik funkcie člena dozornej rady

Ing. Peter Martinka
predseda
Philippe Guitard
Ing. Martin Bernard, MBA 
Ing. Robert Tencer
Ing. Peter Dobrý

Ing. Zuzana Kováčová 
predseda

Mgr. Zuzana Nebusová
Ing. Jozef Havrila
Ing. Štefan Kováč
Vladimír Majkuth
Mgr. Katarína Hamráková
Ing. Viktor Hayden, PhD.
Ing. Miluše Poláková
Ing. Patrik Tkáč, PhD., FCCA
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3
kľúčové
údaje 

k  31. 12. 2020

309 366
Počet.zásobovaných..
obyvateľov.

15 808 tis. m3
Množstvo.vyrobenej.vody

36 517 tis. m3
Množstvo.vyčistenej..
odpadovej.vody

2 447 km 
Dĺžka.prevádzkovanej..
vodovodnej.siete.

688,08 km 
Dĺžka.prevádzkovanej..
kanalizačnej.siete

502
Počet.zamestnancov

24
Počet..
úpravní.vody

31
Počet.ČOV

1 570
Počet.havárií..
na.vodovodnej.sieti.

30,58 %
Straty.vody..
vo.vodovodnej.sieti.

45 851
Počet.zmluvných..
zákazníkov

Audítor spoločnosti:
KPMG.Slovensko.spol..s.r.o.
Dvořákovo.nábrežie.10
811.02.Bratislava
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4editoriál
Čo sa týka zodpovednosti za výchovu a vzdelávanie 
v environmentálnej oblasti, ukončili sme skvelý pro-
jekt pre základné školy v spolupráci so Stredosloven-
skou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou, a. s. 
Banská Bystrica a Veoliou Energia. Realizoval sa spo-
lu s nadáciou Ekopolis v období od septembra 2018 
do decembra 2020. Z podtatranského regiónu bola 
zapojená Základná škola s MŠ Tajovského 17 Poprad. 
Cieľom projektu bolo vytvorenie záhrad, či skrášlenie 
dvorov a celkové zlepšenie mikroklímy areálov škôl. 

Aj keď som vymenoval len niektoré z činností, ktoré 
sme zrealizovali v minulom roku, viac sa o nich do-
zviete na nasledujúcich stranách predkladanej ročnej 
správy. 

Na záver by som chcel poďakovať v mene celého ve-
denia Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spo-
ločnosti, a. s. nielen kolegom, ale aj našim obchod-
ným partnerom za podnetnú spoluprácu, členom 
predstavenstva a dozornej rady za prejavenú dôveru, 
ktorá je nám oporou pri všetkých dôležitých rozhod-
nutiach a tiež celému tímu Podtatranskej vodáren-
skej spoločnosti, a. s. 

Z výrobnej oblasti spomeniem, že sme zabezpečili 
15 808 tis. m3 pitnej vody pre viac ako 309 tisíc oby-
vateľov, vyčistilo sa 36 517 tis. m3 odpadovej vody od 
314 171 producentov. Spoločnosť opätovne zvládla 
svoje prioritné ciele a zaistila prevádzku, plynulú 
údržbu a opravy infraštrukturálneho majetku. 

Medzi významné udalosti patrilo uvedenie do pre-
vádzky zrekonštruovanej úpravne vody na Štrbskom 
Plese. Svojou modernou ultrafiltráciou zabezpečuje 
konštantnú kvalitu pitnej vody v podtatranskej oblasti. 

Naďalej pokračujeme v skvalitňovaní našich zákaz-
níckych služieb. Spoločnosť testuje smart meradlá, 
vďaka ktorým sa eliminuje fyzicky vykonávaný odpo-
čet pracovníkov k neprístupným meradlám, ako aj ne-
presnosť pri odpočte. Uvedený prístroj pomôže včas 
odhaliť prípadné úniky vody a zákazník môže predísť 
neočakávaným nákladom spojených s poruchou na 
odbernom mieste. 

Výsledky prieskumu spokojnosti zákazníkov preukáza-
li, že spoločnosť si udržuje vysokú úroveň poskytova-
ných služieb. 

V rámci integrovaného systému manažérstva (ISM) 
boli preverované všetky činnosti a procesy v spoloč-
nosti, dodržiavanie stanovených cieľov zameraných 
na kvalitu, na ochranu životného prostredia, energeti-
ku a úsporu energií, na ochranu a bezpečnosť pri prá-
ci. Úspešne ukončené audity potvrdili funkčnosť zave-
deného procesu riadenia, ktorý je udržiavaný v súlade 
s požiadavkami príslušných noriem. 

Ing. Robert Tencer

generálny riaditeľ PVPS, a.s.

Vážení kolegovia,  
obchodní partneri 
a akcionár,

príhovor generálneho riaditeľa spoločnosti

dovoľujeme si vám predložiť správu o činnosti, ktorá 
vám predstaví naše významné aktivity počas uply-
nulého obdobia roku 2020. Mesiac január sa plynule 
rozbehol až po prvú dekádu februára, keď sa široká 
verejnosť dozvedela o vypuknutí novej nezvyčajnej 
pandémie COVID-19. Museli sme čeliť novým pra-
covným podmienkam a ťažkým rozhodnutiam. Bolo 
potrebné prioritne ochrániť zamestnancov a súčasne 
zabezpečiť plynulý chod zásobovania pitnou vodou, 
odkanalizovania a čistenia odpadových vôd. Riadili 
sme sa pokynmi Úradu verejného zdravotníctva SR, 
ústredného krízového štábu SR a krízového štábu 
spoločnosti. V mesiaci apríl sme ako subjekt hos-
podárskej mobilizácie museli zásobovať cisternami 
najohrozenejšie oblasti nášho regiónu zasiahnuté 
pandémiou v okresoch Spišská Nová Ves a Krompa-
chy. S následným uvoľňovaním núdzových opatrení 
v rámci štátu, sme začali postupne realizovať pozasta-
vené činnosti a služby. Finančný rozpočet spoločnos-
ti bol neočakávane zaťažený nadmerným nákupom 
ochranných pomôcok, hygienického zabezpečenia 
prevádzok a transformáciou mnohých prác na formu 
home-office a striedania pracovníkov. Realita však 
postupne ukázala, že aj napriek rôznym prekážkam si 
naša spoločnosť udržala plynulý chod všetkých pre-
vádzok. Vyššie uvedené fakty sa odrazili aj vo finanč-
nom výsledku, ktorý dosiahol -110 426 € po zdanení.  
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5organizačná  
štruktúra

ÚTVAR.DANÍ.A.FINANCIÍ

ÚTVAR.ÚČTOVNÍCTVA

ÚTVAR.PLÁNOVANIA,..
CIEN.A.KONTROLINGU

ÚTVAR.CENTRÁLNEHO..
NÁKUPU

SEKRETARIÁT

ÚTVAR.BOZP.A.PO

ÚTVAR.ORGANIZAČNO.
-PRÁVNY

ODDELENIE.CO

ÚTVAR.PERSONÁLNY

ÚTVAR.INFORMAČNÝCH..
TECHNOLÓGIÍ

ÚTVAR.KONTROLY..
KVALITY

Úsek  
generálneho 

riaditeľa

PVPS, a. s. Poprad

Úsek  
finančného 

riaditeľa

SEKRETARIÁT

ÚTVAR.TECHNICKO-.
TECHNOLOGICKÝCH.ČINNOSTÍ

ÚTVAR.CENTRÁLNEHO.DISPEČINGU.A.GIS

PREVÁDZKA.POPRAD

PREVÁDZKA.SPIŠSKÁ.NOVÁ.VES

PREVÁDZKA.STARÁ.ĽUBOVŇA

PREVÁDZKA.TECHNICKÝCH..
SLUŽIEB

Úsek  
obchodného 

riaditeľa

Úsek  
výrobného 

riaditeľa

CALL..
CENTRUM

Valné  
zhromaždenie

Dozorná rada

Predstavenstvo

ZÁKAZNÍCKY.ÚTVAR..
BACK.OFFICE

ZÁKAZNÍCKY.ÚTVAR..
FRONT.OFFICE
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naše 
služby
6

výroba a distribúcia 
pitnej vody
Verejné vodovody spoločnosti sú zásobované prevaž-
ne z podzemných vodných zdrojov, ale v našej pôsob-
nosti sa nachádzajú aj také lokality, kde je hlavným 
zdrojom pitnej vody odber z povrchového vodárenské-
ho toku. Uvedený odber prechádza úpravňami, čim sa 
zabezpečia kvalitatívne parametre na pitnú vodu. 

Verejná vodovodná sieť zásobuje šesť okresov: Po-
prad, Kežmarok, Starú Ľubovňu, Spišskú Novú Ves, 
Levoču a Gelnicu. 

Prevádzkovanie vodárenskej infraštruktúry je rozde-
lené na pravidelnú a nepravidelnú údržbu. Pravidelná 
údržba zahŕňa starostlivosť o vodné zdroje, odberné 

objekty, akumuláciu vody, čerpacie stanice, vodovod-
nú sieť a výmenu vodomerov u odberateľov. Nepra-
videlná údržba zahŕňa oblasti odstraňovania havárií 
verejných vodovodov, opravy uzáverov vody, výmenu 
hydrantovej siete, prípadne redukčných ventilov a os-
tatných armatúr. V rámci nepravidelnej údržby boli 
opravované aj určené vodojemy a ďalšie prevádzkové 
objekty. V uplynulom období neboli zaznamenané ha-
várie vyššieho významu. 

Na základe problémov, ktoré sa vyskytujú pri prevádz-
kovaní verejných vodovodov v priebehu roka, sa spra-
covávali návrhy plánov opráv a investičných akcií.
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237 
vodných.zdrojov

2 447 km 
vodovodnej.siete

166 
vodojemov

15 808 tis. m3 
voda.vyrobená.na.realizáciu

24 
úpravní.vody

15 937 tis. m3 
odber.vody.celkom.

37 
čerpacích.staníc

13 295 tis. m3 
odber.podzemnej.vody

4 835 tis. m3 
voda.nefakturovaná.

z.toho:
domácnosti:.7 709 tis.m3

ostatní.odberatelia:.3 032 tis.m3

obecné.úrady:.232tis.m3

15 808 tis. m3
voda.vyrobená.vo.vlastných..
zariadeniach

4 595 tis. m3 
voda.čerpaná

z.toho:.
povrchová:.129 tis. m3

podzemná:.0 m3

232 tis.m3 
voda.predaná.obecným.úradom

2 926 tis. m3 
voda.upravená

2 642 tis. m3
odber.povrchovej.vody

2 221,36 l/s
kapacita.vodných.zdrojov

10 973 tis. m3 
voda.fakturovaná.celkom

309 366  
zásobovaných.obyvateľov

129 tis. m3 
technologickej.vody

počty jednotlivých stredísk 
k posudzovaným projektovým  
dokumentáciám: 

útvar technicko - prevádzkovej činnosti   
prijal a spracoval 3 191  písomných stanovísk, z toho:

1 221 796

889 285

k určeniu technických podmienok na 
pripojenie alebo odpojenie nehnuteľnosti 
na verejný vodovod, na zriaďovanie alebo 
odstraňovanie vodovodnej prípojky

ostatné požiadavky zákazníkov   
(inžinierske siete, úprava vedení vysokého, 
nízkeho napätia, garáže, iné stavby bez 
nároku na pripojenie inžinierskych sietí)

k určeniu technických podmienok na 
pripojenie alebo odpojenie nehnuteľnosti 
na verejnú kanalizáciu  a na zriaďovanie 
alebo odstraňovanie kanalizačnej prípojky, 

rozšírenie sietí verejných vodovodov, verejných 
kanalizácií, budovanie bytovej výstavby, 
rekonštrukcie a preložky vodárenských sietí, 
dobudovanie vodovodných a kanalizačných 
systémov, územné plány

SPOLU
3 191.

SPIŠSKÁ..
NOVÁ..VES..
672

POPRAD..
2 025

STARÁ..
ĽUBOVŇA..
494

vybrané  
technické parametre
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výmena vodomerov

znižovanie strát vody
Znižovanie objemu  nefakturovanej vody (a tým aj strát 
vody) sa realizovalo najmä cyklickým preverovaním 
vodovodnej siete a následným odstraňovaním únikov 
vody z potrubí. Straty vody, ktoré sú objemovo najväč-
šou zložkou nefakturovanej vody, sa prejavili hlavne pri 
zastaraných oceľových a liatinových potrubiach. Ďalšou 
zložkou nefakturovanej vody je vlastná spotreba, kto-
rej objemy sú aj naďalej značné, nakoľko je potrebné 

čoraz častejšie odkaľovanie a preplachovanie potrubí 
z dôvodu znížených odberov a pre zabezpečenie kvality 
vody vo verejnom vodovode  v zmysle platnej legislatívy 
(hlavne v ukazovateli železo).
S cieľom  znižovať  počet havárií sme sa zamerali na prí-
pravu a spracovanie plánov rekonštrukcie najporucho-
vejších častí sietí, dopĺňanie prenosov meraní na dispe-
čing a  vykonávanie monitoringu kritických úsekov.

STREDISKO VODOVODNÝ RAD VODOVODNÁ PRÍPOJKA SPOLU

POPRAD 521 30 551

STARÁ ĽUBOVŇA 274 364 638

SPIŠSKÁ NOVÁ VES 156 225 381

SPOLU 951 619 1 570

K 31. 12. 2020 bolo vo verejnej sieti osadených celkom 
48 615 ks fakturačných vodomerov. Na úradné preskú-
šanie bolo demontovaných a zaslaných 16 ks vodome-
rov, pričom iba v jednom prípade bol výsledok preskú-
šania negatívny. Zvyšné vodomery vyhoveli úradnému 
preskúšaniu. 
Celkovo bolo opravených 5 996 ks vodomerov.
Pokračujú projekty testovania vodomerov s diaľkovým 
odpočtom. Napriek náročným klimatickým pod-
mienkam, keď odpočty negatívne ovplyvňujú 
nízke teploty, majú diaľkové odpočty veľkú 
perspektívu do budúcnosti. Ich hromadné 
zavádzanie závisí od klesajúcich cien mo-
dulov, softvérového zabezpečenia ako aj 
cien vodného a stočného.

počet porúch v jednotlivých strediskách

poruchy 
na vodovodnej 

sieti
Pri  znižovaní  počtu havárií sme sa zamerali na prípravu 

a spracovanie plánov rekonštrukcie najporuchovejších 
častí sietí, dopĺňanie prenosov meraní na dispečing a  

vykonávanie monitoringu kritických úsekov.
Skupina lokalizácie porúch vodovodov zabezpečovala 

okrem detekcie aj vytyčovanie vodovodnej siete pre  
investičné aktivity externých odberateľov. Zároveň 

sa realizovala   na vodovodnej sieti pravidelná 
plánovaná diagnostika.
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kanalizácia a ČOV
prehľad odstránených porúch na kanalizáciách

vybrané prevádzkové údaje 

objemové ukazovatele (v tis. m3)
Ukazovateľ Skutočnosť

Voda odkanalizovaná spolu 36 841

Voda odkanalizovaná (fakturovaná) 10 996

z toho:
domácnosť 6 722

ostatní producenti 4 274

v tom:

zrážkové vody 2 669

   z toho: domácnosti 903

   ostatní producenti  1 766

Voda čistená 36 517

Voda nečistená        324

Počet ČOV 31 

Počet projektov. ekvival. obyv. (EO) 345 628

Počet skutočných EO – rok 314 171

Projektovaná kapacita ČOV 103 908,5 m3/deň

Projektovaný prietok Q24 1 202,80 l/s

Skutočný prietok Q24 za rok  1 160,20 l/s 

Počet kanalizačných prípojok 29 377 ks

Dĺžka kanalizačnej siete bez prípojok 688,08 km

Počet havárií na kanalizačnej sieti 123

Prioritnou oblasťou činnosti výrobnej 
prevádzky kanalizácie a čistiarní 
odpadových vôd je bezproblémové 
odkanalizovanie a odvádzanie 
odpadových vôd, údržba, čistenie a 
odstraňovanie porúch, čistenie vôd, 
hospodárenie so surovinami a odpadmi. 
Sledujeme dopad na životné prostredie, 
a to nielen na kvalitu vôd v recipientoch 
do ktorých vypúšťame vyčistené vody, 
ale aj vplyv prevádzky na prostredie a 
obyvateľstvo v zastavaných územiach, ako 
aj dopad na prírodu v koridoroch vedenia 
sietí.  Veľká časť prevádzkovaného územia 
spadá do TANAP-u . Je to o to náročnejšie, 
pretože hospodárenie v národných 
parkoch i chránených krajinných 
oblastiach sa riadi zvláštnym režimom 
a naša činnosť je sledovaná rôznymi 
inštitúciami. Zúčastňujeme sa rokovaní 
vo všetkých štádiách investičnej výstavby, 
opráv externým spôsobom, riešime 
požiadavky a sťažnosti, vyjadrujeme 
sa k ich opodstatnenosti. Prispievame 
k informovanosti a uvedomelosti ľudí, 
s ktorými prichádzame pri našej práci do 
kontaktu. Pre záujemcov zabezpečujeme 
exkurzie na čistiarňach odpadových vôd s 
odborným výkladom a prehliadkou areálu. 
Spolupracujeme s obecnými a mestskými 
úradmi, podieľame sa na príprave a 
zabezpečení plánov výstavby v daných 
lokalitách.

ODVÁDZANIE ODPADOVÝCH VÔD  
BOLO ZABEZPEČENÉ OD 

223 841  
OBYVATEĽOV A PRIEMYSELNÝCH  

PODNIKOV NA ÚZEMÍ 6 OKRESOV

ODPADOVÁ VODA  
BOLA ČISTENÁ NA 

31  
ČISTIARŇACH ODPADOVÝCH  

VÔD (ČOV) PREVÁDZKOVANÝCH  
PVPS, a.s. POPRAD

STREDISKO RAD PRÍPOJKA SPOLU

POPRAD 43 0 43

STARÁ ĽUBOVŇA 37 0 37

SPIŠSKÁ NOVÁ VES 43 0 43

CELKOM 123 0 123

Na základe faktúr bolo  z ČOV vyvezených 10 352,06 ton tuhého kalu, z toho prepočítaná sušina tvorí 2 382,59 ton.
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kvalita pitnej  
a odpadovej vody

Útvar kontroly kvality zabezpečoval analýzy vodných 
zdrojov, úpravní vôd, skupinových vodovodov, vodojemov 
a spotrebných miest.
Pitná voda dodávaná do verejnej vodovodnej siete je sys-
tematicky kontrolovaná a jej kvalita zodpovedá Vyhláške 
MZ SR č. 247/2017 Z.z., ktorá stanovuje požiadavky kvali-

Vodojemy a vodovodná sieť Mikrobiologické  
a biologické ukazovatele

Fyzikálne a chemické  
ukazovatele

Celkový počet vzoriek /  
počet nevyhovujúcich vzoriek 864 / 15 864 / 16

Celkový počet analýz / 
počet nevyhovujúcich analýz 8 955 / 22 8 955 / 20

Kvalita pitnej a odpadovej vody je pravidelne kontrolovaná skúšobným laboratóriom útvaru 
kontroly kvality (SL ÚKK), ktoré vykonáva svoju činnosť v zmysle Osvedčenia o akreditácii 
č. S-250, vydaného Slovenskou národnou akreditačnou službou Bratislava. Skúšobné laborató-
rium opätovne preukázalo, že je schopné vykonávať skúšky nestranne a dôveryhodne v zmys-
le STN EN/ISO 17025. 
Predmetom činnosti laboratória sú  fyzikálno-chemické skúšky, mikrobiologické a biologické 
skúšky podzemných, surových, technologických, upravených, pitných a odpadových vôd ako 
aj odberov vzoriek pitných a a odpadových vôd.

pitná voda

odpadová voda

tatívnych parametrov pitnej vody. Na základe jej trvalého 
sledovania je možné konštatovať, že voda v sieti vyhovu-
je fyzikálno-chemickým, mikrobiologickým a biologic-
kým parametrom európskych štandardov. 
Laboratórium pitných vôd sledovalo kvalitu pitnej vody 
v 864 vzorkách.

útvar kontroly kvality

Laboratórium odpadových vôd vykonávalo kontrolu 
kvality odpadových vôd a kalov z výustí, jednotlivých 
technologických stupňov v procese čistenia odpa-
dových vôd na ČOV a kontrolu producentov priemy-
selných a splaškových odpadových vôd. Rozsah a 
počet sledovaných vzoriek je v súlade s Vyhláškou 
č. 269/2010 Z.z. a súvisiacimi platnými legislatívnymi 
predpismi pre odpadové vody. Sleduje sa dodržiavanie 
predpísaných limitov vypúšťaných odpadových vôd do 
recipientov, aby bolo zaistené, že nedochádza k poško-
dzovaniu životného prostredia.
Celkom bolo laboratóriom odpadových vôd  
spracovaných 4 324 vzoriek.

Popis Počet

ČOV 4 111

Nečistené výustia 73

Producenti 128

Úpravne vôd 12

SPOLU 4 324

Počet analyzovaných  
vzoriek
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7zákazníci

základné 
údaje

48 615
FAKTURAČNÝCH  

VODOMEROV

51 435
ODBERNÝCH  

MIEST

45 851
ZMLUVNÝCH  
ZÁKAZNÍKOV

11 345
VYBAVENÝCH HOVOROV  
NA ZÁKAZNÍCKEJ LINKE

15 967
NÁVŠTEV  

V SPOLOČNOSTI

Našim zákazníkom poskytujeme služby osobne na zá-
kazníckych centrách v Poprade, v Spišskej Novej Vsi a 
v Starej Ľubovni. V pokladniach zákazníckych centier je 
možné realizovať hotovostnú i bezhotovostnú platbu. 
V prípade uprednostnenia telefonického kontaktovania 
sme k dispozícii na zákazníckej linke Call centra v pra-
covných dňoch od 7:00 do 16:00, prostredníctvom kto-
rej sme vybavili viac ako 11 tisíc telefonických požiada-
viek a zároveň sme nepretržite riešili hlásené problémy 
vo vodovodnej alebo kanalizačnej sieti. Počas situácie 
pandémie COVID-19 výrazne stúpol počet požiadaviek 
od odberateľov vo forme elektronickej komunikácie. 
V uplynulom období bolo vybavených takmer 5 tisíc zá-
kazníckych e-mailov.

Zákazníci nás najčastejšie kontaktujú ohľadom nahlá-
senia stavu neprístupného meradla z dôvodu ich neprí-
tomnosti pri odpočte, zriadenia a upravenia mesačných 
zálohových platieb, ohľadne preplatkov, upomienok, 
reklamácií, prípadne ostatných poskytovaných služieb 
(nová prípojka, osadenie meradla, vyjadrenie k stavebné-
mu povoleniu, vytýčenie sietí, objednávka cisterny, rozbor 
vody, vývoz žumpy/septiku, čistenie kanalizácie a pod.). 

Počas roka sme zaslali registrovaným odberateľom 
služby „SMS-info“ viac ako 17 tisíc SMS správ. V rámci 
služby „Zasielanie faktúr e-mailom“ sme zaslali odbe-
rateľom 7 300 faktúr vo formáte PDF. 

3 300 odberateľov má aktivovanú službu „internetový 
zákaznícky účet“, kde po prihlásení majú prehľad o svo-
jich odberných miestach. 

Spoločnosť má prijaté záväzky zákazníckych služieb, 
konkrétne záväzky dostupnosti, informovanosti a soli-
darity, ktoré garantujú odberateľom vysokú kvalitu po-
skytovaných služieb.

Odberatelia majú možnosť úhrady za vodné a stočné 
v pravidelných mesačných zálohových platbách pro-
stredníctvom SIPO, trvalým bankovým prevodom alebo 
cez bankové inkaso.

Ako zákaznícky orientovaná spoločnosť, pristupujeme 
k odberateľom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej finančnej 
situácii, individuálnym riešením danej situácie. Vo 
väčšine prípadov majú odberatelia možnosť požiadať 
o splátkový kalendár, čím predídu prerušeniu dodávky 
pitnej vody a ďalším poplatkom. Pri uzatváraní splát-
kových kalendárov prihliadame aj na aktuálnu situáciu 
odberateľa. V priebehu roka bolo uzatvorených spolu 
576 splátkových kalendárov z 582 žiadostí. Schválených 
bolo 99 % žiadostí a iba 1 % bolo neuznaných z dôvodu 
existencie starých dlhov.

Spoločnosť naďalej testuje smart meradlá, vďaka kto-
rým môžeme v prípade odpočtu meradla eliminovať 
fyzický prístup našich pracovníkov k neprístupným me-
radlám, ako aj nepresnosť pri fyzickom odpočte. Smart 
meradlo pomôže včas odhaliť prípadné úniky vody, 
kedy zákazník môže predísť neočakávaným nákladom 
spojených s poruchou na odbernom mieste. 

Z dôvodu situácie prebiehajúcej pandémie COVID-19 
bola zaznamenaný vysoký nárast elektronickej komuni-
kácie z dôvodu uzatvorenia zákazníckych centier počas 
najkritickejších mesiacov. Posilnili sa služby call centra, 
ktoré okrem telefonických hovorov riešili aj e-mailovú 
korešpondenciu prijatú na zákazníckej adrese. Uvede-
ný trend sa zachoval aj po znovuotvorení zákazníckych 
centier.

komunikácia  
a zákaznícky servis
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jednotlivé výsledky prieskumu

externá 
komunikácia

SPOKOJNOSŤ.S.ÚROVŇOU.POSKYTOVANÝCH.SLUŽIEB

SPOKOJNOSŤ.S.PONÚKANÝMI.SPÔSOBMI.PLATIEB

SPOKOJNOSŤ.S.KVALITOU.PITNEJ.VODY

SPOKOJNOSŤ.S.PROFESIONALITOU.ZAMESTNANCOV

SPOKOJNOSŤ.S.RÝCHLOSŤOU.OPRAVY

SPOKOJNOSŤ.S.DODÁVKOU.VODY.A.ODKANALIZOVANÍM

SPOKOJNOSŤ.S.KVALITOU.POSKYTOVANÝCH.INFORMÁCIÍ

89,6 %

89,0 %

96,6 %

89,4 %

38,8 %

91,8 %

91,4 %

prieskum spokojnosti

Prieskum spokojnosti zákazníkov bol realizovaný exter-
nou spoločnosťou formou štandardizovaných telefonic-
kých rozhovorov na reprezentatívnej vzorke náhodne 
vybraných 500 odberateľov z celej oblasti v pôsobnosti 
PVPS v rozdelení: 300 obyvateľov rodinných domov, 150 
právnických osôb vrátane živnostníkov a 50 obyvateľov 
bytových domov.
Zrealizovaním výskumu bola zistená celková spokojnosť 
zákazníkov so službami spoločnosti. Dotazník tvorilo 
pätnásť otázok a bol rozdelený na dve časti. Prvých se-
dem otázok sa týkalo priamo vyjadrenia spokojností zo 
stupnice piatich úrovní (veľmi spokojný, skôr spokojný, 
skôr nespokojný, úplne nespokojný, neviem posúdiť). 
Zvyšných osem otázok zisťovalo preferencie odberateľov.

Prieskum pomáha spoločnosti pri zlepšovaní svojho vní-
mania a usmerňuje, v čom  je nutné sa zlepšiť a o aké 
služby majú naši zákazníci najväčší záujem. Priemerná 
celková spokojnosť so službami  bola na úrovni 83,8% 
a nespokojnosť bola na úrovni 8,7%. Zvyšných 7,5% res-
pondentov sa k otázkam nevyjadrilo. Zákazníci vnímajú 
spoločnosť výrazne pozitívne. 
Mierny pokles spokojnosti oproti minulému roku mohol 
byť ovplyvnený prebiehajúcou pandemickou situáciou 
a s tým súvisiacimi ohrozenejšími životnými podmien-
kami mnohých podnikateľských subjektov a fyzických 
osôb. Našou dlhodobou koncepciou zostáva aj naďalej 
nepoľaviť vo vysoko nastavených cieľoch a zamerať sa 
na oblasti, kde bola zaznamenaná nižšia spokojnosť.

Okrem telefonických rozhovorov a e-mailovej komunikácie so zákazníkmi 
sa využíva internetová stránka spoločnosti – www.pvpsas.sk. Z tlačových 
materiálov sa vydávajú rôzne letáky, brožúry a časopisy. Všetky formy 
externej komunikácie významne vplývajú na šírenie dobrého mena 
spoločnosti medzi zákazníkmi.

Informácie získané z prieskumu spokojnosti zákazníkov sú pre našu spoloč-
nosť veľmi cenné. Výsledky sa dôkladne analyzujú a venuje sa im dostatočná 
pozornosť. Spokojní zákazníci sú pre nás jednou z najvyšších priorít.
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Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody a 
distribúciu pitnej vody verejným vodovodom zostala 
nezmenená od 1. 1. 2014. Maximálna cena za odve-
denie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizá-
ciou zostala bez zmeny od 29. 7. 2019. 

V zmysle právoplatného cenového rozhodnutia 
č. 0215/2017/V zo dňa 24.2.2017 a rozhodnutia 
č. 0008/2019/V zo dňa 29.7.2019 Úrad pre reguláciu 
sieťových odvetví schválil tieto maximálne ceny:

cena za výrobu, distribúciu a dodávku  
pitnej vody a čistenie odpadových vôd

CENY PLATNÉ POČAS OBDOBIA  
1..1..2020..–.31..12..2020

spoločnosť  
v roku 2020  
zrealizovala

88 769

5 389

VYSTAVENÝCH A ODOSLANÝCH FAKTÚR  
ZA VODNÉ A STOČNÉ

VYSTAVENÝCH A ODOSLANÝCH 
FAKTÚR ZA OSTATNÉ SLUŽBY

5 608
ODOSLANÝCH  
UPOMIENOK

576
DOHODNUTÝCH  

SPLÁTKOVÝCH KALENDÁROV

VIAC AKO 

61 tisíc
OSOBNÝCH, TELEFONICKÝCH,  

KOREŠPONDENČNÝCH  
A ELEKTRONICKÝCH KONTAKTOV  

SO ZÁKAZNÍKMI

1,0884 €/m3  
bez DPH

0,6925 €/m3  
bez DPH

1,1164 €/m3  
bez DPH

MAXIMÁLNA CENA  
ZA VÝROBU A DODÁVKU PITNEJ 
VODY VEREJNÝM VODOVODOM

MAXIMÁLNA CENA  
ZA DISTRIBÚCIU PITNEJ VODY 
VEREJNÝM VODOVODOM

MAXIMÁLNA CENA  
ZA ODVEDENIE A ČISTENIE ODPADOVEJ 
VODY VEREJNOU KANALIZÁCIOU
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najväčší  
odberatelia

za rok 2020
v abecednom poradí

Aquapark, s.r.o.  
Poprad  
(IČO 36482609)

Bytové družstvo  
Kežmarok  
(IČO 36168807)

Bytové družstvo  
Spišská Nová Ves  
(IČO 00174505)

Bytový podnik  
Poprad, s.r.o.  
(IČO 36451967)

Bytový podnik  
Svit,  s.r.o.  
(IČO 36816949)

Emkobel, a.s.  
Spišská Nová Ves  
(IČO 31736785)

Mesto  
Poprad  
(IČO 00326470)

Mesto  
Spišská Nová Ves  
(IČO 00329614)

Nemocnica  
Poprad, a.s.  
(IČO 36513458)

Okresné stavebné bytové  
družstvo Stará Ľubovňa  
(IČO 31673821)

Popradská energetická  
spoločnosť, s.r.o.  
(IČO 50339729)

Slobyterm, spol. s r.o.  
Stará Ľubovňa  
(IČO 31719104)

Sorea, spol. s r.o.  
Bratislava  
(IČO 31339204)

Spravbytherm s.r.o.  
Kežmarok  
(IČO 36690856)

Stavebné bytové  
družstvo Levoča  
(IČO 00594423)

Tatranská mliekareň a.s. 
Kežmarok  
(IČO 31654363)

Tatranský správcovský  
dom s.r.o. Poprad  
(IČO 46764178)

Tatravagónka, a.s.  
Poprad  
(IČO 31699847)

TATRY - TEPLO, s.r.o.   
(IČO 36486311)

Whirpool Slovakia  
spol. s r.o. Poprad  
(IČO 35796570)
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8
zodpovednosť

štruktúra zamestnanosti
512FYZICKÝ STAV PRACOVNÍKOV 

K 31. 12. 2019

31

502

500

na.dobu.určitú........................................26.
na.dobu.neurčitú.....................................0.
z.mimoevidenčného.stavu....................5

§.60.ZP.dohodou......................................5
§.70.ZP.doba.určitá.................................5
§.63.ZP.z.organizačných.dôvodov........1
ostatné.dôvody.(invalidita,.úmrtie,.
predčasný.dôchodok..)...........................9
do.mimoevidenčného.stavu.................6
odchod.do.starobného.dôchodku.....13
porušenie.pracovnej.disciplíny............2

PRÍRASTOK  
PRACOVNÍKOV

FYZICKÝ STAV PRACOVNÍKOV  
K 31. 12. 2020

PRIEMERNÝ EVIDENČNÝ  
PREPOČÍTANÝ STAV  
PRACOVNÍKOV V R. 2020

41ÚBYTOK  
PRACOVNÍKOV

ľudské zdroje
Na začiatku roka 2020 bol fyzický počet pracovníkov v spoločnosti  512. V priebehu 
roka nastúpilo do spoločnosti 31 nových pracovníkov (vrátane zamestnancov 
z mimoevidenčného stavu, napr. zamestnanci po rodičovskej dovolenke) a 41 
pracovníkov odišlo. Fyzický stav pracovníkov k 31. 12. 2020 bol 502. Priemerný 
prepočítaný počet pracovníkov bol 500 - čo bolo oproti plánu menej o 10 pracovníkov.

štruktúra zamestnancov  
podľa doby zamestnania

71
109

122
200

do 5 rokov

do 10 rokov

do 20 rokov

nad 20 rokov

Neoddeliteľnou súčasťou internej komunikácie zamest-
nancov je elektronická pošta, intranet a mnoho zdieľa-
ných programov a softvérových aplikácií spoločnosti.
V rámci skupiny Veolia v spolupráci so Stredosloven-
skou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou, a. s. sa 
pravidelne vydávajú časopisy pre zamestnancov Naša 
Veolia a Planéta, ktoré vychádzajú štyrikrát ročne. Pre 
všetky spoločnosti skupiny je distribuovaný elektronic-

ký mesačník La lettre, ktorý prináša informácie o ak-
tualitách a inováciách z celého sveta. Pre pracovníkov, 
ktorí nemajú prístup na internet alebo e-mailovú ko-
munikáciu, sú k dispozícii firemné nástenky. Dôležitým 
komunikačným prostriedkom medzi manažmentom 
spoločnosti a podriadenými pracovníkmi sú pracovné 
porady, rôzne športové, kultúrne a voľnočasové aktivity.

interná komunikácia
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veková štruktúra  zamestnancov
Vek (v rokoch) Ženy Muži Spolu

do.20 0 0 0

20.-.24. 0 9 9

25.-.29. 4 10 14

30.-.34. 7 17 24

35.-.39. 7 20 27

40.-.44. 13 41 54

45.-.49. 16 70 86

50.-.54. 21 79 100

55.-.59. 24 76 100

nad.60. 11 77 88

Celkom 103 399 502
Priemerný.vek. 49,37 50,27 50,09

kvalifikačná štruktúra zamestnancov
Stupeň vzdelania Ženy Muži Spolu

Základné. 2 14 16

Stredné.odborné. 8 193 201

Úplné.stredné.odborné. 48 159 207

Vyššie.odborné. 1 0 1

Vysokoškolské. 44 33 77

Celkom 103 399 502

sociálny dialóg

Celkové výdaje na vzdelávanie boli vo výške 19 274 €. 
Priemerné náklady na školenia na jedného zamestnan-
ca boli vo výške 39 €. Na povinné školenia (určené legis-
latívnymi normami) bolo vydaných 7 925 €, na jazykové 
kurzy 8 569 € a na ostatné školenia, kurzy, semináre a 
pod. 2 779 €. Celkový počet absolvovaných hodín ško-
lení bol 7 116, z toho počet hodín školení bezpečnosti 
práce bol 4 095.

Spoločnosť sa zamerala hlavne na rozvoj pracovných a 
odborných znalostí zamestnancov, zvyšovanie a rozši-
rovanie ich odbornej kvalifikácie, vedomostí a zručností. 
Zamestnanci spoločnosti absolvovali v stanovených ter-
mínoch povinné školenia určené osobitnými predpismi. 
Dôležitou súčasťou vzdelávania zamestnancov boli pra-
videlné školenia z oblasti BOZP a PO, ktoré absolvoval aj 
každý novoprijatý zamestnanec spoločnosti.

vzdelávanie zamestnancov
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ŽENY

V spoločnosti bol vytvorený sociálny fond vo výške 
80 947 € vrátane zostatku z predchádzajúceho roka 
3 541 € a prídelu zo zisku 4 682 €. Čerpaný bol na rôz-
ne účely, najmä ako príspevok na stravovanie zamest-
nancov 59 277 €, na rekreáciu, šport a regeneráciu 
pracovnej sily 1 591 €, na príspevky zamestnancov pri 
životných a pracovných výročiach 12 792 € a v sociál-
nej oblasti 4 560 €. Zostatok sociálneho fondu vo výške 
2 726 € bude použitý v roku 2021.
V rámci sociálnych nákladov spoločnosť prispela za-
mestnancom na doplnkové dôchodkové sporenie v cel-

kovej sume 174 400 €, stravovanie zamestnancov (mimo 
sociálneho fondu) vo výške 246 525 €, na zdravotnú sta-
rostlivosť vo výške 27 646 €, pitný režim 1 253 €, na do-
časnú práceneschopnosť vo výške 22 454 €, rekreačné 
poukazy vo výške 13 083 €.
Odstupné a odchodné bolo vyplatené vo výške 44 211 €. 
Odstupné bolo vyplatené zamestnancom spoločnosti 
v súvislosti s ukončením pracovného pomeru z dôvodu 
organizačných zmien a ktorí podľa lekárskeho posudku 
dlhodobo stratili schopnosť vykonávať doterajšiu prácu.

V rámci spolupráce s naším sociálnym partnerom sa podobne ako 
v predchádzajúcich rokoch podarilo nájsť sociálny zmier pri kolektívnom 
vyjednávaní, čoho výsledkom bolo uzatvorenie Podnikovej kolektívnej 
zmluvy na rok 2020. K hlavným bodom v rámci sociálneho dialógu patrili:

sociálna oblasť
Súčasťou kolektívnej zmluvy je 
príloha pravidiel tvorby a použitia 
sociálneho fondu.

Sociálny fond je jedným zo 
základných zdrojov uplatňovania 
sociálnej politiky v spoločnosti. 
V uplynulom období dosiahla 
tvorba sociálneho fondu výšku 
81 tis. €.

•  valorizácia miezd,

•  zapracovanie minimálnych mzdových taríf  
v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa,

•  zapracovanie príplatkov v zmysle novely Zákonníka práce, 

•  zachovanie doterajších benefitov pre zamestnancov.
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Medzi každodenné vykonávané činnosti spoločnosti patrí 
výroba, distribúcia pitnej vody, odvádzanie a čistenie 
odpadových vôd. Ich neoddeliteľnou súčasťou je oblasť 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrana majetku.

bezpečnosť 
a ochrana  
zdravia pri práci

V sledovanom období sa u zamestnancov vykonalo 300 
kontrol zameraných na zistenie požívania alkoholických 
nápojov počas pracovnej doby, pri ktorých sa nezazna-
menal ani jeden prípad. Ďalšie kontroly a previerky 
boli zamerané na dodržiavanie predpisov BOZP a iných 
predpisov na zaistenie bezpečných pracovných postu-
pov, či bezpečného správania sa na pracovisku. Overo-
vala sa povinnosť prideľovania, nosenia a používania 
príslušných osobných ochranných pracovných pomô-
cok. Všetci výrobní, technickí a vedúci zamestnanci sa 
zúčastnili pravidelného oboznamovania a informova-
nia s predpismi bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
ako aj ochrany pred požiarmi.

Na úseku ochrany pred požiarmi boli v stanovených leho-
tách vykonávané pravidelné preventívne protipožiarne pre-
hliadky jednotlivých objektov a priestorov. V rámci prevencie 
sa kontrolovali hasiace  prístroje, hydranty, požiarne uzá-
very a iné príslušenstvo. Boli realizované pravidelné revízie 
elektrického náradia a vyhradených technických zariadení 
podľa stanovených termínov. Pokračovala odborná príprava 
protipožiarnych hliadok pracoviska a osôb zabezpečujúcich 
ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase. Všetky pre-
ventívne opatrenia viedli k tomu, že už dlhodobo sa  v spo-
ločnosti nevyskytol ani jeden požiar.

Pre zamestnancov bolo zabezpečované očkovanie proti 
hepatitíde, kliešťovej encefalitíde, ako aj vykonávanie 
lekárskych prehliadok, ktoré sú nevyhnutné pre plnenie 
požiadaviek, ktoré vyplývajú z ich funkcií.  Pre zabezpe-
čenie ochrany zamestnancov pred nákazou COVID-19 
boli vynaložené značné  finančné prostriedky na nákup 
ochranných oblekov, respirátorov, rúšok a dezinfekčných 
prostriedkov.

• Odborový Zväz Drevo, Lesy, Voda – základná kontrola 
dodržiavania BOZP a kontrola odstránenia nedostatkov

• pracovná zdravotná služba ProCare – posúdenie 
zdravotného rizika, identifikácia a hodnotenie faktorov 
práce a pracovného prostredia a kategorizácia prác.

V RÁMCI SPOLOČNOSTI SA REALIZOVALI KONTROLY:

Aj napriek pandémii COVID-19, ktorý zasiahol celý svet, 
sa nám podarilo zrealizovať vďaka podpore Nadácie Veo-
lia Slovensko niekoľko zaujímavých projektov. Cieľom na-
dácie je podporovanie verejnoprospešných aktivít, ako je:

• sociálna pomoc rodinám a zamestnancom 
spoločností skupiny Veolia na Slovensku,

• rozvíjanie duchovných hodnôt, realizácia ochrany 
ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,

• ochrana a tvorba životného prostredia,
• zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt,
• podpora zdravia, vzdelávania, vedy, telovýchovy 

a športu.

V rámci programu „Zamestnanecké granty“ majú za-
mestnanci skupiny Veolia možnosť podporovať vo svo-
jom okolí aktivity, ktoré spĺňajú podmienky nastavených 
cieľov nadácie. Rozhodujúcou podmienkou je osobná 
angažovanosť žiadateľa v predkladanom projekte. 

PODPORENÉ PROJEKTY: 

• výstavba zádržného jazierka na dažďovú vodu v areáli 
ZŠ s MŠ v Spišskom Bystrom,

• nákup didaktických pomôcok pre zariadenie 
zdravotne znevýhodnených detí grécko-katolíckej 
charity v Starej Ľubovni,

• cyklistické preteky pre deti a dospelých MTB Škoda 
Maratón Horal vo Svite,

• výstavba outdoorového ihriska pre obyvateľov obce 
Odorín,

• prestížny cyklistický medzinárodný pretek Bike Open 
Tour 2020 v Slovenskom Raji. 

Spoluprácou nadácie, miest, obcí aj mimovládnych or-
ganizácií vznikajú projekty, ktoré sú prospešné pre roz-
voj regiónov a zároveň podporujú osobnú angažovanosť 
našich zamestnancov.

Nadácia Veolia Slovensko  
– program „Zamestnanecké granty“

sociálna  
zodpovednosť

Prijatím záväzkov a stanovením cieľov, ktoré sa priamo 
týkali znižovania nebezpečenstiev a ohrození vo všet-
kých prevádzkach v spoločnosti prispelo k bezpečnej-
šiemu pracovnému prostrediu. V uplynulom období sa 
vyskytli dva registrované a žiadny neregistrovaný pra-
covný úraz. Nebol zaevidovaný ani jeden prípad vzniku 
choroby z povolania. Počas prebiehajúcej pandémie 
 COVID-19 sa muselo prijať množstvo preventívnych 
opatrení, ktoré museli zabezpečiť, aby spoločnosť doká-
zala plniť svoje prioritné úlohy aj pri náhlom výpadku 
väčšieho počtu zamestnancov. 

Spoločnosť neobdržala žiadnu pokutu za nedodržiavanie 
predpisov BOZP a OPP. 
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Udržiavanie vysokej efektivity výrobných procesov a služieb pokračuje v nadväznosti na 
fungujúci integrovaný systém manažérstva (ISM), ktorý pozostáva zo systému mana-
žérstva kvality (ISO 9 001), zo systému environmentálneho manažérstva (ISO 14 001), 
systému energetického manažérstva (ISO 50 001) a systému manažérstva bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci (ISO 45 001). Výsledok sa prejavil v kvalite, vo vzťahu k životnému 
prostrediu, v energetike a v oblasti BOZP.
V dňoch 13. - 16. októbra 2020 sa uskutočnil v našej spoločnosti 9. dozorný audit podľa 
medzinárodnej normy STN EN ISO 9001:2016 bez vývoja, 7. dozorný audit podľa medziná-
rodnej normy STN ISO 45001:2019, 6. dozorný audit podľa medzinárodnej normy STN EN 
ISO 14001:2016 a 4. dozorný audit podľa medzinárodnej normy STN EN ISO 50001:2018. 
Audity boli vykonané certifikačnou spoločnosťou TÜV SÜD Slovakia s.r.o. Bratislava, čle-
nom skupiny TÜV SÜD, svetového lídra v poskytovaní certifikačných služieb s dlhoročnou 
tradíciou. 
Systémovo boli preverované všetky činnosti a procesy v spoločnosti, dodržiavanie stano-
vených cieľov zameraných na kvalitu, na ochranu životného prostredia, energetiku, na 
ochranu a bezpečnosť pri práci. Pozitívne boli zhodnotené vysoko nastavené ciele ISM, 
výkonnosť procesov, ich sledovanie, odborná znalosť pracovníkov, zlepšenia týkajúce sa 
znižovania nebezpečenstiev a ohrození, environmentálneho zaťaženia, ako aj úspory ener-
gií. Úspešne ukončeným auditom bola potvrdená funkčnosť zavedeného integrovaného 
systému manažérstva a bolo potvrdené, že všetky štyri systémy sú aj naďalej udržiavané 
v súlade s požiadavkami príslušných noriem. Audity sa konali za dodržiavania nevyhnut-
ných hygienických opatrení z dôvodu šíriacej sa pandémie COVID-19. Zo záverov auditov 
vyplynulo, že spoločnosť má správne nastavenú ochranu zamestnancov aj pre prípad vzni-
ku mimoriadnej situácie. 
Spoločnosť dôkladne dodržiava požiadavky noriem počas celého roka, čo bolo preverené 
viacerými internými a externými auditmi konanými v jednotlivých prevádzkach.

úspešné obhájenie 
certifikátov  
ISO 9 001, ISO 14 001,  
ISO 50 001 a ISO 45 001

systém 
manažérstva 
kvality
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V oblasti odpadového hospodárstva bolo nakladanie s odpadmi v súlade s platnými zá-
konmi a predpismi a s povolením na nakladanie s nebezpečnými odpadmi. Pri prevádzko-
vaní objektov vzniklo 2 286,913 t odpadov, z toho 1,346 t nebezpečných odpadov. Likvidá-
ciu a odvoz odpadu  zabezpečili zmluvní partneri. Ročné hlásenia množstva odpadov boli 
odoslané na príslušné úrady životného prostredia v stanovenom termíne.

Spoločnosť má vo svojich prevádzkach malé a stredné zdroje znečisťovania ovzdušia. Su-
márne bolo z malých a stredných zdrojov znečisťovania vypustených 33,8654 t znečis-
ťujúcich látok do ovzdušia. Hlásenia o množstvách boli v zákonom stanovenom termíne 
odoslané na príslušné úrady životného prostredia, na základe ktorých boli spoločnosti vy-
rubené poplatky za vypúšťanie emisií.

Výroba elektrickej energie kogeneračnou jednotkou na ČOV Poprad – Matejovce bola v roku 
2020 v objeme 667 654 kWh čo činí 23,67 % z celkovej spotreby na uvedenej prevádzke.
V porovnaní s rokom 2019 bol evidovaný nárast o 253 874 kWh. Efektívnym využívaním 
kalového plynu pri výrobe elektrickej energie na kogeneračnej jednotke došlo za sledované 
obdobie k zníženiu nákladov na nákup el. energie vo výške 84 665,63 €.

odpadové hospodárstvo

energetika10
životné
prostredie 

Rok Ostatné  
odpady (t)

Nebezpečné  
odpady (t) Spolu (t)

2016 11 332,290 3,225 11 335,520

2017 2 168,740 2,852 2 171,590

2018 1 678,005 1,198 1 679,203

2019 1 988,760 9,698 1 998,458

2020 2 285,567 1,346 2 286,913

Rok Spotreba (MWh) Náklady (€)

2018  14 613,445 1 622 528

2019 15 114,138 1 661 486

2020 14 586,762 1 850 817

POROVNANIE MNOŽSTIEV ODPADOV  
S PREDCHÁDZAJÚCIMI ROKMI:

POROVNANIE SPOTREBY A NÁKLADOV NA ELEKTRICKÚ ENERGIU  
S PREDCHÁDZAJÚCIMI ROKMI:
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fotografická súťaž pre zamestnancov
Pravidelne počas letného obdobia sa organizuje pre  zamestnancov spoločnosti fotogra-
fická súťaž.  Témou posledného ročníka bola „Vodné živočíchy v mojom okolí“, do ktorej 
sa zapojilo 9 zamestnancov.  Porota hodnotila 15 fotografií, z ktorých tri najlepšie ocenila 
vecnými cenami spoločnosti.

podpora aktivít regiónu
V rámci spoločenskej zodpovednosti  sa podporili aktivity a činnosti, ktoré napomáha-
jú  rozvoju  nášho regiónu v kultúrnej, spoločenskej, športovej alebo v environmentálnej 
oblasti.  Podporenými projektami boli napr. Veľká cena Slovenska v lyžovaní, podpora ho-
keja detí, mládeže a dospelých, medzinárodný šachový turnaj základných škôl, automo-
bilové preteky, medzinárodné súťaže v tanečnom športe, či  súťaž BOZP stredných škôl.

Školský projekt Biodiverzita do škôl podporoval skrášlenie školských areálov smerom 
k zvýšeniu rozmanitosti vedúcej k lepšej mikroklíme a vytvoreniu atraktívneho vzdeláva-
cieho priestoru pre žiakov. Do projektu bolo zapojených 14 základných a stredných škôl, 
ktoré absolvovali tematické interaktívne vzdelávacie workshopy, spoluprácu s odborníkmi 
na záhradné úpravy a výsadbu, metodickú a odbornú podporu a pomoc pri realizovaní 
navrhnutých opatrení. Každá škola získala grant na realizáciu návrhu, na ktorom sa bude 
podieľať akčná skupina školy vytvorená zo žiakov a pedagógov školy. Projekt Biodiverzita 
do škôl sa realizoval s nadáciou Ekopolis od septembra 2018 počas dvoch školských rokov 
do decembra 2020. Z podtatranského regiónu bola zapojená Základná škola s MŠ Tajov-
ského 17  Poprad.

Spoločnosť v spolupráci so Stredoslovenskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou, 
a. s. a Veoliou Energia podporila celonárodný projekt „Požičaná planéta,“ ktorý je kom-
plexným programom environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety pre udržateľný roz-
voj a je určený pre všetky základné a stredné školy v SR, výchovu v rodinách a všeobecnú 
osvetu obyvateľstva. Je autorským programom spoločnosti dive 2000 production, s.r.o.  
Výnimočnosť programu potvrdzuje skutočnosť, že program bol nominovaný na cenu Eu-
rópskej komisie: European Business Awards for the Environment na roky 2020-2021.

osveta a vzdelávanie v oblasti  
životného prostredia

výchovno – vzdelávacie projekty pre školy

11
zodpovednosť

environ- 
mentálna
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12inovácie

Zoznam investorov a lokalít
Číslo zmluvy Dodatok Vlastník Predmet zmluvy / dodatku

13/2020/AZ/DV  KVETY TATRY - SLOVENSKO, s.r.o. Prevádzkovanie vodovodu Svit-Podskalka  
rozšírenie

169/2019/AZ/DV D1 PHOENIX - Q SLOVAKIA, s.r.o. Prevádzkovanie vodovodu  vodovodu SO 03 
Vodovod, Poprad (za Olympiou)

21/2020/AZ/DV  Eurotrend Špak, s.r.o. Prevádzkovanie vodovodu pre priemyselnú  
zónu Spišská Belá - Sever

23/2020/AZ/DV  PHOENIX GROUP, spol. s r.o. Zmluva - budúce prevádzkovanie vodovodu  
SO 203 - rozšírenie Poprad - Spišská Sobota

57/2020/AZ/DV  Obec Huncovce Prevádzkovanie vodovodu (IBV Pod cintorínom 
a rozšírenie - Rómska osada)

58/2020/AZ/DV  Obec Žakovce Prevádzkovanie vodovodu Žakovce

170/2013/AZ/DV D4 Mesto Spišská Belá Prevádzkovanie vodovodu a vodojemu  
(prolongácia)

170/2013/AZ/DV D5 Mesto Spišská Belá Prevádzkovanie vodovod  a vodojem  
- zrušenie fondu

77/2020/AZ/DV  EYE s.r.o. Prevádzka vodovodu IBV Mlynčeky  
- SO 04 Vodovodná sieť

48/2016/AZ/DV  Martina Grivalská Prevádzkovanie vodovodu Spišská Sobota 

86/2020/AZ/DV  Obec Švábovce Prevádzkovanie vodovodu - prístup k vode - 
Rómska osada

78/2020/AZ/DV  Pavol Šoltés Prevádzkovanie vodovodu – Walltech, 2 vetvy

96/2020/AZ/DV  STAV MP s.r.o. Prevádzkovanie vodovodu Mlynica - 4 RD

98/2020/AZ/DV  BEMIX, s.r.o. Budúce prevádzkovanie vodovodu -  
(Poprad – Veľká, ul. Jabloňova)

127/2020/AZ/DV  Obec Malý Slavkov Budúce prevádzkovanie vodovodu SO 06  
– Golf, Kráľovské údolie

128/2020/AZ/DV  ViaSalus s.r.o. Budúce prevádzkovanie vodovodu 5  
RD Stará Lesná

139/2020/AZ/DV  Obec Batizovce Prevádzkovanie IBV Malé Záhumnie  
- Batizovce

131/2020/AZ/DV  GolfChalet, s.r.o. Prevádzkovanie vodovodu  
"Tatry Golf Residence" Veľká Lomica

132/2020/AZ/DV  FORBEST, s.r.o. Prevádzkovanie vodovodu  
"Tatry Golf Residence" Veľká Lomica

133/2020/AZ/DV  GolfChalet, s.r.o. & FORBEST, s.r.o. Prevádzkovanie vodovodu  
"Tatry Golf Residence" Veľká Lomica

148/2020/AZ/DV  softigio s.r.o. Budúce prevádzkovanie - vodovod IBV  
Pod Juhom 2, Nová Lesná

Prevádzka Spišská Nová Ves - rozšírenie prevádzkovania  
o nasledovné novovybudované vetvy vodovodov:

Obec Ulica Dĺžka

Odorín Vodovod - II.etapa 640 m

Jamník Rozšírenie verejného vodovodu Jamník 404 m

Hrabušice Dostavba vodovodu - II. etapa 240 m

Levoča Technická infraštruktúra - Levočská dolina 515 m

Kurimany Prevzatie vodovodu do prevádzkovania 1 365 m

Kurimany Rozšírenie verejného vodovodu nad obcou 81 m

výroba a distribúcia vody
V spolupráci so spoločnosťou PVS, a. s. sa realizovala obnova 
a rekonštrukcia vodovodnej siete v meste Poprad, Kežmarok, 
Spišská Belá a Svit. Do prevádzkovania boli prevzaté verejné 
vodovody od iných investorov pre novovzniknuté lokality 
zväčša na individuálnu bytovú výstavbu.
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Prevzaté kanalizácie do prevádzkovania od iných investorov:

Č. Číslo zmluvy Dodatok Vlastník Predmet zmluvy / dodatku:

1. 168/2019/AZ/DK D1 PHOENIX - Q SLOVA-
KIA, s.r.o.

Prevádzkovanie kanalizácie SO 04 -  Splašková 
kanalizácia Poprad (za Klub Hotelom Olympia)

2. 71/2020/AZ/DK  KVETY TATRY - SLO-
VENSKO, s.r.o.

Prevádzkovanie kanalizácie  
Svit - Podskalka, rozšírenie

3. 134/2014/AZ/DK D3 Mesto Spišská Belá Prevádzkovanie kanalizácie Strážky  
- zrušenie fondu a prolongácia

4. 62/2017/AZ/DK D ZAMBO, s.r.o. Prevádzkovanie kanalizácie IBV,  
16 RD - zmena vyúčtovania

5. 49/2016/AZ/DK  Martina Grivalská Prevádzkovanie kanalizácie  
Poprad – Spišská Sobota 

6. 79/2020/AZ/DK  Pavol Šoltés Prevádzkovanie kanalizácie Waltech, 3 vetvy

7. 97/2020/AZ/DK  STAV MP s.r.o. Prevádzkovanie kanalizácie Mlynica - 4 RD

8. 99/2020/AZ/DK  BEMIX, s.r.o. Budúce prevádzkovanie kanalizácie  
- (Poprad – Veľká, ul. Jabloňova)

9. 136/2019/AZ/DK D1 Best Tatry, s.r.o. Rozšírenie prevádzky kanalizácie Mlynica  
- IBV Nad Senníkom

10. 125/2020/AZ/DK  Obec Mlynica Prevádzkovanie kanalizácie (4 súbory objektov)

11. 129/2020/AZ/DK  ViaSalus s.r.o. Budúce prevádzkovanie kanalizácie  
5 RD Stará Lesná

12. 565/05/AZ/DV,DK D15 Obec Ľubica Prevádzkovanie kanalizácie na rok 2021

13. 149/2020/AZ/DK  softigio,s.r.o. Budúce prevádzkovanie kanalizácie  
- IBV Pod Juhom 2, Nová Lesná

14. 125/2020/AZ/DK D1 Obec Mlynica Rozšírenie kanalizácie Pieskovisko II, 2. etapa

kanalizácia a ČOV
ČOV Poprad – Matejovce: 

 výmena zahusťovacej odstredivky za kapacitne 
väčšiu a inovatívnejšiu HAUS DDE 4742 

 obnova a optimalizácia softvéru kalového a 
plynového hospodárstva

ČOV Kežmarok 
 oprava , demontáž, montáž a zahusťovacej 

odstredivky Alfa Laval

V Spišskej Novej Vsi boli  vzhľadom k nevyhovujúcemu 
technickému stavu vykonané  rekonštrukcie kanalizácií:

 ul. Koceľova, DN 300, dĺžka 36 m
 ul. Rybárska, DN 300, dĺžka 110 m
 ul. Filinského, oprava časti potrubia pod tokom 

Brusník v dĺžke 25 m 
 mestská časť Ferčekovce - zberač - vyfrézovanie 

potrubia v dĺžke 313 m
 ul. Sadová - oprava výustného potrubia a 

odľahčovacej komory pri OC Madaras

ČOV Spišská Nová Ves:
 oprava 3 ks závitovkových čerpadiel
 oprava hrubých strojne stieraných hrablíc
 vypustenie a vyčistenie sekcie A biologických nádrží 

a osadenia  5 ks miešadiel M2  
 oprava kladkostroja drapáku 

V Gelnici bola  realizovaná stavba kanalizačnej čerpacej 
stanice ČS 2 s výtlakom na ČOV Gelnica, DN 200, v dĺžke 
491,27 m. Na ul. Banícka bola opravená porucha v dĺžke 
30 m z dôvodu poškodenia betónového potrubia.

V obci Rudňany, časť Zimné sa realizovalo rozšírenie ve-
rejnej kanalizácie DN 250 v dĺžke 183,9 m.

Na ČOV Margecany sa vykonala oprava výustného ob-
jektu. 

V úpravni vody Veľká Biela Voda bola 
vykonaná obnova kotolne a ústredného 
kúrenia.

ZREALIZOVANÉ OPRAVY A REKONŠTRUKCIE: 

Pokračovanie v obnove poruchových vodovodov,  
ktoré  investorsky zabezpečovala spoločnosť PVS, a.s. :

Obec Ulica Dĺžka

Margecany Obnova vodovodu Oľše - I. etapa 402 m

Bijacovce Obnova prívodného vodovodného potrubia 390 m

Spišská Nová Ves Rekonštrukcia verejného vodovodu - ul. Palárikova 405 m

Smižany Obnova vodovodu - ul. Sládkovičova 374 m 

Levoča Prestavba Nám. Majstra Pavla – vodovod, II. etapa 88 m

Spišské Vlachy Obnova vodovodu ulíc Partizánska a Vajanského 182 m

Spišské Vlachy Obnova vodovodu potrubia „C“ - ul. Záhradná 760 m

Spišské  Podhradie Dúbrava–Spišské Podhradie - obnova prívodu skupinového vodovodu 453 m

Jaklovce Rekonštrukcia prameňa Kurtová skala -

Prakovce Rekonštrukcia prameňa Barbora 2 -
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starostlivosť o dlhodobý  
hmotný majetok

 3 ks vozidiel Man TGE 3.180 4x4x SB – pojazdná dielňa,
 1 ks osobné vozidlo Toyta Hilux s izotermickou úpravou na prepravu vzoriek pitnej vody, 
 1 ks osobné vozidlo Toyta Hilux Predator, 
 osobné motorové vozidlá Dacia Duster - 4 ks, 
 1ks Citroën Jumper, 
 lokátor podzemných vedení vLoc 3-5000,
 hybridný kolerátor,  
 laboratórna muflová pec,  
 analyzátor bioplynu Biogas 5000, 
 zariadenie na diaľkový odpočet vodomerov - tablet Izar s prijímačom a optickou stabilizáciou, 
 zariadenia pre odpočtový systém vodomerov– pracovná stanica 5 ks, 
 dodávka a montáž klimatizácie v administratívnej budove v Poprade,  
 softvér PrevIS – nová verzia programu pre laboratóriá.

Spoločnosť realizovala plánované a neplánované opravy 
a údržby vlastnými pracovníkmi na vodovodoch, kanali-
záciách a ostatných objektoch na majetku prenajatom 
od PVS, a. s. Poprad, na vlastnom majetku a na majetku 
prevádzkovanom na základe zmlúv pre mestá a obce.

Realizovalo sa odstraňovanie porúch na vodovodných a 
kanalizačných sieťach, opravy technologických a elek-
trických zariadení, čistenie a dezinfekcia vodojemov, 
výmeny vodomerov, maliarske a natieračské práce, sta-
vebné opravy budov,  opravy oplotení.

ZO ZREALIZOVANÝCH PLÁNOVANÝCH OPRÁV UVÁDZAME:
 Vodojem Slovenská Ves – stavebné opravy celého objektu, 
 Vodojem Kežmarok 6000 m3 – oprava vonkajších omietok,
 Liptovská Teplička, Prameň nad obcou – oprava podláh a obkladov fasády, 
 Prevádzková budova Gelnica – oprava garážovej brány, náter krytiny strechy,
 Úpravňa vody Prakovce – oprava sociálnych zariadení, 
 Administratívna budova Spišská Nová Ves – oprava oplotenia pred objektom, 
 Úpravňa vody Jakubany – oprava rozvodov technologickej vody, výmena čerpadla, nefunkčných armatúr, oprava 
ochrannej hrádze na odbernom objekte, oprava brán -  2 ks,

 Úpravňa vody Lomnička – oprava rozvodov technologickej vody, výmena ATS a čerpadla, nefunkčných armatúr, 
oprava zákalomeru,  

 ČOV Spišská Nová Ves – stavebné opravy budovy čerpania splaškov, 
 Spišská Nová Ves  - oprava kanalizačného výustného objektu Finiš, Gelnica – oprava kanalizačného potrubia DN 
800 mm, dĺžka 20 m, 

 Čerpacia stanica Veľký Lipník – oprava vodovodného potrubia v dĺžke 40 m, 
 Čerpacia stanica Spišská Stará Ves – oprava technológie a čerpadiel, 
 Čerpacia stanica Nová Lesná – oprava omietok a elektroinštalácie, výmena elektrického  rozvádzača,  
 oprava oplotení na objektoch:  Liptovská Teplička - prameň Macová a vodojem Abrahámovce.

opravy dlhodobého hmotného majetku 
vlastnými pracovníkmi

opravy dlhodobého hmotného majetku 
dodávateľským spôsobom

nákup investícií 

ZREALIZOVANÉ PRÁCE V HODNOTE:

424 052 €NÁKUP HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO  
INVESTIČNÉHO MAJETKU VO VÝŠKE:

 825 960 € 167 809 € 28 938 €

SPOLU

PRENAJATÝ  
MAJETOK OD PVS, a.s.  

POPRAD

MAJETOK  
VO VLASTNÍCTVE  
PVPS, a.s. POPRAD

MAJETOK PREVÁDZKOVANÝ  
NA ZÁKLADE ZMLÚV  
PRE MESTÁ A OBCE

1 022 707 €

Vzhľadom na rozľahlé územie, v ktorom naša spoloč-
nosť zabezpečuje distribúciu pitnej vody, ako aj vzhľa-
dom na dĺžku vodovodnej siete, dispečerský dohľad 
zabezpečujú 2 dispečingy s nepretržitou prevádzkou 
a 1 dispečing s celodennou prevádzkou počas pracov-
ných dní, podľa územnej pôsobnosti. V súčasnosti je na 
dispečerské riadenie pripojených celkom 203 objektov 
vodovodnej siete. Podľa územnej pôsobnosti sú pripo-
jené na centrálny server na príslušnom dispečingu. Pri-
pojenie ďalších objektov je plánované v priebehu naj-
bližších rokov. Prenosy sú realizované vlastnou rádiovou 
sieťou a sieťami mobilných operátorov prostredníc-
tvom vlastnej APN. 
Hlavnou náplňou inovácii zariadení na oddelení dispe-
čingu a GIS bolo pokračovanie nahrádzania analógo-
vých rádiových modemov za digitálne rádiové alebo 
GPRS routre, ktoré umožňujú komunikovať v sieti po-

skytovanej mobilnými operátormi. Výhoda tohto typu 
komunikácie spočíva najmä v pokrytí územia a dostup-
nosti signálu, čo nám umožňuje bezporuchový prenos  
dát zo vzdialených a hornatých lokalít. Boli vymenené 
všetky prenosy v Hornádskej doline, oblasti Spišskej No-
vej Vsi a čiastočne aj v oblastiach okresu Poprad. 
Na zvýšenie kybernetickej bezpečnosti a zamedzeniu 
prienikov do technologickej sieťovej komunikácie na 
nových zariadeniach bolo nastavené  kryptovanie pre-
nosu údajov na úroveň ochrany, akú poskytujú mobilní 
sieťoví operátori.
Dispečing spoločnosti okrem diaľkového monitorova-
nia a ovládania systémov zodpovedá za množstvo ďal-
ších činností súvisiacich s nepretržitou prevádzkou a 
styku so zákazníkom. Úzko spolupracuje s príslušnými 
útvarmi na zabezpečenie evidencie, odstraňovanie po-
rúch a údržby zariadení.

geografický informačný 
systém (GIS) a dispečerský 
systém riadenia
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13
finančná  

časť

komentár k ekonomickým 
výsledkom za rok 2020 

Návrh na vysporiadanie straty za rok 2020:
Hospodársky výsledok – strata za rok 2020 
vo výške -110 426,47 € sa navrhuje previesť 
na  neuhradenú stratu minulých rokov. 
Predstavenstvo spoločnosti predpokladá, 
že strata bude uhradená zo ziskov 
nasledujúcich rokov.

návrh na rozdelenie zisku
ÚČTOVNÁ  

STRATA 
-110 426,27 €

Uvedenú nepriaznivú situáciu výrazne ovplyvnila pan-
démia Covid-19, najmä zvýšenými nákladmi na ochran-
né pomôcky, pomalým prepadom tržieb, potrebou za-
bezpečenia nevyhnutných opatrení pre udržanie čo 
najnižšej možnej miery nákazy – striedaním pracovní-
kov, technickým vybavením na vykonávanie práce for-
mou home-office, a pod.

V roku 2020 nedošlo k úprave cien za dodávku pitnej 
vody ani odvedenie a čistenie odpadovej vody.
Regulovaný nárast cien vo vodnom hospodárstve ne-
zodpovedá nárastu nákladov, ani potrebám opráv a 
údržby zastaraného vodárenského majetku.
Spoločnosť má v nájme (operatívny prenájom) infraš-
trukturálny majetok v celkovej výške obstarávacej  hod-
noty 194 743 549 €. Doba nájmu je stanovená na dobu 
určitú a to na 30 rokov od 24. augusta 2006.
V súlade s uzatvorenými jednotlivými koncesnými 
zmluvami o nájme a prevádzkovaní má spoločnosť 
v nájme infraštrukturálny majetok k projektu Dobudo-
vanie kanalizácie a ČOV v aglomerácii Hôrka a Švábov-
ce v celkovej výške obstarávacej hodnoty 6 902 417 €, 
k projektu ČOV Kežmarok vo výške 15 289 833 €, ČOV 
Spišská Nová Ves vo výške 19 262 274 €, ku koncesnej 
zmluve prevádzkovanie infraštruktúry verejného vo-
dovodu a kanalizácie v aglomerácii Stará Ľubovňa vo 
výške 18 255 565 € a k projektu kanalizácie a vodovo-
dy v aglomerácii Veľká Lomnica a Vysoké Tatry vo výške 
6 744 208 € . Doba nájmu je stanovená na 10 rokov odo 
dňa účinnosti zmlúv. 

Nájom za majetok za uvedený rok predstavuje 
6 230 000 €. Ďalej má v užívaní majetok od obcí a tre-
tích osôb, ktorý prevádzkuje na základe zmlúv o pre-
vádzkovaní a outsourcingových zmlúv. 
V rámci konsolidovaného celku VEOLIA ENVIRONNE-
MENT FINANCE bola spoločnosti poskytnutá dlhodo-
bá termínovaná pôžička vo výške 1 500 000 € s dobou 
splatnosti 1. 10. 2024. V roku 2020 spoločnosť čerpala 
krátkodobú pôžičku vo výške 400 000 €. Celková výška 
poskytnutej krátkodobej pôžičky k 31. 12. 2020 pred-
stavuje sumu 2 000 000 €. Nečerpali sa žiadne úvery od 
bankových subjektov. Celková finančná situácia počas 
roka bola stabilná, spoločnosť si plnila svoje záväzky 
v stanovených termínoch. 
Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že 
spoločnosť bude nepretržite pokračovať vo svojej čin-
nosti (going concern). 
Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli úč-
tovnou jednotkou konzistentne aplikované.
Výsledky spoločnosti sú podrobne uvedené v prilože-
ných účtovných výkazoch.
O vysporiadaní straty rozhoduje valné zhromaždenie. 
Po 31. 12. 2020 nenastali žiadne významné skutočnosti, 
ktoré by mali vplyv na finančnú ekonomickú a majetko-
vú situáciu Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spo-
ločnosti, a. s. Spoločnosť nevykonávala činnosť v oblasti 
výskumu a vývoja. Počas roka nenadobúdala vlastné 
akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie, dočasné 
listy a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky.

24 891 213 € -74 955 € -110 426 €

ČISTÝ OBRAT  
SPOLOČNOSTI  
V ROKU 2020

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA 
ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE 
PRED ZDANENÍM (EBT)

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA  
ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE  

PO ZDANENÍ
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SÚVAHA k 31. 12. 2020 (v celých eurách)

Riadok Ozna- 
čenie STRANA AKTÍV 

Bežné ÚO Predchádzajúce 
ÚOBrutto Korekcia Netto

1 SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 24 369 214 16 418 390 7 950 824 8 023 449

2 A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 18 420 214 15 907 106 2 513 108 2 592 004

3 A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r.04 až 10) 11 921 608 11 604 649 316 959 303 013

5 2. Softvér (013) - (073,091A) 579 459 262 500 316 959 303 013

7  4. Goodwill  (015) - (075,091A) 11 342 149 11 342 149 0 0

11 A.II. Dlhodobý hmotný majetok  súčet (r. 12 až r. 20) 6 491 036 4 302 457 2 188 579 2 286 860

14 3.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) 
- (082,092A)

6 433 977 4 246 623 2 187 354 2 285 407

17 6.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok  (029, 02X, 032) - (089, 
08X, 092A)

57 059 55 834 1 225 1 453

21 A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r.22 až 32) 7 570 0 7 570 2 131

22 A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných 
jednotkách (061A, 062A, 063A)-(096A)

5 331 0 5 331 0

25 A.III.4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-(096A) 2 239 0 2 239 2 131

33 B. Obežný majetok  r.34 + r.41 + r.53 + r.66 + r.71 5 922 394 511 284 5 411 110 5 411 940

34 B.I. Zásoby súčet (r.35 až r.40) 296 362 2 558 293 804 289 060

35 B.I.1. Materiál  (112, 119, 11X)-(191, 19X) 296 362 2 558 293 804 289 060

41 B.II. Dlhodobé pohľadávky  súčet (r.42 + r.46 až r.52) 141 539 0 141 539 170 544

52 8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 141 539 141 539 170 544

53 B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r.54 + r.58 až r.65) 4 299 131 508 726 3 790 405 3 893 920

54 B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r.55 až r.57) 4 219 348 508 726 3 710 622 3 767 599

55 1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtov-
ným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - (391A)

92 119 0 92 119 8 579

57    1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 
313A, 314A, 315A, 31XA) - (391A)

4 127 229 508 726 3 618 503 3 759 020

63 7.
Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) 
- (391A)

63 827 0 63 827 119 673

65  9.
Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - 
(391A)

15 956 0 15 956 6 648

71 B.V. Finančné účty (r.72 a r.73) 1 185 362 0 1 185 362 1 058 416

72 B.V.1. Peniaze  (211, 213, 21X) 4 097 4 097 3 410

73 2. Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261) 1 181 265 1 181 265 1 055 006

74 C. Časové rozlíšnie súčet (r.75 až 78) 26 606 26 606 19 505

75 C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 4 353 4 353 2 966

76 2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A,382A) 22 253 22 253 16 539

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA PRE PODNIKATEĽOV          V PODVOJNOM ÚČTOVNÍCTVE K 31. 12. 2020

Riadok Ozna-
čenie STRANA PASÍV Bežné ÚO Predchádzajúce ÚO

79 Spolu vlastné imanie a záväzky r.80 + r.101 + r.141 7 950 824 8 023 449

80 A. Vlastné imanie  r.81 + r.85 + r.86 + r.87 + r.90 + r.93 + r.97 + r.100 727 194 1 026 224

81 A.I. Základné imanie  súčet (r.82 až r.84) 33 200 33 200

82 A.I.1. Zakladné imanie  (411 alebo +/-491) 33 200 33 200

86 A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 821 188 821 188

87 A.IV. Zákonné rezervné fondy r.88 + r.89 6 640 6 640

88 A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 6 640 6 640

93 A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r.94 až r.96) -23 408 -22 099

94 A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) -23 408 -22 099

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

-110 426 187 295

101 B. Záväzky  r.102 + r.118 + r.121 + r.122 + r.136 + r.139 + r.140 7 199 434 6 997 752

102 B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r.103 + r.107 až r.117) 1 550 726 1 503 541

103 B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku (r.104 až r.106) 48 000 0

106 B.I.1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A,475A,476A) 48 000 0

108 B.I.3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 1 500 000 1 500 000

114 B.I.9. Záväzky zo socialného fondu  (472) 2 726 3 541

118 B.II. Dlhodobé rezervy (r.119+r.120) 348 433 262 400

120 B.II.2. Ostatné rezervy (459A, 45XA) 348 433 262 400

122 B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r.123 + r.127 až r.135) 4 665 863 4 534 471

123 B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r.124 až r.126) 1 328 753 1 733 926

124 1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 
322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)

367 569 80 475

126 1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku  
(321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)

961 184 1 653 451

128 4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným 
účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)

2 001 428 1 601 230

130 B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu 
(364,365,366,367,368,398A,478A,479A)

182 612 0

131 6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 489 679 517 045

132 7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 346 889 379 160

133 8. Daňové záväzky a dotácie  (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 291 589 301 205

135 10. Iné záväzky  (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 24 913 1 905

136 B.V. Krátkodobé rezervy r.137 + r.138 634 412 695 340

137 B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 161 676 170 001

138 2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 472 736 525 339

141 C. Časové rozlíšenie  súčet (r. 142 až r. 145) 24 196 1 473

143  C.2. Výdavky budúcich období krátkodobé (383A) 1 342 1 473

145 C.4. Výnosy budúcich období krátkodobé  (384A) 22 854 0
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Výkaz ziskov a strát k 31. 12. 2020
Riadok Ozna- 

čenie Názov riadku Sledované 
obdobie 

Stav minulého 
obdobia

1 * Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 24 891 213 24 984 524

2 ** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r.03 až r.09) 25 087 547 25 155 857

5 III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 24 891 213 24 984 524

7 V. Aktivácia (účtovná skupina 62) 69 553 77 452

8 VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku,  
dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641,642)

15 268 9 542

9   IV. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644,645,646,648,655,657) 111 513 84 339

10 ** Náklady na hospodársku činnosť spolu  
(r.11+r.12+r.13+r.14+r15+r.20+r.21+r.24+r.25+r.26)

25 121 069 24 802 809

12 B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501,502,503) 4 923 927 4 475 700

13 C. Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 1 096 -1 876

14 D. Služby (účtovná skupina 51) 10 196 371 10 406 173

15 E. Osobné náklady (r.16 až r.19) 9 341 166 9 266 436

16 E.1. Mzdové náklady (521,522) 6 314 631 6 251 206

17   2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 47 592 47 900

18   3. Náklády na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2 403 654 2 349 901

19   4. Sociálne náklady (527, 528) 575 289 617 429

20 F. Dane a poplatky (účtovná skupina 53) 101 237 117 331

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

498 805 483 392

22 G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku  
a dlhodobého hmotného majetku (551)

498 805 483 392

24 H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541,542) 9 957 4 047

25 I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 30 291 -78 812

26 J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543,544,545,546,548,549,555,557) 18 219 130 418

27 *** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r.02-r.10) -33 522 353 048

28 * Pridaná hodnota (r.03+r.04+r.05+r.06+r.07)-(r.11+r.12+r.13+r.14) 9 839 372 10 181 979

29 ** Výnosy z finančnej činnosti spolu r.30+r.31+r.35+r.39+r.42+r.43+r.44 2 678 418

39 XI. Výnosové úroky (r.40 až r.41) 108 108

40    2. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 108 108

42 XII. Kurzové zisky  (663) 2 545 283

44 XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 25 27

45 ** Náklady na finančnú činnosť spolu r.46+r.47+r.48+r.49+r.52+r.53+r.54) 44 111 49 778

49 N. Nákladové úroky (r.50+r.51) 29 414 28 852

50 N.1. Nákladové úroky na prepojené účtovné jednotky (562A) 29 414 28 852

52 O. Kurzové straty  (563) 2 945 8 855

54 Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť  (568,569) 11 752 12 071

55 *** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r.29-r.45) -41 433 -49 360

56 **** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r.27+r.55) -74 955 303 688

57 R. Daň z príjmov (r.58+r.59) 35 471 116 393

58 R.1. Daň z príjmov splatná (591,595) 6 466 35 256

59   2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592 29 005 81 137

61 **** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r.56-r.57-r.60) -110 426 187 295

Prehľad peňažných tokov k 31. 12. 2020
2020 (€) 2019 (€)

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti
Peňažné toky z prevádzky 50 742 650 077

Zaplatené úroky -29 545 -29 621

Prijaté úroky 0 0

Zaplatená daň z príjmov 55 318 -12 170

Vyplatené dividendy 0 -404 889

Peňažné toky pred položkami výnimočného rozsahu alebo výskytu 76 515 203 397

Príjmy z položiek výnimočného rozsahu alebo výskytu 0 0

Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti 76 515 203 397

Peňažné toky z investičnej činnosti
Nákup dlhodobého majetku -356 362 -521 310-521 310

Príjmy z predaja dlhodobého majetku 13 342 3 7663 766

Obstaranie investícií -5 439 00

Prijaté dividendy 0 00

Čisté peňažné toky z investičnej činnosti -348 459 -517 544-517 544

Peňažné toky z finančnej činnosti
Príjmy zo zvýšenia základného imania 0 0

Príjmy z úverov 400 000 310 000

Splátky dlhodobých záväzkov 0 0

Splátky prijatých úverov 0 0

Čisté peňažné toky z finančnej činnosti 400 000 310 000

(Úbytok) prírastok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov 126 946 -4 147

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka 1 058 416 1 062 563

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka 1 185 362 1 058 416

Peňažné toky z prevádzky

Čistý zisk (pred odpočítaním úrokových, daňových položiek  
a položiek výnimočného rozsahu alebo výskytu) -45 541 332 405

Úpravy o nepeňažné operácie:

Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku 498 805 483 392

Opravná položka k pohľadávkam 30 291 -78 812

Opravná položka k zásobám 1 096 -1 877

Opravná položka k dlhodobému hmotnému majetku 0 0

Opravná položka k dlhodobému finančnému majetku 0 0

Nerealizované kurzové straty 0 0

Nerealizované kurzové zisky 0 1

Rezervy 25 105 245 929

Strata (zisk) z predaja dlhodobého majetku -3 760 0

Výnosy z dlhodobého finančného majetku 0 0

Rozdiel medzi uznanou hodnotou vkladu a jeho účtovnou hodnotou 0 0

Iné nepeňažné operácie - náklad za nájomne zaplatene dopredu 131 0

Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu 506 127 981 038

Zmena pracovného kapitálu:

Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a iných pohľadávok  
(vrátane časového rozlíšenia aktív) 4 338 242 883

Úbytok (prírastok) zásob -5 840 -14 340

(Úbytok) prírastok záväzkov (vrátane časového rozlíšenia pasív) -453 883 -559 504

Peňažné toky z prevádzky 50 742 650 077

Peňažné prostriedky

Peňažnými prostriedkami 

(angl. cash) sa rozumejú 

peňažné hotovosti, ekvivalenty 

peňažných hotovostí, peňažné 

prostriedky na bežných účtoch 

v bankách, kontokorentný účet 

a časť zostatku účtu Peniaze 

na ceste, ktorý sa viaže na 

prevod medzi bežným účtom 

a pokladnicou alebo medzi 

dvoma bankovými účtami. 

Peňažné ekvivalenty

Peňažnými ekvivalentmi (angl. 

cash equivalents) sa rozumie 

krátkodobý finančný majetok 

zameniteľný za vopred známu 

sumu peňažných prostriedkov, 

pri ktorom nie je riziko výraznej 

zmeny jeho hodnoty v najbližších 

troch mesiacoch odo dňa, ku 

ktorému sa zostavuje účtovná 

závierka, napríklad termínované 

vklady na bankových účtoch, 

ktoré sú uložené najviac na 

trojmesačnú výpovednú lehotu, 

likvidné cenné papiere určené 

na obchodovanie, prioritné akcie 

obstarané účtovnou jednotkou, 

ktoré sú splatné do troch 

mesiacov odo dňa, ku ktorému 

sa zostavuje účtovná závierka.
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stanovisko   
dozornej  rady 
2020

 trvalé zvyšovanie kvality poskytovania vodohospodárskych služieb,
 v spolupráci so spoločnosťou PVS, a. s. realizovať obnovy a optimalizácie prevádzok  

 a technologických zariadení čistiarní odpadových vôd, 
 trvalé skvalitňovanie služieb pre zákazníkov,
 pokračovať v podpore vzdelávania a výchovných procesov základných a stredných škôl,
 implementácia nových technológií s cieľom trvalého znižovania strát vody,
 zabezpečenie činnosti v súlade s požiadavkami na ochranu zdravia a životného prostredia,
 spolupráca so štátnymi orgánmi pri zabezpečovaní dodržiavania legislatívy.

zámery spoločnosti
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