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Úvodné slovo predsedu predstavenstva  

Váţené dámy a páni, váţení akcionári, 

   Predkladáme Vám výročnú správu vodárenskej spoločnosti za rok 2008, v ktorej sú 

prezentované výsledky hospodárenia a chodu spoločnosti v kalendárnom roku.  

                Dva samostatné roky hospodárenia našej spoločnosti 2007, 2008 potvrdili 

predpoklady, ktoré viedli k vytvoreniu samostatnej vodárenskej spoločnosti. Na 

jednotlivých úrovniach fungovania spoločnosti je vidieť rozvojové nadšenie, ktoré sa 

nám spoločne podarilo vytvoriť. Aktivity spoločnosti v oblasti prevádzky , údrţby, 

stavieb, rekonštrukcií a nákupu potrebných strojov a zariadení zvládajú pracovníci 

rutinným spôsobom. Oveľa dôleţitejšie je ale profesionálne zvládnutie koncepčných 

a rozvojových cieľov a ich podporu z prístupových fondov EU. Našej spoločnosti sa 

podarilo získať na jeden z cieľov nenávratný príspevok vo výške 10,2 mil.€, keď celý 

objem investovaných prostriedkov je 11,5 mil. €.  

      Aktivity predstavenstva a vrcholového manaţmentu spoločnosti budú v priebehu 

hospodárskeho roka smerované v súlade s vyššie spomenutými úvahami 

k opätovnému podaniu ţiadostí o nenávratný príspevok na lokality, kde ešte nie je 

dosiahnutá primeraná miera odkanalizovania a  čistenia.  Chceme vyvinúť maximálnu 

aktivitu na získanie príspevkov zo zdrojov Európskej únie, ktoré sú na tento cieľ 

určené v programovom období 2007-  2013. 

           Na základe manaţérskych prístupov uplatnených v hospodárskom ţivote 

spoločnosti, ale aj vonkajšieho ekonomického prostredia, v ktorom naša vodárenská 

spoločnosť pôsobí sa ukazuje, ţe naša spoločnosť bude so svojimi regionálnymi 

aktivitami stabilizujúcim prvkom ekonomického prostredia v regióne. Koncepčné 

programy podporené okrem vlastného kapitálu aj zdrojmi EU sú iste zárukou takéhoto 

tvrdenia. Je potrebné aj naďalej v cenovej politike spoločnosti posilňovať akumuláciu 

kapitálu potrebného na zabezpečenie rozvojových aktivít ale aj beţnej stability 

v hospodárskom ţivote. Skromnosť vo finančných nárokoch a platobná disciplína 

v regióne sú dostatočným receptom na preklenutie ekonomických otrasov vyvolaných 

finančnou krízou  

          Záverom môjho príhovoru Vás chcem ubezpečiť, ţe naša vodárenská 

spoločnosť bude aj v nasledujúcich obdobiach vysoko flexibilne a profesionálne 

reagovať na poţiadavky trhu, ale aj komunálnych potrieb v oblasti zásobovania pitnou 

vodou, odvádzania splaškových vôd a ich čistenia.    

Ing. Pavol Jeleník, PhD. 

Predseda predstavenstva 



Základné údaje o spoločnosti  

 

Obchodné meno :     Vodárenská spoločnosť Ruţomberok, a. s.  

Sídlo :      Pri Váhu 6, 034 06  Ruţomberok  

IČO :       36 672 271  

DIČ :      2022239043 

Deň zápisu :     07.09.2006 

Právna forma :     akciová spoločnosť 

Základné imanie :     237 147 000 Sk 

Počet, druh, menovitá hodnota akcií : 316196, kmeňové, akcie na meno, 

zaknihované, 750 Sk 

Bankové spojenie :     Dexia banka Slovensko, a. s. Ruţomberok 

Číslo účtu :      8339280001/5600 

Hlavný predmet podnikania :   prevádzkovanie vodovodov a kanalizácií 

Spoločnosť je zaregistrovaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom 

v Ţiline, spis. zn. :  oddiel Sa, vloţka číslo : 10545/L 

 

 



Profil spoločnosti 

 

Predstavenstvo akciovej spoločnosti 

Predseda predstavenstva :    Ing. Pavol Jeleník, PhD. 

Podpredseda predstavenstva :    Ing. Rudolf Mičuda 

Člen predstavenstva :    Ing. Martin Motyka 

Člen predstavenstva :    Ing. Andrej Kostilník 

Člen predstavenstva :     Bc.  Anton Druska 

 

Dozorná rada akciovej spoločnosti 

Predseda dozornej rady :     Vladimír Šimalčík 

Podpredseda dozornej rady :   Peter Dutka 

Člen dozornej rady :     MUDr. Július Stančok 

Člen dozornej rady :     Ľubomír Bezák 

Člen dozornej rady :     Igor Tomčufčík 

Člen dozornej rady :     Milan Kereškéni 

 

Výkonný manaţment akciovej spoločnosti : 

Riaditeľ spoločnosti :     Doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc. 

Námestník výrobno-technický :   Ing. Ján Bednárik 

Námestník obchodno-ekonomický :   Ing. Zuzana Buntová Bočeková 
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INVESTIČNÁ  ČINNOSŤ  
 

Investičný program (ďalej len „IP“) schvaľuje valná hromada. IP na  rok 2008 bol 
schválený na riadnom zasadnutí valnej  hromady dňa 30.11.2007. Aktualizácia, 
zmeny a úpravy tohto IP boli schválené valnou hromadou uznesením č. 4 dňa 
22.05.2008.  
Na rok 2008 bol plán kapitálových výdavkov stanovený vo výške 42 011.- tis. Sk. 
Financovanie nákladov na prípravu a realizáciu aktivít zahrnutých v IP bolo z 
vlastných disponibilných investičných zdrojov. 
 
Plán rozdelenia, umiestnenia (alokácie) vlastných investičných zdrojov: 
1) projekty pripravované na spolufinancovanie z fondov EÚ ..................8 872.- tis. Sk  
2) „A. priorita“ a rozvoj podnikateľských aktivít .......................................8 339.- tis. Sk 
3) zvyšovanie vybavenosti objektov spoločnosti............................... ..... 1 740.- tis. Sk 
4) aktivity pripravované a realizované na území mesta Ruţomberok .....9 000.- tis. Sk  
5) aktivity pripravované a realizované na územiach obcí.........................6 800.- tis. Sk  
6) obstaranie strojov a zariadení .............................................................7 260.- tis. Sk 
 
V roku 2008 IP z hľadiska vecného plnenia bol splnený na 100 %, vo finančnom 
vyjadrení bol splnený na 79 %. Oproti plánu na financovanie kapitálových 
výdavkov neboli pouţité finančné prostriedky vo výške 8 624.- tis. Sk.    
 
SÚHRNNÝ PREHĽAD FINANČNÉHO PLNENIA PODĽA DRUHU KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV  
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CELKOM 34 751 26 384 860 990 76% 

stavebné práce 20 642 17 281 559 322 84% 

technológia 1 600 1 927 63 965 120% 

projekty 9 644 4 682 154 918 49% 

inţinierska činnosť 2 120 2 257 74 902 106% 

majetkovo - právne  platby 745 201 6 672 27% 

iné 0 37 1 212  

STROJE A ZARIADENIA    7 260 7 004 231 971 96% 

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM  42 011 33 388 1 092 961 79% 

 



ZAMERANIE INVESTIČNÉHO PROGRAMU 

Z hľadiska účelu, IP bol zameraný na: 
a) prípravu projektov pripravovaných na spolufinancovanie z Kohézneho fondu 

a Štátneho rozpočtu,  
b) ukončenie realizácie rozostavaných stavieb a technických zhodnotení, 
c) prípravu a realizáciu vodných stavieb a technických zhodnotení (rekonštrukcia, 

modernizácia) objektov a zariadení verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, 
realizáciou ktorých sa zabezpečí:  

- plnenie právnych poţiadaviek (nepretržitá dodávka  dostatočného  množstva 
zdravotne bezchybnej pitnej vody, nepretržité odvádzanie a čistenie 
odpadových vôd), 

- plnenie rozhodnutí orgánov štátnej správy,  
- modernizácia objektov a zariadení verejného vodovodu a verejnej 

kanalizácie,  
d)  zvyšovanie vybavenosti objektov a rozvoj podnikateľských aktivít spoločnosti,  
e)  obstaranie strojov a zariadení (obnova a rozvoj) potrebných na 

prevádzkovanie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.   
 

AKTIVITY PRIPRAVOVANÉ NA SPOLUFINANCOVANIE Z FONDOV EÚ  

Pripravované aktivity technicky riešia tie aglomerácie, ktoré sú v súlade  s Národným 
programom Slovenskej republiky pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS 
o čistení komunálnych odpadových vôd a súčasne sú zahrnuté v zozname 
aglomerácií uvedených v prílohe č. 1 k Programovému manuálu Operačného 
programu ţivotné prostredie.  
Jedná sa o nasledovné aktivity:  

 SKK Ruţomberok a  ČOV Liptovská Teplá, Liptovské  Sliače, 
 SKK a ČOV Liptovská Lúţna, Liptovská Osada,  Liptovské Revúce, 
 Hubová, Ľubochňa, Švošov  - kanalizácia a ČOV. 

 

Vývoj prípravy  
1.  SKK Ruţomberok a  ČOV Liptovská Teplá, Liptovské  Sliače - na tento projekt, 

ktorého celkové náklady presahujú 25 mil. € („veľký projekt“), na základe oznamu 
číslo OPŢP-PO1-08-VP zo dňa 14.07.2008 bol v mesiaci december 2008  podaný 
na riadiaci orgán projektový zámer veľkého projektu.  

2. SKK a ČOV Liptovská Lúţna, Liptovská Osada,  Liptovské Revúce - na tento 
projekt bola v mesiaci október 2008 predloţená ţiadosť o nenávratný finančný 
príspevok v rámci výzvy OPZP - PO1 - 08 – 2 vyhlásenej dňa 14.7.2008.  

3. Hubová, Ľubochňa, Švošov  - kanalizácia a ČOV – projekt je v štádiu 
spracovávania projektovej dokumentácie pre územné a stavebné konanie. 

 

 



AKTIVITY „A. PRIORITA“ NA ROZVOJ PODNIKATEĻSKÝCH AKTIVÍT A 

ZVYŠOVANIE VYBAVENOSTI OBJEKTOV SPOLOČNOSTI 

Zoznam aktivít 
 A priorita - SKV Ruţomberok - zásobovanie obcí Liptovský Michal, Ivachnová, 

Bešeňová, Liptovská Teplá, Potok (2 594 tis. Sk), 
 Vybudovanie MVE na privádzacom potrubí z VZ Jazierce do VDJ Kosovo (1 979 

tis. Sk), 
 Modernizácia a rekonštrukcia administratívnej budovy a prevádzkových objektov 

spoločnosti (1 582 tis. Sk). 
 

Prehļad  finančného plnenia 

Kapitálové výdavky 

Investície v roku 2008   

Plán  Skutočnosť  

tis. Sk tis. Sk EUR percent 

Celkom 10 079 6 155 204 310 61% 

stavebné práce 6 879 4 103 136 196 60% 

technológia 1 600 1 927 63 965 120% 

projekty 1 000 123 4 083 12% 

inţinierska činnosť 100 2 66 2% 

 

 

AKTIVITY PRIPRAVOVANÉ A REALIZOVANÉ NA ÚZEMÍ MESTA RUŢOMBEROK 
 

Zoznam aktivít 
 SKK Ruţomberok - rekonštrukcia 10-tich odľahčovacích komôr (1 182 tis. Sk), 
 Rekonštrukcia záchytného objektu prameňa Jazierce (1 710 tis. Sk), 
 SKV Ruţomberok - zokruhovanie ulíc Športová - Makovického, K. Sidora - Do 

Baničného a koncových vetiev na ul. Š. Moyzesa (720 tis. Sk), 
  SKV Ruţomberok - Výmena vodovod. potrubia na ul. Do Baničného (1 511 tis. Sk), 
 SKV Ruţomberok, Malé Tatry - rekonštrukcia vodovodného potrubia (1 028 tis. Sk),  
 SKK  Ruţomberok - rekonštrukcia kanalizácie na ul. Hurbanova, RP (93 tis. Sk), 
 SKK a SKV Ruţomberok - preloţka vodovodu a kanalizácie na ul. Madačova 

a Mostová, DSP (104 tis. Sk), 
  SKV Ruţomberok - rozšírenie vodovodu na Bielom Potoku ul. Korytnická (1 249 tis. 

Sk),  
  SKK Ruţomberok - vybudovanie kanalizačného privádzača z Vlkolínca do Bieleho 

Potoka, Štúdia (72 tis. Sk), 
 SKV Ruţomberok - rekonštrukcie vodovodných potrubí prevzatých od mesta (280 

tis. Sk). 
 

 



Prehļad  finančného plnenia 

Kapitálové výdavky 

Investície v roku 2008   

Plán  Skutočnosť  

tis. Sk tis. Sk EUR percent 

Celkom 9 000 7 948 263 835 88% 

stavebné práce 7 745 7 397 245 528 96% 

technológia 0 0 0 0% 

projekty 955 512 16 979 54% 

inţinierska činnosť 200 40 1 328 20% 

majetkovo - právne  platby 100 0 0 0% 

AKTIVITY PRIPRAVOVANÉ A REALIZOVANÉ NA ÚZEMIACH OBCÍ 

Zoznam aktivít financovaný z vlastných zdrojov spoločnosti  

 SKV Hubová - Výmena oceľového vodovodného potrubia (395 tis. Sk), 

 Lisková – zokruhovanie vodovodu pri ţelezničnej stanici  (100 tis. Sk), 

 Liptovské Sliače, Stredné  – výmena  rozvodného vodovodného potrubia, projekt 
(125 tis. Sk), 

 SKK Ruţomberok, Štiavnička – Rekonštrukcia kanalizácie (710 tis. Sk), 

 Ľubochňa - výmena  rozvodného vodovodného potrubia  (572 tis. Sk), 

 Lúčky - rekonštrukcia vodovodného potrubia (147 tis. Sk), 

 Švošov  – výmena rozvodného vodovodného potrubia  (167 tis. Sk), 

 Liptovské Revúce -  výmena  rozvodného vodovodného potrubia (577 tis. Sk), 

 Rekonštrukcie objektov verejného vodovodu (182 tis. Sk), 

 Likavka - rozšírenie  a rekonštrukcia vod. siete na ul. Janovčíková, D. 
Kráľovenskej a J. Bellu (979 tis. Sk), 

 Švošov, Staničná ulica  - preloţka a výmena vodovodného potrubia (873 tis. Sk), 

 Bešeňová –predĺţenie vodovodu a kanalizácie do IBV v lokalite pri futbalovom 
ihrisku (120 tis. Sk), 
 Švošov - zokruhovanie a rozšírenie rozvodnej vodovodnej siete/ bez čerpania 

investícií, 

 Likavka - rekonštrukcia vodovodnej a kanalizačnej siete na ul. Cintorínska a Do 
cintorína (128 tis. Sk), 

 Ľubochňa -  rozšírenie vodovodnej a kanalizačnej siete v lokalite Na Zábave, 
rozšírenie vodovodu Pod Fatrou (459 tis. Sk). 

 
Zoznam aktivít spolufinacovaných s obcou   

 Liptovské Sliače, Vyšné – rekonštrukcia a zokruhovanie vodovodného potrubia  
(434 tis. Sk - podiel VSR a.s.), 

  Liptovská Štiavnica – zokruhovanie vodovodu ul. Nová a Močiar (190 tis. Sk - 
podiel VSR a.s.), 

 Liptovská Osada  - rozšírenie rozvodnej vodovodnej siete v lokalite za Základnou 
školou (62 tis. Sk - podiel VSR a.s.), 

 Liptovská Štiavnica  - rozšírenie kanalizačnej siete (318 tis. Sk - podiel VSR a.s.). 
 



Prehļad  finančného plnenia 

Kapitálové výdavky 

Investície v roku 2008   

Plán  Skutočnosť  

tis. Sk tis. Sk EUR percent 

Celkom 6 800 6 538 217 015 96% 

stavebné práce 6 018 5 781 191 900 96% 

technológia 0 0 0 0% 

projekty 647 643 21 347 99% 

inţinierska činnosť 120 30 979 25% 

majetkovo - právne  platby 15 84 2 788 560% 

 

KAPACITY ZÍSKANÉ VÝSTAVBOU 

STREDISKO VODOVODY 
v meste 

Ruţomberok 
v 

obciach 
spolu 

Nové kapacity 
Dĺţka novozriadeného vodovodného potrubia  
[m] 

570 2 849 3 419 

Technické zhodnotenia  
Dĺţka rekonštruovaného vodovodného potrubia  
[m] 

587 1 058 1 645 

 

STREDISKO KANALIZÁCIÍ A ČOV  
v meste 

Ruţomberok 
v 

obciach 
spolu 

Nové kapacity 
Dĺţka zriadeného kanalizačného potrubia [m] 

- 188,5 188,5 

Technické zhodnotenia  
Dĺţka rekonštruovaného kanalizačného 
potrubia [m] 

- 138 138 

 

Graf č. 1 Stavby a technické zhodnotenia – použitie kapitálových výdavkov podľa druhu  
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Graf č. 2 – Umiestnenie (alokácia) použitých investícií podľa skupín  
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Graf č. 3 – Trend vývoja financovania investícií 
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Od rozdelenia bývalej spoločnosti SVS, a.s. má vývoj financovania kapitálových 
výdavkov vzostupný charakter. Spoločnosť na financovanie investícií vytvára 
dostatočné vlastné disponibilné investičné zdroje vrátane zisku a tieto v plnej moţnej 
výške vyuţíva na financovanie kapitálových výdavkov.  

 

 



PREVÁDZKOVÁ ČINNOSŤ 

 VÝROBA PITNEJ VODY A ZÁSOBOVANIE PITNOU VODOU 

Celková situácia v zásobovaní pitnou vodou v pôsobnosti Vodárenskej spoločnosti 
Ruţomberok, a.s. bola v priebehu roku  2008 stabilná, bez významnejších 
prevádzkových problémov. V priebehu roka nedošlo ani raz k náhradnému 
zásobovaniu obyvateľstva pitnou vodou. V roku 2008 sme zníţili objem vody 
vyrobenej o 223,2 tis. m3 v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2007, to predstavuje 
pokles o 6,3 %. Zníţený objem vody vyrobenej je najmä z dôvodu zníţenia strát vody 
a poklesu objemu vody fakturovanej. Trend zniţovania spotreby vody fakturovanej 
pokračoval po predchádzajúcich rokoch aj v roku 2008 tak, ţe v porovnaní s rokom 
2007 bol objem vody fakturovanej niţší o 1,3%. Najväčší pokles odberu vody bol u 
veľkých a ostatných odberateľov. V roku 2008 je pokles u niektorých odberateľov 
v priemere o 23%.  
 

VODA VYROBENÁ URČENÁ K REALIZÁCIÍ A VODA FAKTUROVANÁ 

 

CELKOVÝ POČET OBYVATEĽOV K POČTU ZÁSOBOVANÝCH 

OBYVATEĽOV PITNOU VODOU 

 



ODVÁDZANIE A ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD 

Prevádzka stokovej siete, čerpacích staníc odpadových vôd, odľahčovacích komôr a 
ďalších súvisiacich zariadení na stokovej sieti bola bez významnejších problémov. 
Objem vody odkanalizovanej v roku 2008 bol 2 006,3 tis. m3. V porovnaní s rokom 
2007 došlo k poklesu vody odkanalizovanej o 0,4%. Na poklese sa rovnakou mierou 
podieľajú domácnosti, ako aj ostatní producenti odpadových vôd. 
 

 

PREHĹAD VODY ODKANALIZOVANEJ 

 

 

 

CELKOVÝ  POČET OBYVATEĻOV K POČTU NAPOJENÝCH OBYVATEĻOV NA 

VEREJNÚ KANALIZÁCIU  

 



Súhrnné informácie o spoločnosti 

Vodárenská spoločnosť Ruţomberok, a.s. vznikla ako nástupnícka spoločnosť 

rozdelením obchodnej spoločnosti Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. so 

sídlom Bôrická cesta 107, 010 01 Ţilina dňa 6. 9. 2006 a 7. 9. 2006 bola zapísaná v 

obchodnom registri Okresného súdu Ţilina, odd.: Sa,vl.č.10545/L.  

Predmetom podnikania spoločnosti sú najmä tieto činnosti: 

• výroba a dodávka pitnej vody verejnými vodovodmi 

• odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd 

• vykonávanie stavebno-montáţnych činností 

• prevádzka,údrţba a opravy vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd 

• výroba elektrickej energie a dodávka do sietí SSE z malých vodných elektrární 

• ďalšie špeciálne činnosti 

Spoločnosť hospodári s majetkom a majetkovými právami jej zverenými pri zaloţení a 

tieţ s majetkom a majetkovými právami nadobudnutými počas vykonávania 

hospodárskej činnosti a podnikania. 

Aktíva spoločnosti dosiahli výšku 299 398 tis.Sk a boli tvorené prevaţne neobeţným 

majetkom.  

Najväčším podielom pasív je vlastné imanie spoločnosti, vo výške 278 216 tis Sk. 

Záväzky spoločnosti dosiahli 20 263 tis. Sk.  

Trţby boli plánované vo výške 114 818 tis. Sk ,v skutočnosti dosiahli výšku 118 459 

tis. Sk čo predstavuje plnenie plánu na 103,2%. V porovnaní s rokom 2007 to 

predstavuje celkový nárast o cca. 8 mil.Sk vyjadrený indexom 1,07. 

Trţby za vodu fakturovanú ako aj vodu odkanalizovanú zaznamenali pokles 

v porovnaní s plánom o takmer 3 220 tis.Sk. Potešiteľným trendom vo vývoji odberu 

pitných vôd je zastavenie poklesu odberu pitných vôd u obyvateľstva tak, ţe odber 

vody v roku 2008 je takmer rovnaký ako odber vody v roku 2007. 

Väčší pokles odberu pitných vôd je zaznamenaný u ostatných odberateľov. V roku 

2008 je pokles u niektorých ostatných odberateľov v priemere o 23%. Dôvody sú 

spojené s dopadmi hospodárskej situácie v druhej polovici r.2008, ako napr. utlmenie 

výroby, úsporné opatrenia, opravy porúch a čiastočné vyuţívanie vody z vlastných 

zdrojov. 



Dosiahnuté trţby v stavebno – montáţnych činnostiach predstavujú nárast oproti 

plánu o cca 5,6 mil. Sk čo je 146 % z toho je oproti plánu nárast prác pre cudzích 

odberateľov o 3 300 tis. Sk /plnenie plánu na 260%/ a vlastných investícií o 2 300 tis. 

Sk. 

Plánovaný objem nákladov bol 109 586 tis. Sk, reálne boli náklady čerpané na 102,7 

% čo predstavuje nárast 2 928 tis. Sk. K prečerpaniu nákladov došlo v poloţkách 

spotreba materiálu z dôvodu zvýšenia objemu výkonov v stavebno-montáţnej 

činnosti, el. energia /zvýšenie cien pre veľkoodberateľov/, opravy a údrţba / oprava 

UNC pre potreby STM / a ostatné sluţby - zvýšenie nákladov za čistenie odpadových 

vôd dané rozdielom plánovanej a fakturovanej ceny o 0,50 Sk/m3. 

Spoločnosť vykázala za rok 2008 pred zdanením hospodársky výsledok vo výške 

5 945 tis. Sk. Plánovaný hospodársky výsledok – zisk vo výške 5 232 tis. Sk bol 

prekročený o 713 tis. Sk, čo predstavuje plnenie plánovaného hospodárskeho 

výsledku spoločnosti na 113,6 %.  

Napriek dosahom globálnej hospodárskej krízy sa spoločnosti podarilo nielen splniť 

plánovaný hospodársky výsledok, ale dosiahnuť aj jeho navýšenie - čo pozítívne 

ovplyvnili predovšetkým trţby za sluţby – stavebno-montáţne činnosti /realizované 

pre zákazníkov/ ako aj ostatné výnosy. V nákladovej oblasti spoločnosť intenzívne 

realizovala program cost saving-u. S ohľadom na negatívny vplyv hospodárskej krízy 

na platobnú schopnosť a s tým spojenú platobnú disciplínu , bol dôraz kladený aj na 

intenzívnu prácu s pohľadávkami po lehote splatnosti. 

Financovanie spoločnosti bolo zabezpečené z vlastných zdrojov, úver nebol čerpaný. 

 

 

 

 



Súvaha v skrátenom rozsahu  

/ v tis. Sk / 

 Rok 2008 Rok 2007 Rozdiel 

Aktíva celkom        299 398 289 790 9 608 

Neobežný majetok 214 858 206 346 8 512 

Dlhodobý nehmotný majetok 703 1 239 -536 

Dlhodobý hmotný majetok 214 087 205 039 9 048 

Obežný majetok 82 235 79 036 3 199 

Zásoby 2 146 2 402 -256 

Dlhodobé pohľadávky    

Krátkodobé pohľadávky 19 790 23 503 -3 713 

Finančné účty 60 299 53 131 7 168 

Časové rozlíšenie 2 305 4 408 -2 103 

 

 

 

 

Pasíva celkom 299 398 289 790 9 608 

Vlastné imanie 278 216 273 631 4 585 

Základné imanie 237 147 237 147 - 

Kapitálové fondy 34 34 - 

Fondy zo zisku 23 169 22 620 549 

Výsledok hospod. min.rokov 13 080 8 340 4 740 

Výsledok hosp.za účt. obdobie 4 786 5 490 -704 

Záväzky 20 263 16 159 4 104 

Rezervy 304 1 508 -1 204 

Dlhodobé záväzky 2 982 2 795 187 

Krátkodobé záväzky 16 977 11 856 5 121 



Výkaz ziskov a strát v skrátenom rozsahu  

II. Výroba 115093 

II.1. Tržby z predaja výrobkov a služieb 103017 

3. Aktivácia 12076 

B. Výrobná spotreba 49862 

B.1. Spotreba materiálu a energie 21331 

2. Služby 28531 

+ Pridaná hodnota 65231 

C. Osobné náklady 32044 

C.1. Mzdové náklady 21454 

2. Odmeny členom orgánov spoločnosti 930 

3. Náklady na sociálne poistenie 8513 

4. Sociálne náklady 1147 

D. Dane a poplatky 4143 

E. Odpisy a opravné položky k majetku 26261 

III. Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 813 

F. Zostatková cena predaného dlhod. majetku a materiálu 421 

IV. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti  1195 

G. Ostatné náklady na hospodársku činnosť -523 

* Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 4893 

VII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku 43 

X. Výnosové úroky 1441 

M.  Nákladové úroky 32 

XI. Kurzové zisky  

N. Kurzové straty 42 

O. Ostatné náklady na finančnú činnosť 358 

* Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti 1052 

R. Daň z príjmov z bežnej činnosti 1159 

** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti 4786 

XIV. Mimoriadne výnosy  

S. Mimoriadne náklady   

* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti  

*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 4786 

                                                                                                                                         v tis. Sk 

 

 

 



Integrovaný manažérsky systém 

Vybudovanie a zavedenie integrovaného systému manaţérstva predstavuje pre 

spoločnosť jeden z najúčinnejších nástrojov na zlepšenie úrovne riadenia a nástroj na 

zvýšenie úrovne poskytovaných sluţieb vo vodárenstve v našom regióne. 

Poverenci pre ISM v zmysle programu ISM priebeţne hodnotia systém a následne 
predkladajú vedeniu spoločnosti na schválenie. Jedná sa o nasledovné dokumenty: 

 Priebeţná správa o hodnotení plnenia cieľov ISM za určené obdobie 

 Správa o hodnotení programu „Systém environmentálneho manaţérstva“ 

 Hodnotenie indikátorov environmentálneho správania 

V zmysle plánu „Interných auditov na rok 2008“ sa realizovalo 24 interných auditov 
vyškolenými pracovníkmi spoločnosti. Výsledky sú zaznamenané do protokolov 
a zhrnuté v hodnotiacej správe. Štvrťročne sa riaditeľovi spoločnosti predkladajú 
hodnotiace správy z interných auditov.  

 

Na sklonku roka 2008 bol vykonaný následný dozorový audit celého integrovaného 
systému manaţérstva spoločnosťou SGS Slovakia, s.r.o.. Jeho cieľom bolo:  

 Posúdiť stav a úroveň integrovaného systému manaţérstva organizácie 
v náväznosti na plnenie poţiadaviek noriem ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BSi 
OHSAS 18001:1999. 

 Zhodnotiť pripravenosť integrovaného systému manaţérstva na recertifikáciu 
nezávislou, akreditovanou, certifikačnou spoločnosťou. 

 Identifikovať existujúce nezhody a slabé miesta v náväznosti na plnenie 
poţiadaviek noriem. 

 Definovať návrhy a odporúčania pre odstránenie identifikovaných nezhôd a ďalšie 
zlepšenie integrovaného systému manaţérstva spoločnosti. 

 
Výsledky následného dozorového auditu preukázali, ţe: 

 Integrovaný systém manaţérstva je primerane 
zdokumentovaný a zavedený do praxe. Vyţaduje však naďalej dôsledné 
uplatňovanie definovaných dokumentovaných poţiadaviek v praxi, ako 
i dôsledný dohľad zo strany menovaných poverencov. 

 Vedenie pripravuje primerané podmienky na realizáciu 
procesov, mechanizmy a zdroje pre jeho udrţiavanie a zlepšovanie.  

 Systém je nastavený tak, aby v budúcnosti organizácia 
pocítila jeho efektívnosť a pridanú hodnotu. 

 

 

 



 

STRATÉGIA ROZVOJA A CIELE SPOLOČNOSTI  
 
Stratégia zabezpečenia rozvoja a prosperity spoločnosti je deklarovaná v politike 
integrovaného systému manaţérstva.  
Základné zásady a princípy stratégie 
 Zabezpečiť dostupnosť potrebných zdrojov pre rozvoj organizácie, udrţiavanie a 

trvalé zlepšovanie a tým zabezpečovať predpoklad uspokojovania zákazníkov a 
všetkých zainteresovaných  strán, 

 Trvalo zabezpečovať a zvyšovať spokojnosť zákazníkov a všetkých 
zainteresovaných strán v oblasti zásobovania pitnou vodou, odvedenia a čistenia 
odpadových vôd,  

 Realizovať zásobovanie pitnou vodou, odvedenie a čistenie odpadových vôd a s 
tým súvisiace činnosti efektívne a so zameraním na prevenciu znečisťovania, 

 Odberateľom pitnej vody a producentom odpadových vôd ponúkať primerané ceny 
za dodávku vody verejným vodovodom a za odvedenie odpadových vôd verejnou 
kanalizáciou,  

 Systematicky plánovať činnosti, riadiť a rozhodovať na základe analýz, dát a  
faktov, identifikovať a trvalo zlepšovať slabšie miesta v činnostiach a procesoch 
organizácie, 

 Venovať trvalú pozornosť riadeniu ľudských zdrojov, zvyšovať odbornosť 
kompetentnosť zamestnancov, 

 Aplikovať a implementovať nové progresívne princípy, metódy a technológie do 
riadenia  organizácie a jej procesov,  

 Viesť systematickú a efektívnu komunikáciu so zákazníkmi a zainteresovanými 
stranami a zlepšovať vzájomnú dôveru a rešpekt. Všetky činnosti vykonávať so 
zreteľom na budovanie korektných a vzájomne výhodných vzťahov. 

 
 

DLHODOBÉ CIELE    

 Dlhodobá stabilita, rozvoj a prosperita spoločnosti, 

 Uspokojovanie poţiadaviek a očakávaní zákazníkov a všetkých zainteresovaných 
strán ako i zabezpečenie dlhodobého postavenia medzi najlepšími v odbore, 

 Trvalé zabezpečovanie kvality dodávok pitnej vody verejnými vodovodmi a 
poskytovanie sluţieb súvisiacich s odvedením odpadových vôd verejnou 
kanalizáciou a čistením odpadových vôd, 

 Dobudovanie kanalizačnej siete  na území mesta Ruţomberok a na územiach tých 
obcí  okresu Ruţomberok, kde táto sieť nie je vybudovaná vrátane vybudovania 
potrebných čistiarní odpadových vôd,   

 Minimalizácia negatívnych dopadov na ţivotné prostredie, 

 Zvyšovanie úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov.  

 
 
 



 
 
KRÁTKODOBÉ CIELE    
 Zabezpečiť nenávratné finančné prostriedky z Kohézneho fondu a Štátneho 

rozpočtu na financovanie nákladov na prípravu a realizáciu projektu s názvom 
„SKK a ČOV Liptovská Lúţna, Liptovská Osada a Liptovské Revúce“, 

 V rámci integrovaného systému manaţérstva spoločnosti, zabezpečiť plnenie 
záväzkov a cieľov  deklarovaných vo vyhlásenej politike a dosiahnuť nasledovné 
stanovené ciele: 
1. Dodrţiavať  kvalitu pitnej vody v rozvodnej vodovodnej sieti a neprekročiť  

štandardy kvality. Podiel počtu nevyhovujúcich vzoriek a celkového počtu 
odobratých a analyzovaných vzoriek  podľa Programu prevádzkovej kontroly 
kvality vody vyjadrený v percentách neprekročí 1 percento.  

2. Hospodárne nakladať s pitnou vodou, zniţovať straty vody v rozvodnej 
vodovodnej sieti. V roku 2008 udrţať dosiahnuté percento strát na úrovni roku 
2007 t.j. na úrovni 25 - ich percent  a k 30.06.2009 dosiahnuť percento strát na 
úroveň  24,5 percenta.    

3. Zabezpečiť dodrţiavanie pretlakových pomerov v rozvodnej vodovodnej sieti v 
zmysle STN. V sledovanom období počet oprávnených sťaţností na 
nedostatočný pretlak vody v potrubí  verejného vodovodu nesmie byť vyšší ako 
v 5–ich  prípadoch. 

4. Udrţať  súlad s programom rozvoja VaK VUC a SR. V sledovanom období 
vymeniť poruchové rozvodné  vodovodné potrubie v dĺţke minimálne  800 m.  

5. Zabezpečiť odľahčovacie objekty v súlade s poţiadavkami NV SR 296/2005 Z. 
z. Osadiť zariadenia na zachytávanie plávajúcich látok do 10-ich  odľahčovacích 
objektov vrátane osadenia nornej steny (rekonštrukcia prepadovej hrany)  ktorá 
zabezpečí zmiešavací pomer splaškovej odpadovej vody a daţďovej vody v 
zmysle rozhodnutia orgánu štátnej vodnej správy.   

6. Dodrţať percento  nevyhovujúcich vzoriek odpadových vôd vypúšťaných z ČOV 
Liptovská Teplá a Liptovský Michal do recipientu v súlade s povolením. 
Stanovené koncentračné priemerné limity znečistenia u všetkých ukazovateľoch 
môţu byť prekročené 1x za 12 mesiacov do maximálnej stanovenej hodnoty.    

7.  Zníţiť objem vyprodukovaných nebezpečných odpadov (NO) oproti roku 2007 
o 1 % t. j.  o  6,7 kg.  

8. Zabezpečiť bezpečné a zdravotne vhodné pracovné prostredie. V sledovanom 
období dosiahnuť maximálne 2 registrované pracovné úrazy. 

 

 

 


