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PRÍHOVOR PREDSEDU PREDSTAVENSTVA

Vážené dámy a páni,
vážení akcionári a ctení obchodní partneri,
predkladám Vám Výročnú správu Vodárenskej spoloč
nosti Ružomberok, a. s. za rok 2016, v ktorej sú podané
celkové informácie o našej spoločnosti. V mojom prí
hovore sa upriamim len na niektoré dôležité projekty.
Rok 2016 bol pre Vodárenskú spoločnosť Ružomberok,
a. s. rokom, v ktorom posledný projekt „SKK Ružombe
rok a ČOV Liptovská Teplá, Liptovské Sliače“ bol ukon
čený s vydaním kolaudačného rozhodnutia a stavba
bola uvedená do skúšobnej prevádzky. Okrem toho sme
vypracovali žiadosti na poskytnutie dotácií z Environ
mentálneho fondu na realizáciu kanalizácií v obciach
Liptovská Osada, Liptovské Revúce a Stankovany. Pri
pravené žiadosti uvedené obce následne podali.
V uplynulom roku sme okrem iného vyvíjali aj me
diálnu a osvetovú kampaň pre napojenie obyvateľstva na
novovybudované verejné kanalizácie. V súčasnosti mô
žeme konštatovať, že táto kampaň bola úspešná, čo mô
žeme deklarovať na jednotlivých stavebných projektoch.
Prvou stavbou, ktorá bola financovaná z prostried
kov EÚ, bola stavba „SKK a ČOV Liptovská Lúžna, Liptov
ská Osada a Liptovské Revúce“. V roku 2013 bola uvedená
do trvalej prevádzky a ku koncu roka 2016 je stav napo
jenia obyvateľstva na verejnú kanalizáciu nad 85 %, čím
sa splnil hodnotiaci ukazovateľ projektu.
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Druhá stavba, financovaná z fondov EÚ – „Hubová,
Ľubochňa, Švošov – kanalizácia a ČOV“, bola v roku 2015
uvedená do trvalej prevádzky. Ku koncu roka 2016 bolo
na uvedenú kanalizáciu napojených 81 % obyvateľov z plá
novaného počtu.
Posledná stavba – „SKK Ružomberok a ČOV Liptov
ská Teplá, Liptovské Sliače“ bola v minulom roku priori
tou Vodárenskej spoločnosti Ružomberok, a. s., preto sme
jej venovali najväčšiu pozornosť. Dotýkala sa oblasti na
pájania obyvateľov na verejnú kanalizáciu. Môžeme pred
pokladať, že v roku 2017 bude splnený hodnotiaci para
meter, ktorým je 85 % napojenia obyvateľov.
Na záver môjho príhovoru mi dovoľte vyjadriť po
ďakovanie všetkým akcionárom, členom predstavenstva
a členom dozornej rady, ako aj vedeniu spoločnosti a všet
kým zamestnancom Vodárenskej spoločnosti Ružombe
rok, a. s. za prezentovanie dobrého mena našej spoloč
nosti v rámci okresu a Slovenskej republiky.

MUDr. Igor Čombor, PhD.
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PRÍHOVOR RIADITEĽA SPOLOČNOSTI

Vážení akcionári, zákazníci, obchodní partneri, kolegovia.
Ako každý rok, tak aj za rok 2016 bilancujeme našu
činnosť, hospodárenie a financovanie spoločnosti. Pri tej
to príležitosti mi dovoľte predložiť Výročnú správu Vodá
renskej spoločnosti Ružomberok, a. s., za rok 2016. Jej
cieľom je transparentne informovať o aktivitách, ako aj
skutočnostiach, ktoré výrazným spôsobom ovplyvnili čin
nosť VSR, a. s.
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s., si v roku
2016 pripomenula 10. rokov od vzniku samostatnej spo
ločnosti. S hrdosťou môžem konštatovať, že VSR, a. s. sa
za toto obdobie stala stabilnou, modernou a zákaznícky
orientovanou spoločnosťou pôsobiacou v prospech akcio
nárov zastupujúcich obyvateľov mesta a obcí okresu Ru
žomberok. Aj napriek náročnému roku 2016 a zachovaniu
konštantných regulovaných cien na úrovni roku 2015, sa
nám podarilo dosiahnuť priaznivý hospodársky výsledok.
Zisk po zdanení dosiahol 176 tis. Eur. K pozitívnemu vý
voju hospodárskeho vývoja prispelo predovšetkým vý
raznejšie tempo medziročného rastu výnosov z hos
podárskej činnosti (5,9 %) na 4,7 mil. Eur, v porovnaní
s nákladmi, ktoré medziročne vzrástli o 2,9 % na 4,5 mil.
Eur. Medziročný rast objemu dodanej a odkanalizovanej
vody ako aj kontinuálne zvyšovanie kvality poskytova
ných služieb boli základom priaznivého vývoja spoločnos
ti v roku 2016.
Naša spoločnosť zabezpečovala aj v roku 2016 výro
bu a plynulú dodávku pitnej vody pre viac ako 52 tis.

a odvádzanie a čistenie odpadových vôd pre viac ako 43
tis. obyvateľov v našom okrese. Kvalitu dodávanej pitnej
vody, spĺňajúcu prísne štandardy, monitorovalo akredi
tované laboratórne pracovisko.
VSR, a. s. udržala aj v roku 2016 stabilný počet za
mestnancov. Spolu v nej pracovalo 65 osôb. Spoločnosť
venovala dlhodobo zvýšenú pozornosť vzdelávaniu a roz
voju ľudského kapitálu a zo zreteľa nespúšťala ani kvali
tu pracovného prostredia a ochranu zdravia pri práci.
Poskytujeme služby prostredníctvom 305 km vodo
vodného potrubia, 178 km kanalizačnej siete a štyroch
čistiarní odpadových vôd.
Mojím cieľom bolo a bude zabezpečovanie spokoj
nosti zákazníkov a akcionárov, budovanie ekonomickej
stability spoločnosti a istôt pre zamestnancov, plnenie
všetkých legislatívnych a obchodných záväzkov spoloč
nosti.
Na záver mi dovoľte poďakovať všetkým akcionárom,
členom predstavenstva, dozornej rady, všetkým zamest
nancom, obchodným partnerom a zákazníkom Vodáren
skej spoločnosti Ružomberok, a. s., za kvalitnú prácu
a spoluprácu a dosiahnuté výsledky v uplynulom roku
2016.
S úctou

VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ RUŽOMBEROK , a. s.

Ing. Milan Mojš
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ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI
Obchodné meno:

Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s.

Sídlo:

Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok

IČO:

36 672 271

DIČ:

2022239043

Deň zápisu:

07. 09. 2006

Právna forma:

akciová spoločnosť

Základné imanie:

7 870 118 EUR

Počet, druh, menovitá hodnota akcií:

316196, kmeňové, akcie na meno, zaknihované, 24,89 EUR

Bankové spojenie:

Prima banka Slovensko, a. s. Ružomberok

Číslo účtu:

8339280001/5600

Hlavný predmet podnikania:

prevádzkovanie vodovodov a kanalizácií

Spoločnosť je zaregistrovaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Žiline, spis. zn.: oddiel Sa, vložka
číslo: 10545/L
Predmetom podnikania spoločnosti sú najmä tieto činnosti:
 výroba a dodávka pitnej vody verejnými vodovodmi
 odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd
 vykonávanie stavebno-montážnych činností
 prevádzka, údržba a opravy vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd
 výroba elektrickej energie a dodávka do sietí SSE z malých vodných elektrární
 ďalšie špeciálne činnosti

Daniela Vavríková, ZŠ Likavka
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AKCIONÁRSKA ŠTRUKTÚRA
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s. ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava, Obchodný register Okresného
súdu Bratislava I, oddiel Sa vložka č. 493/B

Výstup služby D177 – Zoznam majiteľov CP (napr. akcií, dlhopisov atď.)
k času výkonu služby
Výpis k dátumu:
Dátum spracovania služby:
ISIN:
Menovitá hodnota:
Počet CP pre ISIN:
Druh CP:
Forma CP:
Dátum vydania emisie:
Názov emitenta:
Sídlo emitenta:
Identifikácia subjektu:

2016-11-28
2016-11-28
SK1110011758
24,89 EUR
316 196
akcia kmeňová
na meno
2006-12-07
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s.
Pri Váhu 6, 03406 Ružomberok
0036672271

Meno/Názov

Ulica

Obec (štát)

PSČ

IČO/RČ

Počet CP

Obec Bešeňová

Obecný úrad

Bešeňová

03483

0000315095

2295

OBEC HUBOVÁ

HUBOVÁ 1

HUBOVÁ

03493

0000315214

5507

OBEC KALAMENY

KALAMENY 70

KALAMENY

03482

0000315303

2295

OBEC KOMJATNÁ

KOMJATNÁ 292

KOMJATNÁ

03496

0000315311

7802

Obec Likavka

D. Kráľovenskej 866

Likavka

03495

0000315362

15603

Obec Liptovská Lúžna

Obecný úrad č. 629

Liptovská Lúžna

03472

0000315397

16062

Obec Liptovská Osada

Obecný úrad

Liptovská Osada

03473

0000315401

8720

Obec Liptovská Štiavnica

Liptovská Štiavnica 39

Liptovská Štiavnica

03401

0000315427

4589

Obec Liptovská Teplá

Obecný úrad

Liptovská Teplá

03483

0000315435

4589

Obec Liptovské Revúce

Liptovské Revúce 305

Liptovské Revúce

03474

0000315478

9178

Obec Liptovský Michal

Obecný úrad

Liptovský Michal

03483

0000315516

1377

Obec Lisková

Ulica pod Chočom 113

Lisková

03481

0000315559

11014

OBEC ĽUBOCHŇA

ĽUBOCHŇA

ĽUBOCHŇA

03491

0000315575

5507

Obec Lúčky

Lúčky 141

Lúčky

03482

0000315583

9178

Obec Ludrová

Obecný úrad

Ludrová

03471

0000315591

5048

Obec Martinček

Obecný úrad

Martinček

03495

0000315630

1836

Obec Potok

Obecný úrad

Potok

03483

0000315702

459

Mesto Ružomberok

Námestie A. Hlinku 1

Ružomberok

03401

0000315737

163376

Obec Liptovské Sliače

Obecný úrad

Liptovské Sliače

03484

0000315745

20193

Obec Stankovany

Obecný úrad

Stankovany

03491

0000315761

6425

Obec Štiavnička

Obecný úrad

Štiavnička

03401

0000315770

2753

Obec Švošov

Obecný úrad

Švošov

03491

0000315788

4130

Obec Valaská Dubová

Obecný úrad

Valaská Dubová

03496

0000315826

4130

Obec Ivachnová

Obecný úrad

Ivachnová

03483

0000590444

2753

Obec Turík

Obecný úrad

Turík

03481

0000590649

1377

VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ RUŽOMBEROK , a. s.
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VEDENIE SPOLOČNOSTI
Dozorná rada akciovej spoločnosti
Predseda dozornej rady:
Člen dozornej rady:
Člen dozornej rady:
Člen dozornej rady:
Člen dozornej rady:
Člen dozornej rady:

Dušan Lauko
Ing. Vendelín Ružička
PhDr. Pavel Šípoš
Vladimír Guoth
Mgr. Alena Šubjaková
Ján Kulich

Predstavenstvo akciovej spoločnosti
Predseda predstavenstva:
Člen predstavenstva:
Člen predstavenstva:
Člen predstavenstva:
Člen predstavenstva:

MUDr. Igor Čombor, PhD.
Ing. Ján Bednárik
Ing. Stanislav Nechaj
Juraj Bobek
Tibor Lauko

Výkonné vedenie spoločnosti
Riaditeľ spoločnosti:
Námestník výrobno-technický:
Námestník obchodno-ekonomický:

Ing. Milan Mojš
Ing. Ján Bednárik
Ing. Zuzana Buntová Bočeková

Bianka Madácsová, ZŠ Lisková
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David Omasta, ZŠ Bystrická cesta
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ZÁKLADNÁ ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s.

Valné zhromaždenie

Dozorná rada

Predstavenstvo

Riaditeľ spoločnosti

Výrobno-technický
námestník

VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ RUŽOMBEROK , a. s.

Obchodno-ekonomický
námestník
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VÍZIA, POSLANIE A STRATÉGIA
VÍZIA
Našou dlhodobou víziou je zabezpečovanie zásobovania obyvateľstva kvalitnou pitnou vodou ako aj odkanalizo
vanie a vyčistenie odpadových vôd pri optimalizácii nákladov tak, aby bola zabezpečená prijateľná cena vodného
a stočného pre občanov.
Spoločnosť sleduje zverejňované výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevku v rámci
jednotlivých operačných programov a bude sa snažiť v maximálnej miere využiť programové obdobie 2014
– 2020 na dobudovanie verejných vodovodov a kanalizácií v našej pôsobnosti z prostriedkov eurofondov.

POSLANIE SPOLOČNOSTI
Sme regionálnou vodárenskou spoločnosťou, ktorá poskytuje vodárenské služby v oblasti výroby a distribúcie
pitnej vody, odvádzaní a čistení odpadových vôd.

STRATÉGIA SPOLOČNOSTI
Našou stratégiou je byť výkonnou firmou. Neustále budujeme a udržiavame stabilné partnerstvo založené na
dlhodobej spolupráci a vzájomnej dôvere s našimi akcionármi, so zákazníkmi, so zamestnancami a s obchodnými
partnermi.
Stratégiu realizujeme v nasledovných oblastiach:
 Prístup k rozvoju mesta Ružomberok a okolitých obcí.
 Oblasť zamerania sa na zákazníkov – producentov a odberateľov.
 Oblasť rozvoja VSR, a. s..
 Finančná oblasť.
 Procesná a vnútropodniková oblasť.
V uvedených strategických oblastiach realizujeme tieto zámery:
 Zabezpečovať dostatočné množstvo kvalitnej pitnej vody pre všetkých obyvateľov mesta Ružomberok a okolitých
obcí.
 Zabezpečovať dostatočný cash flow pri financovaní projektov na rozvoj mesta Ružomberok a okolitých obcí.
 Realizovaním projektov aktívne prispievať k rozvoju mestskej a obecnej infraštruktúry, k zvýšeniu komfortu býva
nia a životnej úrovne obyvateľstva a na strane druhej prispievať k ochrane a zlepšeniu stavu prírodných zdrojov
vôd, vodných ekosystémov, ako aj zdravia ľudí.
 Plniť ciele projektov spolufinancovaných z fondov EU.
 Zabezpečiť informovanosť obyvateľov okresu Ružomberok o kvalite pitnej vody a jej význame pre ich zdravie a po
zitívne životné prostredie.
 Zabezpečiť informovanosť obyvateľov okresu Ružomberok o význame odkanalizovania a odvádzania odpadových
vôd a ich následného bezproblémového vplyvu na životné prostredie.
 Neustále posilňovať našu orientáciu na zákazníka, tak pri priamom styku, ako aj pri riešení prípadných mimoriad
nych a havarijných situácií.
 Vytvárať a udržiavať korektné vzťahy so zamestnancami postavené na báze odbornosti, motivácie a zodpovedného
vykonávania pracovnej náplne všetkými zamestnancami spoločnosti.
 Podporovať vzdelávanie zamestnancov za účelom zvyšovania ich kvalifikácie, výkonnosti a efektívnosti vykonáva
ných pracovných činností.
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 Znižovať náklady optimalizovaním procesov a efektívnym hospodárením spoločnosti.
 Optimalizovať firemné procesy a vytvárať podmienky na rozširovanie poskytovaných služieb.
 Neustále zlepšovať certifikovaný integrovaný systém riadenia (ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 a BSi OHSAS
18001:2007).

Komunikácia s verejnosťou
Naša spoločnosť je dlhoročným členom Asociácie vodárenských spoločností (AVS). AVS bola založená v roku
2004 ako združenie podnikateľských subjektov aktívne pôsobiacich v oblasti poskytovania vodohospodárskych čin
ností súvisiacich s prevádzkovaním verejných vodovodov a verejných kanalizácií.
Prostredníctvom členstva v AVS je naša spoločnosť spolu s ostatnými partnermi situovaná v európskom združení
vodárenských spoločností s názvom Eureau. Ide o medzinárodnú organizáciu združujúcu prevádzkovateľov verejných
vodovodov a kanalizácií v rámci celej Európy.
Členstvom v AVS naša spoločnosť aj prezentuje svoju činnosť spolu s ostatnými vodárenskými spoločnosťami na
verejnosti, či už počas veľtrhov, odborných výstav, konferencií alebo seminárov.
Spoločnosť sa aj v roku 2016 aktívne zapojila do informačnej mediálnej kampane „Pripojme sa“, ktorú vyhlásila
Asociácia vodárenských spoločností a ktorá súvisí s pripojením sa producentov na verejnú kanalizáciu. V rámci tejto
aktivity sme prijímali žiadosti o pripojenie na verejnú kanalizáciu. Cieľom kampane je výzva verejnosti k ochrane
vodných zdrojov a životného prostredia, ale tiež k zodpovednosti obyvateľstva v súvislosti s odvádzaním odpadových vôd.
Každoročne v rámci Svetového dňa vody, ktorým je 22. marec, Vodárenská spoločnosť Ružomberok vyhlasuje
výtvarnú súťaž pre deti základných škôl okresu Ružomberok. Témou súťaže bolo heslo Svetového dňa vody pre rok
2016 vyhlásené organizáciou UN-Water v spolupráci s vládami a partnermi po celom svete v znení „VODA A PRÁCA“.
Cieľom je zvýraznenie dôležitosti a mimoriadneho významu vody v mnohých oblastiach života, ako aj zvýšenie envi
ronmentálneho povedomia u mladej generácie.
Celá súťaž prebiehala v dvoch kategóriách. 1. kategóriu tvo
rili žiaci 1. – 4. ročníka základných škôl. 2. kategóriu predstavo
vali žiaci 5. – 9. ročníka základných škôl.
Vyhodnotenie celej súťaže a odovzdanie cien prebehlo na
slávnostnom stretnutí akcionárov spoločnosti ako aj odbornej
a laickej verejnosti, organizovanom našou spoločnosťou pri príle
žitosti Svetového dňa vody.
Výsledky:
1. kategória
1. miesto: Jakub Salva, 4. ročník,
ZŠ Ružomberok, Bystrická cesta
2. miesto: Michaela Betušiaková,
4. ročník, ZŠ Ružomberok, Zarevúca
3. miesto: Simona Bombová, 3. ročník, ZŠ Likavka
2. kategória:
1. miesto: Vanesa Vajzerová, 8. ročník, ZŠ Komjatná
2. miesto: Zuzana Gállyová, 9. ročník,
ZŠ Ružomberok, Bystrická cesta
3. miesto: Jakub Vlnieška, 6. ročník, ZŠ Liptovská Osada

VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ RUŽOMBEROK , a. s.

Simona Vzrgulová, ZŠ Lúčky
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Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s. oslávila v roku 2016 10. výročie vzniku. VSR, a. s. vznikla ako nástup
nícka spoločnosť rozdelením obchodnej spoločnosti Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. so sídlom Bôrická
cesta 107, 010 01 Žilina dňa 6. 9. 2006 a dňa 7. 9. 2006 bola zapísaná do obchodného registra Okresného súdu Žilina
pod č. Sa, vl. č. 10545/L.
Toto okrúhle jubileum si spoločnosť pripomenula na slávnostnom stretnutí v Kultúrnom dome A. Hlinku Ružom
berok za účasti akcionárov spoločnosti, jej orgánov, zamestnancov a pozvaných hostí, medzi ktorých patrili zástupco
via ministerstva životného prostredia, Vyššieho územného celku ŽSK, predstavitelia miestnej správy a samosprávy,
významní obchodní partneri spoločnosti, bývalí zamestnanci a ostatná odborná verejnosť. V príhovoroch a odborných
prezentáciách bola spomenutá história spoločnosti, vývoj od r. 1992 kedy sa datuje vznik odštepného závodu Severo
slovenské vodárne a kanalizácie, odštepný závod 07 Ružomberok. Od vzniku VSR, a. s., r. 2006, prešla spoločnosť
mnohými progresívnymi zmenami a dnes predstavuje stabilnú a modernú, zákaznícky orientovanú vodárenskú spo
ločnosť. Za prínos a rozvoj v oblasti vodárenstva a šírenie dobrého mena spoločnosti prevzali z rúk predsedu pred
stavenstva MUDr. Igora Čombora, PhD, riaditeľa spoločnosti Ing. Milana Mojša a predsedu dozornej rady p. Dušana
Lauka, ocenenie bývalí zástupcovia vedenia spoločnosti, zástupcovia orgánov spoločnosti, ako aj bývalí zamestnanci
spoločnosti.
Príjemnú atmosféru podujatia svojimi vystúpeniami dotvorili aj domáci umelci – FS Liptov, Základná umelecká
škola Ružomberok, ako aj klavírny virtuóz Jozef Hollý.
Do programu sociálnej politiky spoločnosti patrili rôzne spoločenské, kultúrne a športové aktivity organizované
pre zamestnancov spoločnosti. Medzi najvýznamnejšie patrili slávnostné stretnutie pracovníkov VSR, a. s. pri príleži
tosti Svetového dňa vody, zamestnanecký športový deň. Významným úspechom bolo víťazstvo našej spoločnosti na
19. ročníku tradičného volejbalového turnaja o pohár generálneho riaditeľa SeVaK-u, a. s. Žilina.

Služby zákazníkom
Zvyšovanie kvality služieb poskytovaných zákazníkom je dôležitou súčasťou aktivít realizovaných Vodárenskou
spoločnosťou Ružomberok, a. s.
Ako zákaznícky orientovaná spoločnosť s dôrazom na korektný prístup k zákazníkom sme sa sústredili na skvalit
nenie doteraz zavedených postupov zákazníckeho servisu s cieľom priblížiť sa k potrebám našich zákazníkov.

Komunikácia s verejnosťou
Osvedčeným zdrojom získania aktuálnych informácii pre zákazníkov a širokú verejnosť je internetová stránka
našej spoločnosti www.vsr.sk, ktorá ponúka mnoho zaujímavých informácii o spoločnosti, ponúkaných službách,
cenách a projektoch.
K dispozícii sú na stiahnutie všetky žiadané tlačivá, ktoré si odberateľ môže vypísať v pohodlí domova a zaslať na
naše kontaktné centrum poštou, e-mailom alebo priniesť osobne.

Služby poskytované v zákazníckom centre







uzatváranie a aktualizácia zmlúv a ich dodatkov, zmeny odberateľa
dohodnutie a aktualizácia výšky a spôsobu preddavkových platieb
vybavovanie reklamácií faktúr za vodné a stočné
prijímanie reklamácií vodomerov a žiadostí o úradné preskúšanie vodomerov
poskytovanie informácií o fakturácii vodného a stočného, o pohľadávkach
zriadenie elektronickej faktúry
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Štruktúra zákazníkov
Naša spoločnosť v roku 2016 evidovala 13 221 odberných miest. Najväčšou kategóriou zákazníkov podľa odber
ných miest sú domácnosti, ktoré tvoria 88,24 %. Skupina organizácie dosahuje podiel vo výške 11,76 %.
Rozhodujúci objem predaja vo finančnom vyjadrení predstavujú organizácie a to vo výške 64,13 %. Domácnosti
dosiahli výšku 35,87 %.
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Lenka Fábryová, ZŠ Likavka
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ĽUDSKÉ ZDROJE
K 31. 12. 2016 evidovala naša spoločnosť 65 zamestnancov, 1 zamestnankyňa je na rodičovskej dovolenke, 2 za
mestnanci boli prijatí do pracovného pomeru. 3 zamestnanci rozviazali pracovný pomer dohodou, z toho 2 zamest
nanci z dôvodu odchodu na starobný dôchodok k 31. 12. 2016.

Veková štruktúra zamestnancov
Vek

Ženy

Muži

Spolu

18 – 25

0

0

0

26 – 30

1

4

5

31 – 35

1

3

4

36 – 40

1

3

4

41 – 45

4

5

9

46 – 50

4

13

17

51 – 55

3

8

11

56 – 59

1

7

8

nad 60

0

7

7

Celkom

15

50

65

Ženy
nad 60
56-59
51-55
46-50
41-45
36-40

31-35
26-30
18-25
4

3

2

1

0

Muži
nad 60
56-59
51-55
46-50

41-45
36-40
31-35
26-30
18-25
0
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Štruktúra zamestnancov podľa počtu odpracovaných rokov
Doba zamestnania

Počet zamestnancov

do 5 rokov

12

do 10 rokov

13

do 15 rokov

11

do 20 rokov

12

do 25 rokov

8

do 30 rokov

7

nad 30 rokov

2

Spolu

65

Počet zamestnancov

nad 30 rokov
do 30 rokov
do 25 rokov
do 20 rokov
do 15 rokov
do 10 rokov
do 5 rokov
0

2

4

6

8

10

12

14

Natália Maleková, ZŠ Jozefa Hanulu
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BOZP
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je stav pracovných podmienok eli
minujúcich vplyv nebezpečných a škodlivých faktorov pracovného procesu ale
bo prostredia na zamestnancov.
Systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci predstavuje sústavu legis
latívnych, organizačných, technických, zdravotníckych a ekonomických opat
rení. Tento systém sa zabezpečuje prostredníctvom zavedeného a v súčasnosti
fungujúceho integrovaného systému manažérstva ISM.
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s. dosiahla k 31. 12. 2016 1529 dní
od posledného registrovaného pracovného úrazu a v predchádzajúcich rokoch
sme nezaevidovali ani jeden prípad vzniku choroby z povolania. V roku 2016 sa
u zamestnancov vykonalo 94 kontrol zameraných na zistenie požitia alkoholic
kých nápojov počas pracovnej doby, ktoré boli všetky negatívne. Ďalšie kontroly
boli zamerané na dodržiavanie predpisov BOZP, bezpečných pracovných po
stupov a používania pridelených príslušných OOPP. V stanovených termínoch
boli vykonávané pravidelné protipožiarne prehliadky jednotlivých priestorov
a objektov. V rámci prevencie boli vykonané kontroly hasiacich prístrojov a hydrantov. Taktiež boli vykonané v stano
vených termínoch revízie vyhradených technických zariadení tlakových, zdvíhacích a elektrických. Cieľom BOZP a PO
do nasledujúceho obdobia je, aby zamestnanci našej spoločnosti plnili zadané úlohy v bezpečnom a zdraviu neohrozu
júcom prostredí.

Sofia Hladišová, ZŠ Sládkovičova
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VODNÉ A STOČNÉ
Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0073/2014/V zo dňa 18. 11. 2013 boli na rok 2016 pre
Vodárenskú spoločnosť Ružomberok, a. s. schválené nasledovné maximálne ceny: Vodné: 0,8952 Eur/m3 s DPH. Stoč
né: 1,1524 Eur/m3 s DPH. Cena vodného a stočného bola navrhnutá v súlade so zákonom č. 250/2012 Z. z., v spojení
s vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 195/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby,
distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvedenia a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou.
Akcionári Vodárenskej spoločnosti Ružomberok, a. s. v roku 2016 neuplatnili maximálnu cenu za odvádzanie
a čistenie odpadovej vody určenej Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Skutočná fakturovaná cena za stočné bola
v roku 2016 1,1074 Eur/m3 s DPH. Ceny vodného a najmä stočného zostali na úrovni roku 2015 a to aj napriek moder
nizácii a rozširovaniu kanalizačnej siete v okrese Ružomberok, ako aj rastu cien priamych vstupov.

Vývoj ceny (vrátane DPH)
roky

2013

2014

2015

2016

vodné

0,8899

0,8952

0,8952

0,8952

stočné

1,0856

1,1074

1,1074

1,1074

vodné + stočné

1,9756

2,0026

2,0026

2,0026

2,0000
1,5000

1,0000
0,5000
0,0000
2013

2014

2015
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PREVÁDZKOVÁ ČINNOSŤ
Výroba pitnej vody a zásobovanie pitnou vodou
VSR, a. s. je dodávateľom pitnej vody do všetkých obcí dolného Liptova okrem Liptovskej Lúžnej a Komjatnej.
Najväčší odberateľ je mesto Ružomberok. Celý objem dodávanej vody je z podzemných vodných zdrojov. Situácia
v zásobovaní pitnou vodou bola v priebehu roku 2016 stabilná. K náhradnému zásobovaniu obyvateľstva pitnou vo
dou počas roka nedošlo.

Vodárenský objekt – Vodný zdroj Teplô

Veronika Madleňáková, ZŠ Likavka
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Stav napojenosti obyvateľstva na verejný vodovod
Verejné vodovody

%

počet
obyvateľov

zásobovaní VSR, a. s.

92,37 %

52 685

iní zásobovatelia

8,01 %

4 570

nepripojení na VV

0,05 %

27

Spolu

100 %

57 040

Zásobovanie pitnou vodou v okrese RK v roku 2016
0,05%
8,01%
nepripojení na VV
iní zásobovatelia
92,37%

zásobovaní VSR,a.s.

%

Vybrané prevádzkové údaje
Počet vodných zdrojov

102

Kapacita vodných zdrojov l/s

178

Počet zásobovaných obyvateľov

52 685

Dĺžka vodovodnej siete v km

303

Počet vodojemov

35

Počet čerpacích staníc

18

Počet porúch na vodovodných potrubiach v priebehu roka bol 130. Z toho na vodovodných radoch 112 a na vo
dovodných prípojkách 18.
Počet fakturačných vodomerov je 12 726. Z toho úradne overených bolo v priebehu roka 2 222 vodomerov.
V rámci našej činnosti sa vyjadrujeme k pripojeniu nových nehnuteľností na verejný vodovod. V roku 2016 sme
vydali 143 písomných stanovísk k určeniu technických podmienok na pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod
alebo odpojenie nehnuteľností od verejného vodovodu a na zriadenie vodovodnej prípojky alebo odstraňovanie vodo
vodnej prípojky.

VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ RUŽOMBEROK , a. s.
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Vodárenský objekt – vodný zdroj Jazierce

Vodárenský objekt prerušovací vodojem Liptovská Osada 150 m3
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Odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Nosnou oblasťou činnosti výrobnej prevádzky kanalizácií a čistiarní odpadových vôd je odkanalizovanie a čiste
nie odpadových vôd, údržba kanalizačných sieti, čerpacích staníc a čistiarni odpadových vôd.
Stav napojenosti obyvateľstva na verejnú kanalizáciu
počet
obyvateľov

Verejné kanalizácie

%

Napojení na VK VSR

76 %

43 341

Nepripojení s vybudovanou VK

9%

4 981

Iní prevádzkovatelia VK

3%

1 790

S nevybudovanou VK

12 %

6 928

100 %

57 040

Spolu

Napojenosť na VK v okrese RK v roku 2016

12%

3%
9%

S nevybudovanou VK

76%

Celkový počet obyvateľov k počtu obyvateľov
s vybudovanou VK v roku 2016

12%

88%

VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ RUŽOMBEROK , a. s.
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ČOV Rojkov

ČOV Liptovská Osada

V súčasnej dobe naša vodárenská spoločnosť prevádzkuje:
 skupinovú kanalizáciu – SKK Ružomberok (OV čistené dodávateľsky na SČOV Hrboltová – MONDI BP SCP,
a. s. Ružomberok), súčasťou SKK sú kanalizačné siete v mestských častiach a obciach:
– Ružomberok – Hrboltová
– Ružomberok – Černová
– Ružomberok – Biely Potok
– Martinček
– Štiavnička
– Liptovská Štiavnica
– Ludrová
– Lisková
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 skupinovú kanalizáciu Bešeňová – Liptovská Teplá ktorej súčasťou je ČOV L. Teplá, kanalizačné siete pôvodné
v Bešeňovej, Liptovskej Teplej a novovybudované v obciach Liptovské Sliače, Ivachnová a časti Liptovskej Tep
lej – Madočany,
 kanalizáciu a ČOV Liptovský Michal,
 kanalizáciu mestskej časti Vlkolínec,
 skupinovú kanalizáciu – SKK Liptovská Lúžna, Liptovská Osada s ČOV Liptovská Osada,
 skupinovú kanalizáciu – SKK Hubová, Ľubochňa, Švošov, Stankovany s ČOV Rojkov. Súčasťou SKK sú kanali
začné siete v obciach:
– Hubová
– Ľubochňa
– Švošov
– Stankovany
– Stankovany – Rojkov
Súčasťou stokovej siete je celkovo 37 čerpacích staníc odpadových vôd. Významný vplyv na náraste objemu vody
odkanalizovanej majú investičné akcie, ktoré Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s. realizovala s podporov fondov
EÚ a ŠR. V roku 2016 bola ukončená stavba, ktorej súčasťou je rozšírenie stokovej siete v častiach mesta Ružomberok
(B. Potok, Hrboltová, Likavka atď.) a hlavne výstavba stokovej siete v Liptovských Sliačoch, Ivachnovej, Liptovskej
Teplej. S rozšírením stokovej siete súvisela prestavba ČOV Liptovská Teplá na podstatne vyššie kapacity, taktiež vý
stavba ďalších čerpacích staníc. V r. 2016 prebiehalo intenzívne napájanie producentov na tieto novovybudované siete.
Začiatkom roku 2016 nabiehal proces čistenia na prebudovanej ČOV Liptovská Teplá. Zmena technologického
procesu čistenia a nábeh kalového hospodárstva, vrátane odvodnenia kalu, vyžadovala zvýšené nároky na jeho zvlád
nutie. Prevádzka stokovej siete a ostatných ČOV bola bezproblémová. Kal vzniknutý v procese čistenia odpadových
vôd na jednotlivých ČOV bol v zmysle zákona o odpadoch likvidovaný externou firmou.

ČOV Liptovská Teplá

VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ RUŽOMBEROK , a. s.
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INVESTIČNÝ PROGRAM V ROKU 2016
V roku 2016 investičný program (ďalej aj „IP 2016“ ) finančne a vecne zabezpečoval plnenie požiadaviek akcioná
rov spoločnosti, kontinuálny rozvoj a obnovu objektov a zariadení verejného vodovodu a verejných kanalizácií ako aj
majetkovo právne usporiadanie pozemkov na/v ktorých sú zriadené objekty a zariadenia verejného vodovodu alebo
verejnej kanalizácie.
Investičné projekty zahrnuté v IP 2016 boli zamerané na:
a) ukončenie realizácie aktivít investičného projektu s názvom „SKK Ružomberok a ČOV Liptovská Teplá,
Liptovské Sliače“ v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo 129/1.2MP/2012
v znení dodatkov číslo 1 až 4,
b) prípravu a realizáciu obnovy objektov a zariadení verejného vodovodu a verejnej kanalizácie vyplývajúce
z plánov obnovy (stavby, technické zhodnotenia),
c) obnovu strojov a zariadení potrebných na prevádzkovanie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie,
d) rozširovanie rozvodnej vodovodnej alebo kanalizačnej siete v lokalitách obcí s prebiehajúcou výstavbou
rodinných domov na základe investičných požiadaviek akcionárov spoločnosti,
e) činnosti súvisiacich so zabezpečením prevodu resp. prechod vlastníctva k pozemkom alebo uzavretie zmlúv
o zriadení vecného bremena vyplývajúce z právoplatných kolaudačných rozhodnutí.
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti konané dňa 26. 10. 2015 Investičný program na rok 2016 schválilo uzne
sením číslo 7/10/2015. Zmena IP 2016 bola riadnym valným zhromaždením spoločnosti konanom dňa 02. 12. 2016
schválená uznesením číslo 2/12/2016.
Preinvestované bolo takmer 830 tis. EUR. Financovania investícií bolo len z vlastných investičných zdrojov (od
pisy, nerozdelený zisk).

Rozdelenie investícií

13,00%

78,00%

9,00%
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Obstarávanie strojov a zariadení
Obstarávanie bolo zamerané na obnovu vozového parku. Zakúpené boli
– 2 ks motorové vozidlá na prepravu nákladu značky VOLKSWAGEN CADDY SKRIŇOVÁ
– 1 ks motorové vozidlo na špeciálne účely značky IVECO DAILY 72C17 s pojazdnou dielňou

Realizácia
Zoznam začatých a zrealizovaných investičných projektov
 SKV Ružomberok, ul. Horská – rekonštrukcia vodovodného potrubia
 Modernizácia a rekonštrukcia administratívnej budovy
 Modernizácia a rekonštrukcia prevádzkových objektov
 Ružomberok, Fatrapark 3-splašková kanalizácia a vodovod
 Liptovská Štiavnica, ul. Ponad ihrisko – rozšírenie vodovodu a kanalizácie
 Ludrová – Zemianska Močilá, rekonštrukcia vodovodného potrubia
 Liptovské Sliače, ul. Do Pažíť – rekonštrukcia vodovodného potrubia
 Liptovské Sliače – rekonštrukcia zásobného potrubia medzi stredným a vyšným Sliačom
 Martinček – preložka vodovodu a zriadenie kanalizácie pre IBV
 SKK Ružomberok a ČOV Liptovská Teplá, Liptovské Sliače „SO 04 Ivachnová – kanalizácia“

Príprava
Zoznam pripravovaných investičných projektov
 SKV Ružomberok, Hrabovo – zriadenie verejného vodovodu
 SKV Ružomberok – zokruhovanie verejného vodovodu na ul. Pivovarská
 SKV Ružomberok – predĺženie vodovodu na ul. Bystrická cesta
 Liptovský Michal – pripojenie stokovej siete obce na ČOV Liptovská Teplá
 Liptovská Štiavnica – rekonštrukcia zásobovacieho vodovodného potrubia
 Liptovská Štiavnica – rozšírenie vodovodu a kanalizácie na ul. Na Stráni
 Ludrová – rozšírenie vodovodu a kanalizácie v lokalite Močila

Projekt spolufinancovaný z Kohézneho fondu a Štátneho rozpočtu
„SKK Ružomberok a ČOV Liptovská Teplá, Liptovské Sliače“
V roku 2016 začala skúšobná prevádzka s plánovanou dobou trvania 12 mesiacov a postupné pripojovanie ne
hnuteľností na vybudovanú kanalizáciu. Kolaudačné rozhodnutie na dočasné užívanie bolo vydané dňa 25. 01. 2016
pod číslom OU-RK-OSZP-2016/001128-009/ŠVS. Rozhodnutie – povolenia na vypúšťanie odpadových vôd z ČOV Lip
tovská Teplá do toku Váh bolo vydané dňa 03. 02. 2016 pod číslom OU-RK-OSZP-2016/001720-003/ŠVS.
Podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ukončenie realizácie aktivít tohto projektu bolo
do 30. 06. 2016. Do tohto dátumu prebiehali ukončovacie práce na zriaďovaní kanalizácie a kanalizačných prípojok
v obci Ivachnová. Zrealizované bolo kanalizačné potrubie v dĺžke 1 596 m a 86 ks kanalizačných prípojok. Výdavky na
uskutočňovanie realizácie boli neoprávnené na spolufinancovanie z NFP a v plnej výške boli financované z vlastných
zdrojov spoločnosti. Preinvestované bolo takmer 260 tis. Eur.
Vyhodnotenie cieľov vyplývajúcich z rozhodnutia Európskej komisie číslo CCI 2010SK161PR002 zo dňa 16. 02.
2012.
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CIEĽ

Dosiahnutá skutočnosť

Plnenie

39 813 m

99,24 %

Vybudovanie 1 698 ks prípojok v obciach Liptovské
Sliače, Liptovská Teplá, Ivachnová, Likavka,
Ružomberok a pripojenie 5730 obyvateľov

vybudované 1 828 ks
prípojok

107,66 %

Rozšírenie a rekonštrukcia (intenzifikácia)
jestvujúcej ČOV Liptovská Teplá na kapacitu 8 136
EO (ekvivalentný obyvateľ)

8 136 EO

100 %

Rozšírenie a rekonštrukcia 40 116 m kanalizačnej
siete

Veronika Čomová, ZŠ Liptovská Teplá

Viktória Kohútová, ZŠ Bystrická cesta
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SÚHRNNÉ EKONOMICKÉ INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s. vznikla ako nástupnícka spoločnosť rozdelením obchodnej spoločnosti
Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. so sídlom Bôrická cesta 107, 010 01 Žilina dňa 6. 9. 2006 a 7. 9. 2006
bola zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sa, vl. č. 10545/L.
Aktíva spoločnosti k 31. 12. 2016 dosiahli výšku 35 149 746 Eur a boli tvorené prevažne neobežným majetkom.

AKTÍVA 2016

3%
6%
91%

Pasíva spoločnosti k 31. 12. 2016 dosiahli výšku 35 149 746 Eur. Najväčším podielom pasív je vlastné imanie
spoločnosti, vo výške 10 332 169 Eur.
Výkony spoločnosti celkom dosiahli objem vo výške 4 727 134 Eur. Z toho tržby za vodné a stočné boli
3 654 320 Eur.

OBRAT

5%
51%
44%
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Dosiahnuté výkony a tržby v stavebno-montážnych činnostiach predstavujú 281 tis. Eur. Realizovaný objem
investícií vo vlastnej réžii bol vo výške 224 tis. Eur. Dosiahnutý objem prác a služieb pre zákazníkov dosiahol výšku
57 tis. Eur.

Štruktúra stavebno-montážnych činností

20%

80%

Náklady spoločnosti boli čerpané v objeme 4 460 592 Eur,
Spoločnosť vykázala za rok 2016 hospodársky výsledok pred zdanením vo výške 266 542 Eur.

Skutočnosť výkonov a nákladov

4 800 000
4 700 000

4 600 000
4 500 000
4 400 000
4 300 000

Spoločnosť v roku 2016 splnila všetky stanovené ciele.
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SÚVAHA V SKRÁTENOM ROZSAHU
Rok 2016

Rok 2015

Aktíva celkom

35 149 746

36 342 479

-1 192 733

Neobežný majetok

32 043 756

32 529 879

-486 123

16 974

31 034

-14 060

32 026 782

32 498 845

-472 063

1 944 998

3 029 019

-1 084 021

63 955

56 834

7 121

Dlhodobé pohľadávky

374 080

245 766

128 314

Krátkodobé pohľadávky

166 920

659 885

-492 965

Finančné účty

1 340 043

2 066 534

-726 491

Časové rozlíšenie

1 160 992

783 581

377 411

Pasíva celkom

35 149 746

36 342 479

-1 192 733

Vlastné imanie

10 332 169

10 165 201

166 968

Základné imanie

7 870 118

7 870 118

0

Kapitálové fondy

0

0

0

888 411

880 972

7 439

1 397 471

1 339 712

57 759

176 169

74 399

101 770

Záväzky

4 999 558

6 697 963

-1 698 405

Rezervy

84 831

68 998

15 833

Dlhodobé záväzky

545 670

387 498

158 172

Krátkodobé záväzky

823 058

2 405 123

-1 582 065

Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Obežný majetok
Zásoby

Fondy zo zisku
Výsledok hosp. min. rokov
Výsledok hosp. za účt. obdobie

VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ RUŽOMBEROK , a. s.
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VÝKAZ ZISKOV A STRÁT V SKRÁTENOM ROZSAHU
Rok 2016

Rok 2015

Výroba

4 050 073

3 962 044

Tržby z predaja výrobkov a služieb

3 825 829

3 727 209

224 244

234 835

1 499 390

1 563 792

Spotreba materiál a energie

524 878

548 968

Služby

974 512

1 014 824

Pridaná hodnota

2 550 683

2 398 252

Osobné náklady

1 346 286

1 371 726

897 569

904 182

14 500

32 500

361 869

365 299

72 348

69 745

118 337

125 817

1 427 245

1 167 913

1 901

5 337

–

–

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti

662 658

486 062

Ostatné náklady na hospodársku činnosť

18 698

14 192

Výsledok hospod. z hospodárskej činnosti

304 676

203 125

Tržby z predaja cenných papierov a podielov

–

–

Výnosy z dlhodobého finančného majetku

–

–

Výnosové úroky

12 501

10 340

Nákladové úroky

48 704

75 679

Kurzové zisky

–

–

Kurzové straty

–

–

1 931

8 511

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti

-38 134

-73 850

Daň z príjmov z bežnej činnosti

90 373

54 876

266 542

129 275

Mimoriadne výnosy

–

–

Mimoriadne náklady

–

–

Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti

–

–

Výsledok hosp. za účtovné obdobie po zdanení

176 169

74 399

Aktivácia
Výrobná spotreba

Mzdové náklady
Odmeny členom orgánov spoločnosti
Náklady na sociálne poistenie
Sociálne náklady
Dane a poplatky
Odpisy a opravné položky k majetku
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiál
Zost. cena predaného dlhod. majetku a materiálu

Ostatné náklady na finančnú činnosť

Výsledok hosp. z bežnej činnosti pred zdanením
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INTEGROVANÝ MANAŽÉRSKY SYSTÉM
V našej spoločnosti máme zavedený od roku 2006 certifikovaný integrovaný manažérsky systém, ktorý je tvo
rený:
 systémom riadenia kvality podľa požiadaviek medzinárodnej normy ISO 9001:2008,
 environmentálnym manažérskym systémom podľa požiadaviek medzinárodnej normy ISO 14001:2004,
 systémom riadenia BOZP podľa požiadaviek medzinárodnej normy BSi OHSAS 18001:2007.
Prostredníctvom integrovaného manažérskeho systému nad rámec legislatívnych povinností neustále zlepšuje
me kvalitu poskytovaných služieb, prispievame k tvorbe a ochrane životného prostredia a k neustálemu zvyšovaniu
úrovne BOZP.
V priebehu roka 2016 sme pokračovali v prácach na optimalizácii integrovaného manažérskeho systému s cie
ľom:
 zníženia jeho administratívnej náročnosti,
 revízie a sprehľadnenia dokumentácie,
 zefektívnenia firemných procesov.
V mesiaci december 2016 bol nezávislou audítorskou spoločnosťou SGS Slovakia, spol. s r. o. Košice vykonaný
následný dohľadový audit za účelom preukázania súladu s medzinárodnými normami ISO 9001:2008, ISO
14001:2004 a BSi OHSAS 18001:2007. Auditované boli predovšetkým hlavné činnosti spoločnosti:
 prevádzkovanie verejných vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd
 dodávka pitnej vody verejným vodovodom a súvisiace vodohospodárske činnosti
 odvádzanie a čistenie odpadových vôd
 služby zákazníkom
 uskutočňovanie stavieb
 inžinierske činnosti, technické poradenstvo, ďalšie súvisiace činnosti
Cieľom následného dohľadového auditu bolo:
Určiť zhodu systému riadenia alebo jeho častí s kritériami auditu a jeho:
– schopnosť preukázať, že spĺňa príslušné zákonné, regulačné a zmluvné požiadavky
– účinnosť zaručiť, že spoločnosť môže celkovo očakávať dosiahnutie stanovených cieľov a identifikovať vhodné
oblasti pre potencionálne zlepšenie
– schopnosť identifikovať vhodné oblasti pre potenciálne zlepšovanie
Zistenia a závery z následného dohľadového auditu:
Audítorský tím vykonal audit procesov zameraný na dôležité aspekty (riziká) a ciele požadované normami.
Systém riadenia dokumentácie preukázal zhodu s požiadavkami normy auditu a poskytol potrebnú štruktúru na
podporu zavádzania a udržiavania systému riadenia. Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s. výsledkom následné
ho dohľadového auditu preukázala, že má zavedený a udržiavaný manažérsky systém riadenia v súlade s požiadavka
mi noriem IMS a preukazuje schopnosť systému systematicky dosahovať dohodnuté požiadavky na produkty alebo
služby v rámci predmetu činnosti, politiky a cieľov spoločnosti.
Následný dohľadový audit potvrdil, že certifikáty integrovaného manažérskeho systému ISO 9001:2008, ISO
14001:2004, OHSAS 18001:2007, vydané na obdobie od 20. decembra 2015 do 14. septembra 2018 ostávajú na zák
lade úspešného dohľadového auditu v platnosti.
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V rámci efektívneho udržiavania integrovaného manažérskeho systému spoločnosť realizovala pravidelné inter
né kontroly všetkých firemných procesov v zmysle schváleného Harmonogramu interných auditov na rok 2016. Tento
proces realizujú vyškolení interní audítori, ktorí spĺňajú kvalifikačné požiadavky na výkon interných auditov podľa
normy STN EN ISO 19011:2012.
Výsledky interných auditov slúžia na kontrolu a vyhodnotenie efektívnosti procesov a na kontrolu dokumentácie.
V prípade zistenej nezhody sa pristúpi k okamžitej náprave a kontrole.
Vzhľadom k novému vydaniu noriem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 International accreditation forum (orga
nizácia dozorujúca všetky akreditačné orgány) vydala nariadenia ID 9 a ID 10, v ktorých stanovila pravidlá pre pre
chod existujúcich certifikátov na certifikáty podľa nového vydania oboch noriem. Vodárenská spoločnosť Ružombe
rok, a. s. uskutoční prechod na nové verzie noriem v rámci druhého následného dohľadového auditu koncom roka
2017.
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SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
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Vodárenská spoločnosť
Ružomberok, a. s.
Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok
Tel.: 044 433 16 21
E-mail: sekretariat@vsr.sk
Web: www.vsr.sk

