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PRÍHOVOR PREDSEDU PREDSTAVENSTVA

predkladám Vám Výročnú správu Vodárenskej spoločnosti Ružomberok, a. s. za rok 2019, v ktorej sú prezentované výsledky hospodárenia a chodu spoločnosti v uvedenom kalendárnom roku.
Aj rok 2019 bol pre spoločnosť rokom naplňovania
jej poslania a uplatňovania stratégie na dosiahnutie vízie
tejto spoločnosti.
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s. z pohľadu
stability a investičnej aktivity dlhodobo zaujíma pozíciu
modernej a vysoko prozákaznícky orientovanej spoločnosti. Uvedomujúc si svoju spoločenskú zodpovednosť,
svoje ciele dlhodobo smerujeme k trvalej udržateľnosti,
ochrane životného prostredia, či podpore samosprávnych aktivít. V neposlednom rade dbáme na včasné plnenie svojich záväzkov voči obchodným partnerom, regu-

Som tiež nesmierne rád, že aj bez zmeny ceny vodného a stočného v priebehu roka 2019 bol dosiahnutý
kladný hospodársky výsledok našej spoločnosti. Za rok
2019 bol dosiahnutý zisk pred zdanením 364 215 EUR,
čo predstavuje vykázanie zisku po zdanení vo výške
252 463 EUR. Pozitívny trend v dosahovaní kladného
hospodárskeho rastu možno prisúdiť opareniam, ktoré prijalo vedenie spoločnosti v oblasti znižovania nákladov.
Primárny dôraz bol aj v roku 2019 kladený na kontinuálne zvyšovanie kvality prostredníctvom zavedeného
certifikovaného integrovaného manažérskeho systému
riadenia kvality, environmentálneho manažérskeho systému a systému riadenia BOZP. Ku koncu roka 2019 bol
vykonaný audit, ktorý potvrdil, že Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s., má zavedený a udržiavaný systém riadenia v súlade s požiadavkami ISM.
V oblasti investičnej činnosti sme uplynulý rok zabezpečovali plnenie požiadaviek akcionárov spoločnosti
s cieľom kontinuálneho rozvoja a obnovy objektov a zariadení verejného vodovodu a verejnej kanalizácie. Celkovo v roku 2019 bolo preinvestované celkom 616,6 tis. EUR.
S uspokojením môžem konštatovať, že všetky úlohy
roka 2019 boli zvládnuté 66 pracovníkmi spoločnosti a potešiteľné je, že v roku 2019 nebol registrovaný žiadny
pracovný úraz.
Na záver by som sa za dosiahnuté výsledky veľmi rád
poďakoval všetkým zamestnancom a vedeniu spoločnosti. Za spoluprácu a prejavenú podporu patrí však moja
vďaka aj všetkým akcionárom, členom dozornej rady
a predstavenstva, obchodným partnerom a za prejavenú
dôveru predovšetkým našim zákazníkom.

lačným úradom i zamestnancom, ktorým sme v rámci
kolektívneho vyjednávania na rok 2019 zabezpečili
7 %-ný nárast mzdových taríf.
Ku koncu roka 2019 v rámci okresu Ružomberok zabezpečujeme dodávku pitnej vody pre 52 123 občanov
a odvedenie odpadných vôd pre 45 409 obyvateľov.
V rámci zlepšovania komunikácie so zákazníkmi využívame služby nášho zákazníckeho centra ako aj moderné
komunikačné nástroje s cieľom priblížiť sa čo najviac
k potrebám našich zákazníkov.

MUDr. Igor Čombor, PhD.
Predseda predstavenstva

Vážené dámy a páni,
vážení akcionári a ctení obchodní partneri,
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PRÍHOVOR RIADITEĽA SPOLOČNOSTI

Vážení akcionári, obchodní partneri, kolegovia,
ako každý rok, dovoľte predložiť Vám Výročnú správu
Vodárenskej spoločnosti Ružomberok, a. s. za rok 2019,
ktorá poskytuje základné údaje a informácie o hospodárení a činnosti našej spoločnosti.
Aj v roku 2019 bolo prvoradým cieľom spoločnosti
poskytovať plynulé a bezproblémové zásobovanie našich
klientov pitnou vodou ako aj odvádzanie a čistenie odpadových vôd v súlade so slovenskými a európskymi všeobecne záväznými právnymi normami. S hrdosťou môžeme
konštatovať, že toto naše základné poslanie sme splnili
aj vďaka zavedenému integrovanému manažérskemu
systému:
ISO 9001:2015 systém riadenia kvality
ISO 14001:2015 environmentálny manažérsky systém
OHSAS 18001: systém riadenia BOZP
V roku 2019 spoločnosť zabezpečovala nepretržitú
dodávku pitnej vody verejným vodovodom pre 52,12 tis.
obyvateľov a odvedenie a čistenie odpadovej vody pre
45,40 tis. obyvateľov. Najväčší dôraz bol pritom aj v roku
2019 kladený na zvyšovanie kvality poskytovaných služieb a pripájanie nehnuteľností na už vybudovanú kanalizačnú sieť. Dôležitou súčasťou vodohospodárskej infraštruktúry spoločnosti naďalej ostávajú aj 3 moderné
čistiarne odpadových vôd.
V roku 2019 boli zachované ceny vodného a stočného
na tej istej úrovni ako v roku 2018. Napriek tomu spoloč-

nosť dosiahla zisk po zdanení 252,46 tis. Eur., čo predstavuje nárast oproti predchádzajúcemu roku o 69,28 tis.
Eur.
Investičná činnosť spoločnosti bola aj v priebehu
roka 2019 upriamená predovšetkým na intenzifikáciu
a dobudovanie vodohospodárskej infraštruktúry, jej rekonštrukciu v záujme dosiahnutia prevádzkyschopného
stavu. V priebehu roka spoločnosť zrealizovala investičné akcie v celkovej hodnote 616,6 tis. Eur.
K 31. 12. 2019 eviduje naša spoločnosť 66 zamestnancov, ktorí zabezpečovali plynulý výkon regulovaných
činností s ohľadom na ochranu životného prostredia pre
viac ako 52 tis. občanov. S radosťou konštatujem, že všetky činnosti boli zabezpečené bez registrovaného pracovného úrazu.
Na záver sa chcem úprimne poďakovať všetkým,
ktorí dokázali každodenným prístupom svoj vzťah k spoločnosti a pričinili sa tak o úspešné výsledky za rok 2019.

VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ RUŽOMBEROK , a. s.

Ing. Milan Mojš
Riaditeľ spoločnosti
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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 IBAN:

SK60 5600 0000 0083 3928 0001

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

Ďurináková, ZŠ Dončova, Ružomberok
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AKCIONÁRSKA ŠTRUKTÚRA
Výpis k dátumu:
Dátum spracovania služby:
ISIN:
Menovitá hodnota:
Počet CP pre ISIN:
Druh CP:
Forma CP:
Názov emitenta:
Sídlo emitenta:
Identifikácia subjektu:
Názov/meno,
priezvisko, titul

2019-11-21
2019-11-21
SK1110011758
24,89 EUR
316 196 ks
akcia kmeňová
na meno
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s.
Pri Váhu 6, 03406 Ružomberok
0036672271

IČO/RČ

Adresa sídla / trvalého pobytu: ulica, číslo,
mesto, PSČ, kód štátu

Počet CP ks / objem
v men. h.
(identifikácia intervalu)

Obec Bešeňová

0000315095

Obecný úrad, 03483 Bešeňová, SK

2295 ks

Obec Hubová

0000315214

Hubová 1, 03493 Hubová, SK

5507 ks

Obec Kalameny

0000315303

Kalameny 70, 03482 Kalameny, SK

2295 ks

*Obec Komjatná

0000315311

Komjatná 292, 03496 Komjatná, SK

7802 ks

Obec Likavka

0000315362

D. Kráľovenskej 866, 03495 Likavka, SK

15603 ks

Obec Liptovská Lúžna

0000315397

Obecný úrad 629, 03472 Liptovská Lúžna, SK

16062 ks

Obec Liptovská Osada

0000315401

Obecný úrad, 03473 Liptovská Osada, SK

8720 ks

Obec Liptovská Štiavnica

0000315427

Liptovská Štiavnica 39, 03401 Liptovská Štiavnica, SK

4589 ks

Obec Liptovská Teplá

0000315435

Obecný úrad, 03483 Liptovská Teplá, SK

4589 ks

Obec Liptovské Revúce

0000315478

Liptovské Revúce 305, 03474 Liptovské Revúce, SK

9178 ks

Obec Liptovský Michal

0000315516

Obecný úrad, 03483 Liptovský Michal, SK

1377 ks

Obec Lisková

0000315559

Ulica pod Chočom 113, 03481 Lisková, SK

11014 ks

*Obec Ľubochňa

0000315575

Ľubochňa, 03491 Ľubochňa, SK

5507 ks

Obec Lúčky

0000315583

Lúčky 141, 03482 Lúčky, SK

9178 ks

Obec Ludrová

0000315591

Obecný úrad, 03471 Ludrová, SK

5048 ks

Obec Martinček

0000315630

Obecný úrad, 03495 Martinček, SK

1836 ks

Obec Potok

0000315702

Obecný úrad, 03483 Potok, SK

Mesto Ružomberok

0000315737

Námestie A. Hlinku 1, 03401 Ružomberok, SK

Obec Liptovské Sliače

0000315745

Obecný úrad, 03484 Liptovské Sliače, SK

Obec Stankovany

0000315761

Obecný úrad, 03491 Stankovany, SK

6425 ks

Obec Štiavnička

0000315770

Obecný úrad, 03401 Štiavnička, SK

2753 ks

Obec Švošov

0000315788

Obecný úrad, 03491 Švošov, SK

4130 ks

Obec Valaská Dubová

0000315826

Obecný úrad, 03496 Valaská Dubová, SK

4130 ks

Obec Ivachnová

0000590444

Obecný úrad, 03483 Ivachnová, SK

2753 ks

Obec Turík

0000590649

Obecný úrad, 03481 Turík, SK

1377 ks

VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ RUŽOMBEROK , a. s.

459 ks
163376 ks
20193 ks
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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:
Člen dozornej rady:
Člen dozornej rady:

Ing. Vendelín Ružička
Mgr. Otto Brtko
PhDr. Pavel Šípoš
Vladimír Hatiar
Eva Molnárová
Miroslav Kuriš
Dušan Lauko
Vladimír Guoth

(od 27. 5. 2019)
(od 27. 5. 2019)
(od 27. 5. 2019)
(od 27. 5. 2019)

(do 20. 4. 2019)
(do 20. 4. 2019)

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

MUDr. Igor Čombor, PhD.
Mgr. Milan Frič
Ing. Ján Bednárik
Ladislav Zvara
Ing. Slavomír Klačko
Mgr. Elena Tuková
Juraj Bobek
Ing. Stanislav Nechaj
Tibor Lauko

(od 27. 5. 2019)
(od 27. 5. 2019)
(od 27. 5. 2019)
(od 27. 5. 2019)
(do 20. 4. 2019)
(do 20. 4. 2019)
(do 27. 5. 2019)

Výkonné vedenie spoločnosti
Riaditeľ spoločnosti:
Námestník výrobno-technický:
Námestník obchodno-ekonomický:
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Ing. Milan Mojš
Ing. Ján Bednárik (dočasne uvoľnený pre výkon verejnej funkcie)
Ing. Zuzana Buntová Bočeková

V Ý R O Č N Á S P R ÁVA 2019

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 odkanalizovanie a vyčistenie odpadových vôd pri optimalizácii nákladov tak, aby bola zabezpečená prijateľná cena vodného
a stočného pre občanov.
Spoločnosť sleduje a v maximálnej možnej miere využíva zverejňované výzvy na predkladanie žiadostí
o nenávratný finančný príspevok v rámci jednotlivých operačných programov 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:
 Aktivity zamerané na rozvoj 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 obcí v pôsobnosti VSR, a. s..
 Zabezpečovať rozširovanie kanalizačnej siete s následným čistením odpadových vôd pre dosiahnutie zlepšenia
kvality životného prostredia a jeho udržateľnosti.
 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 bývania 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 pozitívne 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 mimoriadnych a havarijných situácií.
 Vytvárať a udržiavať korektné vzťahy so zamestnancami postavené na báze odbornosti, motivácie a zodpovedného
vykonávania pracovnej náplne všetkými zamestnancami spoločnosti.
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 Podporovať vzdelávanie zamestnancov za účelom zvyšovania ich kvalifikácie, výkonnosti a efektívnosti vykonávaných pracovných činností.
 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 9001:2015, ISO 14001:2015 a BSi OHSAS
18001:2007).

Eliza Hykelová, ZŠ Likavka

Ema Šimová, ZŠ Lipt. Revúce

VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ RUŽOMBEROK , a. s.
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INTEGROVANÝ MANAŽÉRSKY SYSTÉM
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s. má zavedený od roku 2006 certifikovaný integrovaný manažérsky systém, ktorý je tvorený:
 systémom riadenia kvality podľa požiadaviek medzinárodnej normy ISO
9001:2015,
 environmentálnym manažérskym systémom podľa požiadaviek medzinárodnej normy ISO 14001:2015,
 systémom riadenia BOZP podľa požiadaviek medzinárodnej normy BSi
OHSAS 18001:2007.
Prostredníctvom integrovaného manažérskeho systému neustále zlepšujeme
kvalitu poskytovaných služieb, prispievame k tvorbe a ochrane životného prostredia
a k neustálemu zvyšovaniu úrovne BOZP.
V priebehu roka 2019 sme pokračovali v prácach na optimalizácii integrovaného manažérskeho systému s cieľom
 zníženia jeho administratívnej náročnosti,
 revízie a sprehľadnenia dokumentácie,
 zefektívnenia firemných procesov
V mesiaci november 2019 bol nezávislou audítorskou spoločnosťou SGS Slovakia, spol. s r. o. Košice vykonaný 1. následný dohľadový audit všetkých troch systémov riadenia. 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
V rámci auditu bola vykonaná revízia existujúcej riadiacej dokumentácie, ako
aj naplnenie cieľov a programov, ktoré si spoločnosť stanovila pre rok 2019.
Cieľom 1. následného dohľadového auditu bolo preukázať, že:
– spoločnosť spĺňa zákonné, regulačné a zmluvné požiadavky systému
– spoločnosť dosahuje stanovené ciele
– spoločnosť preukazuje schopnosti pre zlepšovanie
Audit potvrdil, že Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s. má zavedený a udržiavaný manažérsky systém riadenia v súlade s požiadavkami noriem ISM a spoločnosť preukazuje schopnosť dosahovať dohodnuté požiadavky na
produkty a služby v rámci predmetu svojej činnosti, politiky a cieľov spoločnosti.
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Karin Kolláriková, ZŠ Lúčky

Lenka Pechová, ZŠ Lúčky

VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ RUŽOMBEROK , a. s.
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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 činností 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 tiež prezentuje svoju činnosť spolu s ostatnými vodárenskými spoločnosťami na
verejnosti, či už počas veľtrhov, odborných výstav, konferencií alebo seminárov.
Každoročne v rámci Svetového dňa vody, ktorým je 22. marec, Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s. vyhlasuje výtvarnú súťaž pre deti základných škôl okresu Ružomberok. Témou súťaže bolo heslo Svetového dňa vody pre
rok 2019 vyhlásené organizáciou UN-Water v spolupráci s vládami a partnermi po celom svete v znení „Voda pre
všetkých“. Cieľom je zvýraznenie dôležitosti a mimoriadneho významu vody v mnohých oblastiach života, ako aj zvýšenie environmentálneho povedomia u mladej generácie.
Celá súťaž prebiehala v dvoch kategóriách. 1. kategóriu tvorili žiaci 1. – 4. ročníka základných škôl. 2. kategóriu
predstavovali žiaci 5. – 9. ročníka základných škôl.
Vyhodnotenie súťaže a odovzdanie cien prebehlo na slávnostnom stretnutí akcionárov spoločnosti ako aj odbornej
a laickej verejnosti v Hoteli Kultúra Ružomberok.
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 príležitosti
Svetového dňa vody, zamestnanecký športový deň.
Konal sa 36. ročník Celoslovenskej súťaže zručností vodárenských pracovníkov, na ktorej sa zúčastnili a výborné
výsledky dosiahli aj naši zamestnanci.
Súťažilo sa v dvoch kategóriách, a to:
1. Montáž a oprava vodovodného potrubia s použitím tradičných a nových technologických postupov, vrátane
montáže vodovodných prípojok
2. Vytyčovanie trasy vodovodného potrubia, vyhľadávanie skrytých poklopov a vytyčovanie porúch na vodovodnom potrubí

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 skvalitnenie doteraz zavedených postupov zákazníckeho servisu s cieľom priblížiť sa k potrebám našich zákazníkov.
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.
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Služby poskytované v zákazníckom centre:






uzatváranie a aktualizácia zmlúv a ich dodatkov, zmeny odberateľa
dohodnutie a aktualizácia výšky a spôsobu preddavkových platieb
zriadenie elektronickej faktúry
poskytovanie informácií
vybavovanie reklamácií

Štruktúra zákazníkov
Naša spoločnosť v roku 2019 evidovala 13 597 odberných miest. Najväčšou kategóriou zákazníkov podľa odberných miest sú domácnosti, ktoré tvoria 88,60 %. Skupina organizácie dosahuje podiel vo výške 11,40 %.
Rozhodujúci objem predaja vo finančnom vyjadrení predstavujú organizácie a to vo výške 64,64 %. Domácnosti
dosiahli výšku 35,36 %.
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ĽUDSKÉ ZDROJE
K 31. 12. 2019 eviduje naša spoločnosť 66 zamestnancov. V priebehu roka 2019 boli nasledovné pohyby zamestnancov:
– 5 zamestnancov bolo prijatých do pracovného pomeru
– 1 zamestnanec ukončil pracovný pomer v skúšobnej dobe
– 1 zamestnanec rozviazal pracovný pomer dohodou z dôvodu odchodu na starobný dôchodok
– 1 zamestnanec je dočasne uvoľnený na výkon verejnej funkcie
– 2 zamestnankyne čerpajú materskú dovolenku
Z organizačných dôvodov neboli uvoľnení žiadni zamestnanci.

Veková štruktúra zamestnancov
Vek
18 – 25
26 – 30
31 – 35
36 – 40
41 – 45
46 – 50
51 – 55
56 – 59
nad 60
Celkom

Ženy
0
0
0
1
1
6
5
1
1
15

Muži
0
2
4
4
8
8
12
8
5
51

Spolu
0
2
4
5
9
14
17
9
6
66

Štruktúra zamestnancov podľa počtu odpracovaných rokov
Veková štruktúra ženy
nad 60
56-59
51-55
46-50
41-45
41
45
36-40
31-35
26-30
18-25
6

16
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Veková štruktúra muži
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Doba zamestnania

Počet zamestnancov

do 5 rokov

18

od 6 do 10 rokov

14

od 11 do 15 rokov

9

od 16 do 20 rokov

8

od 21 do 25 rokov

5

od 26 do 30 rokov

9

nad 30 rokov

3

Spolu

66
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Odpracovaná doba zamestnancov
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do 5 rokov
0
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BOZP
Základným cieľom stratégie BOZP je napomáhať budovať dlhodobo udržateľné dôstojné pracovné podmienky
prostredníctvom podpory podmienok na eliminovanie vzniku pracovných úrazov, ako aj eliminovanie príčin chorôb
z povolania, zlepšovanie prevencie a posilňovanie kultúry práce.
V oblasti ochrany zdravia zamestnancov, zvyšovania úrovne bezpečnosti pri práci sa spoločnosť v roku 2019 zamerala na:
– uplatňovanie dostatočnej úrovne ochrany pre všetkých zamestnancov,
– zabezpečenie oboznamovania zamestnancov s právnymi predpismi BOZP,
– zabezpečovanie potrebných osobných ochranných pomôcok pre všetkých zamestnancov.
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s. v roku 2019 pravidelne
oboznamovala a informovala zamestnancov s predpismi bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj ochrany pred požiarmi. 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 stanovených termínoch revízie vyhradených technických zariadení.
Cieľom BOZP a PO do nasledujúceho obdobia je, aby zamestnanci Vodárenskej spoločnosti Ružomberok, a. s. plnili zadané úlohy
v bezpečnom a zdraviu neohrozujúcom prostredí.
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s. v roku 2019 neregistrovala žiadny pracovný úraz.

Michal Baláži, ZŠ Ľubochňa
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VODNÉ A STOČNÉ
Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0164/2017/V zo dňa 24. 02. 2017 boli na rok 2019 pre
Vodárenskú spoločnosť Ružomberok, a. s. schválené nasledovné maximálne ceny: Vodné: 0,8952 Eur / m3 s DPH.
Stočné: 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. 21/2017 Z. z. ktorou sa ustanovuje cenová regulácia
výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvedenia a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou.
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s. v roku 2019 uplatnila cenu za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej
vody verejným vodovodom a odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou na úrovni roku 2018.

Vývoj ceny (vrátane DPH)
roky

2016

2017

2018

2019

vodné

0,8952

0,8952

0,8952

0,8952

stočné

1,1074

1,1074

1,1524

1,1524

vodné + stočné

2,0026

2,0026

2,0476

2,0476

2,0000
1,5000
vodné
1,0000
,0000

stočné

0,5000
0,0000
2016

2017

2018
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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, Turíka 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 2019 stabilná. K náhradnému zásobovaniu obyvateľstva pitnou
vodou počas roka nedošlo.

Vodárenský objekt – Vodárenský zdroj Zelenô

Stav napojenosti obyvateľstva na verejný vodovod
Verejné vodovody

%

počet obyvateľov

zásobovaní VSR, a. s.

91,94 %

52 123

iní zásobovatelia

8,01 %

4 544

nepripojení na VV VSR, a. s.

0,05 %

27

Spolu

100 %

56 694

Zásobovanie pitnou vodou v okrese RK v roku 2019

0,05%
8,01%
nepripojení na VV VSR, a.s.
91,94%

iní zásobovatelia
zásobovaní VSR,a.s.

%
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Vybrané prevádzkové údaje
Počet vodných zdrojov

104

Kapacita vodných zdrojov l/s

178

Počet zásobovaných obyvateľov

52 123

Dĺžka vodovodnej siete v km

311

Počet vodojemov

36

Počet čerpacích staníc

19

Počet porúch na vodovodných potrubiach v priebehu roka 2019 bol 120, čo je o štrnásť menej, ako v predchádzajúcom roku.
Počet fakturačných vodomerov je 12 820. Všetky spĺňajú zákonom stanovené náležitosti platné pre určené meradlá. V roku 2019 bolo na úradné overenie odoslaných 1 293 vodomerov.
V rámci našej činnosti sa vyjadrujeme k pripojeniu nových nehnuteľností na verejný vodovod. V roku 2019 sme
vydali 171 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 vodovodnej prípojky.

Vodárenský objekt – MVE Biely Potok

VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ RUŽOMBEROK , a. s.
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Vodárenský objekt – MVE Liptovská Osada

Odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Hospodárske stredisko Kanalizácie a ČOV zodpovedá za odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou a jej
čistenie prostredníctvom troch ČOV, ktoré sú situované na hraniciach okresu. Neodmysliteľnou súčasťou je údržba
kanalizačnej siete vrátane čerpacích staníc splaškových vôd a vlastných čistiacich zariadení na jednotlivých ČOV.
Stav napojenosti obyvateľstva na verejnú kanalizáciu
počet
obyvateľov

Verejné kanalizácie

%

Napojení na VK VSR

80 %

45 409

Nepripojení s vybudovanou VK VSR, a. s.

9%

4 874

Iní prevádzkovatelia VK

3%

1 763

S nevybudovanou VK

8%

4 648

100 %

56 694

Spolu

Napojenosť na VK v okrese RK v roku 2019

8%
3%
9%

80%

S nevybudovanou VK
Iní prevádzkovatelia VK
Nepripojení s vybudovanou VK
VSR, a.s.
Napojení na VK VSR, a.s.
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Celkový počet obyvateľov k počtu obyvateľov
s vybudovanou VK v roku 2019

8%
Nevybudovaná VK
92%

Vybudovaná VK

Vybrané prevádzkové údaje (VK)
Počet ČOV
Počet odkanalizovaných obyvateľov

3
45 409

Dĺžka kanalizačnej siete v km

200

Počet čerpacích staníc

41

Dispečingový systém – Bloková schéma ČOV Liptovská Teplá
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V súčasnej dobe naša vodárenská spoločnosť prevádzkuje:
 skupinovú kanalizáciu Ružomberok (OV čistené dodávateľsky na SČOV Hrboltová – MONDI SCP a. s. Ružomberok), súčasťou ktorej sú kanalizačné siete v mestských častiach a obciach:
– Ružomberok – Hrboltová
– Ružomberok – Černová
– Ružomberok – Biely Potok
– Martinček
– Štiavnička
– Liptovská Štiavnica
– Ludrová
– Lisková
– Mestská časť Vlkolínec je riešená samostatnou kanalizáciou.
 skupinovú kanalizáciu Bešeňová, ktorú tvorí kanalizácia v obciach Liptovská Teplá, Lipt. Michal, Ivachnová
a Lipt. Sliače, ktorej súčasťou je ČOV L. Teplá
 skupinovú kanalizáciu Liptovská Lúžna, ktorú tvorí kanalizácia v obci Liptovská Osada s ČOV Liptovská Osada,
 skupinovú kanalizáciu, ktorú tvorí kanalizácia v obciach Hubová, Ľubochňa, Švošov, Stankovany s ČOV Rojkov.
Súčasťou stokovej siete je celkovo 41 čerpacích staníc odpadových vôd.

Dispečingový systém – Bloková schéma ČOV Liptovská Osada
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Významný vplyv na náraste objemu vody odkanalizovanej majú investičné akcie, ktoré Vodárenská spoločnosť
Ružomberok, a. s. realizovala s podporou fondov EÚ a ŠR. Rozšírenie kanalizačnej siete je predpokladom pre čo najširšie pripojenie producentov odpadových vôd a v konečnom dôsledku pre ekologické správanie sa voči vode a vodným zdrojom.
V tomto roku sme testovali chod prebudovanej ČOV v Liptovskom Michale na čerpaciu stanicu, kde odpadové
vody z obce sú prečerpávané do ČOV Liptovská Teplá.
V priebehu roka sme na ČOV v Lipt. Osade vymenili prevzdušňovacie elementy v aktivácií, čím sme zvýšili efektívnosť čistenia odpadových vôd. Ukončili sme akciu „Rozšírenie kalového hospodárstva na ČOV Liptovská Osada“,
čím sme zvýšili kapacitu zásoby kalu a kalovej vody na dvojnásobok.
Na ČOV v Stankovanoch – Rojkove sme zrealizovali akciu „Unifikácia kontajnerovej prepravy“, ktorá zefektívni
hospodárenie s kalom a zníži náklady na jeho likvidáciu.
Prevádzka jednotlivých skupinových kanalizácií a ostatných ČOV bola počas roka bez vážnejších problémov. Kal
vzniknutý v procese čistenia odpadových vôd na jednotlivých ČOV bol v zmysle zákona o odpadoch likvidovaný externou firmou.

Terézia Mrvová, ZŠ Lisková

Sandra Koledová, ZŠ Bystrická cesta,
Ružomberok
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INVESTIČNÁ ČINNOSŤ V ROKU 2019
V roku 2019 investičný plán (ďalej aj „IP 2019“) finančne a vecne zabezpečoval plnenie požiadaviek akcionárov
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 2019 boli zamerané na:
a) prípravu a realizáciu obnovy objektov a zariadení verejného vodovodu a verejnej kanalizácie vyplývajúce
z plánov obnovy (stavby, technické zhodnotenia),
b) modernizáciu, rekonštrukciu objektov a prevádzkových zariadení spoločnosti,
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 súvisiace so zabezpečením prevodu resp. prechodu vlastníctva k pozemkom alebo uzavretie zmlúv
o zriadení vecného bremena.
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti konané dňa 29. 10. 2018 Investičný plán na rok 2019 schválilo uznesením číslo 3/10/2018. Zmena IP 2019 bola schválená riadnym Valným zhromaždením spoločnosti uznesením č.
2/11/2019 zo dňa 25. 11. 2019
V roku 2019 bolo preinvestované celkom 616,6 tis. EUR. Z vlastných zdrojov spoločnosti boli financované investície vo výške 579,6 tis. Eur. Z iných zdrojov boli financované investície vo výške 37,0 tis. Eur. Tieto boli použité na
spolufinancovanie výdavkov na uskutočňovanie realizácie.

Rozdelenie investícií

6%
14%

76%

4%

Inžinierska činnosť a majetkovoprávne usporiadanie pozemkov
Obstarávanie strojov a zariadení
Realizácia stavieb a technických zhodnotení
Príprava stavieb a technických zhodnotení
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Obstarávanie strojov a zariadení
V zmysle plánu nákupu boli zakúpené:
– motorové vozidlá – 1 ks FIAT DOBLO, 1 ks VOLKSWAGEN CADDY a 1 ks NISSAN NAVARA,
– hybridný korelátor na lokalizáciu únikov vody, typ: CORRELUX C-3 Pru.
Vo VDJ Kosovo bola zrealizovaná rekonštrukcia chlórovacieho zariadenia na dávkovanie plynného chlóru pozostávajúca z výmeny chlorátora, zmiešavacích injektorov a samotných rozvodov plynného chlóru.

Realizácia
Rozostavané projekty (začatá a neukončená realizácia)
 Stankovany – rozšírenie kanalizácie, zberač „AG“ – kanalizácia projektovaná v rámci vodnej líniovej stavby
„Hubová, Ľubochňa, Švošov – kanalizácia a ČOV“
 Liptovská Štiavnica – rozšírenie vodovodu a kanalizácie na ul. Na Stráni, II. etapa
 Liptovská Osada – rozšírenie kanalizácie – kanalizácia projektovaná v rámci vodnej líniovej stavby „SKK a ČOV
Liptovská Lúžna, Liptovská Osada a Liptovské Revúce“
Zrealizované projekty
 Liptovská Lúžna – rozšírenie kanalizácie, Vyšný koniec, ul. Do Potoka
 SKV Ružomberok, Texicom – výstavba verejného vodovodu k spoločnosti GATE a STIRILAB
 SKK Ružomberok, Tatranská cesta – rekonštrukcia kanalizácie
 Nadobudnutie objektov a zariadení verejného vodovodu prevodom vlastníckych práv v Ružomberku v mestskej časti Hrabovo
 V rámci modernizácie, rekonštrukcie objektov a prevádzkových zariadení spoločnosti bola zrealizovaná
– rekonštrukcia dátového centra v AB spoločnosti – výmena Hardware a Software na výkonovú kapacitu
umožňujúcu spustiť moderné informačné systémy.
– sedlová strecha na VDJ Liptovská Osada, odizolované základy a vyspravené vonkajšie obvodové steny.
 Lúčky – zokruhovanie vodovodu
 Liptovská Štiavnica – Rozšírenie vodovodu a kanalizácie ul. Okružná, Nová
 Liptovské Sliače, Stredný Sliač, J. Hanulu – rozšírenie kanalizácie pre IBV
 ČOV Liptovská Osada – rozšírenie kalového hospodárstva
 Unifikácia kontajnerovej prepravy kalov na ČOV Stankovany- Rojkov
 Martinček – verejný vodovod a kanalizácia pre IBV

Príprava
Zoznam pripravovaných investičných projektov
 Liptovská Lúžna – obtokovanie ČS č. 4, vybudovanie gravitačnej kanalizácie
 ČOV Vlkolínec – rekonštrukcia
 Liptovské Sliače, Stredný Sliač – ATS + Zásobovacie potrubie pre IBV
 Potok – výstavba VDJ, prívodné a zásobovacie potrubie (štúdia)
 Rekonštrukcia čerpacej stanice odpadových vôd Lisková I.
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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. 2019 dosiahli výšku 33 309 759 Eur a boli tvorené prevažne neobežným majetkom.
Pasíva spoločnosti k 31. 12. 2019 dosiahli výšku 33 309 759 Eur. Najväčším podielom pasív je vlastné imanie
spoločnosti, vo výške 10 937 133 Eur

AKTÍVA 2019

3%
8%
89%

Aktíva 2019
neobežné

obežné

časové

Výkony spoločnosti celkom dosiahli objem vo výške 5 138 853 Eur.
Z toho tržby za vodné 1 770 828 Eur a tržby za stočné 2 191 387 Eur.
Ostatné výkony dosiahli výšku 1 176 638 Eur z toho:
– výnosy z dotácií ŠR a EÚ vo výške 691 308 Eur,

VÝKONY

23%
43%
34%

Štruktúra výnosov
Vodné

28

stočné

ostatné
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Stavebno-montážne práce realizované vlastnými kapacitami vo výške 295 970 Eur, z toho:
– Pre realizovanie investičných akcií vo výške 209 tis. Eur.
– Pre zákazníkov vo výške 87 tis. Eur.

Štruktúra stavebno-montážnych prác

29%

71%

Štruktúra STM činností
Vlastné investície

Služby pre zákazníkov

Náklady spoločnosti boli v objeme 4 774 638 Eur. Z toho:
– Odpisy 1 278 054 Eur
– Osobné náklady 1 630 764 Eur,
– Služby 1 046 990 Eur,
– Spotreba materiálu a energie 605 667 Eur,
– Dane a poplatky 127 804 Eur,
– Finančné a iné prevádzkové náklady 85 358 Eur,
Spoločnosť vykázala za rok 2019 hospodársky výsledok pred zdanením vo výške 364 215 Eur.

Skutočnosť výkonov a nákladov

Skutočnosť výkonov a nákladov

5 200 000
5 100 000
5 000 000
4 900 000
4 800 000
4 700 000
4 600 000
4 500 000

Výkony
Náklady

Výkony

Náklady

Spoločnosť v roku 2019 splnila všetky stanovené ciele.
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SÚVAHA V SKRÁTENOM ROZSAHU
Rok 2019

Rok 2018

Rozdiel

Aktíva celkom

33 309 759

33 705 291

-395 532

Neobežný majetok

29 744 707

30 386 525

-641 818

0

1 181

-1 181

29 744 707

30 385 344

-640 637

2 679 887

2 507 915

171 972

55 122

63 115

-7 993

Dlhodobé pohľadávky

743 450

630 138

113 312

Krátkodobé pohľadávky

416 495

482 536

-66 041

1 464 820

1 332 126

132 694

885 165

810 851

74 314

Pasíva celkom

33 309 759

33 705 291

-395 532

Vlastné imanie

10 937 133

10 693 870

243 263

Základné imanie

7 870 118

7 870 118

0

Kapitálové fondy

0

0

0

944 039

925 720

18 319

1 870 513

1 714 849

155 664

252 463

183 183

69 280

Záväzky

4 522 161

4 492 302

29 859

Rezervy

111 395

91 598

19 797

1 046 094

859 760

186 334

905 325

708 108

197 217

Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Obežný majetok
Zásoby

Finančné účty
Časové rozlíšenie

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

Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky

Timea Synaková, ZŠ Lipt. Štiavnica
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VÝKAZ ZISKOV A STRÁT V SKRÁTENOM ROZSAHU
Rok 2019

Rok 2018

Výroba

4 210 686

4 125 111

Tržby z predaja výrobkov a služieb

4 001 722

3 841 935

208 964

283 176

1 652 657

1 621 365

605 667

632 492

Služby

1 046 990

988 873

Pridaná hodnota

2 769 542

2 786 922

Osobné náklady

1 630 764

1 504 209

Mzdové náklady

1 091 774

993 311

27 200

16 100

440 505

411 307

71 285

83 491

127 804

125 123

1 278 054

1 490 173

8 907

72

–

–

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti

700 035

697 783

Ostatné náklady na hospodársku činnosť

25 267

52 427

415 660

335 520

Tržby z predaja cenných papierov a podielov

–

–

Výnosy z dlhodobého finančného majetku

–

–

Výnosové úroky

7 710

6 185

Nákladové úroky

57 359

67 501

Kurzové zisky

–

–

Kurzové straty

–

–

1 797

1 902

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti

-51 445

-63 218

Daň z príjmov z bežnej činnosti

111 752

89 119

Výsledok hosp. z bežnej činnosti pred zdanením

364 215

272 302

Mimoriadne výnosy

–

–

Mimoriadne náklady

–

–

Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti

–

–

Výsledok hosp. za účtovné obdobie po zdanení

252 463

183 183

Aktivácia
Výrobná spotreba
Spotreba materiál a energie

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

Výsledok hosp. z hospodárskej činnosti

Ostatné náklady na finančnú činnosť
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NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU ZA ROK 2019
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, akciová spoločnosť, Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok vedie účtovníctvo v súlade so Zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení.
Spoločnosť za rok 2019 vykázala zisk pred zdanením vo výške

364 215 Eur

Spoločnosť za rok 2019 vykázala zisk po zdanení vo výške

252 463 Eur

Návrh na rozdelenie zisku:
Povinný prídel 10 % do Rezervného fondu
(podľa Obchodného zákonníka a stanov spoločnosti)

25 246 Eur

Prídel do Sociálneho fondu (podľa kolektívnej zmluvy)

9 200 Eur

Zostatok nerozdeleného zisku za rok 2019 celkom:

218 017 Eur

Vedenie spoločnosti navrhuje zostatok nerozdeleného zisku použiť pre investície v budúcich obdobiach, v súlade
so stanovami spoločnosti.
Účtovná jednotka bola zostavená za predpokladu, že spoločnosť bude naďalej nepretržite pokračovať vo svojej
činnosti. Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli použité v zmysle platnej legislatívy. Výsledky hospodárenia spoločnosti sú detailne uvedené v účtovnej závierke, ktorá je súčasťou tejto výročnej správy.
Po skončení účtovného obdobia nastala v SR mimoriadna situácia v súvislosti s rizikom rozšírenia nákazy koronavírusom COVID – 19, ktorá však nebude mať významný vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky v roku 2020.
Spoločnosť nevykonávala činnosť v oblasti výskumu a vývoja. Spoločnosť nenadobudla vlastné akcie. Účtovná
jednotka neuvádza informácie podľa osobitných predpisov. Účtovná jednotka nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Vladimír Krajčí, ZŠ Sládkovičova, Ružomberok
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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

