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Slovensko je krajina kvalitnej pitnej vody. Žijeme vo vzácnom pásme, kde je k nám príroda štedrá, 
a ani doterajšie zmeny klimatických podmienok nespôsobujú žiadne tragické scenáre. Utešovanie 
sa ale nie je namieste. Na základe indexov sucha vypočítaných pre Klimatický atlas Slovenska sú 
severná časť Záhorskej nížiny, Podunajská nížina a Východoslovenská nížina určené ako najzrani-
teľnejšie regióny Slovenska ohrozené suchom. 
Pod ťarchou stále sa zhoršujúcich klimatických zmien je otázka dostatku zdrojov pitnej vody z ce-
losvetového meradla kľúčová. 

Žiaľ aj človek je tvor nepoučiteľný, a vo svojej pretrvávajúcej snahe „poručiť vetru, dažďu“ syste-
maticky ničí, to, čo mu príroda ponúka a nechce si uvedomiť, že pracuje na svojej záhube.
Aralské jazero je dobrým príkladom komplexnosti prírodného prostredia a zároveň ľudskej krát-
kozrakosti. Pred päťdesiatimi rokmi bolo štvrtým najväčším jazerom na svete. Jeho vodná plocha 
predstavovala územie takmer celej Českej republiky. Postupným znižovaním vodnej hladiny sa 
rozdelila na niekoľko menších vodných plôch.
Vysychanie vodných zdrojov nie je v niektorých oblastiach na svete nič neobvyklé. V súčasnosti 
však vieme určiť mnoho takých, ktorých ústup je výsledkom ľudskej činnosti. V prípade Aralského 
jazera sa vplyv ľudskej činnosti na znížení jeho hladiny odhaduje na 75 - 90%. Zvyšok je pripisova-
ný zhoršeným klimatickým podmienkam. Oveľa horší dosah na ľudský život, ako vysychanie Aralu, 
je jeho masívne znečistenie. Človek ničením prírody opäť ublížil hlavne sám sebe.

Kedysi okolo Aralského jazera prekvital rybolov. Živilo sa ním viac ako 40 000 ľudí a viac ako šes-
tina produkcie rýb bývalého Sovietskeho zväzu pochádzala práve odtiaľto. Dnes ležia rybárske 
prístavy desiatky kilometrov od vody. Ustupujúce jazero po sebe zanecháva planiny pokryté so-
ľami a toxickými chemikáliami, pochádzajúcimi z poľnohospodárstva a priemyslu. Soľné búrky 
spôsobujú kontamináciu ďalších území a likvidujú ich úrodu. Roznášaná kontaminovaná soľ ale 
ničí nielen ekosystémy v jazere a jeho okolí, má dosah aj na ľudskú populáciu.

Rozvoj zavlažovacích systémov v okolí jazera začal v 30-tych rokoch minulého storočia. Slúžil 
hlavne na pestovanie „zlata Strednej Ázie“ – bavlny. Bavlna sa stala významnou komoditou na 
trhu, a plány bývalého ZSSR stanovili ako výrobcu číslo jedna práve púštnu časť centrálnej Ázie. 
Z veľkolepých plánov bolo od začiatku jasné, že Aralské jazero bude postihnuté, oblasť však bola 
obetovaná v prospech sovietskej ekonomiky. Desiatky rokov sa o možných následkoch mlčalo.
Návrhy opatrení na nápravu sú predmetom medzinárodnej spolupráce. 
Z úspešných programov stojí za pozornosť projekt prebudovania priehrady oddeľujúcej Malý 
a Veľký Aral. Vďaka nemu stúpla hladina Severného Aralu za päť rokov o viac ako 12 metrov. 

obrázky zdroj: internet
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Vážení akcionári, obchodní partneri, zákazníci a zamestnanci,

dovoľujeme si Vám predložiť Výročnú správu Severoslovenských vodární a kanalizácií, a.s., ktorá posky-
tuje základné údaje a informácie o hospodárení našej spoločnosti za rok 2021.
Aj tento rok bol poznačený pokračujúcou pandémiou Covid–19, ktorá nás zasiahla pred dvoma rokmi. 
Aj vďaka opatreniam, ktoré sme zaviedli ešte v roku 2020, zodpovednosti a profesionálneho prístupu 
všetkých zamestnancov, boli služby poskytované našou spoločnosťou zákazníkom plynulé.

Na úseku výroby pokračuje viacročný trend poklesu spotreby vody. Medziročný pokles odbytu pitnej 
vody oproti roku 2020 bol 41 tis. m3, celkovo sme vyrobili 14 628 tis. m3 pitnej vody. 
Obdobne došlo k poklesu aj v oblasti odvádzania a čistenia odpadovej vody, v ukazovateli voda od-
kanalizovaná o 71 tis. m3. Naša spoločnosť v minulom roku spoplatnila 11 235 tis. m3 odpadovej vody 
vypustenej do verejnej kanalizácie. 
Aj v roku 2021 pokračovala naša spoločnosť v intenzifikácii čerpacích staníc odpadových vôd v obciach 
Horných Kysúc, aby sme zabránili vytápaniu splaškovej kanalizácie počas prívalových dažďov. Čistenie 
odpadových vôd na ČOV bolo stabilizované a zabezpečované v súlade s legislatívou. Pred koncom roka 
bola uvedená do skúšobnej prevádzky aj zrekonštruovaná ČOV Krásno nad Kysucou.
Počas roku 2021 sa nevyskytlo dlhšie obdobie sucha, ktoré by výraznejšie ovplyvnilo výdatnosť vý-
znamných vodárenských zdrojov v našej pôsobnosti, s výnimkou poklesu výdatnosti niektorých lokál-
nych vodárenských zdrojov v období septembra až novembra.

V oblasti prípravy a realizácie investičnej výstavby boli v minulom roku ukončené práce na stavbe spo-
lufinancovanej z Kohézneho fondu EÚ a ŠR „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpado-
vých vôd regiónu Stredné Kysuce“. Zrealizovaním stavby boli vytvorené podmienky pre zvýšenie počtu 
odkanalizovaných domácností a zlepšenie kvality čistených splaškových odpadových vôd v tomto re-
gióne.

Obchodný plán spoločnosti bol napriek náročnej – stále pandemickej dobe splnený. Bolo zabezpeče-
né financovanie všetkých prevádzkových nákladov, daňových a odvodových povinností, investičných 
záväzkov, splátok dlhodobých úverov a úrokov z nich. Plánovanú stratu vo výške – 1 786 193,6 EUR sa 
podarilo znížiť, a skutočné plnenie hospodárskeho výsledku je strata – 771 745,38 EUR.
Napriek nie najľahším podmienkam sme v roku 2021 udržali stabilný počet zamestnancov, a v súlade 
s kolektívnou zmluvou bol zabezpečený nárast priemerného mesačného zárobku zamestnancov.

Máme za sebou ďalší veľmi náročný rok. Chcem sa úprimne poďakovať všetkým Vám, ktorí ste, preuká-
zali svojim každodenným profesionálnym prístupom svoj vzťah k spoločnosti, a pričinili sa o zabezpe-
čenie plynulej dodávky kvalitnej pitnej vody, bezproblémové odvádzanie a čistenie odpadových vôd, 
ako aj poskytovanie všetkých súvisiacich služieb.
Pevne verím, že aj napriek pokračovaniu pandémie COVID–19 v roku 2022, zložitej politicko – ekono-
mickej situácii, vyplývajúcej aj z konfliktu na Ukrajine, sa bude našej spoločnosti dariť pri plnení stano-
vených plánov k spokojnosti našich zákazníkov aj akcionárov.

Ing. Tatiana Štrbová
predsedníčka predstavenstva

Úvodné slovo
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Základné údaje o spoločnosti

Obchodné meno:   Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Sídlo:     Bôrická cesta 1960, 010 57  Žilina
IČO:                            36 672 297
IČ DPH:                                               SK 2022238900
Deň zápisu:    7. 9. 2006
Právna forma:    akciová spoločnosť
Základné imanie:                                 57 312 956,66 EUR
Počet, druh, menovitá hodnota akcií:       1 726 814 ks, kmeňové, akcie na meno, 
     zaknihované; 33,19 EUR
Bankové spojenie:                               ČSOB a. s. Bratislava,
                                                             IBAN: SK51 7500 0000 0000 25788033
Hlavný predmet podnikania:               prevádzkovanie vodovodov a kanalizácií

Spoločnosť je zaregistrovaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Žiline 
Spis. zn.: Sa 10546/L.

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, akciová spoločnosť, vznikla 07.09.2006 zápisom do Ob-
chodného registra na základe projektu rozdelenia, ako nástupnícka spoločnosť Severoslovenskej 
vodárenskej spoločnosti, a. s., rozhodnutím akcionárov na valnom zhromaždení dňa 26.06.2006, 
prijatím uznesenia č.10/2006.

Predstavenstvo spoločnosti

Predseda predstavenstva:   Ing. Tatiana Štrbová
Podpredseda predstavenstva:  JUDr. Erik Štefák (do 31.07.2021)
     Ing. Alena Chudíková (od 01.08.2021)
Člen predstavenstva:   PhDr. Pavol Holeštiak, PhD. 
Člen predstavenstva:   Ing. Miroslav Kundrík
Člen predstavenstva:   Ing. Ladislav Šimčisko 

Dozorná rada akciovej spoločnosti

Predseda dozornej rady:   Ing. Jozef Grapa
Člen dozornej rady:   Radoslav Ďuroška 
Člen dozornej rady:   Mgr. Peter Fiabáne 
Člen dozornej rady:   Mgr. Katarína Hollá 
Člen dozornej rady:   Ing. Miroslav Minárčik
Člen dozornej rady:   Ing. Jozef Juriš, MBA
Člen dozornej rady:   Peter Kubalík
Člen dozornej rady:                             Lukáš Kordek 
Člen dozornej rady:                             Ján Mikulaj 

Výkonný manažment akciovej spoločnosti

Generálny riaditeľ:   Ing. Miroslav  Kundrík
Investičný riaditeľ:   Ing. Jozef Lučivňák
Technický riaditeľ:   Ing. Eduard Valluš
Výrobný riaditeľ:    Ing. Marián Martinček (do 30.04.2021)
     Ing. Alena Chudíková (od 01.06.2021)
Obchodno – ekonomická riaditeľka: Ing. Oľga Žieriková



Základná organizačná štruktúra
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Región Žilina 57,60 %

akcie na účte SEVAK 3,39 %

Región Kysuce 38,90 %

7 obcí z iných regiónov 0,11 %

Akcionármi SEVAK, a.s. sú výlučne mestá a obce. Z celkového počtu 1 726 814 ks akcií 96,5 % 
vlastní 102 miest a obcí z regiónov Žiliny a Kysúc, 0,11 % vlastní sedem obcí z regiónov Oravy 
a Považia a 3,39 % akcií je na účte SEVAK, a.s., ktoré boli získané odkúpením od akcionárov 
z Oravy, Považia a oblasti Ružomberka.

Akcionári

Percentuálny podiel na základnom imaní SEVAK, a. s.
podľa regiónov v roku 2020

Valné zhromaždenie

Dozorná rada

Predstavenstvo

Úsek generálneho riaditeľa

Sekretariát Projektový manažér

Útvar 
organizačno - personálny

Výrobný úsek

HS Vodovody HS Opravy a SMČÚtvar 
obchodný

Útvar 
investícií

HS Kanalizácie

HS Laboratórium
HS Dispečing 
a energetika

HS Špeciálnych 
činností a Správa

Obchodno - ekonomický 
úsek

Investičný úsek Technický úsek
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Región Žilina 57,60 %

akcie na účte SEVAK 3,39 %

Investičný plán spoločnosti na rok 2021 bol schválený vo výške 5 845,0  tis. EUR.
K 31.12.2021 bolo z plánovanej výšky celkových zdrojov prestavané 5 903,0 tis. EUR, z toho plán vlastných 
zdrojov a plán čerpania úveru vo výške 5 120,0 tis. EUR bol splnený vo výške 5 178,0 tis. EUR, t. j. na 101 %.
Z plánovaných finančných prostriedkov z fondov EÚ a ŠR SR vo výške 725,0 tis. EUR bolo čerpaných 725,0 
tis. EUR na financovanie stavby „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu 
Stredné Kysuce“. 
K navýšeniu plnenia z vlastných zdrojov došlo na stavbách:
•	 Zásobovanie	vodou,	odkanalizovanie	a	čistenie	odpadových	vôd	regiónu	Stredné	Kysuce
•	 Považský	Chlmec	–	stoková	sieť,	II.etapa
•	 SKV	Žilina	–	náhradné	zásobovanie	záujmového	územia	pitnou	vodou	v	prípade	výpadku	VZ	VN	Nová	Bystrica
•	 SO	01	Rekonštrukcia	a	rozšírenie	ČOV	Kysucké	Nové	Mesto
•	 Mojš	Rozšírenie	inžinierskych	sietí	–	cesta	III/2072
•	 Zriaďovanie	odbočení	pre	prípojky	V	+	K
•	 SKK	Čadca	–	rekonštrukcia	výtlaku	a	ČSOV	Milošová	u	Jančáka
•	 SKV	Žilina	–	Bytčica	–	ul.	A.	Bielka,	Pažitie,	Banícka,	Bystrická,	Hatalova,	Tehelná	
•	 Pod	Dielce	–	rekonštrukcia	vodovodu
•	 Chlórovňa	Turie	–	rekonštrukcia	elektrickej	prípojky	NN
•	 SKV	Bytča	–	rekonštrukcia	zásobného	potrubia	z	VZ	Predmier

Z celkového počtu 20 stavieb zaradených v investičnom pláne u 8 stavieb pokračovala príprava a realizácia 
z roku 2020. 
Stavebné práce boli realizované dodávateľským spôsobom. Výber zhotoviteľov bol uskutočnený v zmysle 
Zákona o verejnom obstarávaní a platných Pravidiel č. 6/2018 obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác. 

Investičná výstavba

Zhodnotenie plnenia plánu investičnej výstavby –  investície a SZNR za rok 2021(v tis. EUR)
Počet

A Stavby-nové kapacity

B Stavby-rekonštrukcie

C SZNR 

D Spracovanie PD a MP 
vysporiadanie stavieb 

Celkom

Z toho:        

Stavebné práce 
a technológia
 

Projektová dokumentácia

Inžinierska činnosť 

MP – nájom, VB, výkup

MP – výkon IČ 

Poplatky a iné 

Investície Rozpočtové
náklady

72 434,2

5 241,6

981,2

3 059,9

81 716,9

75 351,9

2 623,7

123,0

992,3

907,8

737,0

66 056,7

1 084,9

152,3

2 502,2

69 799,2

65 097,1

2 155,8

92,0

871,9

757,5

672,5

3 984,8

1 009,5

430,2

420,5

5 845,0

4 873,9

323,0

14,2

45,4

117,5

40,8

4 028,5

1 065,1

461,3

348,1

5 903,0

4 927,5

239,6

10,8

66,9

65,4

128,8

101

106

107

83

101

101

74

76

147

56

316

Prestavané
k 31.12. 

2020

Plán na rok 
2021

Skutočnosť
za rok 2021

%
plnenia

10

10

24
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Vybrané stavby realizované dodávateľsky:

- Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd  regiónu Stredné Kysuce,
- Považský Chlmec - stoková sieť, II.etapa, 
- SKV Žilina – náhradné zásobovanie záujmového územia pitnou vodou v prípade výpadku vodárenského   
 zdroja VN Nová Bystrica,   
- SO 01 Rekonštrukcia a rozšírenie ČOV Kysucké Nové Mesto, rozšírenie medziskládky kalu, 
- Mojš - Rozšírenie inžinierskych sietí, rozšírenie VV a VK ,
- Kamenná Poruba, ulica Jarky - vodovod a kanalizácia, 
- SKK Žilina – rekonštrukcia dažďovej zdrže na starej ČOV Horný Hričov, 
- SKK Žilina - ul. 1. mája - rekonštrukcia kanalizácie BT DN 600/400 mm, 
- SKK Čadca – rekonštrukcia výtlaku a ČSOV Milošová u Jančáka,  
- SKV Žilina – Bytčica – ul. A. Bielka, Pažitie, Banícka, Bystrická, Hatalova, Tehelná, Pod Dielce – rekonštrukcia   
 vodovodu. 
   
Vybrané stavby realizované vlastnými kapacitami:
- SKV Bytča – rekonštrukcia zásobného potrubia z VZ Predmier, 
- Rozšírenie vodovodu Jedľová ulica – Bánová, 
- Zriaďovanie odbočení pre vodovodné a kanalizačné prípojky. 

Majetkovoprávne zabezpečovanie a vysporiadanie existujúcich stavieb
V rámci majetkovoprávneho vysporiadania bol zabezpečovaný výkup pozemkov pod existujúcimi vodárenskými 
zariadeniami ČOV Čadca, ČOV Kysucké Nové Mesto, výkup pozemkov po zápise geometrických plánov a po zápise 
ROEP. 

Taktiež bolo zabezpečované majetkovoprávne vysporiadanie pripravovaných veľkých investičných stavieb „SKV 
Žilina – rekonštrukcia prívodných potrubí z VZ Turie - II. Etapa“, „Čadca – Horelica, kanalizácia a vodovod“ a zriadenie 
vecných bremien na stavbách „Horné Kysuce“,  „Dolné Kysuce“ a „Bytčiansko“. 
Výkon majetkovoprávnej činnosti v roku 2021 bol zabezpečovaný zamestnancami našej spoločnosti, a tiež 
dodávateľsky spoločnosťami SVS inžiniering, s.r.o., Žilina a  MMC INVEST SK, s.r.o., Žilina. 

Stroje a zariadenia nezahrňované do rozpočtu stavieb 
Prístroje a zariadenia pre prevádzku vodovodov, kanalizácií a ČOV – 176,1 tis. EUR
Software, rozmnožovacia technika – 46,1 tis. EUR
Vozový park pre prevádzku a údržbu vodovodov a kanalizácií – 216,3 tis. EUR
Drobná mechanizácia a ostatné – 22,8 tis. EUR

satelitný snímok Aralského jazera z roku 2012



7Výroba pitnej vody a zásobovanie pitnou vodou

V roku 2021 bolo v zariadeniach spoločnosti vyrobenej 14 628 tis. m3 pitnej vody, čo je o 41 tis. m3 menej ako 
v roku 2020, a najmenej od roku 2014. Hlavným dôvodom je medziročný dlhodobý pokles odbytu vody. 

Na výrobu pitnej vody bolo využitých 7 803 tis. m3 podzemnej a 6 825 tis. m3 povrchovej vody. Podiel 
povrchovej vody na celkovej vode vyrobenej bol 53,3 %. 

Straty vody celkom pri výrobe a jej doprave k odberateľovi dosiahli hodnotu 29,48 % z vody vyrobenej. 
Výška strát zodpovedá veku, technickému stavu potrubí a nízkej intenzite ich obnovy z dôvodu nedostatku 
finančných prostriedkov.

V roku 2021 došlo v rámci celej spoločnosti k zníženiu množstva vody nefakturovanej o 45,907 tis. m3, čo 
predstavuje pokles o 1,05 %.

Rok 2021 nebol z pohľadu hydrologického výnimočný, zrážkovo bol priemerný. Nevyskytlo sa dlhšie 
obdobie sucha, ktoré by výraznejšie ovplyvnilo výdatnosť vodárenských zdrojov. Len v mesiacoch 09 – 
11/2021 bolo pomerne suché počasie s minimom atmosférických zrážok, ktoré boli najmä lokálne, čo sa 
prejavilo na poklese výdatnosti vodárenských zdrojov v rámci niektorých vodovodov (SKV Bytča, SKV Belá, 
vodovod Višňové, Lodno – Dolinky, Dolný Vadičov a Lopušné Pažite), kde už hrozilo obmedzenie dodávky 
vody. Situácia sa nakoniec vďaka výdatným zrážkam stabilizovala. Na žiadnom vodovode v prevádzke 
spoločnosti v roku 2021 nebol realizovaný doplnkový dovoz pitnej vody cisternami, a nebolo potrebné 
vykonávať reguláciu dodávky pitnej vody. 
V suchom období sa však opätovne preukázala nutnosť riešiť posilnenie niektorých spotrebísk ďalšími 
zdrojmi vody – ide najmä o obce Višňové, Lodno, Dolný Vadičov a Lopušné Pažite.
Z dôvodu čoraz častejších výskytov nadpriemerných výdatných prudkých zrážok dochádza k zakaleniu 
viacerých podzemných vodárenských zdrojov, ide hlavne VZ Stráňavy, Turie (tu aj v období silných 
mrazov) a Fačkov – Tiesňavy. Najmä pre obec Turie sa preukázala nutnosť akumulácie, keďže obec je 
zásobovaná priamo z vodného zdroja. V štádiu prípravy je projektová dokumentácia s riešením nového 
VDJ pre obec Turie. 

V rámci obnovy potrubí vodovodov boli zrealizované väčšie výmeny potrubí: 
- prívodné potrubie z VZ Terchová – Uhliská, 
- výtlačné potrubie z VZ Fačkov – Lúky, 
- výtlačné potrubie do VDJ Predmier 
- sacie potrubia z VDJ Čadca 2x 1500 m3 a ČS Čadca. 
Ďalej boli na úseku vodovodov priebežne realizované obvyklé opatrenia na znižovanie strát vody.

Kvalita pitnej vody dodávanej verejnými vodovodmi v prevádzke spoločnosti bola v priebehu roka 
kontrolovaná akreditovaným laboratóriom spoločnosti v súlade s Programom kontroly kvality pitnej 
vody pre rok 2021.

Prevádzková činnosť

Voda vyrobená, určená k realizácii a voda fakturovaná

0
tis. m3

2 000
4 000
6 000
8 000

10 000
12 000

16 000

Voda vyrobená celkom Voda fakturovaná celkom

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

14 000

14
 7

61

14
 7

40

14
 7

02

14
 8

07

14
 8

30

14
 6

69

14
 6

28

10
 3

18

10
 4

41

10
 4

13

10
 6

63

10
 6

71

10
 3

10

10
 3

15



8

Odvádzanie a čistenie odpadovej vody

V roku 2021 spoločnosť spoplatnila 11 235 tis.m3 odpadovej vody vypustenej do verejnej kanalizácie čo je 
o 71 tisíc m3 menej ako v roku 2020. Pokles je obdobný ako u  množstva fakturovanej pitnej vody a bol za-
znamenaný hlavne u právnických osôb.

Prevádzkovanie kanalizácií bolo sprevádzané bežnými prevádzkovými problémami. Najväčším problémom 
však zostáva vytápanie splaškových kanalizácií v čase výdatných zrážok resp. topenia sa snehu.

V rámci obnovy sa v roku 2021 opravila v Žiline kanalizácia bezvýkopovou technológiou a to na ul. Sasinkova 
v dĺžke 72m, ul. Priemyselná v dĺžke 200 m, ul. Obvodová v dĺžke 400 m a výkopom na ul. 1. mája v dĺžke 103 m. 

V máji došlo k poruche na výtlaku popod železnicu v Mojši, oprava sa vykonala taktiež zabudovaním nového 
výtlačného potrubia bezvýkopovou technológiou. 
Bezvýkopovou technológiou sa opravilo 45 m časti kanalizácie DN 600 na ul. Clementisova v Kysuckom 
Novom Meste.

V roku 2021  sa pokračovalo v odstraňovaní netesností na jestvujúcej kanalizácii v obci Kunerad. 
Na jednotlivých SKK boli realizované len aktuálne bodové opravy potrubí a revíznych šachiet. Taktiež sa po-
kračovalo v oprave kanalizačných poklopov výmenou: 
- na SKK Čadca v počte 48 ks, 
- na SKK Turzovka v počte 18 ks, 
- na SKK Žilina v počte 70 ks 
- na SKK Rajec v počte 10 ks.
Na SKK Kysucké Nové Mesto sa spracovalo hydraulické posúdenie kanalizačného zberača „A“ a odľahčova-
cích objektov umiestnených na tomto zberači v súvislosti s plánovanou výstavbou v tejto lokalite.
Na všetkých SKK sa vykonávala bežná prevádzková údržba spojená s čistením kanalizácie najmä v proble-
matických a zanesených úsekoch.
Poruchy na ČSOV boli odstraňované prioritne v pracovnej dobe, niektoré však museli byť odstraňované aj 
v rámci pracovnej pohotovosti.
Na objektoch prevádzok jednotlivých ČOV boli vykonané všetky plánované opravy a rekonštrukcie objektov 
a technologických zariadení. 
V roku 2021 bola zrekonštruovaná ČSOV Svrčinovec č.2 a zrealizovaná nová ČSOV Milošová – u Jančáka.

Čistenie odpadových vôd bolo na všetkých ČOV v prevádzke spoločnosti stabilizované a zabezpečované 
v súlade s platnou legislatívou a povoleniami, s výnimkou ČOV Krásno nad Kysucou, ktorá bola v rekonštruk-
cii realizovanej v rámci stavby „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu 
Stredné Kysuce“ a koncom roku 2021 bola uvedená do skúšobnej prevádzky.
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Spoločnosť k 31.12.2021 zamestnávala 399 zamestnancov (fyzický stav). Fyzický stav zamestnancov sa 
oproti predchádzajúcemu roku znížil o 5 zamestnancov. Plánovaný počet zamestnancov na rok 2021 bol 405.
Z celkového počtu zamestnancov bolo 135 v kategórii technicko – hospodárskych zamestnancov a 264 
v kategórii robotníckych profesií.

K 31.12.2021 bolo 6 zamestnankýň v evidenčnom stave spoločnosti na materskej alebo rodičovskej 
dovolenke.

Štruktúra zamestnancov v roku 2021

Podiel žien z celkového počtu zamestnancov k 31.12.2021 bol 77, čo predstavuje 19% podiel na celkovom 
počte zamestnancov. Údaj je vyrovnaný, v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi nedošlo k výraznejšiemu 
rozdielu v štruktúre zamestnancov.
Z celkového počtu žien bolo 70 v kategórii technicko – hospodárskych zamestnancov a 7 v kategórii 
robotníckych profesií.

Veková štruktúra zamestnancov v roku 2021

Priemerný vek zamestnancov v roku 2021 predstavuje 49,4 rokov, čo je mierne narastajúca hodnota 
oproti predchádzajúcim rokom. Starnutie populácie na Slovensku sa prejavuje aj v najvýznamnejšej časti 
zamestnancov vo veku od 51 rokov.

Ľudské zdroje

Veková štruktúra zamestnancov v roku 2021 
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Kvalifikačná štruktúra zamestnancov (údaje v %)

Vývoj počtu zamestnancov
(prepočítaný stav zamestnancov za aktuálny rok)
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Kvalifikačná štruktúra zamestnancov 

 V období posledných päť rokov, tak ako aj v predchádzajúcich rokoch najvyšší podiel predstavujú 
zamestnanci so stredným vzdelaním (výučným listom) a úplným stredoškolským vzdelaním (maturitou).

Vývoj počtu zamestnancov vychádza z Plánu zamestnanosti na jednotlivé roky. 

Prírastky a úbytky zamestnancov v jednotlivých rokoch predstavujú počty prijatých zamestnancov 
a počty zamestnancov, ktorí ukončili pracovný pomer jedným zo spôsobov v súlade so Zákonníkom 
práce. Údaje zahŕňajú aj zamestnancov, ktorí ukončili pracovný pomer z dôvodu odchodu do 
predčasného starobného alebo starobného dôchodku.



Prírastky a úbytky zamestnancov (údaje v %)

Náklady na vzdelávanie zamestnancov (údaje v EUR)
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Vzdelávanie zamestnancov 

Úspech spoločnosti je priamo závislý aj od kvalifikačnej a odbornej úrovne jej zamestnancov. Kvalifikovaní 
zamestnanci firmy sú súčasťou jej schopnosti správne, rýchlo a úspešne sa orientovať v podnikateľskom 
prostredí a dosahovať stanovené ciele. Spoločnosť venuje preto pozornosť potrebám vzdelávania 
svojich zamestnancov s účelom naplnenia záujmov v kľúčových oblastiach jej rozvoja.

Vzdelávanie zamestnancov vychádza z Plánu vzdelávania na aktuálny rok. Vzdelávacie aktivity pre 
zamestnancov sú organizované interne aj externe a sú zamerané na prehlbovanie odbornej úrovne 
zamestnancov v konkrétnej oblasti ich práce, rozvoj komunikačných zručností, získavanie odborných 
spôsobilostí v zmysle platnej legislatívy, povinné periodické vzdelávanie.
Výška nákladov na vzdelávanie je ovplyvnená štruktúrou vzdelávacích aktivít. V roku 2021, napriek 
pokračujúcej pandémii, výška nákladov na vzdelávanie oproti predchádzajúcemu roku vzrástla.
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Starostlivosť o zamestnancov 

V súlade s Kolektívnou zmluvou spoločnosť v roku 2021 zamestnancom
•	 poskytovala	pracovné	voľno	nad	rámec	Zákonníka	práce	pri	vybraných	dôležitých	prekážkach	na		
 strane zamestnanca,
•	 poskytla	päť	dní	dovolenky	nad	rámec	základnej	výmery	dovolenky	podľa	Zákonníka	práce,
•	 zabezpečila	nárast	mzdových	nákladov	a	priemerného	zárobku	oproti	predchádzajúcemu	roku	vo		
 výške dohodnutej v Kolektívnej zmluve,
•	 poskytovala	mzdové	zvýhodnenia	a	príplatky	nad	rámec	Zákonníka	práce,
•	 prispievala	na	stravovanie	zamestnancov	nad	rámec	Zákonníka	práce,
•	 prispievala	na	doplnkové	dôchodkové	sporenie	zamestnancov,
•	 prispievala	na	kultúrne	a	športové	podujatia.

Priemerný zárobok v spoločnosti v roku 2021 dosiahol 1 294 EUR.

V zmysle vnútorných pravidiel spoločnosti o poskytovaní finančných odmien pri významných pracov-
ných a životných výročiach zamestnancov bolo finančne odmenených 42 zamestnancov pri príležitosti 
pracovného výročia (20,30,40 rokov odpracovaných v spoločnosti) a 16 zamestnancov pri príležitosti 
životného jubilea (50 rokov veku).

Ekonomické výsledky

Súhrnné informácie o spoločnosti
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, akciová spoločnosť, vznikla 07.09.2006 zapísaním do 
Obchodného registra na základe projektu rozdelenia, ako nástupnícka spoločnosť Severoslovenskej 
vodárenskej spoločnosti, a. s. rozhodnutím akcionárov na valnom zhromaždení dňa 26.06.2006 prijatím 
uznesenia č. 10/2006.

Predmetom podnikania spoločnosti sú najmä tieto činnosti:
- výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom, odvádzanie a čistenie odpadovej vody
   verejnou kanalizáciou,
- inžinierska činnosť,
- vykonávanie inžinierskych a priemyselných stavieb,
- montáž vodomerov na teplú a studenú úžitkovú vodu,
- prevádzka,  údržba a opravy vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd,
- čistenie vodovodných a kanalizačných potrubí,
a ďalšie špeciálne činnosti.

Spoločnosť hospodári s majetkom a majetkovými právami zverenými pri jej založení, a tiež s majetkom 
a majetkovými právami nadobudnutými počas vykonávania hospodárskej činnosti a podnikania. 
Spoločnosť vykonáva podnikateľskú činnosť na území SR a v zahraničí nemá zriadenú organizačnú zložku.

Vo finančnom pláne boli na rok 2021 plánované výkony (bez vnútropodnikových) v celkovom objeme 30 149 
668 EUR, skutočnosť bola 29 237 112 EUR , t. j. plnenie plánu na 96,97 %. Z hlavných činností u vody fakturovanej 
boli skutočné výkony 10 316 650 EUR, čo predstavuje plnenie na 101,98 %. U vody odkanalizovanej boli 
dosiahnuté skutočné výkony vo výške 12 439 975 EUR, čo predstavuje plnenie na 98,84 %.

Od roku 2003 sú návrhy cien za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvedenie 
a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou predkladané na schválenie Úradu pre reguláciu 
sieťových odvetví v zmysle vydaných Výnosov (Vyhlášok) pre jednotlivé roky. Úrad pre reguláciu 
sieťových odvetví určuje po schválení jednotlivým regulovaným subjektom ceny  svojim rozhodnutím.

Pre obdobie roka od 01.01.2021 do 05.09.2021 boli schválené ceny:
•	 maximálna	cena	za	výrobu	a	dodávku	pitnej	vody	verejným	vodovodom:	1,0094	EUR/m3 bez DPH
•	 maximálna	cena	za	distribúciu	pitnej	vody	verejným	vodovodom:	0,5795	EUR/m3 bez DPH
•	 maximálna	cena	za	odvedenie	a	čistenie	odpadovej	vody	verejnou	kanalizáciou:	1,0947	EUR/m3 bez DPH.

Pre obdobie od 06.09.2021 do 31.12.2022 boli schválené ceny:
•	 maximálna	cena	za	výrobu	a	dodávku	pitnej	vody	verejným	vodovodom:		1,0343	EUR/m3 bez DPH
•	 maximálna	cena	za	distribúciu	pitnej	vody	verejným	vodovodom:	0,5938	EUR/	m3 bez DPH
•	 maximálna	cena	za	odvedenie	a	čistenie	odpadovej	vody	verejnou	kanalizáciou:	1,1352	EUR/	m3 bez DPH.
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Plánované náklady na rok 2021 (bez vnútropodnikových) vo finančnom pláne boli v celkovom 
objeme 31 935 862 EUR. Výška skutočných nákladov predstavuje 30 008 858 EUR, t. j. nižšie náklady 
o 1 927 004 EUR. Pre obdobie roku 2021 bola vo finančnom pláne stanovená účtovná strata vo výške 
-1 786 194 EUR. Skutočne dosiahnutý účtovný hospodársky výsledok je strata v čiastke -771 746 EUR. V roku 
2021 spoločnosť zabezpečila priebežné financovanie prevádzkových potrieb. Pohľadávky po lehote 
splatnosti ku koncu roku 2021 predstavujú čiastku 287 891 EUR, t. j. nárast oproti roku 2020 o 52 115 EUR. 
Záväzky po lehote splatnosti ku koncu roku 2021 predstavujú čiastku 694 036 EUR, t. j. pokles oproti roku 
2020 o 5 009 165 EUR. Záväzky sú nižšie z dôvodu uvoľnenia zádržného na stavbu Zásobovanie vodou 
a odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd Stredné Kysuce.

Stav finančných prostriedkov k 31.12.2021 predstavoval čiastku 1 823 948 EUR, čo je v porovnaní s rokom 
2020 pokles o 3 999 707 EUR.

vraky rybárskych lodí „kotvia“ namiesto vody v piesku
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Vypočíta sa ako pomer prírastku k celkovej hodnote majetku k 31.12.2021
V skupine budovy, haly, stavby sa prírastok dlhodobého hmotného majetku prejavil:

Zaradením stavieb
Miestna komunikácia – Zámostie, Teplička nad Váhom – verejný vodovod, splašková kanalizácia 458 tis. EUR                                       
SKV Žilina – rekonštrukcia NN prípojky pre VDJ Terchová                                             14 tis. EUR    
Krasňany – Rudné - rozšírenie vodovodu, kanalizácie                                                     118 tis. EUR
Zásobovanie vodou , odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča          156 tis. EUR       
Rozšírenie kanalizácie Budatín – Horná ulica                                                                  387 tis. EUR                                          
ČOV Turzovka – strojné stieracie hrablice s príslušenstvom                                           238 tis. EUR                                                                                       
Predĺženie vodovodnej vetvy - Ovčiarsko                                                                          13 tis. EUR                 
SKV ZA – ČSOV Mojš – optimalizácia chodu riadenia                                                   105 tis. EUR
Petrovice ATS                                                                                                                      37 tis. EUR
SKV ZA – náhradné zásobovanie pitnou vodou v prípade výpadku vodného zdroja 
VN Nová Bystrica – VDJ Lietavská Lúčka                                                                          10 tis. EUR
Klimatizácia prevádzkovej budovy SČOV Žilina                                                                97 tis. EUR                                                      
Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce 6 290 tis. EUR                     
SKK Žilina – ul. 1. mája – rekonštrukcia kanalizácie BT DN 600/400 mm II. etapa  173 tis. EUR
Odbočenia pre vodovodné a kanalizačné prípojky  100 tis. EUR
Rekonštrukcia elektrickej prípojky NN I. etapa VDJ Žilina – Budatín II. tlakové pásmo  16 tis. EUR

SPOLU                                                                      8 212 tis. EUR

Úbytok predstavuje vyradenie hnuteľného majetku v rámci  rekonštrukcie povodňovej ČS Horný Hričov, 
asanáciou objektu  ČSOV Lietava 

SPOLU                                                                                                                                 11 tis. EUR

Investičná angažovanosť:

Vývoj majetku spoločnosti (tis. EUR) *syntetický účet

01300	Softvér+	014*	Oceniteľné	práva 858 4 -14 -10 848 212 0,47

041*	Obstarávaný	dlhodobý	nehmotný	majetok 0 4 -4 0 0 0 0,00

021* Budovy, haly, stavby 320 178 8 212 -11 8 201 328 379 150 777 2,50

022*	Stroje,	prístroje,	zariadenia 37 825 3 150 -102 3 048 40 873 5 821 7,71

02210 Dopravné prostriedky 4 496 146 -73 73 4 569 962 3,20

02220 Inventár 84 0 0 0 84 0 0,00

02230	Drobný	majetok	+	029	*	Ostatný	DHM 206 0 -9 -9 197 0 0,00

031* Pozemky 2 506 35 0 35 2 541 2 541 1,38

042* Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 66 579 5 779 -11 542 -5 763 60 816 60 778 9,50

432 732 17 330 -11 755 5 575 438 307 221 091

Nadobúdacia
hodnota
k 1.1.2021

Prírastky Úbytky Spolu
Nadobúdacia
hodnota
k 31.12.2021

Zostatková
 hodnota 
k 31.12.2021

Investičná
angažovanosť
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V skupine stroje, prístroje, zariadenia predstavuje prírastok nákup:
Mobilný agregát                                                                                                                      41 tis. EUR                                                                                  
Prenosný analyzátor voľného chlóru a chlóroxidu                                                                    3 tis. EUR                    
Prietokomer Sharky FS 473 -  3 ks                                                                                            8 tis. EUR
Zálohový zdroj ku prístroju GC MS Bruker                                                                              3 tis. EUR
Sterilizátor Autoclave Benchtop                                                                                                5 tis. EUR                                                                        
Prístroj na lokalizáciu únikov vody                                                                                         10 tis. EUR  
Univerzálna odstredivka HERMLE                                                                                           3 tis. EUR
Elektrocentrála EP200X                                                                                                            2 tis. EUR  
Slaboprúdová tienená kabeláž, dátové zásuvky, plastové vodiace lišty                                  33 tis. EUR                                                               
Vysokotlakový čistiaci prístroj s ohrevom vody MH3C 180/780 PAX                                     2 tis. EUR
Upgrade serverov  DELL                                                                                                         10 tis. EUR
Areálový kamerový systém – AB Čadca                                                                                 17 tis. EUR 
Čerpadlo interného recyklu – 2 ks                                                                                         18 tis .EUR
Prístroj na vytyčovanie potrubí RD 8200 s príslušenstvom                                                      6 tis. EUR   
Rekonštrukcia dispečerského systému ČOV Bytča,  ČOV KNM                                           58 tis. EUR 
Dodávka a montáž systému kontroly vstupov                                                                         35 tis. EUR
Technológia pre ČSOV Teplička Zámostie č. 2                                                                       10 tis. EUR                                       
Technológia pre VDJ Nezbudská Lúčka                                                                                    7 tis. EUR 
Technológia pre ČSOV 3 Kotešová, ČSOV 1, ČSOV 2 Malá Bytča                                      44 tis. EUR
Technológia pre ČSOV 2, ČSOV 3 Mojš                                                                                 73 tis. EUR
Technológia pre ATS Petrovice                                                                                                32 tis. EUR
Technológia pre ČOV Krásno nad Kysucou                                                                       2 730 tis. EUR                                                                              

SPOLU                                                                                                                               3 150 tis. EUR                                                                                                                          

Úbytok predstavuje výmena zastaranej technológie za novú, výkonnejšiu technológiu, asanácia objektu 
ČSOV Lietava, rekonštrukcia povodňovej ČS Horný Hričov

SPOLU                                                                                                                                  102 tis. EUR

V skupine dopravné prostriedky predstavuje prírastok nákup:
BOTT vario 3 - organizér do kufra SMV - 4ks                                                                10 tis. EUR
Nákladné vozidlo Mitsubishi L 200 PICK UP                                                                         31 tis. EUR
Nákladné vozidlo Fiat Doblo Cargo – 2 ks                                                                              29 tis. EUR
Nákladné vozidlo Fiat Doblo  VAN                                                                                         16 tis. EUR
Osobné vozidlo Škoda Kodiaq                                                                                                38 tis. EUR
Nákladné vozidlo Fiat Ducato                                                                                                 22 tis. EUR

SPOLU                                                                                                                                  146 tis. EUR

Úbytok predstavuje odpredaj a vyradenie dopravných prostriedkov, ktorých oprava by bola nerentabilná

SPOLU                                                                                                                                    73 tis. EUR

V skupine  pozemky:

Prírastok predstavuje výkup pozemkov pre investičné akcie ČOV Krásno nad Kysucou, budovanie ČSOV v 
rámci stavby Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce.

SPOLU                                                                                                                                   35 tis. EUR
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 Spolu majetok

A. Neobežný majetok

A.I. Dlhodobý nehmotný majetok

A.II. Dlhodobý hmotný majetok

A.III. Dlhodobý finančný majetok

B. Obežný majetok

B.I. Zásoby

B.II. Dlhodobé pohľadávky

B.III. Krátkodobé pohľadávky

B.IV. Krátkodobý finančný majetok

B.V. Finančné účty

C. Časové rozlíšenie

Súvaha v skrátenom rozsahu za rok 2021

v EUR

 Spolu vlastné imanie a záväzky

A. Vlastné imanie

A. I. Základné imanie

A.II. Emisné ážio

A.III. Ostatné kapitálové fondy

A.IV. Zákonné rezervné fondy

A.V. Ostatné fondy zo zisku

A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia

A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov

A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení

B. Záväzky

B. I. Dlhodobé záväzky

B. II. Dlhodobé rezervy

B. III. Dlhodobé bankové úvery

B.IV. Krátkodobé záväzky

B.V. Krátkodobé rezervy

B.VI. Bežné bankové úvery

C. Časové rozlíšenie

230 986 013

68 535 434

57 312 957

0

0

8 907 659

2 225 581

0

1 122 699

-1 033 462

43 655 119

2 557 689

831 601

30 944 062

5 147 931

353 476

3 820 360

118 795 460

448 291 539

438 386 779

848 563

437 538 216

0

7 233 113

419 609

0

2 910 029

2 076 009

1 827 466

2 671 647

217 305 526

217 215 221

636 367

216 578 854

0

90 305

18 953

0

71 352

230 986 013

221 171 558

212 196

220 959 362

0

7 142 808

400 656

0

2 838 677

2 076 009

1 827 466

2 671 647

Brutto Korekcia Netto
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Výkaz ziskov a strát v skrátenom rozsahu za rok 2021

*	 	 Čistý	obrat	 23	741	610

**	 	 Výnosy	z	hospodárskej	činnosti	 29	236	686

II.  Tržby z predaja vlastných výrobkov 23 519 995 

III.  Tržby z predaja služieb 221 615

V.  Aktivácia 215 776

VI.   Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku 13  671

VII.  Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 5 265 629

**	 	 Náklady	na	hospodársku	činnosť	 29	303	669

B.  Spotreba materiálu, energie, ostatných dodávok 3 331 882

C.  Opravné položky k zásobám  17 164

D.   Služby 4 037 460

E.   Osobné náklady 9 172 045

F.   Dane a poplatky 1 322 679

G.  Odpisy a opravné položky 11 284 675

H.  Zostatková cena predaného dlhodobého majetku 131

I.  Opravné položky k pohľadávkam 938

J.  Ostatné náklady na hospodársku činnosť 136 695

***	 	 Výsledok	hospodárenia	z	hospodárskej	činnosti	 -66	983

*	 	 Pridaná	hodnota	 16	570	880

**	 	 Výnosy	z	finančnej	činnosti	 426

XI.  Výnosové úroky 389

XII.  Kurzové zisky 37

**	 	 Náklady	na	finančnú	činnosť	 705	189

N.  Nákladové úroky 659 407

O.  Kurzové straty 488

Q.  Ostatné náklady na finančnú činnosť 45 294

***	 	 Výsledok	hospodárenia	z	finančnej	činnosti	 -704	763

****	 	 Výsledok	hospodárenia	za	účtovné	obdobie	pred	zdanením	 -771	746

****	 	 Výsledok	hospodárenia	za	účtovné	obdobie	po	zdanení	 -1	033	462

v EUR
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Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2021: 

1. Účtovný hospodársky výsledok (strata) za rok 2021:   -771 745,38 EUR
2. Daň z príjmov: 2=(3+4)      261 716,23 EUR
3. Daň z príjmov splatná - účet 591:     73,87 EUR
4. Daň z príjmov odložená - účet 592:     261 642,36 EUR
5. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (strata):               -1 033 461,61 EUR
 5 = (1 – 2)

Návrh možnosti vysporiadania straty:
z nerozdeleného zisku minulých rokov – účet 428:                      -1 033 461,61 EUR

Obchodné a odbytové činnosti

Zákazníci
V roku 2021 pokračovala spoločnosť v poskytovaní služieb v segmente dodávky vody verejným vodovodom 
a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou, ktorý tvorí hlavný pilier obchodnej činnosti. V súčas-
nosti spoločnosť zabezpečuje pre 90 277 meracích miest dodávku vody, odvedenie odpadovej vody a zráž-
kovej vody z čoho tvoria 84,39% percent domácnosti. 
Vzhľadom na situáciu, ktorú spôsobil COVID–19, spoločnosť v roku 2021 v maximálnej miere využívala elek-
tronickú a telefonickú komunikáciu, odporúčala zákazníkom využívanie web portálu, ktorý im umožňuje 
náhľad do ich údajov a nastavenie takých postupov a procesov, ktoré zabezpečia komplexnú obsluhu zákaz-
níka, znížia administratívnu záťaž, zjednodušia a sprehľadnia jednotlivé činnosti, eliminujú osobnú návštevu 
spoločnosti a umožnia vykonávať jednotlivé úkony z pohodlia domova. 

Poskytovanie služieb
Prioritnou službou, ktorú spoločnosť poskytuje a tvorí jej hlavnú zložku aktivít je dodávka vody verejným 
vodovodom a odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou. Kontakt s odberateľmi zabezpečujú dve 
zákaznícke centrá so sídlami v Žiline a v Čadci. 
Zákaznícke centrá tvoria pilier spoločnosti v profesionálnej starostlivosti o zákazníkov, komunikujú so zá-
kazníkmi, a poskytujú im podrobné informácie o ponuke služieb a komplexný servis, v snahe zabezpečiť ich 
spokojnosť a vzájomný korektný vzťah. 
V roku 2021 sa zákaznícke centrum v Čadci presťahovalo do prevádzkovej budovy spoločnosti, U Kyzka 751, 
Čadca, čím sa vytvorili podmienky pre poskytovanie zákazníckych služieb v prívetivom prostredí, s možnos-
ťou väčších priestorových kapacít a parkovacích možností. 
Doplnkové služby (zriaďovanie napojenia vodovodných a kanalizačných prípojok, laboratórna činnosť, vyja-
drovacia činnosť, servisné a montážne práce, kontrola napojenia na verejnú kanalizáciu) úzko súvisia s hlav-
ným predmetom podnikania a sú poskytované zákazníkom naprieč celým spektrom spoločnosti. Napriek 
tomu, že ich objem je v porovnaní s hlavnou podnikateľskou aktivitou spoločnosti nižší, sú jej významnou 
súčasťou, ktorá umožní zákazníkovi riešiť svoje požiadavky v rámci jedného dodávateľa na jednom mieste. 

Ďalšie obchodné aktivity – preddavkové platby, elektronická faktúra, SMS pripomienky o neuhrade-
nej faktúre
Spoločnosť aj v roku 2021 rozvíjala obchodné aktivity, ktoré mali pozitívnu odozvu u zákazníkov, s cieľom za-
bezpečiť si také nastavenie platieb, ktoré vyhovuje ich finančným možnostiam, a to prostredníctvom mesač-
ných preddavkových platieb. Každoročne narastá počet zákazníkov, ktorí platia preddavkové platby za do-
dávku vody a odvedenie odpadovej vody. Zabezpečením pravidelného príjmu finančných prostriedkov 
prostredníctvom preddavkov sa v spoločnosti znížilo množstvo vody dodanej a odvedenej, za ktoré nebola 
vykonaná úhrada, alebo bola vykonaná úhrada po niekoľkých mesiacoch poskytovaného plnenia, podľa 
odpočtového a fakturačného cyklu. Platba preddavkov vytvára priestor na znižovanie počtu odpočtov, mi-
nimalizuje vstup do nehnuteľností a tým zvyšuje efektívnosť poskytovaných služieb. 
V záujme elektronizácie spoločnosť upriamila pozornosť aj na poskytovanie elektronickej faktúry za dodáv-
ku vody/odvedenie odpadovej vody, ktorá zabezpečuje včasné doručenie faktúry na správnu e-mailovú 
adresu, zvýšenie prehľadu a dostupnosti faktúry, skrátenie času na predloženie reklamácie a jej úhradu v le-
hote splatnosti. Súčasne tým spoločnosť šetrí životné prostredie a znižuje náklady súvisiace s jej distribúciou 
a tlačou.
Zákazníci privítali a ocenili bezplatné zaslanie SMS pripomienky na mobilný telefón o neuhradených fak-
túrach. Týmto spôsobom sa snaží spoločnosť zabezpečiť úhradu faktúr v lehote splatnosti a minimalizovať 
neuhradené faktúry s následkom prerušenia dodávky vody. 
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Riziká a neistoty vplývajúce na hospodárenie spoločnosti
 Realizácia opatrení na zabezpečenie napojenosti obyvateľstva na verejné vodovody a kanalizácie v ob 
 ciach, v ktorých boli zrealizované projekty spolufinancované z EÚ pre splnenie zabezpečenia návratnosti  
 projektov.
 Výsledok pripravovanej zmeny právnych predpisov upravujúcich reguláciu cien vodného a stočného, 
 z dôvodu zamedzenia rizika nedostatku finančných zdrojov na financovanie vlastných investícií a obno 
 vy už existujúceho majetku.

Vplyv činnosti spoločnosti na životné prostredie
Kvalita životného prostredia predstavuje jeden zo základných faktorov vplývajúcich na celkovú kvalitu ži-
vota obyvateľstva. Spoločnosť realizuje opatrenia na zníženie nepriaznivého dopadu činnosti na životné 
prostredie predovšetkým:

 vytváraním podmienok pre obyvateľstvo s ohľadom na možnosti pre napojenie na verejný vodovod 
 a verejnú kanalizáciu, čím sa znižuje znečistenie životného prostredia vypúšťaním znečistených odpado-
vých vôd,
zvozom a čistením odpadových vôd z lokalít, ktoré nie sú pripojené na verejnú kanalizáciu,
dôsledným využívaním zabudovanej technológie na rekonštruovaných ČOV znižuje zvyškové znečiste-
nie vypúšťaných vyčistených odpadových vôd do recipientov, čím sa podieľa na zlepšovaní kvality po-
vrchových tokov,
separovaním recyklovateľných odpadov, čím spoločnosť znižuje produkciu komunálnych odpadov,
zberom a likvidáciou nebezpečných odpadov, ktorých používanie je potrebné pre chod spoločnosti. 

Významné udalosti po roku 2021, strategické zámery a ciele
Začiatkom roka 2022 vojnový konflikt medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou negatívne zasiahol finančné 
trhy na celom svete. Z toho dôvodu, a aj vplyvom uvalených sankcií, možno očakávať obmedzenie aktivít 
spoločností pôsobiacich v regióne, zvyšovanie cien materiálových a energetických vstupov. Rozsah dôsled-
kov týchto udalostí na spoločnosť však v danom momente nie je možné úplne predvídať a vyčísliť.
Stabilizácia v ekonomickej a finančnej oblasti trhu bude mať významný vplyv na plnenie strategických zá-
merov spoločnosti. 

Zlepšenie úrovne a kvality života obyvateľstva predpokladá spoločnosť zabezpečovať napojením odbera-
teľov na VV a VK v jednotlivých obciach regiónov, kde boli ukončené projekty verejnej kanalizácie.

Význam kvalitných ľudských zdrojov pre potencionálny rast spoločnosti je dôležitým faktorom, preto spo-
ločnosť bude naďalej podporovať rozvoj vzdelávania zamestnancov.

Spoločnosť v roku 2021 zabezpečovala pre svojich zamestnancov plánované odborné školenia, s cieľom 
zvýšiť ich odbornosť pre  poskytovanie všetkých služieb zákazníkom. Túto činnosť bude vedenie spoločnosti 
podporovať aj v budúcom období.

Dlhodobou víziou spoločnosti je profilácia flexibilnej, zákaznícky orientovanej spoločnosti, ktorá koná trans-
parentne a efektívne v súlade so záujmami svojich zákazníkov a akcionárov.

Dlhodobým cieľom spoločnosti je zlepšovanie a zvyšovanie kvality života a ochrana životného prostredia.

V roku 2021 spoločnosť nevynaložila náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja. 

V budúcom období spoločnosť predpokladá nepretržité zachovanie svojej činnosti pri zachovaní stavu za-
mestnanosti.

Strategické zámery spoločnosti sú ovplyvňované vonkajšími a vnútornými trendmi v ekonomickom a práv-
nom prostredí SR ako členského štátu Európskej únie.



Správa nezávislého audítora
pre akcionárov spoločnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.

22



satelitný snímok Aralského jazera  - osemdesiate roky




