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Vážení akcionári, kolegyne, kolegovia! 

Uplynulý rok 2019 môžeme hodnotiť z hľadiska hospodárskeho výsledku pozitívne. Dosiahli sme účtovný výsledok 
hospodárenia (zisk pred zdanením) v hodnote 804,5 tis. EUR. Čistý výsledok hospodárenia (zisk po zdanení, vrátane 
splatnej a odloženej dane)  bol vo výške 578,4 tis. EUR. Pre rok 2019 sme predložili nový cenový návrh, ktorý 
predstavoval zvýšenie ceny za vodné o 1,5% a zvýšenie ceny za stočné o 4,6% oproti platným cenám v roku 2018. Aj 
napriek tomuto kroku stále patríme medzi vodárenské spoločnosti s najnižšou cenou za vodné.  

Zásobovanie odberateľov pitnou vodou našou spoločnosťou počas uplynulého roka bolo stabilizované, aj napriek 
klimaticky náročnému obdobiu, ktoré bolo charakteristické zrážkovým deficitom. TAVOS, a.s. musí reagovať na uvedenú 
situáciu, plánuje preto obnovenie a rekonštrukciu starých sieťových potrubí, v ktorých zaznamenáva úniky vody. Zároveň sa 
zaväzuje poskytnúť zdravú, kvalitnú pitnú vodu z verejného vodovodu čo najväčšiemu počtu obyvateľov. 

Aktuálne sme pristúpili k prehodnoteniu stratégie spoločnosti a sústredíme našu pozornosť a finančné 
prostriedky na opatrenia voči problému vysychania vodných zdrojov. Nedostatok vody má totiž veľmi vážne dôsledky a 
môže viesť v niektorých regiónoch k regulácii jej dodávok. 

V roku 2019 sme zabezpečovali výrobu a dodávku pitnej vody v objeme viac ako 15,5 mil. m3. Pitná voda bola 
distribuovaná pre viac ako 39 tis. odberných miest, čo je nárast oproti roku 2018 o 1,7%. Spoločnosť odviedla a vyčistila 
odpadovú vodu z viac ako 27 tis. odberných miest, množstvo odberných miest sa medziročne zvýšilo o 3,2 %. Ku koncu roka 
2019 celková dĺžka sietí v správe spoločnosti predstavovala 801 km vodovodnej a 585 km kanalizačnej siete. 

TAVOS, a.s. pripravil pre svojich zákazníkov nové systémy, ako napríklad elektronické zasielanie faktúr, nový systém 
faktúrovania atď.  

K pozitívnym výsledkom patrí aj zníženie spotreby elektrickej energie. V porovnaní s rokom 2018 je spotreba nižšia 
o 754 tis. kWh.

TAVOS, a.s. pokračuje v udržiavaní a zdokonaľovaní manažmentu  kvality  v súlade s aktuálnymi ISO normami. 
Audítorská spoločnosť PQM, s.r.o. v Správe z auditu konštatovala, že máme vytvorený, zdokumentovaný, zavedený a 
udržiavaný systém manažérstva kvality. 

   Za uvedené výsledky a spoluprácu počas celého roka 2019 ďakujem všetkým zamestnancom TAVOS, a.s., členom 
štatutárnych orgánov, akcionárom, zákazníkom a obchodným partnerom.  

      Ing. Vladimír Púčik 
predseda predstavenstva a generálny    riaditeľ 
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VÍZIA: 

Chceme byť najlepší vo svojom segmente podnikania na Slovensku. 

STRATEGICKÝ ZÁMER A POSLANIE: 

Svojou podnikateľskou činnosťou a kvalitnými službami chceme uspokojovať našich zákazníkov, 

dosahovať primeraný zisk, rozvoj spoločnosti - regiónu a zároveň chrániť životné prostredie. 



I. Textová časť výročnej správy

A Údaje o emitentovi registrovaného cenného 
papiera 

A.1 Základné údaje o emitentovi 

A.2 Údaje o vydaných cenných papieroch k 31.12.2019 

A.3 Osoby, ktoré emitenta ovládajú alebo by ho mohli ovládať 

A.4 Popis štruktúry koncernu 

A.5 Práva akcionárov a ostatné skutočnosti 



A.1 Základné údaje o  emitentovi 
Obchodná spoločnosť: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 
Sídlo: Priemyselná 10, 921 79 Piešťany 
IČO: 36 252 484 
DIČ: SK 2020172264 
Bankové ústavy:  Tatra banka, a.s., Všeobecná úverová banka, a.s. 
Dátum založenia: 07.01.2003 
Zápis v obchodnom registri: oddiel SA, vložka číslo 10263/T, Okresný súd Trnava 

Založenie spoločnosti: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. bola založená rozhodnutím Fondu národného majetku Slovenskej 
republiky v podobe „Zakladateľskej listiny o založení akciovej spoločnosti bez výzvy na upisovanie akcií“ spísanej vo forme 
notárskej zápisnice zn. N 867/2002, NZ 861/2002 dňa 02.12.2002. Fond národného majetku SR vydal dané rozhodnutie 
(zakladateľskú listinu) na základe § 162 Obchodného zákonníka v spojení s § 10 ods. 6 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach 
prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a v súlade s rozhodnutím Ministerstva pre správu a privatizáciu 
národného majetku SR č. 853 zo dňa 02.10.2002 o privatizácii podniku Vodárne a kanalizácie Bratislava, štátny podnik a časti 
podniku Západoslovenské vodárne a kanalizácie, š. p. Rozsah prevzatia majetku zrušených štátnych podnikov novovzniknutou 
akciovou spoločnosťou bol určený privatizačným projektom vedeným na Ministerstve pre správu a privatizáciu národného 
majetku SR pod č. 2276. 

Predmet podnikania: 

» zásobovať obyvateľstvo, priemysel, poľnohospodárstvo a ďalších spotrebiteľov pitnou a úžitkovou vodou z  verejných

vodovodov v danej územnej pôsobnosti,

» odvádzať a čistiť odpadové vody vypúšťané do verejnej kanalizácie v danej územnej pôsobnosti.

» prevádzkovať, udržiavať, opravovať a ochraňovať vodné zdroje, verejné vodovody, verejné kanalizácie a čistiarne odpadových

vôd,

» zabezpečovať vodohospodársky a technický rozvoj, hydrogeologický prieskum, prípravnú a projektovú dokumentáciu,

investorskú a inžiniersku činnosť na úseku výstavby verejných vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd, prípadne i
dodávateľskú činnosť v odbore vodovodov a kanalizácií,

» realizovať vývojové, stavebné a montážne, opravárenské a servisné, technologické a laboratórne činnosti v odbore vodovodov

a kanalizácií, prípadne aj dodávateľským spôsobom bez územného vymedzenia výkonu činnosti,

» zabezpečovať geodetické a reprografické práce, revízie vyhradených zariadení, dopravu, prevádzku mechanizačných prostriedkov,

obhospodarovanie bytového a nebytového fondu (všetko pre vlastnú potrebu), ďalej sprostredkovateľskú a poradenskú
činnosť v rozsahu voľnej živnosti, kúpu tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných
živností, kúpu tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností,

» zabezpečovať núdzové zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou v prípadoch podľa osobitných predpisov,

» poskytovanie ubytovania – turistické ubytovne a chaty po triedu ***,

» podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom,

» vývoz splaškov zo žúmp a ich následné čistenie v ČOV,

» poskytovanie služieb za odplatu pri príprave a realizácii výstavby vodovodov a kanalizácií a pri prevádzkovaní vodovodov,

kanalizácií a čistiarní odpadových vôd vo vlastníctve iných právnických a fyzických osôb,

» obstarávateľské služby spojené so správou bytov v zmysle zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov,

» reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky,

» výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied,

» informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly,

» výroba nápojov,

» inžinierska činnosť, stavebné oceňovanie, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení,

» prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom.
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A.2 Údaje o vydaných cenných papieroch k 31.12.2019 
Základné imanie spoločnosti je 51 883 603,70 EUR (slovom: päťdesiatjeden miliónov osemstoosemdesiattritisíc šesťstotri EUR 
sedemdesiat centov). Je rozdelené na 1 563 230 akcií, všetky v menovitej hodnote 33,19 EUR (slovom: tridsaťtri EUR devätnásť 
centov). 
Spoločnosť nedrží priamo, ani nepriamo žiadne vlastné akcie. 
druh akcií: kmeňové 
forma akcií: na meno 
podoba akcií: zaknihované 
počet akcií: 1 563 230 kusov 
menovitá hodnota akcie: 33,19 EUR 
celkový objem emisie: 51 883 603,70 EUR 
ISIN: SK 1110004456 

SK 1110014844 

Akcie spoločnosti nie sú voľne obchodovateľné, neprevádzajú sa ani zmenou registrácie majiteľa cenného papiera, vedú sa v 
zákonom stanovenej evidencii podľa zákona o cenných papieroch. Akcie spoločnosti sú prevoditeľné na inú osobu, než akcionára 
spoločnosti, iba so súhlasom spoločnosti. 

A.3 Osoby, ktoré emitenta ovládajú alebo by ho mohli ovládať 
Trnavskú vodárenskú spoločnosť, a.s. vlastní spolu 98 akcionárov. Sú to výlučne obce okresov Trnava, Piešťany, Hlohovec, Galanta a 
Nové Mesto nad Váhom. 

Spoločnosti do 31.12.2019 neboli známe osoby, ktoré samotne alebo na základe uzavretej dohody disponujú takým podielom na 
hlasovacích právach, ktorý by im umožňoval ovládať spoločnosť. 

Majitelia s viac ako 5% akcií spoločnosti (k 31.12.2019): 

Mesto Trnava IČO:  00313114 29,68% 

Mesto Piešťany     IČO:  00612031 14,22% 

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., neuzavrela žiadnu ovládaciu zmluvu, ani ako osoba ovládaná ani ako osoba ovládajúca.  

A.4 Popis štruktúry koncernu 
Emitent nie je súčasťou žiadneho koncernu. 
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A.5 Práva akcionárov a ostatné skutočnosti 
Akcionár: 

má právo na podiel na zisku spoločnosti, ak valné zhromaždenie o rozdelení rozhodne; podiel sa určuje pomerom menovitej
hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote všetkých akcií,

má právo podieľať sa na riadení spoločnosti,  t. j. zúčastňovať sa na zasadnutí valného zhromaždenia akcionárov a  na ňom
hlasovať, uplatňovať návrhy a požadovať informácie,

má právo na prednostné upísanie akcií na zvýšenie základného imania, ak spoločnosť zvyšuje základné imanie peňažnými
vkladmi, za podmienok určených stanovami a právnymi predpismi.

Právo na dividendu vzniká rozhodnutím valného zhromaždenia akcionárov, ktoré určí tiež spôsob a miesto výplaty dividendy. 

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. nevydala žiadne cenné papiere, ktoré oprávňujú k uplatneniu práva na výmenu za iné účastnícke 
cenné papiere, alebo na prednostný úpis iných účastníckych cenných papierov. K akciám Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. nie sú 
pripojené žiadne kupóny. 

Podmienky pre zmenu výšky základného imania a práv vyplývajúcich z jednotlivých druhov akcií v stanovách Trnavskej vodárenskej 
spoločnosti, a.s. nie sú prísnejšie ako podmienky stanovené zákonom. V roku 2019 žiadna osoba neurobila ponuku na prevzatie akcií 
spoločnosti. 

Spoločnosť v roku 2019 nenadobudla vlastné akcie, dočasné listy a obchodné podiely a ani nevlastní organizačnú zložku v zahraničí. 

1 563 230 
kusov akcií 

Kmeňové akcie na majiteľa 

Medzi obcami sú umiestnené kmeňové 

akcie na majiteľa, ich celkový počet je 

1 563 230 kusov, čo predstavuje celkovú 

menovitú hodnotu 51 883 603,70 EUR. 

  51 883 603,70 € 

 celková menovitá hodnota akcií 
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B Údaje o činnosti emitenta registrovaného cenného papiera 

B.1 Hlavný predmet podnikania spoločnosti 

B.2 Výnosy z prevádzkových a finančných činností za rok 2019 

B.3 Súhrnný popis neobežného majetku vlastneného emitentom 

B.4 Údaje o závislosti emitenta na patentoch, alebo na licenciách 

B.5 Údaje o súdnych sporoch, konkurzných a exekučných konaniach 

B.6 Číselné údaje o hlavných investíciách 

B.7 Informácie o vývoji nových výrobkov 

B.8 Informácia o prerušení podnikania 

B.9 Priemerný počet zamestnancov, veková štruktúra, úroveň kvalifikácie 

B.10 Mená a údaje o štatutárnych a dozorných orgánoch k 31.12.2019 

B.11 Peňažné a naturálne príjmy a  tantiémy 

B.12 Počet akcií spoločnosti v majetku členov orgánov a vedúcich zamestnancov emitenta 



B.1 Hlavný predmet podnikania   spoločnosti 
Hlavný predmet podnikania spoločnosti je zásobovanie obyvateľstva, priemyslu, poľnohospodárstva a ďalších spotrebiteľov 
pitnou a  úžitkovou vodou z  verejných vodovodov v  rámci územnej pôsobnosti spoločnosti a  odvádzanie    a čistenie 
odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie v rámci územnej pôsobnosti. 

Spoločnosť vykonáva svoju činnosť hlavne na území okresov Trnava, Piešťany, Hlohovec, Galanta a Nové Mesto nad Váhom. 
Žiadne nové významné podnikanie ani výrobky spoločnosť nevykonáva. 

B.2 Výnosy z prevádzkových a finančných činností za rok 2019 
Výnosy z činností pôsobenia spoločnosti: 

Výnosy z prevádzkových a finančných činností Rok 2019 v tis. EUR 

Tržby za vodné 7 355 

Tržby za stočné 11 378 

Tržby z laboratórnych činností 67 

Tržby za nadlimitné znečistenie 238 

Tržby za stavebno - montážnu činnosť 160 

Tržby z dopravy 42 

Výnosy z ostatných činností 1 8  

Finančné výnosy 1 

Celkom: 21 10  

Štruktúra výnosov 2019: 

Tržby z dopravy 0,20% 

Tržby z laboratórnych činností 0,32% 

Tržby za stavebno-montážnu činnosť 0,76% 

Tržby za nadlimitné znečistenie 1,13% 

Výnosy z ostatných činností 8,81% 

Tržby za vodné 34,86% 

Tržby za stočné 53,92% 
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B.3 Súhrnný popis neobežného majetku vlastneného 
emitentom 

Spoločnosť vlastní nehnuteľnosti a pozemky v okresoch Trnava, Piešťany a Hlohovec, ktoré majú priamu súvislosť s hlavným 
predmetom podnikania. Ide o majetok zapísaný v katastri nehnuteľností (t. j. administratívne budovy, prevádzkové budovy,  čerpacie 
stanice, čistiarne odpadových vôd a iné) v účtovnej zostatkovej hodnote 85 819 tis. EUR a ďalej o pozemky v účtovnej zostatkovej 
hodnote 3 129 tis. EUR. 

Štruktúra neobežného majetku (bez obstarávaného dlhodobého majetku) k 31.12.2019 - zostatková cena: 

B.4 Údaje o závislosti emitenta na patentoch, alebo na 
licenciách 

Spoločnosť nie je vo svojej podnikateľskej činnosti závislá na patentoch, licenciách, obchodných alebo finančných zmluvách alebo 
nových výrobných procesoch. 

B.5 Údaje o súdnych sporoch, konkurzných a exekučných 
konaniach 

Oddelenie právne, archívu a registratúry Trnavskej vodárenskej spoločnosti a.s. evidovalo v roku 2019 súdne spory vedené proti 
spoločnosti (pasívne) z predchádzajúcich rokov, ktoré neboli k 31.12.2019 ukončené. Rovnako tak evidovala aj aktívne spory, 
v ktorých Trnavská vodárenská spoločnosť vystupoval ako žalobca. 

Trnavskú vodárenskú spoločnosť, a.s. v roku 2019 zastupovali v súdnych konaniach vedených proti spoločnosti dve externé advokátske 
kancelárie: Advokátska kancelária Mišík, s.r.o. a Michal Mrva - advokátska kancelária, s.r.o. 

Advokátska kancelária Mišík, s.r.o., zastupuje Trnavskú vodárenskú spoločnosť, a.s. v nasledovných súdnych sporoch: 

» Súdne konanie vedené  Krajskom súde v Bratislave , č.k. 29 Cb 56/02 vo veci navrhovateľa TULLA ENTERPRISES LTD., (predtým

CROSSING BORDES CONSULTANCY LIMITED), 4th Floor, Lawford House, Albert Place, London N3 IRL., UK proti odporcom 1/
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., 2/ Trnavská vodárenská spoločnosť a 3/ Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. o
zaplatenie sumy 13 277 567,55 EUR (400 000 000 SKK) s prísl. zo zmeniek.

Predmet a hodnota sporu: 

Celkový predmet sporu: O zaplatenie 13 277 567,55 EUR s príslušenstvom (zmenková pokuta vo výške 44 258 EUR a úrok z omeškania 
vo výške 6% z dlžnej sumy od 11.2.2001 do zaplatenia). Voči Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. je uplatnený nárok 1 991 635,13 
EUR s príslušenstvom. 

Inventár

Vecné bremeno

Software

Dopravné prostriedky

Pozemky

Stroje, prístroje a zariadenia

Budovy a stavby

0,006 % 

0,007 % 

0,200 % 

3,134 % 

3,266 % 

3,826 % 

89,561 % 

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

12



Opis prípadu, súčasný stav: 

Zatiaľ vo veci bolo prvostupňovým súdom meritórne rozhodnuté dňa 13.3.2019. Súd vo veci samej rozhodol tak, že zmenkový platobný 
rozkaz  Krajského súdu v Bratislave z 18.10.2002, spis zn. 50RZm 599/2002-50 zrušil v celom rozsahu a žalovaným spoločnostiam priznal 
náhrady trov konania. Súd predmetným rozhodnutím vyhovel námietkam, ktoré boli podané proti uvedenému zmenkovému 
platobnému rozkazu, čím spoločnosť dosiahla plný sporový úspech vo veci. Voči uvedenému rozhodnutiu je prípustný opravný 
prostriedok (odvolanie), ktoré žalobca podal dňa 18.5.2019. Na základe výzvy súdu sa advokátska kancelária vyjadrila k odvolaniu. 

Predpoklad sporového úspechu Trnavskej vodárenskej spoločnosti: 90% 

Poznámka: 

Krajský súd uznesením zo 4.9.2018, č. 1/944, vylúčil na samostatné konanie ďalší návrh spoločnosti BRNO TRUST, a.s. z 12.12.2016 
o zaplatenie 13 277 567,55 EUR s príslušenstvom podaný k tomuto konaniu a postúpil ho na Okresný súd Bratislava V. Vec na
Okresnom súde Bratislava V je monitorovaná. O postupe súdu bude Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. informovaná advokátskou 
kanceláriou.

Odhad nákladov súvisiacich s predmetným súdnym sporom: 

Na základe Zmluvy o poskytovaní právnych služieb uzavretej s klientom Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. vznikne právnemu 
zástupcovi nárok na odmenu v dohodnutej výške 4% z hodnoty časti sporu bez príslušenstva pripadajúcej na klienta vedeného na 
Krajskom súde v Bratislave pod č.k. 29 Cb 56/02, t.j. zo sumy 1 991 635,13 EUR, a to v prípade plného úspechu klienta vo veci. V prípade 
čiastočného úspechu sa odmena pomerne zníži. V prípade neúspechu nárok na odmenu nevzniká. Spoločnosti zatiaľ neboli fakturované 
žiadne náklady na základe uzavretej zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 17.10.2008. 

» Súdne konanie vedené  Okresným súdom  Bratislava V, spis. zn.  3CbZm309/2015-854, vo veci zmenkového platobného rozkazu 

vydaného na návrh navrhovateľa  BRNO TRUST, a.s. proti odporcom 1/ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., 2/ Trnavská
vodárenská spoločnosť a 3/ Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. pričom voči spoločnosti Trnavská vodárenská spoločnosť
navrhovateľ požaduje zaplatenie zmenkovej sumy 1 991 635,13 EUR so 6%-ným ročným úrokom od 11.2.2001 do zaplatenia, trovy 
protestu v sume 125,24 EUR, zmenkovú odmenu 6 638,78 EUR a náhradu trov konania.

Predmet a hodnota sporu: 

Zaplatenie zmenkovej sumy 1 991 635,13 EUR so 6% - ným ročným úrokom od 11.2.2001 do zaplatenia, trovy protestu v sume 125,24
EUR, zmenkovú odmenu 6 638,78 EUR a náhradu trov konania. 

Opis prípadu, súčasný stav: 

Vec je momentálne právoplatne ukončená. V odvolacom konaní vedenom na Krajskom súde v Bratislave, sp. Zn. 4CoZm/52/309/2017, 
vydal súd uznesenie o odmietnutí odvolania žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Bratislava V, sp. Zn. 3CbZm/309/2015 zo dňa 
14.12.2016, ktorým súd zrušil zmenkový platobný rozkaz 1Zm/894/2014 zo dňa 13.3.2015. Na základe tejto skutočnosti dosiahol 
žalovaný 2. sporový úspech v celom rozsahu a napadnutý zmenkový platobný rozkaz je právoplatne zrušený. Žalobca ako dovolateľ 
napadol predmetné uznesenie dovolaním, ku ktorému advokátska kancelária predložila v mene klienta vyjadrenie. 

V danej veci bude Najvyšší súd SR rozhodovať o dovolaní žalobcu, pričom rozhodnutie očakáva sa v roku 2020. 

Predpoklad sporového úspechu Trnavskej vodárenskej spoločnosti: 95%  

Odhad nákladov súvisiacich s predmetným súdnym sporom: 

Okresný súd Bratislava V uznesením zo dňa 20.7.2015, č.k. 3CbZm/309/2015-406, vyzval žalovaných, aby zložili preddavok na trovy 
konania. Trnavská vodárenská spoločnosť, as. Zložila preddavok na trovy konania v sume 99 913,70 EUR. Napriek viacerým výzvam 
právneho zástupcu žalovaného (zo dňa 4.10.2016 a 5.9.2018) nebol preddavok vrátený zložiteľovi. Na základe tejto skutočnosti 
advokátska kancelária zaslala dňa 12.2.2020 súdu a priamo aj do rúk zákonného sudcu opätovnú urgenciu vrátenia preddavku na trovy 
konania. 

Na základe Zmluvy o poskytovaní právnych služieb uzavretej s klientom Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. v spojení s ustanoveniami 
právnych predpisov vznikne právnemu zástupcovi nárok na tarifnú odmenu vo výške určenej v zmysle príslušných ustanovení vyhlášky 
MS SR č. 655/2004 Z.z. Spoločnosti neboli zatiaľ fakturované žiadne náklady na základe uzavretej zmluvy o poskytovaní právnych 
služieb zo dňa 17.10.2008 

Obchodná spoločnosť Michal Mrva – advokátska kancelária, s.r.o. zastupovala v roku 2019 TAVOS, a.s. v nasledovných súdnych 
konaniach: 

vec vedená pred Okresným súdom Bratislava II pod sp. zn. 42Cb/73/2011 o zaplatenie 114 292,95 EUR s prísl.;
vec vedená pred Okresným súdom Bratislava III pod sp. zn. 44C/226/2016 o zaplatenie 347,62 EUR s prísl.;
vec vedená pred Okresným súdom Zvolen pod sp. zn. 13Cb/25/2017 o zaplatenie 23 373,19 EUR s prísl.;
vec vedená pred Krajským súdom v Bratislave pod sp. zn. 6S/178/2018 voči Hlavnému banskému úradu – správna žaloba
opomenutého účastníka;
vec vedená pred Krajským súdom v Trnave pod sp. zn. 20S/174/2019 o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Národného
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inšpektorátu práce; 
6. vec vedená pred Okresným súdom Bratislava II pod sp. zn. 13Csp/39/2018 o zaplatenie 1 962,66 EUR s prísl.;
7. vec vedená pred Okresným súdom Trnava pod sp. zn. 36Cb/61/2018 o náhradu škody vo výške 34 596,78 EUR s prísl.;
8. vec vedená pred Okresným súdom Piešťany pod sp. zn. 4Cb/132/2018 o zaplatenie 106 608,33 EUR s prísl.;
9. vec vedená pred Okresným súdom Piešťany pod sp. zn. 4Cb/101/2016 o určenie neplatnosti uznesení MVZ spoločnosti;
10. vec vedená pred Okresným súdom Piešťany pod sp. zn. 9C/166/2014 o zaplatenie 100 000,00 EUR s prísl.
V konaniach uvedených v bode 1., 2., 3., 4., 5. a 6.. vystupuje Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. ako žalobca (ide o tzv. aktívny
spor) a v konaní uvedenom v bode 7., 8., 9. a 10. vystupuje ako žalovaný (ide o tzv. pasívny spor).

Zhodnotenie stavu a prípadných rizík včítane ich dopadu na rozpočet spoločnosti: 
1. Pokiaľ ide o vec vedenú pred Okresným súdom Bratislava II pod sp. zn. 42Cb/73/2011 (pred Krajským súdom v  Bratislave pod

sp. zn. 8Cob/186,187/2014) o zaplatenie 114 292,95 EUR s prísl., Krajský súd v Bratislave zrušil rozsudok prvostupňového súdu
a vec vrátil Okresnému súdu Bratislava II na ďalšie konanie a rozhodnutie vo veci . Okresný súd Bratislava II vo veci v priebehu
roku 2019 konal, avšak vec nebola právoplatne skončená. Vo veci možno očakávať procesný úspech Trnavskej vodárenskej
spoločnosti, a.s. v tomto konaní a to na 95%.

2. Vo vzťahu k veci vedenej pred Okresným súdom Bratislava III pod sp. zn. 44C/226/2016 o zaplatenie 347,62 EUR s prísl. Vydal
Okresný súd Bratislava III dňa 18.09.2017 rozsudok, ktorým nárok žalobcovi v celom rozsahu priznal. Proti rozsudku podal
žalovaný odvolanie, o ktorom bude rozhodovať Krajský súd v Bratislave. Predpoklad procesného úspechu je 95%.

3. Vo vzťahu k veci vedenej pred Okresným súdom Zvolen pod sp. zn. 13Cb/25/2017 o zaplatenie 23 373,19 EUR s prísl., Trnavská
vodárenská spoločnosť v roku 2018 rokovala so žalovaným ohľadom uzatvorenia mimosúdneho zmieru. Dňa 18.01.2019 bola
uzatvorená dohoda o urovnaní, na základe ktorej žalovaný uhradil Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. celú žalovanú istinu.
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. následne vzala žalobu v celom rozsahu späť, nakoľko bola na 100% úspešná.

4. Vo vzťahu k veci vedenej pred Krajským súdom v Bratislave pod sp. zn. 6S/178/2018 ide o uplatnenie práva Trnavskej
vodárenskej spoločnosti, a.s. byť účastníkom konania v konaní o povolení banskej činnosti spoločnosti JIVA-TRADE, s.r.o., ktorá
bola povolená v ochrannom pásme vodárenského zdroja 2. stupňa. Prípadný úspech alebo neúspech Trnavskej vodárenskej
spoločnosti, a.s. v predmetnom konaní nemá priamy vplyv na ekonomickú situáciu spoločnosti.

5. Vo vzťahu k veci vedenej pred Krajským súdom v Trnave pod sp. zn. 20S/174/2019 o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Národného inšpektorátu práce ide o uplatnenie práva Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. na preskúmanie rozhodnutia,
ktorým bola uložená pokuta vo výške 2 000 EUR, avšak následky spojené s týmto rozhodnutím sa nedajú zatiaľ presne vyčísliť,
keďže ide o prejudiciálnu otázku vo vzťahu k nároku na náhradu škody spôsobenej pracovným úrazom. Predpoklad úspechu je
50%.

6. Vo veci vedenej pred Okresným súdom Bratislava II pod sp. zn. 16Csp/39/2018  o zaplatenie 1 962,66 EUR s prísl. Bola Trnavská
vodárenská spoločnosť, a.s. úspešná v roku 2019 na 100%, keď jej Okresný súd Bratislava II priznal nárok uplatnený v súdnom
konaní v celom rozsahu. Po uplynutí lehoty na podanie odvolania však žalovaný podal proti  právoplatnému rozsudku odvolanie.
Predpoklad úspechu TAVOS, a.s. je 100%.

7. V roku 2018 bola zo strany spoločnosti CARGO GROUP SLOVAKIA s.r.o. podaná na Okresný súd Trnava žaloba o zaplatenia
náhrady škody vo výške 34 596,78 Eur s prísl. Konanie je vedené pred týmto súdom pod č. k. 36Cb/61/2018. V predmetnom
konaní bol vyhlásený medzitým rozsudok, podľa ktorého bola Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. zatiaľ neprávoplatne
uznaná za subjekt zodpovedný za škodu. Vzhľadom na dôkaznú situáciu v tomto súdnom konaní možno očakávať procesný
neúspech Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., a to v celom rozsahu. TAVOS, a.s. je však pre prípad spôsobenia  škody
poistená a dňa 21.08.2018 iniciovala vstup KOOPERATIVA poisťovne, a.s. do konania ako intervenienta, ktorý by mal v  prípade
procesného neúspechu znášať náklady za škodu a aj trov súdneho konania. Predpoklad procesného úspechu Trnavskej
vodárenskej spoločnosti, a.s. je 5%.

8. Vec vedená pred Okresným súdom Piešťany pod sp. zn. Cb/132/2018 o zaplatenie 106 608,33 EUR s prísl. je vecou, v ktorej si
SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s. uplatňujú voči TAVOS, a.s. nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia.
Predpoklad procesného úspechu pre Trnavskú vodárenskú spoločnosť, a.s. je 50%.

9. Vo vzťahu k veci vedenej pred Okresným súdom Piešťany pod sp. zn. 4Cb/101/2016 o určenie neplatnosti uznesení MVZ
spoločnosti, dňa 23.01.2019 vzali žalobcovia žalobu v celom rozsahu späť. Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. so späťvzatím
žaloby súhlasila a konanie bolo zastavené. Procesný úspech Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. teda bol v rozsahu 100%.

10. Vo veci vedenej pred Okresným súdom Piešťany pod sp. zn. 9C/166/2014 o zaplatenie 100 000,00 EUR s prísl. ide o nárok na
náhradu škody spôsobenej prevádzkovou činnosťou. V predmetnej veci vydal Okresný súd Piešťany dňa 10.04.2019 rozsudok,
ktorý zaviazal TAVOS, a.s. zaplatiť žalobcovi sumu vo výške 100 000,00 EUR spolu s prísl. Proti predmetnému rozhodnutia
podala TAVOS, a.s. odvolanie a to v celom rozsahu. V danej veci došlo k skutočne k vzniku škody v súvislosti s prevádzkovou
činnosťou TAVOS, a.s., jej výška je však v konaní zjavne nepreukázaná. TAVOS, a.s. je však pre prípad spôsobenia škody
poistená a iniciovala vstup KOOPERATIVA poisťovne, a.s. do konania ako intervenienta, ktorý by mal v prípade procesného
neúspechu znášať náklady za škodu a aj trov súdneho konania. Predpoklad procesného úspechu Trnavskej vodárenskej
spoločnosti, a.s. je 42 %, a to pri zohľadnení reálnej výšky škody, ktorá bola doposiaľ preukázaná a ktorú by mala TAVOS, a.s.
nahradiť.

Okrem vyššie uvedených súdnych sporov spoločnosť Michal Mrva – advokátska kancelária, s.r.o. zastupovala Trnavskú vodárenskú 
spoločnosť, a.s. v roku 2019 aj v konaní o uložení pokuty pred Slovenskou inšpekciou životného prostredia Bratislava, v rámci 
ktorého bola TAVOS, a.s. uložená pokuta vo výške 41 250 EUR pre tvrdené spáchanie deliktu. Maximálna výška pokuty, ktorá 
Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. hrozí je až 165 000 EUR. Dňa 02.03.2020 bolo TAVOS, a.s. doručené rozhodnutie odvolacieho 
orgánu, ktorým výšku pokuty potvrdil. TAVOS, a.s. podá proti týmto rozhodnutiam správnu žalobu, v rámci ktorej sa bude domáhať 
zníženia pokuty, prípadne úplného zrušenia predmetných rozhodnutí. Predpoklad úspechu TAVOS, a.s v  týchto konaniach je 50%. 

Michal Mrva – advokátska kancelária, s.r.o. zastupuje TAVOS, a.s. ako oprávneného vo viacerých exekučných konaniach, pričom 
jednotlivé vymáhané sumy v týchto exekučných konaniach sú vo vzťahu k hospodáreniu spoločnosti nie úplne významné.  
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B.6 Číselné údaje o hlavných  investíciách 

Prírastky investícií (vrátane nedokončených investícií)  v roku 2019 (v tis. EUR): 

Prírastky investícií v tis. EUR 

Samostatne hnuteľné veci - sólostroje 2 093 

Stavebné investície a pozemky 2 460 

Nehmotný majetok 161 

Celkom: 4 714 

Hlavné investície z hľadiska objemu v roku 2019 (v tis. EUR) nad 100 tis. EUR: 

Názov investície a popis Preinvestované 

Sací bager  - čistenie kanalizácii PN 5 ks  1 302 

Rekonštrukcia  diaľkovodu DN 1000 na trase vdj Zvončín po VDJ Trnava 1 137 

Dobudovanie vetiev verejného vodovodu v obci Suchá nad Parnou 283 

Celoobecný vodov.Cífer, 6.stav 162 

Obecná splašková kanalizácia Košolná - 2. etapa 129 

Rekonštrukcia vodovodu na ul. Kukučínova 125 

Vybudovanie vodovod. prípojok Prívod vody  Trnava-Križovany /Dudváhom 129 

Oblasti investícií zaradených v roku 2019: 

31% 

52% 

3% 

14% Vodovody

Kanalizácia

Čistenie odpadových vôd

Ostatné
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V roku 2020 v oblasti celkových investičných výdajov (vlastné zdroje) spoločnosť plánuje realizovať nižšie uvedené významné 

investície (nad 200 tis. EUR): 

Druh investície 
Investičné výdaje v 
tis. EUR 

Výmena výtlačného potrubia OC DN 500 PN v úseku Zberný dvor po VDJ Moravany, celková dĺžka 3600 m 780 

Výmena výtlačného potrubia OC DN 600 PN,ČS V. Orvište - VDJ Vrbové, úsek cca 1.000 m 500 

Rekonštrukcia kanalizácie - ulice Koniarekova, Jačmenná, Zavarská (projektová dokumentácia a realizácia) 500 
  Rekonštrukcia a vybavenie odľahčovacích komôr v Trnave (21ks) 450 
  Rekonštukcia diaľkovodu OC DN 1000 na trase vodojem Zvončín po vodojem Trnava 330 
  Klimatizácia AB PN (realizácia) 300 
  Rekonštrukcia vodovodu DN 100 v obci Dechtice dĺžka 798 m (IV. etapa) - realizácia 235 
  ČOV Trnava  - nitrifikačné nádrže (realizácia) 225 
Rekonštrukcia potrubia OC DN 100, Dobrá Voda č. d. 240 - č.d. 200,  úsek 710m 220 
  Nákup špeciálneho vozidla IVECO Daily 35C17 (30 000 €) + kamera (180 000 €) 210 

Oblasti plánovaných investícií v roku 2020: 

B.7 Informácie o vývoji nových výrobkov 
V  činnosti spoločnosti sa  neobjavili od  založenia a  vzniku spoločnosti nové výrobky alebo výrobné postupy, ktoré by boli 
hospodársky významné. Spoločnosť nevykonáva výskum ani vývoj nových výrobkov. 

B.8 Informácia o prerušení         podnikania 
V podnikaní spoločnosti nedošlo v priebehu roka k žiadnemu prerušeniu, ktoré by malo, alebo mohlo mať významný vplyv na jej 
finančnú situáciu. 

Vodovody 49% 

Kanalizácie 33% 

Ostatné 13% 

ČOV 5% 

49%

33%

13%

5%
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B.9 Priemerný počet zamestnancov, veková štruktúra, úroveň 
kvalifikácie 

Veková štruktúra zamestnancov v roku 2019: 

Ženy Muži Celkom 

Veková 
hranica 

abs. % Ø 
vek 

abs. % Ø 
vek 

abs. % Ø 
vek 

0-17

18-25 2 0,65% 24,5 12 3,9% 23,58 14 4,55% 23,71 

26-30 1 0,32% 29 11 3,57% 28,27 12 3,9% 28,33 

31-35 7 2,27% 33,43 13 4,22% 33 20 6,49% 33,15 

36-40 10 3,25% 38,6 20 6,49% 38,3 30 9,74% 38,4 

41-45 8 2,6% 42,75 18 5,84% 43,5 26 8,44% 43.58 

46-50 10 3,25% 48,7 36 11,69% 48 46 14,94% 48.15 

51-55 12 3,9% 52,58 51 16,78% 53,08 62 20,68% 52,98 

56-59 8 2,6% 57,88 52 16,88% 57,69 60 19,48% 57,72 

7 2,27% 61,14 29 9,42% 61,72 36 11,69% 61,61 

Celkom 65 21,1% 47,03 242 78,8% 48,77 307 100% 48,4 

Údaje za rok 2019 počet zamestnancov 

Stav zamestnancov k 31.12.2019 vo fyzických osobách 307 

z toho 

Oblasť vodovodov (útvar výroby vody a útvar distribúcie vody) 88 

Oblasť kanalizácií (útvar odvádzania a čistenia odpadových vôd) 103 

Oddelenie dopravy 15 

Chemicko - laboratórna činnosť 11 

Správa 90 

Kvalifikačná štruktúra zamestnania - najvyššie ukončené vzdelanie: 

Stupeň vzdelania počet % zastúpenie 

Ukončené základné vzdelanie 10 3,25% 

Stredné odborné vzdelanie - SOU 142 46,43% 

Stredné vzdelanie - bez maturity 6 1,95% 

Úplné stredné odborné vzdelanie SOU - maturita 37 12,01% 

Úplné stredné všeobecné vzdelanie - gymnázium 3 0,97% 

Úplné stredné odborné vzdelanie - maturita 48 15,58% 

Vysokoškolské vzdelanie I. stupňa 11 3,57% 

Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa 49 15,92% 

Vysokoškolské vzdelanie III. stupňa 1 0,32% 

Zamestnanci celkom 307 100,00% 
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B.10 Mená a údaje o štatutárnych a dozorných orgánoch k 
31.12.2019 

Predstavenstvo 
Zastúpenie členov predstavenstva k 31.12.2019 bolo nasledovné: 

Ing. Radovan Foltinský 
predseda predstavenstva 

Vykonávané zamestnanie: generálny riaditeľ 
spoločnosti 

Ing. Vladimír Púčik 
podpredseda 
predstavenstva 

Vykonávané zamestnanie: podpredseda 
predstavenstva 

PhDr. Július Zemko 
člen predstavenstva 

Vykonávané zamestnanie: starosta obce Špačince 

Ivan Šiška 
člen predstavenstva 

Vykonávané zamestnanie: starosta obce Borovce 

PhDr. Karol Zachar 
člen predstavenstva 

Ing. Martin Červenka 
člen predstavenstva (od 
26.11.2019) 

Vykonávané zamestnanie: 

Vykonávané zamestnanie: 

starosta obce Dechtice 

starosta obce Ratkovce 

Dozorná rada 
Zastúpenie členov Dozornej rady k 31.12.2019 bolo nasledovné: 

JUDr. Peter Bročka, LL.M. 
predseda dozornej rady 

Vykonávané zamestnanie: primátor mesta Trnava 

Mgr. Peter Jančovič, PhD. 
člen dozornej rady (od 
26.6.2019) 

Vykonávané zamestnanie: primátor mesta Piešťany 

Pavol Johanes
člen dozornej rady 

Vykonávané zamestnanie: starosta obce Kátlovce 

Mgr. Maroš Sagan, PhD. 
člen dozornej rady 

Vykonávané zamestnanie: starosta obce Cífer 

Ing. Ivan Dobrovodský      
člen dozornej rady (od 
26.6.2019) 

Vykonávané zamestnanie: starosta obce Vlčkovce 

Mgr. Eva Kukučková         
člen dozornej rady 

Vykonávané zamestnanie: starosta obce Horné Otrokovce 

JUDr. Gabriela Nagyová 
člen dozornej rady 

Vykonávané zamestnanie: právnička spoločnosti 

Juraj Kabát 
člen dozornej rady 

Vykonávané zamestnanie: vedúci útvaru odvádzania odpadových 
vôd 

Vladimír Ondrejka 
člen dozornej rady 

Vykonávané zamestnanie: pracovník oddelenia dopravy 
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Na základe rozhodnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 28.02.2020 došlo k uvedenému dňu k zmene v predstavenstve 
spoločnosti, a to: bol odvolaný predseda predstavenstva Ing. Radovan Foltinský, za nového predsedu predstavenstva bol zvolený 
Ing. Vladimír Púčik, ktorý je zároveň poverený vykonávať funkciu generálneho riaditeľa a bol zvolený nový podpredseda 
predstavenstva
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B.11 Peňažné a naturálne príjmy a tantiémy 
Členovia predstavenstva (okrem tých, ktorí vykonávajú funkciu starostu obce) prijali v roku 2019 od Trnavskej vodárenskej 
spoločnosti, a.s., v súlade s internými predpismi spoločnosti, peňažné príjmy vo výške 40 tis. EUR (táto informácia sa uvádza aj v 
poznámkach účtovnej závierky k 31.12.2019 na strane 8  tejto výročnej správy). Naturálne príjmy neboli poskytnuté, tantiémy za rok 
2019 budú poskytnuté v roku 2020 vo výške navrhnutej predstavenstvom, posúdenej dozornou radou a schválenej valným 
zhromaždením. 

Členovia dozornej rady (okrem tých, ktorí vykonávajú funkcie primátorov a starostov miest a obcí) prijali v roku 2019 od Trnavskej 
vodárenskej spoločnosti, a.s., v súlade s internými predpismi spoločnosti, peňažné príjmy vo výške 21 tis. EUR (táto informácia sa 
uvádza aj v poznámkach účtovnej závierky k 31.12.2019 na strane 8  tejto výročnej správy). Naturálne príjmy neboli poskytnuté. 

Aktuálne vedenie spoločnosti tvoria generálny riaditeľ, technicko-prevádzkový a investičný riaditeľ, obchodný a ekonomický riaditeľ 
a manažér logistiky a do júla 2019 aj manažér ľudských zdrojov. 

Členom orgánov spoločnosti, ani vedúcim zamestnancom neboli spoločnosťou v roku 2019 poskytnuté žiadne pôžičky a nemajú 
voči spoločnosti žiadne záväzky. Spoločnosť im neposkytla žiadne záruky a iné zaistenia či plnenia. Medzi Trnavskou vodárenskou 
spoločnosťou, a.s., členmi orgánov a vedúcimi zamestnancami spoločnosti (okrem miezd za výkon povolania) nie sú žiadne iné 
peňažné vzťahy, ako tu uvedené. 

B.12 Počet akcií spoločnosti v majetku členov orgánov a vedúcich 
zamestnancov         emitenta 

Členovia predstavenstva nemajú vo svojom majetku žiadne akcie Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Členovia dozornej rady 
nemajú vo svojom majetku žiadne akcie Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Vedúci zamestnanci nemajú vo svojom majetku žiadne 
akcie Trnavskej vodárenskej spoločnosti a.s. 
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C Údaje o finančnej situácii emitenta registrovaného cenného 
papiera 

C.1 Prehľad o stave vlastného imania v rokoch 2017 až 2019 (v tis. EUR) 

C.2 Výsledok hospodárenia na 1 akciu 

C.3 Dividendy na akciu za účtovné   obdobie 

C.4 Obchodné spoločnosti, v ktorých emitent vlastní priamo alebo nepriamo viac ako 10% základného imania 

C.5 Údaje o očakávanej hospodárskej a finančnej situácii v roku 2020 



C.1 Prehľad o stave vlastného imania v rokoch 2017 až 2019 
(v tis. EUR) 

Základné imanie zapísané v obchodnom registri sa v hodnotenom roku nezmenilo oproti roku predchádzajúcemu a jeho výška je 
51 883 604 EUR. 

Rok 2017 2018 2019 

Základné imanie zapísané 51 884 51 884 51 884 

Kapitálové fondy (emisné ážio) 8 215 8 215 8 215 

Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov 3 136 3 136 3 136 

Zákonný rezervný fond 773 847 908 

Štatutárne fondy (fond rozvoja) 4 054 4 663 5 142 

Nerozdelený zisk minulých rokov 0 0 0 

Neuhradená strata z minulých rokov 0 0 0 

Výsledok hospodárenia po zdanení 743 599 578 

Vlastné imanie celkom 68 805 69 344 69 863 

Počet akcií 1 563 230 1 563 230 1 563 230 

Vlastné imanie na 1 akciu 44,01 EUR 44,36 EUR 44,69 EUR 

C.2 Výsledok hospodárenia na 1 akciu 
V pripojenej tabuľke je uvedený výsledok hospodárenia (+ zisk / - strata) po zdanení z bežnej činnosti emitenta na 1 akciu. 

Rok 2018 2019 

zisk/strata na 1 akciu (EUR) +0,383 +0,370

C.3 Dividendy na akciu za účtovné obdobie 
Po zaúčtovaní odloženej dane a splatnej dane (zrážková daň z kladných úrokov) spoločnosť vykázala kladný výsledok hospodárenia po 
zdanení: zisk vo výške 578 447 EUR. Na základe tejto skutočnosti je možné realizovať valným zhromaždením schvaľovanie o vyplatení 
dividend za rok 2019. Za rok 2018 neboli vyplatené žiadne dividendy. 

C.4 Obchodné spoločnosti, v ktorých emitent vlastní priamo 
alebo nepriamo viac ako 10 % základného imania 

Nie sú. 

C.5 Údaje o očakávanej hospodárskej a finančnej situácii v roku 
2020 

 Spoločnosť nemá priamu ani nepriamu účasť v žiadnej právnickej ani 
fyzickej osobe a nie je súčasťou konsolidovaného celku. 
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D Údaje o osobách zodpovedných za výročnú správu a overenie 
účtovnej  závierky 



D Údaje o osobách zodpovedných za výročnú správu a overenie 
účtovnej        závierky 

Táto výročná správa bola spracovaná Trnavskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov a zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov a nemožno ju  chápať ako ponuku k 
nákupu či predaju akcií Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. 

Všetky výhľady a údaje týkajúce sa budúcej činnosti alebo výsledkov budúcej hospodárskej situácie alebo postavenia trhu, ktoré sú 
zaradené do tejto výročnej správy, nemožno považovať za záväzné vyhlásenia. 

Všetky dokumenty a materiály uvádzané vo výročnej správe sú k nahliadnutiu v sídle Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., 
Priemyselná 10, Piešťany v pracovných dňoch od 8. do 12. hodiny. 
Údaje uvádzané vo výročnej správe sa vzťahujú k 31.12.2019, ak nie je uvedené inak. 

Osoby zodpovedné za výročnú správu: 

 Ing. Vladimír Púčik 
Bytom: Ružindol, Ružindol 417, PSČ   916 61 Predseda predstavenstva (od 28.2.2020) 
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 

Ivan Šiška 
Bytom: Borovce, Borovce 350, PSČ   922 09 Podpredseda predstavenstva (od 28.2.2020) 
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 

Čestné vyhlásenia 

Ja, Vladimír Púčik vyhlasujem, že údaje uvedené vo výročnej správe zodpovedajú skutočnosti a žiadne podstatné okolnosti, ktoré by 
mohli ovplyvniť presné a správne posúdenie Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. ako emitenta registrovaných akcií neboli 
vynechané. 

Ing. Vladimír Púčik 
Predseda predstavenstva Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. 

v. r.

Ja, Ivan Šiška vyhlasujem, že údaje uvedené vo výročnej správe zodpovedajú skutočnosti a žiadne podstatné okolnosti, ktoré by mohli 
ovplyvniť presné a správne posúdenie Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. ako emitenta registrovaných akcií neboli  vynechané. 

       Ivan Šiška 
 Podpredseda predstavenstva Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s.  

v. r.

Osoba zodpovedná za overenie účtovnej závierky: 
Účtovnú závierku Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. zostavenú k 31.12.2019 overovala audítorská spoločnosť: 
E.R. Audit, spol. s r.o., Gagarinova 7/b, 821 03 Bratislava. 
Licencia SKAU č. 114, Obchodný register Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 11217/B.  
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E Správa o činnosti Dozornej rady Trnavskej vodárenskej 
spoločnosti, a.s. a jej stanovisko k riadnej individuálnej účtovnej 
závierke spoločnosti za rok 2019 



E Správa o činnosti Dozornej rady Trnavskej 
vodárenskej spoločnosti, a.s. a jej stanovisko
k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti 
za rok 2019

»»»»

Odporučenie č. 1:
Dozorná rada Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. po preskúmaní individuálnej účtovnej závierky Trnavskej 
vodárenskej spoločnosti, a.s. za rok 2019 odporúča valnému zhromaždeniu Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. 
túto závierku S C H V Á L I Ť .

Čistý zisk Spoločnosti po zaúčtovaní dane za rok 2019: 578 447 EUR
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Odporučenie č. 2:
Dozorná rada Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. po posúdení návrhu na rozdelenie vytvoreného zisku Spoločnosti 
za rok 2019 odporúča valnému zhromaždeniu Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. S C H V Á L I Ť rozdelenie 
vytvoreného zisku Spoločnosti za rok 2019 nasledovne:

Čistý zisk Spoločnosti po zaúčtovaní dane za rok 2019: 578 447 EUR

Odporúčanie č. 3:
Dozorná rada Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. po posúdení návrhu Predstavenstva Trnavskej vodárenskej 
spoločnosti, a.s. na audítora na overenie individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2020 odporúča valnému 
zhromaždeniu Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., aby S C H V Á L I L O Predstavenstvom spoločnosti predložený 
návrh na audítora na overenie individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2020, a to spoločnosť E.R. Audit, spol. 
s r.o., so sídlom Gagarinova 7/b, 821 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO 35 692 855, zapísanej v Obchodnom registri 
súdu Bratislava I., Oddiel Sro, Vložka č. 11217/B.

Odporučenie č. 4:
Dozorná rada Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. po preskúmaní Výročnej správy Spoločnosti za rok 2019 odporúča 
valnému zhromaždeniu Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. túto správu P R E R O K O V A Ť .

JUDr. Peter Bročka, LL. M.
      Predseda dozornej rady 

 Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. 

v. r.
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F  Správa o podnikateľskej aktivite spoločnosti a o stave majetku za rok 
2019 

F.1 Organizačná štruktúra spoločnosti 

F.2 Výroba a distribúcia pitnej vody 

F.3 Čistenie a odvádzanie odpadových vôd 

F.4 Skúšobné laboratórium 

F.5 Energetika 

F.6 Manažment kvality a politika kvality 

F.7 Základné ekonomické ukazovatele 



F.1 Organizačná štruktúra spoločnosti 
Na čele spoločnosti stojí generálny riaditeľ, ktorý plní úlohy spoločnosti, ktorými ho poveruje predstavenstvo spoločnosti ak o 
kolektívny štatutárny orgán, ktorému je podriadený na základe Organizačného poriadku. V priamej riadiacej pôsobnosti generálneho 
riaditeľa sú jednotliví riaditelia úsekov, manažér logistiky a manažér HR, ktorí spolu s generálnym riaditeľom tvoria vedenie 
spoločnosti. Riaditelia úsekov a vyššie spomenutí špeciálni manažéri, plnia úlohy spoločnosti, ktoré na nich deleguje generálny 
riaditeľ, riadia, vedú, motivujú, kontrolujú a hodnotia výkonný manažment spoločnosti. Výkonný manažment spoločnosti je 
zastúpený vedúcimi jednotlivých útvarov, príp. oddelení, ktorí sú zodpovední za ich riadenie, ako aj plnenie úloh, ktorými ich 
poveruje vedenie spoločnosti, najmä v oblasti výkonu činností tvoriacich predmet činnosti spoločnosti a ostatných súvisiacich  
činností. 
Členenie organizačných jednotiek spoločnosti vytvára predpoklady plnenia úloh spoločnosti vyplývajúce zo stanoveného predmetu 
činnosti. Spoločnosť je rozdelená na samostatné organizačné jednotky, ktoré nemajú právnu subjektivitu.  

V spoločnosti sú identifikované tieto organizačné jednotky: 

» úseky

» útvary

» oddelenia

Úsek je zameraný na komplexné riešenie celého okruhu hlavných činností v danej oblasti. Na čele úseku je riaditeľ úseku alebo  
špeciálny manažér. Úsek sa ďalej delí na útvary, príp. oddelenia. 
Útvar zaisťuje ucelený súbor činností v určitej odbornej oblasti. Na čele útvaru je vedúci útvaru.  
Oddelenie je odborná organizačná jednotka, ktorá zaisťuje užší rozsah konkrétnych navzájom súvisiacich činností. Na čele odde lenia 
môže byť vedúci oddelenia. 

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

29



Organizačná štruktúra 

Generálny 
riaditeľ 

(GR) 

Externý dodávateľ služieb  

Advokátska kancelária 
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F.2 Výroba a distribúcia pitnej vody 
Trnavská vodárenská spoločnosť poskytovala v minulom roku svoje služby klientom 64 miest a obcí, v trnavskom okrese to bolo pre 33, v 
piešťanskom 19 a hlohoveckom okrese pre 12 miest a obcí. Zásobovanie pitnou vodou bolo realizované prevádzkovaním 66 vodných 
zdrojov (ďalej „VZ“) pitnej vody (studní, vrtov, prameňov), 55 čerpacích staníc, 35 vodojemov, 4 akumulačných nádrží a 801,439 km 
vodovodných sietí. Situácia v zásobovaní odberateľov pitnou vodou počas uplynulého roka bola stabilizovaná aj napriek klimaticky 
náročnému obdobiu počas roka, ktorý bol charakteristický celkovým zrážkovým deficitom. V sledovanom období vo vodohospodárskych 
zariadeniach spoločnosti, zo 66 prevádzkovaných zdrojov podzemnej vody, bolo vyrobených 15 518 458 m3 pitnej vody.

Tabuľka a graf: Množstvo vody vyrobenej vo vlastných vodohospodárskych zariadeniach (studne, vrty, pramene) v roku 2019 

Pri porovnaní pôvodne povolených odberných množstiev prameňov v správe a prevádzke TAVOS, a.s. a následne vyhodnotením súborov 
dlhoročných meraní ich skutočnej výdatnosti, sa prejavil špecifický pokles výdatnosti zásob podzemných vôd, v dôsledku dlhodobých 
poklesov zrážkových úhrnov a eróznej ľudskej činnosti, čo negatívne ovplyvnilo zásobovanie pitnou vodou v osídlených oblastiach, ktoré sú 
dotované výlučne z pramenísk (napr. oblasť Smolenice, Lošonec). Deficit pramennej zásoby pitnej vody, kde z pôvodne povoleného 
množstva 265,97 l/s bolo možné v sledovanom období gravitačne vyťažiť len cca 66,57 l/s, zvýšil nároky na energiu pri využívaní ťažby vody 
z vrtov a studní v správe a prevádzke spoločnosti. 

Lokalita vodného zdroja Názov vodného zdroja  
Množstvo vody vyrobenej 

z VZ v roku 2019 (m3) 

Dechtice De 8-De 11     5 177 990  

Veľké Orvište RH9-RH16     2 927 330  

Trnava Bučanská S1-S3     1 699 142  

Dobrá Voda Prameň Hlávka     1 429 560  

Leopoldov S1-S5     1 174 060  

Rakovice HVV 3-HVV 8  272 828  

Sokolovce HS1 - HS4  165 374  

Chtelnica Prameň Vítek  164 344  

Ostatné VZ v správe TAVOS, a.s. Ostatné VZ     2 507 830  

Spolu za všetky VZ      15 518 458  
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Tabuľka: Prehľad výdatnosti prameňov za obdobie r. 2010 – 2019 

Pri dodávke vody spoločnosť splnila všetky povinnosti plynúce zo súčasne platnej legislatívy. V stanovených termínoch boli spracované 
podklady pre plnenie ukazovateľov týkajúcich sa vodárenských zdrojov a výroby vody, vyplývajúcich z Vyhlášky Ministerstva životného 
prostredia SR č. 605/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. Pravidelne boli spracovávané a príslušným inštitúciám zasielané všetky 
mesačné hlásenia týkajúce sa výroby vody, jej kvality, čerpania a distribúcie. 
V roku 2019 útvar výroby vody vykonával priebežne kontroly využívaných vodárenských zdrojov a ich ochranných pásiem, realizoval 
režimové merania hladín podzemnej vody a čerpaného množstva v exploatovaných vrtoch, studniach a indikačných vrtoch. Zabezpečoval 
činnosť čerpacích staníc  v správe spoločnosti. Zistené závady a nedostatky boli v časovom slede, s prihliadnutím na finančné možnosti 
spoločnosti, priebežne odstraňované.  
Spoločnosť pokračovala v prehodnocovaní legislatívne nutných povolení, overovaní využiteľného množstva podzemnej vody vo vodných 
zdrojoch v správe a prevádzke. Do konca roku 2019 bolo v zmysle plánu prehodnotených 2/3 vodných zdrojov s predpokladom ukončenia 
spracovania a schválenia záverečných správ pre všetky vodné zdroje, ktoré sú využívané na zásobovanie v rámci pôsobnosti vodárenskej 
spoločnosti v roku 2020. 
Spoločnosť prostredníctvom útvaru distribúcie vody zabezpečovala pitnú vodu v 64 obciach Trnavského kraja. Na 801,439 km vodovodnej 
siete realizovala v roku 2019 preplachovanie, kontrolu funkčnosti hydrantov a ich označenia, kontrolu, údržbu a opravu redukčných 
ventilov, kontrolu funkčnosti a pretáčanie trasových a prípojkových uzáverov. 
Útvar distribúcie vody riešil prioritne údržbu a opravy porúch na verejnom vodovode s cieľom znižovať objem strát, ktoré tvoria významnú 
zložku nefakturovanej vody a úzko súvisia s technickým stavom prevádzkovanej siete. V roku 2019 bolo sanovaných 319 porúch na 
vodovodnej sieti. 

Medziročné porovnanie sanovaných porúch: 

Medzi významné investičné akcie zrealizované v roku 2019, pri realizácii ktorých spolupracovali útvary výroby a distribúcie vody patria: 

Rekonštrukcia diaľkovodu DN 1000 VDJ Zvončín -Trnava.     Stavba sa realizovala v katastrálnom území Trnava. Rekonštrukcia oceľového 
potrubia – diaľkovodu DN 1000 ako I. etapa na trase z VDJ Zvončín do VDJ Trnava. Uvedená trasa je jednou z hlavných prívodných potrubí 
vody pre mesto Trnava. V súčasnej dobe je z  dôvodu častých porúch mimo prevádzky a v roku 2020 sa pripravuje rekonštrukcia 
zostávajúcej časti trasy. Stavba sa realizovala v katastrálnom území Trnava. Rekonštrukcia oceľového potrubia – diaľkovodu DN 1000 ako I. 
etapa na trase z VDJ Zvončín do VDJ Trnava. Rekonštrukcia sa zrealizovala vťahovacou technológiou Relining, kde sa do pôvodného 
potrubia DN 1000 vtiahlo PEHD potrubie Da 900x53,3, SDR 17, PE 100, PN 10, v celkovej dĺžke 2373,27 m. V zmysle spracovanej projektovej 
dokumentácie bola trasa rozdelená na 5 úsekov. 

Rekonštrukcia potrubia LT DN100 na Kukučínovej ulici v meste Trnava, dĺžka 440m – opotrebovanie tohto potrubia si v predchádzajúcom 
období vyžiadalo niekoľkonásobné sanácie havárií  na sieti, ktoré sa prejavovali výverom. V danom úseku bola realizovaná výmena 
trasových uzáverov, nakoľko nebolo možné odstaviť daný úsek a bolo potrebné prerušenie dodávky vody  pre značnú časť lokality mesta 
Trnava. Značne amortizované liatinové potrubie bolo nahradené novým potrubím. Spôsob realizácie rekonštrukcie  si vyžadoval potrebu 
zachovania zásobovania obyvateľstva pitnou vodou počas realizácie stavby, nakoľko sú po celej trase zrealizované vodovodné prípojky pre 
rodinné domy. Požiadavku zachovania dodávky pitnej vody do napojených nehnuteľnosti vysúťažený zhotoviteľ zabezpečil. 

Rok Mariáš Hlávka Vítek Kozí stok STOK 2
Sväté 

Studne
Lopašovka Striebornica Pod Javorom Hlavina

∑ odberov za 
rok v l/s

2010 26,16          52,84     8,48     2,90      5,24     1,89      2,96       4,04        2,95        -       107,46        
2011 27,51          51,06     6,14     3,76      5,59     1,90      3,13       3,74        3,47        -       106,30        
2012 26,20          45,52     6,15     1,28      4,57     2,05      3,29       2,17        2,26        1,78      95,27          
2013 25,49          46,45     6,71     3,19      3,65     1,89      3,09       2,30        2,54        1,55      96,86          
2014 24,10          47,28     7,77     1,43      2,55     2,78      3,59       1,97        2,58        0,44      94,49          
2015 20,50          47,53     7,05     2,96      4,32     1,49      3,23       3,35        3,82        0,81      95,06          
2016 17,60          46,90     7,01     2,74      2,84     4,10      3,43       3,42        3,87        0,29      92,20          
2017 7,47            45,41     5,41     1,02      3,70     1,88      2,47       3,41        3,90        0,20      74,87          
2018 - 44,91     4,40     0,80      3,92     2,82      1,06       3,42        3,92        1,79      67,04          
2019 - 45,33     5,21     0,87      3,94     2,54      0,59       3,46        4,53        0,10      66,57          

Q povolené,  l/s 130,00        80,00     13,50   3,00      6,00     6,00      4,30       11,00     10,00     2,17      265,97      

319 sanovaných porúch  v roku 2019 

383 sanovaných  porúch  v roku 2018 
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Medziročné porovnanie zrealizovaného pripojenia 

 
f: Počet zásobovaných obyvateľov z v

erejného v
odovodu 

Počet zásobovaných obyvateľov z verejného vodovodu 

15
2 

37
2 

15
3 

93
5 

15
5 

49
8 

15
7 

06
1 

15
8 

62
4 

16
0 

15
8 

16
3 

39
0 

16
4 

38
6 

16
5 

46
0 

16
9 

22
9 

17
0 

96
5 

17
1 

03
9 

17
1 

41
6 

17
2 

44
9 

17
3 

90
6 

17
4 

23
2 

140 000 

150 000 

160 000 

170 000 

180 000 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

ZÁ
SO

BO
VA

N
É 

O
BY

VA
TE

ĽS
TV

O
 

ROK 

707 nových prípojok v roku 2018 

797 nových prípojok v roku 2019 

517 nových prípojok v roku 2017
 

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

33



F.3 Čistenie a odvádzanie odpadových vôd 
Odvádzanie odpadových vôd v roku 2019 zabezpečovala spoločnosť gravitačnou a tlakovou kanalizačnou sieťou v dĺžke 585,632 km a 
sústavou čerpacích staníc odpadových vôd. V priamej prevádzke sa realizovali úkony cyklickej údržby siete, výmena opotrebovaných 
technologických častí a inštalácia nových prvkov, ktoré sú priamou súčasťou siete (záchytné koše, hrablice ...). Systematicky dochádzalo 
k výmene poškodených kanalizačných poklopov na sieti (dodávateľskou firmou) ako i k drobným stavebným úpravám objektov stokovej 
siete (vo vlastnej réžii). Zvýšil sa dôraz na technologické vybavenie nových čerpacích staníc podľa požiadaviek prevádzky, čo zabezpečilo 
plynulú prevádzku siete. 
Aj v roku 2019 pokračovala spoločnosť v realizácii systematického hydromechanického čistenia kanalizačnej siete za pomoci špeciálneho 
kanalizačného vozidla MAN KROLL, pričom sa zároveň pri čistení overovala a aktualizovala kanalizačná sieť zakreslená v elektronickej 
podobe (GIS). 
Pred koncom roka sa začala III. etapa rekonštrukcie časti garáží pre parkovanie  špeciálnej kanalizačnej techniky.  
Spoločnosť sa zamerala aj na kontrolu realizácie napojenia nových producentov, a to pri budovaní nových stavieb, alebo pri postupnom 
napájaní starších nehnuteľností na existujúce odbočenia vybudované na sieti v rámci projektu financovaného z fondov EÚ. 

Tabuľka: Medziročné porovnania na úseku odvádzania odpadových vôd 

2018 2019 

Počet obcí s verejnou kanalizáciou  49   49  

Celková dĺžka kanalizačnej siete v km    573 403     585 632  

Počet odľahčovacích komôr  36   36  

Počet KPS v správe spoločnosti      214       214  

Počet KPS pripojených na dispečing      103       103  

Počet porúch na kanalizačnej sieti  608       645  

Spoločnosť zabezpečovala v roku 2019 čistenie odpadových vôd prevádzkou 6 čistiarní odpadových vôd, do ktorých boli odvádzané 
odpadové vody zo 49 obcí. Dosiahnutie kvality vypúšťaných odpadových vôd do recipientov sa realizovalo v súlade s platnou legislatívu a 
udržania technologických procesov jednotlivých čistiarní odpadových vôd (ďalej „ČOV“), ČOV Trnava v katastrálnom území obce Zeleneč, 
ČOV Piešťany, ČOV Krakovany, ČOV Dechtice, ČOV Leopoldov a ČOV Madunice, v súlade s plánom prevádzkového monitoringu pre 
príslušné časové obdobie – rok 2019. Obdobne bola sledovaná aj kvalita odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie od 
jednotlivých producentov zaradených do inšpekčného monitoringu. V rámci inšpekčného monitoringu bolo v priebehu roka 2019 
kontrolovaných 20 producentov, z toho 11 producentov, ktorých odpadové vody sú čistené na ČOV Trnava a 9 producentov, ktorých 
odpadové vody sú privádzané a čistené na ČOV Piešťany a ČOV Krakovany. Celkové množstvo vyčistených odpadových vôd na 
prevádzkovaných ČOV bolo 13 700 966 m3. 

V tabuľke sú uvedené množstvá vyčistenej odpadovej vody vypúšťanej do recipientu z jednotlivých ČOV. Množstvo privážaných žumpových 
odpadových vôd (ďalej „OV“) sa v porovnaní s rokom 2018 opäť zvýšil. 

Tabuľka a graf: Množstvo vyčistených odpadových vôd vypúšťaných do recipientu v roku 2019 

ČOV 
Množstvo vyčistenej 

vody (m3) 
Množstvo privezených 
žumpových vôd (m3) 

Recipient 

Trnava    9 404 762      7 499  Trnávka 

Piešťany    3 583 068    18 841  Dubová 

Krakovany       151 927      9 918  Holeška 

Dechtice       220 009   429  Horná Blava 

Leopoldov       288 436      1 265  Váh 

Madunice   52 764        -  Drahovský kanál 

Spolu      13 700 966    37 952  
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ČOV Trnava 
ČOV Trnava bola v priebehu roka 2019 prevádzkovaná v súlade s platným rozhodnutím na užívanie stavby a schváleným prevádzkovým 
poriadkom. V prevádzke boli obe linky biologického čistenia.  
Pretrvávajúcim problémom je zvyšujúca sa koncentrácia organického znečistenia a dusíkatých látok, najmä amoniakálneho dusíka, na 
vstupe do ČOV. Prietoky odpadových vôd na ČOV nepredstavujú hydraulické riziko, avšak z pohľadu látkového zaťaženia sme sa dostali 
v niektorých mesiacoch nad projektovanú kapacitu. Napriek zvýšenému látkovému zaťaženiu na vstupe ČOV odstraňuje organické 
znečistenie na požadovanú úroveň. Problém je v odstraňovaní dusíkatého znečistenia, hlavne amoniakálneho dusíka, vplyvom nízkej 
koncentrácie kyslíka v nitrifikačných nádržiach. Na roky 2020-2021 je naplánovaná rekonštrukcia prevzdušňovacieho systému nádrží 
biologického čistenia, ktorá by mala zabezpečiť vyšší výnos kyslíka do nádrží.  

ČOV Piešťany 
ČOV Piešťany v roku 2019 z pohľadu vyčistenej vody pracovala v súlade s rozhodnutím a spĺňala limity povolené vypúšťať do recipientu. 
Porovnaním množstva a kvality odpadovej vody pritekajúcej na ČOV s projektovanými hodnotami nám vyplynulo, že kapacita čistiarne bola 
dostatočná na odstraňovanie privádzaného znečistenia. Technologickým nedostatkom bolo kalové hospodárstvo z dôvodu neukončenej 
rekonštrukcie vyhnívacej nádrže. Prevádzkovanie iba jednej vyhnívacej nádrže spôsobovalo vyššiu produkciu prebytočného kalu. Plánované 
ukončenie rekonštrukcie vyhnívacej nádrže je v roku 2020, kedy bude opäť zapracovaná do prevádzky.  
V rámci realizovania investičných akcií bola na ČOV vybudovaná záchytná nádrž na nebezpečné látky. Nádrž o objeme 7 m3 bude slúžiť ako
havarijná nádrž v prípade úniku koagulantu v rámci objektu chemického hospodárstva ČOV.  

ČOV Krakovany 
ČOV Krakovany aj po roku trvalej prevádzky spĺňala požiadavky platnej legislatívy. Čistiaci proces bol  v roku 2019 stabilný a dosahoval 
vysoké účinnosti odstraňovania znečistenia z odpadovej vody. V priebehu roka 2019 bol pozorovaný nárast koncentrácie znečistenia na 
vstupe do ČOV. Prietoky odpadovej vody na ČOV predstavovali približne jednu tretinu z priemerného projektovaného prietoku. Aj napriek 
nárastu koncentrácie znečistenia na prítoku má ČOV vzhľadom na nízke prietoky dostatočnú kapacitu z pohľadu projektovaného látkového 
zaťaženia. 

ČOV Dechtice 
ČOV Dechtice bola počas celého roku 2019 technologicky stabilná, s vysokou účinnosťou odstraňovania znečistenia z odpadovej vody.  ČOV 
bola prevádzkovaná v súlade s platným rozhodnutím na užívanie stavby a schváleným prevádzkovým poriadkom. Odstraňovanie dusikatého 
znečistenia prebiehalo aj počas zimných mesiacov, kedy bola teplota vody pod 9 °C.  Z hľadiska látkového zaťaženia dosahuje ČOV približne 
50% z projektovanej kapacity.  

ČOV Madunice 
ČOV Madunice bola navrhnutá ako mechanicko-biologická ČOV s dvomi paralelnými linkami a s aeróbnou stabilizáciou kalu. Podobne ako 
v roku 2018 bola aj v minulom roku v prevádzke iba jedna linka.  Čistiaci proces bol zhoršený len v prípade technických porúch strojných 
zariadení. Po vykonaní opravy sa čistiaci proces opäť stabilizoval. V budúcnosti bude však nutná investícia do rekonštrukcie objektu 
a technológie. Z technológie bude potrebné najmä obnoviť obtokové potrubie ČOV, vymeniť potrubie vratného kalu a prebytočného kalu.  

ČOV Leopoldov 
ČOV Leopoldov patrila aj v roku 2019 medzi technologicky stabilnú ČOV, napriek zvýšenému prítoku odpadových vôd. Čistiaci proces 
nevykazoval problémy a  z pohľadu vyčistenej vody ČOV pracovala v súlade s rozhodnutím a spĺňala limity povolené vypúšťať do recipientu. 
Zvýšené prietoky však spôsobovali látkové preťaženie ČOV a prekročenie projektovanej kapacity. Z tohto dôvodu nie je vhodné navyšovanie 
množstva dovezených žumpových vôd.  
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F.4 Skúšobné laboratórium 
Skúšobné laboratórium (ďalej „SL“) spoločnosti v roku 2019 realizovalo nasledujúce činnosti: 

» mikrobiologické skúšky pitných a odpadových vôd;

» biologické skúšky pitných a odpadových vôd;

» fyzikálno-chemické skúšky pitných vôd;

» výkon skúšky ŠOA a ŠAA;

» fyzikálno-chemických skúšky odpadových vôd;

» fyzikálno-chemických skúšky kalov;

» odberu vzoriek (pitných, odpadových vôd a kalov); 

v prvom rade pre interných zákazníkov (útvary vodárenskej spoločnosti) ako aj pre externých zákazníkov. 

V roku 2019 bolo v SL TAVOS, a.s. spracovaných 5 610 vzoriek v nasledujúcom členení: 

» vzorky pitných vôd  odobratých z odberných miest v správe vodárenskej spoločnosti v počte 1 216;

» vzorky odpadových vôd a kalov odobratých z TP ČOV v správe vodárenskej spoločnosti v počte    1 589;

» vzorky odpadových vôd odobratých od producentov OV do VK v počte 82;

» vzorky pitných vôd  pre externých zákazníkov v počte 2 432;

» vzorky odpadových vôd  pre externých zákazníkov v počte 81;

» kontrolné vzorky pre systém manažérstva SL v počte 210.

Prehľad výkonov SL v počte vzoriek je znázornený na grafe č. 1, z ktorého je vidieť výrazný nárast externých zákaziek. SL vodárenskej 
spoločnosti sa podarilo v roku 2019 získať mimoriadnu zákazku (Eurofins BELL NOVAMANN), výkon biologických skúšok. Zákazka bola 
ukončená v júli 2019. 

Graf: Prehľad výkonov SL vodárenskej spoločnosti 

Politika a postupy systému kvality sú zamerané na poskytovanie odborných a kvalitných služieb zákazníkom pri skúšaní vzoriek pitnej 
a odpadovej vody a prevádzkových hmôt ČOV. 

Na zabezpečenie funkčnosti systému kvality sa v SL dodržiava systém manažérstva kvality, riadenie dokumentácie, organizačné a technické 
zabezpečenie, nezávislosť, nestrannosť a vierohodnosť vykonávania skúšok. Previerky systému kvality sú realizované účasťou na 
medzilaboratórnych porovnávacích skúškach, posudzovaním externými orgánmi - reakreditáciou SNAS, internými auditmi, internými 
kontrolami ako i preskúmaním manažmentom.  

Výsledky interných auditov 

SL  vykonáva interné audity v súlade s plánom interných auditov. Na túto činnosť má preškolených vlastných pracovníkov. V priebehu roka 
2019 bolo v SL vodárenskej spoločnosti vykonaných celkovo 15 interných auditov. 

V rámci IA boli  preverené  oblasti  PK. Žiadna nezhoda nebola takého rozsahu, aby bolo potrebné pozastaviť prácu v SL. 
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Nápravné a preventívne opatrenia boli uložené po vyhodnotení interných auditov a interných kontrol. Počas roku 2019 bolo uložených  10 
nápravných a preventívnych opatrení.  

Posudzovanie externými orgánmi 
V SL v roku 2019 SL vodárenskej spoločnosti, prešlo reakreditáciou SNAS podľa novej ISO/IEC 17025:2017. V rámci reakreditácie bola 
zistená 1 nezhoda a boli laboratóriu uložené 2 návrhy na zlepšenie a 2 riziká. Laboratóriu bola udelená akreditácia. 

Výsledky medzilaboratórnych porovnávaní alebo skúšok spôsobilosti   

SL sa v roku 2019 zúčastnilo 3 medzilaboratórnych porovnávacích skúšok.  

Jednej organizovanej Národným referenčným laboratóriom VÚVH Bratislava: 
1. v mikrobiologických ukazovateľoch (MPS-MBR-10/2019)

Dvoch zahraničných medzilaboratórnych porovnávacích skúšok organizovaných CSlab Praha: 
1. v chemických ukazovateľoch OV(PT/CHA/8/2019)

2. v špeciálnych chemických ukazovateľoch PV – kovy, PAU, POL (PT/CHA/10/2019)

Tabuľka: Vyhodnotenie účasti v MPS 

Na základe uvedeného  a výsledkov z predchádzajúcich období môžeme konštatovať, že SL vodárenskej spoločnosti dlhodobo dosahuje 
dobrú úspešnosť v mikrobiologických skúškach, chemických skúškach pitných a odpadových vôd,  v ukazovateľoch ŠAA, ŠOA a odberoch.  

Spätná väzba od zákazníkov 

Na získanie informácií od zákazníka používa SL Dotazník spokojnosti zákazníka a osobné jednania so zákazníkom. V roku 2019 bolo 
zákazníkom SL vodárenskej spoločnosti  odovzdaných 45 dotazníkov spokojnosti zákazníka. 

Dotazníky spokojnosti boli analyzované podľa prvkov: 

1.Kvalita ponúkaných služieb
2.Komunikácia so SL
3.Plnenie termínov dodávky
4.Odborná spôsobilosť personálu
5. Informovanosť o poskytovaných službách
6.Cenová politika
7.Celkový dojem zo SL
8.Návrhy a pripomienky:

Výsledky analýzy dotazníka spokojnosti: 
Žiaden prvok dotazníka nebol vyhodnotený ako nevyhovujúci, čo poukazuje na splnenie cieľa SL – uspokojovať potreby zákazníka. 

 Sťažnosti 

V roku 2019 nebola v Knihe sťažností zapísaná žiadna písomná sťažnosť od zákazníka. 

Ďalším významným faktorom v činnosti SL vodárenskej spoločnosti  bolo organizovanie výkonu skúšok  pri príležitosti  „Dňa vody“.  V rámci 
tejto akcie  vykonalo SL  analýzy 1128 vzoriek vody v ukazovateľoch dusičnany a celková tvrdosť v pitných vodách. Záujem o predmetné 
analýzy z roka na rok rastie 

Označenie MPS Úspešnosť MPS v%

MPS-MBR-10/2019 78
MPS/PT/CHA/8/2019 100
MPS/PT/CHA/10/2019 91
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F.5 Energetika 

Elektrická energia 

Spotreba elektrickej energie za rok 2019 bola 15 617 580 kWh v celkovej cene 1 971 577  EUR. Priemerná cena elektrickej energie bola 
0,1262 Euro/kWh. Podiel prevádzok na spotrebe elektrickej energie je uvedený v tabuľke. 

Tabuľka: Sledovanie spotreby elektrickej energie a platieb v jednotlivých prevádzkach TAVOS-u, a.s. 

Tabuľka: Cena elektrickej energie a výhľad na rok 2020 

Samostatnú položku tvorí cena za istenie. 

Tabuľka: Prehľad poplatkov za istenie 

Je zabezpečený nákup elektrickej energie na roky 2020-2025. 

Energetická náročnosť 

Energetická náročnosť je prepočítaná na množstvo vyrobenej vody a množstvo vyčistenej splaškovej vody, pričom do tejto náročnosti je 
zahrnutá spotreba elektrickej energie, zemného plynu, bioplynu, tepla a PHM. V spotrebách energií započítaná aj spotreba pre potreby  
GR v Piešťanoch a na prevádzkových závodoch.  

Odberné miesto Spotreba, kWh Náklady, EUR
Jednotkové 

náklady, EUR/kWh
Podiel spotreby, 

%

ČOV Trnava 5 098 024          596 419        0,1170             32,64           

ČOV Piešťany 1 750 852          203 575        0,1163             11,21           

ČOV Krakovany 322 138             40 966          0,1272             2,06  

ČOV Dechtice 241 465             32 286          0,1337             1,55  

ČOV Madunice 73 265  9 829            0,1342             0,47  

ČOV Leopoldov 280 180             37 094          0,1324             1,79  

ČOV spolu 7 765 924          920 169        0,1185             49,73           

Trnava vodovod 3 313 250          413 555        0,1248             21,21           

Piešťany vodovod 2 295 390          304 346        0,1326             14,70           

Vodovod spolu 5 608 640          717 901        0,1280             35,91           

Trnava kanalizácia 1 866 294          273 501        0,1466             11,95           

Piešťany kanalizácia 232 038             38 815          0,1673             1,49  

Kanalizácia spolu 2 098 332          312 316        0,1488             13,44           

Generálne riaditeľstvo 144 684             21 191          0,1465             0,93  

TAVOS, a.s. celkom 15 617 580       1 971 577    0,1262             

VN NN VN NN
Silová energia 57,85  57,85  53,70             53,70             
Spotrebná daň 1,32  1,32  1,32  1,32  
Distribúcia bez strát 9,41  24,08  9,57  25,42             
Straty pri prenose 3,03  6,87  3,03  6,87  
Systémové služby 5,94  5,94  5,94  5,94  
Prevádzkovanie systému 25,98  25,98  26,98             26,98             
Jadrový fond 3,27  3,27  3,27  3,27  

Rok 2019 Odhad roka 2020

VN NN VN NN
Poplatok za istenie 4,6 €/kWh 0,6606 €/A 4,6 €/kWh 0,6606 €/A

Rok 2019 Odhad roka 2020
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Tabuľka: Porovnanie energetickej náročnosti prevádzkových procesov za minulé roky 

Zemný plyn a bioplyn 

TAVOS má spolu 5 odberných miest zemného plynu z toho ČOV Trnava je zaradený v kategórii stredoodber, ostatné sú v kategórii 
maloodber (do 60 000 m3 ročnej spotreby zemného plynu).
Spotreba zemného plynu je závislá výlučne na poveternostných podmienkach, ktoré neovplyvníme a musíme zabezpečiť technologické 
potreby prevádzok ČOV, prijateľnú tepelnú pohodu na pracoviskách s dodávkou TÚV vody pre zamestnancov. Plánované náklady na 
spotrebu zemného plynu prekročené neboli. 

Tabuľka: Spotreba zemného plynu v jednotlivých prevádzkach 

Cena zemného plynu je zmluvne ošetrená a stabilizovaná do konca roku 2020. Prebieha nákup zemného plynu na roky 2021 až 2023.  
ČOV Trnava za rok 2019 vyrobila 1 463 tisíc m3 bioplynu, z čoho TES Trnava odobral 888,7 tisíc m3 bioplynu pre potreby kogeneračnej
jednotky, zostatok bioplynu bol použitý pre potreby technológie ČOV Trnava. TES Trnava dodal  vodárenskej spoločnosti 2 133 MWh 
tepelnej energie  z kogeneračnej jednotky.   
ČOV Piešťany vyrobila 187 tisíc m3 bioplynu, z ktorého bolo vyrobené teplo pre potreby vlastných technológií a prevádzok.

Vyhodnotenie plnenia plánu spotreby elektrickej energie 
Spotreba elektrickej energie za rok 2019  je nižšia oproti plánu na rok 2019, plnenie plánu je  96 %. V porovnaním s rokom 2018 je 
spotreba nižšia o 753 tis. kWh. 

kWh/m3 €/m3 kWh/m3 €/m3

Rok 2015 0,778  0,061  1,052  0,083             
Rok 2016 0,804  0,061  1,100  0,084             
Rok 2017 0,822  0,060  1,346  0,097             
Rok 2018 0,768  0,057  1,242  0,092             
Rok 2019 0,470  0,042  1,364  0,122             

Energetická náročnosť výroby a 
čerpania pitnej vody

Energetická náročnosť odvádzania a 
čistenia odpadových vôd

Odberné miesto
Spotreba zemného 

plynu, m3

Náklady na 
zemný plyn, €

Jednotkové 
náklady na zemný 

plyn, €/m3

ČOV Trnava 35 535  22 871            0,644  
ČOV Krakovany 15 148  6 005  0,396  
ČOV Piešťany 18 216  6 600  0,362  
GR+PZ Piešťany 55 008  19 255            0,350  
PZ Trnava 20 358  9 279  0,456  
BJ Trnava 1  57  57,000  
TAVOS, a.s. celkom 144 266             64 067          0,444  
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F.6 Manažment kvality a politika kvality 
V decembri 2019 sa v Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. uskutočnil recertifikačný audit systému manažérstva kvality, ktorého 
cieľom bolo preveriť dodržiavanie vybudovaného systému s požiadavkami normy STN EN ISO 9001:2016 a zhodnotiť, či je daný 
systém efektívne uplatňovaný a zlepšovaný. 

Recertifikačného auditu sa zúčastnili členovia vedenia spoločnosti, zamestnankyňa oddelenia manažmentu kvality, vedúci i ostatní 
zamestnanci vodárenskej spoločnosti a audítorský tím PQM, s.r.o., Banská Bystrica. 

Vykonaniu auditu predchádzalo preskúmanie dokumentácie z posledného auditu, vrátane plnenia nápravných opatrení, preskúmanie 
rizikovej analýzy spoločnosti a ostatnej dokumentácie systému manažérstva kvality. 

Počas auditu boli audítorskému tímu predložené zdokumentované informácie, výstupy z interných auditov, záznam z preskúmania 
systému manažérstva kvality manažmentom za príslušné obdobie i ďalšie dokumenty potvrdzujúce efektívnosť systému manažérstva 
kvality. 

Auditované boli všetky stanovené procesy v zmysle Plánu pre recertifikačný audit, a to pozorovaním aktivít, preverovaním záznamov a 
súladu plnenia interných postupov, právnych a ostatných požiadaviek. 
Audítorská spoločnosť PQM, s.r.o. v Správe z auditu číslo: RC2Q - 516/19 konštatovala, že Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. má 
vytvorený, zdokumentovaný, zavedený a udržiavaný systém manažérstva kvality a trvalo zlepšuje jeho efektívnosť v súlade s 
požiadavkami normy STN EN ISO 9001:2016, na základe čoho udelila spoločnosti akreditovaný certifikát č.  Q451619. 

Systém manažérstva kvality v spoločnosti je trvale zlepšovaný i prostredníctvom využívania politiky kvality, cieľov kvality, výsledkov 
auditov, analýz údajov, nápravných opatrení a preskúmania manažmentom. Efektívnosť systému manažérstva kvality sa zvyšuje aj na 
základe určených externých a interných záležitostí, zainteresovaných strán, procesnej analýzy rizík, príležitostí a v neposlednom rade i 
spracovanými pracovnými postupmi a určenými pravidlami vo vnútorných predpisoch spoločnosti. 
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F.7 Základné ekonomické ukazovatele 

Hospodárenie spoločnosti sa v prvom rade odvíja od tržbotvornej činnosti, z hľadiska ktorej je dôležitá vyhláška ÚRSO a následné 
schválenie výšky cien vodného a stočného na príslušný kalendárny rok Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Pre rok 
2019 bol predložený zo strany spoločnosti nový cenový návrh, a preto boli ceny za vodné zvýšené o 1,5 % a ceny za stočné zvýšené 
o 4,6 % oproti platným cenám v roku 2018 . V absolútnej čiastke tak predstavovali ceny bez DPH nasledovnú výšku:

• cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 0,7398 EUR/m3

• cena za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom 0,6092 EUR/m3

• cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 1,1251 EUR/m3

Účtovný výsledok hospodárenia predstavoval zisk pred zdanením v hodnote 804,5 tis. EUR. Čistý výsledok hospodárenia (po 
zdanení, vrátane splatnej a odloženej dane) činil zisk vo výške 578,4 tis. EUR. 

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. v oblasti úverovej politiky v roku 2019 pokračovala v splácaní zostatku dlhu z úverovej zmluvy s 
Tatra bankou, a.s. Základné parametre úverovej zmluvy boli zmenené a platné od 1.1.2019 na základe realizovaného dodatku č. 1 k úverovej 
zmluve a  sú nasledovne: 

Výška nesplateného zostatku úveru: 14 664 000 EUR, z toho: 

• časť úveru float vo výške 7 332 000 EUR

• časť úveru fix vo výške    7 332 000 EUR

Úroková sadzba pre časť úveru float: 6 mesačný EURIBOR + 0,20% p.a. 

Úroková sadzba pre časť úveru fix: 0,85% p.a. 

Splatnosť úrokov: pravidelne mesačne, vždy k poslednému bankovému dňu mesiaca 

Výška štvrťročnej splátky: 333 500 EUR 

K 31.12.2019 bol stav úverového zostatku vo výške 13 330 tis. EUR. V roku 2019 spoločnosť vyplatila na bankových úrokoch čiastku 
77 tis. EUR. 

Účtovná závierka uvádza, že majetok spoločnosti v roku 2019 predstavuje hodnotu 119 310  tis. EUR. Najväčší podiel na celkovom 
majetku tvorí dlhodobý hmotný majetok vo výške 82,18 %, ktorý klesol oproti roku 2018 o 2 554 tis. EUR. Na medziročný pokles 
dlhodobého hmotného majetku mala vplyv nižšia investičná aktivita v bežnom období. Prírastok novoobstaraného dlhodobého 
hmotného majetku bol nižší ako boli ročné odpisy dlhodobého hmotného majetku. Základné imanie zapísané v obchodnom registri 
spoločnosti k 31.12.2019 je vo výške 51 883 603,70 EUR. Menovitá hodnota jednej akcie je stanovená na sumu 33,19 EUR. Spoločnosť 
vykázala stav vlastného imania vo výške 69 862 922 EUR, na jednu akciu tak pripadlo 44,69 EUR. 

Názov ukazovateľa      2019      2018 Spôsob výpočtu 

Stupeň samofinancovania  58,56%    57,28% vlastný kapitál/celkový kapitál 

Finančná stabilita  63,35%    61,95% (vlastné imanie + dlhodobé záväzky)/celkový majetok 

Doba obratu pohľadávok 
v dňoch 

       102,05   102,58 pohľadávky/tržby z predaja tovaru, vlastných výrobkov 
a služieb x 365 

Doba úhrady záväzkov 
z obchodného styku v 
dňoch 

     106,64 81,60 

krátkodobé záväzky z obchodného styku /náklady na 
obstaranie predaného tovaru a výrobná spotreba x 
365 

Rentabilita vlastného 
kapitálu po zdanení 0,83%  0,86% výsledok hospodárenia po zdanení/vlastný kapitál 

Po 31.12.2019 nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by mali významný vplyv na údaje uvedené vo výročnej správe 
a neboli by uvedené v poznámkach účtovnej závierky, ktorá je prílohou tejto výročnej správy. 

Predstavenstvo 
Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. 
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II. Správa nezávislého audítora vrátane účtovnej
závierky za rok   2019
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