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staráme sa  
o svetové 
zdroje
RESOURCING THE WORLD

POSLANIE  
SKUPINY VEOLIA
Spoločnosť Veolia pôsobí v oblasti vo-
dárenstva, odpadového hospodárstva 
a energetiky. Podieľa sa na ochrane ži-
votného prostredia a na hospodárskom 
rozvoji, usiluje sa o udržateľný rozvoj pri 
hospodárení s prírodnými zdrojmi, zú-
častňuje sa na boji proti zmene klímy a 
znečisťovaniu životného prostredia, dbá 
o zachovanie biodiverzity a zlepšovanie 
zdravia a kvality života obyvateľstva.

NAŠE HODNOTY
Základnými hodnotami spoločnosti 
Veolia sú ZODPOVEDNOSŤ, SOLIDARITA, 
REŠPEKT, INOVÁCIE a ORIENTÁCIA NA 
ZÁKAZNÍKA. Tieto hodnoty tvoria pilie-
re, na ktorých je postavená ekonomická, 
sociálna a environmentálna výkonnosť 
celej skupiny.

KÓDEX ETICKÉHO 
SPRÁVANIA
Etický kódex skupiny Veolia zabezpeču-
je, že vo všetkých jej spoločnostiach sú 
dodržiavané firemné hodnoty a pravidlá 
správania skupiny, medzinárodné inicia-
tívy, do ktorých je zapojená, predovšet-
kým projekt Global Compact v rámci 
OSN, ktorého cieľom je dodržiavať uni-
verzálne princípy v oblasti ľudských práv, 
pracovných štandardov a životného 
prostredia, ďalej medzinárodná legisla-
tíva týkajúca sa ľudských práv, smernice 
OECD pre nadnárodné podniky a národ-
ná legislatíva jednotlivých krajín, kde 
skupina pôsobí. Skupina Veolia pritom 
zachováva tieto základné princípy s pri-
hliadnutím na kultúrnu rozmanitosť 
a dbá na ochranu životného prostredia.
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úvodné  
slovo 
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úvodné  
slovo je pre mňa veľkou cťou, že sa po roku opäť môžeme s vami 

podeliť o výsledky, ktoré sa nám v uplynulom období po-
darilo dosiahnuť. Rok 2017 bol pre skupinu Veolia Energia 
na Slovensku významný z viacerých dôvodov. 

Pokračovali sme v projekte pod názvom Jedna Veolia, kto-
rý spočíva v prepájaní spoločných aktivít a podporných 
činností dcérskych divízií Veolia Energia a Veolia Voda 
pôsobiacich na Slovensku. Okrem optimalizácie procesov 
projekt prinesie užšiu spoluprácu a výmenu skúseností 
medzi kolegami obidvoch divízií, s cieľom prinášať ešte 
kvalitnejšie služby našim zákazníkom. 

V rámci personálnych zmien na úrovni top manažmentu 
som od augusta z pozície obchodného riaditeľa prevzal 
vedenie skupiny Veolia Energia ako generálny riaditeľ. 
K tejto svojej novej funkcii pristupujem s rešpektom a 
s veľkou dávkou zodpovednosti voči svojim kolegom, na-
šim akcionárom a obchodným partnerom. 

Som hrdý na to, že sme v podiele dodaného tepla a tep-
lej úžitkovej vody spomedzi súkromných dodávateľov na 
Slovensku naďalej jednotkou. Prevádzkujeme systémy 
diaľkového vykurovania a dodávame teplo v 25 mestách 
naprieč celým Slovenskom. Elektrickú energiu vyrába-
me vysoko účinnou technológiou kombinovanej výroby 
elektriny a tepla, využívame obnoviteľné zdroje energie a 
poskytujeme energetické a podporné služby pre 66 prie-
myselných klientov. 

Súčasný stav aktivít však neberieme ako samozrejmosť, a 
preto jednou z priorít v obchodnej oblasti bude aj naďalej 
upevňovať postavenie na trhu a reagovať na súčasné výzvy 
modernej energetiky a teplárenstva tak, aby sme našim 
klientom poskytovali inteligentné a inovatívne riešenia a 
prispievali k budovaniu konceptu Smart City na Slovensku. 
Pri napĺňaní tohto cieľa preto pokračujeme v digitalizácii 
našich procesov, vo zvyšovaní podielu obnoviteľných zdro-
jov energie aj v modernizácii technologických zariadení 
a teplárenskej infraštruktúry, ktoré nám naše partnerské 
mestá a priemyselní klienti zverili do správy.     

Vážené dámy, vážení páni,

Peter Dobrý

generálny riaditeľ

V súvislosti s rozvojom našich obchodných aktivít by som 
rád spomenul významný úspech našej spoločnosti v podo-
be získaného kontraktu na správu technických zariadení 
budov, energetického a vodného hospodárstva pre nový 
závod v Nitre. V rámci prevádzky uvedených činností vy-
tvoríme 60 nových pracovných miest a staneme sa súčas-
ťou tohto jedinečného projektu na Slovensku. Tento, ale 
ani ďalšie úspechy by sme nedosiahli bez skvelého tímu 
odborníkov naprieč všetkými oddeleniami a dcérskymi 
spoločnosťami. 

K spoločenskej zodpovednosti pristupujeme aktívne a 
popri činnosti Nadácie Veolia Slovensko, ktorá minulý rok 
podporila činnosť rôznych organizácií alebo jednotlivcov 
sumou vo výške takmer 70-tisíc eur, sme pokračovali vo 
veľmi úspešnom a medzi zamestnancami obľúbenom 
projekte Zamestnanecké granty. 

Vážené dámy, vážení páni, je toho veľa, o čo by som sa 
chcel s vami podeliť. Pozývam vás preto prečítať si výroč-
nú správu našej spoločnosti, ktorá vám podrobne predsta-
ví naše aktivity, kľúčové udalosti a výsledky za rok 2017. 

Zároveň mi dovoľte využiť tento priestor a poďakovať sa 
zamestnancom za ich každodenné úsilie, pracovné na-
sadenie a prínos k spoločným úspechom, akcionárom za 
prejavenú dôveru, bez ktorej by sme našim zákazníkom 
nemohli prinášať nové inšpiratívne produkty a služby, a 
v neposlednom rade našim zákazníkom za to, že svoju dô-
veru prejavujú práve nám. 

Prajem vám príjemné čítanie a zostávam s úctou
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NÁZOV SPOLOČNOSTI:
Veolia Energia Slovensko, a. s.  
(do 22. 1. 2015 Dalkia a. s.) 

SÍDLO SPOLOČNOSTI:
Einsteinova 25,  
Bratislava 851 01  
Slovenská republika 

 
PRÁVNA FORMA:
akciová spoločnosť

 
IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO: 
357 02 257 
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom 
registri Okresného súdu v Bratislave I 
pod značkou 1188/B

 
DÁTUM  ZÁPISU DO OR: 
6. 11. 1996

ZÁKLADNÉ IMANIE: 
2 058 022,978 €

 
AKCIE: 
62 000 ks kmeňových akcií  
na meno v listinnej podobe. 
Menovitá hodnota akcie  
33,193919 €

identifikačné  
údaje spoločnosti
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Veolia Energia Slovensko, a. s. na Slovensku rozvíja svoje aktivity od roku 1992 a ako prvá 
priniesla koncept delegovanej správy formou zmluvy o dlhodobom prenájme tepelno-tech-
nických zariadení. Je tradičným výrobcom a dodávateľom tepla a teplej úžitkovej vody pre 
mestá, obce a priemyselných klientov a poskytovateľom energetických služieb. Na základe 
spolupráce s mestskou časťou Petržalka o dlhodobom prenájme spravuje tepelno-technické 
zariadenia a dodáva energie pre najväčšiu bytovú štvrť v strednej Európe s takmer 40 - tisíc 
domácnosťami. Využitím technológie kogenerácie šetrnej k životnému prostrediu je tiež vý-
robcom a dodávateľom elektrickej energie, pričom je to počtom najväčší park kogeneračných 
jednotiek so spaľovacím motorom (celkovo 18) na systéme centrálneho zásobovania teplom 
na Slovensku. Medzi prvenstvá spoločnosti Veolia Energia Slovensko, a. s., tiež patrí histo-
ricky prvá EPC zmluva na Slovensku (Energy Performance Contract = energetická služba so 
zárukou úspory energie).

Spoločnosť počas roka 2017 nenadobudla 
vlastné akcie, dočasné listy, obchodné 
podiely a akcie, dočasné listy a obchodné 
podiely materskej účtovnej jednotky. 

Spoločnosť nebola činná  
v oblasti výskumu a vývoja. 
Spoločnosť nemá organizačnú  
zložku v zahraničí.

Veolia Energia Slovensko, a. s. 9



VEOLIA VO SVETE

skupina Veolia   
vo svete a na Slovensku

Skupina Veolia zastáva v celosvetovom meradle vedúce postavenie v oblasti optimali-
zovaného riadenia zdrojov. S viac než 168-tisíc zamestnancami na piatich kontinentoch 
navrhuje a realizuje riešenia pre odvetvia vodného, odpadového a energetického hospo-
dárstva, ktoré prispievajú k udržateľnému rozvoju miest i priemyslu. Prostredníctvom 
týchto troch navzájom sa dopĺňajúcich činností sa Veolia podieľa na rozširovaní prístupu 
k zdrojom, zachovávaní dostupných zdrojov a na ich obnove.

V roku 2017 skupina Veolia zásobovala pitnou vodou 96 miliónov obyvateľov, 62 milió-
nom obyvateľov poskytovala kanalizačné služby, vyrobila 55 miliónov MWh energie a 
zhodnotila 47 miliónov ton odpadu. V roku 2017 predstavoval konsolidovaný obrat spo-
ločnosti Veolia Environnement 25,12 miliardy eur.
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MANAŽMENT 
VODOHOSPODÁRSKYCH  

SLUŽIEB
Veolia je špecialista na outsourcing 
služieb spojených s výrobou a distri-
búciou pitnej vody a odvádzaním a 
čistením odpadových vôd poskytova-
ných municipalitám, priemyselným 
partnerom alebo zákazníkom zo sek-
tora služieb. Je svetovým lídrom v na-
vrhovaní, vo výstavbe a v prevádzko-
vaní zariadení pre vodné a odpadové 
systémy, ktoré využívajú širokú škálu 

pokročilých technológií.

MANAŽMENT 
ENERGETICKÝCH 

SLUŽIEB
Veolia ponúka zákazníkom preukáza-
né odborné znalosti v oblasti rozvoja, 
výstavby a prevádzky ekologických a 
úsporných energetických systémov. 
Cieľom jej podnikania je energetická 
účinnosť. Jej inovatívne riešenia pod-
porujú trvalo udržateľný rozvoj miest 

a podnikania.

MANAŽMENT 
ODPADOVÉHO 

HOSPODÁRSTVA
Veolia poskytuje environmentálne a 
logistické služby, ktoré zahŕňajú zvoz 
a zber odpadu, údržbu potrubných 
systémov, mestské upratovacie služ-
by a riadenie toku odpadov, ako aj 

spracovanie a recykláciu odpadov.

kľúčové údaje
VEOLIA VO SVETE

OBRAT: 
25,12 mld. €

3 HLAVNÉ AKTIVITY:

ZAMESTNANCI:  
168 800

VODA ENERGIA ODPADY
96 mil. obyvateľov 

zásobovaných  
pitnou vodou
Odvádzanie 

odpadových vôd 
pre 62 mil. obyvateľov

Správa 4 117 
úpravní pitnej vody

Správa  
2 878 čistiarní 

odpadových vôd

55 mil. MWh 
vyrobenej energie

2 291 
priemyselných  

objektov v správe
595 mestských  

a miestnych sietí  
rozvodov tepla  

a chladu
40 210 spravovaných  

tepelných zariadení

579  
spracovateľských  

prevádzok
47 mil. ton 

spracovaného odpadu
737 977 

firemných zákazníkov
Zber odpadu  
pre viac ako 

40 mil.  
obyvateľov
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VEOLIA NA SLOVENSKU 

Na Slovensku skupina Veolia pôsobí v oblasti vodo-
hospodárskych a energetických služieb. V roku 2017 
mala skupina Veolia Slovensko  2 823 zamestnancov 

a dosiahla obrat 185,07 milióna eur.
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kľúčové údaje
VEOLIA NA SLOVENSKU

OBRAT: 
185,07 mil. €

ZAMESTNANCI:  
2 823

VODA
Počet zákazníkov: 

160 162

Počet zásobovaných  
obyvateľov: 

962 082

Počet zamestnancov: 
2 130

Obrat: 
82,143 mil. €

ENERGIA
Počet zákazníkov  
(CZT, priemysel,  

energetické služby):  
1 914

Počet domácností  
zásobovaných teplom:  

80 000
Počet zamestnancov:  

693
Obrat:  

102,927 mil. € Údaje sú za rok 2017.
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Prostredníctvom samostatných 
spoločností skupina Veolia Energia 
na Slovensku zabezpečuje prevádz-
ku, údržbu a modernizáciu tepel-
no-technických zariadení (TTZ) a 
dodávku tepla a teplej úžitkovej 
vody (TÚV) pre bratislavské mestské 
časti Petržalka, Dúbravka a Podu-
najské Biskupice, pre mestá Senec, 
Vrbové, Vráble, Lučenec, Žiar nad 
Hronom, Brezno, Kráľovský Chlmec, 
Košice a pre viaceré malé mestá 
v regióne východného Slovenska.

Pre mestskú časť Bratislava - Petržal-
ka, najväčšiu bytovú štvrť v strednej 
Európe, zabezpečuje dodávku tepla 
a TÚV viac ako 20 rokov. Významnou 
fázou modernizácie systému cen-
trálneho zásobovania teplom (CZT) 
v Petržalke bola inštalácia kogene-
račných jednotiek a výroba elektric-
kej energie a tepla vysoko účinnou 
kombinovanou výrobou (VÚ KVET) 
v 18 existujúcich kotolniach.

Veolia Energia pôsobí aj v oblasti 
energetických služieb a technickej 
správy budov. Poskytuje technickú 
správu budov pre Trnavský samo-
správny kraj, ale aj napríklad facility 
management administratívneho 
areálu Digital Park v Bratislave.

Prostredníctvom spoločnosti Veolia 
Energia Komfort Košice, a. s., zabez-
pečuje pre Košický samosprávny 
kraj najväčší projekt energetickej 
efektívnosti (EPC) v sektore verejnej 
správy na Slovensku.

Služby pre priemyselných klien-
tov zabezpečuje prostredníctvom 
dcérskych spoločností SLOVEO a. s. 
a Veolia Utilities Žiar nad Hronom, 
a. s. V prípade prvej spoločnosti ide 
o komplexnú ponuku služieb a sprá-
vy budov v areáli výrobného závodu 
automobilky Peugeot Citroën Auto-
mobiles, PCA Slovakia, s. r. o., v Trna-
ve, ktorá klientovi umožňuje zveriť 
všetky aktivity mimo jeho hlavnej 
činnosti do rúk odborníkom. Spo-
ločnosť Veolia Utilities Žiar nad 
Hronom, a. s., zabezpečuje výrobu a 
dodávku energií a médií pre priemy-
selných klientov v areáli ZSNP v Žia-
ri nad Hronom aj prostredníctvom 
progresívnej technológie splyňova-
nia biomasy.

Spoločnosť C - bau, spol. s r. o., za-
bezpečuje odborné poradenstvo, 
koordináciu a technickú podporu 
dcérskym prevádzkovým spoloč-
nostiam. Sústreďuje a vymieňa 
know - how a najlepšie skúsenosti 

nielen v rámci národných aktivít 
skupiny Veolia Energia na Sloven-
sku, ale prostredníctvom tímu od-
borníkov aj v rámci celého koncernu 
Veolia.

Spoločnosť C - Shop, spol. s r.  o., cen-
tralizuje nákup a zásobovanie celej 
skupiny Veolia Energia na Slovensku. 
Hlavným cieľom je zabezpečiť dodáv-
ku tovarov a služieb pre celú skupi-
nu v najlepších cenách, termínoch a 
v najlepšej kvalite.

Prostredníctvom spoločností RSB - 
Roľnícka spoločnosť Brodské, s. r. o., 
a Biomass Energy Corporation, a. s., 
rozšírila oblasť svojho podnikania aj 
na produkciu biomasy formou pesto-
vania energetických rastlín. 

Skupina má za cieľ predvídať nepre-
stajne sa vyvíjajúce potreby a požia-
davky klientov, optimalizovať technic-
kú, ekonomickú a environmentálnu 
prevádzku zverených zariadení a pri-
tom sa snažiť uplatňovať využívanie 
obnoviteľných zdrojov energie.

Aktivity skupiny Veolia Energia na Slovensku

Skupina Veolia Slovensko poskytuje 
svoje služby v oblasti energetiky a 
vodohospodárstva. Aj keď spoloč-
nosti skupiny vystupujú samostat-
ne, vo vzájomnej spolupráci vytvá-
rajú jeden funkčný celok. V tejto 
synergii Veolia chráni a udržiava 
vzácne svetové zdroje a zároveň 
vytvára priestor na tvorbu silných 
partnerských vzťahov so svojimi 
klientmi a odberateľmi. 

Veolia vychádza z poznania, že ľudia 
sú súčasť prírody a celý ekosystém 
našej planéty je previazaný spo-
ločnými väzbami. Z tohto dôvodu 
bol vytvorený program s názvom 
Ochrana biodiverzity v areáloch 
 Veolia, ktorého hlavným cieľom je 
prijatie a realizácia dlhodobých zá-
väzkov udržateľnosti v oblasti prí-
rodnej rozmanitosti.

Práca s budúcimi generáciami 
v rámci ochrany biodiverzity je pre 
skupina Veolia kľúčová. Aj preto už 
dvanásť  rokov podporujeme vzde-
lávanie slovenských žiakov a po-
máhame zvyšovať ich environmen-
tálne povedomie o biodiverzite. 
V pokračovaní projektu s názvom 
Tajný život mesta žiaci a učitelia 
spoločnými silami vytvárajú pátra-
cie hry, ktoré budú vzdelávať aj širo-
kú verejnosť.

Sme jedna Veolia
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profil
Hlavnou činnosťou spoločnosti Veolia Energia Slovensko, a. s., je prevádzka 
 tepelno-technických zariadení (TTZ), ich údržba, oprava a komplexná moder-
nizácia za účelom výroby a distribúcie tepla a teplej úžitkovej vody.

spoločnosti
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Pre mestskú časť Petržalka, najväčšiu 
bytovú štvrť v strednej Európe, zabez-
pečuje dodávku tepla a teplej úžit-
kovej vody (TÚV) viac ako 20 rokov. 
Významnou fázou modernizácie sys-
tému CZT v Petržalke bola inštalácia 
kogeneračných jednotiek pre výrobu 
elektrickej energie a tepla vysoko 
účinnou kombinovanou výrobou (VÚ 
KVET) v 18 existujúcich kotolniach. 
Technológia VÚ KVET je šetrná k ži-
votnému prostrediu tým, že umož-
ňuje vyššie využitie vstupnej energie 
- zemného plynu - jej premenou na 
elektrickú energiu a teplo súčasne.

Spoločnosť prevádzkuje TTZ v Brati-
slave, okrem MČ Petržalka, aj v mest-
ských častiach Dúbravka, Staré Mesto 
a v meste Vrbové a zabezpečuje do-
dávku tepla a správu budov v rámci 
spoločností zriadených Trnavským 
samosprávnym krajom. Prevádzkuje 
vlastné kotolne s výrobou, distribú-
ciou a predajom tepla a TÚV v Pieš-
ťanoch, v Bratislave v mestských čas-
tiach Devínska Nová Ves, Karlova Ves 
a Nové Mesto.
Pôsobí tiež v oblasti energetických 
služieb a komplexnej správy budov. 
Poskytuje technickú správu budov 

pre Trnavský samosprávny kraj a 
facility management administratív-
neho areálu Digital Park v Bratislave. 
Zabezpečuje pre vlastníkov budov 
prevádzkovanie a odbornú obsluhu 
ich kotolní a odovzdávacích staníc 
tepla vrátane kompletného servisu, 
revízií, pohotovostnej služby a opráv. 
Spoločnosť zabezpečuje energetické 
služby formou energetického ma-
nažmentu a projektov EPC (garanto-
vanej energetickej služby).

kľúčové  
ukazovatele

OBRAT Z VÝROBKOV A SLUŽIEB

40 962 tis. €

POČET VYKUROVANÝCH BYTOV

45 918

INVESTÍCIE A OPRAVY

8 316 tis. €

PREDANÉ TEPLO

388 506 MWh

PREDAJ ELEKTRINY

107 154 MWh

POČET KLIENTOV

689
POČET ZAMESTNANCOV

223
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VEOLIA
ENVIRONNEMENT

VEOLIA SERVICES
ENERGETIQUES

99,95 %

100 %

100 %

80 %

80 %

80 %

75 %

65 %

50 %

50 %

75 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

59 %

60 %

100 %

VEOLIA ENERGIE
INTERNATIONAL

Veolia Energia Slovensko, a. s.

Veolia Energia  
Kráľovský Chlmec, s.r.o.

Veolia Energia
Poprad, a. s.

Veolia Energia
Senec, a. s.

Veolia Energia
Vráble, a. s.

Veolia Energia
Brezno, a. s.

Veolia Energia Podunajské
Biskupice, s.r.o.

Veolia Energia
Lučenec, a. s.

Biomass Energy
Corporation, a. s.

Veolia EnergiaVýchodné
Slovensko, s.r.o.

C - Shop, spol. s r.o.

C - bau, spol. s r.o.

SLOVEO a. s.

Veolia Energia
Komfort Košice, a. s.

Veolia Utilities
Žiar nad Hronom, a. s.

RSB – Roľnícka
spoločnosť Brodské, s.r.o.

Veolia Energia Žiar
nad Hronom, s.r.o.

ENERGIA, s.r.o.
(v konkurze)
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Veolia Energia      
  Komplexná technická správa areálov a budov

  Centrálne zásobovanie teplom

  Priemysel

V súlade so zmenou v akcionárskej 
štruktúre materskej spoločnosti 
boli v priebehu roka 2015 zmenené 
obchodné názvy dcérskych spoločností 
(z Dalkia na Veolia Energia).
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na Slovensku
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štatutárne 
orgány

PREDSTAVENSTVO
Ing. Peter Martinka 
predseda predstavenstva

Philippe Guitard 
člen predstavenstva

Ing. Peter Dobrý
člen predstavenstva
vznik funkcie: 30. 6. 2017

Miroslav Kot 
člen predstavenstva 
skončenie funkcie: 30. 6. 2017

DOZORNÁ RADA
Ing. Martin Bernard
predseda dozornej rady
vznik funkcie: 30. 6. 2017

Ing. Peter Dobrý 
predseda dozornej rady
skončenie funkcie: 30. 6. 2017

Ing. Miluše Poláková 
člen dozornej rady

Ing. Josef Novák 
člen dozornej rady

GENERÁLNY RIADITEĽ 
Ing. Peter Dobrý

stav k 31. 12. 2017

Veolia Energia  
Slovensko, a. s.

GENERÁLNY  
RIADITEĽ

RIADITEĽKA  
PRE ĽUDSKÉ  

ZDROJE

FINANČNO- 
ADMINISTRATÍVNY

RIADITEĽ
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Veolia Energia  
Slovensko, a. s.

GENERÁLNY  
RIADITEĽ

OBCHODNÝ  
RIADITEĽ

TECHNICKÝ  
RIADITEĽ

REGIONÁLNY  
RIADITEĽ
- REGIÓN  
VÝCHOD

REGIONÁLNY  
RIADITEĽ
- REGIÓN  

ZÁPAD

REGIÓN VÝCHOD riadi spoločnosti:  
• Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o.  
• Veolia Energia Poprad, a. s.  
• Veolia Energia Komfort Košice, a. s.  
• Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o.

REGIÓN ZÁPAD riadi spoločnosti:  
• Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. 
• Veolia Energia Vráble, a. s. 
• Veolia Energia Senec, a. s. 
• SLOVEO a. s. 
• Veolia Energia Brezno, a. s.  
• Veolia Energia Lučenec, a. s.  
• Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a. s.  
• Veolia Energia Žiar nad Hronom, s.r.o.

organizačná 
štruktúra
ZA ÚČELOM LEPŠEJ ORGANIZÁCIE PRÁCE A VYŠŠEJ KVALITY 

POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB SPOLOČNOSŤ ROZDELILA 
RIADENIE SVOJICH AKTIVÍT DO DVOCH 

REGIÓNOV - ZÁPAD A VÝCHOD. 
PODPORNÉ SLUŽBY PRE SVOJE 

AKTIVITY CENTRALIZOVALA DO 
MATERSKEJ SPOLOČNOSTI S 

CIEĽOM ZNÍŽIŤ NÁKLADY, 
ČO SA POZITÍVNE 

PREJAVILO AJ 
V CENÁCH SLUŽIEB 

PRE KLIENTA.
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naše služby

Spoločnosť prevádzkuje  tepelno-tech- 
nické zariadenia v Bratislave v mest-
ských častiach Petržalka, Dúbravka a 
Staré Mesto a v meste Vrbové. Záro-
veň zabezpečuje výrobu, distribúciu 
a predaj tepla a TÚV vo vlastných ko-
tolniach a odovzdávacích staniciach 
tepla (OST) v Piešťanoch, v Bratislave 
v mestských častiach Devínska Nová 
Ves a Karlova Ves (IPEC) a v mestskej 
časti  Nové Mesto (Avidol).

Výrobu zabezpečuje 102 kotolní 
s celkovým inštalovaným výkonom 
363,50 MWt. Vstupným palivom je 
zemný plyn. Predaj tepla oproti mi-
nulému roku klesol na 388 506 MWh 
(pokles o 1,5 % oproti predošlému 
roku 2016), predovšetkým z dôvodu 
klimatických podmienok. 

Zvýšenie fixnej zložky ceny tepla 
v niektorých cenových lokalitách je 
spôsobené najmä poklesom pre-
počítaného regulačného príkonu 
v zmysle pravidiel regulácie cien 
tepla, ktorý nemá vplyv na celkovú 
výšku fixných výnosov spoločnosti.

Hlavným predmetom podnikania spoločnosti Veolia Energia Slovensko, a. s., 
je výroba, distribúcia, predaj tepla a teplej úžitkovej vody, prevádzka 
tepelno-technických zariadení, výroba a dodávka elektrickej energie a tepla 
technológiou kogenerácie, šetrnej k životnému prostrediu. Je poskytovateľom 
energetických a technických služieb v oblasti komplexnej správy technických 
zariadení budov a zároveň zabezpečuje poradenstvo, koordináciu a technickú 
podporu jej dcérskym spoločnostiam. Spoločnosť tiež realizuje projekty 
s garantovanou energetickou službou (tzv EPC projekty).

Výroba a dodávka tepla  
a teplej úžitkovej vody

SPRÁVA PREDSTAVENSTVA O PODNIKATEĽSKEJ 
ČINNOSTI A STAVE JEJ MAJETKU
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Mestské časti – Bratislava  
(MČ Petržalka, Nové Mesto, Staré Mesto, Devínska Nová Ves a Karlova Ves) 2017 2016
Obrat (tis. €) 26 659 29 356
Inštalovaný výkon zariadení (MWt) 308,18 308,18
Počet kotolní 33 33
Počet výmenníkových staníc (VS) 201 176
Počet klientov 473 469
Počet vykurovaných bytov 39 948 39 845
Výsledná cena TE - variabilná zložka (€/kWh) 0,0434 0,0485
Výsledná cena TE - fixná zložka (€/kW) 151,39 142,20
Opravy (tis. €) 3 675 3 879
Investície (tis. €) 3 336 2 973

2017 2016
Obrat (tis. €) 3 013 3 218
Inštalovaný výkon zariadení (MWt) 47,64 47,64
Počet kotolní 10 10
Počet výmenníkových staníc (VS) 27 27
Počet klientov 98 98
Počet vykurovaných bytov 5 043 5 043
Výsledná cena TE - variabilná zložka (€/kWh) 0,0445 0,0480
Výsledná cena TE - fixná zložka (€/kW) 153,40 150,05
Opravy (tis. €) 277 322
Investície (tis. €) 279 154

Mestská časť Bratislava – Dúbravka

2017 2016
Obrat (tis. €) 525 534
Inštalovaný výkon zariadení (MWt) 7,19 6,50
Počet kotolní 12 9
Počet výmenníkových staníc (VS) 1 1
Počet klientov 26 26
Počet vykurovaných bytov 843 843
Výsledná cena TE - variabilná zložka (€/kWh) 0,0470 0,0501
Výsledná cena TE - fixná zložka (€/kW) 139,03 147,26
Opravy (tis. €) 56 75
Investície (tis. €) 0 0

Mesto Vrbové

2017 2016
Obrat (tis. €) 50 55
Inštalovaný výkon zariadení (MWt) 0,49 0,61
Počet kotolní 1 2
Počet výmenníkových staníc (VS) 0 0
Počet klientov 2 2
Počet vykurovaných bytov 84 80
Výsledná cena TE - variabilná zložka (€/kWh) 0,0448 0,0491
Výsledná cena TE - fixná zložka (€/kW) 144,42 149,95
Opravy (tis. €) 2 3
Investície (tis. €) 0 0

Mesto Piešťany
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Dodávka tepla 
a správa budov 
pre VÚC Trnava
Na základe Zmluvy o dielo so spo-
ločnosťou SMS TTSK s. r. o., ktorá 
spravuje majetok Trnavského samo-
správneho kraja, spoločnosť Veolia 
Energia Slovensko, a. s., zabezpeču-
je výrobu a dodávku tepla a teplej 
úžitkovej vody a služby prevažne 
technickej správy budov organizá-
ciám zriadených Trnavským samo-
správnym krajom (najmä školské 
zariadenia a domovy sociálnych 
služieb a pod.).

Výrobu tepla zabezpečujeme pre-
vádzkou 46 - tich plynových kotolní 
a technické služby zabezpečujeme 
pre takmer 100 organizácii v pôsob-
nosti TTSK.

2017 2016

Obrat (tis. €) 1 366 1 468

Inštalovaný výkon zariadení (MWt) 21,52 21,52

Počet kotolní 46 46

Výsledná cena TE - variabilná zložka (€/kWh) 0,0449 0,0470

Výsledná cena TE - fixná zložka (€/kW) 156,98 149,00

Opravy (tis. €) 248 227

Výroba a dodávka tepla a TÚV

2017 2016

Obrat (tis. €) 744 763

Počet objektov 407 407

Správa budov
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Výroba a dodávka elektrickej energie

Energetické služby

Holdingové činnosti

Správa technických zariadení budov  
a prevádzka TTZ

Výrobu elektrickej energie zabezpe-
čujeme prostredníctvom 18 plyno-
vých motorov s celkovým inštalova-
ným výkonom 14,4 MWe. Množstvo 
predanej elektrickej energie pred-

stavovalo celkovo 107 154 MWh. 
Oproti roku 2016 došlo k miernemu 
zníženiu výroby a predaja, konkrét-
ne o 426 MWh. Výrobu v roku 2017 
zásadným spôsobom ovplyvnilo 

jednak teplé leto a taktiež plánova-
ná údržba hlavy valcov spaľovacie-
ho motoru u všetkých 18 kogene-
račných jednotiek.

V rámci energetických služieb spo-
ločnosť Veolia Energia Slovensko, 
a. s., zabezpečuje energetický ma-
nažment a energetické služby. Ener-
getický manažment Veolia realizuje 
formou vypracovania Technicko 
prevádzkového auditu klientovej 
budovy, ktorý zhodnotí na základe 
obhliadky a meraní v budove stav 
technických zariadení, spôsob ich 
prevádzky a načrtne možné smery 
k optimalizácii spotreby energie. Ak 
je to pre klienta výhodné navrhneme 
mu spoluprácu formou permanent-

ného energetického manažmentu 
alebo garantovanej energetickej 
služby v rámci zákona 321/2014 
o energetickej efektívnosti budov. 
Zavedením moderných softwaro-
vých riešení na sledovanie chodu 
a riadenie technických zariadení 
a spotreby energie vieme našim 
klientom kontinuálne sledovať do-
držiavanie ich žiadaného  tepelného 
štandardu, vývoj spotreby energie, 
analyzovať ju a odporučiť im náprav-
né opatrenia vedúce k zníženiu ná-
kladov na energie.

Naša spoločnosť úspešne plní zmlu-
vu na Garantovanú energetickú služ-
bu (EPC) s Gymnáziom v Šamoríne a 
v roku 2017 rozšírila svoje služby 
o garantovanú energetickú službu 
pre Gymnázium C. S. Lewisa v Bra-
tislave. Prostredníctvom takýchto 
zmlúv spoločnosť klientovi garan-
tuje výrazné úspory spotreby paliva 
na základe investície do moderného 
tepelného zdroja, vykonaných tech-
nických opatrení, a profesionálnym 
nepretržitým energetickým ma-
nažmentom.

Činnosť spoločnosti Veolia Energia 
Slovensko, a. s., vo vzťahu k dcérskym 
spoločnostiam a spoločným podni-
kom bola zameraná predovšetkým na 
tieto oblasti:

Spoločnosť Veolia Energia Sloven-
sko, a. s., zabezpečovala v roku 2017 
prevádzkovanie tepelno-technic-
kých zariadení (TTZ) t.j. kotolní a 
odovzdávacích staníc tepla pre viac 
ako 50 prevádzok. Našimi klientmi 
sú školské zariadenia, zariadenia 
sociálnych služieb, bytové domy, 
nebytové objekty a bytové domy 
pre partnerov, medzi ktorých patrí 
aj Magistrát hl. mesta SR Bratisla-
vy, Ministerstvo spravodlivosti SR, 

a rôzne objekty patriace podnika-
teľským subjektom. Na základe 
uzatvorených zmlúv preberá Veolia 
Energia Slovensko, a. s., v týchto 
prevádzkach zodpovednosť pre-
vádzkovateľa TTZ, t.j. vykonáva 
odbornú obsluhu, optimalizáciu 
chodu kotolne a nastavovanie para-
metrov riadiacich systémov, povin-
né činnosti pri obsluhe (tzv. revízie), 
ako aj odbornú preventívnu údržbu 
a prípadné opravy technických za-

riadení, vrátane zabezpečenia ne-
pretržitej pohotovostnej služby a 
napojenia TTZ na nepretržitý dispe-
čing. V oblasti komplexnej tech-
nickej správy budov zabezpečuje 
odbor energetických a technických 
služieb Veolia Energia Slovensko, 
a. s., technickú správu budov areálu 
administratívnych budov napríklad 
areál administratívnych budov Di-
gital Park v Bratislave či logistickú 
halu  Amazon v Seredi.

 zefektívnenie prevádzky energetických zariadení, a to najmä znižovaním 
energetickej náročnosti a zvyšovaním produktivity práce,

 pomoc pri zabezpečovaní ekonomických a administratívnych činností - 
tvorba a sledovanie finančných plánov, controlling, sledovanie cash-flow, 
organizačno-právna pomoc, financovanie a zabezpečenie likvidity,

 poradenstvo v obchodnej činnosti - udržanie súčasnej klientely, rozvoj aktivít 
v rámci mesta, resp. regiónu,

 podpora v oblasti ľudských zdrojov.
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inovácie
Investičná činnosť

MČ Petržalka

CELKOVÁ VÝŠKA INVESTÍCIÍ V ROKU 2017 V RÁMCI VEOLIA ENERGIA SLOVENSKO, A. S., BOLA 
4,056 MIL. €.  REALIZÁCIOU INVESTIČNÝCH PROJEKTOV CIELIME NA DOSAHOVANIE ÚSPOR PRIMÁR-
NYCH FOSÍLNYCH PALÍV OPTIMALIZÁCIOU SPAĽOVACÍCH PROCESOV, ZVYŠOVANIE EKOLOGIZÁCIE 
VÝROBY A PODSTATNÉ ZVYŠOVANIE SPOĽAHLIVOSTI DODÁVOK ENERGIÍ.

Aj v roku 2017 bola prevádzkovaná 
progresívna technológia kombino-
vanej výroby elektriny a tepla na 18 
- tich kotolniach v rámci MČ – Petr-
žalka. Prevádzka kogeneračných 
jednotiek potvrdzuje predpoklady 
pre vysoké zhodnotenie paliva a 
vysoko účinne tak zásobuje domác-
nosti teplom počas celého roka. 

V priebehu roka 2017 sme pokra-
čovali v plnení ambiciózneho a 
technicky náročného plánu moder-
nizácie a rekonštrukcie tepelno- 
technických zariadení. Napĺňame 
tak ciele dlhodobej stratégie spo-
ločnosti v oblasti investícií a údržby.  
Realizácia hydraulického vyregulo-
vania sekundárnych rozvodov teplej 
úžitkovej vody pokračovala aj v roku 

2017 a to na 2 okruhoch. Hydrau-
lické vyregulovanie rozvodov teplej 
úžitkovej vody je nielen požiadavka 
legislatívna, ale je nevyhnutnou pod-
mienkou zabezpečenia spokojnosti 
všetkých zákazníkov v okruhu s kva-
litou dodávanej služby. Zmluvne do-
hodnuté parametre dodávky TÚV tak 
môžu byť zabezpečené spravodlivým 
a hospodárnym spôsobom.

Výmena riadiaceho systému a elektroinštalácie kotolní (D6-
24 a B2-47) pomôže posunúť zastaranú úroveň riadenia 
zdroja tepla na dnes bežný a dostupný štandard. Výrazne sa 
tým zvyšuje spoľahlivosť prevádzky a dodávok tepla konco-
vým spotrebiteľom resp. odberateľom.

Na uvedených okruhoch kotolní boli realizované rekonštruk-
cie vybraných rozvodov, ako primárnych tak sekundárnych. 
Cieľom týchto projektov bolo zvýšiť spoľahlivosť dopravy 
teplonosného média od zdroja k spotrebiteľom, znížiť stra-
ty energie a média vplyvom havárií na rozvode. Nové roz-
vody sú realizované modernými postupmi s použitím tzv. 
pred-izolovaných potrubí.

Modernizácia riadiaceho systému 
a elektroinštalácie na kotolni

Rekonštrukcia rozvodov na okruhu 
kotolne MC-19, D5-35 a L3-26

V rámci našej nosnej činnosti, ktorou je výroba a dodávka tepla a teplej 
úžitkovej vody, venujeme veľkú pozornosť modernizácii, zvyšovaniu kvality 
a efektívnosti výroby. Postupne realizujeme investície, údržbu a opravy, 
ktorými sa výroba a dodávka energií stáva viac efektívnou a ekologickou. 
Realizáciu časovo a vecne najnáročnejších investičných projektov pritom 
realizujeme v letnom období, mimo vykurovacej sezóny, a to tak, aby bol dopad 
na koncového spotrebiteľa čo najmenší.
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Inštaláciou 25 domových odovzdávacích staníc tepla 
(DOST) namiesto centrálnych OST sa dosiahne nielen 
obnovenie morálne aj technicky zastaranej technológie 
pôvodných centrálnych OST, ale hlavne sa zvýši účinnosť 
kotolne a hospodárnosť prípravy teplej vody. Inštaláciou 
domových odovzdávacích staníc tepla odpadá potre-
ba náročnej prevádzky a rekonštrukcie rozvodov teplej 
vody od pôvodnej centrálnej stanice po DOST.  Tepelný 
komfort zákazníkov sa zvýši možnosťou regulácie kon-
krétneho bytového domu bez závislosti na požiadav-
kách ostatných odberateľov napojených na rovnaký te-
pelný okruh. Na základe posúdenia technického stavu 
verejných rozvodov je projekt inštalácie DOST súčasne 
spojený aj s modernizáciou priľahlého úseku sekundár-
neho rozvodu. Spoločnosť Veolia Energia Slovensko, a. s. 
pokračovala v roku 2017 v projekte realizácie obnovy 
technologického zariadenia základných škôl v MČ Petr-
žalka. Postupne počas roka tak bolo na školách  uvede-
ných do prevádzky 5 nových tlakovo nezávislých a plne 
automatických odovzdávacích staníc tepla.

Vybudovanie teplovodu pre pripojenie nových objektov 
na území MČ Petržalka je potvrdením snahy spoločnosti 
Veolia Energia Slovensko, a. s. rozvíjať a budovať mo-
derný systém CZT a tým prispievať k spoľahlivej infraš-
truktúre dodávok energií v celej lokalite MČ Petržalka. 
Dôvera investorov nových projektov bývania a business 
developmentu taktiež ukazuje nato, že centralizovaný 
systém dodávok tepelnej energie je dnes a aj do budúc-
na jednou z najviac spoľahlivých a efektívnych alterna-
tív v oblasti vykurovania budov. Je tomu tak z hľadiska 
ekonomického, environmentálneho ale aj historického. 
K sústave CZT bol napojený projekt nového bytového 
domu na ulici Čapajevová, projekt bytového domu Petr-
žalka City II, objekt materskej školy na ulici Vyšehradská 
a v realizačnej fáze je aj projekt bytového domu Starý 
háj. Tieto projekty sú realizované pripojením na CZT 
s inštaláciou tlakovo nezávislej domovej odovzdávacej 
stanice tepla (DOST) umiestnenej priamo v budove – 
mieste spotreby tepelnej energie.

Inštalácia 25 domových odovzdá-
vacích staníc tepla (DOST)

Teplovod a pripojenie budov  
do siete CZT

Postupná modernizácia systémov sústavy tepelno ener-
getických zariadení je spojená s potrebou realizovať aj 
modernizáciu expanzných systémov jednotlivých ko-
tolní. Modernizovaný expanzný systém ako taký zabez-
pečuje ochranu hydronicky vyregulovanej sústavy, t. j. 
ochranu proti zvýšeniu tlaku v sústave nad najvyšší do-
volený pretlak a taktiež proti neprípustnému zníženiu 
tlaku pod tlak na medzi sýtosti prislúchajúcej teplote. 
Zariadenie pracuje v automatickom režime a okrem ex-
panznej činnosti automaticky doplňuje úbytky techno-
logickej vody vo vykurovacej sústave a zabezpečuje aj 
odplynovanie teplonosného média. Inštalácia nového 
expanzného systému bola v roku 2017 realizovaná na 5 
kotolniach (D4-40, L1-32, L3-26, B2-47, D6-24).

Modernizácia expanzného  
systému kotolní
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MČ Dúbravka

Spolupráca  
s dcérskou spoločnosťou  
C - bau, spol. s r. o.

Energetický audit

Opravy a údržba

Medzi najvýznamnejšie investície v roku 2017 v Dúbrav-
ke patrila výmena riadiaceho systému na kotolni K-13. 
Výmena riadiaceho systému a elektroinštalácie kotolne 
pomôže posunúť zastaranú úroveň riadenia zdroja tepla 
na dnes bežný dostupný štandard. Výrazne sa tým zvy-
šuje spoľahlivosť prevádzky a dodávok tepla koncovým 
spotrebiteľom resp. odberateľom. 
Za veľmi dôležitú a zároveň technicky a časovo náročnú 
možno pokladať realizáciu komplexnej rekonštrukcie 
verejného rozvodu UK aj TÚV v rámci okruhu kotolne 

K-19. Celkovo bol na úseku od kotolne, v dĺžke kanála 200 
metrov, vymenený rozvod teplej úžitkovej vody aj rozvod 
ústredného kúrenia. Rozvody boli vymenené za nové tzv. 
pred izolované potrubia.  
Modernizácia technológie v Dúbravke bude pokračovať 
aj roku 2018. Plánujeme pokračovať v projekte inštalácie 
tepelného čerpadla na kotolni K-11, postupne realizovať 
výmenu riadiaceho systému zdroja a elektroinštalácie na 
všetkých kotolniach a taktiež obnoviť ďalšie vybrané úse-
ky verejných rozvodov.

Zákon o energetickej efektívnosti č. 321/2014 Z. z. usta-
novuje povinnosť pre podnikateľov, ktorí nie sú podľa eu-
rópskej definície malým alebo stredným podnikom, vy-
konávať energetický audit a aktualizovať ho každé 4 roky. 
Spoločnosť Veolia Energia Slovensko, a. s., preto v zmys-
le tejto zákonnej povinnosti ešte v roku 2015 vykonala 
energetický audit. Audit obsahuje súbor navrhovaných 
opatrení, ktoré majú odporúčací charakter a slúžil ako 
podklad pri tvorbe investičného plánu aj v roku 2017 a 
na nasledujúce obdobie.

Okrem investičných akcií sme realizovali opravy, údržbu a re-
vízne kontroly, ktoré sa prioritne vykonávajú v letnom období.
Celkové výdaje na opravy a údržbu v roku 2017 v rámci spo-
ločnosti Veolia Energia Slovensko, a. s., boli 3 574 699 € a na 
odborné prehliadky 510 072 €. Smerovali prevažne na úhra-
du výdavkov na nasledujúce činnosti:

 odborné prehliadky a skúšky (revízie)  
vyplývajúce z platnej legislatívy,

 overovanie a kalibrácia meradiel  
(meračov tepla a vodomerov),

 preventívna údržba technologických zariadení,

 odstraňovanie havarijných stavov  
a poškodených častí zariadení,

 obnova budov (oprava striech, vynovenie fasády  
vrátane antigrafitových náterov a pod.).

Pri realizácii svojich rozvojových projektov, investičných akcií, 
údržby a opráv spoločnosť Veolia Energia Slovensko, a. s., 
úzko spolupracuje s dcérskou spoločnosťou C - bau, spol. s r. o.

V priebehu roka 2017  
išlo najmä o tieto projekty: 

 výkon údržby kogeneračných jednotiek 
v Petržalke,

 projekt optimalizácie a štandardizácie 
spôsobu výkonov údržby a jej organizácie 
v rámci skupiny Veolia Energia na Slovensku,

 pokračoval projekt vytvorenia Národného 
centra expertíz (Hubgrade), ktorý začína 
dávať prvé výstupy spracovaných dát. 
Ide o vytvorenie systému pre globálne 
spravovanie a optimalizáciu výroby 
tepla a elektrickej energie, zjednotenie 
vybraných databáz na posúdenie, kontrolu a 
optimalizovanie prevádzky, včasné zistenie 
anomálií pri výrobe, spotrebe a distribúcii 
energií s využitím SQL databáz a špeciálnych 
programov (nástrojov) na rýchle a správne 
rozhodnutia pri riadení výroby.
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orientácia na zákazníka
Medzi klientov spoločnosti Veolia Energia Slovensko, a. s., patrí bytovo-
komunálna sféra (mestá a obce), priemyselní klienti (podniky) a terciárna 
sféra. Prostredníctvom poskytovaných služieb prinášame riešenia za účelom 
znižovania nákladov pre konečných spotrebiteľov, ktoré súvisia so spotrebou 
energie. Naše aktivity vykonávame so zreteľom na optimalizáciu nákladov 
za energie a na znižovanie prevádzkových nákladov a kvalita poskytovaných 
služieb je garantovaná certifikovanými systémami. Pri príprave riešení a 
služieb sú záujmy a požiadavky našich klientov vždy na prvom mieste

OBCHODNÁ ČINNOSŤ
Spoločnosť Veolia Energia Slovensko, a. s., uzatvorila 
v priebehu roka 2017 obchodnú spoluprácu s viacerými 
investormi v Petržalke, ktorí sa svoje nové projekty v tejto 
mestskej časti rozhodli pripojiť k rozvodom CZT. Ide napr. 
o nové obytné domy Flat 75 na Čapajevovej ulici alebo 
v poradí už druhý bytový dom v projekte Petržalka City 
na Rusovskej ceste a taktiež bytové domy v tvoriacej sa 
zóne na Muchovom námestí a centre Fuxova v Petržalke.

V oblasti západnej časti Slovenska aktívne oslovujeme 
klientov s ponukou technickej správy budov, prevádzkova-
nia technických zariadení a energetického manažmentu. 
Náš tím odborníkov flexibilne a rýchle urobí obhliadku bu-
dovy a pripraví cenovú ponuku na energetické a technické 
služby šitú na mieru každého klienta. Rýchlosť, odbornosť, 
partnerstvo s klientom  a udržateľná dôvera klienta v naše 
služby sú našimi konkurenčnými výhodami.

VÝROČNÁ SPRÁVA 201730



orientácia na zákazníka
Odbor starostlivosti o zákazníkov
Pravidelný kontakt so zákazníkmi, 
zisťovanie ich potrieb, názorov, prianí, 
skrátka úsilie byť pre klienta dobrým 
partnerom je hlavnou úlohou odboru 
starostlivosti o zákazníkov. Zastrešuje 
obchodnú činnosť zameranú na vy-
hľadávanie nových klientov pre systé-
my centrálneho zásobovania teplom, 
ktoré spoločnosť spravuje, a zároveň 
je zodpovedný za starostlivosť o exis-
tujúcich zákazníkov.
Jednou z aktivít, ktorú odbor sta-
rostlivosti o zákazníkov spoločnosti 
Veolia Energia Slovensko, a. s., pre 
svojich klientov ponúka, je možnosť 
poradenstva v oblasti energetickej 
efektívnosti.

Odberateľom, ktorí majú vysokú 
spotrebu tepla, vedia zamestnanci 
odboru starostlivosti o zákazníkov 
odporučiť optimalizáciu vlastnej 
spotreby tepla na ústredné vykuro-
vanie porovnaním spotreby tepla 
rovnakých typov obytných domov. 
Klienti tak získajú informácie o mož-
nostiach zefektívnenia spotreby. 
Zároveň sú údaje o spotrebe tepla 
v kWh doplnené aj o finančné výda-
je, ktoré ich táto „nadspotreba“ stojí. 
Poskytujeme zároveň poradenstvo, 
prípadne konkrétne podklady a pre-
počty, na základe ktorých si klienti 
môžu doplniť chýbajúce informácie 
o systéme CZT, na ktorý sú pripojení. 

Činnosť skupiny Veolia Energia je 
už vo svojej podstate spojená so ži-
votným prostredím, preto sa vplyv 
našich činností naň snažíme mini-
malizovať. Ako zákaznícky oriento-
vaná spoločnosť dbáme na kvalitu 
dodávaných služieb a spokojnosť 
našich klientov. Práve z týchto dôvo-
dov sme zaviedli službu elektronic-
ká faktúra – zasielanie faktúr v elek-
tronickej podobe. 
Elektronická faktúra spĺňa všetky 
náležitosti faktúry v zmysle § 71  zá-
kona č. 222/2004 o dani z pridanej 
hodnoty. Je plnohodnotným daňo-
vým dokladom.

VÝHODY SLUŽBY  
ELEKTRONICKÁ  
FAKTÚRA, KTORÉ  
NAŠI KLIENTI JEJ 
AKTIVÁCIOU  
ZÍSKAJÚ:

 pohodlný a rýchly spôsob prijímania faktúr,

 možnosť dostať sa k faktúre skôr, a to okamžite po vystavení, 

 možnosť uložiť a prehľadne archivovať faktúry vo svojom počítači,

 aktiváciu a využívanie služby zdarma,

 zníženie zaťaženia životného prostredia menšou spotrebou papiera,  
keďže elektronickú faktúru nie je potrebné tlačiť.

KLIENTI AJ KONCOVÍ ZÁKAZNÍCI SA SO SVOJIMI OTÁZKAMI 
NA ODBOR STAROSTLIVOSTI O ZÁKAZNÍKOV MÔŽU OBRACAŤ 
PÍSOMNE NA ADRESE klient@veoliaenergia.sk ALEBO 
TELEFONICKY NA TÝCH PRACOVNÍKOV ODBORU STAROSTLIVOSTI 
O ZÁKAZNÍKOV, KTORÍ PÔSOBIA V JEDNOTLIVÝCH REGIÓNOCH:

REGIÓN  ZÁPAD
0906 105 207
045/60 144 01

REGIÓN VÝCHOD
055/642 7886

(Bratislava, Piešťany, Senec, Vráble, Vrbové, VÚC Trnava) 

(Brezno, Lučenec, Žiar nad Hronom)

(Košice, Čierna nad Tisou, Dobšiná, Liptovský Hrádok, Jelšava, 
Hanušovce nad Topľou, Kráľovský Chlmec, Margecany, Medzev, 
Plešivec, Prakovce, Slavošovce, Štós, Turňa nad Bodvou)
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Externá komunikácia  
a reklamné aktivity
NA INFORMOVANIE VEREJNOSTI O AKTIVITÁCH A NOVINKÁCH, ZÍSKANIE SPÄTNEJ VÄZBY  
NA SLUŽBY A NA BUDOVANIE POVEDOMIA V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA  
SKUPINA VEOLIA ENERGIA VYUŽÍVA RÔZNE FORMY EXTERNEJ KOMUNIKÁCIE.

Prostredníctvom lokálnych novín a časopisov skupi-
na  Veolia Energia pravidelne komunikuje s obyvateľmi 
miest, v ktorých pôsobí. Medzi diskutované témy pat-
ria napríklad zrealizované investície, vývoj cien tepla a 
koncoročné vyúčtovania. V komunikácii venuje pozor-
nosť aj podporeným projektom v oblasti kultúry, športu 
a komunitného života prostredníctvom Nadácie Veolia 
Slovensko. Informácie o  skupine môžu čitatelia nájsť aj 
v celoštátnych médiách v súvislosti s témami týkajúcimi 
sa predovšetkým teplárenstva alebo CSR aktivít.

Skupina Veolia Energia pravidelne vydáva zákaznícky ča-
sopis Termoinfo, v ktorom informuje o svojich aktivitách, 
o novinkách týkajúcich sa energetickej legislatívy a svo-
jim klientom radí v oblasti spotreby energií. Je distribu-
ovaný po celom Slovensku správcovským spoločnostiam, 
bytovým družstvám, predstaviteľom miest a samospráv 
a zástupcom vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Proklientsky orientovaná spoločnosť je jeden z dôležitých 
bodov vízie skupiny Veolia Energia. Pravidelné stretáva-
nie sa a budovanie bližšieho vzťahu s klientmi prebieha 
na odborných stretnutiach pod názvom Klientske dni.

Skupina Veolia Energia sa prezentuje aj prostredníctvom 
on-line komunikácie. Aktuálne informácie o činnosti sku-
piny, poskytovaných službách, ako aj o aktivitách v oblas-
ti trvalo udržateľného rozvoja a spoločenskej zodpoved-
nosti sú k dispozícii na dvoch webových stránkach. 
Na stránke veolia.sk sú k dispozícii informácie za obe di-
vízie vodohospodárstvo a energetika, ktoré pôsobia na 
Slovensku. Stránka veoliaenergia.sk prináša informácie 
týkajúce sa činnosti a poskytovaných služieb energetickej 
divízie skupiny Veolia Energia.

Pravidelná komunikácia  
v regionálnych médiách

Pre zákazníkov Veolia vydáva 
časopis Termoinfo

Klientske dni  
pre zákazníkov Veolie

Prezentácia prostredníctvom  
online médií

Skupine Veolia Energia záleží na vzťahu so svojimi kon-
covými zákazníkmi, a preto hľadá spôsoby, ako sa s nimi 
osobne stretnúť a bližšie spoznať ich potreby. Už niekoľ-
ko rokov otvára dvere v kotolniach vo viacerých sloven-
ských mestách. V rámci Dňa otvorených dverí v kotolni 
informuje obyvateľov o tom, ako sa vyrába teplo či ako sa 
vďaka modernizácii tepelno-technických zariadení alebo 
rekonštrukcii tepelných rozvodov zlepšila kvalita dodáv-
ky tepla. V roku 2017 mohli obyvatelia navštíviť kotolne 
v bratislavskej Petržalke a Dúbravke. 
Vlani sa dvere v kotolni po prvý raz otvorili aj pre zástup-
cov slovenských médií. V rámci spoločných raňajok sa no-
vinári a redaktori mohli dozvedieť, čo robia teplári v lete, 
a mohli nahliadnuť do jednej z petržalských kotolní, kde 
si osobne pozreli výrobu tepla a teplej vody.

Deň otvorených dverí v kotolniach
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Spoločnosť Veolia Energia Slovensko sa stala zakladajú-
cim členom Priemyselného inovačného klastra (IIC – In-
dustry Innovation Cluster). Jeho ambíciou je byť akcele-
rátorom inovácií slovenského priemyslu a za cieľ si kladie 
združovať spoločnosti, ktoré chcú Slovensko posunúť 
v oblasti konkurencieschopnosti a inovatívnosti.

Skupina Veolia Energia získala ocenenie v B2B segmente 
pod názvom Slovak Business Superbrands 2017 ako jedna 
z najlepších značiek nielen na základe preferencií spotre-
biteľov, ale najmä podľa hodnotenia odbornej poroty zlo-
ženej z odborníkov v oblasti marketingu, komunikácie a 
reklamy. Pečať kvality Superbrands je znakom pozitívnej 
spätnej väzby, silného povedomia o značke v očiach zá-
kazníkov a partnerov a potvrdením kvality. Toto ocenenie 
získala skupiny Veolia Energia už po tretí raz.

Veolia je francúzska spoločnosť, a preto každoročne prispie-
va na organizáciu podujatia pod názvom Francúzsky deň, 
ktoré sa koná každý rok v júli v Bratislave  pri príležitosti 
francúzskeho národného sviatku Dňa dobytia Bastily. Sku-
pina Veolia Energia nezabúda ani na sviatok najmenších 
a minulý rok napríklad prispela na organizáciu Dňa detí 
v bratislavských mestských častiach Petržalka a Dúbravka.

Veolia pravidelne podporuje činnosť športových klubov. 
V roku 2017 sa stala reklamným partnerom košického 
basketbalového tímu Good Angels. Logo Veolie bolo vi-
dieť v TV reklame, časopisoch, na bilbordoch a mohli ste 
o našej podpore počuť aj v rozhlase. Good Angels Košice 
alebo Dobrí anjeli Košice je ženský basketbalový klub za-
ložený v roku 2001 a aktuálne najúspešnejšie slovenské 
ženské basketbalové družstvo. 

Zober loptu, nie drogy je názov projektu, ktorý spája špor-
tovanie, zdravý životný štýl a dobré pocity z nich u detí. 
Cieľom projektu je viesť deti k športu, najmä k loptovým 
hrám, cez vzory úspešných slovenských športovcov a pre-
svedčiť ich o tom, že je lepšie vziať do rúk loptu ako drogy. 
Veolia sa opäť zapojila do projektu a jej logo bolo počas 
roka vidieť medzi reklamnými partnermi.

Skupina Veolia Energia sa aktívne zapája do aktivít Fran-
cúzsko-slovenskej obchodnej komory (FSOK). V rámci 
členstva je pravidelný partner a podporovateľ odborných, 
ako aj kultúrnych podujatí, ktoré komora organizuje.

Zástupcovia skupiny Veolia Energia sa každoročne zúčast-
ňujú aj na odborných konferenciách v oblasti energetiky. 
V roku 2017 vystúpili s odbornými príspevkami napríklad 
na konferenciách Vykurovanie, Energy Camp a na konfe-
rencii zameranej na bezpečnosť technických zariadení. 

Témou zásobovania teplom v mestách vo svete a na Sloven-
sku sa zaoberala odborná konferencia Moderné centrálne 
vykurovanie, organizovaná Slovenským zväzom výrobcov 
tepla. Konala sa v októbri 2017 v Bratislave pod záštitou Mi-
nisterstva hospodárstva Slovenskej republiky. Tento rok sa 
podujatie venovalo téme „Sme na rovnakej ceste ako zvyšok 
sveta?“ Zahraniční experti potvrdili, že centrálne vykurova-
nie má svoju budúcnosť, predstavili koncept 4. generácie 
CZT a príklady úspešných riešení CZT vo svete.

V októbri sa v Bratislave konalo Slovensko-francúzske bu-
siness fórum na tému „Ville intelligente – inteligentné 
mesto“. Fórum sa venovalo konceptu „smart cities“ a apli-
kácii inteligentných riešení do agendy samospráv. Organi-
zovalo ho Francúzske veľvyslanectvo na Slovensku, MZVaEZ 
SR v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej 
republiky, Francúzsko-slovenskou obchodnou komorou a 
Francúzskym inštitútom na Slovensku. Na  podujatí sa pre-
zentovala aj Veolia, prostredníctvom manažérky v oblasti 
digitálnych produktov Veolie z Francúzska. Vo svojom prí-
spevku predstavila komplexný produktový rad digitálnych 
riešení od Veolie pod názvom URBAN X a priblížila jeho 
aplikácie vo vybraných francúzskych mestách.

Vedeckovýskumní pracovníci zo Slovenska, z Francúzska 
a Bulharska vypracovali prípadovú štúdiu o spoločenskej 
zodpovednosti aktivít Veolie v týchto krajinách. V spolu-
práci so zástupcami Ekonomickej fakulty UMB v Banskej 
Bystrici vznikla časť štúdie za CSR aktivity Veolie na Sloven-
sku. Prípadová štúdia za všetky krajiny bola prezentovaná 
na medzinárodnej vedeckej konferencii vo Washingtone.

Veolia je súčasťou priemyselného 
inovačného klastra

Získané ocenenia

Podpora kultúry, športu  
a vzdelávania

Veolia podporuje odborné podujatia
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zodpovednosť
Skupina Veolia sa aktívne 
podieľa na budovaní spoločnosti 
presadzujúcej zásady udržateľného 
rozvoja a prijíma plnú zodpovednosť 
za interný a externý dosah svojich 
aktivít. Vo svojej každodennej 
činnosti presadzuje zodpovedný 
prístup voči svojim zamestnancom 
a k životnému prostrediu.

Ľudské zdroje
Veolia Energia Slovensko, a. s., patrí medzi stabilných za-
mestnávateľov. K 31. 12. 2017 mala 223 zamestnancov. 
Oproti roku 2016 sa počet nových zamestnancov zvýšil 
o 7,72 %, pričom zvýšenie počtu zamestnancov bolo 
spôsobené rozrastaním pôsobnosti spoločnosti, predĺ-
žením spolupráce s existujúcimi klientmi spoločnosti a 
spustením nových akvizičných projektov. Zodpovedný 
prístup k zamestnancom radíme medzi naše najvyššie 
priority. Dôkazom toho je zvýšenie počtu zamestnancov 
a zníženie percenta fluktuácie. 
Fluktuácia medziročne poklesla z 21 % na 7 %. Našou 
prioritou je byť starostlivým zamestnávateľom a našim 
zamestnancom vytvárať pracovné podmienky v súlade 
s ich bezpečnosťou, každodennými potrebami a motivá-
ciou. Úroveň fluktuácie 7 % bola ovplyvnená najmä per-
sonálnymi zmenami, internou mobilitou zamestnancov 
medzi podnikmi v skupine, odchodmi do dôchodku a 
zdravotnou nespôsobilosťou.

Rok 2017 sa niesol aj v znamení významných organizač-
ných zmien. Na pozíciu generálneho riaditeľa materskej 
spoločnosti Veolia Energia Slovensko 1. augusta 2017 
nastúpil doterajší obchodný riaditeľ Peter Dobrý.
V rámci stabilizácie zamestnancov odbor ľudských zdro-
jov prispel inovovaným program Referral, ktorý pomo-
hol získať nové talenty a zároveň zamestnancom posky-
tol finančnú odmenu.

Vzhľadom na vekovú štruktúru zamestnancov sa aktivi-
ty v oblasti ľudských zdrojov zameriavajú na udržanie a 
odovzdanie vedomostí v spoločnosti zo strany dlhoroč-
ných a skúsených spolupracovníkov, napríklad prostred-
níctvom programu talent manažmentu, manažérskeho 
rozvojového programu alebo spolupráce s vysokými od-
bornými školami.
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Lojalita zamestnancov  
v spoločnosti

Veková štruktúra  
zamestnancov

Vzdelanostná štruktúra  
zamestnancov

Vývoj počtu 
zamestnancov

menej ako 5 rokov

od 20 do 24

od 25 do 29

od 30 do 34

od 35 do 39

od 40 do 44

od 45 do 49

od 50 do 54

od 55 do 59

nad 60 rokov

SŠ bez maturity

základné vzdelanie

SŠ s maturitou

VŠ I. stupňa

VŠ II. stupňa

6 až 10 rokov

11 až 20 rokov

viac ako 20 rokov

224

2012

225

2013

218

2014

212

2015

207

2016

223

2017

57 %

19 %

10 %

14 %

14 % 12 %

12 %

14 %

6 %7 %

2 %

17 %

16 %

9 %

44 %

45 %

1 %

1 %
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Sociálny dialóg
Základom udržania sociálneho dialógu a dobrých za-
mestnaneckých vzťahov je dodržiavanie podmienok 
kolektívnej zmluvy a pravidelná komunikácia s odboro-
vými partnermi. 
Od januára 2017 prebiehali v skupine  Veolia intenzívne 
rokovania zamerané na dohodnutie podmienok dodatkov 
ku kolektívnym zmluvám pre rok 2017, prípadne aj no-
vých kolektívnych zmlúv spoločností na roky 2017 – 2019.
Kolektívne vyjednávania boli zamerané na podmienky 
odmeňovania  a sociálnych zamestnaneckých výhod. 
V rámci získania informácií od zamestnancov spoločnos-
ti týkajúcich sa očakávaní v tejto oblasti sa v roku 2017 
realizoval prieskum zamestnaneckých benefitov a výhod.
Dobrý sociálny dialóg podporuje najmä pravidelná ko-
munikácia medzi zástupcami zamestnávateľa, či už 
z oblasti prevádzky, alebo ľudských zdrojov, a odboro-
vými partnermi (napr. stretnutie vedenia spoločnosti 
so zástupcami zamestnancov Veolia Energia Slovensko, 
C – bau, komisia BOZP).
Dôležitým nástrojom realizácie sociálnej politiky sú 
zdroje sociálneho fondu, ktorý naša spoločnosť tvorí 
z nákladov aj zo zisku. Tvorba sociálneho fondu v roku 
2017 bola na úrovni 80 064 €, z čoho 39 000 € tvoril prí-
del zo zisku, čerpanie predstavovalo 70 133 €. Medzi 
prioritné oblasti využívania prostriedkov z fondu patrí 
príspevok na stravovanie, pracovné jubileá, sociálna 
podpora v ťažkých životných situáciách a príspevok na 
športové a relaxačné účely. Spoločnosť poskytuje aj ria-
diteľské voľno zamestnancom pri príležitosti Dňa ener-
getikov a ďalšie pri výročí vstupu SR do EÚ.

Interná komunikácia  
je pre skupinu dôležitá
Skupina Veolia Energia si uvedomuje dôležitosť internej 
komunikácie medzi vedením spoločnosti a jej zamest-
nancami. Dobre nastavená interná komunikácia prispieva 
k väčšej informovanosti zamestnancov pracujúcich na rôz-
nych pozíciách nielen v centrále, ale najmä v regiónoch, čo 
prispieva aj k ich väčšej motivácii. Skupina v rámci internej 
komunikácie používa e-mailovú komunikáciu, nástenky, 
intranet a interný časopis Energiemag. Pre všetkých za-
mestnancov Veolie na Slovensku začal koncom minulého 
roka vychádzať aj spoločný časopis Naša Veolia.

Spoločné stretnutia zamestnancov
Pravidelné porady na všetkých úrovniach, školenia a roz-
ličné neformálne spoločenské stretnutia sú dôležitý spô-
sob, ako budovať vzťahy medzi zamestnancami. Skupina 
Veolia Energia z toho dôvodu organizuje napríklad Špor-
tové hry Veolie Energie, spoločné raňajky, rodinné podu-
jatia, Manažérske dni, vianočné a mikulášske večierky.

Hodnotenie a odmeňovanie
Prepojený systém hodnotenia a odmeňovania zamest-
nancov zaručuje prostredníctvom ročných hodnotení 
vedúcimi zamestnancami zvyšovanie výkonnosti za-
mestnancov s priamym prepojením na vyplácanie od-
mien v nadväznosti na kvalitu splnenia skupinových a 
individuálnych cieľov.

Vzdelávanie a rozvoj
Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov patria k dôležitým 
úlohám v oblasti ľudských zdrojov. Systematický prístup 
prináša výhody tak pre zamestnancov, ako i pre spo-
ločnosť prostredníctvom zvyšovania odbornosti, ale aj 
motivácie a stability zamestnancov. Celkové náklady na 
vzdelávanie v roku 2017 dosiahli výšku 113 520 €.
V roku 2017 sme spustili viacero rozvojových programov za-
meraných na manažérske a mäkké zručnosti zamestnancov. 
V rámci manažérskeho rozvojového programu bol spustený 
vzdelávací program Veolia v pohybe II. pre middle mana-
žérov, ktorý je zameraný na zvýšenie kompetencií v oblasti 
vedenia zamestnancov, komunikácie a zavádzania zmien.
Ďalšou veľkou časťou realizovaných vzdelávacích aktivít 
boli odborné školenia zamerané na zachovanie a zvy-
šovanie odbornosti zamestnancov a na bezpečnosť na 
pracovisku. Bezpečnosť a zdravie našich zamestnancov 
sú v spoločnosti Veolia Energia Slovensko vždy na pr-
vom mieste. Tradične každý rok pre našich zamestnan-
cov organizujeme Medzinárodný týždeň bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci. Prostredníctvom informačnej 
kampane sme sa opäť priblížili k hlavnému cieľu, a to 
k nulovému počtu úrazov na pracoviskách.
Aby sme k našim zamestnancom boli v rámci rozvoja 
bližšie, spustili sme e-learningové vzdelávanie, ktoré 
je dostupné 24/7. Priniesli sme množstvo atraktívnych 
e-learningových kurzov. Novinkou v rámci rozvoja bolo 
spustenie skupinového jazykového vzdelávania.
Väčšia skupina zamestnancov skupiny Veolia Energia sa 
zúčastnila na zaškoľovacích programoch v skupine, a to na 
medzinárodnej úrovni (JIVE v Campuse vo Francúzsku) a na 
česko-slovenskej úrovni (VIP v Prahe). Tieto programy majú 
pozitívny ohlas najmä z hľadiska možností výmeny skúse-
ností na nadnárodnej úrovni a lepšieho spoznania fungo-
vania procesov v iných segmentoch pôsobenia skupiny. 
Na podporu iniciatívy a zlepšovacích návrhov zo stra-
ny zamestnancov skupina Veolia pokračuje v podpore 
programov V.I.P (Viem, Idem, Podelím sa) a APOLO. Ide 
o projekty, v ktorých zamestnanci predkladajú návrhy a 
nápady na zlepšenie, zjednodušenie alebo zefektívne-
nie svojej práce či pracovného procesu, alebo na optima-
lizáciu nákladov. V prípade uvedenia návrhu do praxe 
zamestnancov odmeňujeme. Aj v roku 2017 bolo od-
menených viacero zamestnancov za zlepšovacie návrhy, 
ktoré pre skupinu Veolia znamenali významný prínos.
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Spolupráca so školami
Spoločnosť podporuje výmenu know-how a prílev no-
vých síl do skupiny. Prax študentov stredných a vyso-
kých škôl je jedna z príležitostí, ako získať do tímu na-
šich pracovníkov mladých ľudí. 
Spoluprácou s Katedrou technických zariadení budov 
Stavebnej fakulty na Slovenskej technickej univerzite sa 
snažíme každoročne umiestňovať študentov na prax, 
pri rozličných projektoch aj po ukončení povinnej praxe, 
prípadne im pomáhame pri tvorbe ich záverečných škol-
ských prác (bakalárskych alebo diplomových). Študenti 
majú možnosť oboznámiť sa s technológiami aj na exkur-
ziách v tepelno-energetických zariadeniach, ktoré Veolia 
spravuje, stretnúť sa s manažérmi a vidieť teóriu v praxi. 
V spoločnosti sme aktívne podporili spoluprácu so študent-
mi aj z iných študijných odborov formou odborných stáží. Sú 
zapojení do rozmanitých projektov naprieč spoločnosťou. 
Cieľom spolupráce je nielen odovzdávať know-how, ale 
najmä vytvárať pozitívne asociácie študentov spájajúce 
sa s menom Veolia a do budúcnosti zabezpečiť prílev 
absolventov, ktorí by postupne preberali vedomosti od 
našich dlhoročných zamestnancov a mohli rozvíjať svoju 
pracovnú kariéru v skupine Veolia.

Veolia podporuje športové aktivity 
našich zamestnancov
Skupina Veolia Energia pravidelne organizuje športové 
podujatia a podporuje účasť svojich zamestnancov na 
nich. Každoročne sa bežecký tím Veolie Energie z celého 
Slovenska  zúčastňuje na najväčšom bežeckom podujatí 
na Slovensku ČSOB Bratislava Marathon, ktoré má cha-
ritatívny charakter. Tímového ducha si kolegovia vlani 
preverili aj na štafetovom podujatí Volkswagen Slova-
kia Run&Fun. 

Futbalový tím Veolie Energie reprezentoval skupinu na 
18. ročníku priateľského futbalového turnaja Gigacup, 
ktorý sa každoročne organizuje v Českej republike pre 
všetky divízie Veolie na Slovensku a v Česku. 

Cyklisti si prišli na svoje v súťaži Do práce na bicykli, kto-
rá sa konala vo viacerých slovenských mestách a obciach. 
Účastníci nielenže zlepšili svoju kondíciu a urobili niečo 
pre svoje zdravie, ale prispeli aj k ochrane životného pro-
stredia. Zamestnanci skupiny vlani ušetrili 160 kg CO2 
v porovnaní s cestou autom a spoločne najazdili 607 km. 

Vďaka aktívnemu prístupu spoločnosti v oblasti pod-
pory športu a zdravia sa športové tímy z roka na rok 
rozrastajú nielen o zamestnancov, ale aj o rodinných 
príslušníkov. Zamestnanci skupiny Veolia Energia majú 
možnosť zasúťažiť si a zrelaxovať na obľúbenom špor-
tovom podujatí Športové hry Veolie Energie, ktoré sa 
konali vo Vyhniach.

Zamestnanecké granty Veolia 2017
Nadácia Veolia Slovensko nezabúda ani na zamestnan-
cov skupiny Veolia Energia. Pri príležitosti 10. výročia 
činnosti spustila program pod názvom Zamestnanecké 
granty Veolia. Prostredníctvom zamestnaneckých gran-
tov  mohli  zamestnanci získať finančný príspevok na ve-
rejnoprospešné projekty pod podmienkou, že aj oni sa 
podieľali na ich realizácii ako dobrovoľníci.  
V roku 2017 nadácia prispela na realizáciu 12 projektov 
v celkovej výške viac ako 7 000 €. Medzi podporenými 
projektmi bolo napríklad vytvorenie detského ihriska a 
komunitných priestorov, revitalizácia športovísk, pod-
pora športových a kultúrnych podujatí, ale aj podpora 
ľudových tradícií.

Veolia formuje vzťah detí k prírode
Skupina Veolia Energia podporuje vzdelávanie v oblasti 
environmentalistiky na základných školách. Pre žiakov 
základných škôl organizuje tradičné vzdelávacie súťaže 
zamerané na ochranu životného prostredia. 
Do súťaže sa zapájajú školy z miest a obcí, kde pôsobia 
spoločnosti skupiny Veolia Energia. Jej cieľom je vytvárať 
a prehlbovať pozitívny vzťah detí k životnému prostrediu. 
Počas jedenástich ročníkov sa do vzdelávacích projektov 
zapojilo viac ako 40-tisíc žiakov z celého Slovenska.

Tajný život mesta je názov školského projektu, ktorý 
sa vlani realizoval na Slovensku a v Českej republike. 
Úlohou žiakov bolo zmapovať rastlinné druhy v meste, 
v ktorom bývajú. Výsledky poslúžia na vytvorenie apli-
kácie PlantNet pre tablety a chytré telefóny. Aplikácia je 
dostupná aj pre širokú verejnosť ako pomôcka na identi-
fikovanie rozličných druhov rastlín. 

Pri príležitosti Medzinárodného dňa biodiverzity skupi-
na Veolia Energia zorganizovala pre žiakov základných 
škôl v Bratislave výstavu Biodiverzita a voda. Nosnými 
prvkami výstavy boli interaktívne exponáty, vďaka kto-
rým mohli žiaci lepšie porozumieť prepojeniu prírodnej 
rozmanitosti a vodných tokov na Slovensku.
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bezpečnosťbezpečnosť
a ochrana 
zdravia 
pri práci

Frekvencia úrazov a ich závažnosť 
sú hlavné ukazovatele bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci. V spoloč-
nostiach Veolia Energia na Sloven-
sku sme v roku 2017 zaznamenali 
sedem pracovných úrazov s práce-
neschopnosťou. Konkrétne v spoloč-
nosti Veolia Energia Slovensko, a. s., 
sme v roku 2017 nezaznamenali ni-
jaký pracovný úraz s práceneschop-
nosťou, čo je určite veľký úspech.
Prísne dodržiavanie všetkých pravi-
diel na ochranu zdravia, pravidelná 
osveta, svedomitá práca, množstvo 
podaných zlepšujúcich opatrení 
priamo od zamestnancov a podpo-
ra vedenia spoločnosti majú viesť 
k zníženiu pracovnej úrazovosti a 
závažnosti pracovných úrazov. Súvi-
sí to aj s povedomím v oblasti bez-

pečnosti pri práci medzi zamestnan-
cami, ktoré za posledné roky stúplo. 
Táto téma sa pre ľudí pracujúcich vo 
Veolii stala bežnou súčasťou ich ži-
vota, a to vďaka ustavičnej komuni-
kácii o nej, šíreniu filozofie ochrany 
zdravia formou plagátov a letákov 
na pracoviskách či formou pravidel-
ných návštev pracovísk zástupcami 

vedenia spoločnosti. Na pravidel-
nú podporu tohto povedomia kaž-
doročne organizujeme podujatia, 
ako sú napríklad Týždeň BOZP, Dni 
zdravia, Krížové audity medzi spo-
ločnosťami a pod. V tomto trende 
mieni Veolia Energia pokračovať i 
ďalej, aby sa každý jej zamestnanec 
vždy cítil bezpečne.

a ochrana 
zdravia 
pri práci

V súvislosti so zvyšovaním 
bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci si skupina Veolia 
stanovila ako jednu z priorít 
prevenciu a predchádzanie 
vzniku pracovných úrazov 
a vytváranie priaznivých 
pracovných podmienok 
pre zamestnancov.
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Už desiaty rok po sebe skupina Veolia 
Energia zorganizovala Týždeň BOZP. 
Kampaň, ktorá sa niesla v znamení 
hesla „Nikdy viac!“, upozorňuje na 
dôležitosť bezpečnosti pri práci. Ide 
o veľmi realistickú kampaň pozostá-
vajúcu z plagátov, brožúr a realistic-
kých videí, ktoré majú ľudí šokovať a 
priviesť ich k tomu, aby zmenili svoj 
pohľad na BOZP. Filozofiu chrániť 
zdravie zamestnancov môžete vi-
dieť aj na našich pracoviskách a pre-
to v spoločnostiach skupiny  Veolia 
Energia na Slovensku starostlivosť 
o tepelno-energetické zariadenia ide 

ruka v ruke s  vysokou mierou bez-
pečnosti a ochrany zdravia pri práci. 
Dôkazom sú aj výsledky kontrol štát-
nych úradov a inšpekcií. V roku 2017 
bolo v prevádzkach Veolie Energie na 
Slovensku vykonaných 11 kontrol za-
meraných na ochranu pred požiarmi, 
na ochranu ovzdušia a na bezpeč-
nosť pri práci, pričom všetky kontroly 
sa obišli bez vážnejších porušení.  
Samozrejme aj v roku 2018 nás 
čakajú výzvy, projekty a rôzne iné 
aktivity, ktorými chceme naďalej 
zvyšovať bezpečnosť našich za-
mestnancov. Prioritou číslo 1 je 

v najbližších dvoch rokoch zavádza-
nie pravidiel BOZP k desiatim najri-
zikovejším činnostiam stanoveným 
pre Veoliu na celom svete. Okrem 
tejto významnej kampane plánuje-
me aj iné aktivity. Na ilustráciu spo-
menieme napríklad zvyšovanie bez-
pečnosti u dodávateľov, hodnotenie 
stresu na pracoviskách, organizácia 
Týždňa BOZP a Dní zdravia a pod.

Hlavné piliere ako aj Záväzok bez-
pečnosti a ochrany zdravia pri práci 
si môžete pozrieť na internetovej 
stránke www.veoliaenergia.sk

Základným spoločným prvkom IMS 
skupiny je Politika IMS schválená ge-
nerálnym riaditeľom. Politika akceptu-
je potreby tak materskej spoločnosti, 
ako aj dcérskych spoločností. Pre širšiu 
verejnosť je politika zverejnená na in-
ternetovej stránke www.veolia.sk.
Spoločnosť má už niekoľko rokov 
zavedený a certifikovaný integrova-
ný manažérsky systém (IMS) podľa 
noriem ISO 9001 Systém riadenia 
kvality, ISO 14001 Systém environ-
mentálneho manažérstva, OHSAS 
18001 Systém riadenia bezpečnosti 

 Týždeň BOZP  

 Deň zdravia 

 Návšteva prevádzok vedením spoločnosti

 Zbieranie návrhov na zlepšenie v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci od 
zamestnancov a zdieľanie osvedčených postupov 
medzi spoločnosťami

 Výber kvalitnejších osobných ochranných 
pracovných pomôcok

Prevencia, osveta a vzdelávanie
PREVENTÍVNE OPATRENIA, KTORÉ NAŠA 
SPOLOČNOSŤ PRAVIDELNE REALIZUJE:

 Pravidelné kontroly pracovísk z pohľadu 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

 Pravidelné kontroly pracovísk a hodnotenie 
faktorov pracovného prostredia Pracovnou 
zdravotnou službou

 Pravidelné lekárske prehliadky 

 Každoročný externý audit IMS

 Pravidelné školenia výrobných zamestnancov  
raz za rok a administratívnych pracovníkov  
raz za dva roky

 Školenia pre všetkých dodávateľov a zapracovanie 
sankcií do zmlúv pre dodávateľov a pod.

Integrovaný manažérsky systém
a ochrany zdravia pri práci a od roku 
2015 aj podľa normy ISO 50001 Sys-
tém energetického manažérstva. 
Cieľom IMS je zabezpečiť najvyššiu 
možnú ochranu životného prostre-
dia, maximálnu ochranu zdravia 
pracovníkov, kvalitný pracovný vý-
kon, dobré vzťahy so zákazníkmi, 
s orgánmi štátnej správy, ako aj so 
širokou verejnosťou a neprestajne 
hľadať možnosti, ako skvalitňovať 
svoje služby. ISO 50001 výrazne pri-
spieva k napĺňaniu stratégie skupiny 
Veolia Energia, a to najmä v oblasti 

zodpovednosti za trvalo udržateľný 
rozvoj a ochranu životného prostre-
dia. Súčasťou normy je aj „zelené 
obstarávanie“, to znamená, že sa už 
pri samotnom výbere dodávateľov 
stále viac a viac prihliada na to, aby 
rešpektovali zásady šetrenia ener-
giami. Napriek tomu, že certifikát 
podľa normy ISO 50001 vlastní len 
spoločnosť Veolia Energia Slovensko, 
a. s., všetky princípy tejto normy sú 
aplikované vo všetkých dcérskych 
spoločnostiach skupiny Veolia Ener-
gia na Slovensku.

Politika kvality
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ochrana 
životného 
prostredia
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Ako jednu zo svojich priorít si naša spoločnosť definovala neprestajne znižovať 
negatívny dosah svojej produkcie na životné prostredie vo všetkých lokalitách, 
kde pôsobí. Ponúkame riešenia ohľaduplné k životnému prostrediu, ktoré našim 
klientom umožňujú znižovať energetické náklady, kontrolovať spotrebu energií 
a tak efektívnejšie realizovať hlavné činnosti ich podnikania.

Pozitívne výsledky v oblasti zníženia 
zaťaženia životného prostredia, preja-
vujúce sa v znížení energetickej nároč-
nosti výroby tepla, sa dosiahli vďaka 
systematickému prístupu k riadeniu 
výroby a k realizácii investičných akcií 
zameraných na zvýšenie technickej 
úrovne tepelno-technických zariadení.
V oblasti odpadového hospodárstva 
je filozofiou spoločnosti minimalizá-
cia množstva odpadov a zabezpeče-
nie zneškodnenia odpadov v zmysle 
platnej legislatívy. 
Povedomie zamestnancov o život-
nom prostredí zvyšujeme aj infor-
máciami o vyhlásených medzinárod-
ných dňoch, ktoré súvisia s ochranou 
životného prostredia.
Skupina Veolia sa zaviazala pod-
porovať trvalo udržateľný rozvoj a 
ochranu životného prostredia, preto 
po štvrtý raz usporiadala pre všet-
kých zamestnancov Eko týždeň na 
tému Udržateľný rozvoj. Možno je 
to trochu nejasné slovné spojenie, 
no napriek tomu je veľmi aktuálne 

a potrebné. Základom udržateľného 
rozvoja je riadiť sa heslom „znovu 
použi – oprav – zrenovuj“ a nie hes-
lom „zober – vyrob – zahoď “.
Počas Ekotýždňa sme poukázali na 
jednoduché aktivity, ktoré s udrža-
teľným rozvojom úzko súvisia. Pre 
zamestnancov bola pripravená vzde-
lávacia kampaň, ktorej posolstvá do-
stávali každý deň, a zároveň sa mohli 
zapojiť do zbierky detského obleče-
nia, školských potrieb a hračiek. 
Predmety vyzbierané v Bratislave boli 
odovzdané zamestnancom oddele-
nia sociálnych vecí a zdravotníctva na 
miestnom úrade v Dúbravke a popu-
tujú rodinám v núdzi. Kolegovia z Ko-
šíc venovali výťažok zo zbierky Krízo-
vému centru v Košickej Novej Vsi.
V rámci revitalizačných aktivít 
v mestách sa nám podarilo spoločne 
vyčistiť a skrášliť verejné priestory 
a vysadiť stromčeky. Tie sme vysa-
dili v Dobšinej, Žiari nad Hronom a 
v bratislavských mestských častiach 
Petržalka a Dúbravka.

Vývoj produkcie emisií
Skupina Veolia Energia na Slovensku
V rámci všetkých spoločností skupi-
ny Veolia Energia na Slovensku sme 
v roku 2017 zaznamenali mierny 
pokles vyprodukovaných emisií TZL 
(tuhých znečisťujúcich látok) a NOx, 
a to najmä  modernizáciou tepelno-
technických zariadení, ale aj vply-
vom teplejšieho počasia. 
Skupina Veolia Energia formou opat-
rení a investícií vynakladá maximálne 
úsilie vyrábať teplo efektívne, ekologic-
ky a spoľahlivo pri minimalizovaní do-

sahu na životné prostredie. Sledovanie 
uhlíkovej stopy z našich výrobných čin-
ností nás núti ustavične hľadať mož-
nosti na znižovanie spotreby energií.
Mimoriadne významný vplyv na uh-
líkovú stopu má i zámena fosílneho 
paliva za biomasu v prevádzke Veolia 
Utilities Žiar nad Hronom. Rovnako sú 
príkladom aj menšie prevádzky, naprí-
klad Veolia Energia Vráble alebo Veolia 
Energia Východné Slovensko, ktoré dá-
vajú prednosť zelenému palivu.
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solidarita
Skupina Veolia Energia sa dlhodobo angažuje v oblasti celospoločenskej zodpo-
vednosti a prostredníctvom vlastnej nadácie podporuje predovšetkým aktivity 
v mestách a mikroregiónoch, kde žijú a pracujú zamestnanci spoločností skupiny 
Veolia Energia na Slovensku, alebo sa zúčastňuje na rôznych projektoch a poduja-
tiach kultúrneho, spoločenského a sociálneho charakteru.

Nadácia Veolia Slovensko

Sociálna oblasť – pomáhame tam, kde to najviac treba

NADÁCIA VEOLIA SLOVENSKO PÔSOBÍ UŽ 11 ROKOV. ZA TOTO OBDOBIE VENOVALA VIAC AKO 500 000 € NA 
REALIZÁCIU PRIBLIŽNE 200 PROJEKTOV PO CELOM SLOVENSKU. MINULÝ ROK PODPORILA ČINNOSŤ RÔZNYCH 
ORGANIZÁCIÍ ALEBO JEDNOTLIVCOV SUMOU TAKMER 70 000 €.

Vlani Nadácia Veolia Slovensko opäť podporila Deň kri-
vých zrkadiel, ktorý je venovaný ľuďom s mentálnym 
postihnutím. O kultúrny program sa postarali hudobné 
kapely a zahanbiť sa nedali ani ľudia s mentálnym postih-
nutím, ktorí ukázali, čo dokážu. Je to projekt, ktorý má ur-
čite zmysel a stojí za podporu.  

Nadácia Veolia Slovensko venovala finančné prostriedky 
aj organizácii Lepší svet, ktorá zabezpečuje starostlivosť 
o ľudí s mentálnym znevýhodnením. Nadácia prispela na 
nákup potravín potrebných na zabezpečenie stravovania 
pre klientov zariadenia.
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Rozvíjame život v komunitách

Pravidelne podporujeme Naše mesto

Jarné sústredenie pre deti 
na Krahuliach

Work-out ihrisko, hmyzí domček 
a bylinková záhradka v Petržalke

Prispeli sme na nákup  
a opravu krojov

Nadácia Veolia Slovensko podporila aj mnohé kultúrne 
podujatia a komunitné projekty. Už niekoľko rokov pri-
spieva na organizáciu mestských kultúrnych podujatí napr. 
v Senci, Lučenci, Bratislave, čím podporuje komunitný život 
v mestách, kde pôsobí skupina Veolia Energia Slovensko.

Zamestnanci skupiny Veolia Energia na celom Sloven-
sku sa každoročne zapájajú do dobrovoľníckeho projektu 
Naše mesto. Pravidelne čistia prírodu a rozličné areály 
od odpadkov, natierajú ploty neziskovým organizáciám, 
renovujú staršie priestory a neváhajú pomôcť tam, kde 
treba. Projekt prebieha vo viacerých mestách a skupina 
Veolia Energia patrí k dlhodobým podporovateľom tejto 
neziskovej iniciatívy.

Šiesty ročník projektu pre nadané deti zo sociálne znevý-
hodneného prostredia Na palube jednorožca úspešne od-
štartoval jarným sústredením na Krahuliach pri Kremnici. 
Zúčastnilo sa na ňom 20 detí. Jarné sústredenie sa konalo 
aj vďaka finančnej pomoci z našej nadácie.

V rámci komunitného projektu sa za finančnej podpory 
nadácie podarilo premeniť zanedbanú plochu v exterié-
ri petržalského školského areálu na priestor s work-out 
prvkami, s bylinkovou záhradou, hmyzím domčekom a 
s altánkom. 

Nadácia vlani podporila aj folklórny súbor Hron zo Žiaru 
nad Hronom. V súčasnosti má súbor tanečnú, spevácku a 
hudobnú zložku, ktoré majú dokopy viac ako 40 členov. 
Vďaka finančnému príspevku z nadácie si členovia súbo-
ru mohli zabezpečiť nákup nových a opravu starých kro-
jov a krojových súčastí.

Podporujeme kultúru v mestách, 
v ktorých pôsobíme

Breznianski hokejisti  
s podporou nadácie

Nová zvonkohra a nové pexeso 
v lučeneckom parku

Svetový deň darcov krvi

Spoločenská zodpovednosť

Nadácia Veolia Slovensko sa každoročne podieľa na or-
ganizácii kultúrnych podujatí. Vlani finančne prispela 
napríklad na Dni Petržalky, Dúbravské hody, Senecké leto 
a Medzibodrožský kultúrny festival v Kráľovskom Chlmci. 
Aj vďaka nadácii sa obyvatelia mohli tešiť na bohatý hu-
dobný program a množstvo sprievodných atrakcií.

Nadácia Veolia Slovensko dlhodobo podporuje mládež-
nícke športové kluby. Minulý rok  finančne podporila ho-
kejový klub v Brezne, konkrétne športové talenty z 5. až 
9. ročníka.

Súčasťou revitalizácie Mestského parku v Lučenci bolo 
i vybudovanie náučného chodníka. Aj vďaka finančnej 
podpore nadácie koncom novembra 2017 pribudli dve 
nové stanovištia – zvonkohra a pexeso. Pri tvorbe jednot-
livých stanovíšť sa samospráva inšpirovala inými projekt-
mi vo svete, ale aj detskou fantáziou.

Pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi sa zamestnanci 
skupiny Veolia Energia zúčastnili na darovaní krvi. Spolu 
s ostatnými darcami darovali 17 litrov krvi. Nadácia Veo-
lia Slovensko prispela na občerstvenie pre darcov.

V decembri sa konalo už 14. pokračovanie medzinárodnej 
konferencie a výstavy CEE CSR Summit 2017. Podujatie 
je venované téme zodpovednosti firiem voči spoločnosti 
a nechýbala na ňom ani Veolia, ktorá sa prezentovala pri 
diskusnom stole na tému „biodiverzita okolo nás“. Okrem 
diskusie predstavila Veolia aj školský projekt Tajný život 
mesta a program ochrany biodiverzity v areáloch Veolie.
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rešpekt
Skupina Veolia Energia na Slovensku sa zaviazala 
rešpektovať právne normy, ktoré sa na jej činnosť 
vzťahujú, zabezpečiť dodržiavanie interných predpi-
sov a rešpektovať všetkých svojich zamestnancov.

Naša skupina je členom združenia 
firiem Business Leaders Forum (BLF) 
pri Nadácii Pontis, ktoré už 10 rokov 
vedie firmy k tomu, aby sa správali 
zodpovedne voči svojim zamest-
nancom, zákazníkom, k životnému 
prostrediu či k okolitej komunite, 
v ktorej pôsobia. BLF je neformálne 
združenie firiem, ktoré sa zaväzujú 
byť lídrami v presadzovaní princípov 
zodpovedného podnikania na Slo-
vensku. Jeho poslaním je kultivovať 
spoločnosť vytváraním a zavádza-
ním štandardov zodpovedného pod-
nikania a zodpovedným podnikaním 
dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj a 
prosperitu Slovenska.
Členovia BLF sa stretávajú na pra-
videlných štvrťročných pracovných 
schôdzkach, kde si vymieňajú naj-
lepšie skúsenosti v oblasti ochra-
ny životného prostredia, bilancujú 
uskutočnené aktivity a plánujú čin-
nosť na najbližšie mesiace. Myšlien-
ky zodpovedného podnikania reali-
zujú individuálne vo svojich firmách, 
ako aj prostredníctvom podujatí pod 
hlavičkou BLF, ktoré podporujú od-
borne i finančne. 
Etický kódex Veolie a naň nadväzu-
júci Kódex manažérskeho správania 
sú nástroje, ktoré zjednocujú a de-
finujú postupy a pravidlá správania 
a vychádzajú zo základných hodnôt 
skupiny Veolia.

Spoločnosť Veolia Energia Slovensko, 
a. s., je členom viacerých odborných 
združení, ako napríklad Slovenského 
zväzu výrobcov tepla (SZVT), Asoci-
ácie poskytovateľov energetických 
služieb (APES) či Americkej obchod-
nej komory v SR, Francúzsko-sloven-
skej obchodnej komory a Britskej 
obchodnej komory na Slovensku, 
čím aktívne prispieva k zlepšovaniu 
podnikateľského prostredia na Slo-
vensku. Prostredníctvom zastúpenia 
v pracovných skupinách jednotlivých 
združení sa zúčastňuje na odbor-
ných diskusiách na témy z odboru 
energetiky, pripomienkovania legis-
latívnych návrhov a koncepčných 
materiálov z oblasti energetickej po-
litiky. Zároveň aktívne participuje na 
diskusiách so zástupcami verejného 
sektora v otázkach energetiky.

Prostredníctvom členstva SZVT 
v Európskom združení na podporu 
služieb v oblasti energetickej efek-
tívnosti (European Federation for 
Intelligent Energy Efficiency Servi-
ces – EFIEES) skupina Veolia Energia 
aktívne prispieva k tvorbe a pripo-
mienkovaniu európskej legislatívy 
v oblasti energetiky. SZVT reprezen-
tuje pri EFIEES zástupkyňa Veolie 
Energie.
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hospodárske  výsledky
Hlavné súvahové ukazovatele (v tis. €)

Vybrané finančné a technické ukazovatele

2017 2016
Spolu majetok 68 898 70 829

Dlhodobý nehmotný majetok 325 154

Dlhodobý hmotný majetok 17 584 17 076

Dlhodobý finančný majetok 16 053 21 188

Obežný majetok 34 809 32 297

Zásoby 8 2

Dlhodobé pohľadávky 0 0

Krátkodobé pohľadávky 34 293 31 553

Finančný majetok a účty 508 742

Časové rozlíšenie 127 114

Spolu vlastné imanie a záväzky 68 898 70 829

Vlastné imanie 10 397 4 470

Základné imanie 2 058 2 058

Kapitálové fondy 17 250 17 250

Fondy zo zisku 470 470

Výsledok hospodárenia minulých rokov - 15 310 - 5 370

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 5 930 - 9 937

Záväzky 58 501 66 359

Rezervy 1 262 1 080

Dlhodobé záväzky 39 325 42 552

Krátkodobé záväzky 17 914 22 726

Bankové úvery a výpomoci 0 0

Časové rozlíšenie 0 0

Hospodársky výsledok z hospodárskej činnosti 987 1 903

Hospodársky výsledok  z finančnej činnosti 5 041 - 11 330

Hospodársky výsledok  za účtovné obdobie po zdanení 5 930 - 9 937

Evidenčný stav zamestnancov k 31. 12. (TPP) 223 207

Vykurovanie (dni) 220 221

Dennostupne 3 316 3 015

Množstvo predaného tepla (kWh) 388 505 709 394 525 988

Účinnosť výroby nákup/predaj (%) 87 97

investície (tis. €) 4 056 3 232

Opravy (tis. €) 4 260 4 506
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hospodárske  výsledky
Návrh na rozdelenie zisku (v €)

Hospodársky výsledok za rok 2017 5 929 615

Tantiémy 0

Prídel do sociálneho fondu 35 000

Prídel do rezervného fondu 0

Nerozdelený zisk 5 894 615

Predstavenstvo spoločnosti navrhne valnému zhromaždeniu  
rozdeliť dosiahnutý hospodársky výsledok za rok 2017 takto:

Účtovná závierka

Súdne spory

Riadna individuálna účtovná závierka bola v plnom 
rozsahu overená audítorskou spoločnosťou KPMG Slo-
vensko, spol. s r. o., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Brati-
slava. Je uvedená v prílohe a tvorí neoddeliteľnú súčasť 
tejto výročnej správy.
Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepre-
tržitého trvania spoločnosti (going concern). Účtovníc-
tvo sa vedie na základe dodržania časovej a vecnej súvis-
losti nákladov a výnosov.

Účtovná uzávierka spoločnosti k 31. 12. 2017 je zahrnu-
tá do konsolidovanej účtovnej závierky, ktorú za konso-
lidovaný celok zostavuje spoločnosť VEOLIA ENVIRON-
NEMENT, SA, 36-38 avenue Kléber 75016 Paris. Táto 
konsolidovaná účtovná závierka je dostupná priamo 
v sídle uvedenej spoločnosti. Spoločnosť nemá vedo-
mosť o údajoch, ktoré by vyplývali z osobitných predpi-
sov a ktoré by okrem informácií uvedených v tejto výroč-
nej správe v nej mali byť obsiahnuté.

Spoločnosť vedie niekoľko aktívnych sporov na úrovni 
podanej žaloby, exekúcie alebo v konkurze. Ide prevažne 
o vymáhanie peňažných pohľadávok z obchodného styku.
Spoločnosť má od 4/2008 v konkurze uplatnenú pohľa-
dávku vo výške 64 728,15 eura voči spoločnosti VETES 
Vrbové, s.r.o. I napriek tomu, že pohľadávka bola správ-
com konkurznej podstaty uznaná v plnej výške, na po-
hľadávku bola vytvorená 100%-ná opravná položka. 
V konkurznom konaní nedošlo počas roka 2015 k nijaké-
mu posunu, konkurz nie je stále ukončený.
Spoločnosť v roku 2009 podala žalobu na firmu VALEO 
SLOVAKIA, s. r. o., o zaplatenie sumy 27 994,27 €. Z dô-
vodu opatrnosti bola na uvedenú pohľadávku vytvorená 
100%-ná opravná položka. Rozhodnutie vo veci samej 
nebolo do dnešného dňa vydané i napriek urgencii na 
vytýčenie termínu pojednávania.

V roku 2011 spoločnosť podala žalobu na neziskovú or-
ganizáciu GALANT (domov sociálnych služieb) za neu-
hradené faktúry za dodávku tepla vo výške 37 529,29 €. 
Pohľadávka je od 7/2013 vymáhaná v exekučnom konaní.
Spoločnosť eviduje od roku 2004 súdny spor (pasívny 
súdny spor) o náhradu škody na zdraví a náhradu vecnej 
škody fyzickej osobe vo výške 153 106 eur. V uvedenom 
spore došlo 13. októbra 2014 k rozhodnutiu s tým, že 
súd návrh voči našej spoločnosti zamietol. Navrhovateľ-
ka sa však voči rozhodnutiu odvolala a Krajský súd do 
dnešného dňa vo veci nerozhodol, a teda spor nie je prá-
voplatne skončený. Sme toho názoru, že výška požado-
vanej náhrady škody na zdraví a vecná škoda nezodpo-
vedá reálnej škode a jej vyplatenie je nepravdepodobné.
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stratégia 
spoločnosti

Stratégia skupiny Veolia Energia na Slovensku sa nemení a je v súlade s naším 
poslaním byť spoľahlivý partner pre tepelný komfort a úspory energií.

V oblasti CZT je úlohou obchodné-
ho úseku vyhľadávať možnosti no-
vých akvizícií, ako aj pripájať nových 
klientov na už existujúce systémy 
zásobovania teplom. Veľkou výzvou 
je implementácia systémového rie-
šenia pri odpájaní sa klientov od 
systému CZT, pričom našou snahou 
je vytvárať prijateľnejšie podmienky 
na efektívne prevádzkovanie týchto 
systémov. CZT zároveň prináša veľa 
výhod, okrem iných zníženie emisií 
skleníkových plynov a ostatných zne-
čisťujúcich látok, čo je dôležité najmä 
v zastavaných a husto osídlených ob-
lastiach. Poskytuje priestor na efek-

tívnu implementáciu obnoviteľných 
zdrojov energie a kombinovanej 
výroby elektriny a tepla, a  preto je 
významným nástrojom prechodu na 
nízkouhlíkové hospodárstvo.
Naše ponuky pre priemyselných 
klientov smerujú k návrhu riešení 
zameraných na znižovanie energe-
tických nákladov, ku kontrole spot-
reby energií, a teda ku komplex-
nému návrhu tak, aby sa podniky 
a priemyselné parky vďaka našim 
službám mohli venovať výhradne 
predmetu svojho podnikania.
Naším zámerom je získať význam-
né postavenie aj na trhu služieb 

energetickej efektívnosti. Skupina 
má v tomto segmente veľký rastový 
potenciál a na dobrú cestu nastúpila 
práve referenčným projektom Ga-
rantovanej energetickej služby pre 
Košický samosprávny kraj. Ide o EPC 
projekt najväčšieho rozsahu na Slo-
vensku. Naším zámerom je naďalej 
rozvíjať interný tím expertov na EPC 
v oblasti energetických auditov  a 
energetického a projektového ma-
nažmentu, ktorí budú pripravení rie-
šiť nielen veľké zákazky z verejného 
a privátneho sektora, ale budú flexi-
bilne posudzovať aj menšie projekty.

  CENTRÁLNE ZÁSOBOVANIE TEPLOM (CZT)
  SLUŽBY PRE PRIEMYSELNÝCH KLIENTOV
  SLUŽBY V OBLASTI ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI BUDOV

AJ NAĎALEJ PRE NÁS 
OSTÁVAJÚ KĽÚČOVÉ  

TRI OBLASTI:

Vízia skupiny Veolia Energia na Slovensku
>  BYŤ LÍDROM, UDÁVAŤ TRENDY A VYTVÁRAŤ TRH S ENERGETICKÝMI SLUŽBAMI NA SLOVENSKU.

>  PODPOROVAŤ RAST SPOLOČNOSTI DÔSLEDNOU SELEKCIOU NOVÝCH PROJEKTOV.

>  MAŤ PROKLIENTSKY ORIENTOVANÚ ORGANIZÁCIU S EFEKTÍVNE NASTAVENÝMI PROCESMI  
 ZAMERANÝMI NA POSKYTOVANIE KONKURENCIESCHOPNÝCH A SPOĽAHLIVÝCH SLUŽIEB.

>  BYŤ REŠPEKTOVANÝM EXPERTOM A NOSITEĽOM ENERGETICKÝCH RIEŠENÍ A KNOW-HOW.

>  VYSTUPOVAŤ AKO ZODPOVEDNÝ PARTNER PRE OBCE A MESTÁ, AKTÍVNE PODPOROVAŤ  
 KOMUNITU, V KTOREJ PODNIKÁME.

>  NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ A CHRÁNIŤ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE.

>  BYŤ ATRAKTÍVNYM ZAMESTNÁVATEĽOM A VYTVÁRAŤ MOTIVUJÚCE PRACOVNÉ PODMIENKY  
 PRE VŠETKÝCH ZAMESTNANCOV.
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Vo februári 2016 Európska komisia 
zverejnila Stratégiu EÚ pre vykuro-
vanie a chladenie, ku ktorej Európ-
sky parlament v septembri  prijal 
uznesenie. Stratégia aj uznesenie 
vyzdvihujú dôležitú úlohu systémov 
centrálnych systémov vykurovania 
v prechode na nízkouhlíkové hospo-
dárstvo. Systémy CZT tak získavajú 
nový stupeň dôležitosti  a uznania, 
pretože širšia komunita zúčastne-
ných strán oceňuje ich vysoký stu-
peň kompatibility s európskymi kli-
matickými a energetickými cieľmi.  
Závery Stratégie EÚ pre vykurovanie 
a chladenie sú pozitívnym signálom 
pre systémy diaľkového vykurovania. 
Vykurovanie a chladenie boli dlho-
dobo na okraji záujmu európskych 
politických debát. Dnes sa tento 
sektor stáva jednou z energetických 
priorít Európskej únie, a to nielen 
vzhľadom na množstvo energie, 
ktoré Európa na vykurovanie a chla-

denie ročne spotrebuje, ale najmä 
vzhľadom na potenciál prispieť 
k naplneniu dlhodobej vízie dekar-
bonizácie ekonomiky. 
V rámci implementácie energetic-
kej únie Európska komisia 30. no-
vembra 2016 predložila balíček 
legislatívnych a nelegislatívnych 
dokumentov zameraných na pl-
nenie stanovených cieľov EÚ, zná-
my pod názvom Čistá energia pre 
všetkých Európanov alebo aj ako 
tzv. Zimný energetický balík. Tento 
súbor zahŕňa celý rad iniciatív o ria-
dení energetickej únie, o dizajne 
trhu s elektrinou, energetickej efek-
tívnosti, o obnoviteľných zdrojov a 
o ekodizajne. Prostredníctvom náš-
ho členstva v národných a európ-
skych profesijných združeniach sme 
sa v priebehu roka 2017 aktívne 
zapájali do procesu pripomienko-
vania a tvorby národnej pozície Slo-
venskej republiky s cieľom nastaviť 

Stratégia EÚ pre vykurovanie a chladenie 
a tzv. Zimný energetický balík

pre teplárenstvo na Slovensku per-
spektívu ďalšieho rozvoja a moder-
nizácie. Medzi kľúčové legislatívne 
návrhy s vplyvom na sektor teplá-
renstva a systémy CZT patrí návrh 
revízie Smernice o energetickej 
efektívnosti, Smernice o energetic-
kej hospodárnosti budov a Smerni-
ce o podpore využívania obnoviteľ-
ných zdrojov energie.

V Bratislave dňa 31. 5. 2018

Peter Dobrý
generálny riaditeľ
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