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Staráme sa o svetové zdroje
Resourcing the world
Poslanie skupiny Veolia
Spoločnosť Veolia pôsobí v oblasti vodárenstva, odpadového hospodárstva a energetiky. Jej aktivity sú zamerané na služby
pre životné prostredie. Veolia sa podieľa na ochrane životného prostredia a na hospodárskom rozvoji, usiluje sa o udržateľný
rozvoj pri hospodárení s prírodnými zdrojmi, zúčastňuje 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.
Tvoria piliere, na ktorých je postavená ekonomická, sociálna a environmentálna výkonnosť celej skupiny.

Kódex etického správania
Etický kódex skupiny Veolia zabezpečuje, že vo všetkých jej spoločnostiach sú dodržiavané firemné hodnoty a pravidlá správania
skupiny, medzinárodné iniciatívy, do ktorých je zapojená, predovšetkým projekt Global Compact v rámci OSN, ktorého cieľom
je dodržiavať univerzálne princípy v oblasti ľudských práv, pracovných štandardov a životného prostredia, ďalej medzinárodná
legislatíva týkajúca sa ľudských práv, smernice OECD pre nadnárodné podniky a národná legislatíva jednotlivých krajín, kde skupina
pôsobí. Skupina Veolia pritom zachováva tieto základné princípy s prihliadnutím na kultúrnu rozmanitosť a dbá na ochranu
životného prostredia.
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1. ÚVODNÉ SLOVO
Vážení klienti, obchodní partneri, vážení akcionári,
ako generálny riaditeľ skupiny Veolia Energia na Slovensku mám česť zhodnotiť uplynulý rok 2015,
jeho najvýznamnejšie udalosti a predložiť vám výročnú správu o činnosti, aktivitách a hospodárení
spoločnosti Veolia Energia Slovensko, a. s., patriacej do skupiny Veolia Energia.
Skupina Veolia Energia na Slovensku zabezpečuje dodávku tepla a teplej vody prostredníctvom systémov centrálneho zásobovania teplom
takmer 100 000 domácnostiam v 27 mestách a obciach, medzi ktoré patria Bratislava, Senec, Vráble, Vrbové, Žiar nad Hronom, Brezno,
Lučenec, Poprad, Košice, Kráľovský Chlmec a ďalšie. Skupina poskytuje aj celý rad podporných služieb pre 59 priemyselných klientov a úspešne rozvíja projekty energetickej efektívnosti. Veolia Energia zamestnáva na Slovensku 780 ľudí. To všetko znamená veľký záväzok. Voči
našim klientom – odberateľom, životnému prostrediu, voči našim zamestnancom.
Aj počas roka 2015 sme sa prostredníctvom každodennej práce našich zamestnancov usilovali byť spoľahlivým a konštruktívnym partnerom pre mestá, obce, priemyselných klientov a ostatných zákazníkov, ktorí nám s dôverou zverili do prevádzky svoje tepelné hospodárstva
alebo využívali naše služby.
Za uplynulé roky sa v sektore energetiky stali najpoužívanejšími výrazmi „optimalizácia“ a „efektívnosť“. Práve v pojme „efektívnosť“ spočíva podstata aj budúcnosť našich aktivít. Pretože byť efektívnym znamená byť strategicky mysliacim, dobre zorientovaným a dostatočne
rýchlym, aby sa dosiahol čo najväčší účinok každého nášho kroku. Takými sme my, ale aj naši zákazníci a toto si uvedomujeme pri našej práci
každý deň.
S cieľom modernizovať technológie a rozvody a zvýšiť účinnosť tepelnotechnických zariadení sme v rámci skupiny v roku 2015 investovali
do obnovy takmer 7 miliónov eur. Podarilo sa nám tým skvalitniť naše služby, dosiahnuť významné úspory pre vás, našich zákazníkov, a zároveň znížiť dosah našich činností na životné prostredie. Aj vďaka týmto opatreniam každoročne významne znižujeme emisie skleníkových plynov.
V tejto súvislosti by som chcel vysloviť vďaku kolegom za úspešné obhájenie auditu IMS a získanie nových certifikátov na ďalšie tri roky. Tento
rok bola príprava intenzívnejšia, keďže sme boli úspešne certifikovaní na normu ISO 50 001, ktorou sa zaväzujeme zlepšovať našu energetickú
hospodárnosť.
Prostredníctvom garantovaných energetických služieb (tzv. EPC kontraktov) úspory energií klientom nielen prinášame, ale aj zmluvne
garantujeme. V roku 2015 sme si pripísali ďalší úspech v tejto oblasti, keď sme vyhrali tender pre stredné školy v Šamoríne. Naša skupina je
zároveň poskytovateľom historicky prvého EPC kontraktu na Slovensku a v súčasnosti realizujeme najväčšiu EPC zmluvu na Slovensku pre VÚC
Košice. EPC projekty sú dnes vyhľadávané najmä preto, lebo zákazník neinvestuje vlastné prostriedky a úspory klientovi zmluvne garantujeme
v priebehu celej dĺžky kontraktu. Veolia Energia ponúka EPC projekty ako komplexnú službu vrátane prevádzky a údržby, monitoringu
a vyhodnocovania, čo nás odlišuje od mnohých „naoko“ konkurentov.
V priebehu roka sme úspešne zavŕšili zmenu obchodného mena, ktorá súvisela so zmenou akcionárskej štruktúry Dalkie, a od 1. septembra
aj všetky dcérske spoločnosti Dalkie na Slovensku pôsobia pod značkou Veolia Energia. So zmenou mena sa nám podarilo naštartovať väčšiu
integráciu našich aktivít v rámci skupiny Veolia. Svedčí o tom príkladná spolupráca, či už s našimi českými, alebo slovenskými kolegami v obchode, prevádzke, nákupe, ľudských zdrojoch a mnohých ďalších oblastiach. V tomto úsilí budeme pokračovať všade tam, kde to dáva zmysel.
Teší ma naša angažovanosť v oblasti spoločenskej zodpovednosti. Do nášho vzdelávacieho projektu, ktorého cieľom je vytvárať a prehlbovať
pozitívny vzťah detí k životnému prostrediu, sa v tomto školskom roku prihlásilo viac ako 3 100 žiakov základných škôl z celého Slovenska.
Realizuje sa pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR a v školskom roku 2015/2016 sme sa venovali téme biodiverzity. Počas
desaťročnej tradície sme oslovili a formovali vzťah k životnému prostrediu u viac ako 40 000 žiakov základných škôl na celom Slovensku.
Naša Nadácia Veolia Slovensko si tento rok pripomína okrúhle 10. výročie. Počas svojej existencie podporila 169 projektov v celkovej sume
takmer 450 000 eur v oblasti sociálnej výpomoci, vzdelávania, kultúry a životného prostredia predovšetkým v mestách, kde pôsobí naša
skupina. Svoju pomoc rovnako venovala aj zamestnancom skupiny, ktorí sa ocitli v neľahkých životných situáciách.
Našich klientov môžem ubezpečiť, že aj v nasledujúcom období sa budeme držať našich základných hodnôt a princípov a napĺňať tak hlavné
poslanie skupiny „byť spoľahlivým partnerom pre tepelný komfort a úspory energií“.
Prajem vám príjemné čítanie a zostávam s úctou,
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Miroslav Kot
generálny riaditeľ

2. IDENTIFIKAČNÉ
ÚDAJE SPOLOČNOSTI
NÁZOV SPOLOČNOSTI:
Veolia Energia Slovensko, a. s.
(do 23. 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 pod značkou 1188/B
DÁTUM ZÁPISU DO OR:
6. 11. 1996
ZÁKLADNÉ IMANIE:
2 058 022,978 eur
AKCIE:
62 000 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe.
Menovitá hodnota akcie 33,193919 eur

Veolia Energia Slovensko, a. s.
na Slovensku rozvíja svoje aktivity od roku 1992 a ako prvá na Slovensku priniesla koncept delegovanej
správy formou zmluvy o dlhodobom prenájme tepelnotechnických zariadení. Je tradičným výrobcom
a dodávateľom tepla a teplej úžitkovej vody pre mestá, obce a priemyselných klientov a poskytovateľom
energetických služieb. Na základe zmluvy s mestskou časťou Petržalka o dlhodobom prenájme spravuje
tepelnotechnické 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 výrobcom 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 historicky prvá EPC zmluva na Slovensku
(Energy Performance Contract = energetická služba so zárukou úspory energie).
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3. SKUPINA VEOLIA VO
SVETE A NA SLOVENSKU
Veolia Energia Slovensko, a. s., je na 100 % dcérskou spoločnosťou Veolie Energie International a jej prostredníctvom súčasťou
nadnárodného koncernu Veolia celosvetového lídra v poskytovaní služieb v nasledujúcich oblastiach:
•
•
•

manažment vodohospodárskych služieb
manažment energetických služieb
manažment odpadového hospodárstva

Prostredníctvom vzájomne sa dopĺňajúcich odvetví a s vyše 174-tisíc zamestnancami skupina navrhuje a realizuje riešenia, ktoré
prispievajú k udržateľnému využitiu zdrojov a k rozvoju miest a priemyslu.

KĽÚČOVÉ ÚDAJE: VEOLIA VO SVETE
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Obrat
24.96 mld. €

3 hlavné aktivity:
Voda, Energia a Odpady

174,000
zamestnancov

Voda

Energia

Odpady

100 mil. obyvateľov
zásobovaných pitnou vodou

779 mestských a miestnych sietí
rozvodov tepla a chladu

Zber odpadu pre viac
ako 39 mil. obyvateľov

Odvádzanie odpadových vôd pre
63 mil. obyvateľov

53 mil. MWh
vyrobenej energie

553 500 firemných zákazníkov
(okrem priemyselnej údržby)

Správa 4245
úpravní pitnej vody

3,4 mil.
zásobovaných bytových objektov

Správa 3303
čistiarní odpadových vôd

2027 priemyselných
objektov v správe

42,9 mil. ton odpadu
zhodnoteného formou
premeny na materiál a energie
601 spracovateľských prevádzok

Manažment vodohospodárskych služieb
Veolia je špecialista na outsourcing služieb spojených s výrobou a distribúciou pitnej vody a odvádzaním a čistením odpadových
vôd poskytovaných municipalitám, priemyselným partnerom alebo zákazníkom zo sektora služieb. Je svetovým lídrom v navrhovaní,
vo výstavbe a v prevádzkovaní zariadení pre vodné a odpadové systémy, ktoré využívajú širokú škálu pokročilých technológií.
Manažment energetických služieb
Veolia ponúka zákazníkom preukázané odborné znalosti v oblasti rozvoja, výstavby a prevádzky ekologických a úsporných energetických
systémov. Cieľom jej podnikania je energetická účinnosť. Jej inovatívne riešenia podporujú 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 služby a riadenie toku odpadov, ako aj spracovanie a recykláciu odpadov.
Na Slovensku pôsobí skupina Veolia v oblasti vodohospodárskych a energetických služieb:
Na Slovensku mala v roku 2015 skupina Veolia 2 391 zamestnancov a dosiahla obrat 198,1 milionov eur.
V každej krajine Veolia prezentuje všetky svoje aktivity aj na jednej spoločnej webovej stránke. Na Slovensku je to www.veolia.sk.

KĽÚČOVÉ ÚDAJE: VEOLIA NA SLOVENSKU

Voda

Energia

Počet zákazníkov:
157 923

Počet zákazníkov (CZT, priemysel,
energetické služby): 2 103

Počet zásobovaných obyvateľov :
962 696

Počet domácností
zásobovaných teplom: 98 171

Počet zamestnancov:
1 611

Počet zamestnancov:
780

Obrat:
81,3 mil.eur

Obrat:
116,8 mil.eur

Údaje sú za rok 2015.
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4. PROFIL SPOLOČNOSTI
Hlavnou činnosťou spoločnosti Veolia Energia Slovensko, a. s., je prevádzka tepelnotechnických zariadení (TTZ), ich údržba, oprava a komplexná modernizácia, výroba a distribúcia tepla a teplej úžitkovej
vody. Pre mestskú časť Petržalka, najväčšiu bytovú štvrť v strednej
Európe, zabezpečuje dodávku tepla a teplej úžitkovej vody (TÚV)
už takmer 15 rokov. Významnou fázou modernizácie systému CZT
v Petržalke bola inštalácia kogeneračných jednotiek a výroba elektrickej energie a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou (VÚ KVET)
v 18 existujúcich kotolniach. Technológia VÚ KVET je šetrná k životnému
prostrediu tým, že umožňuje vyššie využitie vstupnej energie - zemného plynu - jej premenou na elektrickú energiu a teplo súčasne.
Spoločnosť ďalej prevádzkuje TTZ v Bratislave v mestských častiach
Dúbravka a Staré mesto, v meste Vrbové a zabezpečuje dodávku tepla
a správu budov v rámci spoločností zriadených Trnavským samosprávnym krajom. Prevádzkuje vlastné kotolne s výrobou, distribúciou
a predajom tepla a TÚV v Piešťanoch, v Bratislave v mestských častiach
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 administratívneho 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 manažmentu a projektov EPC (garantovanej energetickej služby).

Kľúčové ukazovatele

(Veolia Energia Slovensko, a. s.)

OBRAT Z VÝROBKOV A ZO SLUŽIEB (v tis. eur)

PREDANÉ TEPLO (v MWh)

48 002

401 437

POČET VYKUROVANÝCH BYTOV

45 910

107 710
INVESTÍCIE A OPRAVY (v tis. eur) 6 363
PREDAJ ELEKTRINY (v MWh)

POČET KLIENTOV

627

POČET ZAMESTNANCOV
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212

Aktivity skupiny Veolia Energia na Slovensku
Prostredníctvom samostatných dcérskych spoločností skupina Veolia Energia na Slovensku zabezpečuje prevádzku, údržbu a modernizáciu TTZ a dodávku tepla a TÚV pre mestskú časť Podunajské Biskupice v Bratislave a pre mestá Senec, Vráble, Lučenec, Žiar
nad Hronom, Brezno, Poprad, Kráľovský Chlmec, Košice a viaceré malé mestá v regióne východného Slovenska. Celkovo prináša
skupina Veolia Energia efektívne riešenia a služby v oblasti energetiky pre 27 slovenských miest a obcí.
Prostredníctvom spoločnosti Veolia Energia Komfort Košice, a.s., zabezpečuje pre Košický samosprávny kraj najväčší projekt energetickej efektívnosti v sektore verejnej správy na Slovensku.
Služby pre priemyselných klientov 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 správy budov v areáli výrobného závodu automobilky Peugeot Citroën Automobiles, PCA Slovakia, s. r. o., v Trnave, ktorá umožňuje klientovi presunúť všetky aktivity mimo jeho
hlavnej činnosti a zveriť ich do rúk odborníkom. Spoločnosť Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s., zabezpečuje výrobu a dodávku
energií a médií pre priemyselných klientov v areáli ZSNP v Žiari nad Hronom aj prostredníctvom progresívnej technológie splyňovania biomasy.
Spoločnosť C - bau, spol. s r.o., zabezpečuje odborné poradenstvo, koordináciu a technickú podporu dcérskym prevádzkovým spoločnostiam. Sústreďuje a vymieňa know-how a najlepšie skúsenosti nielen v rámci národných aktivít skupiny Veolia Energia
na Slovensku, ale prostredníctvom tímu odborníkov i v rámci celého koncernu Veolia.
Spoločnosť C - Shop, spol. s r.o., centralizuje nákup a zásobovanie celej skupiny Veolia Energia na Slovensku. Hlavným cieľom je zabezpečiť dodávku tovarov a služieb pre celú skupinu v najlepších cenách, termínoch a v najlepšej kvalite.
Prostredníctvom dcérskych spoločností RSB - Roľnícka spoločnosť Brodské, s. r. o., a Biomass Energy Corporation, a. s., rozšírila
oblasť svojho podnikania aj na produkciu biomasy formou pestovania energetických rastlín.
Skupina má za cieľ predvídať neprestajne sa vyvíjajúce potreby a požiadavky klientov, optimalizovať technickú, ekonomickú a environmentálnu prevádzku zverených zariadení a pritom sa snažiť uplatňovať využívanie obnoviteľných zdrojov energie.
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Dcérske spoločnosti skupiny Veolia
Energia na Slovensku
(% vyjadruje podiel na základnom imaní)
Veolia Energia Slovensko, a. s.
Veolia Energia
Kráľovský Chlmec, s.r.o.

80 % 100 %

Veolia EnergiaVýchodné
Slovensko, s.r.o.

Veolia Energia
Poprad, a.s.

75 % 100 %

C - Shop, spol. s r.o.

Veolia Energia
Senec, a.s.

80 % 100 %

C - bau, spol. s r.o.

Veolia Energia
Vráble, a.s.

80 %

59 %

SLOVEO a.s.

Veolia Energia
Brezno, a.s.

75 %

60 %

Veolia Energia
Komfort Košice, a.s.

Veolia Energia Podunajské
Biskupice, s.r.o.

100 % 100 %

Veolia Utilities
Žiar nad Hronom, a.s.

Veolia Energia
Lučenec, a.s.

65 % 100 %

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

Biomass Energy
Corporation, a.s.

50 %

ENERGIA, s.r.o.
(v konkurze)

50 %

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

100 %

V súlade so zmenou v akcionárskej štruktúre materskej spoločnosti boli v priebehu roka 2015 zmenené obchodné názvy dcérskych
spoločností (z Dalkia na Veolia Energia).
Turzovka
Krásno
nad Kysucou
Žilina

Turzovka
Krásno
nad Kysucou

Lednické
Rovné
Bojková

Rajec

Medzilaborce

Tvrdošín

Vyšné
Ružbachy

Sučany
Martin

Tvrdošín
Trenčianske
Teplice

Stropkov

Spišská Belá

Varín
Dúbrava

Liptovský
Hrádok

Vyšné
Ružbachy

Skalica

Brezno

Hanušovce nad
Topľou

Poprad
Smižany

Krompachy
Spišská
Medzilaborce
Nová
Ves
Margecany

Dobšiná

Gelnica
Stropkov Prakovce
Štós

Strážske

Kysak

Turčianske
Spišská Belá
Žilina
Teplice
Stará Turá
Slavošovce
Medzev
Varín
Rožňava Moldava
Rohov
Banská Bystrica
Štítnik
nad Bodvou
Hanušovce nad
Rovensko
Kováčová
Topľou
Dúbrava
Jelšava
Lednické
Senica
Liptovský
pri Zvolene
Sučany
Borský Sv. Jur
Turňa nad Bodvou
Rovné
Hriňová
Brezová Rajec
Hrádok
Martin
Sekule
Plešivec
Hnúšťa
Krompachy
Spišská
ZvolenSmižany
Moravský s. JánBojková Jablonica pod Bradlom Piešťany
Strážske
Inovce
Dobrá
Nová Ves
Buková
Margecany
Rakovice
Voda
Tornaľa
Trenčianske Teplice
Kysak
Dobšiná
Gelnica
Pastuchov
Michalovce
Poltár
Červeník
Sobrance
Prakovce
Hlohovec
Rozhanovce
Skalica
Turčianske
Štós
Sečovce
Teplice
Holíč
Stará Turá
Slavošovce
Medzev
Rožňava Moldava
Zavar
Fiľakovo
Trebišov
Rohov
Banská Bystrica
Štítnik
nad
Bodvou
Sereď
Rovensko
Gbely
Kováčová
Veľké
Šintava
Šoporňa
Jelšava
Senica
pri Zvolene
Kapušany
Borský Sv. Jur
Turňa nad Bodvou
Galanta
Hriňová
Brezová
Sekule
Plešivec
Jablonica pod Bradlom
Hnúšťa
Zvolen
Košúty
Moravský s. Ján
Piešťany
Čierna nad Tisou
Dobrá
Buková
Viničky
Rakovice
Voda
Lehnice
Tornaľa
Jahodná
Pribeník
Pastuchov
Poltár
Červeník
Dunajská
Hlohovec
Šamorín
Streda
Vojka nad Dunajom
Horný Bar
Okoč
Zavar
Fiľakovo
Veľký Meder
Sereď
Šintava
Šoporňa
Medveďov
Galanta
Košúty
Holíč

Gbely

Poprad

Vrbové

Žiar
n. Hronom
Brezno

Trnava

Vrbové

Senec Žiar

Lučenec

Košice

Trebišov

Viničky

Košice

Lučenec

Trnava

Vráble

Senec

Bratislava

Lehnice

Jahodná
Dunajská
Šamorín
Streda
Vojka nad Dunajom
Horný Bar
Okoč
Veľký Meder

Centrálne zásobovanie teplom
Priemysel

Medveďov

Energetická efektívnosť budov
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Centrálne zásobovanie teplom
Priemysel
Energetická efektívnosť budov

Sobrance

Kráľovský
Chlmec

Kráľovský
Chlmec

Vráble

Bratislava n. Hronom

Inovce

Michalovce
Rozhanovce
Sečovce

Veľké
Kapušany
Čierna nad Tisou

Pribeník

5. ŠTATUTÁRNE
ORGÁNY SPOLOČNOSTI
Stav k 31. 12. 2015:
PREDSTAVENSTVO

DOZORNÁ RADA

Philippe Roger Louis Guitard – predseda
vznik funkcie: 25. 6. 2015

Vincent Jean Pierre Barbier - predseda
vznik funkcie: 25. 6. 2015

Miroslav Kot – člen predstavenstva

Ing. Peter Dobrý - člen
vznik funkcie: 25. 6. 2015

Peter Martinka - člen predstavenstva
vznik funkcie: 25. 6. 2015
Ing. Silvia Stránska - člen
skončenie funkcie: 25. 6. 2015
Vincent Jean Pierre Barbier - predseda
skončenie funkcie: 25. 6. 2015

Ing. Miluše Poláková - členka
vznik funkcie: 25. 6. 2015
Philippe Roger Louis Guitard - predseda
skončenie funkcie: 25. 6. 2015
Isabelle Picard - člen
skončenie funkcie: 25. 6. 2015
Andrea Semjen - člen
skončenie funkcie: 25. 6. 2015

Generálnym riaditeľom spoločnosti Veolia Energia Slovensko, a. s., je pán Miroslav Kot.
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6. Organizačná štruktúra
Za účelom lepšej organizácie práce a vyššej kvality poskytovaných služieb spoločnosť rozdelila riadenie svojich aktivít do troch
regiónov - Západ, Stred 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.

Veolia Energia Slovensko, a. s.
generálny riaditeľ

odbor komunikácie
a marketingu

riaditeľstvo ĽZ

finančnoadministratívne
riaditeľstvo

obchodné
riaditeľstvo

región Západ

technickoprevádzkové
riaditeľstvo

región Stred

región Východ

Región Západ riadi spoločnosti Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o., Veolia Energia Vráble, a.s., Veolia Energia Senec, a.s. a SLOVEO a.s.
Riaditeľstvu regiónu Stred zodpovedajú 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.
Spoločnosti Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o., Veolia Energia Poprad, a.s., Veolia Energia Komfort Košice, a.s., a Veolia Energia
Kráľovský Chlmec, s.r.o., koordinuje riaditeľstvo regiónu Východ.

7. Významné udalosti
v roku 2015
V roku 2014 došlo k významným zmenám v akcionárskej štruktúre koncernu Veolia. Dňa 25. júla
2014 prevzala spoločnosť VEOLIA ENVIRONNEMENT, SA, 100%-ný podiel v spoločnostiach DALKIA
SAS a DALKIA INTERNATIONAL, SA, odkúpením podielu od Electricité de France (EDF). V nadväznosti
na zmenu v akcionárskej štruktúre došlo k zmene obchodných názvov týchto spoločností na VEOLIA
SERVICES ENERGETIQUES a VEOLIA ENERGIE INTERNATIONAL, SA. Dňa 26. decembra 2014 nastala
fúzia spoločnosti VEOLIA SERVICES ENERGETIQUES so spoločnosťou VEOLIA ENVIRONNEMENT, SA,
ktorá sa týmto stala jediným majoritným akcionárom spoločnosti VEOLIA ENERGIE INTERNATIONAL, SA.
VEOLIA ENERGIE INTERNATIONAL, SA, so sídlom na avenue Kléber 36-38, 751 16 Paríž, Francúzska
republika (predtým DALKIA INTERNATIONAL, SA), sa stala 100%-ným akcionárom našej spoločnosti.
V tejto súvislosti sa od 23.1.2015 zmenilo obchodné meno spoločnosti a od 1. 9. 2015 sa uskutočnila aj zmena obchodných mien všetkých jej dcérskych spoločností.
Spoločnosť počas roka 2015 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.
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VEOLIA
ENVIRONNEMENT
VEOLIA SERVICES
ENERGETIQUES
99,95 %
VEOLIA ENERGIE
INTERNATIONAL
100 %
Veolia Energia
Slovensko, a. s.

Naše hodnoty
Aktívne sa podieľame na budovaní spoločnosti
so zodpovedným prístupom k trvalo udržateľnému rozvoju.

ZODPOVEDNOSŤ
SOLIDARITA
REŠPEKT
INOVÁCIE
ORIENTÁCIA
NA ZÁKAZNÍKA

Hľadáme individuálne riešenia pre
všetky situácie a potreby našich
zákazníkov a partnerov.

Dodržujeme zákony,
interné pravidlá skupiny
a rešpektujeme ostatných.

Navrhujeme trvalo udržateľné riešenia
pre našich zákazníkov, životné
prostredie a celú spoločnosť.

Stále zvyšujeme efektivitu a kvalitu poskytovaných služieb.
Počúvame našich zákazníkov a naše know-how využívame
na to, aby sme splnili ich očakávania.
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8. SPRÁVA O PODNIKATEĽSKEJ

ČINNOSTI A STAVE JEJ MAJETKU

8.1. Naše služby
Hlavným predmetom podnikania spoločnosti Veolia Energia Slovensko, a. s.,
je výroba, distribúcia a predaj tepla a teplej úžitkovej vody a prevádzka
tepelnotechnických 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
Spoločnosť prevádzkuje tepelnotechnické zariadenia v Bratislave v mestských častiach Petržalka, Dúbravka a Staré mesto a v meste Vrbové. Zároveň zabezpečuje výrobu, distribúciu a predaj tepla a TÚV vo vlastných
kotolniach 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 180 teplovodných kotlov s celkovým inštalovaným
výkonom 363,56 MWt. Vstupným palivom je zemný plyn.
Predaj tepla oproti minulému roku stúpol na 401 437 MWh (nárast o
8,4 % oproti predošlému roku 2014), predovšetkým z dôvodu klimatických podmienok, keďže rok 2015 bol chladnejší oproti roku 2014.
Zvýšenie fixnej zložky ceny tepla v niektorých cenových lokalitách je spôsobené najmä poklesom prepočítaného regulačného príkonu v zmysle
pravidiel regulácie cien tepla, ktorý nemá vplyv na celkovú výšku fixných
výnosov spoločnosti.
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Mestské časti – Bratislava (MČ Petržalka, Devínska Nová Ves a Karlova Ves)
2015
27 535
308,18
33
165
460
39 770
0,0562
139,25
3 587
1 748

obrat (tis. €)
inštalovaný výkon zariadení (MWt)
počet kotolní
počet výmenníkových staníc (VS)
počet klientov
počet vykurovaných bytov
výsledná cena TE - variabilná zložka (€/kWh)
výsledná cena TE - fixná zložka (€/kW)
opravy1 (tis. €)
investície (tis. €)

2014
27 935
304,90
32
161
468
39 953
0,0612
129,52
2 960
641

zmena metodiky z dôvodu zjednotenia vykazovania údajov v rámci podnikov v skupine.

1

Mestská časť Bratislava-Dúbravka
2015
3 443
48,27
10
27
97
5 043
0,0546
151,03
322
199

obrat (tis. €)
inštalovaný výkon zariadení (MWt)
počet kotolní
počet výmenníkových staníc (VS)
počet klientov
počet vykurovaných bytov
výsledná cena TE - variabilná zložka (€/kWh)
výsledná cena TE - fixná zložka (€/kW)
opravy1 (tis. €)
investície (tis. €)

2014
3 600
48,27
10
27
97
5 043
0,0606
149,88
316
125

zmena metodiky z dôvodu zjednotenia vykazovania údajov v rámci podnikov v skupine.

1

Mesto Vrbové
2015
582
6,50
9
1
24
843
0,0584
146,54
59
0

obrat (tis. €)
inštalovaný výkon zariadení (MWt)
počet kotolní
počet výmenníkových staníc (VS)
počet klientov
počet vykurovaných bytov
výsledná cena TE - variabilná zložka (€/kWh)
výsledná cena TE - fixná zložka (€/kW)
opravy1 (tis. €)
investície (tis. €)

2014
586
6,50
9
1
24
842
0,0647
139,62
73
0

zmena metodiky z dôvodu zjednotenia vykazovania údajov v rámci podnikov v skupine.

1

Mesto Piešťany
2015
53
0,61
2
0
1
80
0,0544
149,95
2
0

obrat (tis. €)
inštalovaný výkon zariadení (MWt)
počet kotolní
počet výmenníkových staníc (VS)
počet klientov
počet vykurovaných bytov
výsledná cena TE - variabilná zložka (€/kWh)
výsledná cena TE - fixná zložka (€/kW)
opravy1 (tis. €)
investície (tis. €)

2014
51
0,49
1
0
1
80
0,0601
154,72
3
0

zmena metodiky z dôvodu zjednotenia vykazovania údajov v rámci podnikov v skupine.

1
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Dodávka tepla a správa budov pre VÚC Trnava
Na základe Zmluvy o dielo so spoločnosťou SMS TTSK s.r.o., ktorá spravuje majetok Trnavského samosprávneho kraja, spoločnosť
Veolia Energia Slovensko, a. s., zabezpečuje výrobu a dodávku tepla a teplej úžitkovej vody a služby prevažne technickej správy budov organizáciám zriadených Trnavským samosprávnym krajom (najmä školské zariadenia a domovy sociálnych služieb).
Výrobu tepla zabezpečujeme prevádzkou 49-tich plynových kotolní a technické služby zabezpečujeme pre takmer 100 organizácii.
Výroba a dodávka tepla a TÚV
obrat (tis. €)
Inštalovaný výkon zariadení (MWt)
počet kotolní
výsledná cena TE - variabilná zložka (€/kWh)
výsledná cena TE - fixná zložka (€/kW)
opravy1 (tis. €)

2015

2014

1 570
22,50
49
0,0538
148,84
259

1 588
22,50
49
0,0604
148,63
270

zmena metodiky z dôvodu zjednotenia vykazovania údajov v rámci podnikov v skupine.

1

Správa budov
obrat (tis. €)
počet objektov

2015

2014

749
411

734
411

Výroba a dodávka elektrickej energie
Výrobu elektrickej energie zabezpečujeme prostredníctvom 18 plynových motorov s celkovým inštalovaným výkonom 14,4 MWe.
Množstvo predanej elektrickej energie predstavovalo celkovo 107 710 MWh, oproti roku 2014 sa znížilo o 1 227 MWh. Výrobu
v roku 2015 ovplyvnilo teplé leto aj vyšší počet hodín plánovanej údržby.
Správa technických zariadení budov a prevádzka TTZ
Spoločnosť Veolia Energia Slovensko, a. s., zabezpečovala v roku 2015 odborný dozor a odbornú obsluhu tepelnotechnických zariadení pre viac ako 40 prevádzok (kotolní a odovzdávacích staníc tepla).
Našimi klientmi sú materské školy, jasle, nebytové objekty a bytové domy pre partnerov, medzi ktorých patrí aj Magistrát hl. mesta
SR Bratislavy, MČ Staré mesto, Ministerstvo spravodlivosti SR, a rôzne objekty patriace podnikateľským subjektom, ako i bytové domy
pre správcov a spoločenstvá vlastníkov bytov.
Na základe uzatvorených zmlúv preberá Veolia Energia Slovensko, a. s., v týchto prevádzkach zodpovednosť prevádzkovateľa TTZ,
t.j. vykonáva odbornú obsluhu TTZ, optimalizáciu chodu kotolne a nastavovanie parametrov riadiacich systémov, povinné činnosti
pri obsluhe (tzv. revízie), ako aj odbornú preventívnu údržbu a prípadné opravy technických zariadení, vrátane zabezpečenia nepretržitej pohotovostnej služby.
V oblasti technickej správy budov poskytla
Veolia Energia Slovensko, a. s., pre spoločnosť Digital Park Einsteinova technickú
správu budov areálu administratívnych
budov Digital Park v Bratislave.
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Energetické služby
Spoločnosť Veolia Energia Slovensko, a. s., podpísala v roku 2015 zmluvu
na Garantovanú energetickú službu (EPC) s Gymnáziom v Šamoríne. Prostredníctvom tejto zmluvy spoločnosť klientovi garantuje výrazné úspory
spotreby paliva na základe investície do moderného tepelného zdroja, vykonaných technických opatrení, a profesionálnym nepretržitým energetickým
manažmentom.
Zavedením moderných softwarových riešení na sledovanie chodu zariadení
a spotreby energie vieme našim klientom kontinuálne sledovať ich spotrebu, analyzovať ju a odporučiť im nápravné opatrenia vedúce k zníženiu
nákladov na energie. Pre náročnejších klientov poskytujeme prevzatie
zodpovednosti za riadenie ich tepelných zariadení formou energetického
manažmentu s cieľom optimalizovať náklady na energie.
Holdingové činnosti
Činnosť Veolie Energie Slovensko, a. s., vo vzťahu k dcérskym spoločnostiam a spoločným podnikom bola zameraná
predovšetkým na tieto oblasti:
•
•
•
•

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.

8.2. Inovácie
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 dodávka energií stáva efektívnou a ekologickou.
Mnohé z týchto investícií pritom realizujeme práve v letnom období, mimo vykurovacej sezóny, a to tak, aby boli naši zákazníci obmedzovaní
v minimálnej miere.
Investičná činnosť
Celková výška investícií v roku 2015 v rámci Veolia Energia Slovensko, a. s., bola 2 133 tisíc eur. Hlavnou zásadou našej spoločnosti pri riadení
prevádzkových aktivít je realizácia investícií s cieľom dosiahnuť úspory.
Petržalka
Rok 2015 bol druhým rokom plnej prevádzky kogeneračných jednotiek, ktoré sme inštalovali v roku 2013 a potvrdil prínosy technológie v podobe vyššieho zhodnotenia vstupnej energie zemného plynu
V priebehu roka 2015 tiež pokračovala realizácia hydraulického vyregulovania sekundárnych rozvodov teplej úžitkovej vody. Hydraulické
vyregulovanie rozvodov teplej úžitkovej vody je nielen požiadavka legislatívna, ale je nevyhnutnou podmienkou zabezpečenia spokojnosti všetkých zákazníkov s kvalitou dodávanej služby. Zmluvne dohodnuté parametre dodávky TÚV tak môžu byť zabezpečené
spravodlivým a hospodárnym spôsobom.

•

Rekonštrukcia 6 ks odovzdávacích staníc tepla v okruhu kotolne L6-34

Odovzdávacie stanice boli uvedené do prevádzky v lete 2015. Zmena tlakovo závislých na tlakovo nezávislé okruhy oddelené
od seba doskovými výmenníkmi vykurovania a prípravy teplej vody okrem obnovy dožitého majetku umožňuje presnejšie
a spoľahlivejšie regulovať parametre dodávky tepla podľa požiadaviek zákazníkov. Nové výmenníkové stanice umožňujú dosahovať lepšiu účinnosť výroby tepla v kotolni.
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•

Rekonštrukcia 10 ks odovzdávacích staníc tepla
vo vybraných základných školách

Rekonštrukcie odovzdávacích staníc tepla (OST) v školách sú nielen
plnením dohody s mestskou časťou Petržalka ale majú tiež výrazne
pozitívne technicko-ekonomické dopady na dodávky tepla. OST
sú inštalované samostatne pre každú školu a je možné presne prispôsobiť režim dodávky tepla podľa špecifických požiadaviek školy.
•

Teplovod Zadunajec 1.etapa

Výmena rozvodov tepla je primárne záležitosť obnovy majetku.
Pri príležitosti výmeny rozvodov sa však prispôsobuje dimenzia,
dĺžka a tepelná izolácia aktuálnym prevádzkovým požiadavkám
a legislatíve. Úspory sa dosahujú nielen znížením tepelných strát,
ale aj následnými nižšími nákladmi na údržbu rozvodov.
•

OST Zdravotné stredisko Šustekova a OST škola Gercenova

Rekonštrukcia OST prispeje nielen k spoľahlivosti dodávky tepla pre odberateľa, ale aj k stabilizácii množstva dodávok tepla do budúcnosti.
•

OST Šustekova 13-15

Vybudovaním novej OST budeme zabezpečovať prípravu TÚV a ústredného kúrenia (ÚK) priamo v bytovom dome podľa požiadaviek a potrieb odberateľov. Reagovali sme tak na požiadavku obyvateľov uvedeného bytového domu. Dodávka tepla pre objekt
bude adresná, a domová OST je v súlade s požiadavkou zvyšovania účinnosti kotolne a celej sústavy CZT.
Príprava teplej úžitkovej vody (TÚV) a ústredného kúrenia (ÚK) priamo v bytovom dome TÚV a ÚK budú pripravované individuálne
podľa požiadaviek a potrieb bytového domu
•

Vybudovanie kotolne a OST v plavárni v Petržalke

Petržalka má novú krytú plaváreň. Vysoké nároky na dodávku tepla v plavárni budú našou spoločnosťou spoľahlivo zabezpečené
dodávkou tepla z existujúceho centrálneho zdroja tepla. Po dohode s investorom stavby, naša spoločnosť za týmto účelom vybudovala odovzdávaciu stanicu tepla a kotolňu na zemný plyn.
Pre spoločnosť to znamená zvýšenie dodávok tepla a efektivity
výroby existujúceho CZT.
•

Inštalácie kotlov menších výkonov v kotolniach L6-34 a MC-19

Pokračujúce úsporné opatrenia na strane spotreby tepla (zatepľovanie objektov) vytvárajú požiadavky na prispôsobenie výkonu
kotolní novým prevádzkovým stavom. Kotol s nižším výkonom
na kotolniach, kde nie je inštalovaná kogeneračná jednotka sa preto stáva nevyhnutnosťou najmä v prechodnom a letnom období.
Už prvé týždne prevádzky potvrdili opodstatnenosť takéhoto spôsobu skladby výkonov jednotlivých zariadení.
Ďalšou fázou modernizácie je postupná obnova systému CZT v Petržalke. Modernizácia technológie a rozvodov tepla a teplej vody
v Petržalke bude pokračovať aj v roku 2016. Plánujeme pokračovať v hydraulickom vyregulovaní sekundárnych rozvodov TÚV a v okruhu
kotolne L6-34 vymeniť vonkajšie sekundárne rozvody tepla. Rekonštrukcie technológie odovzdávacích staníc (OST) budú realizované
postupne po okruhoch s optimalizáciou tepelných výkonov kotolní.
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Dúbravka
Medzi najvýznamnejšie investície v roku 2015 v Dúbravke patrila rekonštrukcia teplovodných rozvodov v mestskej časti Dúbravka.
Použitím moderných technických riešení a materiálov sa významne znížili náklady na opravy a minimalizovali výpadky v dodávkach
tepelných energií, ku ktorým dochádzalo v dôsledku porúch.
Rekonštrukcia rozvodov tepla bola primárne záležitosť obnovy majetku. Pri príležitosti výmeny rozvodov bola prispôsobená dimenzia,
dĺžka a tepelná izolácia aktuálnym prevádzkovým požiadavkám.
V kotolni K10 v Dúbravke sa v roku 2015 potvrdila správnosť inštalovania malého kotla. Účinnosť kotolne narástla o viac ako 3%,
dosiahla sa zároveň vyššia spoľahlivosť prevádzky a kotol v letnom
období zodpovedá výkonom aktuálnej potrebe.
Modernizácia technológie v Dúbravke bude pokračovať aj v nasledujúcom období. V roku 2016 plánujeme pokračovať inštalovaním
ďalšieho kotla s menším výkonom a úpravami v príprave TÚV.
Tiež sa budú realizovať investície súvisiace s pripojením nových
odberateľov. V neposlednom rade bude pokračovať kompletná
výmena výbušných plôch fasády budov spolu so zabezpečením
riadeného vetrania kotolne. Pohľad na kotolne bude oveľa príjemnejší.
Opravy a údržba
Opravy, údržbu a revízne kontroly sme prioritne vykonávali v letnom období. Celkové výdaje na opravy a údržbu v roku 2015 v rámci
Veolia Energia Slovensko, a. s., boli 4 230 tisíc eur a na odborné prehliadky spoločnosť vynaložila finančné prostriedky vo výške
532 tisíc eur. Smerovali prevažne 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 náterov antigrafiti a pod.).
Spolupráca s dcérskou spoločnosťou C - bau, spol. s r.o.
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 2015 šlo 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,
• projekt Termis, ktorý má za cieľ modelovaním fungovania rozvodných sietí
definovať problematické miesta a zvýšiť kvalitu prevádzkovania siete,
• 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,
• intenzívna príprava plánov budúcej rekonštrukcie vonkajších rozvodov
a odovzdávacích staníc v Petržalke.
Energetický audit
Zákon o energetickej efektívnosti č. 321/2014 Z. z. ustanovuje povinnosť pre podnikateľov, ktorí nie sú podľa európskej definície
malým alebo stredným podnikom, vykonávať energetický audit a aktualizovať ho každé 4 roky.
Spoločnosť Veolia Energia Slovensko, a. s., preto v zmysle tejto zákonnej povinnosti vykonala energetický audit. Audit obsahuje súbor
navrhovaných opatrení, ktoré majú odporúčací charakter, a bude slúžiť ako podklad pri tvorbe investičného plánu na nasledujúce obdobie.
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8.3. 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 2015 obchodnú spoluprácu s viacerými investormi v Petržalke,
ktorí sa svoje nové projekty v tejto mestskej časti rozhodli pripojiť k rozvodom CZT. Ide napr. o objekt novej plavárne medzi Jiráskovou
a Tupolevovou ulicou, alebo o nové obytné domy v tvoriacej sa zóne na Fuxovej. Celkový plánovaný počet novopripojených bytov
je viac ako 680 a predpokladaná potreba tepla pre lokalitu 4 500 000 kWh.
Spoločnosť podpísala v roku 2015 zmluvu na Garantovanú energetickú službu (EPC) s Gymnáziom v Šamoríne. Prostredníctvom tejto
zmluvy spoločnosť klientovi garantuje výrazné úspory spotreby paliva na základe investície do moderného tepelného zdroja, vykonaných
technických opatrení, a profesionálnym nepretržitým energetickým manažmentom.
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 vyhľadávanie nových klientov pre systémy centrálneho zásobovania teplom, ktoré spoločnosť spravuje, a zároveň je zodpovedný za starostlivosť o existujúcich zákazníkov.
Jednou z aktivít, ktorú odbor starostlivosti 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 vykurovanie porovnaním spotreby tepla rovnakých typov obytných domov. Klienti tak získajú
informácie o možnostiach zefektívnenia spotreby. Zároveň sú údaje o spotrebe tepla v kWh doplnené aj o finančné výdaje, ktoré
ich táto „nadspotreba“ stojí.
Poskytujeme zároveň poradenstvo, prípadne konkrétne podklady a prepočty, na základe ktorých si klienti môžu doplniť chýbajúce
informácie o systéme CZT, na ktorý sú pripojení.
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Činnosť skupiny Veolia Energia je už vo svojej podstate spojená so životným prostredím, preto sa vplyv našich činností naň snažíme
minimalizovať. Ako zákaznícky orientovaná spoločnosť dbáme na kvalitu dodávaných služieb a spokojnosť našich klientov. Práve
z týchto dôvodov sme zaviedli službu elektronická faktúra – zasielanie faktúr v elektronickej podobe.
Elektronická faktúra spĺňa všetky náležitosti faktúry v zmysle § 71 zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty. Je plnohodnotným
daňovým 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,
zníženie zaťaženia životného prostredia menšou
spotrebou papiera, keďže elektronickú faktúru
nie je potrebné tlačiť,
aktiváciu a využívanie služby zdarma.

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 (Bratislava, Piešťany, Senec, Vráble, Vrbové, VÚC Trnava): 02/6820 7207

•

región Stred (Brezno, Lučenec, Žiar nad Hronom): 045/60 144 01

•

región Východ (Poprad, Košice, čierna nad Tisou, Dobšiná, Hanušovce nad Topľou, Jelšava,
Kráľovský Chlmec, Liptovský Hrádok, Margecany, Medzev, Plešivec, Prakovce, Slavošovce,
Štós, Turňa nad Bodvou): 055/64 278 86
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Firemná komunikácia a reklamné aktivity
Na informovanie verejnosti o našich aktivitách a novinkách, získanie spätnej väzby na naše služby a budovanie povedomia
v oblasti ochrany životného prostredia využíva spoločnosť Veolia Energia Slovensko, a. s., rôzne nástroje, ako napríklad dni
otvorených dverí, exkurzie do prevádzok, zákaznícky časopis, aktívnu účasť na odborných konferenciách, súťaže pre deti
základných škôl, informačné letáky a pod.
Spoločnosť pravidelne vydáva zákaznícky časopis Termoinfo, v ktorom informuje o svojich aktivitách,
novinkách týkajúcich sa energetickej legislatívy a radí svojim klientom v oblasti spotreby energií.
Veolia Energia Slovensko, a. s., je už roky pravidelným účastníkom podujatia Dni Petržalky. Pre obyvateľov sídliska a všetkých záujemcov bola v rámci Dňa otvorených dverí na kotolni sprístupnená kotolňa
s prehliadkou kogeneračnej jednotky. Úspech z akcie sme zopakovali aj počas podujatia Dúbravské
hody a návštevníkom sme sprístupnili zrekonštruovanú kotolňu v Dúbravke, kde sa mohli oboznámiť
s tým, ako sa vyrába teplo a teplá voda, ako sa dostane až do ich radiátorov a tiež ako sa vďaka modernizácii tepelnotechnických zariadení či rekonštrukcii tepelných rozvodov zmenila kvalita dodávky
tepla.

TERMOINFO

marec 2015

ŠPECIÁL SPOLOČNOSTI VEOLIA ENERGIA
PRE DOMÁCNOSTI O TEPLE A TEPELNOM HOSPODÁRSTVE

Ceny tepla v Petržalke klesli
Dobrá správa! Petržalčania napojení na centrálne vykurovanie
budú v tomto roku platiť za teplo o 5,1 % menej ako vlani. Štandardný petržalský byt by takto mohol ušetriť za vykurovanie
takmer 70 € ročne.
„Za poklesom ceny tepla pre konečných spotrebiteľov je neustále zvyšovanie účinnosti výroby tepla intenzívnou a dôslednou starostlivosťou
o naše prevádzky a investovaním do rozvoja a modernizácie tepelného
hospodárstva,“ vysvetľuje Miroslav Kot, generálny riaditeľ spoločnosti
Veolia Energia Slovensko, a. s. (predtým Dalkia a.s.), ktorá je dodávateľom tepla v tejto mestskej časti. „Počas nášho 15-ročného pôsobenia
v Petržalke bolo na rozvoj a modernizáciu tepelného hospodárstva preinvestovaných 29,06 mil. eur. Účinnosť výroby tepla sa zvýšila o viac
ako 6 %. Zníženie ceny tepla pozitívne ovplyvnili tiež lepšie podmienky
pri nákupe zemného plynu,“ dodáva.

Obnova CZT v Petržalke tak prinesie nielen vyššiu kvalitu a bezpečnosť
dodávky tepla a teplej vody, ale aj možnosť priebežne sledovať spotrebu a trend odberu tepla na ústredné kúrenie u jednotlivých odberateľov, a tiež diaľkovo odpočítavať spotrebu tepla na vykurovanie.
V neposlednom rade má vplyv i na stabilizáciu a konkurencieschopnosť
ceny tepla, ktorá je jedným z hlavných cieľov dodávateľa tepla.

Modernizácia dodávok tepla a teplej vody v najväčšej bytovej štvrti
v strednej Európe bude pokračovať. K postupnej obnove systému
centrálneho zásobovania teplom (CZT) v nasledujúcom období
sa Veolia Energia zaviazala aj v zmluve s mestskou časťou Petržalka.
Prvou fázou projektu modernizácie bola inštalácia kogeneračných
jednotiek s kombinovanou výrobou elektriny a tepla (KVET) v 18 existujúcich kotolniach koncom roka 2013. Technológia KVET umožňuje
vyššie využitie vstupnej energie – zemného plynu – jeho premenou
na elektrickú energiu a teplo. Navyše je to technológia šetrná k životnému prostrediu, spĺňa polovičné emisné limity.
V tomto roku čakajú Petržalku rozsiahle investície do obnovy rozvodov teplej úžitkovej vody, sekundárnych rozvodov ústredného kúrenia (ÚK), technológií odovzdávacích staníc tepla (OST), a rovnako
do optimalizácie tepelných výkonov jednotlivých výhrevní. V roku 2015
bude preinvestovaných asi 1,5 mil. eur z celkom 38,5 mil. eur určených
na rekonštrukciu sekundárnych rozvodov ÚK a obnovu technológie
OST. Práce sa budú realizovať mimo vykurovacieho obdobia. V rámci
obnovy CZT v Petržalke budú na vstupy do jednotlivých odberných
miest umiestnené nové merače tepla s možnosťou elektronického
prenosu dát.

Dni otvorených dverí na kotolni sa po úspechu v hlavnom meste, konali aj v Brezne, kde
boli rozšírené aj o exkurzie žiakov zo základných škôl v rámci edukatívnych programov,
ktoré dlhodobo podporuje skupina Veolia Energia. V najbližšom roku je cieľom rozšíriť
túto aktivitu aj do ostatných miest, kde pôsobí skupina Veolia Energia.
Proklientsky orientovaná spoločnosť je jedným z dôležitých bodov vízie skupiny Veolia Energia.
Pravidelné stretávanie a budovanie si bližšieho vzťahu s klientmi prebieha na odborných
stretnutiach pod názvom Klientske dni. V roku 2015 sa konali v Bratislave a v Poprade.
Klientske dni sú miestom, kde sa predstavitelia firmy stretnú so svojimi klientmi a majú
možnosť diskutovať a spoznávať ich názor o potreby. Spoločnosti zároveň informovali
o svojich aktivitách, zrealizovaných aj plánovaných investíciách.
Veolia Energia Slovensko, a. s., je stálym členom Francúzsko slovenskej obchodnej komory.
V rámci členstva je pravidelným partnerom a podporovateľom odborných ako aj kultúrnych podujatí, ktoré organizuje komora.
Generálny riaditeľ spoločnosti, pán Miroslav Kot sa v septembri zúčastnil verejnej diskusie
s podpredsedom Európskej komisie Marošom Šefčovičom, ministrom hospodárstva Vazilom
Hudákom a francúzskym politikom Jean-Luc Bennahmias, kde okrem témy Energetická
únia diskutovali aj o podnikateľskom prostredí na Slovensku a Klimatickej konferencii
COP 21. Podujatie organizovala francúzsko-slovenská obchodná komora.
Naši odborníci každoročne zastupujú skupinu Veolia Energia na Slovensku na odborných
konferenciách v oblasti energetiky. V roku 2015 sa zúčastnili napr. na konferencii Vykurovanie, Energy Camp 2015 a konferencie zameranej na bezpečnosť technických zariadení.
Ocenenie
Ocenenie v B2B segmente pod názvom Slovak Business Superbrands 2015 sme získali
ako jedna z najlepších značiek nielen na základe preferencií spotrebiteľov, ale najmä
podľa hodnotenia odbornej poroty zloženej z odborníkov v oblasti marketingu, komunikácie a reklamy. Pečať kvality Superbrands je pre nás znakom pozitívnej spätnej väzby,
silného povedomia o značke v očiach spotrebiteľov a pre našich zákazníkov a partnerov
potvrdením našej kvality. Ocenenie je peknou rozlúčkou so značkou Dalkia, ktorú sme
budovali na Slovensku 20 rokov.
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8.4. 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 zamestnávateľov. K 31. 12. 2015 zamestnávala 212 zamestnancov, z toho
39 % žien. Fluktuácia zamestnancov sa pohybovala na úrovni 13 % a jej výška bola čiastočne ovplyvnená internou mobilitou
zamestnancov medzi podnikmi v skupine, odchodmi do dôchodku a z dôvodu zdravotnej nespôsobilosti.
Lojalita zamestnancov v spoločnosti

Vývoj počtu zamestnancov

23 %

224

225

218

212

20 %

297

31 %

2011

2012

2013

2014

2015

26 %

v spoločnosti <= 5 rokov

v spoločnosti 11 až 20 rokov

v spoločnosti 6 až 10 rokov

viac ako 20 rokov v spoločnosti

Vzhľadom na vekovú štruktúru zamestnancov sa aktivity v oblasti ľudských zdrojov zameriavajú na udržanie a odovzdanie vedomostí
v spoločnosti zo strany dlhoročných a skúsených spolupracovníkov, napr. prostredníctvom programu talent manažmentu alebo spolupráce s vysokými odbornými školami.
Veková štruktúra zamestnancov
11 %

1%

Vzdelanostná štruktúra zamestnancov
1%

6%

7%

9%
14 %
41 %
18 %
49 %

15 %

14 %

11 %

2%

od 20 do 24

od 35 do 39

od 50 do 54

od 25 do 29

od 40 do 44

od 55 do 59

od 30 do 34

od 45 do 49

nad 60 rokov

základné vzdelanie
stredoškolské bez maturity
stredoškolské s maturitou
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa
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Sociálny dialóg
Základom udržania sociálneho dialógu a dobrých zamestnaneckých vzťahov je dodržiavanie podmienok
kolektívnej zmluvy a pravidelná komunikácia s odborovými partnermi. Platnosť kolektívnej zmluvy na roky
2012 – 2014 vypršala ku koncu roka 2014 a nová
kolektívna zmluva bola uzatvorená na obdobie
rokov 2015 – 2017.
Dôležitým nástrojom realizácie sociálnej politiky sú zdroje sociálneho fondu, ktorý naša spoločnosť tvorí z nákladov aj zo zisku. Tvorba sociálneho fondu v roku 2015
bola na úrovni 79 403 eur a čerpanie predstavovalo
78 016 eur. Medzi prioritné oblasti využívania prostriedkov z fondu patrí príspevok na stravovanie, pracovné
jubileá, podpora v ťažkých životných situáciách a príspevok na športové a relaxačné účely.
Spoločnosť tiež poskytuje riaditeľské voľno zamestnancom pri príležitosti Dňa energetikov a pri výročí
vstupu SR do EÚ.
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 spoločnosť prostredníctvom zvyšovania odbornosti, ale aj motivácie a stability zamestnancov. Celkové
náklady na vzdelávanie dosiahli v roku 2015 výšku 70 026 eur. Väčšiu časť tvorilo odborné a manažérske vzdelávanie, ale aj jazykové
vzdelávanie.
V roku 2015 prebehlo preškolenie interných trénerov za účelom zvýšenia profesionality a kvality interného školiaceho procesu.
Viacerí zamestnanci sa zúčastnili školenia na pracovný nástroj google aplikácia, ktorá im v praxi pomôže zefektívniť svoju každodennú
prácu. Preškolenie bude pokračovať aj v roku 2016.
Na podporu iniciatívy a zlepšovacích návrhov zo strany zamestnancov skupina Veolia zaviedla programy V.I.P (Viem, Idem, Podelím
sa) a APOLO. Ide o projekty, v ktorých zamestnanci predkladajú návrhy a nápady na zlepšenie, zjednodušenie alebo zefektívnenie svojej práce či pracovného procesu, alebo na optimalizáciu nákladov. V prípade uvedenia návrhu do praxe sú zamestnanci odmeňovaní.
Hodnotenie a odmeňovanie
V súvislosti so zmenou majetkovej štruktúry spoločnosti boli aj v oblasti ľudských zdrojov zosúladené procesy v skupine Veolia, ako je napríklad hodnotenie zamestnancov či odmeňovanie. Prepojený systém hodnotenia a odmeňovania zamestnancov zaručuje prostredníctvom
ročných hodnotení vedúcimi zamestnancami zvyšovanie výkonnosti
zamestnancov s priamym prepojením na vyplácanie odmien v nadväznosti na kvalitu splnenia skupinových a individuálnych cieľov.
Zamestnanecké akcie
Zamestnanci skupiny Veolia Energia mali aj v roku 2015 možnosť zapojiť sa do nového plánu zamestnaneckého akcionárstva SEQUOIA
2015 a využiť tak príležitosť, ktorú poskytuje trh v rastových sektoroch.
Formou investovania do svojej spoločnosti za výhodných podmienok
mali možnosť získať zároveň vyrovnávací vklad od spoločnosti Veolia,
čo im poskytuje maximálnu záruku na ich vklad. Na pláne sa zúčastnilo
takmer 65% oprávnených zamestnancov, ktorí sa rozhodli investovať
do budúcnosti skupiny Veolia.
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Spolupráca so školami
Prax študentov vysokých škôl je jednou z príležitostí, ako získať do tímu našich pracovníkov mladých ľudí. Aj tento rok sa
na nej zúčastnili študenti Slovenskej technickej univerzity (STU) a počas preddiplomovej praxe pod vedením zodpovedných
konzultantov z radov zamestnancov našej spoločnosti pracovali na vybraných projektoch. S vybranými študentmi do dnešného
dňa spolupracujeme na základe dohody o brigádnickej práci študenta. Študentov zahŕňame do rôznych projektov, ktoré sa v
rámci spoločnosti realizujú.
Starostlivosť o zdravie zamestnancov
V rámci týždňa BOZP spoločnosť zorganizovala vo svojich najväčších dcérskych spoločnostiach Deň zdravia. Počas dňa si
zamestnanci mohli dať zmerať napr. tlak, pulz, tuk, cholesterol a pod. a poradiť sa o zlepšení zdravotného stavu a úprave
životného štýlu s fyzioterapeutom.
Podpora športových aktivít
Spoločnosť Veolia Energia Slovensko, a. s., pravidelne organizuje
a podporuje účasť svojich zamestnancov na športových podujatiach.
Každoročne sa bežecký tím Veolie Energie zúčastňuje na najväčšom
bežeckom podujatí na Slovensku ČSOB Bratislava Marathon, ktorý
má charitatívny cieľ. Futbalový tím Veolie Energie reprezentuje
farby spoločnosti na priateľskom futbalovom turnaji GigaCup
medzi Českou a Slovenskou republikou. Fanúšikov cyklistiky firma
pravidelne prihlasuje do celoslovenského projektu Do práce
na bicykli, kde zamestnanci v rámci celej skupiny Veolia Energia
vytvoria lokálne cyklistické tímy a spoločne rátajú kilometre, ktoré
prejdú na bicykli do práce. Vďaka aktívnemu prístupu spoločnosti
v oblasti podpory športu a zdravia sa bežecké a cyklistické tímy
z roka na rok rozrastajú nielen o zamestnancov, ale aj o rodinných
príslušníkov. Zamestnanci skupiny Veolia Energia majú možnosť
si zasúťažiť a zrelaxovať na obľúbenom športovom podujatí Olympijské hry Veolia Energia.
Interná komunikácia
Spoločnosť Veolia Energia Slovensko, a. s., si uvedomuje dôležitosť internej komunikácie medzi vedením spoločnosti a jej zamestnancami. Dobre nastavená interná komunikácia prispieva k väčšej informovanosti zamestnancov pracujúcich na rôznych pozíciách
nielen na centrále, ale najmä v regiónoch, čo prispieva aj k ich väčšej motivácii. Spoločnosť v rámci internej komunikácie používa
interný časopis EnergieMag, intranet Sharepoint, pravidelné porady na všetkých úrovniach, školenia a rozličné neformálne spoločenské stretnutia napr. Olympijské hry Veolia Energia, vianočné večierky, Manažérske dni, spoločné raňajky.
Prostredníctvom internej komunikácie sa v roku 2015 komunikovalo aj o nových hodnotách skupiny Veolia Energia Slovensko. Medzi
hlavné komunikačné kanály patrili e-mailová komunikácia priamo od generálneho riaditeľa, distribúcia plagátov a letákov každému
zamestnancovi a spoločné stretnutia so zamestnancami. Na nových hodnotách bolo postavené aj športové podujatie pod názvom
Olympijské hry Veolia Energia pre zamestnancov celej skupiny Veolia Energia Slovensko. Pri plnení športových úloh sa tímy hravou
formou oboznámili s jednotlivými hodnotami a spoločne podali výborné výsledky.
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Bezpečnosť 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.
V roku 2015 skupina Veolia vydala nový záväzok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Hlavnou zásadou tohto záväzku
je osobná angažovanosť všetkých zamestnancov, ako aj príklad vedúcich pracovníkov pri dodržiavaní pravidiel BOZP. Pri príprave
zásad riaditeľstvo vo Francúzsku vychádzalo z metodických pokynov Medzinárodnej organizácie práce a spolupracovalo aj so zástupcami zamestnancov.
Prístup Veolie je založený na piatich princípoch :
• zapojenie všetkých manažérov: vytvoríme základné pravidlá prevencie, zavedieme ich do praxe
a zaistíme ich dodržiavanie – predpokladá sa, že sami manažéri budú vzorom v tejto oblasti;
•

školenia a zapojenie všetkých spolupracovníkov: osveta o rizikách spojených s jednotlivými
pracovnými pozíciami a snaha, aby naši kolegovia a kolegyne sami predkladali návrhy;

•

zlepšená komunikácia a dialóg: presadzovanie výmeny skúseností a zvýšenie synergie
medzi našimi divíziami a geografickými oblasťami;

•

zlepšené riadenia rizík: identifikácia, vyhodnotenie a zmapovanie rizík špecifických pre naše činnosti tak,
aby bolo možné im predchádzať pomocou systému manažmentu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci;

•

sledovanie dodržiavania pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:
pomocou konkrétnych ukazovateľov a posilnením auditov a sebahodnotenia.

Frekvencia úrazov a ich závažnosť sú hlavnými ukazovateľmi bezpečnosti a ochrany zdravia. Preventívne opatrenia a osveta v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa v priebehu roka 2015 prejavili na pozitívnom vývoji v znížení pracovnej úrazovosti a znížení závažnosti pracovných úrazov.
Spoločnosti Veolia Energia Slovensko, a. s., sa pri pracovných úrazoch podarilo dosiahnuť vytúženú a pre niektorých zamestnávateľov
takmer nedosiahnuteľnú hodnotu 0 pracovných úrazov s práceneschopnosťou. Veľmi pekné výsledky dosahujeme aj za všetky
naše filiálky v rámci celého Slovenska, kde sme zaznamenali iba jeden pracovný úraz s práceneschopnosťou. Pri počet zamestnancov
780 pracujúcich pre 16 dcérskych spoločností skupiny Veolia Energia na Slovensku je to veľký úspech.
Za týmito výsledkami je nielen prísne dodržiavanie všetkých pravidiel na ochranu zdravia, ale aj pravidelná osveta, svedomitá práca,
množstvo podaných zlepšujúcich opatrení priamo od zamestnancov a podpora vedenia spoločnosti. Súvisí to i s povedomím
v oblasti bezpečnosti pri práci medzi zamestnancami, ktoré za posledné roky stúplo.
Táto téma sa pre ľudí pracujúcich vo Veolii stala bežnou súčasťou ich života, a to vďaka ustavičnej komunikácii o nej, šíreniu filozofie
ochrany zdravia formou plagátov a letákov na pracoviskách či formou pravidelných návštev pracovísk zástupcami vedenia spoločnosti. Každoročne organizujeme podujatia, ako sú napr. Týždeň BOZP, Dni zdravia a pod. V tomto trende mieni Veolia Energia pokračovať i ďalej, aby sa každý jej zamestnanec vždy cítil bezpečne.
Prevencia, osveta a vzdelávanie
Preventívne opatrenia, ktoré naša spoločnosť pravidelne realizuje:
Týždeň BOZP,
Deň zdravia,
kontrola prevádzok vedením spoločnosti,
pravidelná obmena ochranných pracovných pomôcok,
pravidelné kontroly pracovísk z pohľadu bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci,
pravidelné lekárske prehliadky,
každoročný externý audit IMS,
pravidelné školenia výrobných zamestnancov raz za rok
a pracovníkov THP raz za dva roky,
zapracovanie sankcií do zmlúv pre dodávateľov a pod.
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Už ôsmy rok po sebe skupina Veolia Energia zorganizovala Týždeň BOZP. Kampaň, ktorá sa niesla v znamení hesla „Spoločne pre bezpečnosť“, upozorňuje
na dôležitosť bezpečnosti pri práci. Na zvýšenie prevencie sme predstavili súbor pravidiel „Vždy bezpečne“, ktoré sú určené tak pre manažment, ako aj pre
všetkých zamestnancov.

Politika kvality. Integrovaný manažérsky systém
Základným spoločným prvkom IMS skupiny je Politika IMS schválená generálnym riaditeľom. Politika akceptuje potreby tak materskej
spoločnosti, ako aj dcérskych spoločností. Pre širšiu verejnosť je politika zverejnená na internetovej stránke www.veolia.sk.
Spoločnosť má už niekoľko rokov zavedený a certifikovaný integrovaný manažérsky systém (IMS) podľa noriem ISO 9001 Systém
riadenia kvality, ISO 14001 Systém environmentálneho manažérstva a OHSAS 18001 Systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci.
V roku 2015 bola spoločnosť Veolia Energia Slovensko, a. s., úspešne certifikovaná podľa normy ISO 50001 Systém energetického
manažérstva. Získanie tohto certifikátu výrazne prispieva k napĺňaniu stratégie skupiny Veolia Energia, a to predovšetkým v oblasti
zodpovednosti za trvalo udržateľný rozvoj a ochranu životného prostredia. Zavedenie tejto normy má viesť k znižovaniu emisií
skleníkových plynov a ďalších súvisiacich vplyvov na životné prostredie, ako aj nákladov na energiu. Dôležitým faktorom zavedenia
tejto normy je vyššia konkurencieschopnosť firmy v čoraz náročnejšom podnikateľskom prostredí. Všetky princípy novozavedenej
normy budú aplikované vo všetkých dcérskych spoločnostiach skupiny Veolia Energia na Slovensku.
Cieľom IMS je zabezpečiť najvyššiu možnú ochranu životného prostredia, maximálnu ochranu zdravia pracovníkov, kvalitný pracovný
výkon, dobré vzťahy so zákazníkmi, s orgánmi štátnej správy, ako aj so širokou verejnosťou a neprestajne hľadať možnosti, ako skvalitňovať svoje služby. ISO 50001 výrazne prispieva k napĺňaniu stratégie skupiny Veolia Energia, a to najmä v oblasti zodpovednosti
za trvalo udržateľný rozvoj a ochranu životného prostredia. 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 energiami.

Ochrana životného prostredia
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, prejavujúce sa v znížení energetickej náročnosti výroby
tepla, sa dosiahli vďaka systematickému prístupu k riadeniu
výroby a k realizácii investičných akcií zameraných na zvýšenie technickej úrovne tepelnotechnických zariadení.
V oblasti odpadového hospodárstva je filozofiou spoločnosti
minimalizácia množstva odpadov a zabezpečenie zneškodnenia
odpadov v zmysle platnej legislatívy.
Zvyšujeme povedomie zamestnancov o životnom prostredí
aj informáciami o vyhlásených medzinárodných dňoch, ktoré
súvisia s ochranou životného prostredia.
Skupina Veolia sa zaviazala podporovať trvalo udržateľný rozvoj a ochranu životného prostredia, preto sa pri príležitosti Svetového
dňa životného prostredia rozhodla usporiadať pre všetkých zamestnancov na celom svete aktivitu na tému: Spoločne pre životné
prostredie. Prostredníctvom tejto súťaže sa zamestnanci mohli podeliť o svoj osobný príspevok k ochrane životného prostredia.
Ďalšou zaujímavou aktivitou bola fotografická súťaž Mám rád svoju planétu, ktorú iniciovala naša materská spoločnosť Veolia
v Paríži. Cieľom bolo zozbierať fotografie z celého sveta a ukázať našu planétu tak, ako ju ľudia vnímajú.
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Záleží nám na vzťahu našich detí k prírode
Skupina Veolia Energia podporuje vzdelávanie na základných školách v oblasti environmentalistiky. Pre žiakov prvého stupňa základných škôl organizuje tradičnú vzdelávaciu súťaž zameranú na ochranu životného prostredia.
Do súťaže sa zapájajú základné školy z miest a obcí, kde pôsobia spoločnosti skupiny Veolia Energia. Súťaž prebieha počas školského
roka a jej cieľom je vytvárať a prehlbovať pozitívny vzťah detí k životnému prostrediu. Medzi najúspešnejšie témy patria napríklad
Biodiverzita okolo nás, Lesy okolo nás, Energie okolo nás, Planéta pre Malého princa.
Počas desiatich ročníkov sa do vzdelávacích projektov zapojilo približne 40-tisíc žiakov základných škôl z miest, kde skupina Veolia Energia
poskytuje svoje služby. V školskom roku 2015/2016 sme sa vrátili k téme, ktorá v minulosti patrila k najúspešnejším: Biodiverzita okolo
nás – Keď vďaka biodiverzite moje mesto ožije. Do projektu sa v tomto školskom roku zapojilo viac ako 3 100 žiakov základných škôl
z celého Slovenska. Realizuje sa pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR.
Na účely súťaže sa pripravujú zaujímavé pedagogické materiály pre žiakov a učiteľov podľa jednotlivých tém projektu.
Vďaka týmto učebným pomôckam, vypracovaným odborníkmi špeciálne pre tento projekt, sa deti dozvedia veľa
informácií o životnom prostredí, o jeho význame pre život
človeka aj živočíchov. Projekt je v spolupráci s lesnými pedagógmi obohatený o sprievodné akcie na lepšie pochopenie témy. Žiaci si tak zábavnou formou prehlbujú znalosti o ochrane životného prostredia a osvojujú si zásady
ekologického správania v každodennom živote.
Odborná porota ohodnotí všetky práce na úrovni lokálnych
kôl. Najlepšie projekty postúpia do celoslovenského kola
a víťazná trieda dostane ako hlavnú cenu celodenný výlet
s atraktívnym programom.

Zamestnancom spoločnosti Veolia Energia Slovensko, a. s.
v Bratislave - obsluhe tepelnoenergetických zariadení
- slúži elektrický automobil, podľa jeho EČV nazývaný
aj EKOLO. Náklady na palivo sú 1,75 eura na 100 km.
Pozitívny ohlas má aj u našich klientov - okrem znižovania
hluku v meste prispieva i k zníženiu emisií CO2. Vďaka nášmu elektromobilu sme vypustili do ovzdušia o 9,7 tony CO2
menej.

Produkcia biomasy
V rámci svojich záväzkov aktívne sa podieľať na ochrane životného prostredia a na udržaní lesného potenciálu vyvíja skupina Veolia
Energia na Slovensku aktivity v oblasti pestovania energetických rastlín (rýchlorastúcich drevín). V rámci skupiny Veolia Energia
na Slovensku tak biomasu nielen spotrebúvame, ale aj produkujeme.
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Vývoj produkcie emisií
Skupina Veolia Energia na Slovensku
V rámci všetkých spoločností skupiny Veolia Energia na Slovensku došlo v roku 2015 k miernemu poklesu vyprodukovaných emisií
TZL (tuhých znečisťujúcich látok), SOx a NOx, a to najmä vplyvom mierneho poklesu výroby oproti predchádzajúcim rokom, modernizáciou tepelnotechnických zariadení, uvedením kotla na biomasu do prevádzky v spoločnosti Veolia Utilities Žiar nad Hronom
a taktiež vplyvom teplejšieho počasia. Vďaka postupnému nahrádzaniu uhlia a zemného plynu biomasou v prevádzkach ako Veolia
Utilities Žiar nad Hronom, Veolia Energia Vráble, Veolia Energia Východné Slovensko, Veolia Energia Poprad sa nám v roku 2015
podarilo znížiť emisie CO2 o takmer 18 tisíc ton v porovnaní s rokom 2014.
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8.5. Solidarita
Skupina Veolia Energia sa dlhodobo angažuje v oblasti celospoločenskej zodpovednosti a prostredníctvom vlastnej nadácie podporuje
predovšetkým aktivity v mestách a mikroregiónoch, kde žijú a pracujú zamestnanci spoločností v skupine Veolia Energia na Slovensku,
alebo sa zúčastňuje na rôznych projektoch a podujatiach kultúrneho, spoločenského a sociálneho charakteru.
Nadácia Veolia Slovensko
Nadácia Veolia Slovensko podporuje také aktivity, ktorých výsledky majú reálny
a vyčísliteľný regionálny dosah na určené cieľové skupiny projektu. V roku 2015
nadácia prispela sumou viac ako 61 000 eur na 31 projektov. Prioritou je podpora projektov v oblastiach verejnoprospešného účelu.
Nadácia Veolia Slovensko pomáha už vyše 10 rokov
Nadácia Veolia Slovensko od svojho vzniku v roku 2006 a počas svojej existencie
podporila 169 projektov v celkovej sume takmer 450 000 eur. Predovšetkým
v oblasti sociálnej pomoci, vzdelávania, športu, kultúry ako aj životného prostredia v mestách, kde pôsobí skupina Veolia. Svoju pomoc rovnako venovala
aj zamestnancom skupiny a ich rodinám, ktorí sa ocitli v neľahkých životných
situáciách.
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Najviac podporených projektov bolo v oblasti vzdelávania a osvety napríklad školské projekty pre materské, základné a stredné školy vo viacerých mestách. Nadácia
pomohla vybudovať náučný chodník v priestoroch školy, podporila mládežnícke
parlamenty a umožnila pobyt žiakov zo sociálne slabších rodín v Chorvátsku.

Sociálna oblasť – pomáhame tam, kde to najviac treba
Nadácia vlani nezabudla ani na sociálnu pomoc, kde sme prispeli domovom dôchodcov, domovom sociálnych služieb a združeniam na pomoc ľuďom s mentálnym
postihnutím v Seredi, Šoporni, Dunajskej Strede a Bratislave. Napríklad, prispela
na kúpu nového televízora, na podporu športu zdravotne znevýhodnených a každoročne na podujatie Deň krivých zrkadiel organizovaný Združením pre pomoc s ľuďom s mentálnym postihnutím.

Podpora športu – zdravý životný štýl detí je pre nás dôležitý
Medzi ciele Nadácie Veolia Slovensko patrí aj podpora mládežníckeho športu. Preto
pravidelne podporuje športové kluby venujúce sa napríklad hokeju, volejbalu, basketbalu a modernej gymnastike v Bratislave, Brezne, Rožňave a v Žiari nad Hronom.
V Bratislave, v mestskej časti Petržalka, Nadácia Veolia Slovensko venovala finančné
prostriedky hokejovému klubu Diplomats Pressburg, ktorý pôsobí v medzinárodnej
univerzitnej hokejovej lige a klubu modernej gymnastiky Danubia.

Rozvíjame život v komunitách
V neposlednom rade nadácia podporuje aj mnohé kultúrne podujatia a komunitné
projekty. Už niekoľko rokov prispieva na organizáciu kultúrneho podujatia Dni Petržalky a Dúbravské hody, čím podporuje kultúru a komunitný život v týchto bratislavských štvrtiach.

Dobrovoľníctvo
Zamestnanci skupiny Veolia Energia 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 s tým, čo treba. Projekt prebieha vo viacerých mestách a skupina Veolia Energia patrí k dlhodobým podporovateľom tejto neziskovej iniciatívy.
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8.6. Rešpekt
Skupina Veolia Energia na Slovensku sa zaviazala rešpektovať právne normy, ktoré sa na jej činnosť vzťahujú, zabezpečiť dodržiavanie interných predpisov a rešpektovať všetkých svojich zamestnancov.
Je členom združenia firiem Business Leaders Forum pri Nadácii Pontis, ktoré už 10 rokov vedie firmy k tomu, aby sa správali zodpovedne voči svojim zamestnancom, zákazníkom, životnému prostrediu či okolitej komunite, v ktorej pôsobia. Združenie interne
realizuje monitorovanie svojich opatrení v oblasti etiky, externe s cieľom podporiť transparentnosť podnikateľského prostredia
na Slovensku.
Etický kódex Veolie a naň nadväzujúci Kódex manažérskeho správania sú nástrojmi, ktoré zjednocujú a definujú postupy a pravidlá správania a vychádzajú zo základných hodnôt skupiny Veolia.
Skupina Veolia Energia je členom viacerých odborných združení, ako napríklad Slovenského zväzu výrobcov tepla (SZVT), Asociácie
poskytovateľov energetických služieb (APES) či Americkej obchodnej komory v SR a Francúzsko-slovenskej obchodnej komory,
čím aktívne prispieva k zlepšovaniu podnikateľského prostredia na Slovensku. Prostredníctvom zastúpenia v pracovných skupinách
jednotlivých združení sa zúčastňuje na odborných diskusiách na témy z oboru energetiky, pripomienkovania legislatívnych návrhov
a koncepčných materiálov z oblasti energetickej politiky. Zároveň aktívne participuje na diskusiách so zástupcami verejného sektora
v otázkach energetiky.
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8.7. Hospodárske výsledky
Hlavné súvahové ukazovatele
(v tis. €)
Spolu majetok
Dlhodobý nehmotný majetok

2015

2014

80 330

96 993

154

258

Dlhodobý hmotný majetok

16 970

17 940

Dlhodobý finančný majetok

31 031
32 065

49 730
29 011

11
0
31 438
617

11
0
27 175
1 825

Obežný majetok
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančný majetok a účty
Časové rozlíšenie

110

54

80 330

96 993

5 623
2 058
8 500
470
8 100
-13 505

13 840
2 058
0
470
8 109
3 203

74 708
1 132
54 577
18 999
0

83 022
1 460
66 459
15 103
0

0
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Výsledok hosp. z hospodárskej činnosti
Výsledok hosp. z finančnej činnosti

1 898
-14 736

3 971
93

Výsledok hosp. za účtovné obdobie po zdanení

-13 505

3 203

2015
212
386
14
401 437
107 710
48 002
2 133
4 230
627

2014
218
383
14
370 347
108 938
66 795
1 043
3 624
639

Spolu vlastné imanie a záväzky
Vlastné imanie
Základné imanie
Kapitálové fondy
Fondy zo zisku
Výsledok hospodárenia minulých rokov
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
Záväzky
Rezervy
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

Vybrané finančné a technické ukazovatele
evidenčný stav zamestnancov k 31. 12. (TPP)
celkový inštalovaný výkon spravovaných TTZ (MWt)
Celkový inštalovaný výkon elektrický (MWel)
množstvo predaného tepla v MWh
množstvo predanej elektriny v MWh
obrat (tis. €)
investície (tis. €)
opravy1 (tis. €)
počet klientov (kúpnopredajné zmluvy na dodávku tepla a TÚV)

zmena metodiky z dôvodu zjednotenia vykazovania údajov v rámci podnikov v skupine.

1
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Návrh na rozdelenie zisku
Predstavenstvo spoločnosti navrhne valnému zhromaždeniu rozdeliť dosiahnutý hospodársky výsledok za rok 2015 takto:
Veolia Energia Slovensko, a. s.
(v eur)
hospodársky výsledok za rok 2015
tantiémy
prídel do sociálneho fondu
prídel do rezervného fondu
výplata dividend

2015
-13 505 111
34 000
0

Účtovná uzávierka
Riadna individuálna účtovná uzávierka bola v plnom rozsahu overená audítorskou spoločnosťou KPMG Slovensko, spol. s r. o.,
Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava. Je uvedená v prílohe a tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto výročnej správy.
Účtovná uzávierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti (going concern). Účtovníctvo sa vedie na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov.
Účtovná uzávierka spoločnosti k 31. 12. 2015 je zahrnutá do konsolidovanej účtovnej uzávierky, ktorú za konsolidovaný celok zostavuje spoločnosť VEOLIA ENVIRONNEMENT, SA, 36-38 avenue Kléber 75016 Paris. Táto konsolidovaná účtovná uzávierka je dostupná
priamo v sídle uvedenej spoločnosti.
Významné udalosti po 31. 12. 2015
Zmluva s mestom Poprad (prenajímateľ) na nájom nehnuteľností a technologických zariadení, na základe ktorej spoločnosť Veolia
Energia Poprad, a.s. (nájomca) zabezpečuje výrobu a rozvod tepla pre svojich zákazníkov (mesto Poprad) je uzavretá na dobu určitú
do 31. 12. 2016 a nebude následne predĺžená.
Mesto Poprad sa venovalo otázke riešenia výroby a rozvodu tepla od 1. januára 2016 na mimoriadnom mestskom zastupiteľstve,
ktoré sa konalo dňa 23.5.2016. Zastupiteľstvo prijalo uznesenie, ktorým schvaľuje na riešenie výroby a rozvodu tepla a TÚV
predložený variant „C“, t.j. zabezpečenie výroby a rozvodu tepla vlastnými kapacitami a zároveň poverila primátora mesta Poprad,
aby prijal potrebné opatrenia a vykonal všetky nevyhnutné úkony na zabezpečenie výroby a dodávky tepla a TUV od 1. 1. 2017
v mene mesta, ako aj prostredníctvom obchodnej spoločnosti Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
Na základe týchto skutočností existuje neistota ďalšieho trvania spoločnosti Veolia Energia Poprad po 31. decembri 2016.
Súdne spory
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 pohľadávku vo výške 95 332,71 eura voči spoločnosti VETES Vrbové, s.r.o. I napriek
tomu, že pohľadávka bola správcom konkurznej podstaty uznaná v plnej výške, na pohľadávku bola vytvorená 100%-ná opravná
položka. V konkurznom konaní nedošlo počas roka 2015 k nijakému 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 eura. Z dôvodu 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 organizáciu GALANT (domov sociálnych služieb) za neuhradené faktúry za dodávku tepla vo výške 37 529,29 eura. 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.
Navrhovateľka sa však voči rozhodnutiu odvolala a Krajský súd do dnešného dňa vo veci nerozhodol, a teda spor nie je právoplatne
skončený. Sme toho názoru, že výška požadovanej náhrady škody na zdraví a vecná škoda nezodpovedá reálnej škode a jej vyplatenie je nepravdepodobné.
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9. 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.
Aj naďalej ostávajú pre nás kľúčové tri oblasti:
• centrálne zásobovanie teplom (CZT)
• služby pre priemyselných klientov
• služby v oblasti energetickej efektívnosti budov
V oblasti CZT je úlohou obchodného úseku vyhľadávať možnosti nových akvizícií, ako aj pripájať nových klientov na už existujúce
systémy zásobovania teplom. Veľkou výzvou je implementácia systémového riešenia pri odpájaní sa klientov od systému CZT,
pričom našou snahou je vytvárať prijateľnejšie podmienky na efektívne prevádzkovanie týchto systémov. CZT prináša zároveň
mnoho výhod, ako zníženie emisií skleníkových plynov a ostatných znečisťujúcich látok, čo je dôležité najmä v zastavaných a husto
osídlených územiach. Poskytuje potenciál pre efektívnu implementáciu obnoviteľných zdrojov energie a kombinovanej výroby
elektriny a tepla a je preto významným nástrojom prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo.
Naše ponuky pre priemyselných klientov smerujú k návrhu riešení zameraných na znižovanie energetických nákladov, ku kontrole
spotreby energií, a teda ku komplexnému návrhu tak, aby sa podniky a priemyselné parky vďaka našim službám mohli venovať
výhradne predmetu svojho podnikania.
Naším zámerom je získať významné postavenie aj na trhu služieb energetickej efektívnosti. Skupina má v tomto segmente veľký
rastový potenciál a na dobrú cestu nastúpila práve referenčným projektom EPC pre Košický samosprávny kraj. Ide o EPC projekt
najväčšieho rozsahu na Slovensku. Naším zámerom je naďalej rozvíjať interný tím expertov na EPC v oblasti energetických auditov
a energetického a projektového manažmentu, ktorí budú pripravení riešiť nielen veľké zákazky z verejného a privátneho sektora,
ale budú flexibilne posudzovať aj menšie projekty.

Vízia skupiny Veolia Energia na Slovensku
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•

Byť lídrom, udávať trendy a vytvárať trh
s energetickými službami na Slovensku.

•

Byť rešpektovaným expertom a nositeľom
energetických riešení a know-how.

•

Podporovať rast spoločnosti dôslednou
selekciou nových projektov.

•

Vystupovať ako zodpovedný partner pre obce a mestá,
aktívne podporovať komunitu, v ktorej podnikáme.

•

Mať proklientsky orientovanú organizáciu s efektívne
nastavenými procesmi zameranými na poskytovanie
konkurencieschopných a spoľahlivých služieb.

•

Niesť zodpovednosť za trvalo udržateľný
rozvoj a chrániť životné prostredie.

•

Byť atraktívnym zamestnávateľom a vytvárať motivujúce
pracovné podmienky pre všetkých zamestnancov.

Veolia podporí prechod k nízkouhlíkovej ekonomike
Stratégia skupiny Veolia Energia je plne v súlade so závermi Svetovej klimatickej konferencii (COP21), ktorá sa konala v decembri
v Paríži.
Po vyše dvadsiatich rokoch rokovaní dosiahlo OSN podpísanie
pevnej, právne záväznej a univerzálnej dohody o klíme s jednotným
cieľom udržať globálne otepľovanie pod hranicou 2 °C.
Súčasná dohoda o emisiách skleníkových plynov vyprší v roku
2020. Takmer každá zo 196 krajín OSN na konferencii, na ktorej
sa zúčastnilo až 50-tisíc návštevníkov (z toho 25-tisíc oficiálnych
delegátov z vlád, agentúr OSN, mimovládnych organizácií atď.),
predložila vlastný plán na znižovanie emisií skleníkových plynov.
Rokovania v Paríži nadviazali na stretnutie najvyšších predstaviteľov 78 významných nadnárodných spoločností, medzi ktoré
patrí aj Veolia. Šéfovia najväčších firiem deklarovali svoju pripravenosť a vôľu presadzovať prechod k nízkouhlíkovej ekonomike,
ktorá vytvorí pracovné miesta a zaistí rast v rozvinutých a rozvíjajúcich sa ekonomikách. Jedným zo signatárov vyhlásenia
bol aj generálny riaditeľ spoločnosti Veolia, Antoine Frérot.
Sme hrdí, že sme súčasťou Skupiny, ktorá svojimi hodnotami
a činnosťou aktívne prispieva k napĺňaniu cieľov a záverov
z COP21.

V Bratislave dňa 27. 6. 2016

...............................................................................
Miroslav Kot
člen predstavenstva a generálny riaditeľ
spoločnosti Veolia Energia Slovensko, a. s.
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10. SPRÁVA NEZÁVISLÉHO
AUDÍTORA A ÚČTOVNÁ
UZÁVIERKA ZA ROK 2015

36

37

VÝROČNÁ SPRÁVA 2015 » Veolia Energia Slovensko, a. s.

38

39

VÝROČNÁ SPRÁVA 2015 » Veolia Energia Slovensko, a. s.

40

41

VÝROČNÁ SPRÁVA 2015 » Veolia Energia Slovensko, a. s.

42

43

VÝROČNÁ SPRÁVA 2015 » Veolia Energia Slovensko, a. s.

44

45

VÝROČNÁ SPRÁVA 2015 » Veolia Energia Slovensko, a. s.

46

47

VÝROČNÁ SPRÁVA 2015 » Veolia Energia Slovensko, a. s.

48

49

VÝROČNÁ SPRÁVA 2015 » Veolia Energia Slovensko, a. s.

50

51

VÝROČNÁ SPRÁVA 2015 » Veolia Energia Slovensko, a. s.

52

53

VÝROČNÁ SPRÁVA 2015 » Veolia Energia Slovensko, a. s.

54

55

VÝROČNÁ SPRÁVA 2015 » Veolia Energia Slovensko, a. s.

56

57

VÝROČNÁ SPRÁVA 2015 » Veolia Energia Slovensko, a. s.

58

59

VÝROČNÁ SPRÁVA 2015 » Veolia Energia Slovensko, a. s.

60

61

VÝROČNÁ SPRÁVA 2015 » Veolia Energia Slovensko, a. s.

62

63

VÝROČNÁ SPRÁVA 2015 » Veolia Energia Slovensko, a. s.

64

65

VÝROČNÁ SPRÁVA 2015 » Veolia Energia Slovensko, a. s.

66

67

VÝROČNÁ SPRÁVA 2015 » Veolia Energia Slovensko, a. s.

68

69

VÝROČNÁ SPRÁVA 2015 » Veolia Energia Slovensko, a. s.

70

71

VÝROČNÁ SPRÁVA 2015 » Veolia Energia Slovensko, a. s.

72

73

VÝROČNÁ SPRÁVA 2015 » Veolia Energia Slovensko, a. s.

74

75

VÝROČNÁ SPRÁVA 2015 » Veolia Energia Slovensko, a. s.

76

77

VÝROČNÁ SPRÁVA 2015 » Veolia Energia Slovensko, a. s.

78

79

VÝROČNÁ SPRÁVA 2015 » Veolia Energia Slovensko, a. s.

80

81

VÝROČNÁ SPRÁVA 2015 » Veolia Energia Slovensko, a. s.

Sídlo spoločnosti:
Veolia Energia Slovensko, a. s.
Einsteinova 25, Digital Park II
851 01 Bratislava
www.veoliaenergia.sk
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1. ÚVODNÉ SLOVO
Vážení klienti, obchodní partneri, vážení akcionári,
ako generálny riaditeľ skupiny Veolia Energia na Slovensku mám česť zhodnotiť uplynulý rok 2015,
jeho najvýznamnejšie udalosti a predložiť vám výročnú správu o činnosti, aktivitách a hospodárení
spoločnosti Veolia Energia Slovensko, a. s., patriacej do skupiny Veolia Energia.
Skupina Veolia Energia na Slovensku zabezpečuje dodávku tepla a teplej vody prostredníctvom systémov centrálneho zásobovania teplom
takmer 100 000 domácnostiam v 27 mestách a obciach, medzi ktoré patria Bratislava, Senec, Vráble, Vrbové, Žiar nad Hronom, Brezno,
Lučenec, Poprad, Košice, Kráľovský Chlmec a ďalšie. Skupina poskytuje aj celý rad podporných služieb pre 59 priemyselných klientov a úspešne rozvíja projekty energetickej efektívnosti. Veolia Energia zamestnáva na Slovensku 780 ľudí. To všetko znamená veľký záväzok. Voči
našim klientom – odberateľom, životnému prostrediu, voči našim zamestnancom.
Aj počas roka 2015 sme sa prostredníctvom každodennej práce našich zamestnancov usilovali byť spoľahlivým a konštruktívnym partnerom pre mestá, obce, priemyselných klientov a ostatných zákazníkov, ktorí nám s dôverou zverili do prevádzky svoje tepelné hospodárstva
alebo využívali naše služby.
Za uplynulé roky sa v sektore energetiky stali najpoužívanejšími výrazmi „optimalizácia“ a „efektívnosť“. Práve v pojme „efektívnosť“ spočíva podstata aj budúcnosť našich aktivít. Pretože byť efektívnym znamená byť strategicky mysliacim, dobre zorientovaným a dostatočne
rýchlym, aby sa dosiahol čo najväčší účinok každého nášho kroku. Takými sme my, ale aj naši zákazníci a toto si uvedomujeme pri našej práci
každý deň.
S cieľom modernizovať technológie a rozvody a zvýšiť účinnosť tepelnotechnických zariadení sme v rámci skupiny v roku 2015 investovali
do obnovy takmer 7 miliónov eur. Podarilo sa nám tým skvalitniť naše služby, dosiahnuť významné úspory pre vás, našich zákazníkov, a zároveň znížiť dosah našich činností na životné prostredie. Aj vďaka týmto opatreniam každoročne významne znižujeme emisie skleníkových plynov.
V tejto súvislosti by som chcel vysloviť vďaku kolegom za úspešné obhájenie auditu IMS a získanie nových certifikátov na ďalšie tri roky. Tento
rok bola príprava intenzívnejšia, keďže sme boli úspešne certifikovaní na normu ISO 50 001, ktorou sa zaväzujeme zlepšovať našu energetickú
hospodárnosť.
Prostredníctvom garantovaných energetických služieb (tzv. EPC kontraktov) úspory energií klientom nielen prinášame, ale aj zmluvne
garantujeme. V roku 2015 sme si pripísali ďalší úspech v tejto oblasti, keď sme vyhrali tender pre stredné školy v Šamoríne. Naša skupina je zároveň poskytovateľom historicky prvého EPC kontraktu na Slovensku a v súčasnosti realizujeme najväčšiu EPC zmluvu na Slovensku pre VÚC
Košice. EPC projekty sú dnes vyhľadávané najmä preto, lebo zákazník neinvestuje vlastné prostriedky a úspory klientovi zmluvne garantujeme
v priebehu celej dĺžky kontraktu. Veolia Energia ponúka EPC projekty ako komplexnú službu vrátane prevádzky a údržby, monitoringu
a vyhodnocovania, čo nás odlišuje od mnohých „naoko“ konkurentov.
V priebehu roka sme úspešne zavŕšili zmenu obchodného mena, ktorá súvisela so zmenou akcionárskej štruktúry Dalkie, a od 1. septembra
aj všetky dcérske spoločnosti Dalkie na Slovensku pôsobia pod značkou Veolia Energia. So zmenou mena sa nám podarilo naštartovať väčšiu
integráciu našich aktivít v rámci skupiny Veolia. Svedčí o tom príkladná spolupráca, či už s našimi českými, alebo slovenskými kolegami v obchode, prevádzke, nákupe, ľudských zdrojoch a mnohých ďalších oblastiach. V tomto úsilí budeme pokračovať všade tam, kde to dáva zmysel.
Teší ma naša angažovanosť v oblasti spoločenskej zodpovednosti. Do nášho vzdelávacieho projektu, ktorého cieľom je vytvárať a prehlbovať
pozitívny vzťah detí k životnému prostrediu, sa v tomto školskom roku prihlásilo viac ako 3 100 žiakov základných škôl z celého Slovenska.
Realizuje sa pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR a v školskom roku 2015/2016 sme sa venovali téme biodiverzity. Počas
desaťročnej tradície sme oslovili a formovali vzťah k životnému prostrediu u viac ako 40 000 žiakov základných škôl na celom Slovensku.
Naša Nadácia Veolia Slovensko si tento rok pripomína okrúhle 10. výročie. Počas svojej existencie podporila 169 projektov v celkovej sume
takmer 450 000 eur v oblasti sociálnej výpomoci, vzdelávania, kultúry a životného prostredia predovšetkým v mestách, kde pôsobí naša
skupina. Svoju pomoc rovnako venovala aj zamestnancom skupiny, ktorí sa ocitli v neľahkých životných situáciách.
Našich klientov môžem ubezpečiť, že aj v nasledujúcom období sa budeme držať našich základných hodnôt a princípov a napĺňať tak hlavné
poslanie skupiny „byť spoľahlivým partnerom pre tepelný komfort a úspory energií“.
Prajem vám príjemné čítanie a zostávam s úctou,

V Bratislave dňa 27. 6. 2016
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Miroslav Kot
generálny riaditeľ

Veolia podporí prechod k nízkouhlíkovej ekonomike
Stratégia skupiny Veolia Energia je plne v súlade so závermi Svetovej klimatickej konferencii (COP21), ktorá sa konala v decembri
v Paríži.
Po vyše dvadsiatich rokoch rokovaní dosiahlo OSN podpísanie
pevnej, právne záväznej a univerzálnej dohody o klíme s jednotným
cieľom udržať globálne otepľovanie pod hranicou 2 °C.
Súčasná dohoda o emisiách skleníkových plynov vyprší v roku
2020. Takmer každá zo 196 krajín OSN na konferencii, na ktorej
sa zúčastnilo až 50-tisíc návštevníkov (z toho 25-tisíc oficiálnych
delegátov z vlád, agentúr OSN, mimovládnych organizácií atď.),
predložila vlastný plán na znižovanie emisií skleníkových plynov.
Rokovania v Paríži nadviazali na stretnutie najvyšších predstaviteľov 78 významných nadnárodných spoločností, medzi ktoré
patrí aj Veolia. Šéfovia najväčších firiem deklarovali svoju pripravenosť a vôľu presadzovať prechod k nízkouhlíkovej ekonomike,
ktorá vytvorí pracovné miesta a zaistí rast v rozvinutých a rozvíjajúcich sa ekonomikách. Jedným zo signatárov vyhlásenia
bol aj generálny riaditeľ spoločnosti Veolia, Antoine Frérot.
Sme hrdí, že sme súčasťou Skupiny, ktorá svojimi hodnotami
a činnosťou aktívne prispieva k napĺňaniu cieľov a záverov
z COP21.

V Bratislave dňa 27. 6. 2016

...............................................................................
Philippe Guitard
predseda predstavenstva
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