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ZÁKLADNÉ ÚDAJE 
SPOLOČNOSTI
OBCHODNÉ MENO: Bratislavská teplárenská, a. s.
SÍDLO SPOLOČNOSTI: Turbínová 3, 829 05 Bratislava – mestská časť Nové Mesto
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť
IČO: 35 823 542  DIČ: 202 028 5245
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2851/B
ZÁPIS DŇA: 1. 11. 2001 



PREDMET ČINNOSTI
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automatizované spracovanie dát 

montáž a opravy meračov tepla 

vzdušné, káblové transformácie do 22 kV, NN siete, verejné osvetlenie 

oprava a údržba motorových vozidiel 

výroba tepla, výroba elektriny, výkup tepla, rozvod tepla, rozvod elektriny 

inžinierska činnosť okrem vybraných činností vo výstavbe 

poskytovanie software - predaj hotových programov 

revízie tlakových zariadení - kotlov 

revízie tlakových nádob stabilných 

revízie plynových zariadení 

revízie vyhradených zdvíhacích zariadení 

revízie elektrických zariadení 

údržba, oprava, rekonštrukcia, montáž kotlov 

montáž, oprava, údržba, rekonštrukcia vyhradených elektrických zariadení 

kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ 

kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ 

údržba, oprava, rekonštrukcia, montáž tlakových nádob stabilných 

prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom 

počítačové služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

vedenie účtovníctva

činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

reklamné a marketingové služby, prieskumy trhu a verejnej mienky

verejné obstarávanie

sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
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PREDSTAVENSTVO

PREDSEDA PREDSTAVENSTVA:  Ing. Dušan Randuška

ČLEN PREDSTAVENSTVA:  Ing. Vojtech Červenka

ČLEN PREDSTAVENSTVA:  Ing. Miroslava Čalfová 

DOZORNÁ RADA

ČLEN DOZORNEJ RADY:  Rudolf Požgay

ČLEN DOZORNEJ RADY:  Mgr. Ľuboš Majer 

ČLEN DOZORNEJ RADY:  Mgr. Miroslav Šajti

AKCIONÁR

MH Manažment, a. s., Turbínová 3, 831  04 Bratislava
Výška podielu na základnom imaní: 100 %

VRCHOLOVÝ MANAŽMENT

GENERÁLNY RIADITEĽ:  Ing. Dušan Randuška

RIADITEĽ ÚSEKU VÝROBY:  Ing. Marcel Vrátný

RIADITEĽ ÚSEKU OBCHODU:  Ing. Vojtech Červenka

RIADITEĽ ÚSEKU IT:  Ing. Norbert Skákala

RIADITEĽKA ÚSEKU ĽUDSKÝCH ZDROJOV:  Mgr. Dana Miňová, PhD.

RIADITEĽKA FINANCIÍ:  Ing. Miroslava Čalfová

ŠTATUTÁRNE ORGÁNY K 31. 12. 2021
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Vážené dámy, vážení páni,

rok 2021 vo významnej miere ovplyvnila pandé-
mia koronavírusu. Museli sme promptne a efek-
tívne zareagovať na vzniknutú situáciu, tak aby 
sme ochránili našich zamestnancov a zabezpe-
čili plynulú výrobu a dodávku tepla, teplej vody 
a elektriny pre domácnosti, nemocnice, ako aj ďal-
ších našich klientov. Dnes môžeme skonštatovať, 
že sa nám situáciu podarilo zvládnuť bez väčších 
problémov a vykurovaciu sezónu sme úspešne 
ukončili, pričom prevádzka teplární bola počas ce-
lého roka spoľahlivá a dodávky tepla bez význam-
ných prerušení či obmedzení.

Ďalšími dôležitými medzníkmi, ktorými sa nie-
sol rok 2021 boli pokračujúce zmeny súvisiace 
s transformáciou spoločnosti do jednej spoloč-
nej právnej entity – MH Teplárenského holdin-
gu (MHTH). Aj touto cestou by som sa chcel po-
ďakovať všetkým zamestnancom Bratislavskej 

teplárenskej, a. s. za ich participáciu a pomoc na 
integrácií procesov zmien na všetkých úrovniach 
riadenia. 

Aj v roku 2021 pokračovala naša spoločnosť, vďaka 
dobre nastavenému obchodnému  a finančnému  
plánu, v úspešnom hospodárení, ktorého základy 
sme nastavili už rok predtým. Pôvodný finančný 
plán na rok 2021 sme prekročili. Hospodárenie 
spoločnosti odráža ukazovateľ EBITDA, ktorý bol 
vo výške 9 740,2 tis. € a jeho hodnota medziročne 
vzrástla o 56 %. Zároveň sme dôsledne dbali na 
úspory v oblasti prevádzkových nákladov, ktoré 
boli vo výške 70 869,6 tis. €, pričom v medziroč-
nom porovnaní došlo k ich poklesu o 4,1 %. 

Medziročne bol pokles v nákladoch, ktoré súvise-
li s poklesom ceny plynu v roku 2021. Náklady na 
nákup plynu poklesli o 16,7 % a náklady na nákup 
tepla boli nižšie o 19,5 %. Na druhej strane výraz-
ne vzrástli náklady na emisné kvóty.

PRÍHOVOR 

PREDSEDU 
PREDSTAVENSTVA
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Rok 2021 sme venovali aj plánovanému projektu 
modernizácii zdrojov našich prevádzok Tepláreň 
západ a Tepláreň východ. V prvom kroku bola 
spracovaná štúdia „Posúdenie možností rekon-
štrukcie VÚKVET Bratislavská teplárenská, a.s.“ Na 
základe spracovanej štúdie v súčasnosti prebie-
ha spracovanie projektu pre stavebné povolenie 
pre Tepláreň západ, ako aj výber projektanta na 
spracovanie projektu pre stavebné povolenie pre 
Tepláreň východ.
Okrem toho boli v roku 2021 na zdrojoch 
v  teplárňach realizované projekty na zníženie 
emisii a dodržanie sprísnených emisných limitov 
v súlade so zákonom. Dodržaním sprísnených 
emisných limitov zároveň znižujeme množstvo 
emitovaných znečisťujúcich látok.

Nosným palivom spoločnosti Bratislavská teplá-
renská, a. s., bol zemný plyn. V roku 2021 boli do 
sústavy CZT pripojené objekty a spustené  dodáv-
ky tepla so sumárnym inštalovaným tepelným 
5 MW.  

Bratislavská teplárenská, a. s. patrí medzi cenovo 
najvýhodnejších dodávateľov tepla v Bratislave 
a aj z dlhodobého hľadiska je jej cieľom udržanie 
konkurencieschopnosti ceny. Aj pri zohľadnení 
rastu ceny emisných kvót priemerná cena tepla 
bola v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 7 % 

nižšia. Hlavným dôvodom poklesu bola nižšia 
cena nakupovaného plynu.   

Investori a developeri akceptujú našu spoločnosť 
ako prirodzeného obchodného partnera pre spo-
ľahlivú dodávku tepla za primeranú cenu. Medzi 
novopripojené objekty v oblasti výstavby mo-
derných budov developerského trhu v roku 2021 
patria: Polyfunkčný komplex Polianky Čerešne 
II, NIDO II, Bergamon/NUPPU SO 204, Nová 
Cvernovka objekty A, B, Ludwigov mlyn a  Nový 
Ružinov/Dunajské predmestie II. etapa objek-
ty C, D. Projekty, ktoré boli pripojené k sústave 
CZT sa nachádzajú v MČ Nové Mesto, Ružinov 
a Dúbravka. 

Naďalej rozvíjame novú oblasť pôsobenia, a to 
dodávku chladu. Chceme rozširovať portfólio do-
plnkových služieb k predaju tepla tak, aby naši 
odberatelia dostali komplexné služby a tepelnú 
pohodu bez starostí.

Vážené dámy, vážení páni, v závere by som rád 
poďakoval našim zákazníkom a obchodným part-
nerom za prejavenú dôveru a spoluprácu v minu-
lom roku. Vďaka patrí aj našim zamestnancom, 
ktorí sa na pozitívnych výsledkoch našej spoloč-
nosti podieľali svojou svedomitou prácou a zod-
povedným prístupom.

Ing. Dušan Randuška, 
Predseda predstavenstva 
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ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA K 31. 12. 2021
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VÝROBNÉ AKTIVITY

ROZVODNÉ ZARIADENIA V SPRÁVE SPOLOČNOSTI BAT TVORIA: 

primárne rozvody - trasa v celkovej dĺžke: 110 km 

sekundárne rozvody v celkovej dĺžke: 26 km 

odovzdávacie stanice tepla  vlastné: 357 ks  

objektové odovzdávacie stanice tepla: 73 ks 

PARAMETRE TEPLONOSNÝCH MÉDIÍ V SÚSTAVÁCH CZT 

 SÚSTAVA CZT BRATISLAVA VÝCHOD (HORÚCA VODA) 

  Maximálny prevádzkový tlak 20, MPa abs 
  Teplotný spád vo vykurovacom období 115/55 °C pri tez= -11°C 
  Teplotný spád mimo vykurovacieho obdobia 75/50 °C 
  SÚSTAVA CZT BRATISLAVA VÝCHOD (PREHRIATA PARA ZO ZDROJA) 

  Tlak 1,3 MPa abs 
  Teplota 220 - 240 °C 
  SÚSTAVA CZT BRATISLAVA ZÁPAD (HORÚCA VODA) 

  Maximálny prevádzkový tlak 20, MPa abs 
  Teplotný spád vo vykurovacom období 115/55 °C pri tez= -11 °C 
  Teplotný spád mimo vykurovacieho obdobia 75/50 °C 

DODÁVKA TEPLA ZO ZDROJOV 2020 2021 % ROZDIEL 

Vlastné zdroje 409 441 107,8 32 
Cudzie zdroje 474 502 105,9 28 
Dodávka tepla zo zdrojov v GWh spolu 883 943 106,8 60 

ŠTRUKTÚRA ZDROJOV VYUŽITIA TEPLA 

VYUŽITIE TEPLA     2020 2021 % ROZDIEL 

Dodávka odberateľom  786 849 108,0 63 
Vlastná spotreba   5 5 100,0 0 
Užitočná dodávka tepla  794 854 107,6 60 
Straty v tepelných sieťach 92 89 96,7 -3
Dodávka tepla v GWh spolu  883 943 106,8 60 

TABUĽKA Č. 1

TABUĽKA Č. 2

TABUĽKA Č. 3

Množstvo dodaného tepla z vlastných zdrojov 
bolo voči  minulému roku o 32 GWh vyššie, t. j. 
o 7,8 %. Nákup tepla zo všetkých cudzích zdrojov

bol vyšší o 28 GWh, t. j. o 5,9 %. Celková spoločná 
dodávka tepla z vlastných a cudzích zdrojov bola 
oproti roku 2020 vyššia o 60 GWh, t. j. o 6,8 %.
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Užitočná dodávka tepla je celková dodávka tepla 
z jednotlivých zdrojov znížená o straty v rozvodných 
zariadeniach. Vplyvom priaznivých klimatických 
podmienok bola užitočná dodávka tepla odberate-
ľom medziročne zvýšená o 63 GWh, t. j. o 7,9 %. 

Straty v tepelno-technických zariadeniach rozvodu 
tepla dosiahli v roku 2021 hodnotu 89 GWh, čo pre-
stavuje  ich celkový pokles o -3 GWh, t. j. o 3,3 %  me-
nej  ako v porovnateľnom období roku 2020. 
 

V tabuľke č. 4 vidieť  nárast  v oblasti dennostupňov, ktoré vyjadrujú náročnosť potreby tepla pre vy-
kurovanie v závislosti od klimatických podmienok (zmeny vonkajšej teploty) počas  vykurovacej sezóny. 

V porovnaní s predchádzajúcim rokom počet dennostupňov v roku 2021 sa zvýšil o +229 Do 
pričom počet dní vykurovania stúpol o +11 dní,  v ktorých spoločnosť dodávala teplo odbera-
teľom. Nárast dennostupňov výrazne ovplyvnili klimatické podmienky v mesiacoch apríl, máj 
a december.  

Priemerná ročná teplota dosiahla výpočtovú hodnotu 11,27 oC, čo medziročne prestavuje teplotný po-
kles o -0,69 oC voči roku 2020. Priemerná teplota počas vykurovacej sezóny v roku 2021 bola o -1,22 oC 
nižšia ako v porovnateľnom období  predchádzajúceho roka. 
 

KLIMATICKÉ PODMIENKY A DENNOSTUPNE

3125

625

125

25 
  

5

Priemerná 
ročná teplota °C

Priemerná 
teplota vykurovacieho 

obdobia °C

Počet 
dennostupňov D°

Počet dní 
vykurovania

2020 11,96 8,76 3 027 226

2021 11,27 7,54 3 256 237

VÝROBNÉ AKTIVITY

TABUĽKA Č. 4
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VÝROBNÉ AKTIVITY

Výroba elektrickej energie bola realizovaná kombi-
novanou výrobou elektriny a tepla (KVET) v dvoch 
zdrojoch spoločnosti prostredníctvom protitlako-
vých parných turbogenerátorov s celkovým inštalo-
vaným elektrickým výkonom 49,5 MWe.

Z dôvodu zmeny v technických podmienok pre po-
skytovanie podporných služieb a nepriaznivých kli-
matických podmienok sme v roku 2021 neposkyto-
vali podporné služby.  

ELEKTRINA

Výroba elektriny 
v teplárňach BAT

Vlastná spotreba
 elektriny z vlastnej 

výroby                          

Vlastná spotreba 
elektriny – nákup 

od ZSE

Predaj elektriny 
v MWh

2020 77 956 9 114 2 505 68 715

2021 81 899 9 205 2 816 72 559

TABUĽKA Č. 5

LEGENDA SKRATIEK:  
CZT centralizované zásobovanie teplom 
Dennostupeň (D°) jednotka, ktorá charakterizuje náročnosť potreby tepla 
pre vykurovanie v závislosti od klimatických podmienok (zmeny vonkajšej teploty) 



GRAF Č.1
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INVESTIČNÉ AKTIVITY

Centralizované zásobovanie teplom patrí k najefektívnejším a aj ekonomicky výhodným spôsobom za-
bezpečovania dodávok tepla a teplej vody. Súčasne poskytuje aj určitý komfort pre koncových užívateľov. 
Okrem kvalitatívnych a ekonomických ukazovateľov dodávok tepla  je nemenej dôležitý aj ekologický as-
pekt, na ktorý sa spoločnosť dlhodobo orientuje aj pri svojich investičných aktivitách. 

Hoci boom investičnej výstavby sa v Bratislave v posledných dvoch rokoch spomaľuje rozvojové akti-
vity sú zamerané na vyhľadávanie a pripájanie nových developerských projektov do našich sietí.  

CELKOVO SPOLOČNOSŤ V ROKU 2021 INVESTOVALA 2 316  TIS. €, PRIČOM 72 % FINANČNÝCH 
PROSTRIEDKOV BOLO VYNALOŽENÝCH NA KÚPU TEPELNO-TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENÍ.  

Rekonštrukcie vo výrobnej oblasti boli zamerané hlavne na rekonštrukciu súčastí kotlov, s cieľom 
zabezpečiť zníženie emisií a dosiahnuť dodržiavanie sprísnených emisných limitov NOx vo výrobnom 
procese.  

Ostatné investície boli zamerané hlavne na oblasť informačných technológií. 

72 %
KÚPA 
TEPELNO-TECHNOLOGICKÝCH 
ZARIADENÍ 

20 %
REKONŠTRUKCIE 
EXISTUJÚCICH ZARIADENÍ 

OSTATNÉ 8 %

ŠTRUKTÚRA VYNALOŽENÝCH 
INVESTIČNÝCH PROSTRIEDKOV
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INVESTIČNÉ AKTIVITY

Na opravy a služby súvisiace s opravami bolo v roku 2021 vynaložených 2 882,3 tis. €. 
Na väčšie plánované menovité opravy bolo vynaložených 49 % všetkých prostriedkov, 
ostatné finančné prostriedky boli použité na bežné opravy a údržbu. 

Opravy a investície v oboch sústavách CZT BAT sa zameriavali na zvýšenie prevádzkovej spoľahlivosti vý-
robných zariadení, so súčasným zameraním na zníženie emisií, opravy komínov, údržbu odovzdávacích 
staníc tepla a existujúcich rozvodov. 

A
GRAF Č.2

49 %
MENOVITÉ OPRAVY - VÝROBA

46 %
BEŽNÉ OPRAVY - VÝROBA

5 % OSTATNÉ 

PROSTRIEDKY VYNALOŽENÉ NAOPRAVY A INVESTÍCIE
SCZT VÝCHOD A SCZT ZÁPAD

GRAF Č.3

ŠTRUKTÚRA NÁKLADOV 
VYNALOŽENÝCH NA OPRAVY

69 % SCZT VÝCHOD

31 % SCZT ZÁPAD
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INVESTÍCIE A OPRAVY V SÚSTAVE CZT VÝCHOD 

V roku 2021 boli na opravy a investície v sústave CZT východ vynaložené finančné prostriedky 
vo výške 2 206,1 tis. € (OPEX: 1 960,0 tis. €, CAPEX: 246,1 tis. €). 

VYBRANÉ ZREALIZOVANÉ AKCIE: 

REKONŠTRUKCIA RECIVENTILÁTORA NA K6 V TPV 

REKONŠTRUKCIA RECIVENTILÁTORA NA HK4 VO VH JUH (UKONČENIE V R. 2022) 

OPRAVA POTRUBNÉHO MOSTA CEZ MALÝ DUNAJ 

OPRAVA ODOVZDÁVACEJ STANICE TEPLA – OST 862 SMIKOVÁ 

OPRAVA ODOVZDÁVACEJ STANICE TEPLA – OST 761 HERLIANSKÁ 

OPRAVA HV ZÁHRADNÍCKA 2X DN 200 

 
INVESTÍCIE A OPRAVY V SÚSTAVE CZT ZÁPAD 
V sústave CZT západ boli v roku 2021 vynaložené finančné prostriedky na opravy a investície  v cel-
kovej výške 1 006,2 tis. € (OPEX: 790,4 tis. €, CAPEX: 215,8 tis. €) a boli smerované najmä na opravy 
modernizáciu a údržbu výrobných zariadení. 

VYBRANÉ ZREALIZOVANÉ AKCIE: 

OPRAVA KOMÍNA K6 

OPRAVA  RS SIMATIC NA HK3 

OPRAVA STROPNEJ DOSKY BANÍKOVA 

OPRAVA REGULAČNÝCH VENTILOV VÝSTUPNÝCH ROZDEĽOVAČOV HK3 A HK1  

REKONŠTRUKCIA RECIVENTILÁTORA NA K6 

INVESTIČNÉ AKTIVITY
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OBCHODNÉ AKTIVITY

CENA TEPLA

ZLOŽKY CENY TEPLA 
Skutočná 

cena 
2021

Skutočná 
cena 
2020

 

Rozdiel % zmeny

Variabilná zložka (€/kWh) bez DPH 0,0359 0,0412 -0,0053 -13% 

Fixná zložka (€/kW) bez DPH 186,3018 188,2690 -1,9672 -1% 

Priemerná celková cena (€/kWh) bez DPH 0,0711 0,0767 -0,0057 -7% 

Priemerná celková cena (€/GJ) bez DPH 19,74 21,31 -1,5753 -7% 

Bratislavská teplárenská, a. s. patrí medzi cenovo 
najvýhodnejších dodávateľov tepla v Bratislave 
a aj z dlhodobého hľadiska je jej cieľom udržanie 
konkurencieschopnosti ceny. 

V priebehu roku 2021 spoločnosť bola spoločnosť 
nútená pristúpiť k zmene variabilnej zložky ceny 
tepla a to z dôvodu rastu ceny emisných kvót na 
trhu.   

TABUĽKA Č. 6

ZLOŽKY CENY TEPLA 

Schválená 
cena  
1. - 7. 
/2021

Schválená 
cena  
8. -12. 
/2021 

Priemerná 
schválená 

cena 

Skutočná 
cena 

2021 

 Rozdiel % zmeny

Variabilná zložka (€/kWh) bez DPH 0,0348 0,0375 0,0359 0,0359 0,0000 0% 

Fixná zložka (€/kW) bez DPH 190,7416 190,7416 190,7416 186,3018 4,4398 -2% 

Priemerná celková cena (€/kWh) bez DPH 0,0708 0,0735 0,0719 0,0711 0,0009 -1% 

Priemerná celková cena (€/GJ) bez DPH 19,66 20,41 19,98 19,74 0,2396 -1% 

TABUĽKA Č. 7

Po skončení kalendárneho roka sa zúčtovávajú 
skutočné náklady započítané do ceny tepla na 
priemernú cenu v roku 2021. Bratislavská teplá-
renská, a. s., predpokladá, že vráti na základe 

zúčtovania odberateľom 1 % z maximálnej prie-
mernej celkovej ceny schválenej Úradom pre re-
guláciu sieťových odvetví. 

Aj pri zohľadnení rastu ceny emisných kvót prie-
merná cena tepla bola v porovnaní s predchádza-

júcim rokom o 7 % nižšia. Hlavným dôvodom po-
klesu bola nižšia cena nakupovaného plynu.   
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OBCHODNÉ AKTIVITY

CENA TEPLA

V roku 2021 boli do sústavy CZT pripojené objekty a spustené dodávky tepla 
so sumárnym inštalovaným tepelným 5 MW.  

Projekty, ktoré boli pripojené k sústave CZT sa nachádzajú v MČ Nové Mesto, Ružinov a Dúbravka. 
Investori a developeri akceptujú našu spoločnosť ako prirodzeného obchodného partnera pre spoľahli-
vú dodávku tepla za primeranú cenu. Nemenej zaujímavý pre investorov z hľadiska energetickej certifi-
kácie budov je faktor primárnej energie, vďaka ktorému stavebníci splnili legislatívne požiadavky. 

Spoločnosť BAT plánuje v roku 2022 pripojiť nové významné projekty bytového a administratívneho 
segmentu, ktoré sú už vo výstavbe. Taktiež dodáva chlad vo vybudovanom zdroji tepla a chladu u pr-
vých klientov. Rozšíriť spoluprácu pri správe tepelných zariadení miestnej samosprávy a v objektoch 
štátnej správy  na území hlavného mesta, kde chceme ponúknuť svoje odborné znalosti.

MEDZI NOVOPRIPOJENÉ OBJEKTY V OBLASTI VÝSTAVBY MODERNÝCH 
BUDOV DEVELOPERSKÉHO TRHU PATRIA:

POLYFUNKČNÝ KOMPLEX POLIANKY ČEREŠNE II / NIDO II / BERGAMON/NUPPU SO 204 
/ NOVÁ CVERNOVKA OBJEKTY A, B / LUDWIGOV MLYN / NOVÝ RUŽINOV/DUNAJSKÉ 
PREDMESTIE II. ETAPA OBJEKTY C, D 

FAKTOR PRIMÁRNEJ ENERGIE PRE SCZT BAT JE:
SÚSTAVA VÝCHOD 0,28   SÚSTAVA ZÁPAD  0,25

ODVETVIE SPOTREBA TEPLA 2021 (MWH) PODIEL V %

BYTY 490 197 57,7 %

ADMINISTRATÍVA, OBCHODY, SLUŽBY 111 151 13,1 %

VEREJNÁ SPRÁVA 100 135 11,8 %

ŠKOLSTVO 80 943 9,5 %

ZDRAVOTNÍCTVO 16 747 2,0 %

PRIEMYSEL 49 771 5,9 %

848 944 100,0 %
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OBCHODNÉ AKTIVITY

SPOTREBA TEPLA 2021 (MWh) GRAF Č.3
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2020 485 1380

2021 475 1389
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ŽIVOTNÉ PROSTREDIE



ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ENVIRONMENTÁLNU POLITIKU SPOLOČNOSŤ PRESADZUJE REALIZÁCIOU 
VIACERÝCH ČINNOSTÍ: 

výberom a používaním najlepších dostupných technológií v rámci realizácie investičných akcií a opráv, 
minimalizáciou možnosti ohrozenia podzemných a povrchových vôd vykonávaním plánovanej 
údržby, rekonštrukciou a opravami existujúcich stavieb a zariadení, v ktorých sa zaobchádza so 
znečisťujúcimi látkami, s použitím vysokokvalitných izolačných materiálov, aby bolo možné pri 
mimoriadnych okolnostiach zabrániť nežiaducemu úniku týchto látok do pôdy, podzemnej vody, 
alebo stokovej siete, a aby sa tým zabránilo ich nežiaducemu zmiešaniu s odpadovými vodami 
alebo s vodou z povrchového odtoku,  
bezporuchovým prevádzkovaním predčistiacich a čistiacich zariadení odpadových vôd, 
plnením povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy pre objekty a zariadenia, v ktorých sa ma-
nipuluje so znečisťujúcimi látkami, 
separáciou odpadov a následným znižovaním tvorby komunálneho odpadu, zhodnocovaním vybraných 
druhov odpadov, 
vykonávaním pravidelnej internej kontrolnej činnosti, zvyšovaním environmentálneho povedo-
mia všetkých zamestnancov,  
zabezpečovaním prevencie v oblasti predchádzania haváriám, 
prevádzkovaním automatizovaného monitorovacieho systému emisií do ovzdušia,   
zverejňovaním údajov o vplyve prevádzok na kvalitu životného prostredia na vlastnej internetovej 
stránke, 
v oblasti prevencie obmedzovaním výskytu negatívnych vplyvov na životné prostredie. 
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Spoločnosť Bratislavská teplárenská, a. s., sa vyko-
návaním činností v oblasti výroby tepla a elektrickej 
energie zaraďuje medzi odvetvia priemyslu, ktoré 
ovplyvňujú všetky zložky životného prostredia, naj-
mä ovzdušie.  

Spoločnosť kladie dôraz na plnenie environmentál-
nych požiadaviek, na zabezpečenie vysokej úrovne 
ochrany životného prostredia ako celku a na mini-
malizovanie vplyvu prevádzok na okolité životné 
prostredie. 

Zamestnanci sú vedení k dodržiavaniu zásad správ-
neho environmentálneho správania sa. Spoločnosť 
v rámci dlhodobých a krátkodobých plánov prijala 
ciele, programy a úlohy, plnením ktorých udržiava 
svoje environmentálne správanie na úrovni požado-
vanej legislatívnymi predpismi.  

Za účelom prevencie a predchádzania haváriám 
bola priebežne v jednotlivých prevádzkach vykoná-

vaná vlastná interná kontrolná činnosť zameriavaná 
na kontrolu dodržiavania legislatívnych predpisov, 
internej riadiacej dokumentácie, ako aj podmie-
nok uložených v integrovaných povoleniach vyda-
ných Slovenskou inšpekciou životného prostredia. 
Neustálym zvyšovaním povedomia zamestnancov 
dochádza k ich lepšiemu prístupu k starostlivosti 
o životné prostredie. Výkon kontrol bol prispôso-
bený požiadavkám dodržania opatrení vydaných 
Krízovým štábom spoločnosti Bratislavská tepláren-
ská, a. s., v súvislosti s ochorením COVID-19.  

V sledovanom období neboli zaznamenané v pre-
vádzkach havárie, ktoré by mali dopad na životné 
prostredie.  

V roku 2021 bola v BAT vykonaná jedna externá kon-
trola Slovenskou inšpekciou životného prostredia 
v prevádzke Tepláreň východ, pri ktorej neboli ziste-
né porušenia legislatívnych predpisov a iných pod-
mienok platných pre prevádzku. 
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TZL – tuhé znečisťujúce látky / CO – oxid uhoľnatý / SO2 – oxid siričitý / NOx – oxidy dusíka

ΣC – organické látky v plynnej fáze vyjadrené ako celkový organický uhlík (suma C)

Emisie t/rok

TZL 4,7 

SO2 1,3 

Nox 101,8 

CO 20,9 

ΣC 4,3 

PREHĽAD O CELKOVÝCH 
EMITOVANÝCH MNOŽSTVÁCH 

ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK

Hlavným cieľom v oblasti ochrany ovzdušia je trva-
lé znižovanie emisií znečisťujúcich látok na najniž-
šiu technicky a ekonomicky dosiahnuteľnú úroveň. 
Znižovanie množstiev emisií znečisťujúcich látok 
bolo dosahované rekonštrukciou zdrojov emisií, 
dodržiavaním prevádzkovej disciplíny, optimalizá-
ciou a riadením spaľovacích procesov, pravidelnou 
údržbou a vykonávaním servisu spaľovacích za-
riadení. Všetky zdroje znečisťovania ovzdušia po-
užívali ako základné palivo – zemný plyn. V rámci 
opatrení na ochranu ovzdušia a zníženia množstva 
emitovaných znečisťujúcich látok bolo ukončené 
používanie záložného paliva – ťažkého vykurova-
cieho oleja v prevádzke Tepláreň východ a Tepláreň 
západ. Používanie záložného paliva ťažkého vy-
kurovacieho oleja s obsahom síry do 1 % je povole

né iba v prevádzke Výhrevňa juh, ktoré bolo v roku 
2021 používané v zanedbateľnej miere.   

V jednotlivých prevádzkach na zdrojoch znečisťo-
vania ovzdušia boli vykonávané v roku 2021 kon-
troly dodržiavania emisných limitov, stanovených 
pre znečisťujúce látky, prostredníctvom oprávne-
ných diskontinuálnych periodických meraní, rea-
lizovaných oprávnenou akreditovanou meracou 
skupinou, ako aj prostredníctvom automatizova-
ného monitorovacieho systému emisií (AMS-E) 
v  teplárni západ. Meraniami bolo preukázané do-
držiavanie emisných limitov. Výsledky meraní pro-
stredníctvom AMS-E a  sú on-line zverejňované na 
webovej stránke spoločnosti, na ktorej sú tiež pre-
zentované a prístupné verejnosti výsledky opráv-
nených diskontinuálnych periodických meraní.  

OCHRANA OVZDUŠIA

TABUĽKA Č. 8
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OCHRANA VÔD

V zmysle legislatívy o ochrane vôd bola sledovaná 
hospodárnosť využívania vôd odoberaných z verej-
ného vodovodu a od iných organizácií a bola vyko-
návaná kontrola a hodnotenie odberov. Spoločnosť 
má spracované, aktualizované a schválené havarijné 
plány a postupy pri riešení mimoriadneho zhoršenia 
vôd pre všetky prevádzky. V rámci internej kontrol-
nej činnosti je vykonávaná pravidelná kontrola a do-
plňovanie prostriedkov určených na zneškodňova-
nie únikov znečisťujúcich látok, ako aj pripravenosť 
na havarijné situácie a zhodu konania zamestnancov 
s postupmi určenými v Havarijných plánoch. V roku 
2021 nedošlo k ekologickej havárii, ktorá by spôsobi-
la mimoriadne zhoršenie kvality vôd. 

Kontrola dodržiavania limitných hodnôt sledova-
ných ukazovateľov kvality odpadových vôd bola 
zabezpečovaná prostredníctvom analýz vykoná-
vaných akreditovaným laboratóriom v rozsahu 
zmluvne stanovených podmienok a dve kontroly 
odpadových vôd boli vykonané zo strany prevádz-
kovateľa verejnej kanalizácie. V roku 2021 nebolo 
analýzami zistené prekročenie stanovených uka-
zovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových 
vodách. Výsledky meraní kvality odpadových vôd, 
odvádzaných z jednotlivých prevádzok, sú prezen-
tované a prístupné verejnosti na webovej stránke 
spoločnosti. 
 

V oblasti odpadového hospodárstva bola v roku 
2021 venovaná zvýšená pozornosť predchádzaniu 
vzniku odpadov, separovaniu vzniknutých odpa-
dov a ich následnému zhodnoteniu alebo zneškod-

neniu. V roku 2021 bolo zhodnotených 87,02 % 
z celkového množstva vzniknutých odpadov a ne-
vyskytla sa žiadna havária v oblasti nakladania 
s odpadmi. 

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ODPADY V ROKU 
2021 

ZHODNOCOVANÉ ZNEŠKODŇOVANÉ 

SPÔSOB ZHOD-
NOTENIA / 
ZNEŠKODNENIA 

MATERIÁLOVO ENERGETICKY KOMPOSTOVANÍM SKLÁDKOVANÍM INÝM SPÔSOBOM 

PERCENTUÁLNY 
PODIEL (%) 

47,41 36,23 3,39 12,82 0,16 

PREHĽAD O ZHODNOCOVANÍ A ZNEŠKODŇOVANÍ 
ODPADOV V ROKU 2021. 

TABUĽKA Č. 9 
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ZVEREJŇOVANIE INFORMÁCIÍ O ZNEČISŤOVANÍ 
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

Podľa § 33a zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov zverejňuje naša spo-
ločnosť údaje o vplyve prevádzok na jednotlivé zložky životného prostredia, ktoré sú čerpané z monito-
ringu, meraní, analýz a bilancií. Údaje v roku 2021 boli pravidelne sprístupňované a aktualizované pre ve-
rejnosť na webovej stránke spoločnosti www.batas.sk. 
 
 
INTEGROVANÁ PREVENCIA A KONTROLA ZNEČISŤOVANIA 

Prevádzky spoločnosti sa svojimi parametrami zaraďujú medzi prevádzky, ktoré podliehajú režimu zá-
kona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia. V oblasti integrovanej pre-
vencie a kontroly znečisťovania bolo zabezpečované najmä plnenie a dodržiavanie podmienok uložených 
v integrovaných povoleniach a ich zmenách, ktoré boli vydané pre prevádzky spoločnosti Slovenskou in-
špekciou životného prostredia.  

PREHĽAD O ZHODNOCOVANÍ A ZNEŠKODŇOVANÍ 
ODPADOV V ROKU 2021. 

GRAF Č. 4

47,41 % MATERIÁLOVÉ ZHODNOTENIE

        0,16 % INÝ SPÔSOB ZNEŠKODNENIA

           12,82 % SKLÁDKOVANIE

          3,39 % KOMPOSTOVANIE
   
    36,23 % ENERGETICKÉ ZHODNOTENIE
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K 31. decembru 2021 pracovalo pre spoločnosť Bratislavská teplárenská, a.s. 238 zamestnancov. 
Z celkového počtu zamestnancov bol podiel žien 20 %. 
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POČET ZAMESTNANCOV

PERSONÁLNA POLITIKA

Bezpečnosť a zodpovednosť, to boli v roku 2021 
kľúčové atribúty, ktorými sme museli rýchlo za-
reagovať na vzniknutú situáciu v súvislosti s pan-
démiou na Slovensku. S cieľom ochrániť našich 
zamestnancov a zabezpečiť dodávku tepla, teplej 
vody a elektriny pre domácnosti, nemocnice, ako 
aj ďalších našich klientov.  

V rámci sociálneho programu spoločnosti  sme 
pripravili a zrealizovali rad benefitov pre zamest-
nancov zameraných na poskytovanie sociálnej 
výpomoci a podporu  fyzického a duševného  

zdravia  realizovaného o. i. formou poskytovania 
vitamínových balíčkov. 

Sme hrdí, že sme našim zamestnancom priniesli 
nové benefity ako tankovaciu kartu OMV, zľavu 
na služby spoločnosti Orange, ponúkli sme mož-
nosti rekreácie v chatách na Oravskej priehrade 
a Nitrianskom Rudne, ako aj v Kúpeľoch Sliač za 
zvýhodnených podmienok. Našou ambíciou je 
stať sa atraktívnym zamestnávateľom a aj takto 
ukázať našim zamestnancom, že nám na nich zá-
leží. 
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Naším cieľom je neustále zlepšovať a zvyšovať 
kvalitu pracovných podmienok a pracovného 
prostredia. Aj počas neľahkej pandemickej situá-
cie  spoločnosť vynaložila veľké úsilie nad rámec 
zákonných povinnosti, aby zabezpečila bezpečný 
chod spoločnosti, prioritne vykonávaním pravi-
delného testovania zamestnancov v sídle spoloč-
nosti, a tiež prostredníctvom preplácania poplat-
ku za Ag testy. Na jednotlivých strediskách  boli 
opakovane vykonávané preventívne bezpečnost-
né opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia 
formou dezinfekcie všetkých priestorov vrátane  
pravidelného zásobovania tekutými dezinfekčný-
mi prostriedkami, špeciálne pre výrobný úsek boli 
zakúpené germicídne žiariče a respirátory. Všet-
kým zamestnancom boli pravidelne distribuované 
ochranné rúška, respirátory s vyššou ochranou 
a k dispozícii boli aj samotesty.  

Súčasťou personálnej politiky spoločnosti je per-
manentne pracovať na skvalitňovaní a rozvoji 
každého jedného zamestnanca. Aktivity spojené 
s personálnym rozvojom smerujú ku komplexné-
mu rozvoju všetkých zamestnancov. Spoločnosť 
kladie vysoký dôraz na kvalitné vstupné zaškole-
nie a proces adaptácie novoprijatých  zamestnan-
cov.  

V rámci ľudských zdrojov podporujeme profesio-
nálny a osobný rast zamestnancov. Realizujeme 
školenia a vzdelávacie aktivity s cieľom umožniť 
zamestnancom rozvoj ich potenciálu, ako aj zvý-
šenie kvalifikácie. 

Interná komunikácia bola v roku 2021 obzvlášť 
dôležitá. Pravidelné a aktuálne informovanie na-
šich zamestnancov prostredníctvom všetkých do-

stupných komunikačných kanálov o stave, vývoji 
a krokoch kľúčovo v boji s pandémiou bolo našou 
prioritou. 

Každý mesiac sme priniesli webinár zameraný na 
zodpovedanie otázok spojených so zlúčením do 
MH Teplárenského holdingu s cieľom oboznámiť 
zamestnancov s ďalšími krokmi. 
Ako zamestnávateľ chceme byť pripravený na bu-
dúcnosť, a preto sme sa zamerali na spoluprácu 
so strednými a vysokými školami, ktorú chceme aj 
ďalej rozvíjať.  

Zamestnávateľ tiež zabezpečoval pre svojich za-
mestnancov pracovnú zdravotnú službu a lekár-
ske prehliadky v súvislosti s výkonom práce, a to 
v rámci platných protipandemických opatrení. 

Rok 2021 sa niesol pre našu spoločnosť aj v duchu 
výrazných zmien spojených so začlenením spoloč-
nosti do virtuálneho MHTH. Popri kľúčovej priori-
te, t. j. ochrane zdravia našich zamestnancov, sme 
aktívne participovali na procese zmeny a tvorbe 
spoločnej firemnej kultúry, ktorej hodnoty tvorili 
predstavitelia zo všetkých 6 teplární. 

Rok 2021 bol rokom prípravy na jednu spoločnú 
entitu, budovania vlajkovej lode v energetických 
službách, čo prinieslo prácu na  veľkom množstve 
analýz spojených napríklad s výberom nového 
mzdového systému, ktorý by pokryl požiadavky 
jednej spoločnosti, ktorá vznikne 1. 5. 2022 

Všetky výzvy roka 2021 sme dokázali zvládnuť 
vďaka silnej tímovej práci, poznaniu trendov a ne-
ustálej komunikácii.  
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21 % ODBORNÉ VZDELÁVANIE 

      
        79 % ZÁKONNÉ VZDELÁVANIE

VZDELANOSTNÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANCOV

VZDELÁVANIE 

2018 2019 2020 2021

ZÁKLADNÉ VZDELANIE 4 4 3 2

STREDNÉ ODBORNÉ VZDELANIE 72 64 61 46

ÚPLNÉ STREDOŠKOLSKÉ 
VZDELANIE

145 138 116 114

VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELANIE 86 84 75 76
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V roku 2021 sa spoločnosť naďalej zameriavala svoju pozornosť na zvyšovanie kvalifikácie a odbornej 
úrovne svojich zamestnancov. Preto v rámci ďalšieho vzdelávania zamestnancov dominovali odborné 
vzdelávacie aktivity.  

V priebehu roka 2021 vzhľadom na vzniknutú pandemickú situáciu a prijaté opatrenia  dominovali zá-
konné školenia vyplývajúce z legislatívnych požiadaviek.

                                
ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA 

Spoločnosť Bratislavská teplárenská sa v roku 
2021 naďalej zameriavala na optimalizáciu orga-
nizačnej štruktúry tak, aby bola zachovaná kva-
litatívna úroveň a efektivita pracovného proce-
su. Zároveň sme sa sústredili na obsadzovanie 
voľných pracovných pozícii s víziou služieb, ktoré 
chceme prinášať a nových technológií, ktoré chce-

me postupne zaviesť, aby sme tak naplnili ciele, 
ktoré sme si do budúcnosti vytýčili.  

Nová podoba organizačnej štruktúry reflektuje ví-
ziu a stratégiu MH Teplárenského holdingu, ktoré-
ho je naša spoločnosť súčasťou. 

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI  

Spoločnosť stále kladie veľký dôraz na ochranu 
zdravia zamestnancov nielen opatreniami pri-
jatými v zmysle legislatívnych požiadaviek, ale 
mnohokrát aj nad jej rámec. Vďaka preventívnej 
činnosti, výkonu kontrol, identifikácii nebezpe-
čenstiev a z nich vyplývajúcich rizík spoločnosť 
nemala žiadne registrované pracovné úrazy, cho-
roby z povolania, ani mimoriadne udalosti. 

V tomto náročnom období sme vynaložili značné 
úsilie a nemalé finančné prostriedky na ochranu 
zdravia zamestnancov v súvislosti so stále sa šíria-
cim vírusovým ochorením SARS-CoV-2 známym 
ako koronavírus. Spoločnosť striktne dodržiava 
opatrenia prijaté orgánmi štátnej správy a všetký-

mi možnými prostriedkami sa snaží zabezpečiť čo 
najvyššiu ochranu zdravia zamestnancov, ale aj 
ich rodinných príslušníkov, ktorí rovnako ako naši 
zamestnanci, mali možnosť absolvovať antigéno-
vé testovanie v priestoroch našej spoločnosti bez 
komplikovaného objednávania, či čakania v rade. 
 
V roku 2021 bola rozhodnutím Slovenskej inšpek-
cie životného prostredia povolená jedna zmena 
integrovaného povolenia pre prevádzku Tepláreň 
východ a jedna zmena pre prevádzku Výhrevňa 
juh, ktorými boli zmenené niektoré podmienky 
pôvodných povolení a povolené stavebné a tech-
nologické zmeny v prevádzkach. 
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FINANČNÉ VÝSLEDKY  

(v tis. EUR) 2021 2020
med-

ziročný 
rast +

/pokles -

% zmeny

VÝNOSY CELKOM 77 452,8 76 385,3 1 067,4 1,4 % 

NÁKLADY CELKOM 86 829,8 73 908,7 12 921,0 17,5 % 

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PRED ZDANENÍM -9 377,0 2 476,6 -11 853,6 -478,6 %

DAŇ Z PRÍJMOV  ODLOŽENÁ -2 311,3 0,0 -2 311,3 x

DAŇ Z PRÍJMOV - SPLATNÁ 1 607,8 0,0 1 607,8 x   

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PO ZDANENÍ -8 673,5 2 476,6 -11 150,1 -450,2 %

EBITDA 9 740,2 6 244,21 3 496,0 56,0 %

V účtovnej závierke za rok 2021 spoločnosť do-
siahla záporný výsledok hospodárenia pred zda-
nením vo výške – 9 377,0 tis. €. Uvedený výsledok 
však neodráža hospodárenie spoločnosti, nakoľko 
výsledok je významne ovplyvnený tvorbou oprav-
nej položky vo výške 15 960,1 tis. € v súvislosti 
s precenením majetku k 31. 12. 2021 na reálnu 
hodnotu v zmysle zákonných požiadaviek zákona 
o účtovníctve.  

Potreba precenenia majetku na reálnu hodnotu 
bola nevyhnutná v dôsledku splnenia zákonných 
požiadaviek v prípade zlúčenia skupiny tepláren-
ských spoločností, pričom BAT je jednou zo za-

nikajúcich spoločností bez likvidácie a právnym 
nástupcom sa stane spoločnosť MH Teplárenský 
holding, a.s. 

Ku dňu predchádzajúcemu rozhodnému dňu, sú 
zanikajúce spoločnosti povinné preceniť hodno-
tu majetku a záväzkov na reálnu hodnotu. Reálna 
hodnota majetku a záväzkov k 31. 12. 2021 bola 
určená znaleckým posudkom. 

Hospodárenie spoločnosti odráža ukazovateľ 
EBITDA, ktorý bol vo výške 9 740,2 tis. € a jeho 
hodnota medziročne vzrástla o 56,0 %.   

VÝVOJ VÝNOSOV, NÁKLADOV A VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA TABUĽKA Č. 8
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VÝNOSY
Výnosy spoločnosti boli vo výške 77 452,8 tis. €. 
Medziročne sa výnosy zvýšili o 1,4 %, a na ich nárast mali vplyv: 
vyššie tržby za dodávku elektriny o 58,1 %, kde sa prejavil výrazný rast 
ceny elektriny v posledných mesiacoch roka, 
vyššie tržby za služby o 160,5 %, vplyvom poskytovania zdieľaných služieb v rámci MHTH.  

Nižšie tržby za teplo o 5,7 % sú dôsledkom o 7 % nižšej ceny tepla v r. 2021.  
Objem predaného tepla bol v r. 2021 vyšší o 8 %.  
Tržby z predaja hlavných komodít – tepla a elektriny majú 89 % podiel na celkových výnosoch. 

77 % TRŽBY ZA TEPLO

    
           12 % TRŽBY ZA ELEKTRINU

            7 % OSTATNÉ TRŽBY ZA VLASTNÉ 
          VÝROBKY A SLUŽBY

     4 % OSTATNÉ VÝNOSY 

ŠTRUKTÚRA VÝNOSOV V ROKU 2021 GRAF Č. 8

PREHĽAD A MEDZIROČNÉ POROVNANIE POLOŽIEK VÝNOSOV

(v tis. EUR) 2021 2020
medzi-ročný rast +

/pokles - % zmeny

NÁKLADY Z HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI SPOLU 77 445,9 76 385,3 1 060,6 1,4 % 

z toho TRŽBY ZA DODANÉ TEPLO 59 763,2 63 375,5 -3 612,3 -5,7 % 

TRŽBY ZA DODÁVKU ELEKTRINY  9 430,2 5 965,8 3 464,4 58,1 % 

OSTATNÉ TRŽBY - TEPLO REFAKTURÁCIA 1 922,0 1 936,6 -14,6 -0,8 % 

OST. TRŽBY ZA VLASTNÉ VÝROBKY 327,5 397,5 -70,0 -17,6 % 

TRŽBY ZA SLUŽBY 2 275,8 873,5 1 402,3 160,5 % 

TRŽBY Z PREDAJA DH A NM 9,7 2,2 7,6 345,2 % 

TRŽBY Z PRENÁJMU MAJETKU 499,2 427,6 71,6 16,7 % 

OSTATNÉ VÝNOSY 3 218,4 3 406,8 -188,4 -5,5 % 

VÝNOSY Z FINANČNÝCH ČINNOSTÍ SPOLU 6,9 0,0 6,9 100,0 % 

VÝNOSY CELKOM 77 452,8 76 385,3 1 067,5 1,4 % 

TABUĽKA Č. 9 
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NÁKLADY 

ŠTRUKTÚRA NÁKLADOV 
V ROKU 2021

GRAF Č. 9

Náklady spoločnosti v roku 2021 vzrástli o 17,5 %, 
pričom významný vplyv na rast nákladov mala tvor-
ba opravnej položky k majetku v súvislosti s jeho 
precenením. Pri abstrahovaní od uvedenej účtovnej 
operácie, ktorá má vplyv na dosiahnutý výsledok 
hospodárenia 15 960,1 tis. €, prevádzkové náklady 
boli vo výške 70 869,6 TIS. €, pričom v medziročnom 
porovnaní došlo k ich poklesu o 4,1 %. Medziročne 
bol pokles v nákladoch, ktoré súviseli s poklesom 

ceny plynu v roku 2021. Náklady na nákup plynu 
poklesli o 16,7 % a náklady na nákup tepla boli niž-
šie o 19,5 %. Na druhej strane vzrástli náklady na 
emisné kvóty, ktoré sú vykázané v rámci ostatných 
prevádzkových nákladov.  Rast nákladov na ostatné 
služby je ovplyvnený účtovnými operáciami v roku 
2020, keď rezervy vytvorené v predchádzajúcich úč-
tovných obdobiach boli v roku 2020 rozpustené a vy-
kázané v rámci nákladov na ostatné služby.  

(v tis. EUR) 2021 2020
medziročný 

rast +/pokles - % zmeny

NÁKLADY Z HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI 
SPOLU

86 805,8 73 879,7 12 926,1 17,5 % 

z toho spotreba tekutého ener-
getického paliva 

15,1 0,0 15,1 0,0 % 

nákup plynného energetického 
paliva  

17 077,9 20 511,8 -3 434,0 -16,7 % 

nákup tepla  20 691,1 25 714,6 -5 023,6 -19,5 % 
ostatný materiál a energie 3 988,5 3 783,8 204,8 5,4 % 
osobné náklady 10 291,0 9 734,4 556,6 5,7 % 

z toho: mzdové náklady 7 445,8 7 298,8 146,9 2,0 % 

dodávateľské opravy 2 533,5 2 546,1 -12,6 -0,5 % 
ostatné  služby 5 513,2 2 086,5 3 426,7 164,2 % 
dane a poplatky 256,3 256,5 -0,2 -0,1 % 

odpisy DHM a DNHM 19 109,6 3 748,1 15 361,5 409,8 % 

z toho: opravná položka 
k majetku - precenenie  

15 960,1 0 15 960,1  x 

ostatné prevádzkové náklady 7 329,7 5 497,9 1 831,8 33,3 % 

NÁKLADY Z FINANČNÝCH ČINNOSTÍ 24,0 29,0 -5,0 -17,3 % 

NÁKLADY CELKOM 86 829,8 73 908,7 12 921,0 17,5 % 
NÁKLADY BEZ VPLYVU PRECENENIA 
MAJETKU 

70 869,6 73 908,7        - 3 039,1 -4,1 % 

MEDZIROČNÉ ZMENY V NÁKLADOVÝCH POLOŽKÁCH

24 % NÁKUP TEPLA    

       5 % MATERÁL A ENERGIE

          12 % OSOBNÉ NÁKLADY     

      9 % OPRAVY A SLUŽBY

22 % ODPISY

     
        20 % NÁKUP PLYNU

       8 % OSTATNÉ   
PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

TABUĽKA Č. 10
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z 
to

ho
: VLASTNÉ IMANIE 48 870,1 43 248,4 5 621,7 13,0 % 

z toho: VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA MINULÝCH 
ROKOV 

-11 469,9 -13 698,8 2 229,0 -16,3 % 

ZÁVÄZKY CELKOM 27 735,7 22 674,2 5 061,6 22,3 % 

z toho: REZERVY 11 682,3 8 306,4 3 375,9 40,6 % 

BANKOVÉ ÚVERY 1 501,1 1 929,4 -428,4 -22,2 % 

ZÁVÄZKY KRÁTKODOBÉ A DLHODOBÉ 14 552,3 12 438,3 2 114,1 17,0 % 

z toho: ZÁVÄZKY Z OBCHODNÉHO STYKU 9 398,4 10 348,9 -950,5 -9,2 % 

z toho: PO LEHOTE SPLATNOSTI 0,5 3,1 -2,6 -85,0 % 

PREHĽAD A MEDZIROČNÉ POROVNANIE POLOŽIEK NÁKLADOV

     (v tis. EUR) 2021 2020

medzi-
ročný 
rast +

/pokles -

% 
zmeny

                MAJETOK (AKTÍVA) SPOLU 76 786,2 66 112,3 10 673,9 16,1 % 

z 
to

ho
: NEOBEŽNÝ DLHODOBÝ MAJETOK (NETTO): 51 702,1 52 734,7 -1 032,5 -2,0 % 

z toho: OBJEM OBSTARANÝCH INVESTÍCII 2 316,0 2 681,3 -365,3 -13,6 % 

OBJEM ZARADENÝCH INVESTÍCII 2 347,0 5 153,9 -2 806,9 -54,5 % 

OBEŽNÝ MAJETOK: 24 932,6 13 317,4 11 615,2 87,2 % 

z toho: ZÁSOBY (SKLADOVÉ ZÁSOBY MATERIÁLU) 110,3 152,8 -42,6 -27,8 % 

POHĽADÁVKY CELKOM (BRUTTO) 19 303,6 7 013,8 12 289,9 175,2 % 

Z TOHO: POHĽADÁVKY VOČI PREPOJENÝM 
ÚČTOVNÝM JEDNOTKÁM  

9 012,2 213,9 8 798,3 4 114,0 %

Z TOHO: POHĽADÁVKY Z OBCHODNÉHO 
STYKU (BRUTTO) 

8 891,9 6 246,1 2 645,9 42,4 % 

 z toho: PO LEHOTE SPLATNOSTI 3 073,1 3 060,2 12,8 0,4 % 

FINANČNÉ ÚČTY 8 592,3 8 950,5 -358,2  -4,0 % 

z toho: BANKOVÉ ÚČTY 142,3 6 360,8 -6 218,5 -97,8% 

KRÁTKODOBÝ FINANČNÝ MAJETOK 8 450,0 2 589,6 5 860,4 226,3% 

                 VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY (PASÍVA) SPOLU 76 786,2 66 112,3 10 673,9 16,1 %

EKONOMIKA

MAJETOK

Pozn. Vzhľadom k tomu, že v súvahe sú len vybraté položky, ich čiastkové súčty nedávajú sumu „Aktíva spolu“ resp. „Pasíva spolu“
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NEOBEŽNÝ MAJETOK

Na medziročný pokles neobežného majetku malo vplyv zníženie objemu 
zaradených investícií. 

OBEŽNÝ MAJETOK

Medziročne došlo k zníženiu zásob aj vďaka spot-
rebe mazutu. Zásoby si spoločnosť dlhodobo udr-
žiava na optimalizovanej úrovni.  

Celkové pohľadávky (brutto) medziročne vzrástli, 
a to v dôsledku nárastu pohľadávok voči prepo-
jeným účtovným jednotkám. Pohľadávka súvisí 
s cashpoolingovým účtom, ktorý je využívaný 
spoločnosťami MH Teplárenský holding. 

Pohľadávky z obchodného styku sú medziročne 
vyššie o 42,4 %, avšak došlo k poklesu pohľadá-
vok po lehote splatnosti.  

Emisné kvóty, ktoré boli obstarané a nevyužité 
v roku 2021 sú vykázané v rámci krátkodobého fi-
nančného majetku, ktorý vzrástol o 226,3 %.  

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY

EKONOMIKA

Záväzky spoločnosti medziročne vzrástli o 22,3 %. 
Nárast v rezervách je dôsledkom tvorby zákonnej 
rezervy na emisné kvóty, ktoré budú odovzdané v 
roku 2022 v súvislosti s ich spotrebou  v roku 2021.
  
Nárast záväzkov je ovplyvnený zvýšením daňo-

vých záväzkov, čiastočne aj v súvislosti s odlože-
ným daňovým záväzkom z precenenia majetku. 
Medziročne poklesla hodnoty bankových úverov, 
nakoľko spoločnosť nečerpala žiadny nový úver. 
Stav  bankového úveru k 31. 12. 2021 je vo výške 
1 501,1 tis. €.  

NÁVRH NA VYSPORIADANIE STRATY 

Spoločnosť Bratislavská teplárenská, a. s. dosiahla 
za účtovný rok 2021 záporný výsledok hospodáre-
nia po zdanení v celkovej výške 8 673,5 tis. €. 

K dátumu tejto výročnej správy nebolo o vyrovna-
ní straty za účtovné obdobie končiace sa 31.  de-
cembra 2021 rozhodnuté valným zhromaždením. 
Predstavenstvo spoločnosti predloží valnému 
zhromaždeniu návrh na vysporiadanie straty za 
rok 2021 prevodom na účet 428 – Nerozdelený zisk 
minulých rokov Nástupníckej spoločnosti v súlade 
zo zmluvou o zlúčení.  

NÁVRH NA VYSPORIADANIE STRATY: 

Hospodársky výsledok za rok 2021 – strata - 
8 673 495 € 
Prídel do rezervného fondu - 0 € 
Nerozdelený zisk minulých rokov – 8 673 495 € 

Vykázaná účtovná strata za rok 2021 vo výš-
ke 8  673 495 EUR bola ovplyvnená zaúčtovaním 
oceňovacích rozdielov z precenenia majetku a zá-
väzkov pri zlúčení, splynutí a rozdelení vo výške 
15 960 126 EUR. 
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Na základe rozhodnutia jediného akcionára spoloč-
nosti zo dňa 1. 4. 2022 dôjde k 1. máju 2022 zápisu 
zlúčenia skupiny teplárenských spoločností, ktorej 
súčasťou je aj BAT, a. s., pričom BAT, a .s. je zanikajú-
cou spoločnosťou bez likvidácie a právnym nástup-
com sa stane sesterská spoločnosť MH Teplárenský 
holding, a.s., IČO 36211541 (do 31.  decembra 2021 
pod názvom Tepláreň Košice, a.  s. v  skratke TEKO, 
a. s.). Po tomto dátume už nebude vystupovať ako
samostatný subjekt. Naďalej však nezmení základný
charakter podnikania a bude pôsobiť v oblasti výro-
by a distribúcie tepla a tiež prevádzkovania odovzdá-
vacích staníc tepla aj v budúcnosti.

PREDPOKLADANÝ BUDÚCI VÝVOJ ČINNOSTI 

ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Spoločnosť sa v roku 2022 bude naďalej zameria-
vať na zefektívnenie činnosti v oblasti znižovania 
nákladov pri zabezpečovaní plynulej a spoľahlivej 
dodávky tepla a elektrickej energie pre svojich zá-
kazníkov. Pri hľadaní optimálnej cesty ku skvalitne-
niu výroby energie budeme naďalej sledovať mo-
derné trendy vo výrobe, pokračovať v modernizácii 
technologických zariadení a minimalizácii nepriaz-
nivých dopadov na životné prostredie.  

Rozhodný deň pre účely zlúčenia bol v Zmluve 
o zlúčení stanovený na 1. januára 2022, Spoločnosť
zostavila mimoriadnu účtovnú závierku ku dňu
predchádzajúcemu rozhodnému dňu, t. j. k 31. de-
cembru 2021. Zároveň od tohto dátumu vrátane sa
úkony zanikajúcej spoločnosti považujú z hľadiska
účtovníctva za úkony vykonané na účet nástupníc-
kej spoločnosti.

Hlavným zmyslom existencie MHTH vo verejnom 
záujme je zníženie, prípadne stabilizácia ceny tep-
la pre občana, zníženie vlastných nákladov, ako aj 
zvýšenie profitability teplární ako hlavného pred-
pokladu ich rozvoja. Zlúčením v jeden silný celok sa 
stávame najväčším poskytovateľom centrálneho 
zásobovania teplom (CZT) na Slovensku, ktorý má 

dostatočný odborný, ako aj ľudský potenciál aktív-
ne vystupovať v odborných aj profesijných komu-
nitách. V oblasti verejného obstarávania a nákupov 
budeme schopní fungovať rovnako transparentne, 
ale ešte efektívnejšie. Z pohľadu podmienok finan-
covania sa táto spoločnosť stane bonitným subjek-
tom, ktorý vie získať výhodnejšie úrokové sadzby, 
je stabilný a schopný plniť si svoje záväzky.  

INFORMÁCIE O NÁKLADOCH NA ČINNOSŤ 

V OBLASTI VÝSKUMU A VÝVOJA

Účtovná jednotka neúčtovala v účtovnom roku ná-
klady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

INFORMÁCIE O NADOBÚDANÍ VLASTNÝCH 

AKCIÍ, DOČASNÝCH LISTOV, OBCHODNÝCH 

PODIELOV A AKCIÍ

Spoločnosť nenadobudla vlastné akcie, dočasné 
listy, obchodné podiely a akcie.

INFORMÁCIU, ČI MÁ ÚČTOVNÁ JEDNOTKA 

ORGANIZAČNÚ ZLOŽKU V ZAHRANIČÍ

Účtovná jednotka nemá organizačnú zložku 
v zahraničí.

VÝZNAMNÉ UDALOSTI, KTORÉ NASTALI 

PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE 

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Po konci roka 2021 došlo k eskalácii politického 
napätia v regióne, ktoré vyústilo do vojnového 
konfliktu medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou 
a výrazne zasiahlo celosvetové dianie, negatívne 
ovplyvnilo ceny komodít a finančné trhy a prispe-
lo k zvýšeniu volatility podnikateľského prostredia. 
Situácia zostáva naďalej veľmi nestabilná a mož-
no očakávať vplyv uvalených sankcií, obmedzenie 
aktivít spoločností pôsobiacich v danom regióne, 
ako aj dôsledky na celkové ekonomické prostre-
die, predovšetkým obmedzenie dodávateľských a 
odberateľských reťazcov. Rozsah dôsledkov týchto 
udalostí na Spoločnosť však v danom momente nie 
je možné úplne predvídať a spoľahlivo vyčísliť.

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
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 02/573 72 111
 batas@batas.sk
 www.batas.sk

ODDELENIE 
OBCHODNÉHO ROZVOJA
  02/573 72 289

PORUCHOVÁ SLUŽBA
 02/573 72 420

KONTAKTY

SÍDLO SPOLOČNOSTI
      Bratislavská teplárenská, a. s., 
 Turbínová 3, 
 829 05 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

 
ODDELENIE 
SLUŽIEB ZÁKAZNÍKOM
 02/573 72 304

DISPEČING
 02/573 72 500



jana.polakova
Odtlačok
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