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ZÁKLADNÉ ÚDAJE 
SPOLOČNOSTI
OBCHODNÉ MENO:  Žilinská teplárenská, a.s. (ďalej len „spoločnosť“)
SÍDLO SPOLOČNOSTI: Košická 11, 011 87 Žilina
IČO: 36403032
PRÁVNA FORMA: akciová spoločnosť 
ROK ZALOŽENIA SPOLOČNOSTI: 2001 (delimitáciou)
DEŇ ZÁPISU DO OBCHODNÉHO REGISTRA: 1. januára 2002
ZÁPIS V OBCHODNOM REGISTRI: Okresný súd Žilina, oddiel: Sa, vložka č. 10330/L

Spoločnosť, ako samostatný právny subjekt, 
vznikla k 1. 1. 2002 na základe rozhodnutia vlády 
SR č. 686 zo dňa 18. 7. 2001 o transformácii elek-
troenergetiky, odčlenením od bývalého podni-
ku SSE, a. s. Žilina. Teplo pre obyvateľov mesta 
a  priemyselný sektor však dodáva už viac ako 
50 rokov. 

Spoločnosť nepriamo dodáva teplo cez byto-
vé družstvá do vyše 22 000 bytových jednotiek. 
Svojim zákazníkom dodáva tepelnú energiu v po-
žadovaných stabilných parametroch prostredníc-
tvom horúco-vodného a parovodného systému 

o celkovej dĺžke 88,805 km. Svoje investičné záme-
ry spoločnosť orientuje na zvýšenie intenzifikácie 
a efektívnosti výroby s dôrazom na ekologické po-
žiadavky a ochranu životného prostredia. Celková 
technologická kapacita zahŕňa tri kotly s  výko-
nom 75 t/hod a jeden kotol s výkonom 125 t/hod. 
Spoločnosť disponuje dvoma turbogenerátormi 
s inštalovaným výkonom 12 MW, jedným 25 MW 
turbogenerátorom a točivou redukciou s inštalo-
vaným výkonom 0,768 MW. Pre svojich odberate-
ľov spoločnosť zabezpečuje tepelnú energiu v  po-
žadovanej kvalite. 



PREDMET ČINNOSTI

NAJDÔLEŽITEJŠIE CIELE 
SPOLOČNOSTI 

ZABEZPEČENIE 
KVALITNÝCH 

SLUŽIEB A PLNENIE 
POŽIADAVIEK 
ZÁKAZNÍKOV

KONTINUÁLNY 
PROCES MODERNIZÁCIE 
SÚSTAVY CENTRÁLNEHO 
ZÁSOBOVANIA TEPLOM 

S DÔRAZOM NA ZNIŽOVANIE 
VPLYVU VÝROBNÉHO 
PROCESU NA ŽIVOTNÉ 

PROSTREDIE

ZVYŠOVANIE 
ÚČINNOSTI 

KOGENERAČNÉHO 
CYKLU PREMENY 

ENERGIE
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Spoločnosť je dominantným producentom tepelnej energie v meste Žilina. 
Spomedzi teplární je jednou z najväčších v krajine a teplo dodáva za jednu 
z najnižších cien z porovnateľných zdrojov na Slovensku. 



5Výročná správa 2021 MHTH, Žilinská teplárenská, a. s.

HLAVNÉ ČINNOSTI SPOLOČNOSTI PODĽA VÝPISU 
Z OBCHODNÉHO REGISTRA

nákup, rozvod a odbyt elektriny a tepla, včítane poskytovania služieb 
súvisiacich s dodávkou, odberom alebo používaním elektriny a tepla

poradenská služba v energetike

prenájom podnikových rekreačných zariadení

obchodná činnosť v rozsahu voľných živností

revízie elektrických zariadení a sietí 

elektroinštalácie 

ubytovacie služby (ubytovne)

zásobovanie teplom – výroba a rozvod tepla

elektroenergetika -  výroba elektriny, dodávka elektriny

odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení

oprava a údržba plynových zariadení

odborné prehliadky, odborné skúšky tlakových zariadení

výdaj dovezenej stravy

prenájom nehnuteľností

sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností 

sprostredkovanie dopravy

údržba, oprava tlakových zariadení

oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení

montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – tlakových

zámočníctvo

kovoobrábanie

poskytovanie energetických služieb v  rozsahu:  návrh projektu 
zameraneho na efektívnosť pri používaní energie a jeho realizácia, 
monitorovanie a hodnotenie spotreby energie, dodávka 
energetických zariadení

výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom 

PREDMET ČINNOSTI
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 PREDSTAVENSTVO

 PREDSEDA PREDSTAVENSTVA:  Ing. Viliam Mrvečka

 ČLEN PREDSTAVENSTVA: Mgr. Pavol Dubovský

 ČLEN PREDSTAVENSTVA: Ing. Marcel Vrátný 

 DOZORNÁ RADA

 ČLEN DOZORNEJ RADY:  Ing. Vladimír Sagan

 ČLEN DOZORNEJ RADY:  Ing. Anton Turoň, PhD. (do 23. 04. 2021)

 ČLEN DOZORNEJ RADY:  Ing. Alena Solišová (od 7. 12. 2021)

 ČLEN DOZORNEJ RADY:  JUDr. Magdaléna Hromcová

 AKCIONÁR

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

 VRCHOLOVÝ MANAŽMENT

 GENERÁLNY RIADITEĽ: Ing. Viliam Mrvečka 

 VÝROBNÝ RIADITEĽ: Ing. Ladislav Kozánek

 FINANČNÝ RIADITEĽ: Emília Chachulová, MBA

 OBCHODNÝ MANAŽÉR: Mgr. Pavol Dubovský

ŠTATUTÁRNE ORGÁNY K 31. 12. 2021
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PRÍHOVOR PREDSEDU 
PREDSTAVENSTVA

Vážené dámy, vážení páni,

rok 2021 bol pre našu spoločnosť rokom zefektívňovania prevádzky a prípravy na rozhodujúce 
investície, ktoré nám vo veľmi krátkom čase umožnia odísť od prekonaných technológií spaľovania 
uhlia a zároveň zvýšiť profitabilitu spoločnosti. 

Pokračovali sme v projekte modernizácie rozvodov tepla v súvislosti s postupným 
ukončovaním používania pary  a jej nahradenia modernejším a hlavne efektívnejším médiom, 
horúcou vodou.
  
V rámci zefektívňovania prevádzky sme sa zamerali na realizáciu organizačných zmien tak 
vo výrobe, ako aj v administratíve. Tieto zmeny nám umožnia nielen zlepšiť fungovanie spoločnosti, 
ale aj ďalej konsolidovať cenu tepla v blízkej budúcnosti.  
  
Prevádzku spoločnosti výraznou mierou ovplyvnili opatrenia v súvislosti s pandémiou vírusu 
Covid-19, ktorých implementáciu sa nám podarilo úspešne zvládnuť bez toho, aby tieto 
obmedzenia pocítil koncový zákazník. 
  
Touto cestou by som sa rád poďakoval všetkým kolegom, zamestnancom Žilinskej teplárenskej, a.s. 
za ich prácu, angažovanosť a flexibilitu počas roka 2021. 

JUDr. Erik Štefák 
Predseda predstavenstva 
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ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA K 31. 12. 2021

9100 
KANCELÁRIA GR

1000
ÚSEK 

VÝROBY

2000
ÚSEK 

OBCHODU

3000
ÚSEK 

MAJETKU

4000
ÚSEK

IT

5000
ÚSEK ĽUDSKÝCH 

ZDROJOV

6000
ÚSEK 

FINANCIÍ

1200
ODDELENIE 
DISTRIBUČ-

NÝCH ZDROJOV

2100
ODDELENIE  
OBCHODU

3100
ODDELENIE 

MAJETKU 
A LOGISTIKY 

4100
ODDELENIE

IT 

5100
ODDELENIE
ĽUDKÝCH 
ZDROJOV  

6100
ODDELENIE

ÚČTOVNÍCTVA 

2110
TÍM SLUŽIEB

ZÁKAZNÍKOM

2120 TÍM 
OBCHODNÉHO 

ROZVOJA

1100
ODDELENIE 

VÝROBNÝCH 
ZDROJOV

1110 TÍM 
PREVÁDZKY 

VÝROBY

1120 TÍM 
ÚDRŽBY
VÝROBY

1300
ODDELENIE 

 RIS

6200
ODDELENIE

KONTROLINGU  

6300
ODDELENIE

NÁKUPU  

1500
ODDELENIE   

ENERGETICKEJ 
EFEKTÍVNOSTI

1400
ODDELENIE   
INVESTÍCIÍ 
A OPRÁV

1600
ODDELENIE 
ŽIVOTNÉHO 
PROSTREDIA

1210 TÍM
SPRÁVY A

ÚDRŽBY OST 

1220 TÍM
SPRÁVY 

A ÚDRŽBY 
ROZVODOV 

TEPLA

1310 TÍM
SPRÁVY 

MERANIA
A ODPOČTOV 

GENERÁLNY 
RIADITEĽ 



9Výročná správa 2021 MHTH, Žilinská teplárenská, a. s.

VÝROBNÉ AKTIVITY

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je 
v procese kombinovanej výroby elektriny a  tepla 
(KVET) zabezpečovanie hospodárneho prevádz-
kovania sústav centralizovaného zásobovania 
teplom, ktorými dodáva teplo odberateľom do 
viacerých mestských častí Žiliny.

Naše technologické zariadenie pozostáva zo šty-
roch inštalovaných parných kotlov. Kotly K1, K2, 
K3 a K5 vyrábajú prehriatu paru s parametrami 
9,45 MPa a 545 °C do spoločnej zbernice tvorenej 
vzájomne prepojenými vysokotlakovými parnými 
rozdeľovačmi po dvoch kotloch. Prehriata para sa 
používa na výrobu elektrickej energie v protitlako-
vých parných turbínach 2 x 12 MW a 1 x 25 MW.

Parametre výstupnej pary v protitlaku turbín TG1 
a TG2 sú 1,0 MPa a 260 °C. Okrem toho všetky tri 
parné turbíny sú vybavené neregulovanými od-
bermi o tlaku 1,8  MPa/300 °C. Zbernicové tlakové 
úrovne 9,45 ...1,8 ...1 MPa sú prepojené redukčný-
mi stanicami pary. Všetky parné odbery sú vyba-
vené reguláciou teploty pary pomocou priameho 

vstreku vodnej hmly do prúdu prehriatej pary. 
Turbogenerátor TG3 je v protitlaku pripojený pria-
mo na vstup nízkoteplotného – základného horú-
co-vodného výmenníka o parametroch protitlako-
vej pary 0,15 MPa pretlakových – 125  °C Tepelný 
výkon kotlov K1, K2 a K3 je 58,3 MW (parný výkon 
75 t/h). Kotol K5 má tepelný výkon 97,5 MW (parný 
výkon 125 t/h). Výmenníky tepla pre prípravu cir-
kulačnej horúcej vody pre rozvodnú sieť majú cel-
kový inštalovaný výkon 116 MW, teplotný rozdiel 
je 60 °C, - 130/70 °C. Rozvodný systém tepla horú-
co-vodný a parný je relatívne veľký, najmä potru-
bia do obytných častí Hliny, Solinky a Vlčince.

V procese neustálej inovácie a modernizácie pre-
vádzkovaných zariadení zabezpečuje spoločnosť 
prostredníctvom vzdelávania a preškoľovania 
zamestnancov, zodpovedajúcu technickú úroveň 
tak, aby boli títo pracovníci schopní bez problé-
mov zvládnuť bezpečné prevádzkovanie techno-
logických zariadení vo všetkých prevádzkových 
stavoch a režimoch.

VÝVOJ DODANÉHO TEPLA A ELEKTRICKEJ ENERGIE V ROKOCH 2015 AŽ 2021 
JE UVEDENÝ V TABUĽKE A GRAFE
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Predaj tepla (MWh) 413 074 421 797 428 965 390 171 381 318 380 471 390 500

Dodávka EE (MWh) 76 660 71 683 77 154 70 030 72 457 74 420 77 590
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Spoločnosť v maximálnej miere využíva prednosti 
vysokoúčinnej kombinovanej výroby tepla a elek-
trickej energie. Od roku 2007 poskytuje aj podpor-
né služby pri predaji elektrickej energie. V roku 2021 
Spoločnosť dosiahla tržby z podporných služieb vo 
výške 688 166 EUR (2020: 418 170 EUR).

Predaj tepla v roku 2021 bol kladne ovplyvnený 
klimatickými podmienkami a negatívne znížením 
dodávok tepla pre spoločnosť Metsa Tissue, za-
znamenali medziročný pokles o 8 %.

V grafe vyššie vidieť  nárast  dennostupňov, kto-
ré vyjadrujú náročnosť potreby tepla pre vykuro-
vanie v závislosti od klimatických podmienok 
(zmeny vonkajšej teploty) počas  vykurovacej se-
zóny. V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa 

počet dennostupňov v  roku 2021 zvýšil o +378 °D. 
Priemerná ročná teplota počas roka 2021 bola 
o 0,7 °C nižšia ako v porovnateľnom období  pred-
chádzajúceho roka. 

KLIMATICKÉ PODMIENKY A DENNOSTUPNE

5000
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5

Priemerná ročná teplota °C Počet dennostupňov °D Počet dní vykurovania

2020 10,7 3 282 245 

2021 10,0 3 660 249

PREHĽAD ĎALŠÍCH TECHNICKÝCH JEDNOTIEK VÝROBY 
ZA OBDOBIE ROKOV 2018 – 2021

2018 2019 2020 2021

Dennostupne D° 3 050 3 238 3 282 3 660

Palivo ZP MWh 45 085 109 312 208 591 343 988

Palivo uhlie MWh 682 361 578 056 440 292 305 236

Teplo vyrobené MWh 640 846 610 223 583 984 591 685

Svorková výroba elektriny MWh 96 993 96 794 92 156 95 378

Dodaná elektrina do siete MWh 70 030 72 457 74 420 77 590

VÝROBNÉ AKTIVITY
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INVESTIČNÉ AKTIVITY

Centralizované zásobovanie teplom je vo vše-
obecnosti považované za jedno z najekonomic-
kejších, ale aj najekologickejších spôsobov do-
dávok tepla a teplej vody. S cieľom byť aktívnym 

hráčom na trhu s teplom spoločnosť investuje 
nemalé finančné prostriedky na vyhľadávanie 
a  ripájanie nových objektov, ktoré vznikajú v  líz-
kostí sietí spoločnosti.

CELKOVO SPOLOČNOSŤ V ROKU 2021 INVESTOVALA 653,7 TIS. €

VYBRANÉ ZREALIZOVANÉ AKCIE:
AMS -E – MONITOROVACÍ SYSTÉM EMISIÍ
MODERNIZÁCIA FILTRAČNÝCH HADÍC ODSÍRENIA
STAVEBNÉ ÚPRAVY ROZVODOV TEPLA II.
PROJEKTOVÁ PRÍPRAVA NOVÝ ZDROJ

Spoločnosť investovala najmä do rekonštrukcie existujúcich výrobných a rozvodných zariadení, 
až 59,7% z celkového objemu finančných prostriedkov. 

ŠTRUKTÚRA VYNALOŽENÝCH 
INVESTIČNÝCH PROSTRIEDKOV

OSTATNÉ 31,57 %

KÚPA NOVÝCH 
ZARIADENÍ 8,73 %

REKONŠTRUKCIA 
EXISTUJÚCICH ZARIADENÍ  
59,7 %
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NA OPRAVY A SLUŽBY SÚVISIACE S OPRAVAMI BOLO V ROKU 2021 
VYNALOŽENÝCH  346,8 TIS. €.

Uskutočňovali sa predovšetkým bežné opravy zamerané na obnovu výroby. 

VYBRANÉ ZREALIZOVANÉ AKCIE:
OPRAVA OBEHOVÉHO ČERPADLA Č. 1
OPRAVA KOĽAJOVEJ  KRIŽOVATKY VLEČKY KS49-16 07 0́9´́ - R180
OPRAVA PAROVODOV
OPRAVA REGULAČNÉHO VENTILA PARY NA REDUKČNO-CHLADIACEJ STANICI III. ETAPA
OPAVA PRIECHODZIEHO KOLEKTORA ÚSEK 43B-50A

ŠTRUKTÚRA NÁKLADOV 
VYNALOŽENÝCH NA OPRAVY

OSTATNÉ 42,38 %

MENOVITÉ OPRAVY 57,62 %

INVESTIČNÉ AKTIVITY
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OBCHODNÉ AKTIVITY

Hlavným cieľom obchodnej stratégie Spoločnosti 
je dosiahnuť spokojnosť zákazníkov so službami 
spojenými s dodávkou tepla pri akceptovateľnej 
cene. Tento cieľ Spoločnosť plní vďaka aktívnej 
komunikácii a  riadeniu vzťahov so zákazníkmi 
a  odpovedným prístupom k zabezpečeniu kvality 
dodávky tepla. Objem predaja tepla aj elektriny vý-
razne ovplyvňujú tak klimatické podmienky, ako aj 
proces znižovania konečnej spotreby tepla u odbe-
rateľov implementáciou energetických úsporných 

opatrení. Cieľom spoločnosti je zabezpečiť kvalitnú, 
spoľahlivú a efektívnu dodávku tepla, spolu s udrža-
ním konkurencieschopnosti ceny tepla.

CENA TEPLA
Žilinská teplárenská, a.s. je cenovo najvýhodnej-
ší dodávateľ tepla v meste Žilina. Spoločnosť na-
priek rastu cien vstupných energetických komodít 
nepristúpila k zmene ceny tepla na rok 2021.

VÝVOJ ZLOŽIEK CENY TEPLA V OBDOBÍ ROKOV 2020 A 2021

Zložky ceny tepla

Skutočná 
cena
2021

Skutočná 
cena
2020

Rozdiel % zmeny

Variabilná zložka (€/kWh) bez DPH 0,0361 0,0374 -0,0013 -3,5 %

Fixná zložka (€/kW) bez DPH 145,7566 137,799 7,9576 5,8 %

Priemerná celková cena (€/kWh) bez DPH 0,0636 0,0634 0,2014 0,3 %

Priemerná celková cena (€/GJ) bez DPH 17,67 17,61 0,0560 0,3 %

Najmä z dôvodu nárastu odpisov po rekonštrukcii rozvodov tepla ako aj z dôvodu medziročného pokle-
su dodaného tepla,  výška fixnej zložky ceny tepla vzrástla o 5,8 %, ale priemerná skutočná cena tepla 
sa zvýšila oproti roku 2020 len o 0,3 %.

ROZVOJOVÉ AKTIVITY A NOVOPRIPOJENÉ OBJEKTY
V roku 2021 boli zo sústavy CZT spustené dodávky tepla so sumárnym inštalovaným tepelným výko-
nom 2,25 MW a predpokladanou ročnou dodávkou tepla 1 068 MWh. 

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

ODEKO ZA RYBNÍKY / ZELENÉ VLČINCE BYTOVÝ DOM 7 A 8
/ GYMNÁZIUM HLINSKÁ / CHEVRA NÁRODNÁ UL. / PIANO RESIDENCE 
/ BYTOVÝ DOM UL. RUDNAYA
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POČET ODBERATEĽOV A ODBERNÝCH MIEST
300

250

200

150

100

50

5

Počet odberateľov Počet odberných miest

2020 148 279

2021 142 280

FAKTOR PRIMÁRNEJ ENERGIE PRE SCZT ZAT JE: 0,67

Spoločnosť plánuje v roku 2022 pripojiť nové projekty bytového a administratívneho segmentu. Taktiež 
plánuje rozšíriť dodávky chladu a rozšíriť spoluprácu pri správe tepelných zariadení v objektoch štátnej 
a miestnej samosprávy na území mesta, kde chceme ponúknuť svoje odborné znalosti.

V súčasnosti má spoločnosť 142 priamych zákazníkov (6 odberateľov prevzal Bytterm) a 280 odberných 
miest. 

Investori a developeri akceptujú našu spoločnosť 
ako prirodzeného obchodného partnera pre spo-
ľahlivú dodávku tepla a jej ekologickú výrobu. 

Nemenej zaujímavý pre investorov z hľadiska 
energetickej certifikácie budov je faktor primárnej 
energie vďaka ktorému stavebníci splnili legisla-
tívne požiadavky.

BYTY 42,20 %

ŠTRUKTÚRA
ODBERATEĽOV PRIEMYSEL 31,50 %

ADMI/OBCHOD/SLUŽBY 
16,37 %

VEREJNÁ SPRÁVA 1,23 %

ZDRAVOTNÍCTVO 4,30 %

OBCHODNÉ AKTIVITY
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VPLYV PANDÉMIE OCHORENIA COVID-19

Vedenie posúdilo možné scenáre dopadu pan-
démie na Spoločnosť a jej podnikanie a  dospelo 
k záveru, že aj napriek neistotám a rizikám, kto-
rým je sme v súčasnosti vystavení, neočakávame 
významný negatívny vplyv na našu činnosť v na-
sledujúcom období. Pandémia kladne ovplyvnila 
predaj tepla najmä v sektore zdravotníctva (FNSP 
nárast oproti priemeru rokov 2018-2020 o 14  %). 

Negatívny vplyv pandémie sa prejavil v poklese 
predaja tepla pre objekty verejnej správy samo-
správy. Dodávky tepla do objektov škôl poklesli 
oproti obdobiu rokov 2018 - 2020 o 10 %. Počet 
dennostupňov bol v roku 2021 oproti roku 2020 
vyšší. V sektore priemyselných odberateľov došlo 
v roku 2021 k poklesu predaja oproti roku 2020 
o 4,8 %.

OBCHODNÉ AKTIVITY
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ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Spoločnosť Žilinská teplárenská, a.s. má za cieľ 
kontinuálne zlepšovať kvalitu životného prostre-
dia v oblasti ochrany ovzdušia, vôd, pôdy a v ob-
lasti odpadového hospodárstva, pri dodržiavaní 
platných právnych predpisov. Dôležitou úlohou 
je tiež  zvyšovať kvalitu životného prostredia za-
vádzaním nových environmentálnych technológií 
a zvyšovať podiel environmentálnych ukazovate-
ľov pri výrobe, nákupe, predaji energií a poskyto-
vaných službách. Ku prioritám spoločnosti patrí 
zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov firmy v ob-
lasti životného prostredia, a tiež zvyšovanie po-
žiadaviek na externých poskytovateľov, dodáva-
teľov zariadení na ochranu životného prostredia.

Spoločnosť má zavedený systém kontroly dodr-
žiavania požiadaviek v oblasti ochrany životného 
prostredia, v pravidelných intervaloch prebieha 
interná kontrolná a preventívna činnosť, zamera-
ná na dodržiavanie legislatívnych predpisov, inter-

ných smerníc, pracovných postupov, ktoré súvisia 
s ochranou životného prostredia. Najdôležitejším 
interným predpisom pre všetkých zamestnancov 
je smernica, ktorá obsahuje podmienky prevádz-
kovania uvedené v integrovanom povolení (vyda-
né Slovenskou inšpekciou životného prostredia). 
Zamestnanci sú pravidelne oboznamovaní s prob-
lematikou životného prostredia, a tým je zvyšova-
né ich povedomie v oblasti jeho ochrany. 

Vzhľadom na pandémickú situáciu bola v  roku 
2021 v ZAT vykonaná externá kontrola bez osob-
nej účasti inšpektorky zo Slovenskej inšpekcie ži-
votného prostredia. Kontrola bola zameraná na 
oblasť nakladania s odpadmi, neboli zistené žiad-
ne pochybenia. 

V sledovanom období neboli zaznamenané v pre-
vádzkach havárie, ktoré by mali dopad na životné 
prostredie.
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SPOLOČNOSŤ PRESADZUJE DODRŽIAVANIE 
POVINNOSTÍ A OPATRENÍ V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
REALIZÁCIOU VIACERÝCH ČINNOSTÍ:

dôsledným dodržiavaním ustanovení zákonov, noriem a súvisiacich predpisov 
dotýkajúcich sa uvedenej problematiky,

zabezpečením kontroly a neprekročenia emisných limitov  platných pre spoločnosť,

realizáciou opatrení k zamedzeniu úniku škodlivých látok do podzemných a povrchových 
vôd, 

zabezpečením, aby nákup nových technológií, strojov resp. ich  zavádzanie do výroby, nákup 
surovín a pomocných materiálov spĺňali požiadavky ochrany životného prostredia, 

u zdrojov znečisťovania ovzdušia, v súlade s dostupnými technickými možnosťami 
uplatňovaním a realizovaním najlepšie dosiahnuteľných technológií obmedzovania 
tuhých a plynných emisií pre daný typ zdroja,                                                     

dôsledným presadzovaním realizácie preventívnych opatrení k obmedzovaniu emisií 
a odpadov, predovšetkým trvalým dodržiavaním predpísaných technických podmienok 
prevádzky a zabezpečovaním  kvalifikovanej údržby a obsluhy zariadení, 

komplexným zvyšovaním zhodnocovania odpadu,

dôsledným zabezpečovaním systémových riešení ekologických problémov vo všetkých 
činnostiach  spoločnosti,  

zabezpečením informovanosti verejnosti prostredníctvom zverejňovania údajov 
o vplyve prevádzok na kvalitu životného prostredia na internetovej stránke.
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Hlavným cieľom v oblasti ochrany ovzdušia je trva-
lé znižovanie emisií znečisťujúcich látok na najniž-
šiu technicky a ekonomicky dosiahnuteľnú úroveň. 
Spoločnosť spĺňa v  tejto oblasti všetky požiadav-
ky vyplývajúce z  právnych predpisov v legislatíve 
Slovenskej republiky a taktiež v zmysle Záverov 
o BAT (legislatíva Európskej únie). Znižovanie množ-
stiev emisií znečisťujúcich látok bolo dosiahnuté 
kontinuálnou prevádzkou odsírovacieho zariade-
nia a denitrifikačného zariadenia, dodržiavaním 
prevádzkovej disciplíny, optimalizáciou a riadením 
spaľovacích procesov, pravidelnou údržbou a vy-
konávaním servisu spaľovacích zariadení. Zdroje 
znečisťovania ovzdušia kotle K1, K2, K5 používali 
ako základné palivo  hnedé uhlie, ako stabilizačné, 
resp. doplnkové palivo zemný plyn. Kotol K3 bol 
prevádzkovaný na palivo zemný plyn.

Na jednotlivých zdrojoch znečisťovania ovzdušia 
boli vykonávané v roku 2021 kontroly dodržiava-
nia emisných limitov, stanovených pre jednotlivé 
znečisťujúce látky  prostredníctvom oprávnených 
meraní. Nakoľko bola v roku 2021 realizovaná 
výmena automatizovaného meracieho systému 
(AMS), boli oprávnené merania vykonané v   reži-
me úplnej funkčnej skúšky. Meraniami bolo preu-
kázané dodržiavanie emisných limitov a funkčnosť 
AMS. Výsledky meraní prostredníctvom AMS-E sú 
online zverejňované na webovej stránke spoloč-
nosti, na ktorej sú prístupné verejnosti aj výsledky 
oprávnených diskontinuálnych periodických mera-
ní. Prevádzka AMS je od augusta 2021 v skúšobnej 
prevádzke, ktorá bude trvať 1 rok.

OCHRANA OVZDUŠIA

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 8,9

SO2 95,1

Nox 141,9

CO 35,8

ΣC 5,9

PREHĽAD O CELKOVÝCH 
EMITOVANÝCH MNOŽSTVÁCH 

ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK

V roku 2021 Spoločnosť vyprodukovala 165 608 t 
CO2 (2020: 186 853 t), z toho bolo bezodplatne 
pridelených 12 085 t CO2 (2020: 25 780 t). Zvyšná 
časť emisných kvót bola nakúpená na burze a časť 

vo výške 7  456 t bola kompenzovaná použitím 
biometánových certifikátov, do registra emisných 
kvót CO2 bolo odovzdaných 158 152 t CO2.
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ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Spoločnosť odoberá technologickú vodu z rieky 
Váh. Na jej čerpanie a dopravu používa vlastnú 
čerpaciu stanicu vody a vlastné potrubie, kto-
rým je prepravovaná na ďalšiu chemickú úpravu 
potrebnú pre jej použitie vo výrobnom procese. 
Spoločnosť nakladala s vodami v zmysle zákona 
č.364/2004 Z.z. (zákon o vodách), taktiež podľa 
platného integrovaného povolenia, ktoré zahŕňa aj 
nakladanie s odpadovými vodami.

Spoločnosť má  schválený havarijný plán a postup 
pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd. V rámci 
internej kontrolnej činnosti je vykonávaná pravidel-
ná kontrola a doplňovanie prostriedkov určených  
na zneškodňovanie únikov znečisťujúcich látok. 
Pripravenosť na havarijné situácie a zhodu konania 
zamestnancov s postupmi určenými v Havarijných 
plánoch je pravidelne preverovaná, zamestnanci, 

ktorí sú určení ako havarijné hliadky sú zároveň 
aj členmi požiarnych hliadok. V roku 2021 nedošlo 
k ekologickej havárii, ktorá by spôsobila mimoriad-
ne zhoršenie kvality vôd.

Spoločnosť má určený monitoring vôd, ktorý za-
bezpečuje dodržiavanie limitných hodnôt sledo-
vaných ukazovateľov kvality vypúšťaných odpado-
vých vôd do Váhu, drenážnych vôd na odkalisku, 
vôd vytekajúcich z odkaliska do povrchového toku. 
Analýzy boli  vykonávané akreditovaným laborató-
riom, v roku 2021 nebolo analýzami zistené prekro-
čenie stanovených ukazovateľov znečistenia vo vy-
púšťaných odpadových vodách. Výsledky meraní 
kvality odpadových vôd sú pravidelne zasielané na 
orgány štátnej správy a sú prístupné verejnosti na 
webovej stránke spoločnosti.

OCHRANA VÔD

V oblasti odpadového hospodárstva bola v roku 
2021 venovaná pozornosť využitiu vzniknutých od-
padov ako vedľajšieho produktu – popolček z uhlia 
s obsahom NH3   a produkt z odsírenia na využi-
tie v stavebnom  priemysle. Obidva vedľajšie pro-
dukty sa používajú v stavebnom priemysle. V roku 
2021 bolo zhodnotených 30 % z celkového množ-
stva vzniknutých odpadov. Nedošlo ku vzniku žiad-

nej havárie v  oblasti odpadového hospodárstva. 
Spoločnosť je zaradená do triedeného zberu ko-
munálneho odpadu na území mesta Žilina a má 
zavedený systém separovaného zberu PET fliaš, 
papiera, skla, obalov z papiera a obalov z plastov. 
Odpady sú likvidované v zmysle platnej legislatívy 
zmluvnou oprávnenou organizáciou.

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
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K 31. decembru 2021 pracovalo pre spoločnosť Žilinská teplárenská, a.s. 128 zamestnancov. 
Z celkového počtu zamestnancov bol podiel žien 8,6 %. 

ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANOSTI
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2018 2019 2020 2021

ŽENY 21 20 15 11

MUŽI 170 174 180 117

194191 167 128



ĽUDSKÉ ZDROJE

21Výročná správa 2021 MHTH, Žilinská teplárenská, a. s.

ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANCOV PODĽA VEKU 
K 31. 12. 2021

Vek do 25 25 - 30  30 - 40 40 – 50 50 - 60 60 - 65 SPOLU

Muži 3 7 18 38 48 3 117

ŽENY 0 1 2 4 4 0 11

SPOLU 3 8 20 42 52 3 128

PODIEL V % 2,3 6,3 15,6 32,8 40,6 2,4 100

Vek do 25 25 - 30  30 - 40 40 – 50 50 - 60 60 - 65 SPOLU

Muži 4 10 25 40 68 5 152

ŽENY 0 1 2 5 7 0 15

SPOLU 4 11 27 45 75 5 167

PODIEL V % 2,4 6,6 16,2 26,9 44,9 3 100

K 31. 12. 2020

PRIEMERNÝ VEK ZAMESTNANCOV 
Rok 2021 46,8 rokov

Rok 2020 47,1 rokov

Vek do 25 25 - 30  30 - 40 40 – 50 50 - 60 60 - 65 SPOLU

Muži 7 9 29 50 67 12 174

ŽENY 0 1 2 7 9 1 20

SPOLU 7 10 31 57 76 13 194

PODIEL V % 3,6 5,2 16 29,4 39,1 6,7 100

K 31. 12. 2019

Vek do 25 25 - 30  30 - 40 40 – 50 50 - 60 60 - 65 SPOLU

Muži 6 8 29 55 65 7 170

ŽENY 0 1 2 6 10 2 21

SPOLU 6 9 31 61 75 9 191

PODIEL V % 3,1 4,7 16,2 32 39,3 4,7 100

K 31. 12. 2018

PRIEMERNÝ VEK ZAMESTNANCOV 
Rok 2019 46,8 rokov

Rok 2018 46,6 rokov
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PERSONÁLNA POLITIKA

Spoločnosť kladie dôraz na systematické zlepšova-
nie pracovných podmienok a pracovného prostre-
dia. Súčasťou personálnej politiky spoločnosti je 
permanentne pracovať na skvalitňovaní a rozvoji 
každého jedného zamestnanca. Aktivity spojené 
s personálnym rozvojom smerujú ku komplexné-
mu rozvoju všetkých zamestnancov. V rámci ľud-
ských zdrojov podporujeme profesionálny a  sob-
ný rast zamestnancov. Zabezpečujeme realizáciu 
školení a vzdelávacích aktivít s cieľom umožniť 
zamestnancom ich ďalší rozvoj ako aj udržanie 
a  výšenie kvalifikácie. Spoločnosť v roku 2021 vy-
zdvihla mladé talenty a podporila ich potenciál.

Kladieme vysoký dôraz na internú komuni-
káciu, zabezpečujeme pravidelné a aktuálne 

informovanie svojich zamestnancov prostredníc-
tvom všetkých dostupných komunikačných kaná-
lov o stave, vývoji a strategickom smerovaní spo-
ločnosti. Významne sa podarilo zvýšiť ochranu 
zdravia šírením potrebných informácií súvisiacich 
s dodržiavaním predpisov pri ochrane zdravia po-
čas pandémie, a tak zabezpečiť plynulosť výrob-
ného procesu a nepretržitú dodávku elektrickej 
energie a tepla pre svojich odberateľov. 

V rámci sociálneho programu spoločnosti aj 
napriek nepriaznivej pandémickej situácii sme 
pripravili a zrealizovali rad benefitov pre za-

mestnancov zameraných na podporu fyzické-
ho a duševného zdravia o. i. formou organizácie 
športového dňa, poskytnutím vitamínových ba-
líčkov, sociálnej výpomoci a  ďalších aktivít napr. 
pre deti zamestnancov – akcie MDD, Mikuláš a po-
skytnutím stravovacích poukážok na nákup zdra-
vých potravín, vitamínov a iné.    

Rok 2021 sa niesol pre našu spoločnosť v duchu 
výrazných zmien, v súvislosti  so začlenením spo-
ločnosti do virtuálneho holdingu MHTH. Popri 
kľúčovej priorite, t.j. ochrany a zdravia našich za-
mestnancov, sme aktívne participovali na procese 
zmeny. Zmena sa niesla v podobe zmeny organi-
začnej štruktúry, zvýšení komunikácie so zamest-
nancami, nastavení zmeny organizácie práce, 
formovaní firemnej kultúry, postupnom zjedno-
covaní interných noriem a predpisov, pričom vý-
znamnú úlohu zohrala aj podpora tímovej práce, 
skvalitnenie komunikácie so všetkými zamest-
nancami, odstránenie nežiadúcich javov a nežia-
dúceho správania sa a zlepšenie celkovej klímy v 
spoločnosti. Uvedené znaky nášho prístupu sú 
súčasťou zmeny firemnej kultúry, na ktorej spo-
ločne pracujeme. 
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VZDELÁVANIE

Aj v roku 2021 sa spoločnosť naďalej zameriava-
la na pravidelné zvyšovanie kvalifikácie a zabez-
pečenie odbornej úrovne svojich zamestnancov. 
V  rámci ďalšieho vzdelávania zamestnancov do-
minovali odborné vzdelávacie aktivity. 

V priebehu roka 2021 vzhľadom na vzniknutú 
pandémickú  situáciu a prijaté opatrenia domino-
vali zákonné školenia vyplývajúce z legislatívnych 
požiadaviek pričom niektoré školenia sa realizo-
vali on-line formou z dôvodu bezpečnosti.

ZÁKLADNÉ 
VZDELANIE

STREDNÉ 
ODBORNÉ 

VZDELANIE

ÚPLNÉ 
STREDOŠKOLSKÉ 

VZDELANIE

BAKALÁRSKE
VZDELANIE

VYSOKOŠKOLSKÉ
VZDELANIE

2018 3 50 100 2 36

2019 3 50 102 2 37

2020 3 46 89 2 27

2021 0 27 75 1 25

VZDELANOSTNÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANCOV
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SEMINÁRE A STÁŽE 13 %

ODBORNÉ VZDELÁVANIE 23 %

ZÁKONNÉ ŠKOLENIA 
A PREŠKOLENIA 64 %

GRAF ZOBRAZUJÚCI PREHĽAD ŠKOLENÍ POČAS ROKA 2021
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ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Spoločnosť Žilinská teplárenská venovala v roku 
2021 zvýšenú pozornosť optimalizácii organi-
začnej štruktúry tak, aby bola zachovaná kvali-
tatívna úroveň a efektivita pracovného procesu. 
Optimalizácia stavu zamestnancov súvisela s po-
stupným nastavením činností smerujúcich k útl-
mu uhoľnej prevádzky. 

Nová podoba organizačnej štruktúry zároveň re-
flektuje víziu a stratégiu MH Teplárenského hol-
dingu, ktorého je naša spoločnosť súčasťou.

ĽUDSKÉ ZDROJE

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI 

Spoločnosť vynakladala veľký dôraz na ochranu 
zdravia zamestnancov rôznymi opatreniami, kto-
ré boli vykonávané v zmysle platnej legislatívy pri 
preventívnej činnosti hlavne výkonom kontrol, 
zisťovaní nebezpečenstiev a z nich vyplývajúcich 
rizík, školeniami a iných činností, ktorými sme sa 
snažili vytvárať  bezpečné prostredie. Aj z tohto 
dôvodu mala naša spoločnosť iba jeden registro-
vaný pracovný úraz.

Spoločnosť vynakladala veľké úsilie a nemalé fi-
nančné prostriedky aj na ochranu zdravia zamest-
nancov v súvislosti s vírusovým ochorením SARS-
CoV-2 známym ako koronavírus. Dodržiavali sa 
opatrenia prijaté orgánmi štátnej správy a zabez-
pečovaná bola všetkými možnými prostriedkami 
čo najvyššia ochrana zdravia zamestnancov, ale 

aj ich rodinných príslušníkov. Títo mali možnosť 
absolvovať antigénové testovanie v priestoroch 
našej spoločnosti bez komplikovaného objedná-
vania v zdravotníckych zariadeniach bez čakania.

Počas II. a III. vlny bolo spolu pretestovaných
1719 zamestnancov. Počet ochorení na Covid-19 
v III. vlne postihlo 54 zamestnancov. Zaočkovaných 
bolo spolu 73 zamestnancov, čo predstavuje 56 % 
zamestnancov.

V rámci hospodárskej mobilizácie z dôvodu zara-
denia našej spoločnosti do krízovej infraštruktúry 
bol zaslaný návrh na oslobodenie od povinnosti 
našich zamestnancov vykonať mimoriadnu služ-
bu a alternatívnu službu.
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FINANČNÉ VÝSLEDKY  

VÝNOSY

Výnosy spoločnosti za rok 2021 dosiahli sumu 37 903,6 tis. EUR. 
Na ich medziročný nárast o 16,7 % mali vplyv najmä:

vyššie tržby za dodávku elektriny, 

vyššie výnosy z bezodplatne pridelených emisných kvót,

vyššie výnosy z rozpúšťania dotácie z dôvodu skrátenia doby používania 

majetku uhoľnej prevádzky.

Tržby z predaja hlavných komodít – tepla a elektriny predstavujú 85 % podiel 
na celkových výnosoch. 

(v tis. EUR) 2021 2020
med-

ziročný 
rast +

/pokles -

% zmeny

Výnosy celkom 37 903,6 32 486,1 5 417,6 16,7 %

NÁKLADY CELKOM 61 159,9 33 106,1 28 053,8 84,7 %

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PRED ZDANENÍM -23 256,2 -620,0 -22 636,2 3651,0 %

DAŇ Z PRÍJMOV  ODLOŽENÁ 624,4 -182,5 807,0 -442,1 %

DAŇ Z PRÍJMOV - SPLATNÁ 1 523,2 0,5 1 522,7 288332,8 %

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PO ZDANENÍ -25 403,9 -438,0 -24 965,9 5700,0 %

EBITDA 5 879,2 6 213,6 -334,4 -5,4 %

Spoločnosť ukončila hospodárenie za rok 2021 
so stratou vo výške 25 403 863 EUR (2020: stra-
ta 437 997 EUR). Výsledok hospodárenia bol vý-
znamne ovplyvnený tvorbou opravnej položky 
k dlhodobému majetku vo výške 20 477 304 EUR. 

Opravná položka bola zaúčtovaná na základe zna-
leckého posúdenia reálnej hodnoty k 31. 12. 2021 
pre účely zlúčenia.

VÝVOJ VÝNOSOV, NÁKLADOV A VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA



EKONOMIKA

26Výročná správa 2021 MHTH, Žilinská teplárenská, a. s.

ŠTRUKTÚRA VÝNOSOV V ROKU 2021

PREHĽAD A MEDZIROČNÉ POROVNANIE 
POLOŽIEK VÝNOSOV:

TRŽBY ZA ELEKTRINU 28 % 

OSTATNÉ TRŽBY ZA VLASTNÉ 
VÝROBKY A SLUŽBY 3 %

OSTATNÉ VÝNOSY 12 %

TRŽBY ZA TEPLO 57 %

(v tis. EUR) 2021 2020

med-
ziročný 

rast +
/pokles -

% 
zmeny

VÝNOSY CELKOM 37 903,5 32 421,4 5 482,1 16,9 %

z toho: TRŽBY ZA DODANÉ TEPLO 21 491,6 21 913,2 -421,6 -1,9 %

TRŽBY ZA DODÁVKU ELEKTRINY 10 502,6 7 386,0 3 116,7 42,2 %

OST. TRŽBY ZA VL. VÝROBKY 160,6 172,7 -12,1 -7,0 %

TRŽBY ZA SLUŽBY 1 228,3 498,8 729,5 146,3 %

VÝNOSY Z PRIDELENÝCH EMISNÝCH KVÓT 1 011,9 609,2 402,7 66,1 %

TRŽBY Z PREDAJA DH A NM, MATERIÁLU 7,7 0,1 7,6 6381,6 %

VÝNOSY Z DOTÁCIÍ 2 684,8 1 707,1 977,7 57,3 %

OSTATNÉ VÝNOSY 816,0 134,4 681,6 507,2 %

VÝNOSY Z FINANČNÝCH ČINNOSTÍ SPOLU 0,2 64,7 -64,5 0,0 %

VÝNOSY CELKOM 37 903,6 32 486,1 5 417,6 16,7 %
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NÁKLADY

Na ich medziročný nárast o 84,7 % mali vplyv najmä:

tvorba opravnej položky k dlhodobému nehmotnému a dlhodobému hmotnému majetku
v súvislosti s posúdením reálnej hodnoty pri zlúčení,

tvorba rezervy na technickú rekultiváciu a nevýhodnú zmluvu.

ŠTRUKTÚRA NÁKLADOV 
V ROKU 2021

SPOLOČNOSTI BOLI VO VÝŠKE 61 159,9 TIS. EUR. 

OSTATNÉ PREVÁDZKOVÉ
 NÁKLADY 23 %

NÁKUP PEVNÉHO PALIVA 7 %

NÁKUP PLYNU 11 %

MATERIÁL A ENERGIE 2 %

PREHĽAD A MEDZIROČNÉ POROVNANIE POLOŽIEK NÁKLADOV

(v tis. EUR) 2021 2020

medzi-
ročný 
rast +

/pokles -

% 
zmeny

NÁKLADY Z HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI SPOLU 60 875,5 32 582,0 28 293,5 86,8 %

z toho SPOTREBA PEVNÉHO PALIVA 4 360,1 6 728,0 -2 367,9 0,0 %

NÁKUP PLYNNÉHO ENERG. PALIVA 6 880,9 4 400,8 2 480,1 56,4 %

SPOTREBA OST. MATER. A ENERG 1 377,8 1 472,3 -94,5 -6,4 %

OSOBNÉ NÁKLADY 4 231,9 4 854,4 -622,5 -12,8 %

Z TOHO: MZDOVÉ NÁKLADY 2 961,7 3 271,6 -309,9 -9,5 %

DODÁVATEĽSKÉ OPRAVY 346,8 732,9 -386,1 -52,7 %

OSTATNÉ  SLUŽBY 822,1 1 284,5 -462,4 -36,0 %

DANE A POPLATKY 154,0 155,1 -1,1 -0,7 %

ODPISY DHM A DNHM A OPRAVNÉ POLOŽKY 28 857,1 6 373,6 22 483,5 352,8 %

OSTATNÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY 13 844,8 6 580,5 7 264,4 110,4 %

NÁKLADY Z FINANČNÝCH ČINNOSTÍ 284,4 524,1 -239,7 -45,7 %

NÁKLADY CELKOM 61 159,9 33 106,1 28 053,8 84,7 %

ODPISY A OPRAVNÉ 
POLOŽKY 47 %

OPRAVY A SLUŽBY 2 %

OSOBNÉ NÁKLADY 7 %
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z 
to

ho
: VLASTNÉ IMANIE 21 616,7 32 131,0 -10 514,3 -32,7 %

z toho: VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA MINULÝCH 
ROKOV 

4 911,3 5 534,1 -622,8 -11,3 %

ZÁVÄZKY CELKOM 30 995,5 28 913,6 2 081,9 7,2 %

z toho: REZERVY 13 163,7 7 698,5 5 465,2 71,0 %

BANKOVÉ ÚVERY 11 265,3 17 544,8 -6 279,5 -35,8 %

ZÁVÄZKY KRÁTKODOBÉ A DLHODOBÉ 6 566,4 3 670,2 2 896,2 78,9 %

z toho: ZÁVÄZKY Z OBCHODNÉHO STYKU 3 587,0 2 721,3 865,7 31,8 %

z toho: PO LEHOTE SPLATNOSTI 0,4 4,4 -3,9 -89,9 %

ČASOVÉ ROZLÍŠENIE 23 288,9 22 000,0 1 288,8 5,9 %

PREHĽAD A MEDZIROČNÉ POROVNANIE POLOŽIEK NÁKLADOV

     (v tis. EUR) 2021 2020

medzi-
ročný 
rast +

/pokles -

% 
zmeny

                MAJETOK (AKTÍVA) SPOLU 75 901,1 83 044,6 -7 143,6 -8,6 %

z 
to

ho
: NEOBEŽNÝ DLHODOBÝ MAJETOK (NETTO): 50 956,7 67 252,0 -16 295,4 -24,2 %

z toho: OBJEM OBSTARANÝCH INVESTÍCII 879,2 5 465,9 -4 586,7 -83,9 %

OBJEM ZARADENÝCH INVESTÍCII 50 077,5 61 786,1 -11 708,6 -19,0 %

OBEŽNÝ MAJETOK: 24 823,9 15 649,6 9 174,2 58,6 %

z toho: ZÁSOBY (SKLADOVÉ ZÁSOBY MATERIÁLU) 5 001,5 3 916,6 1 084,8 27,7 %

POHĽADÁVKY CELKOM (BRUTTO) 14 056,1 6 898,1 7 158,0 103,8 %

Z TOHO: POHĽADÁVKY Z OBCHODNÉHO 
STYKU (BRUTTO) 

7 094,9 4 606,7 2 488,2 54,0 %

 z toho: PO LEHOTE SPLATNOSTI 429,6 485,1 -55,6 -11,5 %

FINANČNÉ ÚČTY 122,7 6,1 116,6 1922,6 %

z toho: BANKOVÉ ÚČTY 122,7 2,5 120,2 4861,9 %

KRÁTKODOBÝ FINANČNÝ MAJETOK 6 033,4 4 594,6 1 438,9 31,3 %

ČASOVÉ ROZLÍŠENIE 120,6 142,9 -22,4 -15,7 %

                 VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY (PASÍVA) SPOLU 75 901,1 83 044,6 -7 143,6 -8,6 %

 

EKONOMIKA
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NEOBEŽNÝ MAJETOK

Neobežný majetok medziročne poklesol o 24,2 % a k 31. 12. 2021 bol na úrovni 50 956,7 tis. EUR. 
Pokles nastal v dôsledku precenia majetku na reálnu hodnotu podľa znaleckého posúdenia v súvislosti 
so zlúčením. 

ÚPRAVA NA REÁLNU HODNOTU V EUR 

(V TIS. EUR) ÚČTOVNÁ 
HODNOTA

ÚPRAVA 
NA REÁLNU 
HODNOTU

REÁLNA 
HODNOTA

DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK 110 686 -13 227 97 459

DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK 58 558 656 -7 699 460 50 859 196

OCEŇOVACIE ROZDIELY Z PRECENENIA 
PRI ZLÚČENÍ, SPLYNUTÍ A ROZDELENÍ -12 756 623 -12 756 623

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA 
ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE 4 934 253 20 469 310 25 403 863

OBEŽNÝ MAJETOK
Obežný majetok medziročne narástol o  58,6 % 
a  k  31. 12. 2021 bol na úrovni 24  823,9 tis. EUR. 
Na nárast malo vplyv zvýšenie stavu zásob uhlia 
a nárast pohľadávok z obchodného styku z dôvo-
du zvýšenej dodávky elektrickej energie pre spo-

ločnosť SPP a tiež nárast pohľadávky na dotáciu 
v  mysle platnej zmluvy o nenávratnej finančnej 
pomoci na realizáciu investičnej akcie „Stavebné 
úpravy exitujúcich rozvodov tepla a zmena média 
z parného na horúcovodné – druhá časť“.

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY

NÁVRH NA VYSPORIADANIE STRATY
Spoločnosť dosiahla v roku 2021 stratu vo výš-
ke 25 403 863 EUR. K dátumu tejto výročnej 
správy nebolo o vyrovnaní straty za účtovné 
obdobie končiace sa 31. decembra 2021 rozhod-
nuté valným zhromaždením. Štatutárny orgán 

Spoločnosti navrhuje vysporiadať stratu za rok 
2021 prevodom na účet 428 - Nerozdelený zisk 
minulých rokov Nástupníckej spoločnosti v súlade 
so zmluvou o zlúčení.

EKONOMIKA

Nárast rezerv je spôsobený najmä tvorbou rezer-
vy na technickú rekultiváciu a nevýhodnú zmluvu 
v roku 2021. Hodnota bankových úverov medziroč-
ne poklesla, nakoľko spoločnosť nečerpala žiadny 
nový úver. Stav bankových úverov k 31. 12. 2021 je 

vo výške 11 265,3 tis. EUR. Nárast záväzkov z ob-
chodného styku o 31,8 % nastal z dôvodu zvýšené-
ho objemu nákupu uhlia koncom roka 2021, kedy 
zaznamenalo uhlie významný pokles priemernej 
ceny.
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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. 

Na základe rozhodnutia jediného akcionára spo-
ločnosti dôjde k 1. máju 2022 k zápisu zlúčenia sku-
piny teplárenských spoločností, ktorej súčasťou je 
aj Spoločnosť, pričom Spoločnosť je zanikajúcou 
spoločnosťou bez likvidácie a právnym nástupcom 
sa stane sesterská spoločnosť MH Teplárenský hol-
ding, a.s., IČO 36211541 (do 31. decembra 2021 pod 
názvom Tepláreň Košice, a. s. v kratke TEKO, a. s.). 

Keďže rozhodný deň pre účely zlúčenia bol 
v  Zmluve o zlúčení stanovený na 1. januára 2022, 
Spoločnosť zostavila mimoriadnu účtovnú závier-
ku ku dňu predchádzajúcemu rozhodnému dňu, 
t. j. k 31. decembru 2021. Zároveň od tohto dátu-
mu vrátane sa úkony zanikajúcej spoločnosti po-
važujú z hľadiska účtovníctva za úkony vykonané 
na účet nástupníckej 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

Spoločnosť nerealizovala v roku 2021 žiadne vý-
davky na činnosť v oblasti výskumu a vývoja a ne-
plánuje ani v roku 2022 investovať do tejto oblasti.

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 prispelo 
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 tých-
to udalostí na spoločnosť však v danom momente 
nie je možné úplne predvídať a vyčísliť.

Po 31. decembri 2021 a do dňa zostavenia výročnej 
správy nenastali žiadne také udalosti, ktoré by význam-
ným spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva spoločnosti.

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
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KONTAKTY

SÍDLO SPOLOČNOSTI
      Košická 11, 011 87 Žilina    
 041 5064 240                         
 ziltep@ziltep.sk 

TÍM SLUŽIEB ZÁKAZNÍKOM
 
 041 5064 257

TÍM OBCHODNÉHO ROZVOJA
    
 041 5064 101

PORUCHOVÁ SLUŽBA
   
 041 5064 222,
 po 15. hod. 0917 201 321

 
V ŽILINE DŇA 31. MARCA 2022  


