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MONTÁŽ, OPRAVA A ÚDRŽBA A ODBORNÉ PREHLIADKY A SKÚŠKY ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ 

VODOINŠTALATÉRSTVO A KÚRENÁRSTVO 

ELEKTROINŠTALATÉRSTVO 

ZÁMOČNÍCTVO 

KOVOOBRÁBANIE 

LABORATÓRNY ROZBOR VÝHREVNOSTI PALÍV (KALORIMETRIA) 

VÝROBA A PREDAJ DEMINERALIZOVANEJ VODY 

UBYTOVACIE SLUŽBY 

PRENÁJOM STAVEBNÝCH STROJOV A MECHANIZMOV 

KÚPA TOVARU NA ÚČELY JEHO PREDAJA KONEČNÉMU SPOTREBITEĽOVI (MALOOBCHOD) V ROZSAHU 
VOĽNÝCH ŽIVNOSTÍ 

KÚPA TOVARU NA ÚČELY JEHO PREDAJA INÝM PREVÁDZKOVATEĽOM ŽIVNOSTI (VEĽKOOBCHOD) 
V ROZSAHU VOĽNÝCH ŽIVNOSTÍ 

SPROSTREDKOVATEĽSKÁ ČINNOSŤ V ROZSAHU VOĽNÝCH ŽIVNOSTÍ 

PORADENSTVO V ENERGETIKE 

CESTNÁ MOTOROVÁ DOPRAVA - CESTNÁ NÁKLADNÁ DOPRAVA 

VÝROBA ELEKTRINY 

VÝROBA TEPLA 

VÝKUP TEPLA 

ROZVOD ELEKTRINY 

ROZVOD TEPLA 

MONTÁŽ A OPRAVY MERACEJ A REGULAČNEJ TECHNIKY 

MONTÁŽ VODOMEROV A MERAČOV TEPLA 

VÝKUP ELEKTRINY 

PREVÁDZKOVANIE DOPRAVY NA DRÁHE 

PREVÁDZKOVANIE DRÁHY 

ODBYT ELEKTRINY A TEPLA, VČÍTANE POSKYTOVANIA SLUŽIEB SÚVISIACICH S DODÁVKOU, ODBEROM 
ALEBO POUŽÍVANÍM ELEKTRINY A TEPLA 

POČÍTAČOVÉ SLUŽBY A SLUŽBY SÚVISIACE S POČÍTAČOVÝMI SPRACOVANÍM ÚDAJOV 

VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA 

ČINNOSŤ PODNIKATEĽSKÝCH, ORGANIZAČNÝCH A EKONOMICKÝCH PORADCOV 

REKLAMNÉ A MARKETINGOVÉ SLUŽBY, PRIESKUM TRHU A VEREJNEJ MIENKY

PREDMET ČINNOSTI
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 PREDSTAVENSTVO

 PREDSEDA	PREDSTAVENSTVA:	Ing.	Anton	Brčka

	 PODPREDSEDA	PREDSTAVENSTVA:	Mgr.	Ján	Štriho,	EMBA

	 ČLEN	PREDSTAVENSTVA:	Ing.	Norbert	Skákala

 DOZORNÁ RADA

 PREDSEDA	DOZORNEJ	RADY:	Mgr.	Anna	Paľovová

	 ČLEN	DOZORNEJ	RADY:	Ing.	Juraj	Krátky	

	 ČLEN	DOZORNEJ	RADY:	Slavomír	Mihálik

	 AKCIONÁR

	 MH	Manažment,	a.	s.,	Turbínová	3,	831	04	Bratislava

 VRCHOLOVÝ	MANAŽMENT

 GENERÁLNY	RIADITEĽ:	Ing.	Anton	Brčka

	 RIADITEĽ	ÚSEKU	VÝROBY:	Ing.	Bohuš	Prokeš

	 RIADITEĽ	ÚSEKU	EKONOMIKY	A	FINANCIÍ:	Mgr.	Ján	Štriho,	EMBA

ŠTATUTÁRNE ORGÁNY K 31. 12. 2021
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Vážené dámy, vážení páni, 
  
pozeráme sa spätne na rok, ktorý bol pre nás ro-
kom veľkých zmien. 

Spoločne sme naštartovali iniciatívy a projekty, 
ktoré vzhľadom na svoj rozsah a dôležitosť pri-
nášajú zásadný pozitívny obrat v živote našej 
teplárne.

Koniec zimnej vykurovacej sezóny sa stal koncom 
využívania uhlia na výrobu tepla, natrvalo sme 
uzavreli etapu spaľovania tohto fosílneho paliva. 
Vytesnením uhlia na jar 2021 sme sa stali zeleným 
zdrojom energie, kde dominantným palivom na 
výrobu tepla je biomasa.

Vysporiadanie sa s minulosťou nie je ľahké, nakoľ-
ko dodávateľ nového zdroja, najmä dvojice parných 
kotlov na biomasu v celkovom výkone 40 MW, bol 
v  značnom oneskorení, a tak celý rok, počas kto-
rého sme sa mali tešiť z nových zdrojov a využívať 
naplno novú technológiu, bol rokom tlaku na ukon-
čenie a odovzdanie diela. Vďaka vysokému nasade-
niu a  úsiliu našich pracovníkov vo výrobe sa nám 
podarilo pripraviť zdroje na zimnú prevádzku tak, že 
sme dodávky tepla v zimnom vykurovacom období 
zabezpečili na 100 %. Naviac sme sa pustili do pro-
jektov, ktorými sme odštartovali novú výkonnosť 
teplárne. Pripravili sme projekt na rekonštrukciu 
zdroja tak, aby sme mohli v nasledujúcich rokoch 
s vysokou pridanou hodnotou využívať paru na vý-
robu elektriny a stať sa významným výrobcom a do-
dávateľom elektrickej energie.

Zrealizovali sme prvú etapu vytesňovania pary, 
kde sme z lokality Balkán k nášmu rozdeľovacie-
mu bodu vymenili parné potrubie za horúcovod-
né v dĺžke 5,5 km. Naviac sa nám v príprave ďalšej 
etapy podarilo dosiahnuť zmenu projektu tak, že 
sme v nej zachovali parné rozvody, a tým sme si 
na najbližšie roky udržali kľúčových odberateľov 
technologickej pary (Kronospan, ŽOS).

Zásadné zmeny sa udiali aj v živote ľudí. Prešli 
sme dramatickou zmenou so znížením počtu pra-
covníkov na súčasných 54, pričom do širšieho ve-
denia teplárne prišli noví ľudia s novým pohľadom 
na svet a našu prácu. Všetky tieto zmeny sa diali 
na pozadí veľmi úzkej spolupráce v rámci našej 
holdingovej skupiny MHTH, zásadným predpokla-
dom našej zmeny sa stali časté interakcie a pod-
pora z vedenia holdingu, bez ktorej by hore uve-
dené zmeny neboli možné. 

Na záver svojho príhovoru chcem poďakovať všet-
kým pracovníkom teplárne za iniciatívu a schop-
nosť riešiť neľahké problémy v zložitom období 
a kolegom z holdingu, aktívne zapojeným do na-
šej zmeny, za ich nezištnú pomoc. Verím, že spo-
ločne dokážeme v nasledujúcich rokoch vybudo-
vať vo Zvolene technologicky modernú a špičkovú 
tepláreň. 

Ing.	Anton	Brčka
predseda	predstavenstva

PRÍHOVOR 
PREDSEDU 
PREDSTAVENSTVA
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ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA K 31. 12. 2021
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VÝROBNÉ AKTIVITY

PARAMETRE TEPLONOSNÝCH MÉDIÍ V SCZT  Tabuľka č. 1

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je výro-
ba tepla a zabezpečovanie hospodárnej prevádz-
ky sústavy centralizovaného zásobovania teplom 
(SCZT), ktorou dodáva teplo odberateľom do via-
cerých mestských častí mesta Zvolen. SCZT, pre-
vádzkovaná spoločnosťou Zvolenská teplárenská, 
a. s. (ZT), zabezpečuje dodávku tepelnej energie, 
vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody vo 
väčšine bytových objektov, administratívnych, 

zdravotníckych, kultúrnych, školských a športových 
zariadení v správe odberateľských organizácií, ale 
i  dodávku tepelnej energie technologického cha-
rakteru pre priemyselných odberateľov.

Rozvodné zariadenia v správe spoločnosti Zvolen-
ská teplárenská, a. s. tvoria primárne horúcovodné 
rozvody v celkovej dĺžke 17,6 km a primárne parné 
rozvody v celkovej dĺžke 2,6 km.

HORÚCOVOD SCZT ZVOLEN

Maximálny prevádzkový tlak                                                   1,6 MPa abs.

Teplotný spád vo vykurovacom období                                          130/70 °C pri tez=-11 °C

Teplotný spád mimo vykurovacieho obdobia                              80/50 °C

PAROVOD SCZT ZVOLEN 

Tlak                                                                                          1,4 MPa abs.

Teplota                                                                                      220 - 240 °C

ZDROJE TEPLA                                                                                                                                   2021

Vlastné zdroje                                             
Uhlie + biomasa MW 173

Zemný plyn MW 17

Cudzie zdroje (Bučina a.s.) Para MW 12,5

ZDROJE TEPLA SPOLU MW 202,5

ŠTRUKTÚRA ZDROJOV VYUŽITIA TEPLA  Tabuľka č. 2

VYUŽITIE TEPLA                   2020                  2021               % ROZDIEL

Dodávka odberateľom 112               119             106,25              + 7

Vlastná spotreba    9                  6 66,67               - 3

Užitočná dodávka tepla 121 125 103,31              +4

Straty v tepelných sieťach 15 20 133,69              +5

Dodávka tepla v MWh spolu 136 145 106,62              +9

  Tabuľka č. 3
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VÝROBNÉ AKTIVITY

ROKY 2020 2021

Výroba elektriny v teplárni 26 530,00 0,00

Výroba elektriny na HC Slatina 2 172,26 1 817,60

Vlastná spotreba elektriny 11 813,00 6 142,00

Množstvo vyrobeného tepla z vlastných zdrojov 
bolo o 111 954 MWh nižšie. Dôvodom bolo ukon-
čenie výroby elektriny na TG1 a TG5. V roku 2021 
došlo totiž k odstaveniu doterajších zdrojov tep-
la, to znamená kotlov K01 a K02. Nákupom tepla 
z cudzích zdrojov bolo umožnené spoľahlivo a bez-
pečne dodávať teplo odberateľom počas celého 
roka. Celková spoločná dodávka tepla z vlastných 
a cudzích zdrojov bola oproti roku 2020 vyššia 
o  7 000 MWh, t. j. o 7 %.

Straty v tepelno-technických zariadeniach rozvo-
du tepla dosiahli v roku 2021 hodnotu 20 GWh, 
ktorá kopíruje krivku nárastu užitočných dodávok 
tepla. Vzhľadom k prebiehajúcej rekonštrukcii pri-
márnych parných rozvodov a prechod na horúco-
vod počas roku 2021 – I. etapa – môžeme v blíz-
kej budúcnosti očakávať výrazné zlepšenie týchto 
hodnôt. 

ELEKTRINA   Tabuľka č. 4

Ako už bolo spomenuté, výroba elektrickej ener-
gie bola v roku 2021 ovplyvnená odstavením pre-
vádzky TpB. Toto nutné odstavenie bloku TpB súvi-
sí s odstávkou generátorov TG1 a TG5. V roku 2021 
tak spoločnosť vyrábala elektrickú energiu len 
ekologickým spôsobom na Malej vodnej elektrárni 

HC Slatina, umiestnenej na vodnom diele Môťová, 
s inštalovaným elektrickým výkonom 1,15 MWe.

Táto skutočnosť ovplyvnila aj množstvo nakupo-
vanej elektrickej energie pre vlastnú spotrebu. 



   

VYBRANÉ INVESTIČNÉ AKCIE  - BLIŽŠIA ŠPECIFIKÁCIA

EKOLOGIZÁCIA ZVOLENSKEJ TEPLÁRENSKEJ, A. S. ZVOLEN – MODERNIZÁCIA TEPLÁRNE A PO ROKU 2018

Výstavba parných kotlov spaľujúcich drevnú štiepku s celkovým inštalovaným výkonom 40 MW a ich 
kompletného príslušenstva spolu so sústavou plynových horúcovodných kotlov s celkovým inštalova-
ným výkonom 25 MW.

Súčasťou projektu je celá infraštruktúra dopravníkových dráh, skládok drevnej hmoty, chemickej úpra-
vovne vody, či výmenníkov tepla. 

Tento zdroj zabezpečí bezpečnú a ekologickú dodávku tepla v rámci SCZT Zvolen.
ZMENA MÉDIA V PARNÝCH ROZVODOCH I. ETAPA 

Tento projekt spočíva vo vytesnení pary ako teplonosného média v tých rozvodoch, ktoré nezabezpeču-
jú technologický odber tepla, keďže na vykurovanie je efektívnejším teplonosičom horúca voda. Výhody 
tohto projektu sa prejavia v stabilite dodávok tepla a hlavne v znížení strát v rozvodoch SCZT.
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INVESTIČNÉ AKTIVITY

V oblasti investícií sa spoločnosť zamerala na dva 
kľúčové projekty. 

Väčšina prostriedkov bola vynaložená hlavne na 
projekt „Ekologizácia Zvolenskej teplárenskej, a. s. 
Zvolen – Modernizácia Teplárne A po roku 2018“. 

Druhým kľúčovým projektom v roku 2021 bol pro-
jekt vytesnenia parných rozvodov v sústave cen-
tralizovaného zásobovania teplom „Zmena média 
v parných rozvodoch – I. etapa“. Na tento projekt 
spoločnosť úspešne čerpala prostriedky z európ-
skych fondov. 

CELKOVO TAK SPOLOČNOSŤ V ROKU 2021 INVESTOVALA 19 590,14 TIS. EUR.



ŠTRUKTÚRA NÁKLADOV VYNALOŽENÝCH NA OPRAVY  

2021  %

Opravy stavebné 70 173,66                 54,4

Údržba stavebná   1 535,00                   1,2

Opravy strojné 32 614,73                 25,3

Údržba strojná 24 638,52                  19,1

OPRAVY A ÚDRŽBA

Vzhľadom na prebiehajúcu modernizáciu zdroja a vytesňovanie parných rozvodov bolo na opravy v roku 
2021 vynaložených 129 tis. €.

Uskutočňovali sa predovšetkým bežné opravy a údržba (opravy rozvodov sústavy centralizovaného zá-
sobovania teplom, opravy mechanizmov a automobilov) a tzv. menovité opravy technických zariadení 
(oprava rýchlouzávernej tabule HC Slatina Zvolen, plánovaná údržba mechanizmov).

55 % OPRAVY STAVEBNÉ

1 % ÚDRŽBA STAVEBNÁ

25 % OPRAVY STROJNÉ

19 % ÚDRŽBA STROJNÁ
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INVESTIČNÉ AKTIVITY

ŠTRUKTÚRA NÁKLADOV VYNALOŽENÝCH NA OPRAVY   Graf č. 1

  Tabuľka č. 5



12Výročná správa 2021 MHTH, Zvolenská teplárenská, a. s.

OBCHODNÉ AKTIVITY

CENA TEPLA

Zvolenská teplárenská, a. s. patrí medzi cenovo 
najvýhodnejších dodávateľov tepla vo Zvolene. 
Cieľom spoločnosti je zabezpečiť kvalitnú, spoľah-

livú a efektívnu dodávku tepla, spolu s udržaním 
konkurencieschopnosti ceny tepla.

ZLOŽKY CENY TEPLA                   
SCHVÁLENÁ 

CENA
2021 

SKUTOČNÁ 
CENA
2021 

ROZDIEL % ZMENY

Variabilná zložka (€/kWh) bez DPH 0,0399 0,0391 -0,0008 -2,05 %

Fixná zložka (€/kW) bez DPH 168,7993 168,7993 0,0000 0,00 %

Priemerná celková cena (€/MWh) bez DPH 71,749 70,949 -0,8000 -1,13 %

Priemerná celková cena (€/GJ) bez DPH 19,930 19,708 -0,2222 -1,13 %

  Tabuľka č. 6

Zvolenská teplárenská, a. s., vráti na základe zúč-
tovania cien tepla za rok 2021 odberateľom 2 % 
z maximálnej celkovej ceny schválenej Úradom 

pre reguláciu sieťových odvetví Rozhodnutím 
č. 0054/2021/T o cene tepla z 25. 11. 2020.

ZLOŽKY CENY TEPLA                   
SKUTOČNÁ 

CENA
2021 

SKUTOČNÁ 
CENA
2020 

ROZDIEL % ZMENY

Variabilná zložka (€/kWh) bez DPH 0,0391 0,0391 0,0000 0,00 %

Fixná zložka (€/kW) bez DPH 168,7993 158,278 10,5213 6,65 %

Priemerná celková cena (€/MWh) bez DPH 70,949 68,964 1,99 2,88 %

Priemerná celková cena (€/GJ) bez DPH 19,708 19,157 0,55 2,88 %

  Tabuľka č. 7

Spoločnosť napriek rastu cien vstupných energe-
tických komodít pristúpila k zmene ceny tepla na 
rok 2021 len vo fixnej zložke ceny tepla, ktorá bola 
spôsobená znížením regulačného príkonu a zvý-
šením nákladov na odpisy, spôsobené výstavbou 

nového zdroja. Priemerná celková cena vzrástla 
o 1,99 €/MWh a dosiahla hodnotu 70,949 €/MWh, 
čo predstavuje medziročný nárast o 2,9 %.



OBCHODNÉ AKTIVITY

POČET ODBERATEĽOV A ODBERNÝCH MIEST   Graf č. 2

71 % BYTY

3 % ZDRAVOTNÍCTVO

6 % PRIEMYSEL

V roku 2021 boli do SCZT pripojené objekty s cel-
kovým inštalovaným tepelným výkonom 1,2 MW.
Medzi novopripojené objekty patrí nový objekt 
URGENT – Nemocnica AGEL a bytový dom Hájik 
na Lučeneckej ceste vo Zvolene

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 energetic-
kej certifikácie budov je faktor primárnej energie, vďaka 
ktorému stavebníci splnili legislatívne požiadavky.

Spoločnosť Zvolenská teplárenská, a. s. plánuje 
v roku 2022 pripojiť nové projekty bytového a ad-
ministratívneho segmentu, ako aj rozšíriť spolu-
prácu pri správe tepelných zariadení v objektoch 
štátnej a miestnej samosprávy na území mesta, 
kde chceme ponúknuť svoje odborné znalosti.

80 

70

60

50

40

30

20

10

0

Počet odberateľov Počet odberných miest

2020 52 71

2021 52 73

ŠTRUKTÚRA ODBERATEĽOV   Graf č. 3

14 % OSTATNÍ

6 % ŠKOLSTVO
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ROZVOJOVÉ AKTIVITY A NOVOPRIPOJENÉ OBJEKTY

ZÁKAZNÍCI
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ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Spoločnosť Zvolenská teplárenská, a. s. sa vykoná-
vaním činností v oblasti výroby tepla zaraďuje do 
odvetvia priemyslu, ktoré ovplyvňuje všetky zložky 
životného prostredia, najmä 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 spoločnosti sú vedení k dodržiavaniu 
zásad správneho environmentálneho správania sa. 
Spoločnosť, v rámci dlhodobých a krátkodobých 
plánov, prijala úlohy, plnením ktorých sa snaží udr-
žiavať svoje environmentálne správanie, na úrovni 
požadovanej legislatívnymi predpismi. 

Za účelom predchádzania haváriám bola v pre-
vádzke vykonávaná vlastná kontrolná činnosť za-
meriavaná na kontrolu dodržiavania legislatívnych 
predpisov ako aj podmienok uložených v integro-
vaných povoleniach vydaných Slovenskou inšpek-
ciou životného prostredia (SIŽP). V roku 2021 bola 
vo Zvolenskej teplárenskej, a. s. vykonaná externá 
kontrola zo strany Slovenskej inšpekcie životného 
prostredia zameraná na oblasť vodného hospo-
dárstva a odpadov. Kontrola nepreukázala žiadne 
pochybenia. 

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

SPOLOČNOSŤ PRESADZUJE OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
REALIZÁCIOU VIACERÝCH ČINNOSTÍ:

MINIMALIZÁCIOU MOŽNOSTI OHROZENIA PODZEMNÝCH A POVRCHOVÝCH VÔD VYKONÁVANÍM 
PLÁNOVANEJ ÚDRŽBY, REKONŠTRUKCIOU A OPRAVAMI EXISTUJÚCICH STAVIEB A ZARIADENÍ, 
V KTORÝCH SA ZAOBCHÁDZA SO ZNEČISŤUJÚCIMI LÁTKAMI, ABY BOLO MOŽNÉ PRI MIMORIAD-
NYCH OKOLNOSTIACH ZABRÁNIŤ NEŽIADUCEMU ÚNIKU TÝCHTO LÁTOK DO PÔDY, PODZEMNEJ 
VODY, ALEBO STOKOVEJ SIETE, A ABY SA TÝM ZABRÁNILO ICH NEŽIADUCEMU ZMIEŠANIU S OD-
PADOVÝMI VODAMI ALEBO S VODOU Z POVRCHOVÉHO ODTOKU, 

PREVÁDZKOVANÍM PREDČISTIACICH A ČISTIACICH ZARIADENÍ ODPADOVÝCH VÔD V SÚLADE 
S PREVÁDZKOVÝM PORIADKOM,

PLNENÍM POVINNOSTÍ VYPLÝVAJÚCICH Z PLATNEJ LEGISLATÍVY PRE OBJEKTY A ZARIADENIA, 
V KTORÝCH SA MANIPULUJE SO ZNEČISŤUJÚCIMI LÁTKAMI,

SEPARÁCIOU ODPADOV A NÁSLEDNÝM ZNIŽOVANÍM TVORBY KOMUNÁLNEHO ODPADU, ZHOD-
NOCOVANÍM VYBRANÝCH DRUHOV ODPADOV,

VYKONÁVANÍM INTERNEJ KONTROLNEJ ČINNOSTI,

ZABEZPEČOVANÍM PREVENCIE V OBLASTI PREDCHÁDZANIA HAVÁRIÁM,

VYKONÁVANÍM OPRÁVNENÝCH MERANÍ EMISIÍ VYPÚŠŤANÝCH DO OVZDUŠIA, 

ZVEREJŇOVANÍM ÚDAJOV O VPLYVE PREVÁDZOK NA KVALITU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
NA VLASTNEJ INTERNETOVEJ STRÁNKE,

V OBLASTI PREVENCIE OBMEDZOVANÍM VÝSKYTU NEGATÍVNYCH VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROS-
TREDIE.



ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
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Hlavným cieľom v oblasti ochrany ovzdušia je 
trvalé znižovanie emisií znečisťujúcich látok na 
najnižšiu technicky a ekonomicky dosiahnuteľnú 
úroveň. Znižovanie množstiev emisií znečisťujú-
cich látok je dosiahnuté modernizáciou a výstav-
bou nových zdrojov na výrobu tepla (HK3, HK5, 
PK1, PK2), dodržiavaním prevádzkovej disciplíny, 
optimalizáciou a riadením spaľovacích proce-
sov, pravidelnou údržbou a vykonávaním servisu 
spaľovacích zariadení. Nové zdroje znečisťovania 
ovzdušia  (HK3, HK5) používajú ako základné pa-
livo zemný plyn. V súčasnej dobe sú tieto zdroje 
v skúšobnej prevádzke. Nové zdroje PK1, PK2 boli 
prevádzkované, v rámci testovacej prevádzky, na 
palivo drevná štiepka so stabilizáciou zemný plyn. 
V rámci opatrení na ochranu ovzdušia a zníženia 

množstva emitovaných znečisťujúcich látok bolo 
ukončené používanie hnedého uhlia v prevádzke 
TpB, táto časť prevádzky bola odstavená.

Na mobilnom zdroji znečisťovania ovzdušia bolo 
v roku 2021 vykonané oprávnené meranie na pre-
ukázanie dodržiavania emisných limitov realizova-
né oprávnenou akreditovanou meracou skupinou. 
Meraním bolo preukázané dodržiavanie emisných 
limitov. Oprávnené merania na nových zdrojoch 
budú vykonané počas skúšobnej prevádzky. 

Prehľad o celkových emitovaných množstvách 
znečisťujúcich látok zo zdrojov znečisťovania 
ovzdušia spoločnosti v roku 2021 je uvedený v ta-
buľke nižšie.

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 1,7

SO2 4,3

Nox 111,1

CO 529,5

ΣC 3,3

PREHĽAD O CELKOVÝCH EMITOVANÝCH MNOŽSTVÁCH   Tabuľka č. 8

ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK



ODPADY V ROKU 2021 ZHODNOCOVANÉ ZNEŠKODŇOVANÉ

Spôsob 
zhodnotenia/ 
zneškodnenia 

materiálovo energeticky kompostova-
ním skládkovaním

iným 
spôsobom

Percentuálny podiel 69,65 0 0 30,35 0
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ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

OCHRANA VÔD

V roku 2021 bolo ukončené naplavovanie hydroz-
mesi popolčeka zo spaľovania palív na odkalisko. 
Bola venovaná zvýšená pozornosť variantnému 
riešeniu ukladania popolčeka zo spaľovania drev-
nej štiepky a jeho potencionálnemu využitiu v rám-

ci možností zhodnotenia resp. využitia. V roku 2021 
bolo zhodnotených 69,65 % z celkového množstva 
vzniknutých odpadov a nevyskytla sa žiadna havá-
ria v oblasti nakladania s odpadmi.

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Spoločnosť má spracované a schválené havarijné 
plány a postupy pri riešení mimoriadneho zhoršenia 
vôd pre prevádzku Tepláreň, Odkalisko, HC Slatina. 
V  rámci internej kontrolnej činnosti je vykonávaná 
pravidelná kontrola a doplňovanie prostriedkov ur-
čených na zneškodňovanie únikov znečisťujúcich lá-
tok. V roku 2021 nedošlo k ekologickej havárii, ktorá 
by spôsobila mimoriadne zhoršenie kvality vôd.

Kontrola dodržiavania limitných hodnôt sledovaných 
ukazovateľov kvality odpadových vôd, v zmysle mo-
nitoringu určenom SIŽP, bola zabezpečovaná pro-
stredníctvom analýz vykonávaných akreditovaným 
laboratóriom. Výsledky meraní kvality odpadových 
vôd odvádzaných z jednotlivých prevádzok sú sledo-
vané a vyhodnocované.

Podľa § 33a zákona č. 17/1992 Zb. o životnom pro-
stredí v znení neskorších predpisov zverejňuje 
spoločnosť údaje o vplyve prevádzok na jednotlivé 

zložky životného prostredia. Údaje v roku 2021 boli 
sprístupnené pre verejnosť na webovej stránke 
spoločnosti www.zvtp.sk.

ZVEREJŇOVANIE INFORMÁCIÍ O ZNEČISŤOVANÍ ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Prevádzky spoločnosti sa svojimi parametrami za-
raďujú medzi prevádzky, ktoré podliehajú režimu 
zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečis-
ťovania životného prostredia. V oblasti integrovanej 
prevencie a kontroly znečisťovania bolo zabezpe-
čované, najmä plnenie a dodržiavanie podmienok 
uložených v integrovaných povoleniach a ich zme-

nách, ktoré boli vydané pre prevádzky spoločnosti 
Slovenskou inšpekciou životného prostredia. 

V roku 2021 bolo Slovenskou inšpekciou životné-
ho prostredia vydaných päť zmien integrovaného 
povolenia pre prevádzku Tepláreň A a dislokovanú 
prevádzku Výhrevňa Balkán. 

INTEGROVANÁ PREVENCIA A KONTROLA ZNEČISŤOVANIA

PREHĽAD O ZHODNOCOVANÍ A ZNEŠKODŇOVANÍ ODPADOV V ROKU 2021    Tabuľka č. 9



ĽUDSKÉ ZDROJE
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ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANOSTI
K 31. decembru 2021 pracovalo pre spoločnosť Zvolenská teplárenská, a. s. 54 zamestnancov. Z celko-
vého počtu zamestnancov bol podiel žien 31,5 %.

POČET ZAMESTNANCOV       Graf č. 4
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PERSONÁLNA POLITIKA
Bezpečnosť a zodpovednosť - to boli v roku 2021 kľú-
čové atribúty, ktorými sme museli rýchlo zareagovať 
na vzniknutú situáciu v súvislosti s vývojom pandé-
mie ochorenia COVID-19 na Slovensku. Našim cieľom 
bolo ochrániť zamestnancov a zároveň zabezpečiť 
dodávku tepla, teplej vody a elektriny pre domácnos-
ti, nemocnice ako aj ďalších našich klientov. 

V rámci sociálneho programu spoločnosti sme pri-
pravili a zrealizovali rad benefitov pre zamestnancov 
zameraných na poskytovanie sociálnej výpomoci 
a podporu fyzického a duševného zdravia realizova-
ného, o. i. formou zabezpečenia vitamínových balíč-
kov.

Interná komunikácia bola v roku 2021 obzvlášť 
dôležitá. Spoločnosť kladie vysoký dôraz na pra-
videlné a aktuálne informovanie svojich zamest-
nancov prostredníctvom všetkých dostupných ko-
munikačných kanálov o stave, vývoji a kľúčových 
krokoch v boji s pandémiou.

Zamestnávateľ zabezpečoval pre svojich zamest-
nancov pracovnú zdravotnú službu a lekárske pre-
hliadky v súvislosti s výkonom práce.

Rok 2021 sa niesol pre našu spoločnosť aj v duchu 
výrazných zmien v súvislosti so začlenením spoloč-
nosti do virtuálneho MH Teplárenského holdingu. 
Popri kľúčovej priorite, t. j. ochrane zdravia našich 
zamestnancov, sme aktívne participovali na proce-
se zmeny, ktorá vyústila do plánovaných raciona-
lizačných opatrení. Počet zamestnancov sa oproti 
predchádzajúcemu obdobiu fyzicky znížil o 32 za-
mestnancov, čo predstavuje zníženie o 37 %. Spo-
ločnosť od svojho vzniku v roku 2002, kedy zamest-
návala 317 zamestnancov, znížila stav k 31. 12. 2021 
o 263 zamestnancov, čo je celkové zníženie o 83 %.
 
Túto zmenu sme zvládli vďaka silnej tímovej práci, 
analýze, poznaniu trendov a neustálej komunikácii. 
Uvedené znaky nášho prístupu sú súčasťou zmeny 
firemnej kultúry, na ktorej spoločne pracujeme. 
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33 % ODBORNÉ 
VZDELÁVANIE

67 % ZÁKONNÉ
VZDELÁVANIE
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VZDELANOSTNÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANCOV V ROKU 2021       Graf č. 5
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VZDELÁVANIE  ZAMESTNANCOV        Graf č. 6

V roku 2021 spoločnosť zameriavala svoju pozor-
nosť na prehlbovanie kvalifikácie svojich zamest-
nancov a rozširovanie odborných spôsobilostí pre 

jednotlivé pracovné pozície. Vzhľadom na prijaté 
reštrukturalizačné opatrenia a zlučovanie pozícií 
dominovali zákonné vzdelávacie aktivity.
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PRACOVNÁ ÚRAZOVOSŤ SPOLOČNOSTI 2020 2021

Druh PÚ
(počet za rok)

Evidované 2 1

Registrované 1 0

Lekárske ošetrenie (počet úrazov, kedy bolo potrebné lekárske 
ošetrenie)

1 1

Práceneschopnosť (počet dní PN spolu za rok) 29 0

Prísne dodržiavanie všetkých pravidiel na ochra-
nu zdravia, ochranu pred požiarmi, pravidelná 
osveta, svedomitá práca, množstvo podaných 
zlepšujúcich opatrení priamo od zamestnancov 
a podpora vedenia spoločnosti majú viesť k udrža-
niu trendu nulovej pracovnej úrazovosti, choroby 
z povolania a mimoriadnej udalosti.

Nosnou témou roka 2021 bola pretrvávajúca celosve-
tová problematika – COVID-19. Výrazne ovplyvnila 
všetkých zamestnancov, ich procesy a aktivity. Ako 
aj v bežných činnostiach BOZP, spoločnosť Zvolenská 
teplárenská a. s., za výraznej podpory MH Tepláren-
ského holdingu, pristúpila k riešeniam v súvislosti s 
pandemickou situáciou nadštandardne: 

zavedením prísnych hygienických opatrení - 
germicídne žiariče na vybraných pracoviskách, 

extra dezinfekcia priestorov, pravidelné pre-
vencie na kritických útvaroch ako je elektrove-
lín a technologický velín,
poskytnutím ochranných prostriedkov pre za-
mestnancov - bavlnené aj jednorazové rúška, res-
pirátory, rukavice, osobná dezinfekcia, 
pravidelné testovanie zamestnancov na ná-
klady spoločnosti – antigénové testovanie 
v priestoroch spoločnosti zdravotníkmi kúpe-
ľov Sliač. V rámci plošného štátneho testova-
nia sme ponúkli túto službu aj rodinným prí-
slušníkom, s cieľom zamedziť šíreniu vírusu 
medzi zamestnancami,
poskytnutím bezplatného antigénového samo-
testovania zamestnancom, ako aj preplácaním 
nákladov na antigénové testy, vykonané prostred-
níctvom mobilných odberných miest, počas tretej 
vlny prepuknutia pandémie.
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ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

        Tabuľka č. 10

Spoločnosť Zvolenská teplárenská, a. s. venovala 
v roku 2021 zvýšenú pozornosť optimalizácii orga-
nizačnej štruktúry tak, aby bola zachovaná kvali-
tatívna úroveň a efektivita pracovného procesu. 

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

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci patria medzi 
najvyššie priority spoločnosti, a preto je eliminova-
nie pracovnej úrazovosti na čo najnižšiu úroveň jej 
hlavným cieľom. Ten dosahuje Zvolenská tepláren-
ská,  a.  s. neustálym zisťovaním nebezpečenstiev 
a    ohrození pri výkone pracovných činností, monito-

rovaním zistených skutočností a prijímaním bezpeč-
nostných opatrení. Frekvencia úrazov a ich závažnosť 
sú hlavné ukazovatele bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci. Vďaka permanentne vynakladanému úsiliu 
všetkých zamestnancov sa podarilo ukončiť rok 2021 
bez registrovaného pracovného úrazu.



EKONOMIKA
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FINANČNÉ VÝSLEDKY 
 

V TIS. €            2021 2020 medziročný 
rast+/  pokles - % zmeny

Výnosy celkom 16 749,01 13 252,91 3 496,10 26,38

Náklady celkom 24 772,54 15 743,05 9 029,49 57,36

Výsledok hospodárenia pred zdanením -8 023,53 -2 490,14 -5 533,39 222,21

Daň z príjmov  odložená -1 078,65 -94,36 -984,30 1043,17

Daň z príjmov - splatná 0 0 0,00 0,00

Výsledok hospodárenia po zdanení -6 944,87 -2 395,78 -4 549,09 189,88

EBITDA 646,90 -904,15 1 551,06 -171,55

Spoločnosť ukončila hospodárenie za rok 2021 
so stratou vo výške 6 944 873 EUR. Strata pre-
vyšuje jednu tretinu základného imania a z tohto 
dôvodu predstavenstvo spoločnosti zvolá mimo-
riadne valné zhromaždenie. 

V porovnaní s biznis plánom na rok 2021 spoloč-
nosť splnila všetky svoje ciele a dosiahla pozi-
tívny prevádzkový výsledok  - EBIDTA na úrovni 
647 tis. EUR, čo je medziročný nárast tohto kľúčo-
vého ukazovateľa o viac ako 1,5 mil. EUR.

Výsledok hospodárenia bol významne ovplyvne-
ný tvorbou opravnej položky k dlhodobému ma-
jetku vo výške 6 431 688 EUR. Opravná položka 
bola zaúčtovaná na základe znaleckého posúde-
nia reálnej hodnoty k 31. 12. 2021 pre účely zlú-
čenia teplárenských spoločností. Tieto náklady 
nevyplývajú z bežnej hospodárskej činnosti spo-
ločnosti, ale sú výsledkom opatrení súvisiacich 
so zlúčením spoločností.

  Tabuľka č. 11
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ŠTRUKTÚRA VÝNOSOV V ROKU 2021        Graf č. 7
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vyššie tržby za teplo, v dôsledku vyššej ceny tepla a vyššej dodávky,

vyššie tržby za ostatné vlastné výrobky, najmä vyššie tržby za demineralizovanú vodu,

oblasť výnosov však výrazne ovplyvnila pohľadávka vzniknutá na základe vyúčtovania zmluvnej 
pokuty vo výške 6 381 661,40 EUR voči spoločnosti ENERGYCO, s. r. o. ako zhotoviteľovi stavby in-
vestičného projektu „Ekologizácia tepelného zdroja”. K uvedenej pohľadávke je vytvorená oprav-
ná položka v 100 % výške pohľadávky vzhľadom na vysoké riziko nevymožiteľnosti pohľadávky 
a pravdepodobnosť vymáhania súdnou cestou. Z uvedeného dôvodu má táto pohľadávka nulový 
dopad na hospodárenie spoločnosti a nie je vykazovaná v grafe “Štruktúra výnosov v roku 2021”,

na medziročnú zmenu malo veľký vplyv aj ukončenie výroby na TG a poskytovanie PPS.

Tržby z predaja hlavných komodít – tepla a elektriny majú 80 % podiel na celkových výnosoch.

VÝNOSY  

V roku 2021 spoločnosť dosiahla výnosy vo výške 16 749,01 tis. EUR. 
Medziročne sa výnosy zvýšili o 26,4 %, na ich nárast mali vplyv:
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PREHĽAD A MEDZIROČNÉ POROVNANIE POLOŽIEK VÝNOSOV  Tabuľka č. 12 

TRŽBY A VÝNOSY CELKOM (V TIS. €)
           

2021 2020 medziročný 
rast+/  pokles - % zmeny

Tržby z predaja tepla 8 077,5 7 856,4 221,1 2,81 %

Nevrátený kondenzát 7,9 10,1 -2,1 -21,26 %

Priemyselná voda 24,2 19,5 4,7 24,08 %

Demivoda 283,6 270,5 13,1 4,83 %

Tržby za elektrinu, PPS, RE 172,9 3 265,9 -3 093,1 -94,71 %

Ostatné služby 247,8 226,7 21,1 9,31 %

Aktivácia vl. investícií do výnosov 812,4 35,7 776,7 2 172,69 %

Predaj IM, DLHM 89,7 0,7 89,0 12 827,24 %

Ostatné výnosy 7 033,1 1 567,4 5 465,7 348,71 %

Tržby a výnosy celkom 16 749,01 13 252,91 3 496,10 26,38 %
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NÁKLADY 
Náklady spoločnosti boli v roku 2021 vo výške 24 772,54 tis. EUR, pričom v medziročnom porovnaní 
došlo k ich zvýšeniu o 57,4 %.

Na zvýšenie nákladov mal hlavný vplyv nárast položiek: 

náklady na energie,

precenenie aktív,

tvorba rezervy na rekultiváciu odkaliska a tvorba rezervy na rekultiváciu skládky uhlia,

ostatné náklady významne ovplyvnila tvorba opravnej položky k pohľadávke za náhradu 
škody (zmluvná pokuta) k investičnému projektu „Ekologizácia tepelného zdroja II. etapa“ 
vo výške 6 381 661,40 € voči spoločnosti ENERGYCO, s. r. o. ako zhotoviteľovi stavby. K uvedenej 
pohľadávke je vytvorená opravná položka v 100 % výške pohľadávky vzhľadom na vysoké riziko 
nevymožiteľnosti pohľadávky a pravdepodobnosť vymáhania súdnou cestou, a preto uvedená 
tvorba OP má nulový dopad na hospodárenie spoločnosti a nie je vykazovaná v grafe “Štruktúra 
nákladov v roku 2021”.



Významným poklesom v nákladoch sú náklady na palivo a nákup tepla. Oproti roku 2020 je to až 
o 35,66 %. Ďalší významný pokles je v položke nákladov na opravy a materiál. V roku 2021 sa realizovali 
hlavne bežné náhodné opravy.

PODROBNEJŠIE MEDZIROČNÉ ZMENY V NÁKLADOVÝCH POLOŽKÁCH Tabuľka č. 13

NÁKLADY (V TIS. €)
           

2021 2020 medziročný 
rast+/  pokles - % zmeny

Náklady na palivo a výkup tepla 4 260,4 6 621,7 -2 361,3 -35,66 %

Náklady na materiál 46,2 164,6 -118,3 -71,91 %

Spotreba energie 868,9 687,4 181,5 26,40 %

Náklady na nevrátený kondenzát 225,6 182,9 42,7 23,36 %

Spotreba vody 38,5 57,6 -19,1 -33,11 %

Poplatok za odchýlky SEPS 22,7 19,7 3,0 15,07 %

Opravy dodávateľské 129,0 174,2 -45,3 -25,97 %

Náklady služby 1 154,3 1 105,3 49,1 4,44 %

Osobné náklady 1 813,1 2 421,5 -608,5 -25,13 %

Odpisy HIM a NIM 8 368,3 2 429,8 5 938,5 244,40 %

Ostatné prevádzkové náklady 7 413,7 1 609,7 5 804,0 360,56 %

Finančné náklady 431,9 268,7 163,2 60,75 %

Náklady celkom 24 772,54 15 743,05 9 029,49 57,36 %
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EKONOMIKA

ŠTRUKTÚRA NÁKLADOV V ROKU 2021        Graf č. 8

6 % OSTATNÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY 
2 % FINANČNÉ NÁKLADY

23 % PALIVO A NÁKUP TEPLA

7 % MATERIÁL A ENERGIE

45 % ODPISY HIM

7 % OPRAVY A SLUŽBY

10 % OSOBNÉ NÁKLADY
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EKONOMIKA

Pokles bol v položkách obežného majetku hlavne z titulu zníženia pohľadávky na dotáciu na projekt 
“Zmena média v parných rozvodoch” o sumu 4 839,38 tis. EUR a predaja nepotrebných zásob materiálu 
vo výške 97,18 tis. EUR.

MAJETOK 

V TIS. € 2021 2020
medziročný 

rast+/  
pokles -

% zmeny

Majetok (aktíva) spolu 52 344,80 45 316,10 7 028,70 15,51
z toho:

Neobežný dlhodobý majetok (netto): 42 433,90 31 635,30 10 798,60 34,13

z toho:
objem obstaraných investícii 19 590,14 17 488,92 2 101,22 12,01

objem zaradených investícii 17 365,89 32,93 17 339,31 65237,52

Obežný majetok: 9 866,50 13 612,20 -3 745,70 -27,52
z toho: 

Zásoby (skladové zásoby materiálu) 63,5 339,7 -276,2 -81,31

Pohľadávky celkom 8 889,14 12 509,90 -3620,76 -28,94

z toho: Pohľadávky z obchodného 
styku 

1 398,03 1 247,42 150,61 12,07

z toho: po lehote splatnosti 125,80 152,10 -26,3 -17,29

Finančné účty 913,83 766,57 147,26 19,21

z toho: bankové účty 408,80 763,20 -354,4 -46,44

krátkodobý finančný majetok 504,90 3,30 501,6 15200,00

Vlastné imanie a záväzky (pasíva) spolu 52 344,80 45 316,10 7 028,70 15,51

 z toho: Vlastné imanie 4 005,42 8 729,80 -4 724,38 -54,12

z toho: Výsledok hospodárenia min. rokov -12 205,00 -9 760,80 -2 444,20 25,04

Záväzky celkom 37 173,50 25 323,30 11 850,20 46,80

z toho: Rezervy 4 519,40 2 074,90 2 444,50 117,81

Bankové úvery 25 938,80 18 129,40 7 809,40 43,08

Záväzky krátkodobé a dlhodobé 6 715,30 5 118,90 1 596,40 31,19

z toho: Záväzky z obchodného styku 3 093,70 4 887,00 -1 793,30 -36,70

z toho: po lehote splatnosti 323,59 632,90 -307,50 -48,59

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

Tabuľka č. 14VYBRANÉ POLOŽKY MAJETKU ZT, a. s.
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NEOBEŽNÝ MAJETOK
Majetok spoločnosti medziročne vzrástol o 15,51 % 
a k 31. 12. 2021 a je na úrovni 52 344,80 tis. EUR. 
Nárast majetku predstavovalo zaradenie časti in-
vestičnej akcie “Ekologizácia tepelného zdroja” tzv. 

horúcovodného ostrova v hodnote 9 148, 05 tis. 
EUR a I. etapy zmeny média v parovode v hodnote 
6 943,15 tis. EUR.

OBEŽNÝ MAJETOK
Pokles bol v položkách obežného majetku hlavne 
z titulu zníženia pohľadávky na dotáciu na pro-
jekt “Zmena média v parných rozvodoch” o sumu 
4  839,38 tis. EUR a predaja nepotrebných zásob 

materiálu vo výške 97,18 tis. EUR.

V pohľadávkach z obchodného styku došlo k me-
dziročnému nárastu  o 12,07 %. 

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY
Spoločnosť vysporiadala stratu vo výške 
2 395 784,86 € na účet pasív 429 000 Neuhradená 
strata minulých rokov.

Najvyššou položkou tvorby rezerv k 31. 12. 2021 
je rezerva na nevyfakturované 10 % zádržné vo 
výške 2 550 813,31 EUR a nevyfakturované práce 
na investičnom projekte „Ekologizácia tepelného 

zdroja II. etapa“ vo výške 528 646,20 EUR voči spo-
ločnosti ENERGYCO, s. r. o. Dlhodobé rezervy sú 
tvorené na technickú rekultiváciu odkaliska popo-
lovín vo výške 362 452,01 EUR a biologickú rekulti-
váciu uhoľnej skládky vo výške 89 351,44 EUR, kto-
ré súvisia s ukončením prevádzkovania výrobnej 
technológie na uhlie. 

NÁVRH NA VYSPORIADANIE STRATY
Spoločnosť ukončila hospodárenie za rok 2021 so 
stratou vo výške 6 944 873 EUR. Strata prevyšuje 
jednu tretinu základného imania a z tohto dôvo-
du predstavenstvo spoločnosti zvolá mimoriadne 
valné zhromaždenie.

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.
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DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Na základe rozhodnutia jediného akcionára spo-
ločnosti dôjde k 1. máju 2022 k zápisu zlúčenia 
skupiny teplárenských spoločností, ktorej súčas-
ťou je aj ZT, a. s., pričom ZT, a. s. je zanikajúcou 
spoločnosťou bez likvidácie a právnym nástupcom 
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 zák-
ladný charakter podnikania a bude pôsobiť v ob-
lasti výroby a distribúcie tepla, a tiež prevádzko-
vania odovzdávacích staníc tepla aj v budúcnosti. 

PREDPOKLADANÝ BUDÚCI VÝVOJ 
ČINNOSTI ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Prioritou spoločnosti v roku 2022 bude zabezpe-
čenie spoľahlivých, bezpečných a stabilných do-
dávok tepla pre našich odberateľov. Zvyšovanie 
energetickej efektívnosti zariadení a znižovanie 
environmentálnej záťaže budú naďalej v centre 
pozornosti spoločnosti. Ambíciou je zabezpečiť 
aj organický rast spoločností formou pripájania 
nových objektov na siete centrálneho zásobo-
vania teplom. Cieľom pre rok 2022 ostáva zníže-
nie nákladov, čo má priamy vplyv na hospodár-
ske výsledky spoločnosti ako aj cenu tepla pre 
odberateľov.

Dôležitým cieľom pre rok 2022 je aj začlenenie spo-
ločnosti do novovznikajúceho MH Teplárenského 
holdingu a.s. ako entity patriacej do portfólia 
štátom vlastneného MH Manažmentu. Súčasťou 
tohto projektu je všetkých 6 štátom vlastnených 
teplární. V súvislosti s týmto projektom čaká 
spoločnosť rad zmien, najmä v oblasti riadenia 
a procesov, ktoré majú za cieľ efektívne naklada-
nie s verejnými prostriedkami a uplatnenie syner-

gických efektov pri zabezpečovaní kľúčových ko-
modít potrebných pre dodávky energií občanom 
a spoločnosti.

INFORMÁCIE O NÁKLADOCH 
NA ČINNOSŤ V OBLASTI VÝSKUMU 
A VÝVOJA

Účtovná jednotka neúčtovala v účtovnom roku 
náklady 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.

INFORMÁCIA, 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 dátume zostavenia účtovnej závierky nenastali 
žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na verné 
zobrazenie skutočností uvádzaných v tejto výroč-
nej správe.
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KONTAKTY
SÍDLO SPOLOČNOSTI

       

Vo Zvolene dňa 28. marca 2022

Zvolenská teplárenská, a. s.
Lučenecká cesta 25
961 50 Zvolen

045/24 24 111
sekretariat.zv@mhth.sk
www.zvtp.sk


