
 

 

Uznanie spoločenskej zodpovednosti  

(za svoje rozhodnutia a aktivity vo vzťahu k trvalo udržateľnému rozvoju, nad rámec zodpovednosti 

danej VODOHOSPODÁRSKEJ VÝSTAVBE, ŠTÁTNEMU PODNIKU  legislatívou) v oblasti: 

 Ekonomickej/hospodárskej: 

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK  aktívne pôsobí na liberalizovanom trhu s 

elektrinou vo fungujúcom konkurenčnom prostredí. Primárnym cieľom obchodu s elektrinou je 

realizácia predaja vyrobenej elektriny z vlastného zdrojového portfólia. Ide o elektrinu vyrobenú 

z obnoviteľného zdroja, využitím hydroenergetického potenciálu riek Dunaj a Váh. Pre zabezpečenie 

vlastných špecifických požiadaviek a aj požiadaviek odberateľov podnik obchoduje tiež s 

nakupovanou elektrinou. Podnik pôsobí v segmente obchodu so silovou elektrinou aj v segmente 

dodávky elektriny koncovým zákazníkom na domácom trhu. Okrem obchodu s elektrickou energiou je 

potenciál výrobných zariadení Vodnej elektrárne Žilina a od 10.3.2015 tiež Vodnej elektrárne 

Gabčíkovo využívaný aj na poskytovanie podporných služieb prevádzkovateľovi prenosovej sústavy 

SEPS, a. s. Podnik sa aktívne zúčastňuje dlhodobých aj krátkodobých aukcií na poskytovanie 

podporných služieb. 

Podnik neustále pokračuje aj v rozvoji činnosti úseku, ktorý sa zaoberá technicko-bezpečnostným 

dohľadom (TBD). Úsek sa podarilo posilniť vybudovaním operačných sústav zberu, prenosu a 

archivácie dát TBD v rámci jeho celoslovenského dispečingu i pravidelnou modernizáciou 

a rozširovaním prístrojového vybavenia. Vďaka špičkovému technickému vybaveniu a tímu 

špecialistov na bezpečnosť vodných stavieb, geotechniku, statiku, geofyziku, geodéziu 

a  defektoskopiumôže podnik vypracovávať nezávislé analýzy s výsledkami na vysokej kvalitatívnej 

úrovni.  Tieto aktivity sa prejavujú trvalým nárastom výnosov úseku, nielen na základe monopolu 

štátnej poverenej organizácie (vyplývajúceho z vodného zákona), ale najmä aktívnym získavaním 

zákaziek v konkurenčnom prostredí vypracovania špeciálnych meraní, analýz a posudkov. 

Nezanedbateľnou je i úspora financií pre VV, š. p. realizáciou vnútropodnikových výkonov – najmä 

geodetických a geofyzikálnych meraní, nedeštruktívnej defektoskopie a špeciálnych analýz 

a posudkov. 

 

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK má implementovaný a certifikovaný 

integrovaný systém manažérstva (ISM) a to v súlade s požiadavkami noriem: 

ISO 9001:2015 - Systém manažérstva kvality, 

ISO 14001:2015 - Systém manažérstva environmentu, 

ISO/IEC 27001:2013 - Systém manažérstva informačnej bezpečnosti, 

OHSAS 18001:2007 - Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

Udelením certifikátov náš podnik objektívne a hodnoverne preukazuje zavedenie integrovaného 

systémumanažérstva a trvalý záväzok udržiavať jeho efektívnosť a neustále zlepšovanie v zmysle 

príslušnýchmedzinárodných noriem. 

Prístup organizácie k rozhodnutiam a aktivitám ovplyvňujúcim spoločnosť a životné prostredie je 

transparentný aj z toho dôvodu, že je riadená Ministerstvom životného prostredia SR a všetky 

rozhodujúce aktivity sú týmto vyšším orgánom plánované, kontrolované a hodnotené. 



 

 

 

 Environmentálnej: 

Portfólio podniku predurčuje mať environmentálnu stratégiu a vykonávať svoje činnosti tak, aby bolo 

ochránené životné prostredie a zabezpečený trvalý udržateľný rozvoj pre celé ľudstvo. 

Dopad environmentálneho prístupu je vnímaný v niekoľkých oblastiach: 

1. vo vnútri organizácie – realizáciou projektov a procesov súvisiacich s predmetom činností podniku 

a naplnením stratégie a poslania, 

2. smerom navonok – najmä pre ochranu a rozvoj životného prostredia, životných podmienok 

obyvateľstva a pozitívnu atmosféru v  spoločnosti (zainteresovaných strán), 

3. Monitoring vplyvov VDG a VDŽ na životné prostredie 

Monitoruje sa vplyv VD na prietokové pomery a režim povrchových a podzemných vôd, zrážkové 

pomery, kvalitu povrchových a podzemných vôd, biotu, lesné porasty a poľnohospodársku pôdu. 

Sledujú sa tiež množstvá a vlastnosti sedimentov v zdrži a prívodnom kanáli VDG. Na základe 

výsledkov monitoringu sa v prípade potreby prijímajú rozhodnutia pri prevádzkovaní VDG a VDŽ 

pre zabezpečenie pozitívnych vplyvov VD na životné prostredie 

4. Príprava projektov na elimináciu dôsledkov klimatických zmien.  

 

 Sociálnej : 

 Činnosť Základnej organizácie odborového zväzu drevo lesy voda, Závodný výbor pri podniku 

VV š.p. – navrhovanie, pripomienkovanie a sledovanie plnenia činností súvisiacej s benefitmi 

a plnenia sociálnych výhod zamestnancov. 

 Rozmanitosť poskytnutých benefitov a sociálnych výhod pre všetkých zamestnancov, široké 

spektrum vzdelávacích aktivít nad rámec legislatívnych požiadaviek. 

 Spokojnosť zamestnancov s pracovným prostredím, s pracovným kolektívom, možnosťami 

poskytovanými podnikom. 

 Projekty, ktorých dopad má trvalú udržateľnosť a zlepšenie životného prostredia. Aktivity 

a činnosti, ktoré podporujú vzdelávanie budúcej generácie, pomoc sociálne slabším ľudom.  

 Filantropické aktivity, zlepšenie kvality života občanom v okolí Dunaja. 

 

 


