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VŠEOBECNÁ ČASŤ
GENERAL PART



Vážené dámy, vážení páni,

rád by som Vás prostredníctvom tejto výročnej správy informoval 
o činnosti podniku VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 
(ďalej len „VV, š. p.,“ resp. „podnik“), a o jeho výsledkoch za rok 2011.

Náš podnik má tradíciu hlavne v inžiniersko-investorskej činnosti 
a poskytovaní technickej pomoci investorom v investičnej výstavbe. 
VV, š. p., stojí za jedným z najväčších vodných diel v  Európe, na ktoré 
môžeme byť právom hrdí. Vodné dielo Gabčíkovo sa za takmer 20 rokov 
jeho existencie stalo symbolom Slovenska a vizitkou práce VV, š. p., 
a jej zamestnancov. V ostatných rokoch však pozornosť podniku smeruje 
hlavne k činnostiam súvisiacim s prevádzkou vodných diel a k výrobe 
zelenej energie z obnoviteľného zdroja. 

Za uplynulé obdobie môžeme pozitívne hodnotiť najmä realizáciu výstavby 
Malej vodnej elektrárne Dobrohošť a jej uvedenie do prevádzky v decem-
bri 2011. Pribudla nám tak moderná elektráreň, ktorá je šetrná k životnému 
prostrediu a produkuje ekologickú energiu.

Vodné dielo Žilina pozdvihlo ekologickú úroveň vodohospodárstva 
na Slovensku. Od spustenia prevádzky tohto vodného diela v roku 1997
sa nevyskytli žiadne vážnejšie problémy ohrozujúce jeho chod. Elektrárne 
na Vodnom diele Žilina plnia svoju funkciu s takmer 100 %-ným využitím 
energetickej vody z Váhu.

Práce vykonané na riadiacom systéme Sústavy vodných diel Gabčíkovo 
- Nagymaros zvýšili bezpečnosť plavby cez plavebné komory. S úľavou 
môžeme konštatovať, že v roku 2011 nedošlo k žiadnej havárii na vodných 
stavbách, ktorým zabezpečujeme technicko-bezpečnostný dohľad. Vďaka 
získaniu odbornej spôsobilosti pre výkon dohľadu desiatimi zamestnan-
cami sa zvýšil počet takto spôsobilých osôb, čo je veľkým prínosom 
pre podnik.

Nesporný je tiež prínos podniku v environmentálnej oblasti. V rámci 
projektu LIFE sa podnik podieľa na ochrane vtáctva Podunajska. Svojou 
environmentálnou politikou sa snaží prispieť k zlepšeniu životných podmie-
nok pre ohrozené druhy a živočíchy obývajúce oblasti v blízkosti vodných 
diel. Radí sa tak k spoločensky zodpovedným podnikom, ktoré svojou 
činnosťou dbajú na zachovanie zdravého životného prostredia.

Dear Ladies and Gentlemen,

Through this annual report, I would like to communicate to you the activi-
ties of VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 
(VV, š. p., henceforth also “the Company”) and its results for 2011. 

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA enjoys a long tradition mainly in 
engineering and investment, providing investors with technical assistance 
in capital construction. VV, š. p., stands behind one of Europe’s biggest 
dams, an engineering project we can be proud of. Gabčíkovo Dam has 
become in its almost 20 years of existence a symbol of Slovakia and a 
business card for VV, š. p., and its employees. In recent years, however, 
the Company has directed its attention primarily toward business activities 
relating to operation of dams and generation of green energy from renew-
able sources. 

The period just ended saw positive developments with the completion of 
the Dobrohošť Micro-Hydroelectric Power Plant and its commissioning in 
December 2011, adding us a modern generating plant which is environ-
mentally friendly and produces green energy.

The Žilina Hydroelectric Station has raised the ecological level of man-
aging Slovakia’s water resources. Since the hydroelectric plant began 
operating in 1997, no major problems have occurred which could threaten 
its operation. The electrical generating plants at the Žilina Hydroelectric 
Station are fulfilling their mission, utilising 100 % of the Váh River’s energy. 

Work carried out at the Gabčíkovo - Nagymaros hydroelectric plant’s con-
trol system has increased navigation safety through its locks. We can say 
with relief that there was no accident during 2011 at hydraulic structures 
where we oversee safety. With dozens of employees having become tech-
nically competent to conduct oversight inspections, the number of capable 
people has risen, and this is a great asset to the business. 

The benefit to the company in the environmental field is likewise not in 
doubt. As part of LIFE Programme, the Company contributed to pro-
tecting birdlife in the Danube River lowlands. Its environmental policy 
strives to play a part in improving living conditions for threatened species 
and animals living near the dams. The Company ranks among socially 
responsible corporations who seek in their activities to maintain a healthy 
environment. 

Statement from the Managing 
Director 

Príhovor generálneho riaditeľa 
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Výročná správa, ktorú Vám predkladám, je obrazom hospodárenia podniku 
za rok 2011, ktoré však nebolo také pozitívne, ako by sme si priali, ale to 
už môžem len skonštatovať, nakoľko podnik som prevzal v apríli 2012.

Je všeobecne známym faktom, že hospodársky výsledok VODO-
HOSPODÁRSKEJ VÝSTAVBY, š. p., ovplyvňujú predovšetkým tržby 
súvisiace s podielom na tržbách z výroby elektriny, vyrobenej vo Vodnej 
elektrárni Gabčíkovo a tržbách z výroby elektriny na Vodnom diele Žilina, 
čo sa odzrkadľuje na celkových tržbách podniku. Preto je prirodzené, že 
prosperita vodných elektrární je závislá od hydrologických podmienok 
vodných tokov. Keďže uplynulý rok sa niesol v znamení poklesu dodávky 
silovej elektriny z vodných elektrární Gabčíkovo a Žilina, a poklesu ceny za 
1 MWh vyrobenej elektriny, poklesli i tržby takmer o 15,5 mil. €. Nakoľko 
hydrologické podmienky pre výrobu elektrickej energie v minulom roku ne-
boli priaznivé, bolo potrebné urobiť opatrenia pre prispôsobenie prevádzky 
reálnym podmienkam. Táto požiadavka však nebola splnená, čo malo 
negatívny vplyv na hospodársky výsledok podniku.

Je mi veľmi ľúto, že podnik s takou bohatou históriou a s toľkými kladnými 
výsledkami za uplynulé desaťročia sa po prvý raz od roku 2001 ocitol 
v strate.

Bude pre mňa osobnou výzvou napraviť škody z roku 2011 a prispieť 
k napredovaniu podniku, vďaka ktorému sa môžeme pýšiť nie len sloven-
ským, ale aj európskym skvostom na Dunaji – Vodným dielom Gabčíkovo, 
no i ostatnými projektami, ktoré významnou mierou prispievajú k zlepšeniu 
kvality našich tokov, k ekológii prostredia a chránia obyvateľstvo 
pred povodňami, čo je dôležitým faktorom prejavujúcim sa hlavne v súčas-
nom období plnom klimatických zmien.

Na dosiahnutie týchto cieľov je v prvom rade potrebné upraviť investície 
a opravy, reálne hydrogeologické podmienky, zaviesť nový efektívnejší 
systém verejného obstarávania, upraviť organizačnú štruktúru podniku tak, 
aby zohľadňovala potreby trhu. Úspechom každej firmy, či už súkromnej, 
alebo štátnej, sú kvalitní zamestnanci a správne rozhodnutia. Verím, že 
v nadchádzajúcom období spolu vynaložíme všetko úsilie potrebné pre 
napredovanie podniku, aby sme z neho vytvorili silnú a stabilnú 
značku – značku úspechu. Je nesmierne dôležité budovať dobré meno 
nášho podniku, jednak správnym spravovaním existujúcich vodných 
diel, ale tiež obnovením „spiacich“ projektov a doteraz nezrealizovaných 
vodných stavieb.

Ing. Ladislav Lazár
generálny riaditeľ štátneho podniku

 

The annual report, presenting you a snapshot of the Company’s financial 
position in 2011, is not as positive as we would have liked it to be. 

It is generally well known that the financial results of VODOHOSPODÁR-
SKA VÝSTAVBA, š. p., have been primarily influenced by turnover related 
to market share from electricity generated at the Gabčíkovo hydroelectric 
power plant and sales of electricity at the Žilina hydroelectric plant, both 
reflected in the Company’s total turnover. Therefore, it is natural that 
prosperity from hydroelectric generating plants depends on hydrological 
conditions in the rivers. Because last year was marked by a decline in 
electricity supplied from the Gabčíkovo and Žilina hydroelectric plants 
and a fall in the price per megawatt/hour of electricity generated, turnover 
dropped by nearly 15.5 million €. Since hydrologic conditions for generat-
ing electricity in the previous year were not favourable, action needed to 
be taken to adapt operations to conditions on the ground. However, this 
requirement was not met, which had an adverse impact on the Company’s 
financial performance.

I am very sorry to announce that a company with such a rich history and 
so many positive results over the last decade finds itself for the first time 
since 2001 reporting a loss.

It will be a personal challenge for me to repair the damage caused in 2011 
and contribute to moving the Company forward, for which we can be proud 
of not only a Slovak, but also a European jewel on the Danube, namely 
Gabčíkovo Dam, as well as other projects that contribute to a significant 
degree in improving the quality of our rivers, to the environment and to 
protection of communities against floods, an important factor that can be 
especially appreciated in these times of climate change.

To achieve these objectives, first of all it is necessary to modify the Com-
pany’s organisational structure to reflect market needs.
The success of each firm, whether in the private or public sector, can be 
seen in the quality of its staff and good decision-making. I believe that in 
the forthcoming period we will be making every effort to move the company 
forward in order to create a strong and stable brand, i. e. brand success.
It is critically important to build up our Company’s reputation, both in 
proper management of existing dams and in restoring “sleeping” projects 
and still incomplete hydraulic structures.

Ing. Ladislav Lazár
Company Managing Director
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Identifikačné údaje podniku

Obchodný názov:
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK

Sídlo podniku:
P. O. BOX 45, Karloveská 2, Bratislava 842 04, Slovenská republika

Právna forma: 
štátny podnik

Identifikačné číslo organizácie: 
00 156 752

Identifikačné číslo pre DPH: 
SK2020480198

Rok vzniku: 
1953

Registrácia:
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, 
oddiel Pš, vložka číslo 32/B

Zakladateľ: 
do 30. apríla 2003 Ministerstvo pôdohospodárstva SR
od 1. mája 2003 Ministerstvo životného prostredia SR

Základné imanie: 
306 292 606 €

Hlavný predmet činnosti

Hlavným predmetom činnosti VODOHOSPODÁRSKEJ VÝSTAVBY, 
ŠTÁTNY PODNIK, je:
○ výroba a dodávka elektriny,
○ dispečerské riadenie vodohospodárskych a energetických činností,
○ prevádzkovanie vodných stavieb,
○ vykonávanie technicko-bezpečnostného dohľadu podľa osobitných 
   predpisov,
○ vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych  
   stavieb,
○ výkon činnosti stavebného dozoru a stavbyvedúceho,
○ vykonávanie inžiniersko-investorskej činnosti a poskytovanie technickej  
   pomoci investorom v investičnej výstavbe,
○ vykonávanie projektovej činnosti.

Poslaním VODOHOSPODÁRSKEJ VÝSTAVBY, ŠTÁTNY PODNIK (ďalej 
aj „podnik“, alebo „VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, š. p.,“, alebo 
 „VV, š. p.,“) je podnikať v oblasti vodného hospodárstva a hydroenergeti-
ky, rešpektujúc pritom podmienky medzinárodnej Zmluvy medzi Českoslo-
venskou socialistickou republikou (ďalej aj „ČSSR“) a Maďarskou ľudovou 
republikou (ďalej aj „MĽR“, alebo „Maďarsko“) o výstavbe a prevádzke 
Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros zo 16. septembra 1977, ako 
aj všetky platné legislatívne normy a predpisy, s cieľom zabezpečovať

Profil podniku Company Profile
About the Company

Business Name: 
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 
(WATER RESOUCE MANAGEMENT CONSTRUCTION)

Registered Office: 
P. O. BOX 45, Karloveská 2, Bratislava 842 04, Slovak Republic

Legal Form: 
State-Owned Enterprise

Company Identification Number:  
00 156 752

VAT Registration Number: 
SK2020480198

Year Incorporated: 
1953

Registration: 
Bratislava I District Court Business Register, Section Pš, Insert No. 
32/B

Underlying Authority: 
Until 30 April 2003: Ministry of Agriculture of the Slovak Republic
Since 1 May 2003: Ministry of Environment of the Slovak Republic

Registered Capital:
€306,292,606 

Principal Activities

Principal activities of VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA,
ŠTÁTNY PODNIK are:
○ Generation and supply of electricity,
○ Dispatch of water resources and energy,
○ Operation of hydraulic structures,
○ Safety oversight inspections conducted under special regulations,
○ Construction of engineering, industrial, residential and public 
   buildings,
○ Construction supervision and contracting,
○ Conducting engineering and capital investment activities while 
   providing investors with technical assistance in capital 
   construction,
○ Project implementation.

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK (henceforth “the 
Company”, “VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, š. p.,” or “VV, š. p.,“) 
manages water and hydropower, respecting terms of the International 
Treaty of 16 September 1977 between the Czechoslovak Socialist 
Republic (ČSSR) and the People’s Republic of Hungary to construct and 
operate a system of dams at Gabčíkovo – Nagymaros, as well as of all 
applicable legislative standards and regulations, in order to ensure the 
Company’s long-term 
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dlhodobú prosperitu podniku. Dôležitým poslaním podniku je zabezpečiť 
protipovodňovú ochranu Bratislavy, medzinárodnú plavebnú cestu na 
rieke Dunaj cez plavebné komory Vodného diela Gabčíkovo (ďalej aj „VD 
Gabčíkovo“, alebo „VDG“), zabezpečiť prevádzku Vodného diela Žilina 
(ďalej aj „VD Žilina“, alebo „VDŽ“) na rieke Váh a prispievať k rekreačnému 
využitiu vodných diel.

Vízia podniku
Rozvíjať hlavnú činnosť podniku a vybudovať modernú procesne riadenú 
spoločnosť tak, aby vo všetkých základných ukazovateľoch bol podnik 
porovnateľný so zahraničnými podnikmi vo svojom odvetví.

Z histórie podniku

○ 1953 - založenie Vodohospodárskeho a rozvojového strediska 
za účelom prípravy a výstavby nosných investícií rozvoja vodného 
hospodárstva v SR

○ 1954 - 1955 - ukončenie výstavby Vodného diela Orava, ukončenie 
výstavby Vodárenskej nádrže Hriňová

○ 1956 - 1976 - výstavba hydrocentrál a nádrží Vážskej kaskády
○ 1977 - podpísanie medzinárodnej Zmluvy medzi Československou 

socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o výstavbe 
a prevádzke Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros (ďalej
len „Zmluva 1977“)

○ 1978 - začiatok výstavby Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros 
na slovenskom území (ďalej aj „SVD G-N“, alebo „sústava“)

○ 1988 - transformácia investorského podniku na štátny podnik
○ 1989 - zastavenie prác maďarskou stranou na výstavbe Sústavy 

vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros
○ 1991 - rozhodnutie československej vlády dokončiť výstavbu Sústavy 

 vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros na slovenskom území náhradným  
riešením, známym ako variant „C“, bez účasti maďarskej strany

○ 1992 - jednostranné vypovedanie „Zmluvy 1977“ maďarskou stranou 
    a prehradenie Dunaja na slovenskom území pri Čunove, spustenie   
    slovenskej časti Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros 
    (Vodného diela Gabčíkovo) do prevádzky
○ 1993 - Maďarská republika a Slovenská republika, ako nástupnícky 

 štát po Československu, postúpili svoj spor ohľadne Sústavy vodných   
 diel Gabčíkovo - Nagymaros Medzinárodnému súdnemu dvoru v Haagu 

○ 1993 - štátny rozpočet SR prestal financovať výstavbu Sústavy vodných 
diel Gabčíkovo - Nagymaros, bolo založené Združenie Dunaj konzor-
ciom slovenských podnikov, podieľajúcich sa na výstavbe a prevádzke 
Vodného diela Gabčíkovo za účelom zabezpečenia financovania jeho 
prevádzkových a investičných potrieb

○ 1995 - prevzatie práv a povinností súvisiacich s výstavbou Vodného 
 diela Žilina 

○ 1997 - Medzinárodný súdny dvor v Haagu vydal rozsudok, ktorým 
potvrdil platnosť „Zmluvy 1977“ a zaviazal obe strany sporu rokovať 

prosperity.  An important mission of the Company is to provide flood 
protection to Bratislava, safeguard international shipping routes on the 
Danube River through locks at Gabčíkovo Dam (VDG) and operate the 
Žilina dam and hydropower plant (VDŽ) on the Váh River, while contribut-
ing to their recreational use. 

Vision
To develop the Company’s core activities and build a modern process-driv-
en company in order for the Company to be comparable in all basic 
indicators with non-Slovak companies in the industry.

Company History

○ 1953 – Vodohospodárske a rozvojové stredisko (Water Resources and  
    Development Centre) founded to prepare and develop water resource   
    infrastructure investments in Slovakia  
○ 1954 - 1955 – Orava Dam and Hriňová Reservoir completed
○ 1956 - 1976 – Váh Cascades hydroelectric power station 
    and reservoir constructed  
○ 1977 – International agreement signed by the Czechoslovak Socialist 
    Republic and the People’s Republic of Hungary (1977 Treaty) to con-
    struct and operate a system of dams at Gabčíkovo – Nagymaros
○ 1978 – construction begins in Slovakia of Gabčíkovo – Nagymaros
○ 1988 – Investment enterprise transformed into a state-owned enterprise
○ 1989 – construction work on the Hungarian side of 
    Gabčíkovo – Nagymaros suspended
○ 1991 – The Czechoslovak government decides to complete construction  
    of Gabčíkovo – Nagymaros on Slovak land with an alternative solution   
    known as Alternative C, without any Hungarian participation
○ 1992 – Hungary unilaterally withdraws from the 1977 Treaty while 
    the Danube is dammed at Čunovo, Slovakia and the Gabčíkovo Dam 
    is commissioned, completing the Slovak part of the 
    Gabčíkovo - Nagymaros system
○ 1993 – Hungary and the Slovak Republic, as successor state to Czecho-
    slovakia, take their dispute over Gabčíkovo – Nagymaros to the 
    International Court of Justice in The Hague. 
○ 1993 – The Slovak Government ceases funding of Gabčíkovo – 
    Nagymaros and the Danube Association is established by a consortium 
    of Slovak businesses to share in the construction and operation of  
    Gabčíkovo in order to guarantee financing of operations and 
    investment needs 
○ 1995 – rights and obligations related to construction of the Žilina
    hydropower project assumed 
○ 1997 – The International Court of Justice in The Hague upholds the 
    1977 Treaty and orders both parties in the dispute to negotiate in good 
    faith on a path to fulfil the objectives set out in the 1977 Treaty.
○ 1998 – hydroelectric power generation starts at Žilina
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v dobrej vôli o naplnení spôsobu na dosiahnutie cieľov uvedených 
v „Zmluve 1977“

○ 1998 - spustenie hydroelektrárne Vodného diela Žilina do prevádzky
○ 2001 - prijatie uznesenia vlády SR č. 619/2001, ktoré zásadným 

 spôsobom zmenilo postavenie podniku vo vzťahu k Vodnému dielu   
 Gabčíkovo, zabezpečovanie prevádzky všetkých vodohospodárskych 
 a časti energetických objektov Vodného diela Gabčíkovo, získanie práva  
 inkasovať časť výnosov z produkcie elektriny a podporných služieb 
 hydroelektrární Vodného diela Gabčíkovo 

○ 2002 - oddlženie podniku zo strany štátu
○ 2003 - prevod kompetencií v oblasti zakladateľskej funkcie 

 z Ministerstva pôdohospodárstva SR na Ministerstvo životného 
 prostredia SR 

○ 2004 - prijatie uznesenia vlády SR č. 625/2004 z 23. júna 2004 
    a prijatie uznesenia vlády SR č. 1174/2004 z 8. decembra 2004, 
    na základe ktorých vláda SR poverila VODOHOSPODÁRSKU    
    VÝSTAVBU, ŠTÁTNY PODNIK, v súlade so „Zmluvou 1977“ 
    prevádzkou energetických objektov Sústavy vodného diela
    Gabčíkovo – Nagymaros a zároveň poverila dotknuté rezorty 
    vyčlenením technologickej časti vodných elektrární prislúchajúcich  
    k Vodnému dielu Gabčíkovo z majetku Slovenských elektrární, a. s.,   
    a ich včlenenie do majetku VODOHOSPODÁRSKEJ VÝSTAVBY, 
    ŠTÁTNY PODNIK 
○ 2005 - dohoda Rady riaditeľov Združenia Dunaj z decembra 2005, 
    na základe ktorej prišlo k čiastočnému vysporiadaniu Združenia Dunaj
○ 2005 - získanie povolenia podnikať v elektroenergetike v oblasti výroba, 

dodávka a distribúcia elektriny
○ 2006 - „Dohoda o usporiadaní majetkovo-právnych vzťahov VEG“
    (znamená Vodná elektráreň Gabčíkovo), na základe ktorej VODO-  
    HOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, odplatne nadobudla   
    majetok technologickej časti vodných elektrárni, prislúchajúcich 
    k Vodnému dielu Gabčíkovo
○ 2007 - proces reštrukturalizácie podniku v zmysle uznesenia vlády 

č. 942/2006 zo dňa 8. 11. 2006
○ 2008 - 55. výročie existencie VODOHOSPODÁRSKEJ VÝSTAVBY,

ŠTÁTNY PODNIK
○ 2009 - zlúčenie s podnikom HYDROCONSULT BRATISLAVA, 
    š. p., na základe rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej  
    republiky č. 47/2009-1.10 zo dňa 26. 10. 2009, schválenie nového 
    loga podniku
○ 2010 - začiatok výstavby Malej vodnej elektrárne Dobrohošť 
    na pravostrannej hrádzi prívodného kanála Vodného diela Gabčíkovo
○ 2011 - ukončenie výstavby a spustenie prevádzky Malej vodnej 
    elektrárne Dobrohošť (december 2011)

○ 2001 – the Slovak Government adopts Resolution No. 619/2001,   
    fundamentally changing the Company’s relationship with Gabčíkovo      
    Dam and ensuring the operation of all water resource management and  
    part  of energy facilities there, while acquiring the right to recover 
    revenues  from electricity generation and ancillary services from the 
    hydroelectric plant at Gabčíkovo 
○ 2002 – Debt relief provided by the Government 
○ 2003 – competency over the Company’s basic operations transferred 
    from the Agriculture Ministry to the Environment Ministry 
○ 2004 – The Slovak Government adopts Resolution No. 625/2004 of 
    23 June 2004 and Resolution No. 1174/2004 of 8 December 
    2004, empowering VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY 
    PODNIK to operate Gabčíkovo – Nagymaros under the 1977 
    Treaty, while also authorising concerned departments at the Environment   
    Ministry to spin off the technological parts of hydroelectric power plants 
    at Gabčíkovo Dam from Slovenská Elektráreň, a. s., to 
    VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK       
○ 2005 – The Danube Association’s Board of Directors signs an agreement 
    to partially settle its liabilities
○ 2005 – authorisation granted for the Company to produce, supply and 
    distribute electricity
○ 2006 – Agreement signed on organisation of property and legal 
    relationships at VEG (the Gabčíkovo Dam’s hydroelectric power plant),   
    under which VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK,  
    acquires assets from the technological parts of hydroelectric power 
    plants belonging to Gabčíkovo  
○ 2007 – the Company begins restructuring itself in accordance
    with Government Resolution No. 942/2006 of 8  November 2006
○ 2008 – 55th anniversary of VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, 
    ŠTÁTNY PODNIK
○ 2009 – merges with HYDROCONSULT BRATISLAVA, š. p., pursuant 
    to a decision by the Environment Ministry in No. 47/2009-1.10 of 26   
    November 2009, and a new company logo is approved
○ 2010 – Construction starts on the Dobrohošť Micro-Hydroelectric Power 
    Plant at the right intake channel of the Gabčíkovo Dam
○ 2011 – construction and commissioning of the Dobrohošť Micro-Hydroe-
    lectric Power Plant (December 2011)
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VODOHOSPODÁRSKA 
VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, 
Vybrané ukazovatele

VODOHOSPODÁRSKA 
VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK,  
Selected indicators

Celkové výnosy

Tržby

Celkové náklady

Pridaná hodnota

Prevádzkový zisk

Zisk pred zdanením

Zisk po zdanení

Majetok*

Neobežný majetok

Obežný majetok

Vlastné imanie

Záväzky

Priemerný prepočít. stav zamestnancov

Produktivita práce z pridanej hodnoty

Celková likvidita

Celková zadlženosť

Rentabilita tržieb

Rentabilita aktív (ROA)

Rentabilita vlastného kapitálu (ROE)

Dodávka elektriny z VE 

Gabčíkovo (MWh)

Priemerná cena elektriny

z VE Gabčíkovo ( €/MWh)

Dodávka elektriny z VD Žilina (MWh)

Priemerná cena elektriny 

z VD Žilina ( €/MWh)

Nákup elektriny - trading (MWh)

Netto zisk z nákupu a predaja 

elektriny a odchýlok

97 944 327

89 059 786

103 234 065

47 911 102

13 836 204

4 001 797

-5 289 738

1 220 464 615

1 154 590 599

62 824 245

453 722 475

468 147 254

229,85

208 445,08

1,52

38,36 %

-5,94 %

-0,43 %

-1,17 %

1 880 202

47,50

136 292

48,21

126 576

625 403

111 076 039

104 920 419 

107 762 258

62 342 805

25 110 278

14 151 924

3 313 781

1 246 480 525

1 158 138 882

92 297 787

459 705 003

483 995 940

218,66

285 112,98

2,23

38,83 %

3,16 %

0,27 %

0,72 %

2 345 902

47,72

213 856

43,40

121 935

1 448 249

131 383 967

122 132 308

94 349 526

88 212 473

54 677 698

42 916 059

37 034 441

1 261 012 269

1 174 765 427

79 033 744

456 298 878

498 443 866

194,22

454 188,41

2,10

39,53 %

30,32 %

2,94 %

8,12 %

2 376 476

60,47

153 286

53,81

27 330

1 067 548

Total revenues

Sales

Total expenses

Added value

Operating profit

Profit before tax

Profit after tax

Assets*

Non-current assets

Current assets

Equity

Liabilities

Average number of employees

Labour productivity from sales

Total liquidity

Total debt ratio

Return on sales

Return on assets

Return on equity

Electricity distribution from

 hydro-power plant Gabčíkovo (MWh)

Average electricity price from 

hydro-power plant Gabčíkovo ( €/MWh)

Electricity distribution from 

hydro-power plant Žilina (MWh)

Average electricity price from 

hydro-power plant Žilina ( €/MWh)

Purchase of electricity - trading (MWh)

Net profit of purchase 

   Ukazovateľ                                                                          2011                                       2010              2009                                                 Indicator

* vrátane časového rozlíšenia / including accruals
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Vrcholový manažment
Vedenie podniku

Ing. Ladislav GÁLL 
generálny riaditeľ štátneho podniku (od 4. 11. 2010) 

Mgr. Peter ANTAL 
prvý zástupca generálneho riaditeľa (od 10. 9. 2010 do 31. 3. 2011)

Ing. Michal BORDEAN  
prvý zástupca generálneho riaditeľa (od 1. 4. 2011)

Dozorná rada

Mgr. Denisa MADULOVÁ predseda (od 1. 4. 2011)
Ing. Miroslav SKLENAŘÍK člen (od 1. 5. 2009)
Ing. Elena BOBULOVÁ člen (od 1. 5. 2009)
Ing. Juraj MAŤO  člen (od 23. 2. 2010)
Ing. Béla SANTA  člen (od 17. 5. 2011)

Senior management
Company Management

Ing. Ladislav GÁLL 
Managing Director (since 4 November 2010) 

Mgr. Peter ANTAL 
First Assistant Managing Director (from 10 September 2010 to 31 March 
2011)

Ing. Michal BORDEAN  
First Assistant Managing Director (since 1 April 2011)

Supervisory Board

Mgr. Denisa MADULOVÁ Chairwoman (since 1 April 2011)
Ing. Miroslav SKLENAŘÍK Member (since 1 May 2009)
Ing. Elena BOBULOVÁ Member (since 1 May 2009)
Ing. Juraj MAŤO  Member (since 23 February 2010)
Ing. Béla SANTA  Member (since 17 May 2011)
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Organizačná štruktúra 
k 31. decembru 2011

Organisation Structure 
31. December 2011

Generálny riaditeľ
Managing Director

Úsek generálneho riaditeľa
Managing Director’s Office

21
00 ODBOR investícií

Capital Investment

22
00 ODBOR prevádzky VDŽ

Žilina Operations

23
00 ODBOR prevádzky SVD - GN

Gabčíkovo – Nagymaros Operations

31
00 ODBOR ekonomiky

Finance

32
00

ODBOR obchodu 
s elektrickou energiou

Electrical Energy

34
00

ODBOR 
informačných technológií (IT)
Information Technology (IT)

41
00

ODBOR TBD a operatívneho dispečingu
Safety Oversight and 
Operative Dispatching

42
00 ODBOR odkalísk a špeciálnych analýz

Decanting and Special Analysis

43
00 ODBOR geomonitoringu

Geo-Monitoring

44
00 ODBOR geodetických meraní

Geodetic Measurement

Dozorná rada
Supervisory Board

10
00

11
00 ODBOR právny

Legal
12

00 ODBOR majetkový a služieb
Property and Services

13
00 ODBOR obstarávania

Procurement

14
00 ODBOR akvizícií a obchodnej stratégie

Acquisitions and Business Strategy

20
00 Úsek  technický

Engineering Division

Koordinátor projektov a činností
Project and Activity Coordinator

30
00 Úsek ekonomiky a obchodu

Finance and Business Division 40
00 Úsek TBD

Safety Oversight Division
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Správa vedenia
Počas ostatných 58 rokov sa s menom štátneho podniku VODO-
HOSPODÁRSKA VÝSTAVBA spája výstavba viac ako 350 vodohospodár-
skych, hydroenergetických a inžinierskych stavieb na celom území 
Slovenskej republiky. Podnik musel v minulosti svoje aktivity postupne 
preorientovať v dôsledku zmien ekonomických pomerov a kompetencií 
a postupného prechodu na trhovo orientovanú ekonomiku. Štátne dotácie 
sa v oblasti výstavby nových vodohospodárskych projektov rapídne 
znižovali a z tohto dôvodu sa nosnými činnosťami podniku stali činnosti 
súvisiace so zabezpečovaním prevádzky hydroenergetických diel 
a protipovodňovej ochrany.

Dlhoročná tradícia v oblasti výstavby vodných diel s hydroenergetickým 
využitím je pevným základom pre ďalšie napredovanie a rozvoj podniku. 
Spája sa najmä s jedným z najväčších vodohospodárskych projektov
 v  Európe – výstavbou Vodného diela Gabčíkovo, ako aj s projektom 
výstavby Vodného diela Žilina. 

Uvedenie do používania tak Vodného diela Gabčíkovo, ako aj Vodného 
diela Žilina bolo rozhodujúcim impulzom pre ďalšie smerovanie podniku. 

Management Report 
Over the past 58 years, VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA has been 
involved in more than 350 water management, hydropower and civil 
engineering construction projects throughout the Slovak Republic. The 
Company had earlier redirected its activities due to changes in economic 
conditions and competencies, and a gradual transition to a market-ori-
ented economy. Government subsidies to construct new water resource 
management projects were dramatically reduced and, for this reason, the 
Company’s core activities became related to ensuring the operation of 
hydropower and flood protection facilities.   

A long tradition of constructing hydroelectric dams is providing a solid foun-
dation for further progress and development. This is evident in particular 
with one of the largest water resource management projects in Europe – 
construction of the Gabčíkovo Dam, as well as construction of the 
Žilina Dam. 

Commissioning of both Gabčíkovo and Žilina decisively spurred the Com-
pany’s future direction. In 2005, VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, š. p., 
asked the Regulatory Office for Network Industries (RONI) for a

Hydrocentrály

Nové Mesto nad Váhom

Horná Streda

Madunice

Mikšová I

Považská Bystrica

Nádrže a vodné diela pre energetické využitie

Orava

Nosice

Veľká Domaša

Ružín I

Liptovská Mara

Vodné dielo Kráľová

Vodné dielo Žilina

Vodárenské nádrže

Bukovec I - II

Starina

Nová Bystrica

Málinec

Viacúčelové nádrže

Vihorlatská nádrž

Ružiná I - II

Viacúčelové vodné diela

Sústava vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros

Name

Nové Mesto nad Váhom

Horná Streda

Madunice

Mikšová I

Považská Bystrica

Hydroelectric reservoirs and dams

Orava

Nosice

Veľká Domaša

Ružín I

Liptovská Mara

Kráľová

Žilina

Water supply reservoirs

Bukovec I - II

Starina

Nová Bystrica

Málinec

Multipurpose reservoirs

Vihorlat

Ružiná I - II

Multipurpose dams

Gabčíkovo - Nagymaros

Roky výstavby

 
1942 - 1957

1943 - 1958

1956 - 1961

1958 - 1967

1959 - 1967

 

1941 - 1954

1950 - 1961

1961 - 1967

1963 - 1973

1965 - 1977

1977 - 1985

1994 - 1998

 

1968 - 1974

1981 - 1987

1983 - 1989

1989 - 1994

 

1962 - 1969

1969 - 1975

 

1978 - 1997
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V roku 2005 požiadala VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, š. p., Úrad
pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej aj „ÚRSO“) o vydanie povolenia 
podnikať v energetike. ÚRSO po preskúmaní kompletnosti požiadavky 
udelil podniku povolenie na podnikanie v elektroenergetike - v oblasti výro-
ba, dodávka a distribúcia elektriny. Nosnými činnosťami sa stali činnosti 
súvisiace so zabezpečovaním efektívnej a bezpečnej prevádzky týchto 
hydroenergetických diel, ako aj výroba a predaj elektriny. Z produkcie 
vodných elektrární na týchto vodných dielach dosiahol podnik
 v roku 2011 viac ako 97 % svojich tržieb. Na výrobu elektriny využívajú 
vodné elektrárne Vodného diela Gabčíkovo a Vodného diela Žilina hydro-
energetický potenciál tokov Dunaja a Váhu, ktorý je trvalo obnoviteľným 
a nevyčerpateľným energetickým zdrojom. Prevádzkovou pružnosťou 
a možnosťou rýchlych zmien výkonov je Vodná elektráreň Žilina schopná 
reagovať na meniace sa požiadavky na výkon v špičkovej časti denného 
diagramu zaťaženia a tým je vhodná aj na pokrývanie havarijných stavov 
v elektrizačnej sústave. 

V decembri 2011 bola do prevádzky uvedená novovybudovaná Malá 
vodná elektráreň (ďalej aj „MVE“) Dobrohošť, realizovaná v priestore 
odberného objektu, ktorý zabezpečuje odber vody z prívodného kanála 
SVD G - N do ramennej sústavy nachádzajúcej sa na ľavom brehu starého 
koryta Dunaja. MVE Dobrohošť produkuje elektrickú energiu využívaním 
energetického potenciálu spádu vody a tým neprodukuje žiadny odpad 
a do ovzdušia nevypúšťa žiadne škodlivé látky.

Vodné elektrárne, ktoré sú súčasťou vodných diel Gabčíkovo a Žilina, 
majú viac ako 50 %-ný podiel na celkovej výrobe elektriny vyrobenej 
vo vodných elektrárňach v Slovenskej republike a majú aj významný podiel 
na celkovej výrobe elektriny v Slovenskej republike. V súčasnosti je podnik 
významným výrobcom elektriny v SR.

licence to do business in the energy sector. After examining the request for 
completeness, RONI granted the Company permission to do business in 
the electrical energy sector, producing, supplying and distributing electric-
ity. Core business activities became ensuring efficient and safe operation 
of hydroelectric plants, as well as the production and sale of electricity. 
In 2011, sales of electricity generated from hydroelectric power plants at 
these dams constituted more than 97 % of the Company’s turnover.
To generate electricity, hydroelectric power plants at Gabčíkovo and Žilina 
are utilising the hydropower potential of the Danube and Váh rivers, both 
of them sustainable and inexhaustible energy sources. Both operational 
flexibility and the ability to make rapid changes in output at the Žilina 
hydroelectric plant allow the Company to respond to changing peak output 
requirements in the daily load curve, and hence it is suitable to cover 
emergency situations in the electrical grid.

December 2011 saw the commissioning of the newly-constructed Dobro-
hošť Micro-Hydroelectric Power Plant (MVE Dobrohošť), constructed on 
a water intake channel that allows water to be collected from Gabčíkovo - 
Nagymaros to a branch system located on the left bank of the old Danube 
riverbed.  MVE Dobrohošť produces electricity by utilising the energy 
potential from a fall in water, so no waste is produced and no harmful 
substances are emitted into the air.

The hydroelectric generating plants that are components of Gabčíkovo 
and Žilina produce more than 50 % of the total electricity generated from 
Slovak hydroelectric power plants and also provide a significant share 
of all electricity produced in Slovakia. The company is currently a major 
producer of electricity in Slovakia.

Ukazovateľ

Výroba elektriny v GWh v SR

z toho podiel elektrární VDG

z toho podiel elektrární VDŽ

Indicator

Electricity generation in the SR in GWh

thereof Gabčíkovo Waterworks

thereof Žilina Waterworks

2011 

 28 135

6,79 %

0,49 %

2010

27 720

8,57 %

0,78 %

 

2009 

26 074

9,22 %

0,59 %

 

Graf 1: Podiel primárnych energetických zdrojov na výrobe elektriny 
v SR v roku 2011 

Chart 1: Primary energy sources for electricity production in Slovakia in 
2011

54,92 %

29,17 %

14,63 %

1,29 %

  Jadro / Nuclear

  Voda / Hydro

  Uhlie / Coal

  Ostatné / Other
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Činnosti podniku
Prevádzka Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros

Na základe medzinárodnej Zmluvy medzi ČSSR a MĽR o výstavbe a pre-
vádzke Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros zo 16. septembra 
1977 sa začalo v roku 1978 s výstavbou Sústavy vodných diel Gabčíkovo 
- Nagymaros. Táto sústava bola navrhnutá a budovaná ako viacúčelová 
investícia, ktorá mala priniesť na úseku Dunaja od Bratislavy po Budapešť 
a na jeho priľahlých územiach úžitky najmä v oblastiach:

○ ochrana územia pred veľkými vodami Dunaja,
○ celoročná lodná doprava na celom úseku Dunaja od Bratislavy
    až po Budapešť pri zabezpečení plavebnej hĺbky 3,5 m,
○ využitie energetického potenciálu Dunaja na úseku 
    Bratislava - Budapešť,
○ športovo-rekreačné využitie priľahlých území.

Sústava vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros pozostáva z týchto častí:

Vodné dielo Gabčíkovo

○ zdrž Hrušov - Dunakiliti v úseku Dunaja na riečnom kilometri
   (ďalej  len „rkm“) 1 860 – 1 842 s maximálnou vzdutou hladinou    
   131,10  metrov nad morom na slovenskom a maďarskom území, 
○ hať Dunakiliti s pomocnou plavebnou komorou na rkm 1 842 
    na maďarskom území, 
○ derivačný kanál (prívodný a odpadový kanál) na rkm 1 842 – 1 811 
    na slovenskom území,
○ stupeň na derivačnom kanáli na slovenskom území, ktorý pozostáva 
    z vodnej elektrárne s inštalovaným výkonom 720 MW, z dvoch 
    plavebných komôr a príslušenstva,
○ upravené staré koryto Dunaja na rkm 1 842 – 1 811 na spoločnom 
    slovensko - maďarskom úseku,
○ prehĺbené a regulované staré koryto Dunaja na rkm 1 811 – 1 791 
    na spoločnom slovensko - maďarskom úseku.

Vodné dielo Nagymaros 

○ Zdrž a potrebné ochranné objekty v úseku Dunaja na rkm 1 791 – 
    1 696,25 a v úsekoch prítokov ovplyvnených vzdutím, vybudovaných 
    na maximálne vzdutie 107,83 metrov nad morom na slovenskom 
    a maďarskom území,
○ stupeň na rkm 1 696,25 na maďarskom území, ktorý pozostáva 
    z hate, z vodnej elektrárne s inštalovaným výkonom 158 MW, z dvoch 
    plavebných komôr a príslušenstva,
○ prehĺbené a regulované koryto Dunaja na maďarskom úseku Dunaja 
    v obidvoch jeho ramenách na rkm 1 696,25 – 1 657.

 

Company Activities
Gabčíkovo - Nagymaros Dams

The International Treaty signed by Czechoslovakia and Hungary on 16 
September 1977 to construct and operate a series of dams at Gabčík-
ovo – Nagymaros called for construction to begin in 1978. This system 
was designed and built as a multipurpose investment to bring especially 
the benefits below to the section of the Danube between Bratislava and 
Budapest and areas surrounding it:
○ Protecting the area from flooding by the Danube;
○ Year-round shipping along the stretch of the Danube from Bratislava to  
    Budapest with a navigational depth of 3.5 metres assured;
○ Utilisation of the Danube’s energy potential between Bratislava 
    and Budapest;
○ Sports and recreational use of the adjacent area

The Gabčíkovo – Nagymaros power plant system is composed of the 
following parts:

Gabčíkovo Dam

○ Hrušov – Dunakiliti Reservoir at Kilometre 1,842 - 1,860 of the Danube 
    with a maximum backwater level of 131.1 metres above sea level, 
    located in Slovakia and Hungary;
○ Dunakiliti Barrage, with an auxiliary lock at Kilometre 1,842 and 
    located in Hungary;
○ A diversion channel (both inlet and outlet channel) at Kilometre  
    1,811 - 1,842, located in Slovakia; 
○ A riverbed drop at the diversion channel in Slovakia, consisting of  
    a hydroelectric power plant with an installed capacity of 720 mega
    watts, two locks and accessories;
○ Diversion of the original Danube riverbed at Kilometre 1,811 - 1,842 
    in an area shared by Slovakia and Hungary;
○ The original Danube riverbed deepened and regulated at Kilometre   
    1,791 - 1,811 in an area shared by Slovakia and Hungary.

Nagymaros Dam

 ○ A weir and necessary protective structures at Kilometre 
    1,696.25 - 1,791 of the Danube and at tributaries affected by swelling,  
    built for a maximum backwater of 107.83 metres above sea level and   
    located in both Slovakia and Hungary;
○ Riverbed drop at Kilometre 1,696.25 in Hungary, consisting of a barrage,  
    a hydroelectric power plant with an installed capacity of 158 megawatts, 
    two locks and lock accessories;
○ The Danube riverbed deepened and regulated at the Hungarian side of  
    the Danube in both of its branches at Kilometre 1,696.25 - 1,657.
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Nápustný objekt do ramennej sústavy a stavba MVE Dobrohošť  |  Intake object to the arm system and construction Dobrohošť  Small Hydropower Plant 

Volavka popolavá  |  Grey heron Vodné dielo Gabčíkovo - stupeň  Čunovo  |  Gabčíkovo Dam – level  Čunovo
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Divoká voda v Čunove  |  Area Divoká voda in Čunovo

Areál vodných športov Čunovo  |  Water Sports Area Čunovo Areál vodných športov Čunovo  |  Water Sports Area Čunovo
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V roku 1989 maďarská strana zastavila práce na Sústave vodných diel 
Gabčíkovo - Nagymaros a napriek sérii neúspešných medzivládnych 
rokovaní v rokoch 1990 – 1991 rozhodla vtedajšia československá vláda, 
z dôvodu prehlbovania ekonomických a environmentálnych strát na 
slovenskom území, uviesť do prevádzky aspoň Vodné dielo Gabčíkovo 
tzv. dočasným riešením, známym ako „Variant C“. Vybudovaním objektov 
stupňa Čunovo na rkm 1 851,75, ktoré nahradili pôvodné spoločné 
objekty, ktoré umožnili vytvoriť potrebnú zdrž, bolo možné v októbri 1992 
uviesť Vodné dielo Gabčíkovo do prevádzky. Maďarsko sa síce pokúsilo 
o jednostranné vypovedanie „Zmluvy 1977“, ale vláda Československej 
federatívnej republiky (ďalej aj „ČSFR“) túto snahu odmietla. V roku 1993 
sa obidve strany dohodli na postúpení tohto sporu Medzinárodnému 
súdnemu dvoru v Haagu. Rozsudok tohto súdu zo dňa 25. 9. 1997 potvrdil 
platnosť „Zmluvy 1977“, nástupníctva Slovenska po ČSFR a uložil obom 
stranám viesť rokovania v dobrej vôli o naplnení spôsobu na dosiahnutie 
pôvodných cieľov uvedených v „Zmluve 1977“.  

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, š. p., je investorom a zabezpečovala 
výstavbu a realizáciu takmer všetkých objektov Vodného diela Gabčíkovo 
a objektov Ochranných opatrení Vodného diela Nagymaros (ďalej aj „VD 
Nagymaros“) na slovenskom území, vrátane stavieb vodných elektrární, 
okrem technologických celkov energetických zariadení elektrární. 
Po uvedení Vodného diela Gabčíkovo v roku 1992 do prevádzky sa podnik 
stal rozhodujúcim prevádzkovateľom Vodného diela Gabčíkovo, pričom 
investorom a vlastníkom technologickej časti, výrobcom a dodávateľom 
elektriny boli Slovenské elektrárne, a. s., (ďalej aj „SE, a. s.“). Rôzne 
vlastnícke vzťahy, hlavne vodných elektrární Vodného diela Gabčíkovo, 
a mnohé ďalšie aspekty prispeli k tomu, že v roku 2001 sa vzťahy medzi 
výrobcom elektriny a VODOHOSPODÁRSKOU VÝSTAVBOU, š. p., defi-
novali na bilaterálnom zmluvnom princípe s deľbou výnosov v pomere 
65 % ku 35 % v prospech VODOHOSPODÁRSKEJ VÝSTAVBY, š. p.

V roku 2004 sa VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, š. p., na základe 
uznesenia vlády SR č. 1174/2004 stala aj energetickým prevádzkovateľom 
Vodného diela Gabčíkovo. V roku 2006 v procese privatizácie Slovenských 
elektrární, a. s., bola vyčlenená technologická časť vodných elektrární 
prislúchajúcich k Vodnému dielu Gabčíkovo z majetku SE, a. s., a bola 
včlenená do majetku VV, š. p., Výrobu a predaj elektriny vyrobenej 
vo vodných elektrárňach Vodného diela Gabčíkovo zabezpečujú Sloven-
ské elektrárne, a. s., s tým, že výnosy z výroby a predaja elektriny sa delia 
na základe zmluvne dohodnutých podmienok. Podnik odplatne nadobudol 
od SE, a. s., majetok technologickej časti vodných elektrární v hodnote 
146 008 796  €. Súčasťou Vodného diela Gabčíkovo sú štyri vodné 
elektrárne: Vodná elektráreň Gabčíkovo, Vodná elektráreň Čunovo, Malá 
vodná elektráreň Mošoň a Malá vodná elektráreň na kanáli S-VII. Vodné 
elektrárne, ktoré sú súčasťou Vodného diela Gabčíkovo, predstavujú 
takmer 30 % celkového inštalovaného výkonu všetkých hydroelektrární 
Slovenskej republiky a sú významnou súčasťou slovenskej elektrizačnej 
sústavy.

In 1989, Hungary stopped work on Gabčíkovo – Nagymaros and, 
despite a series of unsuccessful intergovernmental negotiations in 1990-
91, the then Czechoslovak government decided because of deepening 
economic and environmental losses in Slovakia to commission at least 
the Gabčíkovo Dam in a “temporary solution” known as Alternative C. 
Construction of the Čunovo riverbed drop at Kilometre 1,851.75, replacing 
the original common structures and allowing the required reservoir to be 
created, made it possible for Gabčíkovo to be put into operation in October 
1992.   Although Hungary tried to renounce the 1977 Treaty unilaterally, 
the Czechoslovak Federative Republic refused to terminate it. In 1993, 
both sides agreed to transfer the dispute to the International Court of 
Justice in The Hague. The Court decided on 25 September 1997 to uphold 
the validity of the 1977 Treaty and of Slovakia’s succession to it after the 
division of Czechoslovakia, ordering both parties to negotiate in good faith 
a path to achieve the original objectives laid down in the 1977 Treaty. 

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, š. p., has invested into construction 
and completion of almost all structures at Gabčíkovo and structures to 
ensure protective measures at the Nagymaros system in Slovak territory, 
including construction of hydroelectric power plants, in addition to the 
technological parts of electrical generating units. After Gabčíkovo was 
commissioned in 1992, the Company became its controlling operator, 
while Slovenské elektrárne, a. s., (SE), invested in and became the owner 
of its technological parts and produced and supplied electricity. Different 
ownership relationships, primarily at the hydroelectric power plants at 
Gabčíkovo, and many other aspects contributed to having the relationships 
between the electricity producer and VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, 
š. p., defined in principle by a bilateral agreement stipulating a 65:35 divi-
sion of revenues in favour of VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, š. p.

In 2004, VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, š. p., also became the op-
erator of the energy generating facilities at Gabčíkovo under Government 
Resolution No. 1174/2004. When Slovenské elektrárne, a. s., was priva-
tised in 2006, the technological parts of the hydroelectric power plants to 
Gabčíkovo Dam that had been the property of SE, a. s., were incorporated 
into the assets of VV, š. p., Electricity generated at Gabčíkovo’s hydroelec-
tric plants would be produced and sold by Slovenské elektrárne, a. s., with 
revenues from the production and sale of electricity to be split according 
to contractually stipulated terms. The company acquired assets from the 
technological part of the hydroelectric power plants worth €146,008,796 
from SE, a. s., at an agreed price. Gabčíkovo includes four hydropower 
plants: Gabčíkovo Hydropower Plant; Čunovo Hydropower Plant; Mošoň 
Micro Hydropower Station and S-VIII Channel Micro Hydropower Station. 
The hydroelectric power plants that are components of Gabčíkovo account 
for nearly 30 % of the total installed capacity of all hydropower plants in the 
Slovak Republic and are an important part of Slovakia’s electric grid.
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Rok 2011 bol z hľadiska hydrologických pomerov na Dunaji oproti pred-
chádzajúcemu roku značne nepriaznivý, priemerné prietoky dosahovali 
omnoho nižšie hodnoty ako priemerné prietoky minulých rokov. Výroba 
silovej elektriny bola oproti roku 2010 nižšia o 464 240 MWh, čo malo 
značný vplyv na dodávku elektriny, ktorá dosiahla 1 880 202 MWh. 
V porovnaní s rokom 2010 bolo do siete dodaných o 465 700 MWh 
elektriny menej.

In terms of hydrological conditions, 2011 was significantly unfavourable 
compared with the previous year, with mean flow reaching values much 
lower than average flow rates in previous years. Electric power generated 
was 464,240 megawatt/hours lower than in 2010, which had a consid-
erable impact on the supply of electricity, reaching 1,880,202 megawatt/
hours. Compared with 2010, 465,700 megawatt/hours less electricity was 
delivered to the network.

S postupujúcou liberalizáciou energetického trhu v SR a v dôsledku odde-
lenia prenosovej sústavy od SE, a. s., sa, počnúc rokom 2003, stali novým 
fenoménom na energetickom trhu podporné služby a obchodovanie s nimi. 
Od roku 2004 sa tento trh otvoril aj pre iné subjekty, ktoré splnili požado-
vané technické parametre prenosovej sústavy. Tržby, ktoré VODOHOS-
PODÁRSKA VÝSTAVBA, š. p., inkasuje z produktov vodných elektrární 
Vodného diela Gabčíkovo, počnúc rokom 2001, sú na princípe deľby 
výnosov medzi podnikom a Slovenskými elektrárňami, a. s. Po prechode 
vlastníckych práv k technologickej časti vodných elektrární na VODO-
HOSPODÁRSKU VÝSTAVBU, š. p., od 28. apríla 2006 je uzatvorená 
nová Zmluva o prevádzke VEG. Princíp deľby výnosov za silovú elektrinu, 
dohodnutý v pomere 65 % ku 35 %, zostal zachovaný. Výnosy za podpor-
né služby boli v minulosti ocenené paušálnou sumou. V súčasnosti je ich 
výška stanovovaná koeficientom.

With increasing liberalisation of the energy market in the Slovak Republic 
and as a consequence of the transmission system having been sepa-
rated from SE, a. s., ancillary services and trading in the energy market 
became new phenomena starting in 2003. The market was also opened 
in 2004 to other companies that could meet required specifications of the 
transmission system. The revenue VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, 
š. p., has received since 2001 from sales at Gabčíkovo’s hydroelectric 
generating plants is in principle divided between the Company and 
Slovenské elektrárne, a. s. After ownership rights to the technological parts 
of hydroelectric power plants were transferred to VODOHOSPODÁRSKA 
VÝSTAVBA, š. p., on 28 April 2006, a new VEG Operations Contract was 
signed. Electrical power revenues continued to be split 65:35. Revenues 
for ancillary services had previously been valued as a lump sum. Their 
worth is currently set using a coefficient.

Ukazovateľ

Výroba elektriny v MWh

Dodávka elektriny v MWh

Indicator

Electricity generation in MWh

Electricity distribution in MWh

2011

1 910 255

1 880 202

2010

2 374 495

2 345 902

2009

2 376 476

2 404 911

Vodná elektráreň

Vodná elektráreň Gabčíkovo

Malá vodná elektráreň na kanáli S VII

Malá vodná elektráreň Mošoň

Vodná elektráreň Čunovo

Hydro-power plant

Hydro-power plant Gabčíkovo

Small hydro-power plant on S VII waterway

Small hydro-power plant Mošoň

Hydro-power plant Čunovo

Rok uvedenia do 
prevádzky

Inštalovaný výkon 
v MW

Year of putting into 
operation

Installed capacity 
in MW

1992

1994

1994

1997

Inštalovaný výkon 
v MW

Installed capacity 
in MW

720

1,04

1,22

24,28

Plánovaná ročná 
výroba v GWh

Average annual 
production in GWh

2 200

3,6

4,3

147
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Galéria Danubiana  |  Gallery Danubiana

Umenie na Dunaji  |  Art on the bank of the Danube

Dunaj pri galérii  |  Gallery next to the river Danube
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Plavebná komora VD Gabčíkovo  |  Lock chamber - Gabčíkovo Dam

VD Gabčíkovo  |  Gabčíkovo Dam

Letecký pohľad na VD Gabčíkovo  |  Aerial view on Gabčíkovo Dam 
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V priebehu roka 2011 zabezpečoval podnik prevádzku všetkých vodohospo-
dárskych a energetických objektov Vodného diela Gabčíkovo a Ochranných 
opatrení VD Nagymaros na slovenskom území, ktoré podmieňujú výrobu 
elektriny, zabezpečujú ochranu priľahlého územia pred povodňami, umož-
ňujú medzinárodnú a vnútroštátnu plavbu lodí a tiež prevádzku ekologických 
objektov, ktoré boli vybudované v rámci Vodného diela Gabčíkovo a sú jeho 
súčasťou. Podnik zabezpečoval pravidelné opravy a údržbu jednotlivých 
objektov, ako aj opravy poškodených technologických zariadení.

Cez obe plavebné komory Vodného diela Gabčíkovo, z ktorých každá 
má dĺžku 275 m a šírku 34 m, sa v roku 2011 preplavilo 14 853 plavidiel, 
čo je o 1 098 menej v porovnaní s rokom 2010. V roku 2011 prekročil 
počet preplavených osôb cez plavebné komory číslo 5 miliónov. Od začiat-
ku prevádzky Vodného diela Gabčíkovo v roku 1992 bolo preplavených 
celkom 304 409 plavidiel, čo predstavuje 116 499 - tis. ton nákladu 
a 5 304 - tis. preplavených osôb.

During 2011, the Company operated all water resource management and 
hydropower facilities at Gabčíkovo and protective structures located in 
Slovak territory at Nagymaros that underlie the generation of electricity, 
safeguard against flooding of adjacent areas and allow international and 
domestic navigation by ships, while operating green buildings constructed 
as part of Gabčíkovo Dam and are included with it. The Company also reg-
ularly repairs and maintains individual structures and also repairs damage 
caused to technological equipment.

In 2011, 14,853 vessels passed through both locks at Gabčíkovo, each of 
which is 275 metres long and 34 metres wide. This was 1,098 vessels less 
than in 2010. More than five million people sailing on the Danube passed 
through the locks in 2011. Since Gabčíkovo started operations in 1992, a 
total of 304,409 vessels have sailed past the dam with 116,499,000 tonnes 
of cargo and 5,304,000 people.

Graf 2: Dodávka elektriny z elektrární Vodného diela Gabčíkovo v rokoch 
1992 – 2011

Chart 2: Electricity supplied by Gabčíkovo in 1992 - 2011

Kumulatívna dodávka silovej elektriny z VDG v príslušnom roku (vrátane RE)    /    Cumulative deliveries of electrical power from Gabčíkovo in the relevant year
                  (including regulated electricity)
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Prevádzka Vodného diela Žilina

Hlavným účelom Vodného diela Žilina je využitie voľného hydroener-
getického potenciálu hornej časti rieky Váh na výrobu elektriny medzi 
vodnými elektrárňami Lipovec a Hričov. Podnik bol pôvodne dodávateľom 
vodného diela pre rovnomennú akciovú spoločnosť. V roku 2000, 
z dôvodu dlhotrvajúcej insolventnosti pôvodného investora, získal 
plné práva na toto vodné dielo.

Vodné dielo Žilina je prvou stavbou na Slovensku, ktorej účinky na životné 
prostredie boli posudzované komplexne metódou Environmental Impact 
Assessment (ďalej aj „EIA“). Výstavba vodného diela sa začala realizovať 
4. októbra 1994 a priamo sa dotkla 150 obydlí, ktorých obyvateľov bolo 
nutné presídliť do novovybudovaných rodinných domov v obciach 
Mojšova Lúčka a Rosinky. Súčasťou výstavby bolo množstvo vyvolaných 
investícií, ktoré znamenajú celý rad priaznivých prínosov pre mesto 
Žilina a jeho okolie. Vodné dielo plní úlohu protipovodňovej ochrany, ako 
aj ochrany životného prostredia žilinského regiónu, prispelo k rozvoju 
dopravy a infraštruktúry a v neposlednom rade aj k rozšíreniu možností 
športového a rekreačného využitia.

Vodná elektráreň Žilina disponuje dvomi generátormi elektrickej energie, 
pričom skúšobná prevádzka prvého sa začala 17. decembra 1997. Druhý 
generátor bol uvedený do prevádzky 31. marca 1998. Vodné elektrárne, 
ktoré sú súčasťou Vodného diela Žilina, predstavujú 2,73 % celkového 
inštalovaného výkonu všetkých hydroelektrární Slovenskej republiky. 
Súčasťou vodného diela sú dve malé vodné elektrárne, ktoré slúžia 
predovšetkým na pokrytie jeho vlastnej spotreby. 

Žilina Dam

The main purpose of the hydroelectric power plant and dam at Žilina is 
to utilise the free hydropower potential of the upper Váh River to produce 
electricity between the hydroelectric power plants at Lipovec and Hričov. 
The Company originally supplied hydraulic structures for its counterpart 
joint-stock company. In 2002, due to the original investor having been 
in insolvency for many years, the Company acquired full rights to this 
hydropower plant.

Žilina was the first construction project in Slovakia whose environmental 
impact was comprehensively assessed in an EIA statement. Construction 
of the hydropower plant started on 4 October 1994 and directly affected 
150 buildings, whose residents had to be relocated to newly-built family 
houses in the villages of Mojšova Lúčka and Rosinky. Construction includ-
ed a degree of elicited investment, which meant a whole range of benefits 
to the city of Žilina and its surroundings. The hydropower plant is meeting 
its flood protection role as well as protecting the Žilina region’s environ-
ment, contributing to development of transportation and infrastructure and, 
finally, to expanding opportunities for sports and recreational use. 

The Žilina hydroelectric power plant has two generators available to pro-
duce electricity, with pilot operation having commenced on 17 December 
1997. The second generator was put into operation on 31 March 1998. 
The hydropower plants that are included in the Žilina plant provide 2.73 % 
of the total installed capacity of all of Slovakia’s hydroelectric generating 
plants. A component of the Žilina hydropower system is two small hydroe-
lectric generating plants which primarily cover their own consumption.
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Graf  3: Výkony plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo v rokoch 
1992 – 2011

Chart 3:  Activity at Gabčíkovo Dam locks in 1992 – 2011
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Graf 4: Dodávka elektriny z elektrární Vodného diela Žilina 
v rokoch 1997 – 2011

Chart 4: Elektricity supplied by Žilina in 1997 - 2011

Vodná elektráreň

Vodná elektráreň Žilina

Malá vodná elektráreň I

Malá vodná elektráreň II

Hydro-power plant

Hydro-power plant Žilina

Small hydro-power plant I

Small hydro-power plant II

Rok uvedenia do 
prevádzky

Year of putting into 
operation

1998

1999

1999

Inštalovaný výkon 
v MW

Installed capacity 
in MW

72

0,055

0,08

Plánovaná ročná 
výroba v GWh

Average annual 
production in GWh

166,56

0,38

0,53

Za celé obdobie prevádzky vodných elektrární Vodného diela Žilina 
do 31. decembra 2011 bolo vyrobených celkom 2 208 480 MWh prevažne 
špičkovej elektriny, pričom do energetickej siete bolo dodaných 
2 189 367 MWh elektriny. Počnúc rokom 2004 sa postupnou liberalizáciou 
energetického trhu otvorili možnosti poskytovať podporné služby pre 
prevádzkovateľa prenosovej sústavy - Slovenskú elektrizačnú a prenosovú 
sústavu, a. s. (ďalej aj „SEPS, a. s.“), aj z elektrárne Vodného diela Žilina, 
ktorá splnila požadované technické parametre v auguste 2004 a od tohto 
obdobia poskytuje podporné služby v rozsahu požiadaviek a potrieb 
prevádzkovateľa prenosovej sústavy.

Over the entire period of the Žilina dam and hydropower plant’s operation 
until 31 December 2011, a total of 2,208,480 megawatt/hours of mainly 
peak electricity was produced, with 2,189,367 megawatt/hours delivered 
to the electrical grid. Starting in 2004, gradual liberalisation of the energy 
market opened opportunities for ancillary services to be provided to the 
transmission system operator, Slovenská elektrizačná a prenosová sústa-
va, a. s. (SEPS, a. s.), also from Žilina, which met required specifications 
in August 2004. Since then, ancillary services have been provided where 
requirements and the transmission system provider’s needs allow.
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Prevádzka tohto vodného diela bola počas štrnásťročného obdobia 
bezproblémová s takmer 100 %-ným využitím energetickej vody, ktorá 
pretiekla Váhom v profile stupňa vodného diela.

V roku 2011 bolo vo vodnej elektrárni Vodného diela Žilina vyrobených 
celkom 137 975 MWh elektriny a do energetickej sústavy bolo dodaných 
136 292 MWh silovej elektriny (vrátane regulačnej elektriny). Rok 2011 bol 
z hľadiska hydrologických pomerov oproti predchádzajúcemu roku značne 
nepriaznivý. Najmä z tohto dôvodu pokles výroby oproti roku 
2010 predstavoval 77 109 MWh. 

Všetky činnosti prevádzky a údržby Vodného diela Žilina sú vykonávané 
vlastnými odbornými kapacitami. Počas roka neboli evidované poruchy, 
ktoré by obmedzili prevádzku alebo spôsobili škody na výrobe elektriny 
a dodávke podporných služieb. 

Malá vodná elektráreň Dobrohošť

Realizáciou projektu výstavby Malej vodnej elektrárne Dobrohošť pribudla 
do portfólia zdrojov VODOHOSPODÁRSKEJ VÝSTAVBY, š. p., ďalšia 
vodná elektráreň. Výstavba MVE Dobrohošť bola naplánovaná na 
18 mesiacov. Štátna zákazka v hodnote 6,8 milióna €, ktorej investorom 
bola VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, š. p., má 7-ročnú návratnosť. 
Do skúšobnej prevádzky bola MVE spustená v decembri roku 2011. 

Prioritou MVE Dobrohošť je prísun potrebného množstva vody pre 
ľavostrannú ramennú sústavu Dunaja. Moderná plnoautomatizovaná, 
bezobslužná elektráreň však zároveň produkuje aj ekologickú energiu. 
Prevádzkovaná je bez potreby pridania ďalších vstupných surovín a bez 
produkcie zbytočných emisií skleníkových plynov, čím je šetrná aj ku klíme. 
Voda z turbín elektrárne prechádza ihneď po odovzdaní svojho energe-
tického potenciálu späť do toku prekysličená, čím prispieva k zlepšeniu 
životných podmienok biotopov v toku. Malá vodná elektráreň Dobrohošť 
dodala od spustenia do skúšobnej prevádzky do konca roka 2011 spolu 
555 MWh. Výkon je vyvedený do príslušnej regionálnej distribučnej sústavy 
– ZSE Distribúcia, a. s.

Operation of the hydropower plant has been problem-free during its four-
teen-year operating period with almost 100 % utilisation of water energy 
overflowing the Váh River at the plant’s riverbed drop. 

In 2011, Žilina generated a total of 137,975 megawatt/hours of electricity 
and supplied 136,292 megawatt/hours of electric power (including regu-
lated electricity) into the electrical grid. In terms of hydrological conditions, 
2011 was markedly unfavourable in comparison with the previous year. 
This was especially due to a decline in production compared to 2010 of 
77,109 megawatt/hours. 

All operations and maintenance at Žilina are carried out by the plant’s own 
professional capacities. There were no electrical outages recorded during 
the year that would have limited operation or cause damage to electricity 
generation and supply of ancillary services. 

Dobrohošť Micro Hydropower Plant

Completion of the Dobrohošť Micro Hydropower Plant added yet another 
hydroelectric generating station to the portfolio of resources at VODO-
HOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, š. p., Construction of MVE Dobrohošť took 
place over 18 months. Government investment of €6.8 million through 
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, š. p., has a seven-year return. Pilot 
operation at MVE was launched in December 2011. 

Priority at MVE Dobrohošť has been given to supplying the necessary 
amount of water to the Danube left bank branch system. A modern, fully 
automated and unattended generating plant is also producing green 
energy. It operates without any need to add other raw materials and with 
no worthless greenhouse gas emission, thereby being also climate-friendly. 
Water passes through the electric turbines immediately after delivering 
its potential energy and back to the river without any acid having been 
added, contributing to enhancing living conditions at stream habitats. The 
Dobrohošť Micro Hydropower Plant started trial operation at the end of 
2011, generating a total of 555 megawatt/hours. Power is transferred to the 
regional distribution system operated by ZSE Distribúcia, a. s.

Ukazovateľ

Výroba elektriny v MWh

Dodávka elektriny v MWh

Indicator

Electricity generation in MWh

Electricity distribution in MWh

2011

137 975

136 292

2010

215 084

213 856

2009

154 490

153 286

Vodná elektráreň

Malá vodná elektráreň Dobrohošť

Hydro-power plant

Hydro-power plant Dobrohošť

Rok uvedenia do 
prevádzky

Year of putting into 
operation

2011

Inštalovaný výkon 
v MW

Installed capacity 
in MW

1,8

Plánovaná ročná 
výroba v GWh

Average annual 
production in GWh

11,8
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Obchod s elektrinou

Od roku 2007 zaznamenávame úplné otvorenie trhu so silovou elektri-
nou pre všetkých zákazníkov vrátane dodávky elektriny domácnostiam. 
Základnou myšlienkou liberalizácie trhu s elektrinou je umožnenie všetkým 
účastníkom trhu vybrať si vo vysoko konkurenčnom prostredí svojho 
dodávateľa alebo odberateľa elektriny. Proces liberalizácie, a teda aj vývoj 
konkurenčného prostredia, je postupný, preto je cenotvorba čiastočne 
kontrolovaná regulačným úradom. Napriek skutočnosti, že celý objem 
produkcie vodných elektrární Vodného diela Gabčíkovo obchodne realizujú 
Slovenské elektrárne, a. s., VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, š. p., 
obchodne realizuje produkciu Vodnej elektrárne Žilina a aktívne pôsobí 
na trhu s elektrinou vo fungujúcom konkurenčnom prostredí.

Pre svojich zákazníkov podnik pripravuje produkty, ktoré zohľadňujú 
ich špecifické podmienky a potreby každého z nich. Dynamickým prvkom 
v činnosti podniku je obchodovanie s nakupovanou elektrinou. Intenzívne 
pokračuje obchodná spolupráca s partnermi na domácom trhu a taktiež 
aj na okolitých dostupných zahraničných trhoch.

V roku 2011 prevádzkovateľ prenosovej sústavy SEPS, a. s., ktorý je 
v zmysle legislatívy vykonávateľom systémových služieb, pokračoval 
v obstarávaní podporných služieb od poskytovateľov aukčným systémom 
na strednodobej a krátkodobej báze. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, 
š. p., počas celého roka aktívne vstupovala do týchto aukcií, dôsledkom 
čoho bola stabilizácia tržieb z predaja podporných služieb a regulačnej 
energie voči predchádzajúcim obdobiam.

Electricity Sales

Since 2007, the electric power market has been fully open to all customers, 
including companies supplying electricity to households. The basic idea of 
liberalising the electricity market is to allow all market participants to have 
a choice in a highly competitive environment of their electricity suppliers 
and customers. Both the liberalisation process and the development of a 
competitive environment are gradual, so pricing is still partially controlled 
by regulatory authorities. Even though total volume from the hydroelectric 
generating plants at Gabčíkovo is being produced by Slovenské elek-
trárne, a. s., VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, š. p., is commercially 
generating electricity at Žilina and is actively involved in the electricity 
market in a functionally competitive environment. 

It prepares products for its customers that takes all of their specific 
conditions and needs into account. A dynamic element in the Company’s 
activities is trading in purchased electricity. Business cooperation intensive-
ly progresses with partners in the local market and is accordingly moving 
forward also in nearby foreign markets.

2011 saw SEPS, a. s., a transmission system provider, continue in 
accordance with legislation as a system services administrator to procure 
ancillary services from auction system providers on a medium and long-
term basis. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, š. p., actively entered into 
these auctions in the past year, resulting in stabilisation of its turnover from 
sales of ancillary services and regulated energy compared to previous 
periods.

Graf 5: Tržby z obchodu s elektrinou a podpornými službami v rokoch 
1998 - 2011 

Chart 5: Turnover from electricity sales and ancillary services 
in 1998 - 2011 
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Celková bilancia obchodu 
s elektrinou a s podpornými 
službami za roky 2010 - 2011

Total sales of electricity and 
ancillary services in 2010-11

Technicko-bezpečnostný dohľad
Medzi významné činnosti, ktoré podnik v roku 2011 zabezpečoval, patrí 
činnosť organizácie poverenej výkonom odborného technicko-bezpečnost-
ného dohľadu (ďalej aj „TBD“). Rozsah a predmet technicko-bezpečnost-
ného dohľadu je upravený zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení 
neskorších predpisov, vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR 
(ďalej aj „MŽP SR“) č. 458/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o výkone odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými 
stavbami a o výkone technicko-bezpečnostného dozoru a rozhodnutím 
ministra životného prostredia SR z 21. decembra 2010 č. 39/2010-6 
o poverení VODOHOSPODÁRSKEJ VÝSTAVBY, š. p., výkonom odborné-
ho technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami. 

Zároveň bol podnik poverený zabezpečením realizácie skúšok a školení 
uchádzačov na získanie odbornej spôsobilosti pre výkon odborného 
technicko-bezpečnostného dohľadu a vedením evidencie udelených 
osvedčení, ako aj vedením komplexného a každoročne aktualizovaného 
registra kategorizovaných vodných stavieb v Slovenskej republike, jeho 
zverejňovaním podľa zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre 
priestorové informácie a zabezpečením komplexného a aktualizovaného 
prístupu k údajom o bezpečnosti a stave vodných stavieb podliehajúcich 
výkonu odborného TBD pre orgány štátnej vodnej správy. 

Činnosť dohľadu zahŕňa najmä monitorovanie stavu vodných stavieb 
z hľadiska ich bezpečnosti, stability a možných príčin porúch, ako aj 
navrhovanie opatrení na nápravu nebezpečných, resp. potencionálne 
nebezpečných situácií. Pri špeciálnych geodetických a geofyzikálnych 

Safety Oversight
Among important activities involving the Company in 2011, was organisa-
tion of safety oversight. Safety oversight is governed by Act No. 364/2004 
Coll. on Water, as amended, Decree of the Ministry of Environment 
(MESR) No. 458/2005 Coll., detailing safety oversight over hydraulic 
structures and safety oversight inspections and a decision by the Environ-
ment Ministry on 21 December 2010 in No. 39/2010-6 to have VODO-
HOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, š. p., conduct safety oversight inspections 
at hydraulic structures. 

The Company is concurrently responsible for testing and training candi-
dates to become proficient in conducting safety oversight inspections and 
keeping records on awarded certificates, as well as keeping a comprehen-
sive and annually updated register of categorised hydraulic structures in 
the Slovak Republic and publishing it in accordance with Act No. 3/2010 
Coll. on National Spatial Data Infrastructure, taking a comprehensive and 
updated approach to safety data and the condition of hydraulic structures, 
subject to a technical safety oversight inspection for government water 
authorities.  

Oversight activities include, in particular, monitoring the condition of 
hydraulic structures in terms of safety, stability and possible causes of 
failures, as well as suggesting action to correct dangerous or potentially 
dangerous situations. In special geodetic and geophysical measurements, 
oversight staff members use high-technology instruments and devices 
as well as the latest techniques, procedures and information technology 
resources.  These safety oversight inspections in many cases manage to 

Bilancia obstaranej a dodanej elektriny (MWh)

Obstarané

Dodávka z vodnej elektrárne Žilina

Dodávka z MVE Dobrohošť

Nákup na tuzemskom trhu

Nákup v zahraničí

Spolu

Dodané

Predaj obchodným partnerom v Slovenskej 

republike

Predaj v zahraničí

Korekcia na vyrovnanú bilanciu

Spolu

Indicator

Procured

Supplied by Žilina’s hydropower plant 

Supplied by MVE Dobrohošť

Purchased in Slovakia

Purchased outside Slovakia

Total

Delivered

Sales to business partners in Slovakia

Sales outside Slovakia

Correction

Total

2011

136 292

555

126 576

-

263 423

 

262 242

-

1 181

263 423

2010

213 856

-

121 635

300

335 791

 

322 636

-

13 155

335 791

Zmena v % 

Change in %

-36,27 %

-

4,06 %

-

-21,55 %

 

-18,72 %

-

-91,02 %

-21,55 %
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meraniach používajú pracovníci dohľadu špičkové prístroje a zariadenia, 
ako aj najmodernejšie metódy, postupy a prostriedky informačných techno-
lógií. Dôsledným výkonom TBD sa v mnohých prípadoch podarilo predísť 
nepriaznivým situáciám, prípadne priamym škodám na vodných stavbách. 

Na plnení úloh sa spoločne podieľali špecializované odbory 
úseku TBD:
Odbor bezpečnosti priehrad, ktorý v roku 2011 realizoval najmä celoroč-
ný výkon odborného TBD nad vodnými stavbami vo vlastníctve 
podniku a ďalších vlastníkov. Medzi činnosti odboru ďalej patrí vypraco-
vanie odborných posudkov a návrhov na stanovenie kategórie pre vodné 
stavby, zber a spracovanie dát a realizácia školení – workshopov o praktic-
kých otázkach výkonu TBD a dozoru pre orgány štátnej vodnej správy.

V roku 2011 bol splnený primárny cieľ dohľadu – neprišlo k žiadnej havárii 
na podnikom dohliadanej vodnej stavbe. Ďalším cieľom je včasné pred-
chádzanie poruchám a havarijným stavom, ktoré môžu ohroziť prevádz-
kyschopnosť vodných stavieb a funkčnosť ich objektov. Splnenie týchto 
dlhodobých cieľov je podmienené najmä personálnym a materiálnym 
zabezpečením výkonu TBD. Najvýznamnejšou skutočnosťou z hľadiska 
personálneho zabezpečenia výkonu dohľadu v roku 2011 bolo získanie 
odbornej spôsobilosti pre výkon dohľadu ďalšími desiatimi zamestnanca-
mi, čím sa zvýšil počet spôsobilých osôb na dvadsať.

Odbor odkalísk a špeciálnych analýz je zameraný na výkon TBD nad 
vodnými stavbami – odkaliskami, ale venuje sa i realizovaniu špeciálnych 
analýz a špeciálnych meraní na vodných stavbách, čo zahŕňa najmä 
stanovenie medzných a kritických hodnôt meraných veličín na vodných 
stavbách, prepočty vonkajšej a vnútornej stability vodných stavieb, analýzy 
prúdenia podzemnej vody a ďalšie.

Odbor geomonitoringu zabezpečuje monitoring zložiek životného 
prostredia na vodných dielach vo vlastníctve podniku a na pripravovaných 
vodných stavbách pred zahájením ich výstavby, počas výstavby a po 
uvedení diela do prevádzky. Všetky informácie a výsledky monitorovacích 
prác sú spracovávané v prostredí GIS. Na tejto platforme je realizovaná aj 
výmena údajov od externých dodávateľov. Výsledky analýz sú publikované 
v podobe webových GIS služieb na podnikovom intranete a vybrané 
informácie aj vo verejnom internetovom prostredí.

V súlade s rozhodnutím ministra životného prostredia zverejňovať register 
kategorizovaných vodných stavieb v legislatívnom rámci zákona 
č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre priestorových informácií (NIPI) 
bolo pre cieľovú skupinu orgánov štátnej vodnej správy zostavené a spus-
tené portálové riešenie zverejňovanej databázy, ktorá obsahuje mapovú aj 
databázovú časť a poskytuje webové služby podľa špecifikácie Európskej 
Smernice Európskeho parlamentu a rady 2007/2/ES, ktorou sa zriaďuje 
Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (INS-
PIRE). Webový portál je dostupný aj pre širokú verejnosť na adrese 
http://gis.vvb.sk. Z pohľadu charakteru ponúkanej služby ide o jeden 
z prvých internetových aplikačných nástrojov pre orgány štátnej vod-

avoid adverse situations or direct damage to hydraulic structures. 
Specialised departments within the Safety Oversight Division share the 
playing of this role among each other.

Specialised departments within the Safety Oversight Division share 
the playing of this role among each other:
The Dam Safety Department carried out mainly year-round safety 
oversight inspections at hydraulic structures owned by the Company and 
others. The department’s activities included preparing expert opinions 
and proposals for determining categories of hydraulic structures, data 
collection and processing, and organising training courses and workshops 
to discuss practical safety oversight issues and supervision for government 
water authorities.

In 2011 the primary goal of oversight was met. There were no accidents 
at hydraulic structures the Company oversees. Another objective is 
to prevent outages and emergency situations that may endanger the 
serviceability of hydraulic structures and the functionality of their buildings. 
Meeting these long-term objectives is determined mainly by staff and 
materially ensuring safety oversight inspections. The most significant point 
in terms of staff providing oversight in 2011 was the acquisition of technical 
competence to conduct inspections by a further ten employees, bringing 
the total number of staff capable of conducting inspections to twenty.

The Decanting and Special Analysis Department focuses on safety 
oversight under hydraulic structures and decanting pits, though it also is 
devoted to carrying out special analysis and measuring at hydraulic struc-
tures, which especially include fixing limits and critical values of measured 
variables at hydraulic structures, calculation of their external and internal 
stability and analyzing groundwater flow, among other jobs.

The Geo-monitoring Department monitors environmental components 
at hydraulic structures owned by the Company and at designed hydrau-
lic structures before and during construction and after they are put into 
operation. All information and results from monitoring work are processed 
in a GIS environment. This platform also exchanges data from outside 
suppliers. Results of these analyses are published in Web GIS services 
and the Company’s intranet, while selected information is published in the 
public Internet environment.

In accordance with a decision by the Environment Minister to publish a regis-
ter of categorised hydraulic structures in legislation as part of Act No. 3/2010 
Coll. on National Spatial Data Infrastructure (NSDI), a portal of published 
databases was prepared and released for a target group of government wa-
ter authorities that contains maps and databases and provides web services 
as specified in Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the 
Council establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European 
Community (INSPIRE). The web portal is available to the general public at 
http://gis.vvb.sk. In terms of the nature of the service offered, it is one of the 
first web application tools for government water authorities in the Slovak 
Republic available.

Indicator

Procured

Supplied by Žilina’s hydropower plant 

Supplied by MVE Dobrohošť

Purchased in Slovakia

Purchased outside Slovakia

Total
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Sales to business partners in Slovakia

Sales outside Slovakia

Correction

Total
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nej správy SR. Odbor geodetických meraní zabezpečuje špeciálne 
geodetické práce. Okrem realizácie geodetických meraní na vodných 
stavbách, ochranných hrádzach a zosuvných územiach v blízkosti vodných 
stavieb vyhodnocujú autorizovaní geodeti vývoj výškových a polohových 
deformácií objektov pre potreby TBD, pričom posudzujú i výsledky meraní 
dodaných vlastníkmi vodných stavieb.

Z množstva špeciálnych geodetických meraní a činností vyberáme: mera-
nie priestorových pretvorení (deformácií) stavebných objektov a technolo-
gických zariadení, geodetické práce pri záťažových skúškach stavebných 
konštrukcií, modelovanie reálneho stavu krajiny a výpočet kubatúr 
s využitím 3D terestrického laserového skenovania, vytyčovanie staveb-
ných objektov a ďalšie. 

Ostatné činnosti
Medzi ďalšie dôležité činnosti, ktoré podnik vykonáva, patria: inžinierska 
činnosť, poskytovanie technickej pomoci iným investorom v investičnej 
výstavbe, výkon činnosti v oblasti majetkovoprávneho vysporiadania 
nehnuteľností, pričom podnik využíva dlhoročné skúsenosti svojich 
zamestnancov s výstavbou investičných celkov.

Investičný program
Realizácia plánovaných úloh investičného programu podniku je podmie-
nená vyváženým finančným hospodárením a stabilnou tvorbou zdrojov. 
V roku 2011 smerovali investície hlavne do oblasti vodných diel Gabčíkovo 
a Žilina. Investičné prostriedky boli použité na dokončovanie, skolaudova-
nie a uvedenie rozostavaných objektov a rozpracovaných technologických 
celkov do prevádzky, na rekonštrukčné a modernizačné práce a dodávky 
za účelom dosiahnutia zlepšenia technicko-ekonomických parametrov 
vodných diel, zvýšenia ich bezpečnosti a ochrany, prípadne na zlepšenie 
funkcionality niektorých prvkov. Na obstaranie investícií v roku 2011 podnik 
použil v prevažnej miere vlastné zdroje financovania.

The Geodetic Measurement Department does special geodetic survey-
ing work. In addition to providing geodetic measurements on hydraulic 
structures, breakwaters and areas near hydraulic structures that are prone 
to landslides, qualified geodetic surveyors also evaluate vertical and posi-
tional deformities for safety oversight needs, while assessing results from 
measurements supplied by the owners of hydraulic structures. 

A number of special geodetic measurements and activities done by the 
Company include measuring spatial deformation in constructed buildings 
and technical equipment, geodetic surveying in construction site load 
testing, modelling real countryside conditions and calculating volume using 
3D terrestrial laser scanning, marking out constructed buildings and other 
work.

Other Activities
Other important activities the Company carries out include engineering, 
providing technical assistance to other companies investing in capital 
construction and legal property settlements, where the Company utilises 
its staff’s years of experience in constructing complete capital projects. 

Capital Program
Completion of projects scheduled in the Company’s capital program is 
contingent on balanced financial management and stable creation of 
resources. Investment was directed in 2011 mainly at Gabčíkovo and 
Žilina. Invested resources are used to complete, obtain permission to oper-
ate and commission buildings and structures that are under construction 
or have been constructed, commissioning technological units which are 
being or have been manufactured, reconstructing and modernising them 
and obtaining supplies in order to improve the technical and economic 
parameters of hydraulic structures while raising their level of safety and 
security and also improving functionality of certain elements therein. To 
acquire capital investment in 2011, the Company primarily used internal 
sources of funding.
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V roku 2011 boli na Sústave vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros realizo-
vané práce na modernizácii riadiaceho systému za účelom zabezpečenia 
bezpečnej plavby cez plavebné komory. Uskutočnila sa výmena 6 ks 
hydrovalcov stredovej hate a rekonštrukcia 8 ks hydrovalcov regulač-
ných uzáverov a 2 ks hydrovalcov horných vrát. Z dôvodu bezpečnosti 
prevádzky bola vykonaná sanácia návodného svahu na stupni Čunovo 
a úprava koruny pravostrannej hrádze na projektovanú kótu. Dokončené 
boli stavebné a technologické práce na Malej vodnej elektrárni Dobrohošť, 
ktorá bola v decembri 2011 uvedená do prevádzky.

Na Vodnom diele Žilina prebiehali práce zamerané na modernizáciu 
technologických celkov, ktorých cieľom je zlepšenie ich technicko-
ekonomických parametrov. V priebehu roka bola ukončená asfaltová 
komunikácia na ľavostrannej hrádzi Mojšova Lúčka – Strečno (II. etapa) 
a montáž ochranného štítu proti rozstreku vody na vodovodnom potrubí na 
železničnom moste, ktorý bol vybudovaný v rámci vodného diela. Zrealizo-
vané boli stavebné a technologické práce na rozšírení miestnej distribučnej 
sústavy spoločnosti Metsä Tissue Slovakia, s. r. o., Žilina 
do 110 kV rozvodne VDŽ. 

In 2011, work was done at Gabčíkovo - Nagymaros to modernise the 
control system to ensure safe passage through the locks. Six hydro-cyl-
inders at the central barrage were exchanged while eight hydro-cylinders 
at the regulating gate and two hydro-cylinders at the upper sluices were 
reconstructed.  For operation safety reasons, the water-side embankment 
at the Čunovo riverbed drop and the crown of the right bank dam were 
renovated to the designed spot height.  Construction and engineering were 
completed at the Dobrohošť Micro-Hydroelectric Power Plant, which was 
put into operation in December 2011. 

At Žilina, work underway was focused on modernising technology units 
in order to raise technical and financial parameters. During the year just 
ended, an asphalt road was completed on the left bank of the dam between 
Mojšova Lúčka and Strečno (Stage 2), while a shield was mounted to 
protect water mains running along an iron bridge built as part of the dam 
system against splashing water. Construction and engineering were also 
carried out at VDŽ’s switch house to expand the local distribution system 
for Metsä Tissue Slovakia, s. r. o., in Žilina to 110 kilovolts. 

Objem investícií v  €

Sústava vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros

Vodné dielo Žilina 

Stavby v príprave

z toho realizované z dotácií

Ostatné

Celkom

Investment in €

Gabčíkovo – Nagymaros System of Locks

Žilina Waterworks 

Constructions in preparation

Thereof financed by subsidies

Other

Total

2011

21 769 338

761 632

187 532

0

1 964 222

24 682 724

2010

10 960 795

556 878

205 686

38 190

1 077 361

12 800 720

Zmena v % 

Change in %

 
-7 362 832

641 605

624 072

36 529

814 736

9 443 245

Graf 6: Štruktúra investícií v roku 2011 Chart 6: Capital investments in 2011

88,20 %

3,09 %

8,72 %

  Sústava vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros /
 Gabčíkovo - Nagymaros System of Locks

  Ostatné / Other

  Vodné dielo Žilina / Žilina Waterworks
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Z najdôležitejších stavieb pripravovaných na výstavbu pokračovali práce na 
Vodnom diele Sereď - Hlohovec, na Vodárenskej nádrži Tichý Potok, 
na Malej vodnej elektrárni Mošoň II a na Vodnej elektrárni Čunovo II.

Projekty v oblasti informačných 
technológií

V roku 2011 boli v oblasti rozvoja informačných technológií (ďalej aj „IT“) 
podniku ukončené projekty zamerané na rozšírenie a doplnenie zariadení 
IT infraštruktúry, bolo uskutočnené dokúpenie softvérových produktov 
a vypracovanie nových projektov a štúdií. 

Hardvér:

○ doplnenie aktívnych prvkov (switche) do meracích staníc na hrádzi SVD 
G - N (33 ks) a ich pripojenie do optického ringu,

○ vybavenie meracích staníc záložnými UPS zdrojmi (55 ks),
○ ukončenie IP telefónie v plánovanom rozsahu, dokúpenie IP telefónov, 

spustenie faxovacej služby, 
○ zabezpečenie nepretržitého napájania serverovne AB Karloveská 
 dieselgenerátorom,
○ výmena zastaranej výpočtovej techniky v rámci podniku.

Softvér:

○ doplnenie softvérových aplikácií (Grapher, Surfer, Voxler, Adobe  
Acrobat a i.), 

○ štandardná obnova licencií aplikačného softvéru,
○ pokračovanie prác v nasadzovaní modulov podnikového informačného 

systému DMS a EIX systému.

Among the most important structures scheduled for construction, work 
continued on the Sereď – Hlohovec Dam, the Tichý Potok water supply 
reservoir, the Mošoň II hydroelectric power station and the Čunovo II 
hydroelectric power station. 

Information Technology Projects

2011 saw development of information technology (IT) at the Company with 
the completion of projects focused on expanding and supplementing IT 
infrastructure, while software products were purchased and new projects 
and studies were prepared. 

Hardware:

○ 33 switches added at measuring stations along the Gabičkova-Nagy- 
maros system and connected to an optical ring,

○ Fitting of measuring stations with 55 UPS backup sources,
○ Completion of IP telephony on schedule, purchase of IP telephones  

and the start of fax service,
○ Uninterrupted power to the AB Karloveská server room using a diesel 

generator,
○ Replacing obsolete computers in the Company.

Software

○ Additional software applications (Grapher, Surfer, Voxler,
    Adobe Acrobat, etc., 
○ Standard licence renewal of application software,
○ Continued work on deploying an enterprise information system on 
    DMS and EIX.

Myšiarka ušatá  |  Northern Long-eared Owl Lekno biele - Čičovské rameno  |  Water lily – Čičov arm
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Riadenie kvality a certifikácia
Od roku 2005 má VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, š. p., zavedený 
systém manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001:2000. Systém 
manažérstva kvality zahŕňa činnosti v inžiniersko-investorskej oblasti, ma-
jetkovoprávne vysporiadanie stavieb a pozemkov, technicko-bezpečnostný 
dohľad podľa osobitných predpisov, geodetické a kartografické práce 
a overovanie ich výsledkov, projektovanie. V roku 2007 podnik rozšíril kon-
trolným auditom systém manažérstva kvality o činnosť: výroba, dodávka
a obchodovanie s elektrickou energiou VD Žilina. 

Po udelení certifikátu manažérskeho systému je jeho držiteľ oprávnený 
požívať certifikačnú známku. Vedenie podniku schválilo používanie certifi-
kačnej známky v roku 2008. 

V rokoch 2009 a 2010 podnik obhájil kontrolným auditom certifikát systému 
manažérstva kvality podľa požiadaviek novej normy EN ISO 9001:2008. 
Úspešným kontrolným auditom bola platnosť certifikátu potvrdená do roku 
2011.

Platnosť certifikátu č. Q-087/10 systému manažérstva kvality podľa normy 
EN ISO 9001:2008 skončila v novembri 2011. Proces predĺženia platnosti 
certifikátu prebieha v roku 2012.

Quality Control and Certification
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, š. p., has had an EN ISO 9001:2000 
quality management system in place since 2005.  The quality management 
system covers engineering and capital investment, legal property settle-
ment for buildings and land, safety oversight under special regulations, 
geodetic and cartographic work including verification of results, and design.  
In 2007, the Company expanded its quality management system surveil-
lance audits to cover production, supply and trading in electrical energy at 
Žilina. 

Having had its management system certified, the Company is entitled 
to use the certification symbol. Its use was approved by the Company’s 
management in 2008.

During 2009 and 2010, the Company had a surveillance audit conducted 
on its quality management system according to requirements under the 
new EN ISO 9001:2008 standard. Success in the surveillance audit led to 
the Company’s certification being renewed in 2011. 

Certificate No. Q-087/10, in respect of the Company’s quality management 
system under EN ISO 9001:2008, expired in November 2001. The process 
of renewing certification will take place in 2012.
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Environmentálna politika
Základnou úlohou environmentálnej politiky podniku je vytvárať všeobecné 
povedomie, že všetky činnosti v rámci podniku môžu viesť k zásahu do 
životného prostredia, a preto je potrebné tieto činnosti riadiť odborne a zod-
povedne tak, aby sa zachovalo životné prostredie budúcim generáciám v čo 
najvyššej kvalite.  

V roku 2009 sa podnik zapojil do realizácie projektu LIFE 07/NAT/SK/00707 
– Ochrana vtáctva Podunajska. Projekt je realizovaný v rámci Európskeho 
fondu pre životné prostredie na obdobie rokov 2009 – 2013 a predstavuje 
jedinečný prístup k riešeniu problematiky ochrany vtáctva na rieke Dunaj. 
Cieľom aktivít vo vybraných lokalitách je zlepšením hydrologických pome-

Rok

Celkový počet zamestnancov

Robotníci

Technicko-hospodárski zamestnanci

Investment in €

Total number of employees

Blue-collar workers

White-collar workers

2011

233

5

228

2010

229

6

223

2009

209

2

207

Graf 7: Veková štruktúra zamestnancov k 31. decembru 2011 Chart 7: Age of employees as at 31 December 2011

Environmental Policy
The main role played by the Company’s environmental policy is to create 
a general awareness that all activities in the Company can lead to damage 
to the environment, and therefore it is necessary to manage them profes-
sionally and responsibly in order to preserve the environment for future 
generations at the highest quality possible. 

In 2009, the Company became involved in the 07/NAT/SK/00707 LIFE 
Programme – Protecting Danube Lowland Birdlife. The Programme is 
being implemented under the European Fund for the Environment and 
covers 2009-13, representing a unique approach to addressing the issue 
of protecting Danube River birds. The aim of these activities in selected 

  18 - 30 rokov / years old

  41 - 50 rokov / years old

  31 - 40 rokov / years old

  51 - 60 rokov / years old

  nad 60 rokov / over 60 years old

17,17 %

18,88 %

28,89 %

35,62 %

3,43 %

rov prispieť k obnoveniu biotopov vzácnych živočíchov, ako aj k celkové-
mu zlepšeniu podmienok pre rybárstvo a lesníctvo.

V roku 2011 sa podnik stal partnerom projektu cezhraničnej spolupráce 
SONDAR SK-AT, ktorý je sieťou ochrany pôdy v podunajskom regióne 
a v súčasnosti zastrešuje tri cezhraničné projekty, podporené 
z programu cezhraničnej spolupráce. Podnik je hlavným cezhraničným 
partnerom projektu SONDAR SK-AT s oficiálnym začiatkom od januára 

locations is to have improved hydrological conditions contribute to restora-
tion of rare animal habitats as well as overall enhancement of conditions 
for fisheries and forestry. 

In 2011, the Company became a partner in SONDAR SK-AT cross-border 
cooperation, a soil protection network in the Danube Lowlands region 
that currently covers three cross-border projects supported by the CBC 
Programme. The Company is a major cross-border partner in SONDAR 



35Všeobecná časť General part

2011 a predpokladaným ukončením projektu v októbri 2013, spoločne 
s programovými partnermi z Rakúska.

Riadenie ľudských zdrojov
 
Personálna oblasť

K 31. decembru 2011 zamestnávala VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAV-
BA, š. p., 233 zamestnancov, z toho 111 žien a 122 mužov. Veľkú 
väčšinu, až 97,85 % z celkového počtu zamestnancov, tvoria technic-
ko-hospodárski zamestnanci. Charakter a spôsob zabezpečovania 
hlavných činností podniku si vyžiadal zamestnávanie len 5 zamestnan-
cov v kategórii pomocného a obslužného personálu.

SK-AT, which officially began in January 2011, and the project is expected 
to be completed in October 2013 jointly with its programme partners in 
Austria. 

Human Resources
 
Staff

As at 31 December 2011, VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, š. p., 
employed 233 people, of which 111 were women and 122 were men. The 
vast majority of staff, 97.85 % of total employees, do technical and admin-
istrative work. The nature and method of the Company’s principal activities 
require only five employees categorised as service and support staff. 

Vodné dielo Žilina  |  Žilina Dam
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Oblasť rozvoja ľudských zdrojov
Vedenie podniku kladie dôraz na efektívne riadenie ľudských zdrojov, hlav-
ne na rozvoj schopností a vedomostí zamestnancov neustálym zvyšovaním 
ich kvalifikácie. Do rôznych foriem vzdelávania bolo v roku 2011 zapojených 
131 zamestnancov, pri účasti jedného zamestnanca vo viacerých formách 
vzdelávania to bolo 276 osôb. Štyria zamestnanci študovali popri zamest-
naní. Podnik vynaložil v roku 2011 na ďalšie vzdelávanie zamestnancov 
prostriedky vo výške 60 444  €. 

V priebehu roku 2011 sa zamestnanci podniku zúčastňovali prevažne 
konferencií a sympózií (Plavebné dni, Svetový deň vody Enviro-i-Fórum, 
Finančný manažment, Energofórum,  European Geosciences Union 2011, 
International Commision on the  Large Dams , International Conference on 
the Status and Future of the World´s Large River, jarná a jesenná konferen-
cia SPX a ďalšie), ktorých program sa dotýkal hlavných činností podniku. 
Z odborných seminárov to boli akcie zamerané na daň z príjmu, daň 
z pridanej hodnoty, spotrebnú daň z elektriny, elektronické aukcie, pláno-
vanie projektov, dlhodobý majetok, povinné zverejňovanie zmlúv, moderné 
GPS systémy pre zber dát do GIS a ďalšie. Nevyhnutnou súčasťou vzde-
lávacieho procesu bolo získavanie a aktualizácia odborných spôsobilostí, 
najmä v oblastiach: verejné obstarávanie, obsluha zariadení na vodnej 
elektrárni Žilina, elektrotechnika, nedeštruktívna defektoskopia 
a organizovanie podnikových jazykových kurzov.

Human Resource Development
Company management emphasises effective human resource man-
agement, especially in developing staff capabilities and knowledge by 
constantly improving their skills. 131 employees were involved in various 
forms of education during 2011, with 276 staff members participating in 
different forms of learning. Four employees were in work-study programs. 
The Company spent €60,444 in ongoing education of staff. 

During 2011, company employees mainly attended conferences and 
symposia (Maritime Days, Environment Forum World Water Day, Finan-
cial Management, Energy Forum, 2011  European Geosciences Union, 
International Commission on Large Dams, International Conference on the 
Status and Future of the World’s Large Rivers, spring and autumn SPX con-
ferences and other), where the programme touches upon the Company’s 
principal activities.  Workshops included events concentrating on income 
tax, value added tax, excise duty on electricity, electronic auctions, project 
planning, fixed assets, mandatory disclosure of agreements, modern GPS 
systems for GIS data collection and other seminars. An essential part of the 
educational process is gathering and updating professional skills, especially 
in public procurement, operating equipment at the Žilina hydroelectric 
power plan, electrical engineering, non-destructive defectoscopy and the 
organisation of business language courses. 

Kvalifikačná štruktúra 
zamestnancov

Staff Qualifications

Graf 8: Vzdelanostná štruktúra zamestnancov k 31. decembru 2011 Chart 8: Staff education as at 31 December 2011

58,52 %

34,93 %

5,68 % 0,87 %

  Vysokoškolské / University graduates

  Úplné stredné / Secondary education

  Stredné  / Secondary vocation education

  Základné / Basic education
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Mzdová politika podniku
Zásady a postup pri odmeňovaní zamestnancov pre rok 2011 upravoval 
vnútropodnikový predpis – Mzdový poriadok, ktorý nadobudol účinnosť 
od 1. 4. 2010. Zámerom vedenia podniku je odmeňovať zamestnancov 
spravodlivo uplatňovaním jednotlivých zložiek mzdy tak, aby zvyšovali 
výkonnosť a iniciatívu všetkých zamestnancov podniku a aby svoje 
odborné znalosti a predpoklady využívali na splnenie vecných a finančných 
úloh podniku.

Medzi priority vedenia podniku patrí aj zabezpečenie spokojnosti zamest-
nancov. Prostredníctvom kolektívnej zmluvy, uzatvorenej medzi podnikom 
a odborovou organizáciou, je uplatňovaný prepracovaný systém sociálnych 
a zamestnaneckých výhod. Tieto výhody v roku 2011 zahŕňali: využívanie 
pružnej pracovnej doby, týždeň dovolenky nad zákonom stanovený rámec, 
príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie, odmeny 
pri životných jubileách a pracovných výročiach, príspevok na regeneráciu 
pracovnej sily, finančnú výpomoc pri narodení dieťaťa, príspevok na zdra-
votnú starostlivosť, nenávratné sociálne výpomoci, príspevky na stravova-
nie a dopravu do zamestnania, poskytovanie plateného pracovného voľna 
nad rámec Zákonníka práce a iné výhody.

Compensation
Policies and procedures for paying staff in 2011 are governed by internal 
rules, namely pay rules that came into force on 1 April 2010. Management’s 
aim at the Company is to pay employees fairly, applying individual wage 
components to increase the efficiency and initiative of all employees and to 
utilise their expertise and technical qualifications to meet substantive and 
financial targets.

Employee Care
Management priorities at the Company include employee satisfaction. A 
collective agreement signed by the Company and the labour union repre-
senting employees underlies a sophisticated system of social and employ-
ment benefits. In 2011, these benefits included flexible working hours, an 
additional one-week holiday beyond statutory requirements, contributions 
by the Company to supplementary retirement savings, life milestones and 
service anniversaries, contributions to regenerating the labour force, finan-
cial assistance when a child is born, healthcare contributions, nonreturnable 
social assistance, contributions to meals and transport to work, paid leave 
beyond the Labour Code framework and other benefits.

Ramenná sústava Dunaja 2  |  The arm system of Danube 2

Oblasť starostlivosti 
o zamestnancov



Západ slnka nad Čunovom  |  Sunset over Čunovo
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Finančné hospodárenie
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, š. p., dosiahla za rok 2011 záporný 
hospodársky výsledok. Hlavným dôvodom bol nepriaznivý priebeh prietokov 
Dunaja v profile VD Gabčíkovo a pokles dodávky silovej elektriny o takmer 
20 % v roku 2011 oproti predchádzajúcemu obdobiu, čo malo za následok 
pokles najvýznamnejších tržieb podniku o takmer 16 mil. €. Napriek uvede-
nej skutočnosti bol podnik v priebehu roka schopný zabezpečiť bezpečnú 
a plynulú prevádzku všetkých objektov vodných diel Gabčíkovo a Žilina, 
uhrádzať všetky svoje záväzky voči štátu, ako aj financovanie všetkých 
svojich potrieb prevažne z vlastných zdrojov.

Vybrané strategické ukazovate-
le podľa slovenských účtovných 
štandardov

Financial Management
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, š. p., reported a loss in 2011. The 
main reason was unfavourable flowage of the Danube at Gabčíkovo and 
an almost 20 % fall in the supply of electric power in 2011 compared to the 
previous year, resulting in a major drop in the Company’s most important 
source of sales revenue by almost €16 million. Despite these figures, the 
Company was able to ensure safe and smooth operation of all units at Gab-
číkovo and Žilina, cover its obligations to the State and finance its needs 
mainly from its own resources.

Selected strategic indicators under 
Slovak GAAP

Podľa slovenských účtovných štandardov podnik v roku 2011 dosiahol 
výnosy vo výške 97 944 327 €. Najvýznamnejšou činnosťou podniku z po-
hľadu objemu získaných tržieb sú tržby súvisiace s výrobou elektriny 
z vodných elektrární Vodného diela Gabčíkovo, ktoré na zmluvnom základe 
realizujú Slovenské elektrárne, a. s., a ktoré v roku 2011 tvorili 80,06 % 
z celkových tržieb podniku.

Náklady celkom boli vynaložené vo výške 103 234 065 € a v porovnaní 
s minulým rokom poklesli o 4,20 %. Ťažiskovými nákladmi podniku sú 
náklady vynaložené na nákup elektriny, náklady na opravy a ostatné služby 
súvisiace s prevádzkou vodných diel a odpisy majetku. Náklady z hospo-
dárskej činnosti v roku 2011 predstavovali 83 305 754 €. Finančné náklady 
boli čerpané vo výške 10 636 776 €.

Under Slovak generally accepted accounting principles, the Company 
recognised revenue of €97,944.327. The Company’s most important activity 
in terms of sales volume is turnover related to the production of electricity 
at Gabčíkovo, which was generated on a contractual basis by Slovenské 
elektrárne, a. s., and in 2011 accounted for 80.06 % for total Company 
sales revenue.

Total costs incurred were €103,234,065, a decrease of 4.2 % compared to 
the previous year. The Company’s operating expenses were costs incurred 
for the purchase of electricity, repairs and other services related to oper-
ation of dams, and depreciation of assets. Operating costs in 2011 were 
€83,305,754. Financial costs amounted to €10,636,776.

Ukazovateľ

Výnosy celkom

Náklady celkom

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

Celková likvidita

Doba obratu pohľad. z obchodného styku v dňoch

Rentabilita aktív (ROA)

Rentabilita vlastného kapitálu (ROE)

Celková zadlženosť v %

Miera zadlženosti vlastného imania v %

EBITDA

Úrokové krytie

Produktivita práce z pridanej hodnoty

Priemerný prepočítaný stav zamestnancov

Indicator

Total revenues

Total expenses

Total profit / loss for the period

Total liquidity

Trade receivable turnover in days

Return on assets

Return on equity

Total debt ratio in % 

Debt-to-equity ratio in %

EBITDA

Interest cover

Labour productivity from value added

Average Staff

2011

97 944 327

(103 234 065)

(5 289 738)

1,52

38,18

-0,43 %

-1,17 %

38,36 %

103,18 %

43 968 594

1,38

208 445,08

229,85

2010

111 076 039

(107 762 258)

3 313 781

2,23

39,36

0,27 %

0,72 %

38,83 %

105,28 %

56 741 984

2,22

285 112,98

218,66

2009

131 383 967

(94 349 526)

37 034 441

2,10

33,58

2,94 %

8,12 %

39,53 %

109,24 %

86 154 031

4,51

454 188,41

 194,22
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 Prevod na neuhradenú stratu minulých rokov              -5 289 738 €    Transfer to accumulated losses               € -5 289 738

Pozn. 
Note

Indicator

Total revenues

Total expenses

Total profit / loss for the period

Total liquidity

Trade receivable turnover in days

Return on assets

Return on equity

Total debt ratio in % 

Debt-to-equity ratio in %

EBITDA

Interest cover

Labour productivity from value added

Average Staff

Vysporiadanie straty
Na návrh generálneho riaditeľa štátneho podniku a na základe stanoviska 
dozornej rady štátneho podniku schválilo Ministerstvo životného prostredia 
SR v zmysle zákona o štátnom podniku dňa 30. júla 2012 ročnú účtovnú 
závierku za rok 2011 a rozhodlo o vysporiadaní účtovnej straty vo výške 
-5 289 738 € nasledovne: 

Coverage of Losses
Responding to a motion made by the Managing Director of the state-owned 
enterprise and at the behest of its Supervisory Board, the Environment Min-
istry, in accordance with the State Enterprise Act, approved on 30 July 2012 
coverage of losses reported in the 2011 annual accounts of € -5,289,738 as 
follows: 

Finančné výkazy podľa sloven-
ských účtovných štandardov

Financial Statements under 
Slovak GAAP

Súvaha (€)                                                            Balance Sheet (€)

Položka

AKTÍVA

SPOLU MAJETOK

Neobežný majetok

Dlhodobý nehmotný majetok

Aktivované náklady na vývoj 

Softvér

Oceniteľné práva

Goodwill

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok

Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok 

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok 

Dlhodobý hmotný majetok 

Pozemky

Stavby

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

Pestovateľské celky trvalých porastov 

Základné stádo a ťažné zvieratá

Ostatný dlhodobý hmotný majetok 

Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 

Opravná položka k nadobudnutému majetku

Dlhodobý finančný majetok 

Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej ÚJ

Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti 

s podstatným vplyvom 

Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely

Item

ASSETS

Total assets

Non-current assets

Intangible assets

Capitalised development costs

Software

Valuable rights (patents, know-how)

Goodwill

Other intangible assets

Intangible assets in acquisition

Advance payments for intangible assets

Property, plant and equipment

Land

Buildings and structures

Separate movable assets and sets of movables

Perennial crops

Livestock and draught animals

Other tangible assets

Property, plant and equipment in acquisition

Advance payments for property, plant and 

equipment

Provision for acquired assets

Non-current financial assets

Shares and ownership interest in subsidiaries

Shares and ownership interests in associates

Other shares and ownership interests

2010

1 246 480 525

1 158 138 882

1 609 384

-

1 595 250

-

-

9 714

4 420

-

1 155 507 350

10 043 160

827 041 312

155 364 916

-

-

87 967 976

74 885 426

204 560

-

1 022 148

-

1 022 148

-

2009

1 261 012 269

1 174 765 427

2 215 535

-

2 200 961

-

-

14 574

-

-

1 171 518 092

10 077 614

830 687 887

169 719 265

-

-

87 973 797

73 059 529

-

-

1 031 800

-

1 031 800

-

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

2011

1 220 464 615

1 154 590 599

2 500 588

-

2 487 695

-

-

4 853

8 040

-

1 150 944 790

10 201 350

827 806 854

149 580 504

-

-

87 955 518

74 076 207

1 324 357

-

1 145 221

-

1 145 221

-
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Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku

Ostatný dlhodobý finančný majetok

Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok

Obstarávaný dlhodobý finančný majetok

Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok

Obežný majetok 

Zásoby 

Materiál 

Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby

Výrobky 

Zvieratá

Tovar

Poskytnuté preddavky na zásoby 

Dlhodobé pohľadávky

Pohľadávky z obchodného styku

Čistá hodnota zákazky

Pohľadávky voči dcérskej ÚJ a materskej ÚJ

Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 

Iné pohľadávky

Odložená daňová pohľadávka

Krátkodobé pohľadávky

Pohľadávky z obchodného styku

Čistá hodnota zákazky

Pohľadávky voči dcérskej ÚJ a materskej ÚJ

Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu

Sociálne poistenie

Daňové pohľadávky a dotácie

Iné pohľadávky 

Finančné účty 

Peniaze 

Účty v bankách 

Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako 1 rok

Krátkodobý finančný majetok 

Obstarávaný krátkodobý finančný majetok

Časové rozlíšenie

Náklady budúcich období dlhodobé

Náklady budúcich období krátkodobé

Príjmy budúcich období dlhodobé

Príjmy budúcich období krátkodobé

-

-

-

-

-

62 824 245

598 217

598 217

-

-

-

-

-

3 747 385

1 310 690

-

-

-

-

4 789

2 431 906

11 871 661

9 039 468

-

-

-

-

-

2 066 126

766 067

46 606 982

35 235

46 571 747

-

-

-

3 049 771

-

2 194 173

-

855 598

-

-

-

-

-

92 297 787

602 674

602 674

-

-

-

-

-

3 813 475

1 310 707

-

-

-

-

5 929

2 496 839

14 761 281

11 180 594

-

-

-

-

-

3 208 541

372 146

73 120 357

26 719

73 093 638

-

-

-

-3 956 144

-

73 638

-

-4029782

-

-

-

-

-

79 033 744

622 683

622 683

-

-

-

-

-

5 142 367

1 308 096

-

-

-

-

5 995

3 828 276

12 608 041

10 948 522

-

-

-

-

-

1 336 785

322 734

60 660 653

49 590

60 611 063

-

-

-

7 213 098

-

5 081 000

-

2 132 098

Intercompany borrowings

Other non-current financial assets

Borrowings maturing within 1 year

Non-current financial assets in acquisition

Advance payments for non-current financial 

assets

Current assets

Inventories

Raw materials

Work-in-progress and semi-finished products

Finished products

Livestock

Merchandise

Advance payments for inventories

Non-current receivables

Trade receivables

Net value of construction contracts

Receivables from subsidiaries and parent

Other intercompany receivables

Receivables from partners, members and 

consortium

Other receivables

Deferred tax asset

Current receivables

Trade receivables

Net value of construction contracts

Receivables from subsidiaries and parent

Other intercompany receivables

Receivables from partners, members and 

consortium

Social security

Tax receivables and grants

Other receivables

Financial accounts

Cash in hand

Cash in banks

Cash in banks bound for more than one year

Current financial assets

Current financial assets in acquisition

Accruals and deferrals

Long-term prepaid expenses

Short-term prepaid expenses

Long-term accrued income

Short-term accrued income
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Položka

PASÍVA

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY

Vlastné imanie 

Základné imanie

Základné imanie

Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely

Zmena základného imania

Pohľadávky za upísané vlastné imanie

Kapitálové fondy 

Emisné ážio 

Ostatné kapitálové fondy

Zákonný rezervný fond (nedelit. fond) z kapitál. vkladov

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín 

Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí 

a rozdelení

Fondy zo zisku 

Zákonný rezervný fond 

Nedeliteľný fond 

Štatutárne a ostatné fondy 

Výsledok hospodárenia minulých rokov 

Nerozdelený zisk minulých rokov 

Neuhradená strata minulých rokov 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 

Záväzky 

Rezervy 

Rezervy zákonné dlhodobé

Rezervy zákonné krátkodobé

Ostatné dlhodobé rezervy

Ostatné krátkodobé rezervy

Dlhodobé záväzky 

Dlhodobé záväzky z obchodného styku

Čistá hodnota zákazky

Dlhodobé nevyfakturované dodávky

Dlhodobé záväzky voči dcérskej ÚJ a materskej ÚJ

Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku 

Dlhodobé prijaté preddavky 

Dlhodobé zmenky na úhradu

Vydané dlhopisy

Záväzky zo sociálneho fondu

Ostatné dlhodobé záväzky

Odložený daňový záväzok

Krátkodobé záväzky 

Záväzky z obchodného styku

Item

 EQUITY & LIABILITIES

TOTAL EQUITY & LIABILITIES

Equity

Registered capital

Share capital

Treasury stock and treasury shares

Change in share capital

Subscribed capital not paid

Capital reserves  

Share premium

Other capital reserves

Legal reserve fund from capital contributions

Differences from revaluation of assets and 

liabilities

Differences from revaluation of capital 

investments

Difference from revaluation of mergers and 

divestitures

Reserves created from profit

Legal reserve fund

Indivisible reserve

Statutory and other reserves

Retained earnings/(accumulated losses)

Retained earnings

Accumulated losses

Profit/(loss) for current accounting period

Liabilities

Provisions

Non-current legal provisions

Current legal provisions

Other non-current provisions

Other current provisions

Non-current liabilities

Long-term trade payables

Net value of construction contracts

Long-term unbilled deliveries

Long-term liabilities to subsidiaries and parent

Other long-term intercompany liabilities

Long-term advance payments received

Long-term bills of exchange to be paid

Bonds issued

Liabilities from social fund

Other long-term liabilities

Deferred tax liability

Current liabilities

Trade payables

2011

 
1 220 464 615

453 722 475

306 292 606

306 292 606

-

-

-

143 040 627

-

142 894 975

-

1 094 998

(949 346)

-

16 575 611

16 514 970

-

60 641

(6 896 631)

-

(6 896 631)

(5 289 738)

468 147 254

6 286 892

-

598 343

5 688 549

-

420 538 616

115 452 785

-

-

-

-

61 806

-

-

280 289

236 183 031

68 560 705

41 321 746

13 050 524

2010

1 246 480 525

459 705 003

306 292 606

306 292 606

-

-

-

142 917 554

-

142 894 975

-

971 925

(949 346)

-

16 441 875

16 349 270

-

92 605

(9 260 813)

-

(9 260 813)

3 313 781

483 995 940

668 891

-

658 773

10 118

-

441 858 587

118 816 794

-

-

-

-

63 164

-

-

311 661

263 190 599

59 476 369

41 468 462

18 407 345

2009

1 261 012 269

456 298 878

306 292 606

306 292 606

-

-

-

142 927 207

-

142 894 975

-

981 578

(949 346)

-

14 588 822

14 497 270

-

91 552

(44 544 198)

-

(44 544 198)

37 034 441

498 443 866

546 031

-

537 523

8 508

-

460 342 551

124 875 844

-

-

-

-

63 971

-

-

234 906

285 198 168

49 969 662

37 555 284

13 005 564

   Súvaha (€)                                                        Balance Sheet (€)

5

5

6

7

9

7

8
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Čistá hodnota zákazky

Nevyfakturované dodávky

Záväzky voči dcérskej ÚJ a materskej ÚJ

Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku  

Záväzky voči spoločníkom a združeniu 

Záväzky voči zamestnancom 

Záväzky zo sociálneho zabezpečenia 

Daňové záväzky a dotácie

Ostatné záväzky 

Krátkodobé finančné výpomoci 

Bankové úvery

Bankové úvery dlhodobé 

Bežné bankové úvery 

Časové rozlíšenie

Výdavky budúcich období dlhodobé

Výdavky budúcich období krátkodobé

Výnosy budúcich období dlhodobé

Výnosy budúcich období krátkodobé

-

184 408

-

-

-

218 224

149 074

43 389

27 676 127

-

-

-

-

298 594 886

-

2 123

-

298 592 763

-

557

-

-

-

234 004

125 887

42 519

22 658 150

-

-

-

-

302 779 582

-

327

-

302 779 255

-

61 214

-

-

-

284 161

160 903

458 870

23 584 572

-

-

-

-

306 269 525

-

-

-

306 269 525

Net value of construction contracts

Unbilled deliveries

Payables to subsidiaries and parent

Other intercompany payables

Liabilities to partners and association

Payables to employees

Social security payables

Tax liabilities and subsidies

Other liabilities

Short-term financial assistance

Bank loans

Long-term bank loans

Short-term bank loans

Accruals and deferrals

Long-term accrued expenses

Short-term accrued expenses

Long-term deferred income

Short-term deferred income

    Výkaz ziskov a strát (€)                               Statement of Profit and Loss (€)

Položka

Tržby z predaja tovaru

Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru

Obchodná marža 

Výroba 

Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb

Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 

Aktivácia

Výrobná spotreba

Spotreba materiálu, energie a ostat. nesklad. dodávok 

Služby 

Pridaná hodnota 

Osobné náklady 

Mzdové náklady 

Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva

Náklady na sociálne poistenie 

Sociálne náklady 

Dane a poplatky 

Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému 

a  hmotnému majetku 

Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 

Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a 

materiálu 

Item

Sales of merchandise

Cost of goods sold

Gross margin

Production

Sales of own products and services

Increase/(decrease) in internal inventory

Capitalisation

Consumables and services purchased 

Consumed material, energy and other non-in-

ventory items

Services

Value added

Staff costs

Wages and salaries

Remuneration of board members

Social insurance

Social security expenses

Taxes and fees

Depreciation and impairment of property, plant 

and equipment and amortisation of intangible 

assets

Revenues from sale of non-current assets and 

raw material

Net book value of non-current assets and raw 

material sold

2011

 7 483 376

6 857 973

625 403

82 906 886

81 576 410

-

1 330 476

35 621 187

760 822

34 860 365

47 911 102

6 116 463

4 096 352

-

1 630 724

389 387

198 315

29 301 296

4 206

6 610

2010

8 235 888

6 787 639

1 448 249

96 907 632

96 684 531

-

223 101

36 013 076

868 972

35 144 103

62 342 805

5 314 725

3 726 305

-

1 366 513

221 907

114 694

31 413 302

94 476

106 661

2009

2 426 141

1 334 309

1 091 832

119 859 233

119 706 167

(18 971)

172 037

32 738 592

1 162 432

31 576 160

88 212 473

4 606 349

3 238 426

-

1 133 592

234 331

215 224

31 332 955

85 052

100 301

1

 

 

 

1

 

2

7

 

 

 

8
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10

 

10
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Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti

Ostatné náklady z hospodárskej činnosti 

Prevod výnosov z hospodárskej činnosti 

Prevod nákladov na hospodársku činnosť

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 

Tržby z predaja cenných papierov a podielov 

Predané cenné papiere a podiely 

Výnosy z dlhodobého finančného majetku 

Výnosy z cen. papierov a podielov v dcérskej účtovnej 

jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom

Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov 

a podielov 

Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku

Výnosy z krátkodobého finančného majetku

Náklady na krátkodobý finančný majetok

Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy 

z derivátových operácií

Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na 

derivátové operácie

Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému 

majetku

Výnosové úroky

Nákladové úroky

Kurzové zisky

Kurzové straty

Ostatné výnosy z finančnej činnosti

Ostatné náklady na finančnú činnosť

Prevod finančných výnosov 

Prevod finančných nákladov 

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti

Daň z príjmov za bežnú činnosť

- splatná

- odložená

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení

Mimoriadne výnosy

Mimoriadne náklady 

Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred 

zdanením

Daň z príjmov z  mimoriadnej činnosti 

- splatná

- odložená

Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po 

zdanení

Výsledok hospodárenia za účt. obdobie pred 

zdanením

Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom

Výsledok hospodárenia za účt. obdobie po zdanení

4

10

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 12

 

5

12

5

12

 

12
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134 091

6 747 490

5 069 819

-

-

13 836 204

-

-

52 459

-

52 459

-

-

-

-

-

-

749 816

10 634 925

94

25

-

1 826

-

-

(9 834 407)

9 291 535

142 265

9 149 270

(5 289 738)

-

-

-

-

-

-

-

4 001 797

-

(5 289 738)

66 333

5 220 731

5 532 019

-

-

25 110 278

-

-

221 185

-

221 185

-

-

-

-

-

-

396 127

11 572 885

-

20

-

2 761

-

-

(10 958 354)

10 838 143

-

10 838 143

3 313 781

-

-

-

-

-

-

-

14 151 924

-

3 313 781

(433 911)

8 544 670

6 343 579

-

-

54 677 698

-

-

145 568

-

145 568

-

-

-

-

-

-

322 063

12 227 080

1 030

508

210

2 922

-

-

(11 761 639)

5 881 618

1 234 825

4 646 793

37 034 441

-

-

-

-

-

-

-

42 916 059

-

37 034 441

Provisions for receivables made/(cleared)

Other operating income

Other operating expenses

Transfer of operating income

Transfer of operating expenses

Operating profit/loss

Revenues from sales of shares and ownership 

interests

Shares and ownership interests sold

Revenues from non-current financial assets

Revenues from shares in subsidiaries and 

associates

Revenues from other long-term shares & 

ownership interests

Revenues from other non-current financial assets

Revenues from current financial assets

Expenses on current financial assets

Gains from revaluation of securities and financial 

derivative instrument transactions

Expenses on revaluation of securities and finan-

cial derivative instrument transactions

Provisions for financial assets made/(cleared)

Interest income

Interest expense

Exchange-rate gains

Exchange-rate losses

Other revenues from financial activities

Other expenses on financial activities

Transfer of financial revenues

Transfer of financial expenses

Profit/loss on financial activities

Income tax on ordinary activities

- current

- deferred

Profit/(loss) on ordinary activities

Extraordinary income

Extraordinary expenses

Profit/(loss) on extraordinary activities before tax

Income tax on extraordinary activities

- current

- deferred

Profit/(loss) on extraordinary activities after tax

Before tax profit/(loss)

(Profit distributed to)/loss covered by share-

holders

After tax profit/(loss)
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 Výkaz peňažných tokov (€)                      Cash Flow Statement (€)

Položka

PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením 

daňou z príjmov

Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia 

z bežnej  činnosti pred zdanením daňou z príjmov

Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku 

Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného a hmotného 

majetku pri vyradení

Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku

Zmena stavu dlhodobých rezerv

Zmena stavu opravných položiek

Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a 

výnosov

Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov

Úroky účtované do nákladov

Úroky účtované do výnosov

Kurzový zisk vyčíslený k peň. prostriedkom ku dňu ÚZ

Kurzová strata vyčíslená k peň. prostriedkom ku dňu ÚZ

Výsledok z predaja dlhodobého majetku (mimo peň. ekviv.)

Ost. položky nepeň. charakteru ovplyv. 

výsledok bežnej činnosti

Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na bežnú činnosť

Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti

Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti

Zmena stavu zásob 

Zmena stavu krátkodobého fin. majetku (mimo peň prostr. 

a ekviv.)

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 

Prijaté úroky okrem investičných činností

Výdavky na zaplatené úroky okrem finančných činností

Príjmy z dividend a iných podielov na zisku okrem inv. 

činností

Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku 

okrem fin. činnosti

Výdavky na daň z príjmov ÚJ z prevádzkovej činnosti

Item

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES

Profit/(loss) from ordinary activities before 

income taxes

Non-cash transactions affecting profit/loss on 

ordinary activities before income taxes

Depreciation of property, plant and equipment 

and amortisation of intangible assets

Net book value of disposed property, plant and 

equipment and intangible assets

Impairment of acquired assets written off 

Increase/(decrease) in provisions

Increase/(decrease) in impairments

Increase/(decrease) in accruals and deferrals

Dividends and other shares recognised as 

revenue

Interest recognised as expense

Interest recognised as revenue

Exchange rate gains on cash calculated as at the 

balance sheet date

Exchange rate losses on cash calculated as at 

the balance sheet date

Profit/(loss) from non-current assets sales 

(unless cash equivalents)

Other non-cash items affecting profit 

and loss from ordinary activities

Effect of changes in working capital on ordinary 

activities

(Increase)/decrease in receivables from operat-

ing activities

Increase/(decrease) in payables from operating 

activities

(Increase)/decrease in inventories

(Increase)/decrease in current financial assets 

(unless cash and cash equivalents) 

 Cash flow from operating activities

Interest received unless attributed to investment 

activities

Interest paid unless attributed to financing 

activities

Dividends and other profit sharing received 

unless financing activities 

Dividends and other profit sharing paid unless 

financing activities

Income tax paid on operating activities

2011

4 001 797

30 301 391

30 072 998

8 690

-

5 618 001

-646 301

-11 190 611

-52 459

10 634 925

-749 815

-

9

2 685

-3 396 731

-3 632 032

1 510 047

-5 146 536

4 457

-

30 671 156

749 815

-10 634 925

-

-

1 153 193

2010

14 151 924

62 288 192

31 413 302

13 638

-

122 860

66 333

7 679 299

-221 185

11 572 885

-396 127

-

16

-

12 037 171

-11 878 574

-890 681

-11 007 902

20 009

-

64 561 542

396 127

-11 572 885

-

-

-10 838 143

2009

42 916 059

45 809 782

31 332 955

1 894

-

60 192

-433 911

3 073 954

-145 568

12 227 080

-322 063

-

-

15 249

-

-9 945 017

5 054 539

-14 984 777

-14 779

-

78 780 824

322 063

-12 227 080

-

-

-4 646 793
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Extraordinary income attributed to operating 

activities

Extraordinary expenses attributed to operating 

activities

Net cash flows from operating activities

CASH FLOWS FROM INVESTMENT

ACTIVITIES

Outflows to acquire intangible assets

Outflows to acquire property, plant and 

equipment

Outflows to acquire long-term securities unless 

cash equivalents and items held for sale 

Inflows from sales of intangible assets

Income from sales of property, plant and 

equipment

Inflows from sales of long-term securities and 

shares (unless cash equivalents)

Outflows for long-term intercompany borrowings 

Inflows from repayment of long-term intercom-

pany lendings 

Outflows for long-term outside borrowings 

Income from repayment of long-term lendings 

Income from lease of movable and immovable 

assets used and depreciated by the lessee 

Interest received unless attributed to operating 

activities

Income from dividends and other profit sharing 

unless attributed to operating activities 

Outflows related to derivatives other than trading 

and financing activities 

Inflows related to derivatives other than trading 

and financing activities 

Income tax paid if attributed to investment 

activities 

Extraordinary inflows attributed to investment 

activities 

Extraordinary outflows attributed to investment 

activities 

Other inflows attributed to investment activities

Other outflows attributed to investment activities

Net cash flows from investment activities

CASH FLOW FROM FINANCIAL ACTIVITIES

Cash flow in equity

Inflows from subscribed shares and ownership 

interests

Príjmy mimoriad. charakteru vzťahujúce sa na 

prev. činnosť

Výdavky mimoriad. charakteru vzťahujúce sa na 

prev. činnosť

Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti 

PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI

Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného 

majetku

Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného 

majetku

Výdavky na obstaranie dlhodob. CP mimo peň. 

ekviv. a predaja

Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku

Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku

Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a 

podielov (mimo peň. ekviv.)

Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté ÚJ 

v konsolidovanom celku                                                       

Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek 

poskytnutých ÚJ v konsolid. celku                                          

Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté ÚJ mimo 

konsolid. celku

Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých ÚJ 

mimo konsolid. celku                

Príjmy z prenájmu súboru hnut. a nehnut. majetku 

použív. a odpis. nájomcom                                                                              

Prijaté úroky okrem prev. činnosti

Príjmy z dividend a podielov zo zisku okrem prev. 

činnosti

Výdavky súvisiace s derivátmi okrem obchodova-

nia a fin. činnosti

Príjmy súvisiace s derivátmi okrem obchodovania 

a fin. činnosti

Výdavky na daň z príjmov ÚJ, ak je ju možné 

začleniť do inv. činností                                                                                           

Príjmy mimoriad. charakteru vzťahujúce sa 

na investičnú činnosť                                                                                                                        

Výdavky mimoriad. charakteru vzťahujúce sa na 

investičnú činnosť                                                                                                                   

Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť

Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú 

činnosť                                                                                                                             

Čisté peňažné toky z investičnej činnosti 

PEŇAŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ  ČINNOSTI

Peňažné toky vo vlastnom imaní 

Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov

-

-

21 939 239

-1 686 228

-24 116 292

-

-

3 925

-

-

-

-

-

-

-

52 459

-

-

-

-

-

-8 375

-104 155

-25 858 666

-585 891

-

-

-

42 546 641

-

-8 586 477

-

-

94 013

-

-

-

-

-

-

-

221 185

-

-

-

-

-

-

-

-8 271 279

92 344

-

6 024 523

-

68 253 537

-

-9 514 098

-

-

84 975

-

-

-

-

-

-

-

145 568

-

-

-

-

-

-

-

-9 283 555

-

-
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Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania 

spoločníkmi + FO

Prijaté peňažné dary

Príjmy z úhrady straty spoločníkmi

Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie 

vlastných akcií a obch. podielov

Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených ÚJ

Výdavky na vyplatenie podielu na VI spoločníkmi ÚJ 

a fyz. osobou, ktorá je ÚJ

Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením VI

Peňažné toky z dlhodobých a krátkodobých záväzkov 

z finančných činností

Príjmy z emisie dlhových cenných papierov

Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných 

papierov

Príjmy z úverov, ktoré ÚJ poskytla banka,

okrem hl. činn.

Výdavky na splácanie úverov banke okrem hl. činn.

Príjmy z prijatých pôžičiek

Výdavky na splácanie pôžičiek

Výdavky na úhradu záv. z použív. majetku na základe 

zmluvy o kúpe prenaj. veci

Výdavky na prenájom súboru hnut. a nehnut. majetku 

použív. a odpis. nájomcom                                                            

Príjmy z ostatných dlhodob. a krátkodob. záväzkov

z fin. činností

Výdavky na splácanie ostatných dlhodob. a krátkodob. 

záväzkov z fin. činností

Výdavky na zaplatené úroky okrem prevádzkovej 

činnosti

Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku 

okrem prev. činností

Výdavky súvisiace s derivátmi okrem obchodovania 

alebo investičnej činnosti                                 

Príjmy súvisiace s derivátmi okrem obchodovania 

alebo investičnej činnosti                                 

Výdavky na daň z príjmov ÚJ, ak ich možno začleniť 

do fin. činností

Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na 

finančnú činnosť                                                                                                                       

Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na 

finančnú činnosť

Čisté peňažné toky z finančnej činnosti

Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov

Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekviva-

lentov na začiatku účtovného obdobia

Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekviva-

lentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením 

-

-

-

-

-

-361 963

-223 928

-22 008 048

-

-

-

-

-

-22 007 568

-480

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-22 593 939

-26 513 366

73 120 357

46 606 991

-

-

-

-

92 344

-

-

-21 907 986

-

-

-

-

-

-21 907 986

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-21 815 642

12 459 720

60 660 653

73 120 373

-

-

-

-

-

-

-21 138 384

-

-

-

-

-

-21 138 384

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-21 138 384

37 831 598

22 829 055

60 660 653

Inflows from other contributions to equity from 

shareholders

Inflows from donations 

Inflows from losses covered by shareholders 

Outflows to acquire or buy back shares and 

ownership interests 

Outflows attributed to decreases in reserves

Outflows from payment of dividends to share-

holders or funds to an individual who is the entity 

Other outflows related to decrease in equity

Cash flows attributed to non-current and current 

liabilities from financial activities

Bonds and debentures issued

Bonds and debentures redeemed 

Borrowings provided by the bank unless 

main activities

Borrowings repaid to the bank unless main 

activities

Borrowings received 

Borrowings repaid 

Outflows to cover liabilities from hire/purchase 

contracts

Outflows to lease movable and immovable 

assets used and depreciated by the lessee

Inflows from other non-current and current 

liabilities from financial activities

Outflows on other non-current and current 

liabilities from financial activities

Interest paid unless recognised under operating 

activities

Dividends and other profit sharing paid unless 

attributed to operating activities 

Outflows related to derivatives other than trading 

and investing activities

Inflows related to derivatives other than trading 

and investing activities

Income tax paid if attributed to financing activities 

Extraordinary inflows attributed to financing 

activities 

Extraordinary outflows attributed to financing 

activities 

Net cash flows from financial activities 

Net increase/(decrease) in cash and cash 

equivalents

Cash & cash equivalents at the beginning of 

accounting period 

Cash & cash equivalent at the end of accounting 

period before adjustments for exchange rate dif-
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Podnik zostavil prehľad peňažných tokov nepriamou metódou vykazovania. 
The Company prepared the cash flow statement using the indirect method.

kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku 

ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Kurzové rozdiely vyčíslené k peňaž. prostriedkom 

a peňaž. ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa 

zostavuje účtovná závierka

Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných 

ekvivalentov na konci účtovného obdobia, 

upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, 

ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

-9

46 606 982

-16

73 120 357

-

60 660 653

ferences calculated as at the balance sheet date

Exchange rate gains/(losses) on cash and cash 

equivalents calculated as at the balance sheet 

date 

Cash and cash equivalents at the end of 

accounting period, adjusted for exchange 

rate gains/losses calculated as at the balance 

sheet date

Vlastné imanie 

Základné imanie

Základné imanie

Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely

Zmena základného imania

Pohľadávky za upísané vlastné imanie

Kapitálové fondy 

Emisné ážio 

Ostatné kapitálové fondy

Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových 

vkladov

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín 

Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splynutí 

a rozdelení

Fondy zo zisku 

Zákonný rezervný fond 

Nedeliteľný fond 

Štatutárne a ostatné fondy 

Výsledok hospodárenia minulých rokov 

Nerozdelený zisk minulých rokov 

Neuhradená strata minulých rokov 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 

 Základné imanie podniku zapísané v Obch. registri SR

Equity

Registered capital

Share capital

Treasury stock and treasury shares

Change in share capital

Subscribed capital not paid

Capital reserves  

Share premium

Other capital reserves

Legal reserve fund (indivisible fund) from capital 

contributions

Differences from revaluation of assets and 

liabilities

Differences from revaluation of capital investments

Differences from revaluation at merger and 

divestiture

Reserves created from profits

Legal reserve fund

Indivisible fund

Statutory and other reserves

Retained earnings/(Accumulated losses

Retained earnings from prior years

Accumulated losses from prior years

Net profit/(loss)

 Registered capital entered in the Slovak Republic   

 Business Register 

459 705 003

306 292 606

306 292 606

-

-

-

142 917 554

-

142 894 975

-

971 925

-949 346

-

16 441 875

16 349 270

-

92 605

-9 260 813

-

-9 260 813

3 313 781

306 292 606

Stav k 1. 1.  2011

Balance as
 at 1. 1. 2011

Stav k 31. 12. 2011

Balance as 
at 31. 12. 2011

Prírastky

Additions

Úbytky

Disposals

3 206 884

-

-

-

-

-

123 073

-

-

-

123 073

-

-

495 700

165 700

-

330 000

2 588 111

-

2 588 111

-

-

585 893

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

361 964

-

-

361 964

223 929

-

223 929

-

-

453 722 475

306 292 606

306 292 606

-

-

-

143 040 627

-

142 894 975

-

1 094 998

-949 346

-

16 575 611

16 514 970

-

60 641

-11 624 995

-

-6 896 631

-5 289 738

306 292 606

Výkaz o zmenách
vo vlastnom imaní (€) 

Statement of changes 
in equity (€)
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Poznámky k účtovným výkazom
I. Všeobecné informácie

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, spravuje majetok 
štátu. Založený bol v roku 1953 a podľa výpisu z Obchodného registra je 
dátum jeho vzniku 1. január 1989. Hlavným predmetom činnosti podniku je 
výkon prevádzky vodných diel, ktoré má vo svojej správe, výroba a dodáv-
ka elektriny a dispečerské riadenie energetických a vodohospodárskych 
činností. K 31. decembru 2011 podnik zamestnával 233 zamestnancov. 
Podnik mal 5 členov vrcholového manažmentu vrátane generálneho 
riaditeľa štátneho podniku, ktorý nie je zamestnancom podniku a 
13 ostatných riadiacich zamestnancov.

Podnik vykazuje kapitálové účasti v nasledujúcich spoločnostiach: 

Notes to the Financial Statements
 I. General Information

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, manages state 
property. It was founded in 1953 and incorporated, according to the extract 
from the Business Register, on 1 January 1989.  The Company’s principal 
activity is the operation of hydraulic structures, which its report mentions is 
the production and supply of electricity and dispatching of energy and water 
resources.  As at 31 December 2011, the Company employed 233 people. 
The Company had five senior managers, including the Managing Director, 
who are not employed by the Company and 13 other managers.

The Company recognises shares it holds in the Companies below:

Účtovná závierka VODOHOSPODÁRSKEJ VÝSTAVBY, š. p., 
k 31. decembru 2011 je zostavená ako riadna individuálna účtovná závierka 
v súlade s platnými predpismi v Slovenskej republike. Účtovnú závierku 
k 31. decembru 2011 schválil zakladateľ - Ministerstvo životného prostredia 
SR - dňa 30. júla 2012 na základe výroku audítora a stanoviska dozornej 
rady. Všetky údaje uvedené v týchto poznámkach vychádzajú z účtovníctva 
a nadväzujú na účtovné výkazy. Hodnotové údaje sú uvedené v celých  €, 
pokiaľ sa neuvádza inak. Na zabezpečenie existujúcich pohľadávok štátu 
k 31. decembru 2011 v celkovom objeme 263 190 599  € bolo z titulu reali-
zovaných štátnych záruk na časť nehnuteľného majetku zriadené záložné 
právo. Hodnota založeného majetku je 81 614 154  €.

II. Účtovné zásady a účtovné metódy

1. Účtovná závierka za rok 2011 bola spracovaná za predpokladu 
    nepretržitého pokračovania činnosti. 
2. Podnik uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so 
    zákonom o účtovníctve a postupmi účtovania pre podnikateľov, ktoré  
    platia v Slovenskej republike. Účtovníctvo sa vedie v peňažných
     jednotkách platnej meny, t. j. v  €. 
3. Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou  
    konzistentne aplikované, okrem:

○ spôsobu účtovania zákazkovej výroby,
○ účtovania zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj  
   (priebežný transfer),
○ účtovania zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj  
   ostatnej (nie priebežný transfer),
○ účtovania obstarania nehnuteľnosti na účelom ďalšieho predaja,
○ účtovania koncesie u koncesionára.

Uvedené zmeny nemajú vplyv na výsledok hospodárenia vykázaný 

The annual accounts of VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, š. p., as at
 31 December 2011 have been prepared as separate financial statements 
in accordance with the applicable laws of the Slovak Republic. The annual 
accounts as at 31 December 2011 were approved by the Environment 
Ministry of the Slovak Republic after having been audited at the recommen-
dation of the Supervisory Board.  All information contained in these notes 
are based on the Company’s accounting and tied to its financial statements. 
Figures are expressed in whole  euro unless otherwise indicated. To secure 
existing state receivables totalling €263,190,599 as at 31 December 2011, 
a lien was placed upon them, guaranteed by part of immovable property. 
Secured assets are valued at €81,614,154. 

II. Accounting Policies and Treatments

1. The 2011 annual accounts were prepared based on the assumption that 
the Company is a going concern. 

2. The Company applies accounting principles and procedures consistent 
with the Accounting Act and Accounting Procedures for Businesses that 
currently apply in the Slovak Republic. Accounting entries are recorded 
in the applicable monetary consideration, i. e. in  €.  

3. Accounting treatments and general accounting principles were consis-
tently applied by the Company except in the following cases:

○ Accounting treatment of construction contracts;
○ Accounting for construction contracts of real estate for sale 
  (continuous transfer);
○ Accounting for construction contracts of real estate for sale 
   (other than continuous transfer);
○ Accounting for acquisition of real estate for resale;
○ Accounting for concessions of a concessionaire

Podiel na základnom imaní / Shareholding                                                                   2011                                                                2010                                                                      2009

Slovenská kreditná banka, a. s., v konkurze                                                             3 282 879                                                         3 282 879                                                              3 282 879
SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s r. o.                                                  1 145 221                                                          1 022 148                                                             1 031 800
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v predchádzajúcich účtovných obdobiach, keďže sa aplikujú prospektívne 
na účtovné prípady, ktoré vznikli po 1. 1. 2011. 
V súvislosti so zmenou účtovania zákazkovej výroby, zákazkovej výstav-
by nehnuteľnosti a obstarania nehnuteľnosti na účel ďalšieho predaja boli 
do súvahy a výkazu ziskov a strát doplnené nové účty. 

4. Účtovníctvo sa vedie na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti 
    nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré 
    sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich 
    finančného vyrovnania. 
5. Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti, t. j. 

berú sa za základ všetky riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa 
týkajú  majetku a záväzkov a sú známe ku dňu, ku ktorému sa zostavuje 
účtovná závierka.

6. Moment zaúčtovania výnosov - o výnosoch sa účtuje po splnení 
   dodacích podmienok, nakoľko v tomto okamihu prechádzajú 
   na odberateľa významné riziká a vlastnícke práva.
7. Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky, záväzky, úvery a pôžičky - 
   pohľadávky a záväzky sa v súvahe vykazujú ako dlhodobé alebo krátko-
   dobé podľa zostatkovej doby ich splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zosta- 
   vuje účtovná závierka. Ako krátkodobé sa vykazujú tie, ktorých zostatková 
   doba splatnosti nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zos
   tavuje účtovná závierka.
8. Použitie odhadov - zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby 
   vedenie podniku vypracovalo odhady a predpoklady, ktoré majú vplyv 
   na vykazované sumy aktív a pasív, uvedenie možných budúcich aktív 
   a pasív k dátumu účtovnej závierky, ako aj na vykazovanú výšku výnosov 
   a nákladov počas roka. Skutočné výsledky sa môžu od takýchto 
   odhadov líšiť.
9. Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. 
    Podnik neposkytuje zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, 
    dobropisy a pod.).

III. Spôsoby oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Pri obstaraní majetku sa uplatňuje princíp obstarávacích cien 
(t. j. historických cien). Ocenenie jednotlivých položiek majetku a záväzkov 
je nasledovné:
1. Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok obstaraný kúpou - obstarávacou 
   cenou; obstarávacia cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral a náklady 
   súvisiace s jeho obstaraním (prepravné náklady, náklady na montáž, 
   finančné náklady, clo a pod.). Dlhodobý nehmotný majetok, ktorého 
   obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je od 1 000  € do 2 399  € 
   sa odpisuje po dobu dvoch rokov a dlhodobý nehmotný majetok, ktorého 
   obstarávacia cena je do 999,99  € sa odpisuje jednorazovo pri uvedení  
   do používania. Dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena 
   (resp. vlastné náklady) je od 100  € do 1 699 € sa odpisuje po dobu 
   dvoch rokov a dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je
   do 99,99  € sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania.
2. Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou - vlastnými 
   nákladmi alebo reprodukčnou obstarávacou cenou, ak sú vlastné náklady 
   vyššie ako reprodukčná obstarávacia cena tohto majetku; vlastné náklady   

The changes have no impact on profit or loss recognised in prior periods 
as they were applied prospectively for accounting transactions occurring 
after 1 January 2011.  
In relation to the change in accounting for construction contracts, 
construction of real estate for sale and acquisition of real estate for 
resale, new accounts were added to the balance sheet and profit and 
loss statement.  

4. The matching principle is used in accounting. All costs and revenues 
related to the reporting period are taken into account, regardless of the 
date when they were settled. 

5. The principle of prudence is applied to the measurement of assets and 
liabilities, i. e. all risks, losses and impairments which relate to assets 
and liabilities and are known as of the balance sheet date are taken into 
account.

6. Revenue recognition: revenue is recognised after all delivery conditions 
are met since at that moment all significant risks and property rights are 
transferred to the buyer.

7. Non-current and current receivables, payables, borrowings and lendings 
are recognised in the balance sheet as non-current and current based 
on the remaining period until maturity as at the balance sheet date. The 
part whose remaining period until maturity is less than one year as at the 
balance sheet is recognised as current.

8. Use of estimates: Preparation of the financial statements requires the 
Company’s management to develop estimates and assumptions that 
have an impact on the recognised amount of assets and liabilities and 
indications of contingent assets and liabilities, as at the balance sheet 
date, as well as on the reporting of revenues and costs during the year. 
Actual results could differ from these estimates.

9. Turnover from operations and merchandise do not include value added 
tax. The Company does not provide discounts and rebates (returns, 
bonuses, cash discounts, credits, etc.).

III. Measurement of Assets and Liabilities

Assets are acquired at cost (i. e. historical cost). Individual assets and 
liabilities are measured as follows:
1. Property, plant and equipment and intangible assets purchased at cost, 

comprising the price at which the asset was acquired and costs related 
to its acquisition, e. g. transportation, installation costs and the like.). 
Intangible assets whose cost (or conversion cost) is €1,000 - 2,399 are 
amortised over two years and intangible assets whose cost is €999.99 or 
less are written off when they are put into use. Property, plant and equip-
ment whose cost (or conversion cost) is €100 - 1,699 are depreciated 
over two years and property, plant and equipment whose cost is €99.99 
or less are written off when they are put into use.

2. Internally generated intangible assets at their conversion cost or 
replacement cost if conversion cost is greater than replacement cost.  
Conversion cost includes all direct costs incurred during production or 
other activities and indirect costs related to production or other activities.  
Replacement cost is the price at which assets would be acquired at the 
time when they are recognised. 
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   zahŕňajú priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť 
   a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť; 
   reprodukčná obstarávacia cena je cena, za ktorú by sa majetok obstaral 
   v čase, keď sa o ňom účtuje. 
3. Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou - vlastnými 
   nákladmi; vlastné náklady zahŕňajú priame náklady vynaložené na výrobu 
   alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu
   alebo inú činnosť.
4. Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok obstaraný iným spôsobom - 
   reprodukčnou obstarávacou cenou v prípade bezodplatného nadobud-
   nutia majetku alebo majetku novozisteného pri inventarizácii; t. j. cenou, 
   za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.
5. Dlhodobý finančný majetok - obstarávacou cenou; obstarávacia cena je 
   cena, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním 
   (poplatky a provízie maklérom, poradcom, burzám). Od obstarávacej  
   ceny je odpočítané zníženie hodnoty cenných papierov a podielov.
6. Zásoby - sa oceňujú nižšou z nasledujúcich hodnôt: obstarávacou cenou 
   (nakupované zásoby) alebo vlastnými nákladmi (zásoby vytvorené 
    vlastnou činnosťou) alebo čistou realizačnou hodnotou.

Obstarávacia cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním 
(clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.). Úroky z cudzích zdrojov 
nie sú súčasťou obstarávacej ceny. Nakupované zásoby sa oceňujú 
obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s ich obstaraním a 
pri vyskladnení zásob sa používa metóda FIFO.
Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady (priamy materiál, priame mzdy
a ostatné priame náklady) a časť nepriamych nákladov bezprostredne sú-
visiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou (výrobná réžia). Výrobná 
réžia sa do vlastných nákladov zahŕňa v závislosti od stupňa rozpraco-
vanosti týchto zásob. Správna réžia a odbytové náklady nie sú súčasťou 
vlastných nákladov. Súčasťou vlastných nákladov nie sú úroky z cudzích 
zdrojov. Čistá realizačná hodnota je predpokladaná predajná cena 
znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a o predpokladané 
náklady súvisiace s ich predajom. Zásoby obstarané iným spôsobom sa 
oceňujú reprodukčnou obstarávacou cenou v prípade bezodplatného na-
dobudnutia zásob alebo zásob novozistených pri inventarizácii; t. j. cenou, 
za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.
Zníženie hodnoty zásob sa upravuje vytvorením opravnej položky.

7. Zákazková výroba - výnosy zo zákazky sa účtujú podľa metódy percenta 
   dokončenia zákazky bez ohľadu na to, či doteraz uskutočnené práce boli 
   už fakturované a v akej výške. Percento dokončenia zákazky sa zisťuje 
   ako pomer skutočne vynaložených nákladov na zákazku k celkovým   
   rozpočtovaným nákladom na zákazku. V sledovanom období podnik 
   nevykonáva výrobu na zákazku, a teda žiadnu zákazkovú výrobu 
   neeviduje.
8. Pohľadávky sa oceňujú

○ pri ich vzniku alebo bezodplatnom nadobudnutí - menovitou 
    hodnotou,
○ pri odplatnom nadobudnutí (postúpení) alebo nadobudnutí vkladom  
    do základného imania - obstarávacou cenou.

Pri pohľadávkach sa uvádza opravná položka v stĺpci korekcia, čím sa 
vyjadruje ich hodnota v čase účtovania a vykazovania. 

3. Internally generated property, plant and equipment at their conversion 
cost. Conversion cost includes all direct costs incurred during produc-
tion or other activities and indirect costs related to production or other 
activities.

4. Intangible assets and property, plant and equipment acquired by other 
means at replacement cost in the case of assets acquired at no charge or 
assets newly discovered during stocktaking, i. e. at the price at which the 
assets would be acquired at the time when they are recognised.

5. Non-current financial assets at cost, comprising the price at which the 
asset was acquired and costs related to its acquisition (fees and commis-
sions to brokers, advisers and bourses). Any impairment of securities and 
shares is subtracted from cost.

6. Inventory at the lower of the following values: Acquisition cost (purchased 
inventories) or conversion cost (internally generated inventories) or net 
realisable value.
Cost includes the price of inventories and costs related to its acquisition, 
e. g. transportation, insurance, commissions, discounts and the like.) 
Borrowing costs are not capitalised. Purchased inventories are measured 
at cost including costs related to its acquisition, where FIFO is used when 
inventories leave the warehouse.  
Conversion cost includes direct costs (direct material, direct labour and 
other direct costs) and part of indirect costs directly related to internal 
generation of inventories (production overhead). Production overheads 
are included in the conversion cost based on the stage of production. 
Administrative overheads and selling costs are not included in conversion 
cost. Borrowing costs are not capitalised.
Net realisable value is the estimated selling price less the estimate cost of 
completion and the estimated costs necessary to make the sale.
Inventories acquired by other means at replacement cost in the case of 
assets acquired at no charge or assets newly discovered during stockta-
king, i. e. at the price at which the assets would be acquired at the time 
when they are recognised.
Inventory is written down for any impairment in their value.

7. Construction contracts – contract revenue is recognised under the 
percentage of completion method regardless of whether the work carried 
out has already been billed and how much.  The percentage of completion 
of a contract is determined as the ratio of actual costs incurred to total 
budgeted contract costs. The Company had no construction contracts in 
the period under observation and therefore recognised no construction 
contracts.

8. Receivables are measured as follows:
○ Accrued receivables or receivable assigned without payment – at 
   nominal value,
○ Assigned receivables and receivables acquired through a contribution 
    to capital – at cost.
Impairment of receivables is included in the column for corrections to 
reflect their value at the time they are accounted for and recognised. 
Receivables are decreased by write-downs for any amounts that are 
past due, doubtful or are expected to be irrecoverable.
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Ocenenie pohľadávok sa znižuje tvorbou opravnej položky k pohľadávkam 
po lehote splatnosti a pre pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.

Základným kritériom pri tvorbe opravných položiek k pohľadávkam je 
oneskorenie v platbách:

9. Krátkodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou; obstará-
vacia cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace 

    s jeho obstaraním (poplatky a provízie maklérom, poradcom, burzám). 
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. 
Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.

10. Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo 
výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti 
s účtovným obdobím.

11. Záväzky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich 
prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, 
že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky 
v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení. 

12. Dlhopisy, pôžičky, úvery sú oceňované pri ich vzniku menovitou hodno-
tou a pri prevzatí obstarávacou cenou. Úroky z dlhopisov, pôžičiek 

    a úverov sa účtujú do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia.
13. Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú
    vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej 
    súvislosti s účtovným obdobím.

14. Deriváty sa oceňujú reálnou hodnotou. Zmeny reálnych hodnôt zabez- 
pečovacích derivátov sa účtujú bez vplyvu na výsledok hospodárenia, 
priamo do vlastného imania. Zmeny reálnych hodnôt derivátov, urče-
ných na obchodovanie na tuzemskej burze, zahraničnej burze alebo 
na inom verejnom trhu sa účtujú s vplyvom na výsledok hospodárenia. 
Zmeny reálnych hodnôt derivátov určených na obchodovanie na neve-
rejnom trhu, sa účtujú bez vplyvu na výsledok hospodárenia, priamo do 

    vlastného imania.
15. Prenajatý majetok - do 31. decembra 2003 sa v súvahe nevykazoval, je 

vedený na podsúvahovom účte v obstarávacej cene. 
16. Daň z príjmov splatná - podľa zákona o dani z príjmov č. 595/2003 
v znení neskorších noviel sa splatné dane z príjmov určujú z účtovného 

zisku pri sadzbe 19 %, po úpravách o niektoré položky na daňové účely.
17. Odložená daň - (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový 

záväzok) sa vzťahuje na: 
○ dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou 

Kategória pohľadávky

Štandardné pohľadávky

Štandardné pohľadávky s výhradou

Neštandardné pohľadávky

Pochybné pohľadávky 

Sporné pohľadávky 

Stratové pohľadávky

Počet dní omeškania

do 30

30 - 90

90 -180

180 - 270

270 - 360

> 360 

Sadzba

0 %

5 %

25 %

50 %

75 %

100 %

The basic criterion for the write-down of receivables is any delay in 
payments:

9. Current financial assets are measured at cost, comprising the price at 
which the asset was acquired and costs related to its acquisition (fees 
and commissions to brokers, advisers and bourses). Cash, stamps and 
vouchers are measured at their nominal value. Their value is adjusted for 
any impairment.

10. Prepaid expenses and accrued income are presented in accordance 
with the matching principle in terms of substance and time.

11. Liabilities are measured at nominal value when they are accrued. 
Assumed liabilities are measured at cost. If reconciliation reveals that the 
actual amount of liabilities differs from the amount recorded in accoun-
ting, liabilities are presented in accounting and the financial statements 
at the actual amount discovered. 

12. Bonds, borrowings and loans are measured at their nominal value if 
they are accrued and at cost if they are assumed.  Interest on bonds, 
borrowings and loans are recognised in the period in which they are 
incurred.

13. Accrued expenses and unearned income are presented in accordance 
with the matching principle in terms of substance and time. 

14. Derivatives are measured at fair value. Changes in fair values of hedging 
derivatives are directly recognised in equity, with no impact on net profit 
or loss. Changes in the fair values of derivatives held for trading on a 
domestic stock exchange, foreign stock exchange or other public market 
are recognised with an impact on net profit or loss.  Changes in fair 
values of derivatives held for trading on a non-public market are directly 
recognised in equity, with no impact on net profit or loss.

15. Leased property – they were not recognised in the balance sheet before 
31 December 2003 and are presented at cost in an off-balance-sheet 
account. 

16. Current tax – under the Income Tax Act No. 595/2003, as amended, 
reported profits are taxed at a rate of 19 %, after adjustment of certain 
items for tax purposes.

17. Deferred tax (deferred tax asset and deferred tax liability) relate to the  
following: 
○ Temporary differences between the carrying value of assets and the 
    carrying value of liabilities recognised in the balance sheet and their  
    tax base;

   ○ Tax losses that can be carried forward to future periods, understood 

Receivable

Standard receivables

Standard receivables on watch

Nonstandard receivables

Doubtful receivables 

Disputed receivables 

Irrecoverable receivables

Days Past Due

under 30

30 - 90

90 -180

180 - 270

270 - 360

over 360

Rate

0 %

5 %

25 %

50 %

75 %

100 %
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   hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou 
   základňou,
○ možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie 
   možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
○ možnosť previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky 
   do budúcich období.

18. Dotácie zo štátneho rozpočtu - nárok na dotácie zo štátneho 
rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že na základe splnených pod-
mienok na poskytnutie dotácie sa podniku daná dotácia poskytne. 
Dotácie na hospodársku činnosť podniku sa najskôr vykazujú ako 
výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú 
ako výnosy z hospodárskej činnosti v časovej a vecnej súvislosti 
s vynaložením nákladov na príslušný účel. Dotácie na obstaranie 
dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku 
sa najskôr vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov 
a strát sa rozpúšťajú  v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním 
odpisov. 

19. Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov - nasle-
dujúce ocenenie. Predpokladané riziká, straty a zníženia hodnoty, 
ktoré sa týkajú majetku a záväzkov, sa vyjadrujú prostredníctvom 
rezerv, opravných položiek a odpisov. 

20. Rezervy sa účtujú v očakávanej výške záväzku.
21. Opravné položky sa tvoria:

○ k zastaveným (zmareným) investíciám na základe zhodnotenia  
   ich účtovnej hodnoty vo vzťahu k možnej realizovateľnej cene, 
○ k podielom na základnom imaní v obchodných spoločnostiach
    na základe metódy vlastného imania,
○ k zásobám materiálu, nedokončenej výroby a výrobkov, ktorých  
   trhová cena poklesla pod obstarávaciu cenu, resp. pod ocenenie  
   vlastnými nákladmi podľa prepočtu podielu obstarávacej ceny 
   alebo vlastných nákladov na možnej trhovej cene,
○ k nedokončenej výrobe predstavujúcej zákazkovú výrobu 
   v súvislosti s vyjadrením strát zákazky,
○ k pohľadávkam po lehote splatnosti na základe ich kategorizácie.

IV. Prepočet údajov v cudzích menách na menu  €

1. Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia 
účtovného prípadu prepočítavajú na menu  euro referenčným výmen-
ným kurzom určeným a vyhláseným  Európskou centrálnou bankou 

    v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. 
2. Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a po-

skytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná 
závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným 
kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou v deň, 
ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na 
výsledok hospodárenia. 

3. Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom 
účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro 
referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou 

to be the option of deducting a tax loss from future taxable income;
○ Unused tax deductions and other tax claims that can be carried forward 
   to future periods.

18. Government assistance – entitlement to government assistance is 
recognised when it is virtually certain that assistance will be given because 
conditions for receiving it have been fulfilled.  Subsidies for the Company’s 
operations are initially recognised as unearned income and cleared to the 
profit and loss statement as operating income when costs are incurred for 
whatever is being subsidised, consistent with the matching principle.  Sub-
sidies for the acquisition of property, plant and equipment and intangible 
assets are initially recognised as unearned income and then cleared to the 
profit and loss statement with amortisation or depreciation to be posted, 
consistent with the matching principle. 

19. Subsequent measurement of assets and liabilities - anticipated risks, 
losses and impairment related to assets and liabilities are reflected in 
provisions, write-downs and write-offs. 

20. Provisions are measured at the expected value of the liability.
21. Write-downs are made:

○ To suspended (unsuccessful) investments on the basis of an asses
   sment of their carrying value in relation to their potential realisable 
   value; 
○ To shareholdings in companies based on the equity method;
○ To inventories of raw material, work-in-progress and finished goods 
   whose market value has fallen below cost or below measured con
   version cost based on the calculated percentage of cost or conversion 
   cost to potential market price;
○ To work-in-progress representing a construction contract in relation to a 
   stated loss on a contract;
○ To past due receivables based on their categorisation.

 

IV. Translation of Foreign Currrencies to €

1. Assets and liabilities denominated in foreign currency are translated into  
euro on the date of the accounting transaction at the reference exchange 
rate determined and published by the  European Central Bank on the date 
Eurpreceding the date of the accounting transaction.    

2. Assets and liabilities denominated in a foreign currency (except for advance 
payments made and received) are translated into  euro on the balance 
sheet date at the reference exchange rate determined and published by the  
European Central Bank on the balance sheet date, and is recognised with 
an impact on profit or loss. 

3. Advance payments made and received in a foreign currency to or from an 
account denominated in the currency are translated into  euro at the refe-
rence exchange rate determined and published by the  European Central 

    Bank on the date preceding the date of the accounting transaction.  
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centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného 
prípadu. 

4. Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený 
   v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa prepočítavajú na menu euro 

kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané. 
5. Prijaté a poskytnuté preddavky sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje 

účtovná závierka, na menu euroo už neprepočítavajú.

V. Odpisovanie dlhodobého majetku

Podnik odpisuje dlhodobý majetok v zmysle schváleného príkazu GR č. 
10/2011 - Postup pri zostavovaní účtovného odpisového plánu dlhodobého 
hmotného a dlhodobého nehmotného majetku, ktorý bol stanovený s ohľa-
dom na odhad reálnej ekonomickej životnosti a predpokladanej doby jeho 
opotrebenia. Účtovné odpisy sú rovnomerné. Majetok sa začína odpisovať 
v mesiaci nasledujúcom po mesiaci zaradenia do používania. 
Dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné ná-
klady) je od 1 000 € do 2 399 € sa odpisuje po dobu dvoch rokov a dlhodo-
bý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je do 999,99 € sa odpisuje 
jednorazovo pri uvedení do používania. Dlhodobý hmotný majetok, ktorého 
obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je od 100 € do 1 699 € 
sa odpisuje po dobu dvoch rokov a dlhodobý hmotný majetok, ktorého 
obstarávacia cena je do 99,99 € sa odpisuje jednorazovo pri uvedení 
do používania. Pozemky sa neodpisujú. Daňové odpisy sa uplatňujú podľa 
sadzieb uvedených v zákone o dani z príjmov platných pre rovnomerné 
odpisovanie.

4. Advance payments made and received in a foreign currency to or from 
a bank account denominated in  euro are translated into  euroo at the 
exchange rate for which these values were purchased or sold.  

5. Advance payments are not translated into  euro on the balance sheet 
date. 

V. Depreciation of Non-current Assets

The Company amortises non-current assets in accordance with Managing 
Director’s Statement No. 10/2011 – Procedure for preparing an accounting 
depreciation schedule for property, plant and equipment and an amortisa-
tion schedule for intangible assets, which was established with respect to 
estimating the real economic lives and estimated useful lives of assets.   The 
straight-line depreciation method is used. Depreciation of assets commen-
ces on the month subsequent to the month when the asset was put into 
use. Intangible assets whose cost (or conversion cost) is €1,000 - 2,399 are 
amortised over two years and intangible assets whose cost is €999.99 or 
less are written off when they are put into use. Property, plant and equipment 
whose cost (or conversion cost) is €100 - 1,699 are depreciated over two 
years and property, plant and equipment whose cost is €99.99 or less are 
written off when they are put into use. Land is not depreciated.Depreciation 
on the tax return is applied at rates specified in the Income Tax Act appli-
cable for straight-line depreciation.



VI. Poistenie

Podnik má uzatvorené poistné zmluvy na poistenie dlhodobého hmotného 
majetku, zásob a odcudzenia a poškodenia majetku alebo havarijných uda-
lostí, ako i poistenie zodpovednosti za škodu s poisťovacími spoločnosťami:

○ Kooperativa poisťovňa, a. s.,
○ Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

VI. Insurance

The Company has entered into insurance contracts with the insurance compa-
nies below to cover its property, plant and equipment and inventories against 
theft, property damage and accidents.  The Company also has liability insurance: 

○ Kooperativa poisťovňa, a. s.,
○ Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
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Účtovná odpisová skupina / Depreciation Group

1. softvér, stroje, prístroje, zariadenia, dopravné prostriedky, inventár podľa kódov produkcie (KP) uvedených v prílohe č. 1 príkazu, 
v odpisovej skupine 1 
1. Software, machinery, instruments, devices, means of transport, and fixtures and fittings by Production Code (PC) listed in Annex 1 
to the Director’s Statement under Depreciation Group 1

2. stroje, prístroje, zariadenia, dopravné prostriedky a iné podľa KP uvedených v prílohe č. 1 príkazu,  v odpisovej skupine 2
2. Machinery, instruments, devices, means of transport and other items by PC listed in Annex 1 to the Director’s Statement under 
Depreciation Group 2

3. stroje, prístroje, zariadenia, dopravné prostriedky,   montované budovy a stavby a iné podľa KP uvedených v prílohe č. 1 príkazu, 
v odpisovej skupine 3 
3. Machinery, instruments, devices, means of transport, assembled buildings and structures and other items by PC listed in Annex 1 
to the Director’s Statement under Depreciation Group 3

4. priemyselné budovy a sklady, cestné komunikácie a miestne komunikácie, železnice a dráhy, miestne potrubné a káblové rozvody 
a komplexné priemyselné stavby podľa kódov stavieb (KS) uvedených v prílohe č. 1 príkazu, v odpisovej skupine 4
4. Industrial buildings and warehouses, roads and local roads, railways and tracks, local pipelines, mains and cables and complex 
industrial buildings by Building Code (BC) listed in Annex 1 to the Director’s Statement under Depreciation Group 4

5. budovy pre dopravu a telekomunikácie, komplexné priemyselné stavby, športové a rekreačné stavby, ostatné inžinierske stavby  
podľa KS uvedených v prílohe č. 1 príkazu, v odpisovej skupine 5
5. Buildings for transport and telecommunications, complex industrial buildings, sports and recreation buildings, other civil engineering 
structures by BC listed in Annex 1 to the Director’s Statement under Depreciation Group 5

6. cestné komunikácie a miestne komunikácie, letiská, mosty, nadjazdy, tunely a podzemné dráhy, diaľkové potrubné, telekomu-
nikačné a elektrické rozvody, miestne potrubné a káblové rozvody  podľa KS uvedených v prílohe č. 1 príkazu, v odpisovej skupine 6
6. Roads and local roads, airports, bridges, overpasses, tunnels and underground railways, transmission mains, telecommunications 
and power lines, local pipelines and cables by BC listed in Annex 1 to the Director’s Statement under Depreciation Group 6

7. bytové budovy, nebytové budovy, budovy pre administratívu, budovy pre obchod a služby, budovy pre dopravu a telekomunikácie, 
priemyselné budovy a sklady, budovy na kultúru a ostatné nebytové budovy  podľa KS uvedených v prílohe č. 1 príkazu, v odpisovej 
skupine 7
7. Residential buildings, office buildings, administrative buildings, commercial and services buildings, transportation and telecommuni-
cations buildings, industrial buildings and warehouses, cultural buildings and other non-residential buildings by BC listed in Annex 1 to 
the Director’s Statement under Depreciation Group 7

8. prístavy, vodné cesty, priehrady a iné vodné diela, komplexné priemyselné stavby  podľa KS uvedených v prílohe č. 1 príkazu, 
v odpisovej skupine 8
8. Ports, waterways, dams and other hydraulic structures, complex industrial buildings by BC listed in Annex 1 to the Director’s 
Statement under Depreciation Group 8

9. ostatný dlhodobý hmotný majetok a ostatný dlhodobý nehmotný majetok
9. Other property, plant and equipment and other intangible assets 

4
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25,00 %
 

12,50 %

6,70 %

3,40 %

2,50 %

2,00 %

1,33 %

1,00 %

50,00 %

Doba odpisovania 
v rokoch/doba životnosti

Depreciation Period in 
Years/ Useful Life

Ročná odpisová sadzba
Annual Depreciation Rate 

Priemernú životnosť podľa účtovného 
odpisového plánu zachytáva nasledovná tabuľka

Average useful life according to the depreciation 
schedule is captured in the table below:

VI. Insurance



VII. Assistance

In 2009, the Company was awarded an environmental grant under LIFE 
07/NAT/SK/000707 of €830,000 from EU funds and €864,269 from the 
Environment Ministry.  The total grant linked to the project amounts to 
€1,694.269. In 2011, €54,190 was cleared to income. The balance of the 
LIFE Programme grant not yet spent is €1,325,904. €368,365 of the grant 
had been received in the Company’s account by the end of 2011. 
In 2011, the Company was awarded a grant of €89,261 from EU funds 
and €15,752 in government assistance for the SONDAR SK-AT project, 
for a total of €105,013.  €20,235 of total assistance was cleared to inco-
me in 2011. By the end of 2011, no assistance had been received by the 
Company relating to the project.

 VIII. Items Recognised in the Balance Sheet
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Predmet poistenia / Insured

VDG, VDŽ a MVE

VDG, VDŽ a MVE

VDG, VDŽ a MVE

VDG, VDŽ a MVE

VDG, VDŽ a MVE

VDG

Druh poistenia / Type of Coverage

Živelné poistenie / Natural disasters

Pre prípad odcudzenia / Theft

Poistenie strojov a zariadení / Machinery and equipment

Elektronika / Electronics

Zodpovednosť za škodu / Liability

Poistenie výpadku elektriny / Electrical outage

Poistenie vozidiel / Vehicles

Názov a sídlo poisťovne / Insurance Company Name and Address

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., KOOPERATIVA poisťovňa, a. s.

VII. Dotácie

V roku 2009 boli podniku priznané dotácie na ekologický projekt s názvom 
LIFE 07/NAT/SK/000707 z fondov EÚ v hodnote 830 000 € a z prostriedkov 
Ministerstva životného prostredia SR v hodnote 864 269 €. Suma celkovej 
dotácie viažucej sa k projektu je 1 694 269 €. V roku 2011 bolo do výnosov 
zúčtovaných 54 190 €. Zostatok nezúčtovaných dotácií na projekt LIFE 
k 31. 12. 2011 je 1 325 904 €. Z celkovej čiastky priznaných dotácií do konca 
roka 2011 bolo na účet podniku prijatých 368 365 €.
V roku 2011 boli podniku priznané dotácie na projekt SONDAR SK-AT 
z prostriedkov EÚ v hodnote 89 261 € a z prostriedkov štátneho rozpočtu SR 
15 752 €, celkom 105 013 €. Z uvedenej čiastky zúčtovaných dotácií bolo v roku 
2011 do výnosov rozpustených 20 235 €. Do konca roka 2011 neboli na účet 
podniku prijaté žiadne dotácie vzťahujúce sa na uvedený projekt.

VIII. Informácie k údajom vykázaným v súvahe

1 1

Movements in non-current assets at costPohyby neobežného majetku v obstarávacích cenách

Druh majetku                  

                                        

Dlhodobý nehmotný majetok

Softvér (013) 

Oceniteľné práva (014)

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019)

Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041)

Dlhodobý hmotný majetok

Pozemky (031)

Stavby (021)

Samostatné hnuteľné veci (022, 028)

Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029,032)

Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042)

Poskytnuté preddavky na DHM (052)

Dlhodobý finančný majetok

Neobežný majetok spolu

Asset      

                                                    

Intangible assets

Software (013) 

Valuable rights (014)

Other intangible assets (019)

Acquisition of intangible assets (041)

Property, plant and equipment

Land (031)

Buildings and structures (021)

Separate movable assets (022, 028)

Other tangible assets (029,032)

Acquisition of tangible assets (042)

Advance payments for tangible assets (052)

Non-current financial assets

Total non-current assets

Obstarávacia  cena 
k 1. 1. 2011

Cost 
 1. 1. 2011

4 205 518

4 173 012

0

28 086

4 420

1 479 714 352

10 043 160

987 329 485

317 138 920

88 805 578

75 874 343

522 867

4 305 027

1 488 224 898

  Prírastky

Additions

3 372 081

1 685 853

0

0

1 686 228

48 533 183

164 801

13 338 078

10 914 013

0

22 996 495

1 119 797

123 073

52 028 338

Úbytky

Disposals

1 980 214

288 953

0

8 653

1 682 608

24 794 076

6 610

0

200 962

398

24 420 136

165 970

0

26 774 290

Presuny

Transfers

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Obstarávacia cena 
k 31. 12. 2011

Cost 
 31.12. 2011

5 597 385

5 496 467

0

19 433

8 040

1 503 453 459

10 201 350

1 000 667 563

327 851 970

88 805 180

74 450 702

1 476 694

4 428 100

1 513 478 944
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Najvýznamnejšou položkou vyradeného majetku z kategórie samostatné 
hnuteľné veci - stroje a zariadenia bol elektrický protipožiarny systém 
v obstarávacej hodnote 140 824  €, v zostatkovej hodnote 0 €.

The most important disposed asset from separate movable assets involving 
machinery and equipment was an electric fire alarm acquired at a cost of 
€140,824, whose net book value is € 0.

Vyradenie neobežného majetku Disposal of non-current assets 

Druh majetku

Dlhodobý nehmotný majetok

Softvér (013) 

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019)

Dlhodobý hmotný majetok

Pozemky (031)

Samostatné hnuteľné veci (022, 028)

Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029,032)

Dlhodobý finančný majetok

Neobežný majetok spolu

Asset

Intangible assets

Software (013) 

Other intangible assets (019)

Property, plant and equipment

Land (031)

Separate movable assets (022, 028)

Other tangible assets (029,032)

Non-current financial assets

Total non-current assets

Obstarávacia cena

Cost

297 606

288 953

8 653

207 970

6 610

200 962

398

-

505 576

Zostatková cena

Net Book Value

0

0

0

15 300

6 610

8 292

398

-

15 300

Spôsob vyradenia

Method of Disposal

 
likvidácia / liquidation 

likvidácia / liquidation

 

predaj / sale

likvidácia / liquidation

likvidácia / liquidation

-

 

Pohyby oprávok a opravných položiek neobežného majetku Movements in accumulated depreciation and impairment 
losses of non-current assets

Druh majetku

Dlhodobý nehmotný majetok

Softvér (013) 

Oceniteľné práva (014)

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019)

Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041)

Dlhodobý hmotný majetok

Pozemky (031)

Stavby (021)

Samostatné hnuteľné veci (022, 028)

Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029,032)

Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042)

Poskytnuté preddavky na DHM (052)

Dlhodobý finančný majetok

Neobežný majetok spolu

Asset

Intangible assets

Software (013) 

Valuable rights (014)

Other intangible assets (019)

Acquisition of intangible assets (041)

Property, plant and equipment

Land (031)

Buildings and structures (021)

Separate movable assets (022, 028)

Other tangible assets (029,032)

Acquisition of tangible assets (042)

Advance payments for tangible assets (052)

Non-current financial assets

Total non-current assets

Oprávky a opravné 
položky k 1. 1. 2011

Accumulated Depreciation 
and Impairment Losses  

1. 1. 2011

2 596 134

2 577 762

0

18 372

0

324 207 003

0

160 288 172

161 774 004

837 602

988 917

318 307

3 282 879

330 086 015

  Prírastky oprávok a 
opravných položiek

Increase in Accumulated 
Depreciation and Impair-

ment Losses

798 269

793 409

0

4 860

0

29 283 020

0

12 572 536

16 698 424

12 060

0

0

0

30 081 289

Úbytky oprávok a 
opravných položiek

Decrease in Accumulated 
Depreciation and Impair-

ment Losses

297 606

288 953

0

8 652

0

981 354

0

0

200 962

0

614 422

165 970

0

1 278 959

Presuny

Transfers

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Oprávky a opravné položky
k 31. 12. 2011

Accumulated Depreciation and 
Impairment Losses

 31. 12. 2011

3 096 797

3 082 217

0

14 580

0

352 508 669

0

172 860 708

178 271 466

849 662

374 495

152 337

3 282 879

358 888 345

V roku 2011 podnik zaradil majetok v celkovom objeme 26 102 744  €, 
z toho novozaradený majetok je vykázaný v hodnote 16 466 354  €. 
Najvýznamnejšou položkou novozaradeného dlhodobého majetku je Malá 
vodná elektráreň Dobrohošť v hodnote 7 498 344 €.

In 2001, the Company added assets totalling €26,102,744, of which 
newly-added assets worth €16,466.354 were recognised. The most important 
new asset was the Dobrohošť Micro-Hydroelectric Power Plant, valued at 
€7,498,344.
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Asset

Intangible assets

Software (013) 

Other intangible assets (019)

Property, plant and equipment

Land (031)

Separate movable assets (022, 028)

Other tangible assets (029,032)

Non-current financial assets

Total non-current assets

Stav a miera opotrebenia dlhodobého majetku Condition and degree of depreciation of non-current assets

Druh majetku

Dlhodobý nehmotný majetok

Softvér (013)

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019)

Dlhodobý hmotný majetok

Pozemky (031)

Stavby (021)

Samostatné hnuteľné veci (022, 028)

z toho: stroje, prístroje a technologické zariadenia

dopravné prostriedky

inventár

Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 032)

Neobežný majetok spolu

Asset

Intangible assets

Software (013)

Other intangible assets (019)

Property, plant and equipment

Land (031)

Buildings and structures (021)

Separate movable assets (022, 028)

of which: machinery and tech. equipment

means of transport

fittings and fixtures

Other tangible assets (029, 032)

Total non-current assets

Nadobúdacia cena

Acquisition Cost

5 589 345

5 569 912

19 433

1 427 526 064

10 201 350

1 000 667 563

327 851 970

319 334 618

6 801 379

1 715 973

88 805 180

1 433 115 409

  Oprávky celkom

Total Accumulated 
Depreciation

3 096 797

3 082 217

14 580

351 959 986

-

172 838 857

178 271 466

172 659 814

3 950 690

1 660 962

849 662

355 056 783

Odpis 
v roku 2011

Depreciation 
in 2011

798 269

793 409

4 860

29 274 729

-

12 572 536

16 690 133

16 062 509

597 480

30 143

12 060

30 072 998

Zostatková cena

Net Book Value

2 492 548

2 487 695

4 853

1 075 566 078

10 201 350

827 828 705

149 580 505

146 674 804

2 850 689

55 011

87 955 518

1 078 058 626

Miera opotrebenia

Degree of
 Depreciation

55,41 %

55,34 %

75,03 %

24,66 %

0,00 %

17,27 %

54,38 %

54,07 %

58,09 %

96,79 %

0,96 %

24,78 %

K 31. decembru 2011 vykazoval podnik dlhodobý finančný majetok brutto vo 
výške 4 428 100 €. Obchodný podiel v SAT Systémy automatizačnej techniky, 
spol. s r. o. (ďalej aj „SAT, spol. s r. o.“), bol vo výške 1 145 221 €. Nakoľko 
vlastné imanie uvedenej spoločnosti vyjadrené v súvahe k 30. 9. 2011 (ku 
dňu riadnej účtovnej závierky spoločnosti) vzrástlo, rozdiel hodnoty podielu 
VV, š. p., je premietnutý v súvahe zvýšením oceňovacieho rozdielu 
o 123 073 €. 

Akcie Slovenskej kreditnej banky, a. s., boli v nominálnej hodnote 
3 282 879 €. Na finančné podiely Slovenskej kreditnej banky, a. s., 
v konkurze (nominálna hodnota 3 282 879 €) vytvoril podnik v roku 2002 
opravné položky vo výške 100 % ich nominálnej hodnoty. 

Dlhodobé pohľadávky dosiahli k 31. 12. 2011 výšku 6 741 517 € (brutto), 
vplyvom zostatku opravných položiek v objeme 2 994 132 € sú dlhodobé 
pohľadávky korigované na výšku 3 747 385 € (netto). Tento ukazovateľ 
predstavuje v porovnaní so skutočnosťou k 31. 12. 2010, keď podnik 
vykazoval dlhodobé pohľadávky (netto) vo výške 3 813 475 €, pokles vo 
výške 66 090 €.

V dlhodobých pohľadávkach z obchodného styku sú vykázané hlavne 
zadržané čiastky investorom na stavbe Diaľnica D1 Behárovce - Branisko 
vo výške 1 336 425 € voči Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., ktoré sú 
v súlade so zmluvami postupne uvoľňované až do roku 2013. K uvedenej 
pohľadávke tvoril podnik opravnú položku - korekciu vo výške 26 333 €. V 
iných dlhodobých pohľadávkach podnik vykazuje pohľadávku voči firme 

2 2

3

As at 31 December 2011, the Company recognised gross non-current fi-
nancial assets of €4,428,100.  The Company’s stake in SAT Systémy au-
tomatizačnej techniky, spol. s r. o. (SAT, s. r. o.), amounted to €1,145,221. 
As shareholders’ equity in SAT’s balance sheet reflectes figures as at 30 
September 2011et date) and the figure has since grown, the difference 
in the value of VV, š. p.,‘s shareholding is projected to rise in its balance 
sheet by an increased revaluation of €123,073.   

Shares in Slovenská kreditná banka, a. s., had a par value of €3,282,879. 
An impairment amounting to 100 % of their par value (the full €3,282,879) 
was recognised for the Company’s financial holdings in Slovenská kredit-
ná banka, a. s., due to SKB, a. s., being in bankruptcy. 

Non-current receivables reached a gross €6,741,517 on 31 December 
2011.  With the impact of a €2,994,132 impairment of receivables, the 
figure was corrected down to a net of €3,747,385.  This indicator reflects 
a drop of €66,090 compared to 31 December 2010, when the Company 
reported net non-current receivables of €3,813,475. 

Non-current trade receivables include recognition of €1,336,425 from 
Národná diaľničná spoločnosť, a. s., retained for construction of the D1 
Motorway between Behárovce and Branisko and to be gradually released 
by 2013.  A correction of €26,333 was made to this receivable. The 
Company recognised receivables from Synthesis Trading, spol. s r. o. of 
€2,967,187 and claims for unauthorised purchases amounting to €5,401 
in other non-current receivables. On 31 December 2011, the Company 

3
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Synthesis Trading, spol. s r. o., vo výške 2 967 187 € a pohľadávky za 
neoprávnené výkupy vo výške 5 401 €. Podnik vykazoval k 31. 12. 2011 
 -k iným pohľadávkam opravné položky v 100 %-nej výške voči SYNTHE-
SIS TRADING, spol. s r. o., a voči pohľadávkam za neoprávnené výkupy 
korekciu (diskont) vo výške 612 €. 

Krátkodobé pohľadávky dosiahli k 31. 12. 2011 celkovú výšku (brutto) 
12 149 685 €. Vplyvom vytvorených opravných položiek k 31. 12. 2011 vo 
výške 278 024 € boli krátkodobé pohľadávky korigované na celkovú výšku 
11 871 661 € (netto). V porovnaní so stavom k 31. 12. 2010 (celková výška 14 
761 281 € netto) predstavuje tento ukazovateľ pokles o 2 889 620 €. 

K 31. 12. 2011 podnik vykazoval pohľadávky po lehote splatnosti celkom 
v nominálnej hodnote 3 321 132 € (stav k 31. 12. 2010 vo výške
 3 157 696 €), z toho dlhodobé pohľadávky po lehote splatnosti boli vo 
výške 2 967 187 € a krátkodobé pohľadávky po lehote splatnosti 
vo výške 353 945 €.

recognised impairment of other receivables from SYNTHESIS TRADING, 
spol. s r. o., of 100 % and a discount of €612 against claims for unauthor-
ised purchases.    

Current receivables reached a gross total of €12,149,685 as at 31 
December 2011. Due to impairment of €278,028 recognised on 31 
December 2011, current receivables were corrected down to a net of 
€11,871,661.  Compared to a net balance of €14,761,281 on 31 Decem-
ber 2010, this indicator fell €2,889,620.  

On 31 December 2011, the Company recognised overdue receivables 
totalling in nominal value €3,321,132 (compared to a 31 December 2010 
balance of €3,157,696), of which €2,967,187 were non-current recei-
vables past due and €353,945 were current receivables past due.

Stav a pohyb opravných položiek k pohľadávkam Balances and impairment of receivables  

Druh pohľadávky/

dôvod tvorby opravnej položky

Dlhodobé pohľadávky z obchodného styku

Súčasná diskontovaná hodnota pohľadávok

Iné dlhodobé pohľadávky

Štandardné pohľadávky s výhradou

Neštandardné pohľadávky

Pochybné pohľadávky

Sporné pohľadávky

Stratové pohľadávky

Stratové pohľadávky - pohľadávka voči SKB

Súčasná diskontovaná hodnota pohľadávok

Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku

Štandardné pohľadávky s výhradou

Neštandardné pohľadávky

Pochybné pohľadávky

Sporné pohľadávky

Stratové pohľadávky

Iné krátkodobé pohľadávky 

Štandardné pohľadávky s výhradou

Neštandardné pohľadávky

Pochybné pohľadávky

Sporné pohľadávky

Stratové pohľadávky

Spolu

Receivable / cause of provisioning

Non-current trade receivables

Present discounted value of receivables

Other non-current receivables

Standard receivables on watch

Non-standard receivables

Doubtful receivables

Disputed receivables

Irrecoverable receivables

Irrecoverable receivables – receivables from SKB

Present discounted value of receivables

Current trade receivables

Standard receivables on watch

Non-standard receivables

Doubtful receivables

Disputed receivables

Irrecoverable receivables

Other current receivables 

Standard receivables on watch

Non-standard receivables

Doubtful receivables

Disputed receivables

Irrecoverable receivables

Total

Stav k 1. 1. 2011

Balance 1. 1. 2011

26 333

26 333

2 974 802

-

-

-

-

2 967 187

6 894

721

133 948

1 173

-

52 766

0

80 009

2 983

-

-

-

-

2 983

3 138 066

  Prírastky

Increases

0

-

0

-

-

-

-

-

-

-

145 198

-

36

974

26 373

117 815

0

-

-

-

-

-

145 198

Úbytky

Decreases

0

-

109

-

-

-

-

-

-

109

2 575

1 173

-

993

-

409

1 531

-

-

-

-

1 531

4 215

Zrušenie

Reversals

0

-

6 894

-

-

-

-

-

6 894

-

0

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

6 894

Stav k 31. 12. 2011

Balance 31. 12. 2011

26 333

26 333

2 967 799

-

-

-

-

2 967 187

-

612

276 572

0

36

52 747

26 373

197 416

1 452

-

-

-

-

1 452

3 272 156
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Najvýznamnejšou položkou časového rozlíšenia aktív k 31. 12. 2011 je 
časové rozlíšenie uhradeného poistného na nasledujúce účtovné obdobie
v nákladoch budúcich období v hodnote 2 139 359 €. 
V príjmoch budúcich období je vykázaná položka ročného zúčtovania  
tržieb za vlastné výrobky realizovaná v roku 2011 v zmysle Zmluvy
o prevádzke VEG vo výške 825 909 € a z MVE Dobrohošť 
vo výške 23 938 €. 

Významnou položkou časového rozlíšenia aktív, vykazovanou v príjmoch 
budúcich období, je ročné vyúčtovanie mesačnej fakturácie na základe 
Zmluvy o prevádzke VEG. Fakturácia v priebehu roka vychádzala zo 
skutočne realizovaných dodávok silovej elektriny a z plánovaných hodnôt - 
odbytovej ceny silovej elektriny a z predpokladaného objemu poskytnutých 
podporných služieb (ďalej aj „PpS“). Ročné zúčtovanie sa vykonáva na 
základe skutočne dosiahnutej priemernej ceny za dodávku silovej elektriny 
a skutočného objemu a ceny poskytnutých PpS. Podnik v roku 2011 preúč-
toval záporné príjmy budúcich období z tržieb za vlastné výrobky 
v roku 2010 v hodnote 5 412 598  € na účet dlhodobých rezerv súvahovo, 
teda bez vplyvu na hospodársky výsledok. Vysporiadanie ročného zúčtova-
nia VEG za rok 2010 je predmetom vzájomných rokovaní.

Návrh podniku na rozdelenie zisku z minulého účtovného obdobia v objeme 
3 313 781 €, po splnení zákonného prídelu do rezervného fondu a prídelov 
do sociálneho fondu, bol orientovaný na umorenie straty z minulých období. 
Na základe stanoviska dozornej rady štátneho podniku schválilo Minis-
terstvo životného prostredia SR v zmysle Zákona o štátnom podniku dňa 
18. júna 2011 ročnú účtovnú závierku za rok 2010 a rozhodlo o rozdelení 
použiteľného zisku nasledovne:

• Prídel do zákonného rezervného fondu              165 700 €
• Prídel do sociálneho fondu                230 000 €
• Použitie na vyrovnanie straty z minulých rokov   2 588 081 €
• Prídel do fondu odmien                                330 000 €

The most material deferred asset as at 31 December 2011 was an 
accrual to prepaid expenses of paid insurance premiums amounting to 
€2,139,359, to be expensed in the subsequent reporting period. 
Accrued income includes recognising annual clearing of revenue from 
operations in 2011 under the VEG Operations Contract of €825,909 and 
from MVE Dobrohošť of €23,938. 

A material accrual of assets recognised in accrued income is annual 
clearing of monthly billing under the VEG Operations Contract.   Invoices 
are issued during the year based on the actual delivery of electrical power 
and budgeted values – distribution cost of electrical power – and on the 
expected volume of ancillary services to be provided. Amounts are clea-
red annually based on the average price actually obtained for supplying 
electrical power and the actual volume and price of ancillary services 
rendered. In 2011, the Company reversed accrued losses of €5,412,598 
from operations in 2010 to long-term provisions in the balance sheet, thus 
not impacting profit and loss. Negotiations are currently being conducted 
by the Company and VEG to settle annual clearing at VEG for 2010.

The Company proposed distribution of €3,313,781 from the previous ye-
ar's profits, after having allocated amounts required by law to the reserve 
fund and the social fund, which would be directed toward covering prior 
year losses.  At the behest of the state-owned enterprise's Supervisory 
Board, the Environment Ministry, in accordance with the State Enterprise 
Act, approved the 2010 annual accounts on 18 June 2011 and decided to 
distribute usable profits as follows: 

• Legal reserve fund      €165,700
• Social fund      €230,000
• Coverage of prior year losses           €2,588,081
• Remuneration reserve     €330,000

4 4
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Podnik evidoval k 31. 12. 2011 pohľadávky voči nasledujúcim 
spriazneným osobám:

The Company recognised receivables from the related parties below 
as at 31 December 2011:

Spoločnosť / Company

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p.

Slovenské elektrárne, a. s.

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.

Spolu / Total

Suma pohľadávky k 31. 12. 2011 / Receivables  31. 12. 2011

915 273

6 643 081

74 753

7 633 107
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Prírastok dlhodobých rezerv o 5 412 598  € je presunom z titulu preúčto-
vania záporných príjmov budúcich období z tržieb za vlastné výrobky z roku 
2010, teda z účtu prechodných aktív na účet prechodných pasív. Súvisí 
s vysporiadaním ročného zúčtovania VEG za rok 2010, ktoré je predmetom 
sporu.

V roku 2011 podnik vytvoril dlhodobú rezervu vo výške 223 928  € na od-
chodné za predchádzajúce obdobia pre všetkých zamestnancov súvahovo 
bez vplyvu na hospodársky výsledok. Na ťarchu nákladov podnik vytvoril 
dlhodobú rezervu na odchodné prislúchajúce roku 2011 vo výške
43 124  €.

V ostatných dlhodobých záväzkoch je vykázaná dlhodobá časť návratných 
finančných výpomocí (ďalej aj „NFV“) voči Ministerstvu financií SR. K 31. 
12. 2011 predstavovala dlhodobá časť návratnej finančnej výpomoci I výšku 
64 996 349  € (splatná v rokoch 2013 - 2015) a dlhodobá časť návratnej 
finančnej výpomoci II výšku 171 186 683  € (splatná v rokoch 2013 - 2021). 
Splatnosť úrokov vyplývajúcich zo Zmluvy o návratnej finančnej výpomoci 
I je polročná - k 30. júnu a k 31. decembru bežného roka, predčasné 
splatenie istín je možné, úroková sadzba je 3,00 % p. a. Splatnosť úrokov 
vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí návratných finančných prostriedkov je 
k 30. novembru bežného roka a úroková sadzba je 4,33 % p. a. Návratné 
finančné výpomoci od MF SR sú zabezpečené záložným právom na časť 
majetku podniku v objeme 81 614 154 €. 

7 7

Druh rezervy

Dlhodobé rezervy

- na odchodné

- na finančné náklady

- na prevádzkové náklady

- na ročné zúčtovanie VEG za r. 2010

Krátkodobé rezervy

- na nevyčerpané dovolenky

- na nevyfakturované dodávky a služby

- na ročné zúčtovanie zdravotného poistenia

- na odmeny

- na odchodné

- ostatné

Spolu

Provision

Long-term provisions

- for retirement

- for financial costs

- for operating costs

- for annual clearing of VEG for 2010

Short-term provisions

- for unused leave

- for unbilled deliveries and services

- for underpayment of health insurance

- for pay

- for retirement

- all other

Total

Stav k 1. 1. 2011

Balance 1. 1. 2011

10 118

0

8 508

1 610

0

658 773

186 263

219 180

24 500

228 830

0

0

668 891

Tvorba

Made

267 052

267 052

-

- 

- 

598 343

191 087

110 608

30 500

235 770

3 751

26 627

865 395

 Použitie

Applied

1 219

-

1 219

- 

- 

658 773

186 263

219 180

24 500

228 830

-

-

659 992

Zrušenie/ 
presun

Reversed/ 
Transferred

-

-

-

- 

5 412 598

-

-

-

-

- 

-

-

5 412 598

Stav k 31. 12. 2011

Balance 31. 12. 2011

5 688 549

267 052

7 289

1 610

5 412 598

598 343

191 087

110 608

30 500

235 770

3 751

26 627

6 286 892

Stav, tvorba, použitie a zrušenie rezerv Balance of provisions

Long-term provisions rose by €5,412,598 due to reversal of accrued 
losses from operations in 2010, which were transferred from a temporary 
asset account to a temporary liability account.  This is associated with 
negotiations to settle 2010 annual clearing at VEG, which is currently 
disputed.

In 2011, the Company recognised a long-term provision of €223,928 for 
the previous period to cover retirement for all employees, with no impact 
on profit and loss.  To debit costs, the Company created a long-term 
provision of €43,124 for retirement benefits attributable in 2011.

Other non-current liabilities include recognition of the long-term part of 
returnable financial assistance from the Finance Ministry of the Slovak 
Republic.  On 31 December 2011, it was composed of the long-term part 
of returnable financial assistance I (payable in 2013-15), amounting to 
€64,996,349, and the long-term part of returnable financial assistance II 
(payable in 2013-21), amounting to €171,186,683. Interest stipulated in 
the Returnable Financial Assistance Agreement is due on 30 November 
of the current year and the interest rate is 4.33 % per annum. Returnable 
financial assistance from the Ministry of Finance is secured by a lien on 
part of the Company’s property of €81,614,154.

6 6
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Provision

Long-term provisions

- for retirement

- for financial costs

- for operating costs

- for annual clearing of VEG for 2010

Short-term provisions

- for unused leave

- for unbilled deliveries and services

- for underpayment of health insurance

- for pay

- for retirement

- all other

Total

Druh záväzku

Dlhodobé záväzky

Dlhodobé záväzky z obchodného styku

Dlhodobé prijaté preddavky

Záväzky zo sociálneho fondu 

Ostatné dlhodobé záväzky

Odložený daňový záväzok

Krátkodobé záväzky

Krátkodobé záväzky z obchodného styku

Nevyfakturované dodávky

Záväzky voči zamestnancom 

Záväzky zo sociálneho poistenia

Daňové záväzky a dotácie

Ostatné záväzky

Spolu

Liability

Non-current liabilities

Long-term trade liabilities

Long-term advances received

Social fund liabilities 

Other long-term liabilities

Deferred tax liability

Current liabilities

Trade payables

Unbilled deliveries

Payables to employees 

Payables to social insurance

Tax liabilities and assistance

Other payables

Total

Spolu

Total

420 538 616

115 452 785

61 806

280 289

236 183 031

68 560 705

41 321 746

13 050 524

184 408

218 224

149 074

43 389

27 676 127

461 860 362

Splatné do 1 roka

Payable in 1 year

0

-

-

-

-

-

41 321 746

13 050 524

184 408

218 224

149 074

43 389

27 676 127

41 321 746

 Splatné 
od 1 roka do 5 rokov
Payable in 1 - 5 years

211 698 554

89 227 600

1 194

280 289

122 189 471

-

0

-

-

-

-

-

-

211 698 554

Splatné za viac ako 
5 rokov

Payable in more than 
5 years

208 840 062

26 225 185

60 612

-

113 993 560

68 560 705

0

-

-

-

-

-

-

201 466 653

Štruktúra záväzkov podniku podľa zostatkovej doby splatnosti Liabilities by period remaining until maturity

Z celkového objemu vykazovaných dlhodobých a krátkodobých záväzkov 
sú záväzky po lehote splatnosti v objeme 15 270  €, k 31. 12. 2010 boli tieto 
vo výške 278 319 €.

Total recognised non-current and current payables include past due 
payables of €15,270.  Past due payables amounted to €278,319 as at 31 
December 2010.

V roku 2011 podnik na základe požiadavky Ministerstva financií SR 
realizoval splátky istín návratných finančných výpomocí, splatných v roku 
2011, predčasne, a to k termínu 3. 8. 2011. Predčasné splatenie istín znížilo 
zároveň aj výšku splatných úrokov oboch návratných výpomocí spolu 
o 271 920 €.

V dlhodobých záväzkoch z obchodného styku je zahrnutá dlhodobá časť 
záväzku voči Slovenským elektrárňam, a. s., vo výške 113 562 399 € 
za odplatný prevod aktív - technologickej časti vodných elektrární Vodného 
diela Gabčíkovo z roku 2006 (celkovo vo výške 146 008 799 €). Finančné 
vysporiadanie za tento majetok je rozdelené rovnomerne v splátkach, a to 
vo výške 4 866 960 € ročne (splátkový kalendár do roku 2036). Ďalej sú v 
tejto položke zahrnuté záväzky voči firmám Hydrotranzit, a. s., a Váho-
stav-SK, a. s., ktoré predstavujú zadržané čiastky na stavbe Diaľnica D1 
Behárovce – Branisko a na stavbách Vodné dielo Gabčíkovo, Vodné dielo 
Žilina a Individuálna bytová výstavba Dunajská Lužná. Zadržané čiastky 
na jednotlivých stavbách sú postupne uvoľňované na základe platných 
zmluvných vzťahov.

Dlhodobé prijaté preddavky vykazujú v porovnaní so stavom k 31. 12. 2010 
pokles o 1 358 € a zahŕňajú finančné zábezpeky za odber štrkov a nájom 
priestorov. Záväzky zo sociálneho fondu poklesli v porovnaní so stavom
 k 31. 12. 2010 o 31 372 €.

In 2011, the Company at the request of the Ministry of Finance repaid 
principal on returnable financial assistance maturing in 2011 early, on 3 
August 2011.  Repaying the principal early reduced the interest payable 
on both returnable assistance I and II by a total of €271,920.

Non-current trade liabilities include the long-term part of a payable to Slo-
venské elektrárne, a. s., of €113,562,399 as consideration for the transfer 
of the technological part of hydroelectric power plants at Gabčíkovo in 
2006 (totaling €146,008,799). The financial settlement for these assets 
is paid in equal instalments amounting to €4,866,960 a year until 2036.  
Also included under this item are liabilities to Hydrotranzit, a. s., and 
Váhostav-SK, a. s., retained for construction of the D1 Motorway between 
Behárovce and Branisko and for construction of Gabčíkovo and Žilina and 
for separate residential construction at Dunajská Lužná. The amounts 
retained for individual construction projects are gradually released on the 
basis of a current contractual relationship.

Long-term advance payments received fell by €1,358 compared to the 
balance reported on 31 December 2010 and include financial guarantees 
for gravel taken and rented space. Social fund liabilities declined €31,372 
against the balance on 31 December 2010.
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Podnik evidoval k 31. 12. 2011 pohľadávky voči nasledujúcim 
spriazneným osobám

The Company recognised payables to the related parties below
 as at 31 December 2011

Spoločnosť / Company

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p.

Slovenské elektrárne, a. s.

SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s r. o. 

Spolu / Total

Suma záväzku k 31. 12. 2011 / Payables 31. 12. 2011

844 904

118 754 005

27 260

119 626 169

Tvorba a použitie sociálneho fondu boli v roku 2011 nasledujúce: The items below were added to the Social Fund and drawn in 2011:

Položka

Stav sociálneho fondu k 1. 1. bežného roka

Tvorba sociálneho fondu celkom

- z nákladov

- zo zisku

Použitie sociálneho fondu        

Stav sociálneho fondu k 31. 12. bežného roka

Item

Balance of the Social Fund at 1 January 

Additions to the Social Fund

- from costs

- from profits

Social fund drawn        

Balance of the Social Fund at 31 December 2011

2011

311 661

280 023

50 023

230 000

311 395

280 289

2010

234 906

270 385

45 385

225 000

193 630

311 661

2009

208 181

172 869

39 869

133 000

149 396

231 654

V súlade so zákonom o tvorbe a použití sociálneho fondu a na základe 
uzatvorenej kolektívnej zmluvy vytváral podnik finančné zdroje na uspoko-
jovanie sociálnych potrieb svojich zamestnancov. Tieto prostriedky sa tvorili 
vo výške 1 % zo súhrnu hrubých miezd zamestnancov ako povinný prídel
 a vo výške 0,5 % zo súhrnu hrubých miezd ako dohodnutý prídel. Prídel 
do sociálneho fondu bol tvorený aj prídelom zo zisku podniku za rok 2010 
vo výške 230 000 €.

Suma odloženého daňového záväzku 68 560 705 € zodpovedá 
19 %-nému rozdielu medzi daňovou a účtovnou zostatkovou hodnotou 
majetku podniku, ktorý bol k 31. 12. 2011 vo výške 360 845 815 €. Štruktúra 
odloženého daňového záväzku a odloženej daňovej pohľadávky je detail-
nejšie uvedená v časti „Informácie o údajoch vykázaných 
vo výkaze ziskov a strát“ v poznámke č. 13.

Významnou položkou časového rozlíšenia pasív sú výnosy budúcich období 
v celkovej hodnote 298 592 763 €, ktoré predstavujú zostatkovú hodnotu 
dotácií na obstaranie majetku. Najvýznamnejšími položkami sú nerozpustené 
dotácie na obstaranie Vodného diela Gabčíkovo v hodnote 172 439 731 € 
a nerozpustené dotácie na obstaranie Vodného diela Žilina v hodnote 107 
043 554 €. Dotácie na obstaranie majetku sa rozpúšťajú do výnosov 

10 10

9 9

In accordance with the law on creation and use of a social fund and based 
on the collective agreement, the Company generated financial resources to 
meet the social needs of its employees. These resources comprised 1 % of 
the total gross employee pay as the mandatory allocation and 0.5 % of total 
gross pay as the agreed allocation. Also allocated to the social fund was 
€230,000 from the Company’s profits.

Deferred tax liability of €68,560,705 corresponds to 19 % of the difference 
between the carrying value of the Company’s assets on its tax return and 
in accounting, which amounted to €360,845,815 as at 31 December 2011. 
The Company's deferred tax liability and deferred tax asset are presented 
in greater detail under items recognised in the Profit and Loss Statement, 
specifically in Note 13.

 A material accrued liability is unearned income totalling €298,592,763, 
which represents the net book value of subsidies for acquisition of property. 
The most significant items are subsidies for the acquisition of Gabčíkovo 
Dam worth €172,439,731 and subsidies for the acquisition of Žilina Dam 
worth €107,043.554, neither of which have been reversed. Subsidies for 
acquisition of assets are gradually reversed to income over the period of 

8 8



65Finančná časť Financial part

2 2

Výnosy, ktoré podnik dosiahol pri aktivácii dlhodobého hmotného majetku, 
súviseli najmä s poskytnutím inžinierskej činnosti a technickej pomoci pri 
obstarávaní nižšie uvedeného majetku. V roku 2011 vzrástol objem realizova-
ných investícií v porovnaní s rokom 2010 o 10 338 254  €, čo spolu s potrebou 
zvýšeného objemu prác inžinierskej činnosti a technickej pomoci pri ukončova-
ní stavieb spôsobilo nárast výnosov za aktiváciu.

Income earned by the Company in capitalising property, plant and 
equipment mainly related to provision of engineering and technical 
assistance when procuring the below mentioned assets. In 2011, there 
was a €10,338,254 rise in the volume of investments compared to 2010, 
which together with the need for an increased volume of engineering work 
and technical assistance in completing construction caused capitalisation 
income to grow.

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa typov výrobkov a služieb

IX. Informácie k údajom vykázaným vo výkaze ziskov a strát IX. Items Recognised in the Profit and Loss Statement

Turnover from operations and merchandise by product and service

Čistý obrat podniku Net turnover

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa teritórií odbytu Turnover from operations and merchandise by sales territory

Položka

Tržby za služby pre SE, a. s., na VD Gabčíkovo

Tržby za predaj elektriny a podporných služieb

Tržby za predaj nakúpenej elektriny

Tržby za výkony TBD a špeciálnych meraní      

Tržby za inžiniersku činnosť a technickú pomoc

Tržby za operatívny prenájom majetku

Tržby za ostatnú činnosť

Spolu

Item

Revenue from services for SE, a. s., at VD Gabčíkovo

Revenue from sales of electricity and ancillary services

Revenue from sales of purchased electricity

Revenue from safety oversight and special measurements      

Revenue from engineering and technical assistance

Revenue from operating leases of assets

Revenue from other activities

Total

Položka

Tržby za vlastné výrobky

Tržby z predaja služieb

Tržby za tovar

Výnosy zo zákazky

Výnosy z nehnuteľností na predaj

Čistý obrat celkom

Item

Revenue from sales of internally generated products

Revenue from sales of services

Revenue from sales of merchandise

Revenue from contracts

Revenue from real estate for sale

Net turnover

Položka

Slovenská republika

 Európska únia

Spolu

Item

Slovak Republic

 European Union

Total

2011

71 299 465

7 764 303

7 483 376

1 313 612

113

1 027 848

171 069

89 059 786

2011

73 517 712

8 058 698

7 483 376

-

-

89 059 786

2011

88 716 144

343 642

89 059 786

2010

85 719 258

8 812 506

8 235 888

1 295 258

49 916

742 689

64 905

104 920 419

2010

89 488 612

7 195 919

8 235 888

-

-

104 920 419

2010

100 900 452

4 019 967

104 920 419

2009

106 860 157

10 661 045

2 426 141

1 170 994

164 485

764 065

85 420

122 132 308

2009

110 803 641

8 902 526

2 426 141

-

-

122 132 308

2009

119 922 716

2 209 592

122 132 308

1 1

postupne počas doby odpisovania majetku. Podnik ďalej v roku 2011 zúčto-
val pomernú časť dotácie na zabezpečenie prípravy ekologických projektov 
– Projekt LIFE 07/NAT/SK/000707 z fondov EÚ a z prostriedkov Minister-
stva životného prostredia SR vo výške 54 190  € a projekt SONDAR SK-AT 
z fondov EÚ a z prostriedkov Ministerstva životného prostredia SR vo výške 
20 235 €.

the assets’ depreciation. In 2011, the Company also spent €54,190 of a 
grant received for the preparation of environmental projects under LIFE 
PROGRAMME 07/NAT/SK/000707, financed by the EU and the Environ-
ment Ministry, and €20,235 of another grant for the SONDAR SK-AT project, 
funded by the EU and the Environment Ministry.
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Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu Proceeds from sales of non-current assets and raw materials

Finančné výnosy Financial income

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti podniku Other operating income

Položka

Tržby z predaja dlhodobého majetku

- Rodinné domy a pozemky presídlencom VD Žilina

- iné

Tržby z predaja materiálu

Spolu

Item

Proceeds from sales of non-current assets

- Houses and land taken for Žilina Dam

- Other

Proceeds from sales of raw materials

Total

Položka

Výnosy z dlhodobého fin. majetku - podiel na zisku SAT, s. r. o., 

za predchádzajúce obdobie

Výnosové úroky

Kurzové zisky

Ostatné

Spolu

Item

Revenue from non-current financial assets – share of profits 

from SAT, s. r. o., for the previous period

Interest income

Exchange rate gains

Other

Total

Položka

Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania

Prijaté pokuty, penále a úroky z omeškania

Výnosy za refakturáciu poistného od SE, a. s.

Opraviteľné škody

Ostatné škody

Bonus poistného

Zúčtovanie dotácií na obstaranie majetku v pomernej časti 

odpisov a pri vyradení majetku

Ostatné

Spolu

Item

Contractual fines, penalties and interest on arrears

Fines, penalties and interest on arrears received

Revenue from rebilling of premiums from SE, a. s.

Repairable damage

Other damage

Premium bonus

Grants spent to acquire property in relation to

depreciation and disposal of assets

Other

Total

2011

3925

-

3 925

281

4 206

2011

52 459

749 816

94

-

802 369

2011

13 287

177

288 544

2 152 710

-

-

4 291 475

1 297

6 747 490

2010

94 013

0

94 013

463

94 476

2010

221 185

396 127

-

-

617 312

2010

14 889

441

288 544

103 425

-

-

4 809 969

3 463

5 220 731

2009

84 974

50 319

34 655

77

85 052

2009

145 568

322 063

1 030

210

468 871

2009

1 500

-

607 616

215 346

1 009

1 624 316

6 093 907

976

8 544 670

Výnosy za aktiváciu podľa stavieb Revenue from capitalisation by site

Položka

Aktivácia na stavbe Vodné dielo Gabčíkovo

Aktivácia na stavbe Vodné dielo Žilina

Aktivácia pri príprave vybraných vodohosp. projektov 

financovaných z vlastných zdrojov

Spolu

Item

Capitalisation of construction at Gabčíkovo

Capitalisation of construction at Žilina

Capitalisation in designing selected water management projects 

financed from the Company’s own resources

Total 

2011

1 210 629

109 268

10 579

1 330 476

2010

70 096

51 515

101 490

223 101

2009

60 767

35 023

76 247

172 037
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Proceeds from sales of non-current assets and raw materials

Financial income

Other operating income

Revenue from capitalisation by site

7 7

8 8

Náklady výrobnej spotreby podľa druhov Cost of consumables by type

Položka

Spotreba materiálu a energie

- spotreba materiálu

- spotreba energie

Opravy a udržiavanie

- opravy a udržiavanie - stavebné

- opravy a udržiavanie - strojov, prístrojov a zariadení

- opravy a udržiavanie - revízie technických zariadení a servis

- opravy a udržiavanie po poistných udalostiach

- opravy a udržiavanie - ostatné

Ostatné služby

- poštové a telekomunikačné služby

- nájomné za nehnuteľný majetok

- právne, ekonomické poradenstvo a audítorské služby

- analýzy, posudky, projekty, inžinierske služby

- stráženie majetku

- vodohospodárska a energetická prevádzka vodných diel

- software a licencie do 2 400  €

- internetové služby a služby IT

- odber energetickej vody

- stočné, odvoz a likvidácia odpadu

- ostatné

Ostatné

- cestovné náklady                                              

- náklady na reprezentáciu                                      

Spolu

Item

Raw materials and energy consumed

- consumption of materials

- consumption of energy

Repair and maintenance

- repair and maintenance – buildings and structures

- repair and maintenance – machinery, instruments and devices

- repair and maintenance – inspection of tech.  equip. and 

servicing

- repair and maintenance after insured events

- repair and maintenance – all other

Other services

- postage and telecommunications services

- rent on immovable assets

- legal and financial advice and audit services

- analysis, expert opinions, projections and engineering 

services

- security

- water management and energy-related operations at dams

- software and licensing up to €2,400

- Internet and IT services

- consumption of water for energy generation

- water charges, haulage and waste disposal

- all other

All other items

- travel costs                                              

- entertainment costs                                      

Total

2011

760 822

369 520

391 302

15 257 035

9 494 929

2 796 478

495 041

2 378 317

92 271

19 544 513

98 153

12 959 698

2 385 817

105 742

468 090

1 504 316

120 822

416 685

333 630

14 900

1 136 661

58 817

41 941

16 876

35 621 187

2010

868 972

419 633

449 339

14 980 288

6 215 702

8 150 182

549 727

26 284

38 394

20 104 714

112 840

12 938 871

1 530 162

379 766

416 012

1 759 370

106 609

605 373

533 117

226 949

1 495 645

59 101

39 639

19 462

36 013 075

2009

1 162 432

682 237

480 194

12 301 582

7 012 552

4 317 736

597 075

324 680

49 540

19 224 379

102 108

12 935 978

1 187 143

497 165

415 561

1 696 160

0

403 832

330 902

185 248

1 470 282

50 199

39 428

10 771

32 738 592

Priemerná hrubá mzda zo skutočne vyplatených miezd (bez OON, 
odstupného, odchodného, náhrad za pracovnú pohotovosť, náhrad za 
PN a rezerv) upravených na porovnateľnú bázu na jedného zamestnanca 

Average gross employee income from wages and salaries actually paid 
(excluding other staff costs, severance pay, retirement pay, payment for 
standby work, sick leave and provisions) and adjusted on a comparable 

6 6
Výnosové položky týkajúce sa spriaznených osôb Income from related party transactions

Spoločnosť

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p.

Slovenské elektrárne, a. s.

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Spolu

Item

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p.

Slovenské elektrárne, a. s.

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.

Slovak Republic Environment Ministry

Total

2011

776 161

71 166 202

1 082 142

2 975

73 027 480

2010

847 023

91 820 001

2 217 002

2 153

94 886 179

2009

1 058 979

121 637 628

4 292 701

-

126 989 308
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Odpisy dlhodobého majetku Depreciation of non-current assets

Podnik v roku 2011 zaradil majetok v celkovej obstarávacej cene 
16 466 355  €. Celkové odpisy dlhodobého majetku dosiahli v roku 2011 
výšku 30 081 688  €, z toho odpisy dlhodobého majetku pri vyradení boli vo 
výške 8 690  €.

In 2011, the Company added assets worth a total €16,466,355 at cost.  Total 
depreciation of non-current assets reached €30,081.688 in 2011, of which 
depreciation of non-current assets at disposal amounted to €8,690.

Položka

Dlhodobý nehmotný majetok 

Softvér (013) 

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019)

Dlhodobý hmotný majetok

Pozemky (031)

Stavby (021)

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) 

z toho stroje, prístroje a technologické zariadenia

dopravné prostriedky 

inventár

Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029)

Ostat. dlhod. hm. majetok - umelecké diela a zbierky (032)

Spolu

Item

Intangible assets 

Software (013) 

Other intangible assets (019)

Property, plant and equipment

Land (031)

Buildings and structures (021)

Separate movable assets and sets of movable assets (022) 

of which machinery, instruments and technical equipment

 Means of transport 

 Fittings and fixtures

Other tangible assets (029)

Other tangible assets – works of arts and collections (032)

Total

2011

798 269

793 409

4 860

29 283 419

-

12 572 536

16 698 424

16 070 260

597 480

30 684

12 060

399

30 081 688

2010

650 777

645 917

4 860

29 773 608

-

12 386 301

17 361 040

16 705 853

623 944

31 243

12 060

14 207

30 424 385

2009

253 372

248 512

4 860

31 079 583

-

13 975 769

17 091 754

16 424 855

633 229

33 670

12 060

-

31 332 955

10 10
Ostatné náklady na hospodársku činnosť Other operating costs

Položka

Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a materiálu

- RD a pozemky presídlencom Vodné dielo Žilina

- majetok z Vodné dielo Gabčíkovo

- Vodné dielo Žilina - ostatný majetok

- predaný materiál

Ostatné náklady na hospodársku činnosť

Dary

Pokuty, penále a úroky z omeškania

Odpis pohľadávok

Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam

Poistenie majetku

Manká a škody

Ostatné

Spolu

Item

Net book value of non-current assets and raw material sold

- Houses and land taken for Žilina Dam

- assets from Gabčíkovo Dam

- Žilina Dam – other assets

- raw material sold

Other operating costs

Donations and gifts

Fines, penalty and interest on arrears

Receivables written off

Receivables impaired and impairments cleared

Insured assets

Shrinkage, losses and damage

Other

Total

2011

6 610

6 610

-

-

-

5 203 910

-

4 175

177 281

134 091

4 863 149

10 541

14 673

5 210 520

2010

106 661

106 661

-

-

-

5 598 352

-

11 817

460

66 333

5 237 975

13 638

268 129

5 705 013

2009

100 301

91 693

1

8 531

77

5 909 668

1 750

3 178

830 069

-433 911

5 461 192

129

47 261

6 009 969

68

dosiahla v roku 2011 výšku 1 440,55  € (v roku 2010 táto predstavovala 
1 365,94 €, čo znamená nárast o 5,46 %). 

basis per capita reached €1,440.55 in 2001.  In 2010, this figure was 
€1,365.94, meaning a 5.46 % rise in employee income). 



Other operating costs
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13 13

Nákladové položky týkajúce sa spriaznených osôb Costs of related party transactions

Finančné náklady Financial costs

Odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok Deferred tax asset and deferred tax liability

Ako splatnú daň podnik v roku 2011 vykázal zrážky dane 
z výnosových úrokov v celkovej výške 142 265 €.

The Company reported withholding tax on interest income of 
€142,265 as current tax.

Spoločnosť

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p.

Slovenské elektrárne, a. s.

SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s r. o.

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.

Spolu

Company

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p.

Slovenské elektrárne, a. s.

SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s r. o.

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.

Total

Položka

Nákladové úroky

- návratné finančné výpomoci

- ostatné

Kurzové straty

- prevádzková oblasť

- prepočet k 31.12.

Ostatné náklady na finančnú činnosť 

- bankové poplatky

Spolu

Item

Interest expenses

- repayable financial assistance

- other

Exchange rate losses

- from operations

- calculated on 31 December

Other financial costs – bank fees

Total

Položka

Daň z príjmov za bežnú činnosť

- splatná

- odložená

z toho neuhradené náklady

neuhradené výnosy

tvorba opravných položiek a rezerv

zrušenie rezerv

záväzok z rozdielu účtovných a daňových odpisov

Daň z príjmov za mimoriadnu činnosť

Item

Tax on ordinary income

- current

- deferred

  of which outstanding costs

  unpaid income

  provisioning

  reversal of provisions

  difference of depreciation in accounting and tax  return

Tax on extraordinary income

2011

17 408 341

296 219

67 324

11 136

17 783 021

2011

10 634 925

10 634 917

8

25

16

9

1 826

10 636 776

2011

9 291 535

142 265

9 149 270

-

-

(70 106)

-

9 219 376

-

2010

17 419 418

5 813 278

288 752

619 653

24 141 101

2010

11 572 885

11 568 491

4 394

20

4

17

2 761

11 575 666

2010

10 838 143

-

10 838 143

(5 549)

-

(2 496 839)

3 833 825

9 506 706

-

2009

17 408 751

300 958

70 752

268 527

18 048 988

2009

12 227 080

12 207 057

20 023

508

171

336

2 922

12 230 509

2009

5 881 618

1 234 825

4 646 793

-

16

(3 802 425)

-

8 449 202

 -   
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Prenajatý majetok v obstarávacích cenách: Leased assets at cost:

Položka

Prenajatý dlhodobý hmotný majetok  

- obstarávacia cena

Stavby

Samostatné hnuteľné veci a súbory 

hnuteľných vecí

Prenajatý dlhodobý hmotný majetok  

- zostatková cena

Stavby

Samostatné hnuteľné veci a súbory 

hnuteľných vecí

Prenajatý dlhodobý hmotný majetok 

 - oprávky

Stavby

Samostatné hnuteľné veci a súbory

 hnuteľných vecí

Item

Leased property, plant and equipment - cost

Buildings and structures

Separate movable assets and sets of movable assets

Leased property, plant and equipment  - net book value

Buildings and structures

Separate movable assets and sets of movable assets

Leased property, plant and equipment  - accumulated 

depreciation

Buildings and structures

Separate movable assets and sets of movable assets

2011

274 910 077

273 195 709

1 714 368

396 368 898

392 940 163

3 428 735

121 458 821

119 744 453

1 714 368

2010

274 910 077

273 195 709

1 714 368

389 620 330

386 191 595

3 428 735

114 710 253

112 995 886

1 714 368

2009

274 910 077

273 195 709

1 714 368

382 871 685

379 443 023

3 428 662

107 961 608

106 247 314

1 714 294

X. Vybrané podsúvahové položky

Od novembra 2001 podnik zabezpečuje prevádzku všetkých objektov 
Vodného diela Gabčíkovo, ktoré sa podieľajú na výrobe elektriny, za čo in-
kasoval od Slovenských elektrární, a. s., zmluvne dohodnuté tržby. Niektoré 
objekty, menovite prívodný kanál a zdrž, boli v minulosti bezodplatne preve-
dené do správy SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, 
š. p. Za účelom splnenia zmluvných podmienok s SE, a. s., si podnik túto 

časť Vodného diela Gabčíkovo prenajal. Nájomná zmluva je uzatvorená 
na dobu neurčitú, výška nájomného za rok 2011 bola 12 914 028  € (v roku 
2010: 12 914 028  €), odpisy znáša prenajímateľ.

XI. Spriaznené osoby

Medzi spriaznené osoby patria akcionári, členovia predstavenstva, zamest-
nanci a spoločnosti, v ktorých podiel VV, š. p., na základom imaní presahuje 
20 % (ovládané spoločnosti a spoločnosti s podstatným vplyvom). Spriaz-
nenými osobami sú štátne organizácie a štátom kontrolované organizácie. 
V priebehu roka 2011 vykázal podnik transakcie s týmito spriaznenými 
osobami:

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Slovenské elektrárne, a. s.
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.
SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s r. o.
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

X. Selected Off-Balance-Sheet Items

Since November 2001, the Company has operated all buildings and 
structures at Gabčíkovo involved in the production of electricity, for which it 
received contractually stipulated sales revenue from Slovenské elektrárne, 
a. s. Some structures, namely the intake canal and reservoir, had previ-
ously been transferred free of charge to the administration of SLOVENSKÝ 
VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p. In order to comply with terms and 

conditions of its contract with SE, a. s., the Company leased this part of 
Gabčíkovo.   The lease agreement is for an indefinite period, with rend for 
the 2011 set at €12,914,028 (unchanged from 2010) and depreciation borne 
by the lessor.

XI. Related Parties

Related parties include shareholders, members of the Board of Directors, 
employees and companies where VV, š. p.,’s interest exceed 20 % (compa-
nies where it has control or significant influence). Related parties are state 
agencies and state-controlled organisations. During 2011, the Company 
reported transactions with the related parties below:

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Slovenské elektrárne, a. s.
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.
SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s r. o.
Finance Ministry of the Slovak Republic
Environment Ministry of the Slovak Republic
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Obchody medzi týmito osobami a podnikom sú popísané v jednotlivých 
častiach týchto poznámok.

XII. Informácie o prebiehajúcich súdnych sporoch

K 31. decembru 2011 vedie podnik: 
- aktívne súdne spory - v súčasnosti prebiehajú súdne spory o určenie ne-
platnosti Zmluvy o prevádzke VEG uzatvorenej medzi VODOHOSPODÁR-
SKOU VÝSTAVBOU, š. p., a Slovenskými elektrárňami, a. s., zo dňa 10. 
marca 2006, v ktorých je žalobcom Úrad pre verejné obstarávanie 
a v ďalšom obdobnom spore je žalobcom VV, š. p. V prípade aktívnych 
súdnych sporov ide okrem už uvedených aj o ďalšie súdne spory, ktorými 
sa vymáhajú pohľadávky podniku,

- pasívne súdne spory - ide napr. o žalobu Národnej diaľničnej spoločnosti, 
a. s., o zľavu z ceny diela, ďalej o žalobu GENERIX, a. s., o náhradu 
majetkovej ujmy a žalobu Xiland, a. s., na určenie platnosti právneho úkonu. 

V prípade pasívnych súdnych sporov podnik považuje niektoré žaloby
za neoprávnené a žalované nároky za premlčané.

Zatiaľ nie sú známe skutočnosti, rozhodnutia, na základe ktorých by sa 
dalo určiť, aký dôsledok bude mať vyriešenie týchto sporov na výsledok 
hospodárenia podniku v budúcnosti.

Ročná odmena generálneho riaditeľa štátneho podniku bola v roku 2011 vo 
výške 9 031  € a podiel na zisku za rok 2010 bol generálnemu riaditeľovi 
štátneho podniku vyplatený v sume 9 000 €.

XIII. Údaje o príjmoch štatutárnych a dozorných orgánov podniku XIII. Remuneration of Statutory and Supervisory Bodies in the 
Company

Transactions between these related parties and the Company are 
described in individual sections of these notes. 

XII. Ongoing Litigation

As at 31 December 2011, the Company was engaged in the following:
-Active litigation: currently there is ongoing litigation to determine the 
enforceability of the VEG Operations Contract entered into on 10 March 
2006 between VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, š. p., and Slovenské 
elektrárne, a. s., where the plaintiff is the Public Procurement Office and 
in another analogous case the plaintiff is VV, š. p.  Except for the case 
mentioned above, all active litigation concerns recovery of receivables 
by the Company,

-Passive litigation: for instance, litigation with Národná diaľničná 
spoločnosť, a. s., regarding a discount on the price of work, also litigation 
with GENERIX, a. s., regarding compensation for loss of property, and 
litigation with Xiland, a. s., regarding enforcement of legal action. In the 
case of passive litigation, the Company considers any action as wrongful 
and claims by respondents to have expired.

No facts or decisions are yet known that could determine the impact a res-
olution of these disputes would have on the Company’s future earnings.

Annual remuneration of the Managing Director of the state-owned enter-
prise amounted to €9,031 in 2011 and his share of profits earned in 2010 
of €9,000 was paid to him.

Položka

Príjmy za činnosť štatutárnych zástupcov podniku

- štatutárnych

- riadiacich

Príjmy za činnosť dozorných orgánov podniku

Item

Activities of the Company’s statutory representatives

- statutory

- managing

Activities of the Company’s supervisory bodies

2011

702 447

97 879

604 568

31 319

2010

911 898

200 931

710 967

36 117

2009

674 766

303 820

370 946

32 130
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Všetky údaje a informácie uvedené v tejto prílohe vychádzajú z účtovníctva a nadväzujú na účtovné výkazy. 
Hodnotové údaje sú uvedené v mene Eur. Údaje sú prepočítané a zaokrúhlené s presnosťou na celé eurá. 
Poznámky k účtovnej závierke sú zostavené v súlade s Prílohou č. 3 k opatreniu 4455/2003-92. 
 
 
A. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 
a) Poznámky k účtovnej závierke predkladá: 
Tabuľka:  1-A  
Obchodné meno VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 
Právna forma štátny podnik 
Sídlo P.O.BOX 45, Karloveská 2, Bratislava 842 04 
Dátum založenia 6. decembra 1988 
Dátum vzniku podľa OR 1. januára 1989 
Dátum zániku podľa OR   
Spôsob zániku   
IČO 156752 

Hlavný predmet činnosti výroba a dodávka elektriny, dispečerské riadenie vodohospodárskych a energetických 
činností, prevádzkovanie vodných diel 

 
b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky: prevádzkovanie vodných diel, výroba a rozvod 

elektrickej energie, dispečerské riadenie vodohospodárskych činností, dispečerské riadenie energetických 
činností, vykonávanie projektovej činnosti, vykonávanie inžiniersko-investorskej činnosti a poskytovanie 
technickej pomoci investorom, vykonávanie technicko-bezpečnostného dohľadu na vodných stavbách 
podľa osobitných predpisov, realizácia bytových, občianskych, priemyselných a inžinierskych stavieb, 
overovanie geometrických plánov a iných výsledkov geodetických prác, ubytovacie služby, prenájom 
nebytových priestorov a pod. 

 
c) Zamestnanci 
Tabuľka:  2-A Informácie o počte zamestnancov 

Názov položky Bežné účtovné 
obdobie 

Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 229,85 214,75 
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje 
účtovná závierka, z toho: 233 229 

počet vedúcich zamestnancov 17 26 
 

d) Neobmedzené ručenie 

Podnik nie je v žiadnych podnikoch neobmedzene ručiacim spoločníkom. 
 
e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky 

Táto účtovná závierka je riadna individuálna účtovná závierka za VODOHOSPODÁRSKU VÝSTAVBU, ŠTÁTNY 
PODNIK. Zostavená bola za účtovné obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2011 podľa slovenských právnych 
predpisov, a to zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a postupov účtovania pre 
podnikateľov. 
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f) Schválenie účtovnej závierky za rok 2010 (bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie) 

Účtovná závierka VODOHOSPODÁRSKEJ VÝSTAVBY, ŠTÁTNY PODNIK, za rok 2010 bola schválená 
Ministerstvom životného prostredia SR na základe správy audítora a stanoviska Dozornej rady zo dňa 11.8.2011. 
 
 
B. INFORMÁCIE O ČLENOCH ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH 

ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY 

Tabuľka:  3-B Štatutárny orgán 

Štatutárny orgán Funkcia Meno Dátum nástupu do 
funkcie 

Dátum skončenia 
funkcie 

  Generálny riaditeľ 
štátneho podniku Ing. Ladislav Gáll 4.11.2010  24.4.2012 

  Prvý zástupca 
generálneho riaditeľa Mgr. Peter Antal 10.9.2010 31.3.2011 

  Prvý zástupca 
generálneho riaditeľa Ing. Michal Bordean 1.4.2011 25.4.2012  

 
Tabuľka:  4-B Dozorný orgán 

Dozorný orgán Funkcia Meno Dátum nástupu do 
funkcie 

Dátum skončenia 
funkcie 

  Člen dozornej rady Ing. Miroslav 
Sklenařík 1.5.2009   

  Člen dozornej rady Ing Elena Bobulová 1.5.2009   
  Člen dozornej rady Ing. Juraj Maťo 23.2.2010   

  Predseda dozornej rady Ing. Slavomír 
Brudňák 1.5.2009 22.10.2010 

  Predseda dozornej rady Mgr. Denisa 
Madulová 1.4.2011   

  Člen dozornej rady Ing. Béla Sánta 17.5.2011   
 
Štatutárnymi orgánmi podniku sú: generálny riaditeľ štátneho podniku a jeho štatutárni zástupcovia, tak ako sú 
uvedení vo výpise z Obchodného registra SR. Dňa 1. 5. 2009 boli Ministerstvom životného prostredia SR 
menovaní do funkcie 2 členovia dozornej rady a dňom 23. 2. 2010 jeden člen dozornej rady a dňom  
17. mája 2011 jeden člen dozornej rady. Dňom 22. decembra 2010 skončil mandát bývalému predsedovi 
dozornej rady. Ďalší predseda dozornej rady bol menovaný s účinnosťou od 1. 4. 2011. V období medzi  
22. októbra 2010 a 1. apríla 2011 nebola pozícia predsedu dozornej rady obsadená. 
 
 Informácie o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 
a o štruktúre spoločníkov, akcionárov do dňa jej zmeny,  vzniknutej v priebehu účtovného obdobia 
 
Tabuľka:  5-B Štruktúra spoločníkov a akcionárov 

Spoločník, akcionár 
Výška podielu na základnom 

imaní 
Podiel na 

hlasovacích právach 
v % 

Iný podiel na ostatných 
položkách VI ako na ZI 

absolútne v % v % 
a b c d e 

Štát zastúpený MŽP SR      306 292 606 100 100   
Spolu       306 292 606     100 100   

 
V rámci účtovného obdobia nedošlo ku zmene majiteľov podniku. 
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C. KONSOLIDOVANÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA 
a) obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku 

za všetky skupiny účtovných jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú je účtovná jednotka 
konsolidovanou účtovnou jednotkou 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky 
Štefanovičova 5 
P.O.BOX 82 
817 82 Bratislava 
 

b) obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku 
za tú skupinu účtovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj účtovná jednotka; uvádza 
sa aj obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá je bezprostredne konsolidujúcou účtovnou jednotkou 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 
Nám. Ľ. Štúra 1 
812 35 Bratislava 
 

c) obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej sú prístupné konsolidované účtovné 
závierky a adresa príslušného registrovaného súdu, ktorý vedie obchodný register, v ktorom sa uložia tieto 
konsolidované účtovné závierky. 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky 
Štefanovičova 5 
P.O.BOX 82 
817 82 Bratislava 
 

d) údaj, či je materská účtovná jednotka oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku 
a konsolidovanú výročnú správu  

 
Účtovná jednotka, vstupuje do procesu zostavenia Súhrnnej účtovnej závierky verejnej správy. Túto účtovnú 
závierku zostavuje MF SR v informačnom systéme Jednotného účtovníctva štátu, na základe účtovných 
závierok a údajov z účtovníctva každého subjektu v súhrnnom celku.  
 
Poslednou novelou zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, ktorá bola schválená NR SR 1. 12. 2011 
sa rozšíril okruh účtovných jednotiek, ktoré vstupujú do procesu zostavenia Súhrnnej účtovnej závierky 
verejnej správy. Túto účtovnú závierku zostavuje MF SR v informačnom systéme Jednotného účtovníctva 
štátu, na základe účtovných závierok a údajov z účtovníctva každého subjektu v súhrnnom celku. Za 
účtovné obdobie roku 2010 tvorili súhrnný celok štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie, 
obchodné spoločnosti štátu a subjekty územnej samosprávy. Od účinnosti poslednej novely zákona č. 
431/2002 Z.z. do súhrnného celku patria aj štátne podniky. V zmysle uvedeného je VV, š.p., súčasťou 
konsolidovaného celku počnúc hospodárskym rokom 2011, a od tohto obdobia konsolidujúca účtovná 
jednotka nie je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú 
správu. Konsolidovanú účtovnú závierku predkladá v termíne do konca apríla 2012. 
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D. ĎALŠIE INFORMÁCIE 

V poznámkach sú ďalej uvedené informácie o: 
a) použitých účtovných zásadách a účtovných metódach, 
b) údajoch vykázaných na strane aktív súvahy, 
c) údajoch vykázaných na strane pasív súvahy, 
d) výnosoch, 
e) nákladoch, 
f) daniach z príjmov, 
g) údajoch na podsúvahových účtoch, 
h) iných aktívach a iných pasívach, 
i) spriaznených osobách, 
j) skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia, 
k) prehľade zmien vlastného imania, 
l) prehľade peňažných tokov. 

 

 
 
E. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY 

 
a) Účtovná závierka za rok 2011 bola spracovaná za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti.  

 
b) Podnik uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve a postupmi 

účtovania pre podnikateľov, ktoré platia v Slovenskej republike. Účtovníctvo sa vedie v peňažných 
jednotkách platnej meny, t. j. v Eur.  

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované, okrem: 
- spôsobu účtovania zákazkovej výroby, 
- účtovania zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj (priebežný transfer), 
- účtovania zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj - ostatnej (nie priebežný transfer), 
- účtovania obstarania nehnuteľnosti na účelom ďalšieho predaja, 
- účtovania koncesie u koncesionára. 
Uvedené zmeny nemajú vplyv na výsledok hospodárenia vykázaný v predchádzajúcich účtovných 
obdobiach, keďže sa aplikujú prospektívne na účtovné prípady, ktoré vznikli po 1. 1. 2011. V súvislosti so 
zmenou účtovania zákazkovej výroby, zákazkovej výstavby nehnuteľnosti a obstarania nehnuteľnosti na 
účel ďalšieho predaja boli do súvahy a výkazu ziskov a strát doplnené nové účty.  

Účtovníctvo sa vedie na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa 
berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich finančného 
vyrovnania.  

Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti, t. j. berú sa za základ všetky riziká, straty 
a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a sú známe ku dňu, ku ktorému sa zostavuje 
účtovná závierka. 

Moment zaúčtovania výnosov – o výnosoch sa účtuje po splnení dodacích podmienok, nakoľko v tomto 
okamihu prechádzajú na odberateľa významné riziká a vlastnícke práva. 

Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky, záväzky, úvery a pôžičky – pohľadávky a záväzky sa v súvahe 
vykazujú ako dlhodobé alebo krátkodobé podľa zostatkovej doby ich splatnosti ku dňu, ku ktorému sa 
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zostavuje účtovná závierka. Ako krátkodobé sa vykazujú tie, ktorých zostatková doba splatnosti nie je dlhšia 
ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. 

Použitie odhadov – Zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby vedenie podniku vypracovalo odhady a 
predpoklady, ktoré majú vplyv na vykazované sumy aktív a pasív, uvedenie možných budúcich aktív a pasív 
k dátumu účtovnej závierky, ako aj na vykazovanú výšku výnosov a nákladov počas roka. Skutočné 
výsledky sa môžu od takýchto odhadov líšiť. 

c) Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov – prvé ocenenie. Pri obstaraní majetku sa 
uplatňuje princíp obstarávacích cien (t. j. historických cien). Ocenenie jednotlivých položiek majetku 
a záväzkov je nasledovné: 

1. Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok obstaraný kúpou - obstarávacou cenou; obstarávacia cena je 
cena, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním (prepravné náklady, náklady 
na montáž, finančné náklady, clo a pod.). Dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena 
(resp. vlastné náklady) je od 1 000 Eur do 2 399 Eur sa odpisuje po dobu dvoch rokov a dlhodobý 
nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je do 999,99 Eur sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do 
používania. Dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je od 100 Eur 
do 1 699 Eur sa odpisuje po dobu dvoch rokov a dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena 
je do 99,99 Eur sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. 

2. Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou - vlastnými nákladmi alebo reprodukčnou 
obstarávacou cenou, ak sú vlastné náklady vyššie ako reprodukčná obstarávacia cena tohto majetku; 
vlastné náklady zahŕňajú priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, 
ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť; reprodukčná obstarávacia cena je cena, za ktorú by sa 
majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.  

3. Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou - vlastnými nákladmi; vlastné náklady 
zahŕňajú priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú 
na výrobu alebo inú činnosť, 

4. Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok obstaraný iným spôsobom - reprodukčnou obstarávacou cenou 
v prípade bezodplatného nadobudnutia majetku alebo majetku novozisteného pri inventarizácii; t. j. 
cenou, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje, 

5. Dlhodobý finančný majetok - obstarávacou cenou; obstarávacia cena je cena, za ktorú sa majetok 
obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním (poplatky a provízie maklérom, poradcom, burzám). 
Od obstarávacej ceny je odpočítané zníženie hodnoty cenných papierov a podielov. 

6. Zásoby - sa oceňujú nižšou z nasledujúcich hodnôt: obstarávacou cenou (nakupované zásoby) alebo 
vlastnými nákladmi (zásoby vytvorené vlastnou činnosťou) alebo čistou realizačnou hodnotou. 

 
  Obstarávacia cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, 

skonto a pod.). Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny. Nakupované zásoby sa 
oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s ich obstaraním a pri vyskladnení zásob sa 
používa metóda FIFO. 

  Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) a časť 
nepriamych nákladov bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou (výrobná réžia). 
Výrobná réžia sa do vlastných nákladov zahŕňa v závislosti od stupňa rozpracovanosti týchto zásob. 
Správna réžia a odbytové náklady nie sú súčasťou vlastných nákladov. Súčasťou vlastných nákladov nie 
sú úroky z cudzích zdrojov. 

  Čistá realizačná hodnota je predpokladaná predajná cena znížená o predpokladané náklady na ich 
dokončenie a o predpokladané náklady súvisiace s ich predajom. 
Zásoby obstarané iným spôsobom sa oceňujú reprodukčnou obstarávacou cenou v prípade 
bezodplatného nadobudnutia zásob alebo zásob novozistených pri inventarizácii; t. j. cenou, za ktorú by 
sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.  
Zníženie hodnoty zásob sa upravuje vytvorením opravnej položky. 
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7. Zákazková výroba - výnosy zo zákazky sa účtujú podľa metódy percenta dokončenia zákazky bez ohľadu 
na to, či doteraz uskutočnené práce boli už fakturované a v akej výške. Percento dokončenia zákazky sa 
zisťuje ako pomer skutočne vynaložených nákladov na zákazku k celkovým rozpočtovaným nákladom na 
zákazku. V sledovanom období podnik nevykonáva výrobu na zákazku a teda žiadnu zákazkovú výrobu 
neeviduje. 

8. Pohľadávky sa oceňujú 
- pri ich vzniku alebo bezodplatnom nadobudnutí - menovitou hodnotou, 
- pri odplatnom nadobudnutí (postúpení) alebo nadobudnutí vkladom do základného imania – 

obstarávacou cenou. 
Pri pohľadávkach sa uvádza opravná položka v stĺpci korekcia, čím sa vyjadruje ich hodnota v čase 
účtovania a vykazovania.  
Ocenenie pohľadávok sa znižuje tvorbou opravnej položky k pohľadávkam po lehote splatnosti a pre 
pochybné a nevymožiteľné pohľadávky. 

9. Krátkodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou; obstarávacia cena je cena, za ktorú sa 
majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním (poplatky a provízie maklérom, poradcom, 
burzám). Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa 
vyjadruje opravnou položkou. 

10. Náklady budúcich období a príjmy budúcich období - sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na 
dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. 

11. Záväzky - sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú 
obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, 
uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.  

12. Dlhopisy, pôžičky, úvery - sú oceňované pri ich vzniku - menovitou hodnotou, a pri prevzatí - 
obstarávacou cenou. Úroky z dlhopisov, pôžičiek a úverov sa účtujú do obdobia, s ktorým časovo a vecne 
súvisia. 

13. Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období - sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na 
dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. 

14. Deriváty - sa oceňujú reálnou hodnotou. Zmeny reálnych hodnôt zabezpečovacích derivátov sa účtujú 
bez vplyvu na výsledok hospodárenia, priamo do vlastného imania. Zmeny reálnych hodnôt derivátov, 
určených na obchodovanie na tuzemskej burze, zahraničnej burze alebo na inom verejnom trhu sa účtujú 
s vplyvom na výsledok hospodárenia. Zmeny reálnych hodnôt derivátov určených na obchodovanie na 
neverejnom trhu, sa účtujú bez vplyvu na výsledok hospodárenia, priamo do vlastného imania. 

15. Prenajatý majetok - do 31. decembra 2003 - sa v súvahe nevykazoval, je vedený na podsúvahovom účte 
v obstarávacej cene.  

16. Daň z príjmov splatná  - podľa Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 v znení neskorších noviel sa splatné 
dane z príjmov určujú z účtovného zisku pri sadzbe 19 %, po úpravách o niektoré položky na daňové 
účely. 

17. Odložená daň  - (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahuje na:  
- dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v 

súvahe a ich daňovou základňou, 
- možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu 

od základu dane v budúcnosti, 
- možnosť previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období. 

18. Dotácie zo štátneho rozpočtu - nárok na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že 
na základe splnených podmienok na poskytnutie dotácie sa podniku daná dotácia poskytne. Dotácie 
na hospodársku činnosť podniku sa najskôr vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov 
a strát sa rozpúšťajú ako výnosy z hospodárskej činnosti v časovej a vecnej súvislosti s vynaložením 
nákladov na príslušný účel. Dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého 
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nehmotného majetku sa najskôr vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa 
rozpúšťajú v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním odpisov.  

19. Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov - nasledujúce ocenenie. Predpokladané riziká, 
straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov, sa vyjadrujú prostredníctvom rezerv, 
opravných položiek a odpisov.  

20. Rezervy - sa účtujú v očakávanej výške záväzku. 
21. Opravné položky sa tvoria: 

- k zastaveným (zmareným) investíciám na základe zhodnotenia ich účtovnej hodnoty vo vzťahu 
k možnej realizovateľnej cene,  

- k podielom na základnom imaní v obchodných spoločnostiach na základe metódy vlastného 
imania, 

- k zásobám materiálu, nedokončenej výroby a výrobkov, ktorých trhová cena poklesla pod 
obstarávaciu cenu, resp. pod ocenenie vlastnými nákladmi podľa prepočtu podielu obstarávacej 
ceny alebo vlastných nákladov na možnej trhovej cene, 

- k nedokončenej výrobe predstavujúcej zákazkovú výrobu v súvislosti s vyjadrením strát zákazky, 
- k pohľadávkam po lehote splatnosti na základe ich kategorizácie. 

d) Odpisy 

Podnik odpisuje dlhodobý majetok v zmysle schváleného príkazu GR č. 10/2011 Postup 
pri zostavovaní účtovného odpisového plánu dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného 
majetku, ktorý bol stanovený s ohľadom na odhad reálnej ekonomickej životnosti a predpokladanej 
doby jeho opotrebenia. Účtovné odpisy sú rovnomerné. Majetok sa začína odpisovať v mesiaci 
nasledujúcom po mesiaci zaradenia do používania. Dlhodobý nehmotný majetok, ktorého 
obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je od 1 000 Eur do 2 399 Eur sa odpisuje po dobu dvoch 
rokov a dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je do 999,99 Eur sa odpisuje 
jednorazovo pri uvedení do používania. Dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. 
vlastné náklady) je od 100 Eur do 1 699 Eur sa odpisuje po dobu dvoch rokov a dlhodobý hmotný 
majetok, ktorého obstarávacia cena je do 99,99 Eur sa odpisuje jednorazovo pri uvedení 
do používania. 
Pozemky sa neodpisujú. 
Daňové odpisy sa uplatňujú podľa sadzieb uvedených v zákone o dani z príjmov platných pre 
rovnomerné odpisovanie. 
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Priemernú životnosť podľa účtovného odpisového plánu zachytáva nasledovná tabuľka:: 
Tabuľka:  6-C Základné účtovné odpisové skupiny používané v podniku 

Účtovná odpisová skupina 
Doba odpisovania 

v rokoch / doba 
životnosti 

Ročná odpisová 
sadzba  

1. softvér, stroje, prístroje, zariadenia, dopravné prostriedky, inventár podľa 
KP uvedených v prílohe č. 1 príkazu uvedeného v odpisovej skupine 1  4 25,00% 

2. stroje, prístroje, zariadenia, dopravné prostriedky a iné podľa KP 
uvedených v prílohe č. 1 príkazu uvedeného v odpisovej skupine 2 8 12,50% 

3. stroje, prístroje, zariadenia, dopravné prostriedky,  montované budovy 
a stavby a iné podľa KP uvedených v prílohe č. 1 príkazu uvedeného 
v odpisovej skupine 3  

15 6,70% 

4. priemyselné budovy a sklady, cestné komunikácie a miestne komunikácie, 
železnice a dráhy, miestne potrubné a káblové rozvody a komplexné 
priemyselné stavby podľa KS uvedených v prílohe č. 1 príkazu uvedeného 
v odpisovej skupine 4 

30 3,40% 

5. budovy pre dopravu a telekomunikácie, komplexné priemyselné stavby, 
športové a rekreačné stavby, ostatné inžinierske stavby podľa KS uvedených 
v prílohe č. 1 príkazu uvedeného v odpisovej skupine 5 

40 2,50% 

6. cestné komunikácie a miestne komunikácie, letiská, mosty, nadjazdy, 
tunely a podzemné dráhy, diaľkové potrubné, telekomunikačné a elektrické 
rozvody, miestne potrubné a káblové rozvody podľa KS uvedených v prílohe 
č. 1 príkazu uvedeného v odpisovej skupine 6 

50 2,00% 

7. bytové budovy, nebytové budovy, budovy pre administratívu, budovy pre 
obchod a služby, budovy pre dopravu a telekomunikácie, priemyselné budovy 
a sklady, budovy na kultúru a ostatné nebytové budovy podľa KS uvedených 
v prílohe č. 1 príkazu uvedeného v odpisovej skupine 7 

75 1,33% 

8. prístavy, vodné cesty, priehrady a iné vodné diela, komplexné priemyselné 
stavby podľa KS uvedených v prílohe č. 1 príkazu uvedeného v odpisovej 
skupine 8 

100 1,00% 

9. ostatný dlhodobý hmotný majetok a ostatný dlhodobý nehmotný majetok  2 50,00% 

Prepočet údajov v cudzích menách na menu Eur 
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na 
menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou v deň 
predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.  
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku 
ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom 
určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, 
a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.  
Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa 
prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou 
bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.  
Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa 
prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.  
Prijaté a poskytnuté preddavky sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, na menu euro už 
neprepočítavajú.  

 
Výnosy 
Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Podnik neposkytuje zľavy a zrážky 
(rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.). 
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F. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY 

a) Dlhodobý nehmotný  a dlhodobý hmotný majetok 
 
Tabuľka:  7-F Dlhodobý nehmotný majetok – bežné účtovné obdobie 

Dlhodobý nehmotný 
majetok 

Bežné účtovné obdobie 

Aktivované 
náklady 
na vývoj 

Softvér Oceniteľné 
práva Goodwill Ostatný 

DNM 
Obstarávaný 

DNM 
Poskytnuté 
preddavky 

na DNM 
Spolu 

a b c d e f g h i 

Prvotné ocenenie 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia   4 173 012     28 086 4 420   4 205 518 

Prírastky   1 685 853       1 686 228   3 372 081 
Úbytky   288 953     8 653 1 682 608   1 980 214 
Presuny                 

Stav na konci účtovného 
obdobia   5 569 912     19 433 8 040   5 597 385 

Oprávky 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia   2 577 762     18 372     2 596 134 

Prírastky   793 408     4 860     798 268 
Úbytky   288 953     8 652     297 605 

Stav na konci účtovného 
obdobia   3 082 217     14 580     3 096 797 

Opravné položky 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia                 

Prírastky                 

Úbytky                 

Stav na konci účtovného 
obdobia                 

Zostatková hodnota  

Stav na začiatku 
účtovného obdobia   1 595 250     9 714 4 420   1 609 384 

Stav na konci účtovného 
obdobia   2 487 695     4 853 8 040   2 500 588 

 
Do softvéru na monitoring a prevádzku VDG podnik investoval 1 297 508 Eur.  
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Tabuľka:  8-F Dlhodobý nehmotný majetok – bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Dlhodobý nehmotný 
majetok 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Aktivované 
náklady 
na vývoj 

Softvér 
Oceni-
teľné 
práva 

Good-
will 

Ostatný 
DNM 

Obstarávaný 
DNM 

Poskytnuté 
preddavky 

na DNM 
Spolu 

a b c d e f g h i 

Prvotné ocenenie   

Stav na začiatku 
účtovného obdobia   4 132 805     28 086 0   4 160 891 

Prírastky   40 207       44 627   84 834 
Úbytky           40 207   40 207 
Presuny                 

Stav na konci 
účtovného obdobia   4 173 012     28 086 4 420   4 205 518 

Oprávky   

Stav na začiatku 
účtovného obdobia   1 931 844     13 512     1 945 356 

Prírastky   645 918     4 860     650 778 
Úbytky                 
Stav na konci 
účtovného obdobia   2 577 762     18 372     2 596 134 

Opravné položky   

Stav na začiatku 
účtovného obdobia                 

Prírastky                 
Úbytky                 

Stav na konci 
účtovného obdobia                 

Zostatková hodnota    

Stav na začiatku 
účtovného obdobia   2 200 961     14 574     2 215 535 

Stav na konci 
účtovného obdobia   1 595 250     9 714 4 420   1 609 384 
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Tabuľka:  9-F Dlhodobý hmotný majetok – bežné účtovné obdobie 

Dlhodobý 
hmotný majetok 

Bežné účtovné obdobie 

Pozemky Stavby 

Samostatné 
hnuteľné 

veci a súbory 
hnuteľných 

vecí 

Pestova- 
teľské 
celky 

trvalých 
porastov 

Základné 
stádo 

a ťažné 
zvieratá 

Ostatný 
DHM 

Obstarávaný 
DHM 

Poskytnuté 
preddavky 

na DHM 
Spolu 

a b c d e f g h i j 

Prvotné ocenenie 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 10 043 160 987 329 485 317 138 920     88 805 578 75 874 343 522 867 1 479 714 353 

Prírastky 164 800 13 338 078 10 914 012       22 996 495 1 119 797 48 533 182 

Úbytky 6 610   200 962     398 24 420 136 165 970 24 794 076 

Presuny                   

Stav na konci 
účtovného obdobia 10 201 350 1 000 667 563 327 851 970     88 805 180 74 450 702 1 476 694 1 503 453 459 

Oprávky 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia   160 266 322 161 774 004     837 602     322 877 928 

Prírastky   1 572536 16 698 424     12 060     29 283 020 

Úbytky     200 962           200 962 

Stav na konci 
účtovného obdobia   172 838 858 178 271 466     849 662     351 959 986 

Opravné položky 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia   21 851         988 917 318 307 1 329 075 

Prírastky                   

Úbytky             614 422 165 970 780 392 

Stav na konci 
účtovného obdobia   21 851         374 495 152 337 548 683 

Zostatková hodnota  

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 10 043 160 827 041 312 155 364 916     87 967 976 7 488 426 204 560 1 155 507 350 

Stav na konci 
účtovného obdobia 10 201 350 827 806 854 149 580 504     87 955 518 74 076 207 1 324 357 1 150 944 790 

 
V roku 2011 podnik zaradil majetok v celkovom objeme 26 102 744 Eur. Z toho novo zaradený majetok je 
vykázaný v hodnote 16 466 354 Eur. Najvýznamnejšou položkou novo zaradeného dlhodobého majetku je malá 
vodná elektráreň Dobrohošť I  v hodnote 7 498 344 Eur. V hodnote 1 657 941 Eur bola zaradená hydraulika na 
VDG.  
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Z celkového objemu zaradeného dlhodobého hmotného majetku v roku 2011 predstavovalo technické 
zhodnotenie 9 636 390 Eur. Najvýznamnejšími položkami prírastkov na VDG sú prehĺbenie pozemného tesnenia 
steny na VDG v hodnote 2 882 784 Eur, rekonštrukcia haly skladového hospodárstva v hodnote 2 739 164 Eur, 
rekonštrukcia šiestich kusov hydrovalcov v hodnote 812 370 Eur, rekonštrukcia generátorov v hodnote 943 210 
Eur,  rekonštrukcia hydrauliky na hornom zhlaví v hodnote 292 785 Eur. Na VDŽ bolo uskutočnené rozšírenie 
110 KV rozvodne v hodnote 634 458 Eur, bola zrekonštruovaná  asfaltová koruna ľavostrannej hrádze v hodnote 
572 612 Eur a automatický protipožiarny systém v hodnote 58 755 Eur.  
Významnejšou položkou vyradeného majetku z kategórie stroje a zariadenia bol elektrický protipožiarny systém 
v obstarávacej hodnote 140 824 Eur, v zostatkovej hodnote 0 Eur. 
Podnik v roku 2011 zrušil opravnú položku k nezaradeným technológiám v hodnote 614 422 Eur ako 
neopodstatnenú. 
 
Tabuľka:  10-F Dlhodobý hmotný majetok – bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Dlhodobý 
hmotný majetok 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Pozemky Stavby 

Samostatné 
hnuteľné veci 

a súbory 
hnuteľných 

vecí 

Pesto-
vateľské 

celky 
trvalých 
porastov 

Základné 
stádo 

a ťažné 
zvieratá 

Ostatný 
DHM 

Obstarávaný 
DHM 

Poskytnuté 
preddavky 

na DHM 
Spolu 

a b c d e f g h i j 

Prvotné ocenenie 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 10 077 614 978 536 389 316 329 062     88 799 339 75 222 439 318 307 1 469 283 150 

Prírastky 10 661 965 881 3 009 350     20 446 12 658 242 204 560 24 869 140 

Úbytky 45 115 172 785 2 199 492     14 207 12 006 338   14 437 937 

Presuny                   

Stav na konci 
účtovného obdobia 10 043 160 987 329 485 317 138 920     88 805 578 75 874 343 522 867 1 479 714 353 

Oprávky 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia   147 826 651 146 609 797     825 542     295 261 990 

Prírastky   12 612 455 17 363 699     12 060     29 988 214 

Úbytky   172 784 2 199 492           2 372 276 

Stav na konci 
účtovného obdobia   160 266 322 161 774 004     837 602     322 877 928 

Opravné položky 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia   21 851         2 162 910 318 307 2 503 068 

Prírastky             988 917   988 917 

Úbytky             2 162 910   2 162 910 

Stav na konci 
účtovného obdobia   21 851         988 917 318 307 1 329 075 

Zostatková hodnota  

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 10 077 614 830 687 887 169 719 265     87 973 797 73 059 529   1 171 518 092 

Stav na konci 
účtovného obdobia 10 043 160 827 041 312 155 364 916     87 967 976 74 885 426 204 560 1 155 507 350 
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b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku 
 
Tabuľka:  11-F Poistenie majetku 
Predmet poistenia Druh poistenia Názov a sídlo poisťovne 
VDG, VDŽ a MVE Živelné poistenie Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.  
VDG, VDŽ a MVE Pre prípad odcudzenia Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. 
VDG, VDŽ a MVE Poistenie strojov a zariadení Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. 
VDG, VDŽ a MVE Elektronika Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. 
VDG, VDŽ a MVE Zodpovednosť za škodu Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. 
VDG Poistenie výpadku elektriny  Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. 
  Poistenie vozidiel Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Kooperatíva, poisťovňa, a.s. 

 
Podnik uzatvoril 21.12.2010 (s účinnosťou od 1.1.2011) poistnú zmluvu č. 411 011 451 s poisťovňou Allianz – 
Slovenská poisťovňa,  a. s., na všetok svoj hmotný majetok viažuci sa k hlavnej činnosti podniku. Poistnou 
zmluvou je poistený majetok: budovy, haly a stavby v hodnote 989 407 292 Eur, stroje, prístroje a zariadenia 
v hodnote 309 948 749 Eur, inventár v hodnote 761 241 Eur, dopravné prostriedky okrem osobných automobilov 
v hodnote 5 304 710 Eur, drobné samostatné hnuteľné veci v hodnote 1 522 836 Eur, ostatný dlhodobý hmotný 
majetok (technické zhodnotenie) v hodnote 88 729 549 Eur, umelecké diela v hodnote 75 631 Eur, obstarávaný 
dlhodobý hmotný majetok (rozostavanosť) v hodnote 24 615 272 Eur, počítače a periférne zariadenia v hodnote 
14 825 296, komunikačné zariadenia  v hodnote 394 195 Eur, meracie, testovacie a navigačné zariadenia 
v hodnote 9 268 286 Eur a skladové zásoby v hodnote 358 410 Eur. Celková hodnota poisteného majetku bola 
1 135 572 668 Eur.  
V rámci poistného plnenia v roku 2011 boli podniku pripísané na účet peňažné prostriedky za poistné plnenie 
v hodnote 1 809 252 Eur. 
 
 
c) Záložné právo a obmedzenie disponovať s dlhodobým nehmotným a hmotným majetkom 
Ku dňu účtovnej závierky neevidoval podnik  dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo, 
ani  dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať. 
 
Tabuľka:  12-F Dlhodobý majetok so záložným právom 

Dlhodobý hmotný majetok Hodnota za bežné účtovné 
obdobie 

Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo 81 614 154 
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním 
nakladať   

 
Z titulu Návratných finančných výpomocí, ktoré boli podniku poskytnuté na základe realizácie štátnych záruk, 
bola medzi VV, š.p., a MF SR uzavretá záložná zmluva č. 6/1998 a  jej  platné dodatky č. 1 a 2 na zabezpečenie 
pohľadávok štátu. Celkový objem pohľadávky štátu z titulu Návratných finančných výpomocí k 31.12.2011  je vo 
výške 236 190 600 Eur. Záložné právo je zriadené na časť dlhodobého hmotného majetku VD Čunovo 
v celkovom objeme 81 614 154 Eur. Pri tomto majetku má účtovná jednotka obmedzené právo nakladania. 

 
d) Dlhodobý majetok, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom 

prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke. 
Ku dňu účtovnej závierky takýto majetok podnik neeviduje. 
 
e) Nadobudnutý dlhodobý nehnuteľný majetok alebo prevedený dlhodobý nehnuteľný majetok, pri 

ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností do dňa, ku ktorému sa 
zostavuje účtovná závierka, pričom účtovná jednotka tento majetok užíva. 

Podnik má veľký rozsah pozemkov, ktoré sú predmetom majetkovo–právneho vysporiadania. Tieto položky 
majetku sú evidované na účtoch obstarania majetku a postupne sa zaraďujú v celkoch podľa jednotlivých 
geometrických plánov. 
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f) Goodwill - Podnik neeviduje. 
 
g) Opravné položky k nadobudnutému majetku na účte 097 - Podnik neeviduje. 
 
h) Výskumná a vývojová činnosť - Podnik neeviduje. 
 
i) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa jednotlivých položiek súvahy  

Tabuľka:  13-F DFM 

Obchodné 
meno a sídlo 
spoločnosti, 

v ktorej má ÚJ 
umiestnený 

DFM 

Bežné účtovné obdobie  

Podiel ÚJ 
na ZI v  % 

Podiel ÚJ 
na hlasovacích 

právach v % 

Hodnota 
vlastného 
imania ÚJ, 
v ktorej má 

ÚJ 
umiestnený 

DFM 

Výsledok 
hospodárenia ÚJ, 

v ktorej má ÚJ 
umiestnený DFM  

Účtovná 
hodnota DFM 

a b c d e f 
Dcérske účtovné jednotky 
            
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom 
SAT Systémy 
automatizačnej 
techniky, spol 
  

40% x  2 863 052 617 476 1 145 221 

Ostatné realizovateľné CP a podiely   
            
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ 
            
Dlhodobý 
finančný 
majetok spolu 

x x x x 1 145 221 

 
Podiely na základnom imaní v obchodných spoločnostiach sa ponechávajú v pôvodnom ocenení 
okrem podielu v podniku s podstatným vplyvom. Štyridsaťpercentný podiel na základnom imaní 
spoločnosti SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s r. o, bol precenený metódou vlastného 
imania. Nakoľko vlastné imanie uvedenej spoločnosti vyjadrené v súvahe k 30.9.2011 (dňu riadnej 
účtovnej závierky spoločnosti) vzrástlo, rozdiel hodnoty podielu VV, š.p., je premietnutý v súvahe 
zvýšením  oceňovacieho rozdielu o 123 073 Eur.  
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j) – l)   Ocenenie , pohyby a zostatková hodnota finančného majetku podľa položiek súvahy /  
Opravné položky k finančnému majetku v členení podľa jednotlivých položiek súvahy / 
Zmeny v jednotlivých zložkách finančného majetku  

 
Tabuľka:  14-F Dlhodobý finančný majetok – bežné účtovné obdobie 

Dlhodobý finančný 
majetok 

Bežné účtovné obdobie   

Podielové 
CP 

a podiely 
v DÚJ 

Podielové CP 
a podiely v 
spoločnosti 

s podstatným 
vplyvom 

Ostatné 
dlhodobé CP 

a podiely 
Pôžičky ÚJ v 
 kons. celku 

Ostatný 
DFM 

Pôžičky 
s dobou 

splatnosti 
najviac jeden 

rok 

Obsta-
rávaný  
DFM 

Poskyt-
nuté 

preddav-
ky 

na DFM 

Spolu 

a b c d e f g h i j 

Prvotné ocenenie 

Stav  na začiatku 
účtovného obdobia   1 022 148 3 282 879           4 305 027 

Prírastky   123 073             123 073 

Úbytky                   

Presuny                   

Stav na konci účtovného 
obdobia   1 145 221 3 282 879           4 428 100 

Opravné položky 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia     3 282 879           3 282 879 

Prírastky                   

Úbytky                   

Stav na konci účtovného 
obdobia     3 282 879           3 282 879 

Účtovná hodnota  

Stav na začiatku 
účtovného obdobia   1 022 148 0           1 022 148 

Stav na konci účtovného 
obdobia   1 145 221 0           1 145 221 
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Tabuľka:  15-F Dlhodobý finančný majetok – bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Dlhodobý 
finančný 
majetok 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie                                                                                                                                                                     

Podielové 
CP 

a podiely 
v DÚJ 

Podielové CP 
a podiely v 
spoločnosti 

s podstatným 
vplyvom 

Ostatné 
dlhodobé 

CP 
a podiely 

Pôžičky 
ÚJ v 

 kons. 
celku 

Ostatný 
DFM 

Pôžičky 
s dobou 

splatnosti 
najviac 

jeden rok 

Obsta-
rávaný  
DFM 

Poskyt-
nuté 

preddav-
ky na DFM 

Spolu 

a b c d e f g h i j 
Prvotné ocenenie 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 1 031 800 3 282 879             4 314 679 

Prírastky                   

Úbytky 9 652               9 652 

Presuny                   

Stav na konci 
účtovného obdobia 1 022 148 3 282 879             4 305 027 

Opravné položky / precenenia 
Stav na začiatku 
účtovného obdobia     3 282 879           3 282 879 

Prírastky                   

Úbytky                   
Stav na konci 
účtovného obdobia     3 282 879           3 282 879 

Účtovná hodnota  

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 1 031 800   0           1 031 800 

Stav na konci 
účtovného obdobia 1 022 148   0           1 022 148 

 
 
m) Záložné právo na dlhodobý finančný majetok a obmedzené právo disponovania s dlhodobým 

finančným majetkom 
Podnik ku dňu účtovnej závierky neeviduje žiaden finančný majetok, ku ktorému je zriadené záložné právo 
alebo má obmedzené právo s ním nakladať. Podnik nevlastní dlhodobý finančný majetok, na ktorý je 
zriadené záložné právo, ani dlhodobý finančný majetok, pri ktorom má obmedzené právo s ním nakladať. 

 
Tabuľka:  16-F Zásoby  

Obchodné meno 
a sídlo spoločnosti, 

v ktorej má ÚJ 
umiestnený DFM 

Bežné účtovné obdobie  

Podiel ÚJ 
na ZI v  % 

Podiel ÚJ 
na hlasovacích 

právach v % 

Hodnota vlastného 
imania ÚJ, v ktorej má 
ÚJ umiestnený DFM 

Výsledok 
hospodárenia ÚJ, 

v ktorej má ÚJ 
umiestnený DFM  

Účtovná 
hodnota DFM 

a b c d e f 
Dcérske účtovné jednotky 
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom 
SAT, s r.o. 40% x 2 863 052 617 476 1 145 221 
Ostatné realizovateľné CP a podiely   
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ 
Dlhodobý finančný 
majetok spolu x x x x 1 145 221 
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Informácie o dlhových CP držaných do splatnosti  - Podnik nevlastní CP držané do splatnosti. 
 
Informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách - Podnik neprijal, ani neposkytol dlhodobé pôžičky. 
 

n) Ocenenie dlhodobého finančného majetku – Podnik nevykazuje. 
 

 
o) Opravné položky k zásobám 
 
Tabuľka:  17-F Zásoby  

Zásoby 

Bežné účtovné obdobie 

Stav OP 
na začiatku 
účtovného 

obdobia 
Tvorba OP 

Zúčtovanie OP 
z dôvodu zániku 
opodstatnenosti 

Zúčtovanie OP 
z dôvodu vyradenia 

majetku z 
účtovníctva 

Stav OP 
na konci 

účtovného 
obdobia 

a b c d e f 

Materiál 583 495       583 495 

Nedokončená výroba a 
polotovary vlastnej výroby           

Výrobky           
Zvieratá            
Tovar           
Nehnuteľnosť na predaj           

Poskytnuté preddavky  na 
zásoby           

Zásoby spolu 583 495       583 495 
 
Účtovná jednotka eviduje na sklade ekokoše, ktoré boli pôvodne zakúpené v rámci výstavby VD Gabčíkovo za 
účelom prehradenia Dunaja. Nakoľko maďarská strana odstúpila od realizácie výstavby VD Gabčíkovo-
Nagymaros, časť celkového objemu tejto skladovej zásoby sa stala prebytočnou. Inventúrou k 31.12.2008 sa 
preukázala nepoužiteľnosť časti ekokošov, preto sa ekokoše ponúkli na odpredaj. V roku 2011 sa ďalšie opravné 
položky k zásobám netvorili. 
 
 
p) Zásoby, na ktoré bolo zriadené záložné právo a zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka 

obmedzené právo s nimi nakladať 
 
Podnik ku dňu účtovnej závierky neeviduje žiadne zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo alebo má účtovná 
jednotka obmedzené právo s nimi nakladať. 

 
q) Zákazková výroba 

 
Podnik ku dňu účtovnej závierky neeviduje zákazkovú výrobu. 
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r) Opravné položky k pohľadávkam 
Tabuľka:  18-F Pohľadávky 

Pohľadávky 

Bežné účtovné obdobie 

Stav OP 
na začiatku 
účtovného 

obdobia 
Tvorba OP 

Zúčtovanie OP 
z dôvodu zániku 
opodstatnenosti 

Zúčtovanie OP 
z dôvodu 

vyradenia majetku 
z účtovníctva 

Stav OP 
na konci 

účtovného 
obdobia 

a b c d e f 

Pohľadávky z obchodného styku  160 281 144 607 1 983 0 302 905 

Pohľadávky voči dcérskej 
účtovnej jednotke a materskej 
účtovnej jednotke 

0 0 0 0 0 

Ostatné pohľadávky v rámci 
kons. celku 0 0 0 0 0 

Pohľadávky voči spoločníkom, 
členom a združeniu 0 0 0 0 0 

Iné pohľadávky 2 977 785 0 1 639 6 895 2 969 251 

Pohľadávky spolu 3 138 066 144 607 3 622 6 895 3 272 156 
 
Podnik tvorí účtovné opravné položky na základe podnikovej Smernice č. 8/2011 Opravné položky - 
kategorizácia, tvorba, rozpustenie a odpis pohľadávok. Podnik tvorí opravné položky k jednotlivým druhom 
majetku na základe zásady opatrnosti, ak zníženie hodnoty majetku v účtovníctve je preukázateľné a nie je 
trvalého charakteru. Základným kritériom pri tvorbe opravných položiek k pohľadávkam je oneskorenie 
v platbách: 
 
0%                      do 30 kalendárnych dní        
5%                      od 30 do 90 kalendárnych dní 
25%                    od 90 do 180 kalendárnych dní 
50%                    od 180 do 270 kalendárnych dní 
75%                    od 270 do 360 kalendárnych dní 
100%                  viac ako 360 kalendárnych dní. 
 
Podnik vykazuje opravné položky k pohľadávkam z obchodného styku (dlhodobým a krátkodobým) celkom vo 
výške 302 905 Eur, z toho: 
- opravné položky k dlhodobým pohľadávkam (r.39) tvoril podnik k zadržaným čiastkam voči Národnej diaľničnej 
spoločnosti, a.s., v zmysle zmlúv pri výstavbe Tunela Branisko. Podnik vykazuje k týmto pohľadávkam  opravnú 
položku vo výške 26 333 Eur (diskont), pri základnej úrokovej sadzbe ECB na rok 2011 vo výške 1,00 %. Táto 
položka sa oproti roku 2010 nezmenila.  
– opravné položky ku krátkodobým  pohľadávkam (r.47) vykazuje podnik  celkom vo výške 276 572 Eur, z toho 
opravné položky zahrnuté do daňových výdavkov sú vo výške 87 196 Eur.  
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s) Veková štruktúra pohľadávok 
Tabuľka:  19-F  Veková štruktúra pohľadávok 

Názov položky V lehote 
splatnosti 

Po lehote 
splatnosti 

Pohľadávky 
spolu 

a b c d 
Dlhodobé pohľadávky 
Pohľadávky  z obchodného styku 1 337 023 0 1 337 023 
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej 
jednotke 0 0 0 

Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku 0 0 0 
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 0 0 0 
Iné pohľadávky 2 437 307 2 967 187 5 404 494 
Dlhodobé pohľadávky spolu 3 774 330 2 967 187 6 741 517 
Krátkodobé pohľadávky 
Pohľadávky z obchodného styku 8 963 772 352 268 9 316 040 
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej 
jednotke 0 0 0 

Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku 0 0 0 
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 0 0 0 
Sociálne poistenie 0 0 0 
Daňové pohľadávky a dotácie 2 066 126 0 2 066 126 
Iné pohľadávky 765 842 1 677 767 519 
Krátkodobé pohľadávky spolu 11 795 740 353 945 12 149 685 
 
 
Tabuľka:  20-F  Zostatková doba splatnosti pohľadávok 

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti Bežné účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce účtovné 

obdobie 
a b c 

Pohľadávky po lehote splatnosti 353 945 188 111 

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka 11 795 740 14 710 101 

Krátkodobé pohľadávky spolu 12 149 685 14 898 212 
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti  jeden rok až päť 
rokov 6 741 517 6 814 614 

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov 0 0 

Dlhodobé pohľadávky spolu 6 741 517 6 814 614 
 
t) - u)   Zabezpečenie pohľadávok a obmedzenie práva nakladať s pohľadávkami 
Ku dňu účtovnej závierky podnik neevidoval žiadne pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou 
formou zabezpečenia  ani obmedzenie práva nakladať s nimi. 
 
v) Odloženú daňovú pohľadávku podnik vykazuje z neumorenej daňovej straty z roku 2007, z vytvorených 

opravných položiek a z vyrovnania časového nesúladu z vykazovania nákladov a výnosov s príjmami 
a výdavkami osobitne upravenými Zákonom o dani z príjmov. 
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w) Krátkodobý finančný majetok 
Tabuľka:  21-F  Krátkodobý finančný majetok 

Názov položky Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné 
obdobie 

a b b 
Pokladnica  ceniny 35 235 26 719 
Bežné bankové účty 46 571 747 73 093 638 
Bankové účty termínované     
Peniaze na ceste     
Spolu 46 606 982 73 120 357 
 
x) Opravná položka ku krátkodobému finančnému majetku 

Podnik ku dňu účtovnej závierky netvoril opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku.  
 
y) Záložné právo a obmedzené právo nakladania s krátkodobým finančným majetkom 

Podnik ku dňu účtovnej závierky neevidoval krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné 
právo ani krátkodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať  

 
z) a - Záložné právo a obmedzené právo nakladania s krátkodobým finančným majetkom 

Podnik ku dňu účtovnej závierky neevidoval a neoceňoval krátkodobý finančný majetok. 
 
b - Významné položky časového rozlíšenia na strane aktív 
 

Tabuľka:  22-F  Časové rozlíšenie - aktíva 

Opis položky časového rozlíšenia Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

a b c 
Náklady budúcich období dlhodobé,  z toho:      

      

Náklady budúcich období krátkodobé, z toho: 2 194 173 73 638 
časové rozlíšenie uhradeného poistného 2 139 359 23 914 

časové rozlíšenie služieb informač. technológií 10 314 31 315 

časové rozlíšenie – servisná podpora 23 959 0 
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:     

      

Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho: 855 598 -4 029 782 
roč. zúčtovanie tržieb za vlastné výrobky a 
služby 849 947 -5 412 598 

príjmy z poistenia (bonifikácie a ostatné)  -18 703 1 377 280 
 
Medziročný rozdiel v konečných zostatkoch účtu príjmov budúcich období je spôsobený preúčtovaním záporných 
príjmov budúcich období z tržieb za vlastné výrobky v roku 2010 v hodnote 5 412 598 Eur na účet dlhodobých 
rezerv v roku 2011 súvahovo, teda bez vplyvu na hospodársky výsledok.   
Najvýznamnejšou položkou časového rozlíšenia aktív je časové rozlíšenie uhradeného poistného na nasledujúce 
účtovné obdobie v nákladoch budúcich období v hodnote 2 139 359 Eur. 
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 V príjmoch budúcich období je vykázaná položka  ročného zúčtovania  tržieb za vlastné výrobky realizované 
v roku 2011 v zmysle Zmluvy o prevádzke VEG v hodnote 825 909 Eur a z MVE Dobrohošť I v hodnote  
23 938 Eur.  
 

c - Majetok prenajatý formou finančného prenájmu 
Ku dňu účtovnej závierky podnik neeviduje majetok prenajatý formou finančného prenájmu. 
 
 

G. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY 

a) Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty 
Tabuľka:  23-G  Rozdelenie účtovného zisku 

Názov položky Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Účtovný zisk  3 313 781 

Rozdelenie účtovného zisku Bežné účtovné obdobie 
Prídel do zákonného rezervného fondu 165 700 
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov 330 000 
Prídel do sociálneho fondu 230 000 
Prídel na zvýšenie základného imania   
Úhrada straty minulých období 2 588 081 
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov   
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom  členom   
Iné    
Spolu 3 313 781 
 
 
b) Rezervy 
Tabuľka:  24-G  Rezervy 

Názov položky 

Bežné účtovné obdobie 

Stav na začiatku 
účtovného 

obdobia 
Tvorba Použitie Zrušenie 

/Presun 
Stav na konci 

účtovného 
obdobia 

a b c d e f 
Dlhodobé rezervy, z toho: 10 118 267 052 1 219 5 412 598 5 688 549 
na odchodné 0 267 052     267 052 
na  finančné náklady  8 508   1 219   7 289 
na prevádzkové náklady 1 610       1 610 
na ročné zúčtovanie VEG 2010       5 412 598 5 412 598 
            
Krátkodobé rezervy, z toho: 658 773 598 343 658 773   598 343 
na nevyčerpané dovolenky 186 263 191 087 186 263   191 087 
na nevyfakturované dodávky a služby 219 180 110 608 219 180   110 608 
na ročné zúčtovanie zdravotného poistenia 24 500 30 500 24 500   30 500 
na odmeny 228 830 235 770 228 830   235 770 
na odchodné 0 3 751     3 751 
Ostatné  0 26 627     26 627 
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Prírastok dlhodobých rezerv o 5 412 598 Eur je presunom z titulu preúčtovania záporných príjmov budúcich 
období z tržieb za vlastné výrobky z roku 2010, teda z účtu prechodných aktív na účet prechodných pasív. 
Vysporiadanie ročného zúčtovania VEG za rok 2010 je predmetom sporu. 
Rezerva sa tvorí na základe zásady opatrnosti na riziká a straty. Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu 
povinnosť účtovnej jednotky, ktorá vznikla z minulých udalostí, je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži 
ekonomické úžitky účtovnej jednotky,  pričom ak nie je známa presná výška tohto záväzku, ocení sa odhadom v 
sume dostatočnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka pri 
zohľadnení rizík a neistôt.  
V roku 2011 podnik vytvoril dlhodobú rezervu v hodnote 223 928 Eur  na odchodné za predchádzajúce obdobia 
pre všetkých zamestnancov  súvahovo  bez vplyvu na hospodársky výsledok. Na ťarchu nákladov podnik vytvoril 
dlhodobú rezervu na odchodné prislúchajúce roku 2011 v hodnote 43 124 Eur. Ďalšími položkami dlhodobých 
rezerv je rezerva na súdny spor vo výške 7 289 Eur a nevysporiadané prevádzkové náklady štátneho podniku 
Hydroconsult Bratislava,  š.p.,  v hodnote 1 610 Eur. Uvedené  položky sú prevzatými záväzkami v rámci fúzie. 
V časti krátkodobých rezerv na odchodné v hodnote 3 751 Eur sú vykázané rezervy na odchodné 
zamestnancov, ktorí v roku 2012 odídu do dôchodku. Krátkodobé rezervy na nevyfakturované dodávky 
v hodnote 110 608 Eur boli vytvorené na overenie účtovnej závierky, na vytvorenie a overenie výročnej správy  
a hlavne na bežné prevádzkové výdavky za plyn, vodu, stočné, geomonitoring a pod. Na nevyčerpané dovolenky 
za rok 2011, vrátane prislúchajúcich odvodov, bola vytvorená rezerva v hodnote 191 087 Eur. Na ročné 
zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2011 podnik vytvoril rezervu v hodnote 30 500 Eur.  
 
Tabuľka:  25-G  Rezervy 

Názov položky 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 
Stav na začiatku 

účtovného 
obdobia 

Tvorba Použitie Zrušenie 
Stav na konc
i účtovného 

obdobia 

a b c d e f 
Dlhodobé rezervy, z toho: 8 508 1 610     10 118 
na odchodné          0 
na  finančné náklady  8 508       8 508 
na prevádzkové náklady   1 610     1 610 
            
Krátkodobé rezervy, z toho: 537 523 2 546 639 2 425 389   658 773 
na nevyčerpané dovolenky 149 250 186 263 149 250   186 263 
na nevyfakturované dodávky a služby 196 354 2 107 046 2 084 220   219 180 
na ročné zúčtovanie zdravotného poistenia 25 200 24 500 25 200   24 500 
na odmeny 157 237 228 830 157 237   228 830 
na odchodné 9 482   9 482    0 
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c) -  d)     Záväzky a veková štruktúra záväzkov 
Tabuľka:  26-G  Záväzky 

Názov položky Bežné účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce účtovné 

obdobie 
a b c 

Záväzky po lehote splatnosti 15 270 278 318 
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka 
vrátane 41 306 476 41 190 144 

Krátkodobé záväzky spolu 41 321 746 41 468 462 
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov  211 698 554 139 489 184 
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov 208 840 062 302 369 403 
Dlhodobé záväzky spolu 420 538 616 441 858 587 

 
e) Hodnota záväzku zabezpečenej záložným právom alebo inou formou zabezpečenia,  a to aj 

s uvedením formy zabezpečenia 
Návratné finančné výpomoci, ktoré podniku poskytlo MF SR viď bod i) v rokoch 2002 a 2006 v sume 
421 720 507 Eur, splatné v rokoch 2003 – 2021, sú zabezpečené záložným právom na základe Záložnej zmluvy 
č. 6/1998 zo dňa 23.4.1998 a jej platných dodatkov v hodnote 81 614 154 Eur. Podnik uhrádza postupne istinu 
v súlade so splátkovými kalendármi. K 31.12.2011 podnik eviduje zostatok NFV v celkovej výške 263 190 600 
Eur (k 31.12.2010 vo výške 285 198 168 Eur). 
 
f) Odložený daňový záväzok - Podnik ku dňu účtovnej závierky vykazuje odloženú daňovú pohľadávku. 
Tabuľka:  27-G  Odložená daňová pohľadávka/záväzok 

Názov položky Bežné účtovné 
obdobie 

Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

a b c 
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku 
a daňovou základňou, z toho: 360 845 815 313 033 519 

odpočítateľné     
zdaniteľné 360 845 815 313 033 519 
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou 
záväzkov a daňovou základňou, z toho: 12 799 505 13 141 260 

odpočítateľné 12 799 505 13 141 260 
zdaniteľné     
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti 11 441 608 11 441 608 
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty     
Sadzba dane z príjmov ( v %)  19 19 
Odložená daňová pohľadávka 70 106 2 496 839 
Uplatnená daňová pohľadávka     
Zaúčtovaná  ako zníženie nákladov 70 106 2 496 839 
Zaúčtovaná do vlastného imania     
Odložený daňový záväzok 9 219 375 13 334 983 
Zmena odloženého daňového záväzku 9 149 270 10 838 143 
Zaúčtovaná ako náklad 9 149 270 10 838 143 
Zaúčtovaná do vlastného imania     

Odložený daňový záväzok podnik vykazuje na základe  súčasného prevýšenia daňových odpisov nad odpismi 
účtovnými. Celkové saldo podniku z rozdielových daní je odložený daňový záväzok v hodnote 66 128 799 Eur, 
ktorý  pozostáva z rozdielu odložených daňových záväzkov z majetku a odložených daňových pohľadávok 
uvedených v poznámkach v bode v).  
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g) Záväzky zo sociálneho fondu 
Tabuľka:  28-G  Záväzky zo sociálneho fondu 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

a b c 
Začiatočný stav sociálneho fondu 311 661 234 906 
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov 50 023 45 385 
Tvorba sociálneho fondu zo zisku 230 000 225 000 
Ostatná tvorba sociálneho fondu     
Tvorba sociálneho fondu spolu 280 023 270 385 
Čerpanie sociálneho fondu  311 395 193 630 
Konečný zostatok sociálneho fondu 280 289 311 661 

V roku 2011 bol najvýznamnejší objem prostriedkov zo sociálneho fondu použitý predovšetkým na regeneráciu 
pracovnej sily (167 038 Eur) a na nadštandardné lekárske služby (52 960 Eur). Ďalšie čerpanie smerovalo do 
príspevkov na dopravu, na závodné stravovanie, sociálnu výpomoc zamestnancom a pod. 
 
h) Vydané dlhopisy - Podnik ku dňu účtovnej závierky neeviduje žiadne vydané dlhopisy. 
 
i) Bankové úvery  pôžičky a návratných finančných výpomociach 
Podnik ku dňu účtovnej závierky  nevykazuje žiadne bankové úvery,  pôžičky a ani krátkodobé finančné 
výpomoci. Vykazuje dlhodobé návratné finančné výpomoci  ktoré sú uvedené v časti dlhodobé pôžičky.  
 
Tabuľka:  29-G  NFV 

Názov položky Mena Úrok 
p.a. v % 

Dátum 
splatnosti 

Suma istiny 
v príslušnej mene 
za bežné účtovné 

obdobie 

Suma istiny v príslušnej 
mene za bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

a b c d e f 
Dlhodobé pôžičky  
 NFV I. Eur  3 00  31.12.2015 86 671 978 108 347 607 
 NFV II. Eur  4 33  30.11.2021 176 518 622 176 850 561 
 Spolu:       263 190 600 285 198 168 
 
Návratné finančné výpomoci, ktoré podniku poskytlo MF SR v rokoch 2002 a 2006 v sume  
421 720 507 Eur   splatné v rokoch 2003 – 2021 a sú zabezpečené záložným právom. 
 
j) Významné položky časového rozlíšenia na strane pasív 
Tabuľka:  30-G  Časové rozlíšenie - pasíva 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

a b c 
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:     
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho: 2 123 327 
na výkupy pozemkov na základe zmlúv 2 123 0 
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho: 298 592 763 302 779 255 
Dotácie  zo štátneho rozpočtu 297 740 197 301 972 205 
Dotácie z prostriedkov EÚ 852 566 807 050 
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:     
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Významnou položkou časového rozlíšenia pasív sú výnosy budúcich období v celkovej hodnote 298 592 763 
Eur, ktoré predstavujú zostatkovú hodnotu dotácií na obstaranie majetku. Najvýznamnejšími položkami sú 
nerozpustené dotácie na obstaranie Vodného diela Gabčíkovo v hodnote 172 439 731 Eur a nerozpustené 
dotácie na obstaranie Vodného diela Žilina v hodnote 107 043 554 Eur. Dotácie na obstaranie majetku sa 
rozpúšťajú do výnosov postupne počas doby odpisovania majetku. 
Podnik je účastníkom dvoch environmentálnych projektov podporovaných Európskou úniou - projektu LIFE 
07/NAT/SK/000707  a projektu SONDAR.  
V roku 2009 boli podniku priznané dotácie na ekologický projekt s názvom LIFE 07/NAT/SK/000707 z  fondov 
EÚ v hodnote 830 000 Eur a z prostriedkov Ministerstva životného prostredia SR v hodnote 864 269  Eur. Suma 
celkovej dotácie viažucej sa k projektu je 1 694 269 Eur. V roku 2011 bolo do výnosov zúčtovaných 54 190 Eur. 
Zostatok nezúčtovaných dotácií na projekt LIFE k 31.12.2011 je 1 325 904 Eur. Z celkovej čiastky priznaných 
dotácií do konca roka 2011 bolo na účet podniku prijatých 368 365 Eur. 
V roku 2011 boli podniku priznané dotácie na projekt SONDAR z prostriedkov EÚ v hodnote 89 261 Eur 
a z prostriedkov štátneho rozpočtu SR 15 752 Eur, celkom 105 013 Eur. Z uvedenej čiastky zúčtovaných dotácií 
bolo v roku 2011 do výnosov rozpustených 20 235 Eur. Do konca roka 2011 neboli na účet podniku prijaté 
žiadne dotácie vzťahujúce sa na uvedený projekt. 
Podnik eviduje dotácie poskytnuté na obstaranie majetku do roku 2000 na účte 413 a po roku 2000 na účte 
384. Dotácie boli poskytnuté na prípravu a výstavbu vodných diel a vodných nádrží VN Hronček, VN Garajky, VN 
Málinec, VN Turček, VN Tichý Potok, VD Slatinka, VD Gabčíkovo, VD Žilina, povodňové škody, autonómny 
systém varovania na VDŽ a VDG a na environmentálne projekty podporované Európskou úniou s názvom LIFE 
a SONDAR. Problematické sú dotácie zaúčtované na účte 413, nakoľko boli poskytnuté na prípravu stavieb, 
ktoré si objednával štát a postupne ich prestal financovať a boli pozastavené. Tieto zostali vykázané na 
účtoch nedokončeného majetku. Dotácie, ktoré slúžili na obstaranie aktivovaného majetku, sa v zmysle platného 
zákona o dani z príjmov rozpúšťajú do výnosov vo výške účtovných odpisov, a to pomerom, akým bol tento 
majetok z nich obstaraný. 
 
k) Významné položky derivátov - Podnik ku dňu účtovnej závierky nedisponuje žiadnym podkladovým 

nástrojom. 
 
l) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi a forma ich zabezpečenia - Podnik ku dňu účtovnej závierky 

neeviduje deriváty a nezabezpečuje nimi žiadne položky. 
 
m) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu u nájomcu - Podnik ku dňu účtovnej závierky nemá 

žiaden majetok prenajatý formou finančného lízingu. 

Príloha č. 1 k Výročnej správe za rok 2011 - Úplná účtovná závierka k 31.12.2011



27 
 

 
H. VÝNOSY 

a) Tržby podľa hlavných oblastí odbytu 
Tabuľka:  31-H  Tržby 

Oblasť odbytu Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

a b c 
tržby z prevádzky VEG -Zmluva o prevádzke VEG 71 299 465 85 719 258 
tržby z výroby a predaja elektriny  podporných služieb z 
VDŽ 7 764 303 8 812 506 

predaj nakúpenej elektriny na VDŽ  vrátane odchýlok 7 483 376 8 235 888 

tržby z predaja elektriny na MVE Dobrohošť I 54 358   
technicko-bezpečnostný dohľad,  špeciálne merania a 
geomonitoring 1 313 612 1 018 077 

ostatný prenájom 1 005 986 712 850 
inžinierska činnosť a technická pomoc 37 376 49 916 
ostatná činnosť 101 310 371 924 
Spolu 89 059 786 104 920 419 
 
b) Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob - Podnik ku dňu účtovnej závierky neeviduje zmenu 

vnútroorganizačných zásob.. 
c) - f) Aktivácia a výnosy z hospodárskej,  finančnej a mimoriadnej činnosti 
Tabuľka:  32-H  Aktivácia a výnosy z hospodárskej, finančnej a mimoriadnej činnosti 

Názov položky Bežné účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

a b c 
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:  1 330 476 223 101 
aktivácia DHM na stavbe SVD G-N 1 210 629 70 096 
aktivácia DHM na stavbe VDŽ 109 268 51 515 
aktivácia DHM na stavbách v príprave 10 579 101 490 
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho: 6 751 696 5 205 401 
zúčtovanie dotácií 4 291 475 4 809 969 
refakturácia poistenia straty na výnosoch SE, a.s. 288 544 288 544 
Poistné plnenia 2 152 710 103 425 
ostatné 18 967 3 463 
Finančné výnosy, z toho: 802 369 617 312 
Kurzové zisky, z toho: 94 0 
kurzové zisky, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka     
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho: 802 275 617 312 
Úroky z termínovaných vkladov 747 507 391 226 
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov – SAT, a.s. 52 459 221 185 
Ostatné prijaté úroky 2 308   
Mimoriadne výnosy 0 0 
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g) Čistý obrat 
Čistý obrat podniku na účely zistenia povinnosti overenia individuálnej účtovnej závierky audítorom § 19 ods. 1 
písm. a) zákona o účtovníctve je uvedený v nasledujúcom prehľade: 
Tabuľka:  33-H  Čistý obrat 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

a b c 
Tržby za vlastné výrobky 73 517 712 89 488 612 
Tržby z predaja služieb 8 058 698 7 195 919 
Tržby za tovar 7 483 376 8 235 888 
Výnosy zo zákazky     
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj     
Čistý obrat celkom 89 059 786 104 920 419 

 
 
I. NÁKLADY 

Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť finančných 
a mimoriadnych nákladoch: 
Tabuľka:  34-I  Náklady podľa druhov 

Názov položky Bežné účtovné 
obdobie 

Bezprostredne predch. 
účtovné obdobie 

a b c 
Náklady za poskytnuté služby, z toho: 19 544 513 20 104 714 
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho: 20 000 233 348 

náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky 20 000 67 348 
iné uisťovacie audítorské služby     
súvisiace audítorské služby   166 000 

Ostatné neaudítorské služby, z toho 2 365 817 1 296 814 
daňové poradenstvo 6 108 9 162 
právne služby 2 001 912 1 190 752 
technické poradenstvo 70 738 50 950 
audit informačného systému 0 22 190 
poradenské služby v oblasti komunikácie (public relation) 0 14 800 
poradenské služby v oblasti odpadového hospodárstva 1 836 3 960 
poradenstvo v oblasti energetiky 285 223 0 
iné poradenstvo 0 5 000 

Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho: 17 158 696 18 574 552 
nájom hnuteľného a nehnuteľného majetku 12 962 205 12 945 223 
výkon prevádzky VD 1 504 316 1 759 370 
služby IT, licencie  537 506 711 982 
telekomunikačné služby 89 996 104 355 
operatívny lízing 69 379 162 553 
školenia, semináre 60 444 62 392 
Odber energetickej vody 333 630 533 117 
Stráženie majetku 468 090 416 012 
ostatné služby 1 133 130 1 879 547 
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Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, 
z toho: 63 761 241 65 243 734 

Spotrebované nákupy 7 618 795 7 656 611 
Opravy a udržiavanie, z toho najmä: 15 257 035 14 980 288 

Opravy budov a stavieb 9 494 929 6 215 702 
Opravy strojov 5 174 794 8 176 466 

Osobné náklady 6 116 463 5 314 725 
Dane a poplatky 198 315 114 694 
Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku, z toho: 29 301 296 31 413 302 

Odpisy dlhodobého majetku 30 081 688 30 424 385 
Opravné položky k dlhodobému majetku -780 392 988 917 

Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného 
materiálu 6 610 106 661 

Ostatné náklady na hospodársku činnosť, z toho najmä: 4 877 822 5 506 104 
Náklady na poistenie 4 865 729 5 240 570 
Iné náklady z hospodárskej činnosti 384 905 151 349 

Finančné náklady, z toho: 10 636 776 11 575 666 
Kurzové straty, z toho: 25 20 

kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 9 16 
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho: 10 636 751 11 575 646 

Nákladové úroky 10 634 925 11 572 885 
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 826 2 761 

Mimoriadne náklady 0 0 

V nákladoch voči audítorovi a audítorskej spoločnosti uvádzame len náklady za overenie individuálnej účtovnej 
závierky, iné uisťovacie služby a súvisiace audítorské služby vykonávané výlučne licencovanými audítormi 
SKAU. Daňové poradenstvo a ostatné druhy poradenských a obdobných služieb vykazujeme v ostatných 
neaudítorských službách. Súčet hodnôt audítorských a neaudítorských služieb súhlasí s konečným saldom účtu 
hlavnej knihy 518 170. 
Najvýznamnejšou položkou nákladov z hospodárskej činnosti podniku v roku 2011 sú odpisy dlhodobého 
majetku. Najvýznamnejšou položkou ostatných nákladov na hospodársku činnosť je poistenie majetku a osôb 
v celkovej hodnote 4 865 729 Eur, z čoho najvýznamnejšou položkou je poistenie majetku vo výške 
4 845 946 Eur. 
Najvýznamnejšou položkou finančných nákladov sú nákladové úroky, ktoré vyplývajú z Návratných finančných 
výpomocí MF SR (NFV). Úroková sadzba NFV I zo dňa 27.11.2002 je vo výške 3% p.a. a úroková sadzba NFV II 
zo dňa 20.12.2006 je vo výške 4 33% p.a 
 
Mimoriadne náklady podnik nevykazuje. 
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J. DAŇ Z PRÍJMOV 

Sadzba dane z príjmov právnických osôb pre rok 2011 je 19%. Podnik nemal žiadne úľavy na daniach. 
Na výpočet odloženej dane bola použitá rovnaká sadzba dane 19%  ktorá je v platnosti od roku 2004. 
Tabuľka:  35-J  Dane 

Názov položky Bežné účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

a b c 
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo 
výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov     

Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo 
výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov     

Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty  
nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných 
rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich 
účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala 

    

Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej 
časti odloženej daňovej  pohľadávky v bežnom účtovnom období  o ktorej 
sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach 

    

Suma neuplatneného umorenia daňovej straty  nevyužitých daňových 
odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým 
nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka 

3 995 890   

Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo 
na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov     

 
a) – e)  Odložené dane 
V roku 2010 vykázal podnik daňovú stratu v hodnote 21 030 998 Eur a k  tejto strate netvoril podnik v roku 2011  
odloženú daňovú pohľadávku z dôvodu opatrnosti, nakoľko ešte nebol umorený zostatok straty z roku 2007 
v hodnote 8 148 362 Eur. Táto strata z roku 2007 je naposledy umoriteľná pri daňovom priznaní za rok 2012. 
Z nej vyplývajúca daňová pohľadávka v hodnote 2 173 906 Eur bude v prípade neumorenia zúčtovaná ako 
záväzok v roku 2012 a zároveň vytvorená odložená daňová pohľadávka za rok 2010 v hodnote 3 995 890 Eur. 
 
f) – g)  Daň z príjmov právnických osôb 
Tabuľka:  36-J  Dane z príjmov 

Názov položky 
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie 
Základ dane Daň Daň v % Základ dane Daň Daň v % 

a b c d e f g 
Výsledok hospodárenia pred  zdanením, z toho: 4 001 797     14 151 924     
teoretická daň    0 19   0 19 
Daňovo neuznané náklady 12 043 417     13 229 362     
Výnosy nepodliehajúce dani 49 068 970     48 412 284     
Umorenie daňovej straty             
Spolu -33 023 755     -21 030 998     
Splatná daň z príjmov             
Odložená daň z príjmov             
Celková daň z príjmov              
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V riadku výsledok hospodárenia  pred zdanením uvádzame rozdiel výnosov a nákladov s vylúčením odloženej 
dane a zrážkovej dane čiže položku 100 daňového priznania. V riadku daňovo neuznané náklady uvádzame 
sumár položiek zvyšujúcich výsledok hospodárenia vykázaný v riadku 200 daňového priznania. V riadku Výnosy 
nepodliehajúce dani uvádzame sumár položiek znižujúcich výsledok hospodárenia vykázaný v riadku 300 
daňového priznania.  Sumár pripočítateľných a odpočítateľných položiek obsahuje aj iné položky upravujúce 
základ dane, nielen daňovo neuznané náklady alebo výnosy nepodliehajúce dani (napr. rozdiel daňových 
a účtovných odpisov). 
 
V roku 2011 podnik dosiahol stratu v hodnote -5 289 738 Eur. Súčet prevádzkových  finančných a mimoriadnych 
výnosov v roku 2011 bol 97 944 327 Eur a prevádzkových finančných a mimoriadnych nákladov bol 103 234 065 
Eur. Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti v roku 2011 je 13 0836 204 Eur, z finančnej činnosti  sme 
vykázali stratu 9 834 407 Eur, výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti  podnik nevykázal. Výška odloženej 
dane je v roku 2011 zaúčtovaná v čiastke 9 149 270 Eur. Účtovný hospodársky výsledok upravený o odložené 
dane a zrážkové dane predstavuje čiastku 4 001 797 Eur, ktorá sa ďalej upravila pripočítateľnými 
a odpočítateľnými položkami na daňový základ v hodnote -33 023 755,42 Eur. 
 
V roku 2010 dosiahol podnik účtovný hospodársky výsledok 3 313 781 Eur. Celkové výnosy vykázal podnik 
v hodnote 111 076 039 Eur a celkové náklady v hodnote 107 762 258 Eur. Výška odloženej dane zúčtovanej 
v roku 2010 bola 10 838 143 Eur. Účtovný hospodársky výsledok upravený o odložené dane predstavoval 
čiastku 14 151 924 Eur, ktorá sa ďalej upravila pripočítateľnými a odpočítateľnými položkami  na daňový základ 
v hodnote -21 030 998 Eur.  
 
 
 
K. PODSÚVAHOVÉ ÚČTY 

Tabuľka:  37-K  Podsúvahové položky 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

a b c 
Prenajatý majetok 273 195 709 273 195 709 
Majetok v nájme (operatívny prenájom)     
Majetok prijatý do úschovy     
Pohľadávky z derivátov     
Záväzky z opcií derivátov     
Odpísané pohľadávky     
Pohľadávky z leasingu     
Záväzky z leasingu     
Iné položky     
 
Podnik má prenajatú časť majetku SVD G-N od  SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU,  štátny 
podnik. Hodnota prenajatého majetku v obstarávacej cene je evidovaná na podsúvahových účtoch a v evidencii 
majetku je 273 195 709 Eur.  
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L. INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA  

Podmienené aktíva – aktívne súdne spory 
1. VV, š.p., c/a Ekomil, s.r.o., o zaplatenie sumy  30 402,29 Eur s príslušenstvom – vymáhanie 

neoprávnenej platby za vybudovanie inžinierskych sietí v obci Mojš. 
Stav k 31.12.2011: prebieha exekúcia prikázaním pohľadávky z účtov povinného vedených v bankách. 

2. VV, š.p., c/a SYNTHESIS TRADING SLOVAKIA, s.r.o., žalovaný v 1. rade, a WYWAR INVEST, a.s., 
žalovaný v 2. rade, o vydanie zmenkového platobného rozkazu na sumu: 2 967 187,17 Eur 
s príslušenstvom – nezaplatená cena za postúpenie pohľadávky (investičný úver na VD Žilina 
poskytnutý Železnice SR). 
Stav k 31.12.2011: prebieha exekučné konanie, posudzuje sa otázka jeho efektívneho pokračovania    
a overuje sa stav trestného oznámenia podaného v roku 2006 na príslušnom oddelení PZ v Bratislave. 

3. VV, š.p., c/a  MSS – Management Service System, spol. s r.o. o splnenie  povinnosti vystaviť 
konečnú faktúru  a vrátenie nezúčtovaného preddavku. Hodnota poskytnutého preddavku je 
152.337,47 Eur. 
Stav k 31.12.2011: súd uznesením rozhodol o zmene petitu tak, ako bol zo strany podniku VV, š.p., 
navrhnutý a vyzval odporcu aby sa k tomu vyjadril. Čakáme na vytýčenie termínu pojednávania, na ktorom 
bude vypočutý zamestnanec podniku VV, š.p. 

4. VV, š.p., vedie niekoľko súdnych sporov voči SE, a.s. Ide o nasledovné súdne spory:  
4.1. VV, š.p., c/a SE, a.s. o vyslovenie neplatnosti Zmluvy o prevádzke VEG z dôvodu jej rozporu 

s viacerými právnymi predpismi a s medzinárodnou zmluvou z r. 1977. V konaní prebehlo dňa 
22.04.2010 pojednávanie, na ktorom bola žaloba VV, š.p., zamietnutá z dôvodu nepreukázania 
naliehavého právneho záujmu. Žalobca sa voči tomuto rozsudku odvolal. Dňa 17.8.2011 Krajský 
súd  Bratislava odvolaniu vyhovel. Dňa 21.12.2011 sa uskutočnilo ďalšie pojednávanie vo veci.  
Stav k  31.12.2011: ďalšie pojednávanie vo veci bolo vytýčené na 14.2.2012. 

4.2. VV, š.p., c/a SE, a.s., žalovaný v 1. rade, FNM  SR, žalovaný v 2. rade, o vyslovenie neplatnosti 
Zmluvy o odškodnení zo dňa 22.3.2006, z dôvodu jej rozporu s príslušnými právnymi predpismi. 
Dňa 17.8.2011 na základe uznesenia vydaného Krajským súdom v Bratislave, náš právny 
zástupca požiadal súd o pokračovanie v prerušenom konaní. Dňa 5.10.2011 sme na súde podali 
vyjadrenie spolu so žiadosťou o zmenu petitu a spolu so žiadosťou o pokračovanie v súdnom 
konaní. 
Stav k 31.12.2011: stav nezmenený. 

4.3. VV, š.p.,  c/a SE, a.s., žalovaný v 1. Rade, FNM SR, žalovaný v 2. rade, SEP š.p., v likvidácii, 
žalovaný v 3. rade, MH SR, žalovaný v 4. rade,  o vyslovenie neplatnosti Zmluvy o usporiadaní 
majetkovo-právnych vzťahov. Uznesením zo dňa 8.8.2011 súd akceptoval návrh právneho 
nástupcu žalobcu a pripustil zmenu petitu tak, že v prípade vyhovenia žaloby súd súčasne určí , že 
podnik VV, š.p., je jediným oprávneným prevádzkovateľom a správcom majetku VEG. MH SR sa 
stotožňuje s návrhom na zmenu petitu a pripája sa k návrhu na pokračovanie v konaní. FNM SR 
žiada zamietnuť návrh v plnom rozsahu. 
Stav k 31.12.2011: stav nezmenený  

4.4. VV, š.p., c/a SE, a.s. o vydanie bezdôvodného obohatenia za rok 2006 z dôvodu, že Zmluva 
o prevádzke VEG je neplatná a dochádza tak k plneniu z neplatného právneho úkonu. Žalobca 
žiada o vydanie bezdôvodného obohatenia vo výške 24 037 916,41 Eur. Konanie je prerušené do 
ukončenia súdneho sporu  uvedeného v bode 4.1. 
Stav k 31.12.2011: stav nezmenený. 

4.5. VV, š.p., c/a SE, a.s. o vydanie bezdôvodného obohatenia za rok 2007. Žalobca žiada 
o vydanie bezdôvodného obohatenia vo výške 33 716 014,02 Eur. Konanie je prerušené do 
ukončenia súdneho sporu uvedeného v bode 4.1. 
Stav k 31.12.2011: stav nezmenený. 
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4.6. VV, š.p., c/a  SE ,a.s. o vydanie bezdôvodného obohatenia za rok 2008. Žalobca žiada 
o vydanie bezdôvodného obohatenia vo výške 46 902 511,26 Eur. Konanie je prerušené do 
ukončenia súdneho sporu pod bodom 4.1. 
Stav k 31.12.2011: stav nezmenený. 

4.7. VV, š.p., c/a  SE, a.s. o vydanie bezdôvodného obohatenia za rok 2009. Žalobca žiada 
o vydanie bezdôvodného obohatenia vo výške 51 829 479,28 Eur spolu s úrokom z omeškania. 
Súd uznesením zo dňa 12.9.2011 prerušil súdne konanie. 
Stav k 31.12.2011: stav nezmenený. 

5. VV, š.p., c/a Cargo and Cargo, Hungary k.f.t., žalovaný v 1. rade a Dunayacht & Dock KFT, žalovaný 
v 2. rade, o zaplatenie 89 286,87 Eur za zachraňovacie náklady vynaložené pri plavebnej nehode 
motorovej lode WALHALL bočne zviazanej s tlačným člnom ALLÓD zo dňa 30.01.2009 vo Vodnom diele 
Gabčíkovo. Okresný súd Dunajská Streda vydal Európsky platobný rozkaz, ktorý bol doručený na vecne 
príslušný súd v Budapešti za účelom jeho doručenia Žalovaným. Dňa 17.8.2011 Žalovaní podali odpor, 
následne VV, š.p., podala k odporu vyjadrenie s návrhom na jeho zamietnutie ako podaného oneskorene. 
Stav k 31.12.2011: stav nezmenený, na 14.2.2012 je nariadené pojednávanie. 
 
 

Podmienené pasíva – pasívne súdne spory 
1. Žalobca Úrad pre Verejné obstarávanie c/a   SE, a.s.,  žalovaný v 1. rade, a VV, š.p., , žalovaný v 2. rade 

– o určenie neplatnosti Zmluvy o prevádzke VEG. Žalobca sa domáha určenia neplatnosti Zmluvy 
o prevádzke VEG z dôvodu rozporu so zákonom č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. Vec sa nachádza na Najvyššom súde SR po podaní dovolania žalovaného 
v 1.rade voči uzneseniu Krajského súdu v Bratislave. Najvyšší súd SR uznesením  zo dňa 18.8.2011 zrušil 
uznesenie Krajského súdu v Bratislave o pripustení podniku SVP, š.p., ako vedľajšieho účastníka do 
konania a vec vrátil Krajskému súdu v Bratislave na ďalšie konanie. Uznesenie Okresného súdu Bratislava II 
o nepripustení podniku SVP, š.p., ako vedľajšieho účastníka do konania, nadobudlo právoplatnosť. Súdny 
spis sa nachádza na Okresnom súde Bratislava II, ktorý bude pokračovať v konaní.  
Stav k 31. 12. 2011: stav nezmenený. 

2. Ukrajinská lodná spoločnosť c/a  odporca I. VV, š.p., a odporca II. SVP,  š.p., Povodie Dunaja – spor o 
náhradu škody 2 258 053 USD. Súdny spor je právoplatne skončený z dôvodu, že žalobca nezaplatil súdny 
poplatok. V prípade podania nového návrhu by sa VV, š.p., bránila námietkou premlčania. 
Stav k 31. 12. 2011: súdny spor je právoplatne skončený. 

3. Národná diaľničná spoločnosť c/a  členovia združenia Branisko  - súdny spor o zľavu z ceny diela za 
neodstránenie vád cemento - betónového krytu vozovky v tuneli Branisko. Hodnota sporu 
5 616 936,60 Eur. NDS, a.s., pôvodnou žalobou z 05/2007 žalovala účastníkov Združenia Branisko (VV, 
š.p., Váhostav – SK, a.s., PSJ Hydrotranzit, a.s., Uranpres s.r.o., a Geotechnik s.r.o.) o zľavu z ceny diela 
vo výške  1 890 271,83 Eur z titulu neodstránenia vád diela reklamovaných v záručnej dobe. Neskôr bola 
žaloba zo strany Národná diaľničná spoločnosť, a.s. rozšírená o sumu 3 726 664,77 Eur. Žalovaná čiastka 
spolu je: 5 616 936,60 Eur s príslušenstvom. Dňa 21.7.2011 bolo zvolané pojednávanie, ktoré bolo pred 
otvorením veci odročené do 6.10.2011 z dôvodu pokusu o mimosúdne vyriešenie veci. Dňa 8.12.2011 sa 
konalo prvé pojednávanie, konanie je odročené na termín 1.3.2012, sporové strany navrhujú dôkazné 
prostriedky a výsluchy svedkov.  
Stav k 31. 12. 2011: stav nezmenený. 

4. Žalobca GENERIX, a.s. Bratislava c/a žalovaní MŽP SR, SVP, š.p., Východoslovenská vodárenská 
spoločnosť, a.s., Košice, Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Poprad, 
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. Poprad, VV, š.p., o náhradu majetkovej ujmy 
v ochranných pásmach vodárenských zdrojov, na stavbe „ Skupinový vodovod z nádrže Tichý Potok 
I. stavba, 2. Etapa“  vo výške 2 146 285,60 Eur s príslušenstvom. Konanie je prerušené až do 
rozhodnutia iného, s vecou súvisiaceho sporu, a to sporu o neplatnosť postúpenia pohľadávok, ktorý 
prebieha pred Okresným súdom Košice – okolie. S týmto sporom súvisí aj súdny spor o určenie 
 neplatnosti zmlúv o postúpení pohľadávok, ktorý sa vedie pred Okresným súdom Košice – okolie, č.kat. 
17 Cb 84/2008, rozhodnutie o ktorom bude mať vplyv na aktívnu legitimáciu žalobcu vo vyššie uvedenom 
spore (v merite veci).  
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Stav k 31.12.2011: stav nezmenený. 
5. Žalobca v 1. rade JSK, s.r.o.  a žalobca v 2. rade spoločnosť LONGSTAND INVEST,LLC so sídlom vo 

Washingtone c/a VV, š.p., – o náhradu ušlého zisku vo výške 6 171 764,59 Eur s príslušenstvom 
z titulu odstúpenia spoločnosti M. PM Servis, s .r.o. od kúpnej zmluvy o predaji tovaru – netriedené 
zahlinené štrky. 
Žalobca a žalovaný mali medzi sebou uzavretú kúpnu zmluvu zo dňa 10.2.2005 na odber zahlinených štrkov 
na skládke v Gabčíkove. V 12/2007 žalobca oznámil VV, š.p., že od zmluvy odstupuje, nakoľko predávané 
štrky nezodpovedajú dohodnutej kvalite. 
Vo veci bol v 07/2009 vynesený prvostupňový rozsudok  s tým, že VV, š.p., bola zaviazaná zaplatiť 
celú žalovanú čiastku. VV, š.p., sa odvolala a následne podala k odvolaniu viacero vyjadrení, ktorými 
napádala rozsudok prvostupňového súdu, okrem iného navrhla znížiť požadovaný nárok o sumu 938 298,76 
Eur s prísl. Právnymi úkonmi, ktoré boli vykonané v období 12/2009 až 01/2010, sa podarilo zvrátiť stav 
veci, odvolanie bolo úspešné a vec sa opäť vrátila na konanie pred súd prvého stupňa.  
Pokiaľ sa týka účastníkov konania: JSK s.r.o. Servis postupne vykonal postúpenie celej žalovanej sumy 
na tretie osoby ( postupníkov), zostala mu len minimálna čiastka ( 9 centov) a následne sa uznesením súdu 
z 10/2010 dostal mimo konania – konanie bolo voči nemu zastavené. 
Okresný súd odročil pojednávanie a ustanovil znalecký ústav na vypracovanie znaleckého posudku. 
Znalecký posudok nebol doposiaľ vyhotovený. 
Stav k 31.12.2011: stav neznemený. 

6. Žalobca v 1. rade - Xiland a.s. c/a VV, š.p., odporca v 1. rade, a SVP, štátny podnik , odporca v 2. rade  – 
žaloba na určenie platnosti právneho úkonu zo zmluvy o nájme územia v lokalite. 
Konanie prebieha pred Okresným súdom Bratislava V, č. k. 23 cb 401/2009. Žalobu podala spoločnosť 
Xiland dňa 30.12.2009. V žalobe žiada, aby súd určil, že Zmluva o nájme pozemkov v Jaroveckom 
ramene uzavretá dňa 16.9.2008 je platná. Predmetom zmluvy bol nájom pozemkov na VD Čunovo – 
objekt ochrannej hrádze,  k. ú. Jarovce a  k. ú. Petržalka o výmere spolu 307 ha. V 09/2009 VV, š.p., 
spoločnosti Xiland písomne avizovala neplatnosť zmluvy, z ktorej  následne podala výpoveď. Výpovedná 
doba uplynula dňa 31.12.2009. Ešte predtým VV, š.p., zastavila Xilandu všetky investičné aktivity.  
Xiland v žalobe tvrdí, že zmluva je platná a pri jej uzavretí nebol porušený žiadny zákon.  Súčasne Xiland 
hrozí uplatnením nároku na náhradu škody v dôsledku zastavenia investícií zahraničným investorom. Túto 
škodu zatiaľ uvádza vo výške 100 miliónov Eur. VV, š.p., podala k žalobe vyjadrenie. Doteraz nebolo 
vytýčené pojednávanie. 
Stav k 31.12.2011: stav neznemený. 

7. Žalobca Ing. Albín Koreň c/a  žalovaný VV, š.p., o zaplatenie sumy vo výške 53 994,71 Eur  
s príslušenstvom, z titulu nevyplatenia časti podielu na zisku v spoločnosti SAT Systémy 
automatizačnej techniky, spol. s r.o.  Dňa 27.4.2011 Okresný súd Bratislava IV vydal v tejto veci platobný 
rozkaz vo výške 33 3044,30 Eur. Žalovaný podal odpor a platobný rozkaz bol zrušený. Podaním zo dňa 
13.5.2011 žalobca navrhol rozšíriť žalobu o 20 690,41 Eur. Súd pripustil zmenu petitu, takže v súčasnosti je 
predmet sporu 53 994,71 Eur. 
Stav k 31.12.2011: stav neznemený. 

8. Žalobca - Fond národného majetku Slovenskej republiky c/a VV, š.p., žalovaný v 1. rade, FNM SR, 
žalovaný v 2. rade, Slovenský energetický podnik v likvidácii, so sídlom Bratislava, žalovaný v 3. rade – 
žaloba na určenie neplatnosti zmluvy o usporiadaní majetkovo-právnych vzťahov VEG. Dňa 
27.03.2009 Okresný súd Bratislava II. zastavil konanie v tejto veci z dôvodu prekážky litispendencie, 
nakoľko v tej istej veci bolo začaté a prebieha iné súdne konanie. Konanie je právoplatne zastavené.  
Stav k 31.12.2011: stav neznemený 

9. Wüstenrot poisťovňa, a.s. c/a VV, š.p.,  - žaloba o zaplatenie istiny vo výške 8 707,05 Eur ako 
náhradu poskytnutého poistného plnenia. Predmetom sporu je regresná náhrada poskytnutého 
poistného plnenia v rámci likvidácie poistnej udalosti z poistenia domácnosti. VV, š.p., uzavrela na uvedený 
rodinný dom zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, ktorej predmetom bol predaj rodinného domu v stave 
„holodom“. Holodom prevzal budúci kupujúci do svojej držby ešte pred jeho kolaudáciou z dôvodu 
svojpomocného zabezpečenia niektorých finálnych stavebných úprav a prípravy rodinného domu ku 
kolaudácii.  
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Dňa 08.06.2011 sa v predmetnej veci uskutočnilo pojednávanie. Právny zástupca žalovaného navrhol 
doplnenie dokazovania formou výpovede svedkov. Dňa 28.11.2011 došlo k otvoreniu pojednávania 
a predneseniu návrhov strán, strany sa dohodli na odročení pojednávania na neurčito za účelom vykonania 
dokazovania a vypočutia svedkov. Súd by mal vytýčiť pojednávanie a predvolať nevrhnutého svedka. 
Stav k 31.12.2011: stav nezmenený 

10. Zuzana Slezáková c/a VV, š.p., - o zaplatenie sumy 5 411,14 Eur ako bezdôvodné obohatenia, ktoré 
malo vzniknúť na strane žalovaného z dôvodu úhrad nájomného žalobcom v zmysle zmluvy o nájme 
pozemku. Dňa 20.10.2011 sa uskutočnilo prvé pojednávanie vo veci. Následne právny zástupca žalobcu 
požiadal o odročenie pojednávania. Pojednávanie bolo odročené na 19.1.2012. Na pojednávaní dňa 
19.1.2012 súd uložil žalobcovi povinnosť doložiť do spisu mapu predmetu nájmu. Súd ďalší termín 
pojednávania nariadil na 8.3.2012. 
Stav k 31.12.2011: konanie vo veci prebieha. 

11. Žalobca - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice, na stranu ktorej ako vedľajší 
účastníci pristúpili: MŽP SR, SVP, š.p., Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 
Poprad, Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. Poprad, VV, š.p., c/a OOS spol. s .r.o., malá Ida, 
Generix, a.s. Bratislava, Agroreal, s.r.o. Nižné Repáše– ide o určovaciu žalobu, ktorou sa napáda 
neplatnosť zmlúv o postúpení pohľadávok medzi spoločnosťou Generix, a.s. a PD Nižné Repáše, 
predmetom ktorých bolo postupovanie pohľadávok majetkovej ujmy. Vzhľadom na to, že v súdnom spore 
vedenom na Okresnom súde Košice – okolie došlo k výmene sudkyne, podali žalobcovia sťažnosť na 
postup súdu. Konanie je prerušené. 
Stav k 31.12.2011: stav nezmenený 

12. Slovenský rybársky zväz c/a I. Hydroconsult š.p., – v súčasnosti VV, š.p., a II. HYDROUNION, spol. s 
r.o. – o náhradu škody 36 446 Eur. Predmetom sporu je reklamácia projektu, podľa ktorého postavený 
rybník nemožno užívať podľa navrhovaných parametrov. Na deň 13.4.2011 bolo nariadené 1.pojednávanie, 
ktoré nemohlo prebiehať, lebo sa nedostavil zástupca za HYDROUNION, spol. s r.o. Sudkyňa navrhla 
stranám sporu, aby sa snažili o uzavretie zmieru aj z dôvodu dĺžky trvania samotného sporu (od roku 1993). 
Pojednávanie nebolo vytýčené. 
Stav k 31.12.2011: stav nezmenený. 

 
Podnik nevytvoril rezervy na súdne spory a rezervy na environmentálne záväzky. Ku dňu  ku ktorému sa 
zostavuje účtovná závierka, nebolo možné posúdiť ich výšku a odôvodnenosť.  
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M. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH  DOZORNÝCH A INÝCH ORGÁNOV 

Tabuľka:  38-M  Príjmy/Výhody 

Druh príjmu  výhody 

Hodnota  príjmu  výhody súčasných 
členov orgánov 

Hodnota príjmu  výhody bývalých 
členov orgánov                                                         

štatutárnych dozorných iných štatutárnych dozorných iných 
Časť 1 - Bežné účtovné obdobie Časť 1 - Bežné účtovné obdobie 

Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné 
obdobie 

a b c 

Peňažné príjmy 
82 111 31 319 138 333 15 768   

4 918 20 984 51 628 8 364   

Nepeňažné príjmy 
12 714   30 101       
12 655   51 945       

Peňažné  preddavky             
            

Nepeňažné preddavky             
            

Poskytnuté úvery             
            

Poskytnuté záruky             
            

Iné             
            

 
Vývoj zmien na štatutárnych postoch je uvedený v časti B poznámok. Bývalým členom štatutárnych  dozorných 
a iných orgánov podniku neboli v priebehu roka 2011 poskytnuté žiadne peňažné ani nepeňažné príjmy ani iné 
výhody. 
 
 
 
N. SPRIAZNENÉ OSOBY 

Podľa IAS- 24 osoby sú považované za spriaznené, ak jedna strana môže kontrolovať druhú stranu alebo má 
významný vplyv na druhú stranu pri finančnom a prevádzkovom rozhodovaní. 
 
Medzi spriaznené osoby patria akcionári, členovia predstavenstva, zamestnanci a spoločnosti, v ktorých podiel 
VV, š.p., na základom imaní presahuje 20% (ovládané spoločnosti a spoločnosti s podstatným vplyvom). 
Spriaznenými osobami sú a štátne organizácie a štátom kontrolované organizácie. 
 
Vlastníkom akcií SE, a.s., je Fond národného majetku SR v podiele 34% a spoločnosť ENEL v podiele 66%. 
Podnik ku dňu účtovnej závierky neeviduje žiadne úvery a pôžičky ani voči uvedeným podnikom ani voči iným 
podnikom. 
 
Tabuľka:  39-N  Spriaznené osoby 

Obchodné meno Sídlo alebo trvalé bydlisko 
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p.  Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica 
Slovenské elektrárne, a.s.  Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.  Mlynské nivy 59/A, 824 84  Bratislava 
SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s r.o.  Kominárska 1, 831 04 Bratislava 
Ministerstvo financií Slovenskej republiky Štefanovičova 5, P.O.BOX 82,  817 82 Bratislava 
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej 
republiky Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 
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Tabuľka:  40-N  Obchody týkajúce sa spriaznených osôb 

Spriaznená osoba  Kód druhu 
obchodu 

Hodnotové vyjadrenie obchodu 
Bežné 

účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie                                              

a b c d 
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRKY PODNIK, štátny podnik, 
z toho:   776 161 847 023 

tržby za geodetické merania, ubytovanie, refakturácia elektrickej 
energie, školenie 03 776 150 846 549 

tržby za nájom 03 11 11 
Tržby z predaja materiálu   0 463 

Slovenské elektrárne, a.s., z toho:   71 166 202 91 820 001 

tržby za predaj silovej elektrickej energie VDŽ 02 71 746 125 607 
tržby za predaj silovej elektrickej energie a podporných služieb z 
VEG,  02 59 163 272 80 389 740 

tržby z paušálnych poplatkov za právo prevádzkovať prevádzkový 
majetok VEG 03 4 866 960 4 866 960 

tržby za vzájomne odsúhlasené investície do prevádzkového 
majetku VEG 03 729 544 310 271 

tržby z podielu za zaplatené poistné na prevádzkový majetok VEG 03 734 692 585 797 

tržby za ostatné služby (hlavne výkon technicko-bezpečnostného 
dohľadu) 03 324 800 271 605 

tržby z čiastočnej úhrady nákladov, ktoré podnik platí správcovi 
vodného toku v zmysle článku 10 Zmluvy o prevádzke VEG 03 4 979 088 4 979 088 

tržby za trading - realizácia nakúpenej elektriny 02 7 556 2 389 
výnosy z refundácie poistenia straty na výnosoch 03 288 544 288 544 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., z toho:   1 082 142 2 217 002 

tržby za predaj regulačnej energie 02 0 38 087 
tržby za ostatné služby- výkon technicko-bezpečnostného 
dohľadu   0 -63 

tržby za podporné služby VDŽ 03 621 326 64 063 
tržby za prenájom 400 kV rozvodne 03 460 816 455 351 

tržby za odchýlky medzi výrobou a dodávkou elektrickej energie 02 0 1 658 987 

úroky zo zábezpeky 10 0 575 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky   32 643 706 33 477 698 

Návratná finančná výpomoc I 09 24 658 823 25 473 757 
Návratná finančná výpomoc II 09 7 984 883 8 003 941 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky   2 975 2 153 

tržby za ubytovanie, prenájom a refakturáciu miezd 03 2 975 2 153 
 
Obchody medzi týmito osobami a podnikom sa uskutočňujú za obvyklých podmienok a za obvyklé trhové ceny.  
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Tabuľka:  41-N  Obchody týkajúce sa dcérskych/materských účtovných jednotiek 

Dcérska účtovná jednotka/Materská 
účtovná jednotka 

Kód druhu 
obchodu 

Hodnotové vyjadrenie obchodu 

Bežné účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce účtovné 

obdobie                                              
a b c d 

SAT,  s.r.o., z toho:   199 199 
tržby za prenájom reklamnej plochy 02 199 199 
 

 
O. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA                 

DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY 
Do dňa zostavenia účtovnej závierky nastala po 31.12.2011 udalosť, ktorá významným spôsobom ovplyvnila 
aktíva a pasíva podniku, a to splatenie mimoriadnej splátky NFV. Táto splátka vyplývala podniku zo zákona 
o štátnom rozpočte na rok 2012. 
Dňa 25. 4. 2012 bol poverený výkonom funkcie generálneho riaditeľa štátneho podniku Ing. Ladislav Lazár.  
Dňa 24. 4. 2012 bol z funkcie generálneho riaditeľa odvolaný Ing. Ladislav Gáll. 
 
P. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA 
Základné imanie podniku zapísané v obchodnom registri je 306 292 606 Eur.  
Zákonný rezervný fond v hodnote 16 514 970 Eur dosahuje výšku povinnej minimálnej tvorby podľa Obchodného 
zákonníka. 
 
Tabuľka:  42-P  Zmeny vlastného imania – bežné účtovné obdobie 

Položka vlastného imania 

Bežné účtovné obdobie 
Stav na 
začiatku 

účtovného 
obdobia   

Prírastky  Úbytky  Presuny 
Stav na konci 

účtovného 
obdobia 

a b c d e f 
Základné imanie 306 292 606 0 0  0  306 292 606 
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely           
Zmena základného imania           
Pohľadávky za upísané vlastné imanie           
Emisné ážio           
Ostatné kapitálové fondy 142 894 975 0 0  0  142 894 975 
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) 
z kapitálových vkladov           

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku 
a záväzkov 971 925 123 073     1 094 998 

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín -949 346       -949 346 
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení  
splynutí a rozdelení           

Zákonný rezervný fond 16 349 270 165 700     16 514 970 
Nedeliteľný fond           
Štatutárne fondy a ostatné fondy 92 605 330 000 361 963   60 642 
Nerozdelený zisk minulých rokov           
Neuhradená strata minulých rokov -9 260 813 223 928 2 588 111   -6 896 631 
Výsledok hospodárenia bežného účtovného 
obdobia 3 313 781 -5 289 738 3 313 781   -5 289 738 

Vyplatené dividendy           
Ostatné položky vlastného imania           
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - 
podnikateľa           
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Podnik na účte 413 - Ostatné kapitálové fondy eviduje dotácie poskytnuté na investičnú výstavbu do roku 2000  
na účte 414 – oceňovacie rozdiely je účtovaný rozdiel zo zmeny reálnej hodnoty realizovaných cenných 
papierov, ktoré tvoria podiel na základnom imaní na účte 415 – Oceňovacie rozdiely bolo zaúčtované v roku 
1996 zníženie hodnoty podielových cenných papierov v dôsledku zníženia základného imania. Na účte 421 – 
Zákonný rezervný fond účtuje podnik povinný prídel z rozdelenia zisku vo výške 5% v zmysle zákona o štátnom 
podniku a na účtoch Štatutárne fondy a Ostatné fondy účtuje prídel z rozdelenia zisku na základe schválenia 
zakladateľom. Na účte 429 – Neuhradená strata minulých rokov je účtovaný výsledok hospodárenia 
v schvaľovaní.   
 
Tabuľka:  433-P  Zmeny  vlastného imania – bezprostredne predch. účt. obdobie 

Položka vlastného imania 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 
Stav na 
začiatku 

účtovného 
obdobia   

Prírastky Úbytky  Presuny 
Stav na konci 

účtovného 
obdobia 

a b c d e f 
Základné imanie 306 292 606       306 292 606 
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely           
Zmena základného imania           
Pohľadávky za upísané vlastné imanie           
Emisné ážio           
Ostatné kapitálové fondy 142 894 975       142 894 975 
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) 
z kapitálových vkladov           

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku 
a záväzkov 981 577   9 652   971 925 

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín -949 346       -949 346 

Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení  
splynutí a rozdelení           

Zákonný rezervný fond 14 497 270 1 852 000     16 349 270 
Nedeliteľný fond           
Štatutárne fondy a ostatné fondy 91 552 350 000 348 947   92 605 
Nerozdelený zisk minulých rokov           
Neuhradená strata minulých rokov -44 544 198   35 283 385   -9 260 813 
Výsledok hospodárenia bežného účtovného 
obdobia 37 034 442 3 313 781 37 034 442   3 313 781 

Vyplatené dividendy           
Ostatné položky vlastného imania           
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - 
podnikateľa           

 
 
O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2010 vo výške 3 313 781 Eur rozhodol zakladateľ 
nasledovne:  
- prídel do rezervného fondu   165 700 Eur  
- prídel do sociálneho fondu   230 000 Eur  
- prídel do fondu odmien   330 000 Eur 
- prevod na nerozdelený zisk minulých rokov      2 588 081 Eur. 
 
O vysporiadaní straty za rok 2011 vo výške 5 289 738 Eur rozhodne zakladateľ. 
Návrh štatutárneho orgánu podniku je nasledovný: 
- prevod na neuhradenú stratu minulých rokov  5 289 738 Eur. 
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R. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV 

Prehľad peňažných tokov je uvedený v prílohe v tabuľke č. 44. 
 
Peňažné prostriedky sú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných 
účtoch v bankách, kontokorentný účet a časť zostatku účtu peniaze na ceste. 
 
Peňažné ekvivalenty sú krátkodobý finančný majetok, ktorý je zameniteľný za vopred známu sumu peňažných 
prostriedkov, pri ktorom nehrozí riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch ku dňu, ku 
ktorému sa zostavuje účtovná závierka. 
 
Štruktúra krátkodobého finančného majetku je uvedená bode w). Krátkodobý finančný majetok podniku 
k 31.12.2011 má hodnotu 46 606 982 Eur. 
 
Podnik použil na vykazovanie peňažných tokov z prevádzkovej činnosti nepriamu metódu. 
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Tabuľka:  44-R  Peňažné toky – nepriama metóda 
Označenie  Popis 2011 2010 

A.        Peňažné toky z prevádzkovej činnosti                                                                                                                                                                             
Z/S       Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)                                                                                                                    4 001 797 14 151 924 

A. 1.     
Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti 
pred zdanením daňou z príjmov (súčet A 1. 1 až A 1. 13) (+/-)                                                          30 301 391 62 288 192 

A. 1. 1.  Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)                                                                                                                         30 072 998 31 413 302 

A. 1. 2.  

Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného 
majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s 
výnimkou jeho predaja (+)                   8 690 13 638 

A. 1. 3.  Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)                                                                                                                                           0 0 
A. 1. 4.  Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)                                                                                                                                                            5 618 001 122 860 
A. 1. 5.  Zmena stavu opravných položiek (+/-)                                                                                                                                                           -646 301 66 333 
A. 1. 6.  Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)                                                                                                                              -11 190 611 7 679 299 
A. 1. 7.  Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)                                                                                                                                       -52 459 -221 185 
A. 1. 8.  Úroky účtované do nákladov (+)                                                                                                                                                                 10 634 925 11 572 885 
A. 1. 9.  Úroky účtované do výnosov (-)                                                                                                                                                                  -749 815 -396 127 

A. 1. 10. 
Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku 
dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)                                                                    0 0 

A. 1. 11. 
Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku 
dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)                                                                  9 16 

A. 1. 12. 
Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za 
peňažný ekvivalent  (+/-)                                                                                      2 685 0 

A. 1. 13. 

Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok 
hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v 
iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)  -3 396 731 12 037 171 

A. 2.     

Vplyv zmien stavu prac.kapitálu, pod kt.sa rozumie rozdiel medzi OM a 
krátk.záv. s výnimkou pol.OM, kt.sú súčasťou peň.prostr. a peň.ekvivalentov, 
na HV z bežnej čin.(súčet A.2.1 až A.2.4)   -3 632 032 -11 878 574 

A. 2. 1.  Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)                                                                                                                                           1 510 047 -890 681 
A. 2. 2.  Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)                                                                                                                                             -5 146 536 -11 007 902 
A. 2. 3.  Zmena stavu zásob (-/+)                                                                                                                                                                        4 457 20 009 

A. 2. 4.  
Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je 
súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)                                                       0 0 

          

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré 
sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet 
Z/S + A 1 + A 2)                        30 671 156 64 561 542 

A. 3.     Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)                                                                                                                749 815 396 127 

A. 4.     
Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných 
činností (-)                                                                                                     -10 634 925 -11 572 885 

A. 5.     
Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do 
investičných činností (+)                                                                                  0 0 

A. 6.     
Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa 
začleňujú do finančných činností (-)                                                                          0 0 

A. 7.     
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú 
do investičných činností alebo finančných činností (-/+)                                                       1 153 193 -10 838 143 

A. 8.     Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)                                                                                                                        0 0 
A. 9.     Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)                                                                                                                       0 0 
A.        Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1 až A.9.)                                                                                                                    21 939 239 42 546 641 
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B.        Peňažné toky z investičnej činnosti                                                                                                                                                                              
B. 1.     Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)                                                                                                                                        -1 686 228 0 
B. 2.     Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)                                                                                                                                          -24 116 292 -8 586 477 

B. 3.     

Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účt. 
jednotkách, s výnimkou c.p., ktoré sa považujú za peň.ekvivalenty a c.p. určených 
na predaj alebo na obchodovanie    0 0 

B. 4.     Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)                                                                                                                                             0 0 
B. 5.     Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)                                                                                                                                               3 925 94 013 

B. 6.     

Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účt.jednotkách, s 
výnimkou c.p., ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a c.p. určených na predaj 
alebo obchodovanie         0 0 

B. 7.     
Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej 
jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)                                                                  0 0 

B. 8.     
Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej 
účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)                                                    0 0 

B. 9.     

Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s 
výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou 
konsolidovaného celku (-)             0 0 

B. 10.    

Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s 
výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou 
konsolidovaného celku (+)                    0 0 

B. 11.    
Príjmy z prenájmu súboru hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku 
používaného a odpisovaného nájomcom (+)                                                                                     0 0 

B. 12.    Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)                                                                                                               0 0 

B. 13.    
Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do 
prevádzkových činností (+)                                                                                 52 459 221 185 

B. 14.    

Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na 
obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej 
činnosti (-)                            0 0 

B. 15.    

Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na 
obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej 
činnosti (+)                             0 0 

B. 16.    
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do 
investičných činností (-)                                                                                               0 0 

B. 17.    Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)                                                                                                                         0 0 
B. 18.    Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)                                                                                                                        0 0 
B. 19.    Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)                                                                                                                                         -8 375 0 
B. 20.    Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)                                                                                                                                        -104 155 0 

B.        Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B 20)                                                                                                                                  -25 858 666 -8 271 279 
C.        Peňažné toky z finančnej činnosti                                                                                                                                                                                

C. 1.     Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C 1. 1 až C 1. 8)                                                                                                                                        -585 891 92 344 
C. 1. 1.  Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)                                                                                                                                             0 0 

C. 1. 2.  
Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, 
ktorá je účtovnou jednotkou (+)                                                                                0 0 

C. 1. 3.  Prijaté peňažné dary (+)                                                                                                                                                                       0 0 
C. 1. 4.  Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)                                                                                                                                                         0 0 

C. 1. 5.  
Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných 
obchodných podielov (-)                                                                                               0 0 

C. 1. 6.  Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou(-)                                                                                                                           -361 963 92 344 

C. 1. 7.  
Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a 
fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)                                                               0 0 

C. 1. 8.  Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)                                                                                                                        -223 928 0 

Príloha č. 1 k Výročnej správe za rok 2011 - Úplná účtovná závierka k 31.12.2011



43 
 

C. 2.     
Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z 
finančnej činnosti  (súčet C 2. 1 až C 2. 10)                                                                          -22 008 048 -21 907 986 

C. 2. 1.  Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)                                                                                                                                                  0 0 
C. 2. 2.  Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)                                                                                                                                     0 0 

C. 2. 3.  

Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka 
zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie 
hlavného predmetu činnosti (+)               0 0 

C. 2. 4.  

Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo 
pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na 
zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)   0 0 

C. 2. 5.  Príjmy z prijatých pôžičiek (+)                                                                                                                                                                0 0 
C. 2. 6.  Výdavky na splácanie pôžičiek (-)                                                                                                                                                              -22 007 568 -21 907 986 

C. 2. 7.  
Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o 
kúpe prenajatej veci (-)                                                                                          -480 0 

C. 2. 8.  
Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnuteľného majetku a 
nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)                                                                0 0 

C. 2. 9.  

Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z 
fin.činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej 
časti prehľadu peňažných tokov        0 0 

C. 2. 10. 

Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov 
vyplývajúcich z fin.činnosti účt.jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú 
osobitne v inej časti prehľadu peňaž.tokov     0 0 

C. 3.     
Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do 
prevádzkových činností (-)                                                                                                  0 0 

C. 4.     
Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa 
začleňujú do prevádzkových činností (-)                                                                       0 0 

C. 5.     
Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na 
obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)                                       0 0 

C. 6.     
Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na 
obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)                                        0 0 

C. 7.     
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných 
činností (-)                                                                                                   0 0 

C. 8.     Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)                                                                                                                           0 0 
C. 9.     Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)                                                                                                                          0 0 

C.        Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až C 9)                                                                                                                                     -22 593 939 -21 815 642 
D.        Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)                                                                                                             -26 513 366 12 459 720 

E.        
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného 
obdobia (+/-)                                                                                                       73 120 357 60 660 653 

F.        

Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného 
obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku 
ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)        46 606 991 73 120 373 

G.        
Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku 
dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)                                                              -9 -16 

H.        

Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci 
účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku 
ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)  46 606 982 73 120 357 
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Vysvetlivky: 
 
(1) Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom 
Slovenskej republiky. 
 
(2) Daňové identifikačné číslo (DIČ) sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené. 
 
(3) Kód SK NACE sa vypĺňa podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa 
vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností. 
 
(4) V bodoch č. 3, 5 a 7 sa prvotným ocenením majetku rozumie jeho ocenenie podľa § 25 zákona. 
 
(5) V bodoch č. 2, 9, 22, 25, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 39, 46, 48 a 49 sa obsahová náplň tabuliek a počet riadkov 
v nich, uvádzajú podľa potrieb účtovnej jednotky.  
 
(6) V bode č. 46 sa  kód druhu obchodu vyplňuje takto: 
 
Kód druhu obchodu Druh obchodu 
01   kúpa 
02   predaj 
03   poskytnutie služby 
04   obchodné zastúpenie 
05   licencia 
06   transfer 
07   know-how 
08   úver pôžička 
09   výpomoc 
10   záruka 
11   iný obchod 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Použité  skratky: 
CP - cenný papier 
DFM – dlhodobý finančný majetok 
DHM – dlhodobý hmotný majetok 
DIČ – daňové identifikačné číslo 
DNM – dlhodobý nehmotný majetok 
DÚJ – dcérska účtovná jednotka 
GR – generálny riaditeľ podniku 
IČO – identifikačné číslo organizácie 
kons. - konsolidovaný 
VDG – Vodné dielo Gabčíkovo 
MF SR – Ministerstvo financií SR 
MVE – Malá vodná elektráreň 
MŽP SR – Ministerstvo životného prostredia 
NR SR – Národná rada SR 
OP – opravná položka 
PSČ – poštové smerovacie číslo 
SAT, s.r.o. - Systémy automatizačnej techniky, spol. 
s r.o. 
SE, a.s. - Slovenské elektrárne, a.s.  
SKAU – Slovenská komora audítorov 
SVD G-N – Sústava vodných diel Gabčíkovo Nagymaros 
ÚJ – účtovná jednotka 
VEG – Vodná elektráreň Gabčíkovo   
VD – Vodné dielo 
VN – Vodná nádrž 
VDŽ – Vodné dielo Žilina 
VI – vlastné imanie 
VV š.p.,/ podnik – VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA  
ŠTÁTNY PODNIK  
ZI – základné imanie 
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