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I. ÚVODNÉ SLOVO 
GENERÁLNEHO
RIADITEĽA 
 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY 
PODNIK, š. p. (SVP, š. p.), v roku 2019 po-
kračoval v zabezpečovaní verejnoprospeš-
ných vodohospodárskych služieb, ako aj v 
plnení  strategických úloh, súvisiacich najmä 
so starostlivosťou a zveľaďovaním vodohos-
podárskeho majetku štátu, ktorého celková 
hodnota predstavuje 1,445 mld. eur. Podnik 
zabezpečoval správu 33,5 tis. km vodných to-
kov (z toho 9,3 tis. km upravených tokov), 77 
čerpacích a prečerpávacích staníc, 251 hatí, 
15 plavebných komôr, 36 vodných elektrár-
ní, 47 veľkých vodných nádrží, 255 ostatných 
vodných nádrží a 8 vodárenských nádrží urče-
ných na zásobovanie obyvateľov pitnou vodou.
 Celkový objem opráv a údržby za rok 
2019 dosiahol sumu takmer 50,57 mil. eur,  čím 
sa ročný plán splnil na 95,5 %. Opravy a údržba 
vo vlastnej réžii boli realizované v hodnote 
takmer 32,84 mil. eur, čím bol ročný plán spl-
nený na 101 %. Dodávateľským spôsobom boli 
zabezpečované opravy a údržba majetku vo 
výške 17,73 mil. eur a ročný plán sa týmto splnil 
na 86 %. V rámci opráv a údržby boli uprednost-
ňované akcie zamerané na preventívne protipo-
vodňové opatrenia a pravidelnú cyklickú údržbu.
Starostlivosť o vodné cesty, vyplývajúcu pre 
podnik zo zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútro-
zemskej plavbe v znení neskorších predpisov 
a zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení 
neskorších predpisov, zabezpečoval podnik 
najmä prostredníctvom OZ Bratislava na medzi-
národnej dunajskej vodnej ceste. Okrem vytyčo-
vania plavebnej dráhy plávajúcimi a pobrežnými 
plavebnými znakmi sa v rámci tejto činnosti re-
alizovali opravy brehových opevnení, smerných 
stavieb vodného toku Dunaj a zabezpečovalo 
sa tiež odstraňovanie plavebných prekážok. 
 Rok 2019 bol rokom intenzívnej práce, 
počas ktorého sa implementáciou preventív-
nych protipovodňových opatrení zabezpečovala 
ochrana 117 obyvateľov a eliminovali sa poten-
ciálne povodňové škody v hodnote 14,946 mil. 
eur. Príprava a realizácia stavieb preventívnych 
protipovodňových opatrení je zabezpečovaná 
v súlade s Plánmi manažmentu povodňového 
rizika v zmysle smernice Európskeho parla-
mentu a Rady 2007/60/ES o hodnotení a ma-
nažmente povodňových rizík transponovanej do 
zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povod-
ňami v znení neskorších predpisov, a to v úze-

miach s identifikovaným existujúcim, alebo 
potenciálne významným povodňovým rizikom.
 K najvýznamnejším opatreniam v sku-
pine preventívnych protipovodňových opatrení 
patria napríklad stavby protipovodňovej ochra-
ny dolného úseku Malého Dunaja, preventív-
ne protipovodňové opatrenia v meste Banská 
Bystrica na toku Hron, úprava toku Kysuca 
v obci Makov, ako aj  v obci Vitanová na toku 
Oravica. Do trvalej prevádzky boli zaradené - VS 
Brezová pod Bradlom - rekonštrukcia, pod-
zemná tesniaca stena ľavostrannej ochrannej 
hrádze Váhu a úprava toku Neresnica v meste 
Zvolen. Z pripravovaných preventívnych opat-
rení na ochranu pred povodňami k najvýznam-
nejším, z pohľadu počtu ochránených obyva-
teľov a rozsahu eliminovaných povodňových 
škôd, by som rád vyzdvihol stavby na toku 
Slatina a na toku Hron v meste Zvolen, na toku 
Ladomírka v meste Svidník, na toku Bodva 
v Moldave nad Bodvou a na toku Slaná v meste 
Tornaľa. 
 Investičný rozvoj štátneho podniku bol v 
roku 2019 zameraný aj na prípravu a realizáciu 
opatrení na zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity 
riek a biotopov definovaných Vodným plánom 
Slovenska, v súlade so smernicou Európske-
ho parlamentu  a Rady 2000/60/ES, ktorou sa 
ustanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia 
spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva 
(transponovanou do zákona č. 364/2004 Z. z.). 
Financovanie projektov uplatnených vo výzvach 
zo zdrojov Európskych štrukturálnych a investič-
ných fondov prostredníctvom projektov uplatne-
ných vo výzvach Operačného programu Kvali-
ta životného prostredia (OP KŽP). V roku 2019 
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boli svojím rozsahom a príspevkom k zabezpe-
čeniu pozdĺžnej kontinuity riek a biotopov naj-
významnejšie opatrenia na toku Hron na vodnej 
stavbe Veľké Kozmálovce a na hati na území 
mesta Martin na toku Turiec. Celkom prebie-
hala realizácia 13 projektov na zabezpečenie 
pozdĺžnej kontinuity riek a biotopov na vodných 
tokoch Myjava, Rudava, Turiec, Hron, Štiavnica, 
Rimava, Osrblianka a Slaná a ďalších 30 projek-
tov bolo v štádiu prípravy. V rámci opráv a údr-
žieb bolo v roku 2019 spriechodnených 6 migrač-
ných bariér na vodných tokoch Levočský potok, 
Lomnica, Večný potok. Z opatrení pre zabez-
pečenie laterálnej spojitosti mokradí a inundácií 
s tokom pokračovala príprava opatrení zamera-
ných na spriechodnenie ramien na Malom Dunaji 
v rámci zabezpečenia pozdĺžnej kontinuity riek a 
biotopov na hatiach Nová Dedinka a Čierna Voda.
 Vyššie spomínaná investičná výstavba 
podniku bola v roku 2019 realizovaná z prostried-
kov OP KŽP vo výške približne 14,8 mil. eur a do-
tácia na úhradu nákladov zo ŠR bola 8,5 tis. eur.
      SVP, š. p., v roku 2019 venoval vý-
znamnú pozornosť aj ďalším oblastiam, z kto-
rých považujem za potrebné vyzdvihnúť najmä 
oblasť monitorovania a hodnotenia kvality, stavu 
a kvantity povrchových vôd, ktorú podnik zabez-
pečoval prostredníctvom projektu „Monitorova-
nie fyzikálno-chemických a biologických prvkov 
kvality vôd v rokoch 2016 – 2020“ podľa Rámco-
vého programu monitorovania vôd Slovenska na 
roky 2016 – 2021 a jeho Dodatku na rok 2019. 
V súlade s uvedeným podnik tak v roku 2019 
monitoroval 508 odberných miest v 403 útva-
roch povrchových vôd, kde sledoval 101 uka-
zovateľov vstupujúcich do hodnotenia ekologic-
kého a chemického stavu útvarov povrchových 
vôd. V rámci toho bolo vykonaných 160 207 
analýz ukazovateľov ekologického a chemic-
kého stavu vodných útvarov povrchových vôd. 
 Čo sa týka mimoriadneho zhoršenie 
kvality vôd, zaevidovaných bolo celkovo 36 
prípadov podozrenia na mimoriadne zhorše-
nie kvality povrchových alebo podzemných 
vôd, z ktorých bolo ako mimoriadne zhorše-
nie kvality vôd orgánom štátnej vodnej správy 
identifikovaných 27 prípadov, čo je približne na 
rovnakej úrovni ako v roku 2017 a 2018, keď 
bolo riešených po 30 prípadov. V roku 2019 
(tak ako v predchádzajúcich rokoch) prevlá-
dalo znečistenie ropnými látkami. Mimoriadne 
zhoršenie kvality vôd spôsobili aj úniky zne-
čisťujúcich látok z čistiarní odpadových vôd 
do vodných tokov, pesticídy, či silážne šťavy.
 Na úseku ochrany kvality vôd SVP, 
š. p., v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vo-
dách a nariadenia vlády Slovenskej republiky 
č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška 

neregulovaných platieb, výška poplatkov a pod-
robnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania 
vôd v znení neskorších predpisov, vykonával aj 
činnosti súvisiace so systematickým sledova-
ním kvality vypúšťaných odpadových vôd zo 
zdrojov znečistenia. Pre  stanovenie poplatkov 
za vypúšťané znečistenie nad rámec limitov 
stanovených uvedeným nariadením vlády, bolo 
v oblasti vypúšťania odpadových vôd do povr-
chových vôd v roku 2019 monitorovaných 115 
spoplatnených zdrojov znečistenia. Okrem toho 
SVP, š. p., vykonával v rozsahu spoplatnených 
ukazovateľov monitorovanie 134 potenciálne 
spoplatnených zdrojov znečistenia na overenie 
údajov nahlasovaných znečisťovateľmi, kde sa 
množstvá a kvalita vypúšťaných odpadových 
vôd pohybujú na hranici spoplatnenia. V rámci 
tejto činnosti bolo  odobratých 1 809 vzoriek od-
padových vôd a vykonaných viac ako 39 tisíc 
analýz ukazovateľov znečistenia vypúšťaných 
odpadových vôd. 
 V roku 2019 štátny podnik zabezpečo-
val technicko-bezpečnostný dohľad (TBD) nad 
vodnými stavbami s celkovými nákladmi cca 
1,5 mil. eur, z toho výkon TBD poverenou orga-
nizáciou predstavoval cca 1,07 mil. eur, defor-
mačné merania si vyžiadali 181 tis. eur a špe-
ciálne merania, posudky, štúdie a prieskumy 
takmer 251 tis. eur. V týchto nákladoch nie je 
zahrnutý dohľad zabezpečovaný vlastnými pre-
vádzkovými pracovníkmi podniku na vodných 
stavbách III. a IV. kategórie.
 V rámci prípravy Plánov manažmentu 
povodňového rizika na roky 2022 - 2027 v rámci
2. plánovacieho cyklu, ktorých základným cie-
ľom je, v súlade so smernicou o hodnotení a ma-
nažmente povodňového rizika, prostredníctvom
navrhnutých preventívnych PPO, znížiť nepriaz-
nivé dôsledky povodní na ľudské zdravie, život-
né prostredie, kultúrne dedičstvo a hospodársku
činnosť pre jednotlivé geografické oblasti, v kto-
rých existuje potenciálne významné povodňové
riziko alebo v ktorých možno predpokladať, že
je pravdepodobný jeho výskyt. Prehodnotenie a 
aktualizáciu predbežného hodnotenia povodňo-
vého rizika ako prvý krok pre prehodnotenie a 
aktualizáciu máp povodňového ohrozenia a 
máp povodňového rizika a následnej aktuali-
zácie Plánov manažmentu povodňového rizika, 
SVP, š. p., vypracoval už v roku 2018 a predložil 
MŽP SR na zverejnenie na jeho webovom sídle 
v termíne do 22. decembra 2018.
 SVP, š. p., v súčinnosti so Slovenskou 
agentúrou životného prostredia, sprístupnil 
v roku 2019 prehodnotenie predbežného hod-
notenia povodňového rizika a jeho aktualizáciu 
EK Predbežným hodnotením povodňového ri-
zika boli určené, resp. potvrdené geografické 
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oblasti, v ktorých existuje potenciálne významné 
povodňové riziko, alebo v ktorých možno pred-
pokladať, že je pravdepodobný jeho výskyt, 
a pre ktoré sa vypracúvajú mapy povodňo-
vého ohrozenia a mapy povodňového rizika. 
Vzhľadom na veľký rozsah prác a obsahovú 
štruktúru vytvárania predmetných máp, tieto je 
nevyhnutné realizovať dodávateľským spôso-
bom prostredníctvom projektu financovaného 
zo zdrojov štátneho rozpočtu a OP KŽP. Avšak 
v roku 2019 SVP, š. p., nemal k dispozícii po-
trebné finančné zdroje na realizáciu predmetnej 
úlohy, napriek predloženiu žiadosti o NFP a do-
kumentácie verejného obstarávania. V prípade 
nezabezpečenia krytia potrebných nákladov nie 
je možné zo strany štátneho podniku garantovať 
splnenia predmetnej legislatívnej povinnosti. 
 Celkové náklady podniku za rok 2019 
dosiahli výšku 160,1 mil. eur, čo predstavuje ná-
rast oproti roku 2018 o 10,85 %. Rast nákladov 
zaznamenali predovšetkým náklady na  opravy 
a udržiavanie o 10 mil. eur, mzdové náklady o 
viac ako 2 mil. eur, náklady na sociálne zabez-
pečenie, sociálne poistenie, zákonné sociál-
ne náklady a ostatné sociálne náklady takmer 
o 3 mil. eur a rástli aj ostatné náklady, kde sa 
prejavili aktualizácie rezerv na súdne spory.
 Zo štátneho rozpočtu SR boli pridelené 
SVP, š. p., finančné prostriedky na bežné vý-
davky vo výške  27,5 mil. eur a na kapitálové 
výdavky vo výške viac ako 9,4 mil. eur (pontó-
ny, plavidlo, prídavné zariadenia a PPO na rieke 
Nitra). 
 SVP, š. p., dosiahol za rok 2019 výnosy 
vo výške viac ako 142,1 mil. eur. Dosiahnuté vý-
nosy boli oproti predchádzajúcemu roku vyššie 
o 23 %. Dosiahnutý objem výnosov ovplyvnili 
predovšetkým finančné prostriedky zo štátne-
ho rozpočtu (neregulované platby, povodňové 
zabezpečovacie práce) a z Environmentálne-
ho fondu finančné prostriedky na sledovanie 
správnosti výpočtu a  určovanie výšky poplat-
kov za odber podzemných vôd a poplatkov 
za vypúšťanie odpadových vôd do povrcho-
vých vôd).  Nárast v roku 2019 zaznamenali 
tržby za povrchovú vodu, o 2,7 % oproti roku 
2018, ako aj tržby za hydroenergetický poten-
ciál o 27,4 %. Tržby z MVE oproti roku 2018 
sú nižšie o  6,6 %. SVP, š. p., v roku 2019 do-
siahol hospodársky výsledok -17,965 mil. eur.
   Napriek uvedeným výsledkom v roku 
2019 a nárastu nákladov na opravy a údržbu 
majetku, musím sa pozastaviť pri problematike, 
ktorá ma dlhodobo znepokojuje a s jej vývojom 
ako vodohospodár nemôžem byť spokojný. 
Dlhodobý hmotný majetok štátu v správe SVP, š. 
p., ako som už spomínal, predstavuje hodnotu 
1,4 mld. eur. Finančné prostriedky na realizáciu

opráv a údržby tohto majetku štátu, v zmysle zá-
kona o vodách a nariadenia vlády SR, zabezpe-
čuje štát v rámci štátneho rozpočtu na príslušný
rok. Tento príspevok štátu je však dlhodobo 
poddimenzovaný a od roku 2010 finančný defi-
cit predstavuje viac ako 200 mil. eur a žiaľ kaž-
doročne sa tento schodok zväčšuje. Dôsledkom 
toho stavu je, že na existujúcich vodných stav-
bách, z ktorých mnohé majú aj viac ako šesť-
desiat rokov, čoraz častejšie vznikajú problémy 
vyplývajúce z ich starnutia. Tieto problémy sa 
prejavujú deformáciou zemných a betónových 
častí stavieb, degradáciou tesniacich prvkov v 
telesách hrádzí a ich podloží, koróziou a osla-
bovaním kovových častí hradiacich konštrukcií 
a regulačných uzáverov. SVP, š. p., problémy 
vznikajúce zo starnutia vodných stavieb rieši už 
dlhodobo len nevyhnutnými opravami, v rámci 
svojich finančných možností, ktoré nepriaznivú 
situáciu neriešia a postupne dochádza k havári-
ám vodných stavieb. Uvedenú situáciu považu-
jem za dlhodobo neudržateľnú a je nevyhnutné 
okamžité riešenie už vzniknutých havárií, resp. 
riešenie zlého technického stavu vodných sta-
vieb, kde môže nastať v budúcnosti havária. 
 V súlade s § 78 ods. 2, 3 písm. e) a f) 
a ods. 4 písm. c)  zákona z. o vodách a nad-
väzne s § 1 ods. 1 až 3 nariadenia vlády SR č. 
755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška ne-
regulovaných platieb, výška poplatkov a pod-
robnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania 
vôd, v znení neskorších predpisov, SVP, š. p., 
každoročne predkladá žiadosť na úhradu eko-
nomicky oprávnených nákladov na poskytova-
nie neregulovaných služieb, ktorými sú udržia-
vanie splavnosti vodných ciest a označovanie 
plavebnej dráhy na plavbu na vodných cestách 
na účely používania vôd na plavbu, ochrana 
pred povodňami a správa povodí a zverené-
ho majetku štátu, ako aj odbery povrchových 
vôd na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy 
na nasledujúci rozpočtový rok, prostredníc-
tvom MŽP SR z prostriedkov štátneho rozpočtu.
            SVP, š. p., v roku 2019 pri spracovaní 
požiadavky na finančné prostriedky na zabez-
pečenie služieb vo verejnom záujme na rozpoč-
tový rok 2020 vychádzal z ustanovení vyššie 
uvedených právnych predpisov v súčinnosti s 
vyhláškou č. 224/2016 Z. z., ktorou sa ustano-
vuje cenová regulácia odberu povrchovej vody 
a energetickej vody z vodných tokov a využí-
vania hydroenergetického potenciálu vodných 
tokov (ktorá je nesporným doplnením krytia 
celkových ekonomicky oprávnených nákladov 
podniku prostredníctvom regulovaných platieb) 
a rešpektovaním  smernice MŽP SR z 28. ok-
tóbra 2019 č. 4/2019-4.3, ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti predkladania ekonomicky oprávne-
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ných nákladov na neregulované služby vo vod-
nom hospodárstve a spôsob uhrádzania týchto 
nákladov štátom prostredníctvom rozpočtovej 
kapitoly MŽP SR. Na základe ustanovených 
pravidiel SVP, š. p., na rok 2020 žiadal na ne-
regulované služby zo štátneho rozpočtu SR 
72 001 000 eur. Táto suma je bez zohľadnenia 
ekonomicky oprávnených nákladov, súvisia-
cich s majetkom, ktorý SVP, š. p., v súčasnos-
ti preberá do svojej správy od iných správcov, 
a to podľa zákona o vodách, pričom ide o cca 
23 tis. km vodných tokov a vodných stavieb na 
nich vybudovaných, ktoré sú preberané v po-
merne zlom technickom stave. Štátnemu podni-
ku bolo na rok 2020 zo štátneho rozpočtu sku-
točne pridelených na neregulované služby 8,0 
mil. eur. A naviac, ďalší nastavený vývoj úhrady 
nákladov za neregulované služby zo štátne-
ho rozpočtu prostredníctvom  kapitoly MŽP SR 
smerované do SVP, š. p., predpokladá v roku 
2021 – 7,4 mil. eur a v roku 2022 – 1,9 mil. eur. 
Keďže medziročné znižovanie celkových nákla-
dov podniku má priamy dopad aj na ceny za 
regulované služby, roztáča sa špirála poklesu 
príjmov na všetkých úrovniach (regulované/ne-
regulované, resp. ostatné činnosti), čo vedie k 
postupnému znefunkčneniu všetkých  činností 
SVP, š. p., vyplývajúcich zo zákona o vodách, 
zákona o plavbe a zákona o ochrane pred 
povodňami. 
 V predmetnej súvislosti musím dať do 
priamej pozornosti závery, ku ktorým dospeli 
kontrolóri Najvyššieho kontrolného úradu SR v 
rámci vykonaných kontrol v SVP, š. p., v roku 
2018 a následne v roku 2019 (za obdobie ro-
kov 2016 až 2018), v ktorých sa uvádza, že:
Nedostatok verejných financií sa podpisuje pod 
zlý technický stav vodných stavieb, viaceré z 
nich sú v havarijnom stave a môžu ohroziť oby-
vateľov v ich okolí. NKÚ SR upozorňuje, že strata 
SVP, š. p., dlhodobo rastie a ku koncu roka 2018 
presiahla sumu 169 mil. eur. Naposledy dosiahol 
podnik zisk 2,2 mil. eur v roku 2013. Zlepšenie 
ekonomickej kondície podniku nesľubujú ani os-
tatné zámery ministerstva, ktoré predpokladajú, 
že podnik by mal na svojej prevádzke ušetriť už 
v tomto roku viac ako 11 mil. eur. Ako rizikové sa 
podľa kontrolórov ukazuje aj strednodobé plá-
novanie rozpočtových zdrojov, kedy z rezortné-
ho rozpočtu je pre podnik naplánované krátenie 
štátneho finančného príspevku z tohtoročných 8 
miliónov len na 1,9 mil. eur v roku 2022. Avšak 
iba úsporné opatrenia nepomôžu systémovo a 
ani udržateľne vyriešiť už desať rokov stratové 
hospodárenie strategického štátneho podniku 
a najmä riešiť jeho veľký modernizačný dlh, tý-
kajúci sa vodných stavieb. Podľa kontrolného 
úradu hrozí, že podnik bude musieť zastaviť, 

alebo obmedziť kľúčové aktivity, vrátane činnos-
tí, ktoré musí vykonávať zo zákona, napr. vod-
ného, protipovodňového a tiež zákona o vnút-
rozemskej plavbe. Týmto opatrením sa prehĺbi 
investičný, modernizačný dlh do existujúcich 
vodných stavieb a môže byť ohrozená prevádz-
ka vodných diel. V neposlednom rade je tu aj 
riziko hromadného prepúšťania zamestnancov.
 Podľa národnej kontrolnej autority je 
potrebná systémová zmena riadenia SVP, š. 
p., a zabezpečenie dostatočného finančného 
krytia každoročných činností podniku zo stra-
ny MŽP SR, v súlade so zákonom o vodách 
a Nariadením vlády SR. Prioritne by mal rezort 
prostredníctvom štátneho rozpočtu zabezpečiť 
financovanie vodných stavieb s ohrozenou bez-
pečnosťou ich prevádzky, ako aj stavieb nachá-
dzajúcich sa v havarijnom stave. NKÚ SR tiež 
odporúča Vláde SR upraviť legislatívu v oblasti 
vyrubovania poplatkov za odber podzemných 
vôd a vypúšťanie odpadových vôd tak, aby sa 
ich kľúčovým príjemcom stal subjekt spravujúci 
vodné toky (pravidlá fungovania Environmen-
tálneho fondu). Pre zabezpečenie splavnosti 
a bezpečnosti na Dunaji je nevyhnutné zabez-
pečiť zodpovedajúce technické vybavenie 
a personálne obsadenie v štátnom podniku. 
 Vzhľadom na vyššie uvedené fakty, 
týkajúce sa súčasnej ekonomickej situácie 
podniku, kedy podnik zápasí s nedostatkom 
finančných prostriedkov nevyhnutných na vý-
kon základných činností, na realizáciu plá-
novanej investičnej činnosti, či na realizáciu 
opráv a údržby existujúceho štátneho vodo-
hospodárskeho majetku a najmä v záujme 
odvrátenia rizika zastavenia kľúčových aktivít 
podniku, ohrozenia prevádzky vodných diel 
a v neposlednom rade hromadného prepúš-
ťania zamestnancov, žiadame s vysokou na-
liehavosťou o riešenie tejto zložitej ekono-
mickej situácie správcu vodohospodársky 
významných vodných tokov a vodných stavieb.
 Záverom by som sa rád poďakoval za 
dobrú a konštruktívnu spoluprácu v roku 2019 
zakladateľovi SVP, š. p., MŽP SR a rovnako sa 
chcem poďakovať všetkým zamestnancom 
podniku za vysoko kvalifikovanú a obetavú prá-
cu odvedenú v uplynulom roku v záujme vodné-
ho hospodárstva a obyvateľov Slovenska.

Ing. Stanislav Gáborík
generálny riaditeľ



VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

8

II. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA 
PODNIKU

 

II. 1 Identifikačné údaje

Názov podniku: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Právna forma: Štátny podnik

Sídlo podniku: Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica

IČO: 36 022 047

IČ DPH: SK 2020066213

Bankové spojenie:
Všeobecná úverová banka, a. s.

Číslo účtu: 2960014556 / 0200 
IBAN SK 78 0200 0000 0029 6001 4556

Zakladateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Obchodný register: Okresný súd Banská Bystrica, odd. Pš, Vložka číslo: 713/S
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 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY-
PODNIK, štátny podnik (ďalej len „SVP, š. p.“, 
alebo podnik) so sídlom v Banskej Štiavnici, bol 
založený zakladacou listinou číslo 3555/1996-
100 zo dňa 19. decembra 1996 v súlade s prís-
lušnými ustanoveniami zákona č. 111/1990 Zb. 
o štátnom podniku v platnom znení ako štátny 
podnik na uspokojovanie verejnoprospešných 
záujmov, ktorý má celoslovenskú pôsobnosť 
a ktorého základným poslaním je vykonávanie 
verejnoprospešných činností a zabezpečenie 
správy vodohospodársky významných a ďal-
ších vodných tokov a vodných stavieb na nich 
vybudovaných a tiež správu jednotlivých po-
vodí. SVP, š. p., vznikol 1. júla 1997 z majetko-
vej podstaty a ako právny nástupca bývalých 
štátnych podnikov povodí, z ktorých prevzal 
majetok, práva a záväzky a ktoré sa stali jeho 
samostatnými organizačnými zložkami s vyme-
dzenými delegovanými právomocami, pričom 
súčasné vnútorné organizačné usporiadanie 
podniku v plnom rozsahu zohľadňuje existenciu 
prirodzených hydrologických povodí.
 Na základe rozhodnutia Ministerstva 
pôdohospodárstva SR číslo 1469/2001-250/180 
zo dňa 14. marca 2001 a jeho Dodatku č. 1 zo 
dňa 29. marca 2001 bol ku dňu 31. mája 2001 
do SVP š. p. zlúčený bývalý Výskumný ústav 
meliorácií a krajinného inžinierstva Bratislava 
ako príspevková organizácia, z ktorej vznikol v 
rámci podniku osobitný odštepný závod – OZ 
Hydromeliorácie.
 V nadväznosti na ustanovenia § 40b/, 
ods. 5 zákona NR SR č. 139/2003 Z. z. z 9. aprí-
la 2003, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR 
č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a 
organizácii ústrednej štátnej správy v znení ne-
skorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon 
č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, prešla zakladateľská pôsobnosť 

k SVP, š. p., s účinnosťou od 1. mája 2003 z 
Ministerstva pôdo-hospodárstva SR na Minister-
stvo životného prostredia SR.
 Rozhodnutím Ministerstva pôdohospo-
dárstva SR č. 2018/03-420/116 a 2019/03-
420/117 zo dňa 11. marca 2003 o založení pod-
niku Hydromeliorácie, š. p. Bratislava vyňal sa 
majetok predstavujúci závlahové a odvodňova-
cie zariadenia a ku dňu 1. júla 2003 bol vložený 
do samostatného š. p. Hydromeliorácie Bratisla-
va a bol zrušený Odštepný závod Hydromelio-
rácie.
 V súvislosti s implementáciou Rámcovej 
smernice EÚ o vode v podmienkach Slovenskej 
republiky, s účinnosťou od 1. mája 2004 sa 
vykonala organizačná zmena podniku:

a) zrušili sa odštepné závody Povodie Du-
naja v Bratislave, Povodie Váhu v Piešťanoch, 
Povodie Hrona v Banskej Bystrici a Povodie 
Bodrogu a Hornádu v Košiciach a vznikli nové 
odštepné závody OZ Bratislava, OZ Piešťany, 
OZ Banská Bystrica a OZ Košice,

b) namiesto tzv. územných závodov vznik-
li závod Dunaj Bratislava, závod Vodné dielo 
Gabčíkovo a správy povodí, ktorých pôsobnosť 
je zosúladená s čiastkovými povodiami a urče-
nými oblasťami povodí v Slovenskej republike.

 Rozhodnutím ministra životného pros-
tredia Slovenskej republiky zo dňa 14. decem-
bra 2007 došlo k zmene sídla SVP, š. p., a od 
20. februára 2008 bolo sídlom spoločnosti Ná-
mestie gen. M. R. Štefánika 1, 010 71 Žilina.

 Rozhodnutím ministra životného pros-
tredia Slovenskej republiky z 20. apríla 2010 do-
šlo k zmene sídla SVP, š. p., a od 1. júna 2010 
je opätovne sídlom štátneho podniku Radničné 
námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica.

II. 2 Vznik a poslanie podniku 
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• správa zverených vodných tokov 
a zabezpečenie všetkých ich funkcií, výkon prá-
va hospodárenia s vodnými tokmi a vodohos-
podárskymi dielami, ktoré sú na nich vybudované,

• zabezpečenie účinnej ochrany vôd, 
vodných tokov a vodohospodárskych diel,

• výkon osobitných činností, ktoré súvisia 
so spravovanými hraničnými tokmi,

• zabezpečenie dodávok povrchovej 
vody z vodných tokov a vodných nádrží, vrátane 
jej využitia na výrobu elektrickej energie a v roz-
sahu určenom orgánmi štátnej vodnej správy,

• zabezpečenie rozvoja, prevádzky 
a údržby vodných ciest, vytváranie podmie-
nok na využívanie vodných tokov a nádrží na 
plavbu a iné národohospodárske využívanie,

• vykonávanie zabezpečovacích prác na 
ochranu pred povodňami na vodných tokoch 
a vodných dielach, plnenie úloh vyplývajúcich 
z povodňových plánov a rozhodnutí povo-
dňových komisií počas povodňovej aktivity,

• vykonávanie stavebnomontážnych a 
údržbárskych prác, ťažba riečnych materiálov, 
ťažba a výroba kameniva a výrub stromov 
rastúcich mimo lesa,

• sledovanie a vyhodnocovanie kvality 
vôd vo vodných tokoch, odberov vôd a iného 
nakladania s vodami, vyberanie odplát podľa 
osobitných predpisov,

• plnenie ďalších úloh, vyplývajúcich 
pre štátny podnik zo zákona o vodách, vrá-
tane dozornej činnosti v chránených vodohos-
podárskych oblastiach,

• prevádzkovanie rybného hospodárstva 
podniku,

• dispečerské riadenie vodohos-
podárskych a ostatných podnikových činností,

• určovanie skutočnej výšky poplatkov za 
odbery podzemných vôd a výšky poplatkov za 
vypúšťanie odpadových vôd do povrchových  
vôd,

• zabezpečovanie činností súvisiacich 
so správou vodných tokov a správou povo-
dí a činností verejnoprospešného charakteru,

• vykonávanie činností súvisiacich so 
správou podzemných vôd v rozsahu vymedze- 
nom zákonom č. 364/2004 Z.z. o vodách a o 
zmene a doplnení zákona SNR č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch v znení neskorších pred-pisov 
(vodný zákon) v znení neskorších predpisov

• vykonávanie činností súvisiacich s plá-
novaním v povodiach a v oblasti povodí a za-
bezpečenie úloh obrany a krízového riadenia.

II. 3 Predmet činnosti

 Hlavným predmetom činnosti podniku je správa a ochrana povrchových a podzemných 
vôd a komplexná hydroekologická činnosť v povodiach, predovšetkým:



VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

11

II. 4 Organizačné usporiadanie podniku

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Podnikové riaditeľstvo

Odštepný závod 
Bratislava

Riaditeľstvo odštepného závodu

Závod Dunaj
Bratislava

Správa povodia 
horného Váhu
Ružomberok

Správa povodia 
Moravy
Malacky

Správa povodia 
stredného Váhu I.

Púchov

Správa povodia 
horného Hrona

Zvolen

Správa povodia 
Hornádu a bodvy

Košice

Správa vnútorných 
vôd

Šamorín

Správa povodia 
stredného Váhu II.

Piešťany

Správa povodia 
dolného Hrona a 

dolného Ipľa
Levice

Správa povodia 
Laborca

Michalovce

Správa vnútorných 
vôd

Komárno

Správa povodia 
dolného Váhu 

Šaľa

Správa povodia 
horného Ipľa

Lučenec

Správa povodia 
Dunajca a Popradu

Poprad

Závod Vodné dielo
Gabčíkovo

Správa povodia 
hornej Nitry 
Topoľčany

Správa povodia 
Slanej

Rimavská sobota

Správa povodia 
Bodrogu
Trebišov

Správa povodia 
dolnej Nitry 

Nitra

Odštepný závod 
Pieštany

Riaditeľstvo odštepného závodu

Odštepný závod 
Banská Bystrica

Riaditeľstvo odštepného závodu

Odštepný závod 
Košice

Riaditeľstvo odštepného závodu

       

 Výkon verejnoprospešných a podnikateľských aktivít sa priamo zabezpečuje na jednot-
livých odštepných závodoch, na špecializovaných závodoch a správach povodí, ktorých rozsah 
,pôsobnosti, kompetencie a vzájomné vzťahy sú vymedzené organizačným poriadkom a ďalšími 
vnútropodnikovými organizačnými a riadiacimi normami.
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II. 5 Štatutárne orgány podniku

Ing. Stanislav Gáborík
generálny riaditeľ

Mgr. Michal Budinský
riaditeľ úseku 

generálneho riaditeľa

Ing. Jozef Dúcz
riaditeľ odštepného 
závodu Bratislava

Ing. Pavel Virág
technicko-prevádzkový 

riaditeľ

Ing. Jozefína Slezáková
riaditeľka odštepného

 závodu Piešťany

Ing. Mgr. Dalibor 
Černička, PhD.
ekonomický riaditeľ

Ing. Milan Žiak
riaditeľ odštepného 

závodu Banská Bystrica

Ing. Ladislav Bariak
riaditeľ spoločných 

činností a informačných 
technológií

Ing. Roman Ivančo, PhD.
riaditeľ odštepného 

závodu Košice

Mgr. Ján Szabó
technicko-investičný 

riaditeľ

Personálne zmeny v roku 2019:

 Dňom 21.05.2019 bol z funkcie ekonomického riaditeľa SLOVENSKÉHO VODOHOS-
PODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku, odvolaný Ing. Bruno Patúš.
 Od 22.05.2019 do 08.09.2019 bol dočasne poverený riadením Úseku ekonomického ria-
diteľa SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku, Ing. Henrich Kopál, 
ekonomický námestník Odštepného závodu Piešťany.
 Dňom 09.09.2019 bol do funkcie ekonomického riaditeľa SLOVENSKÉHO VODOHOS-
PODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku, vymenovaný Ing. Mgr. Dalibor Černička, PhD.
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 Ku koncu roku 2019 zabezpečoval SVP, š. p. správu a prevádzku majetku štátu 
v nasledovnej štruktúre:

Vodné toky a vodné diela Merná jednotka Č. r. V sledovanom 
roku 2019

Dĺžka vodných tokov

km

1 33 503,08

z toho dĺžka upravených tokov (z r. 1) 2 9 296,90

Dĺžka

ochranných hrádzí spolu 3 3 138,62

odvodňovacích kanálov 4 1 685,39

závlahových kanálov 5 0,00

umelých kanálov a privádzačov 6 41,69

plavebných kanálov 7 38,50

Čerpacie a prečerpávacie stanice

počet

8 77

Hate spolu 9 251

v tom
pevné hate 10 44

pohyblivé a zmiešané hate 11 197

z r. 9

s energetickým využitím 12 41

s plavebným zariadením 13 4

inštalovaný výkon (z r. 12) MW 14 17,12

Plavebné komory

počet

15 15

Vodné elektrárne spolu 16 36

    z toho malé vodné elektrárne 17 36

Inštalovaný výkon vodných elektrární spolu (z r. 16)
MW

18 8,42

    z toho malých vodných elektrární (z r. 17) 19 8,42

 Veľké vodné nádrže
počet 20 47

tis. m³ 21 1 921 217,68

II. 6 Materiálno - technická základňa podniku
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Vodné toky a vodné diela Merná jednotka Č. r. V sledovanom 
roku 2019

z r. 20
nádrže s energetickým využitím počet 22 29

inštalovaný výkon nádrží (z r. 22) MW 23 908,80

Ostatné vodné nádrže
počet 24 255

tis. m³ 25 59 151,91

Vodárenské 
nádrže

(z r. 20 + 24) počet 26 8

(z r. 21 + 25) tis. m³ 27 169 459,28

Vodné nádrže 
spolu

(z r. 20 + 24) počet 28 311

(z r. 21 + 25) tis. m³ 29 1 984 211,08

Ovládateľný objem nádrží

tis. m³

30 1 647 022,44

Retenčný objem nádrží 31 258 555,71

Zásobný objem nádrží 32 1 340 648,17

Plocha  nádrží km² 33 216,22

Množstvo odpadových vôd vypúšťaných do vod-
ných tokov tis. m³ 34 233 768,84
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UKAZOVATEĽ v eur 

Majetok spolu 1 445 400 080

Neobežný majetok spolu 1 380 034 379

z toho:
a) dlhodobý nehmotný 3 391 091

b) dlhodobý hmotný majetok 1 376 643 288

 Obežný majetok 64 660 026

 z toho:

a) zásoby 3 760 252

b) dlhodobé pohľadávky 25 372 399

c) krátkodobé pohľadávky 23 925 417

d) finančné účty 11 601 958

Časové rozlíšenie 705 675

Spolu vlastné imanie a záväzky 1 445 400 080

Vlastné imanie 914 275 257

z toho:

a) základné imanie 910 969 362

b) fondy 0

c) výsledok hospodárenia minulých rokov 21 271 206

d) výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po 
zdanení - 17 965 311

Záväzky spolu 226 332 318

z toho:

a) rezervy 29 844 064 

b) dlhodobé záväzky 138 784 718

c) krátkodobé záväzky 28 748 718

d) bankové úvery a výpomoci 28 954 818

Časové rozlíšenie spolu 304 792 505

II. 7 Vybrané ekonomické ukazovatele – majetok
štátu v správe podniku k 31. decembru 2019
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II. 8 Ďalšie informácie o činnosti, podnikateľských 
a ďalších aktivitách podniku
Obstaranie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií

 V roku 2019  SVP, š. p., neobstaral  dočasné listy, obchodné podiely a nevydal ani vlastné 
akcie. 

Organizačná zložka podniku v zahraničí

        SVP, š. p., nemá zriadenú a ani evidovanú organizačnú zložku v zahraničí.

III. ČINNOSTI PODNIKU
III. 1 Odbery povrchovej vody
 Celkový odber povrchovej vody v roku 2019 bol vo výške 238 678 tis. m³, čo predstavuje 
pokles o 1174 tis. m³ oproti predchádzajúcemu roku. Najvýznamnejší odberatelia povrchovej vody 
sú spoločnosti:

 •   Slovnaft, a. s. Bratislava, v objeme 35 028 tis. m³ povrchovej vody;

 •   U. S. Steel Košice, v objeme 27 288 tis. m³ ;

 •   Mondi SCP, a. s. Ružomberok, v objeme 25 541 tis. m³;    

 •   SE a. s., Bratislava – EBO Jaslovské Bohunice, v objeme  22 275  tis. m³.

 Tržby za povrchovú vodu za rok 2019 predstavujú 26,306 mil. eur, oproti roku 2018 vo výške 
25,608 mil. eur vzrástli o 698 tis. eur, čo predstavuje nárast o 2,7%.
 
 Dodávky     povrchovej   vody    jednotlivým   odvetviam   a    vybraným  odberateľom za 
roky 2014 - 2019 zaznamenali nasledovný vývoj:      

UKAZOVATEĽ 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Dodávky povrchovej vody celkom 221 695 227 739 217 947 239 821 239 852 238 678

z toho: 1. výroba pitnej vody 42 452 44 848 43 927 45 266 44 747 45 336

            2. pre priemysel celkom 178 160 181 448 172 680 177 098 182 663 179 773

            3. pre potravinárstvo 831 933 958 950 844 852

            4. pre závlahy 0 0 0 16 251 11 308 12 467 

            5. ostatné odbery 252 510 382 255 290 250

 v tis. m³
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mer. J./
rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Platba za 
HEP

tis. 
MWh 2 107 1 763 1 981 1 938 1 485 1 812

tis. eur 32 888 27 587 29 162 26 693 20 349 25 925

Tržby za 
energetickú 

vodu

tis. m³ 2 729 321 2 352 528 2 573 346 2 971 787 2 061 789 2 442 632 

tis. eur 453 390 427 503 349 413

III. 3 Výber poplatkov za odbery podzemnej vody 
a vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd

 Poplatky za užívanie vôd, vrátane po-
platkov za odbery podzemných vôd na zavlažo-
vanie poľnohospodárskej pôdy, sú podľa záko-
na č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona 
SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení ne-
skorších predpisov (vodný zákon) príjmom En-
vironmentálneho fondu, ktorý koná vo veciach 
vyberania a vymáhania týchto poplatkov. SVP, 
š. p., ako správca vodohospodársky význam-
ných vodných tokov, koná vo veciach určovania 
skutočnej výšky poplatkov za užívanie vôd pod-

ľa zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. 
Výsledkom správnych konaní sú rozhodnutia o 
výške poplatkov pre jednotlivých odberateľov a 
znečisťovateľov na príslušný kalendárny rok.
        Poplatky za odbery podzemných vôd je 
povinný platiť ten, kto odoberá podzemné vody 
a prekračuje zákonom určené ročné, alebo 
mesačné množstvo odobratých vôd. Poplatky 
za vypúšťanie odpadových vôd platí ten, kto 
vypúšťa odpadové vody, alebo osobitné vody 
do povrchových vôd, alebo podzemných vôd 

III. 2 Platby za využívanie hydroenergetického
potenciálu vodných tokov 
 Platby za hydroenergetický potenciál vodných tokov (celková energia odtekajúcej vody, 
ktorej časť sa využíva na výrobu elektrickej energie, HEP),  predstavujú jeden z najvýznamnejších 
zdrojov tržieb podniku. 
 
 Platby za HEP za rok  2019 predstavujú sumu 25,925 mil. eur, čo predstavuje oproti roku 
2018 nárast o 5,576 mil. eur, v percentuálnom vyjadrení nárast  o 27,4 % predovšetkým z dôvodu 
priaznivých hydrologických  podmienok.

 Najvýznamnejšími  odberateľmi  HEP sú:

 •   Slovenské elektrárne, a. s., Bratislava,
 •   ZSE Energia, a. s., Bratislava, 
 •   Dmi Trade, a. s., Púchov, 
 •   Hydro-Gen a. s., Nitra, 
 •   MVE Trenčín, s. r. o.,
 •   MVE, a. s. Bratislava.

 Platby za energetickú vodu za rok 2019 predstavujú 0,413 mil. eur, čo predstavuje oproti 
roku 2018 nárast o 0,064 mil. eur, v percentuálnom vyjadrení nárast o 18,4 %. Tržby za energetickú 
vodu sú z VD Žilina a odberateľom je Vodohospodárska výstavba, š. p., Bratislava.

 Platby za HEP a tržby za energetickú vodu za roky 2014 - 2019 zaznamenali nasledovný 
vývoj: 
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III. 4 Zabezpečovanie plavebných podmienok 
a vytyčovanie plavebnej dráhy

nad zákonom stanovené ročné, alebo mesačné 
množstvá a súčasne prekročí ustanovené limit-
né koncentračné a bilančné hodnoty znečiste-
nia v príslušnom ukazovateli znečistenia. Odbe-
ratelia a znečisťovatelia uhrádzajú poplatky za 
užívanie vôd priamo na účet Environmentálneho 
fondu.
        V roku 2019 bolo spoplatnených celkom 471 
odberateľov podzemných vôd, ktorí mali uhradiť 
v prospech Environmentálneho fondu poplatky 
vo výške 10,226 mil. eur. Samostatne boli posu-
dzovaní odberatelia podzemných vôd, ktorí odo-
beranú vodu využívajú na zavlažovanie poľno-
hospodárskej pôdy. Z nich bolo spoplatnených 
6 odberateľov, ktorí odobrali podzemnú vodu na 
zavlažovanie v množstve väčšom ako 50 tis. m³, 

čo je zákonom stanovený limit na spoplatnenie 
a za tieto odbery boli Environmentálnemu fondu 
odvedené poplatky vo výške 4,47 tis. eur. Za vy-
púšťanie odpadových vôd do povrchových vôd 
bolo v roku 2019 spoplatnených 115 znečisťo-
vateľov, ktorí odvádzali v prospech Environmen-
tálneho fondu poplatky vo výške 2,974 mil. eur. 
Množstvo vypustených odpadových vôd len od 
spoplatnených znečisťovateľov predstavovalo 
195 455 tis. m³. Za účelom overovania údajov a 
zisťovania skutočných množstiev vypusteného 
znečistenia SVP, š. p., v priebehu roka odobral 
a vo svojich vodohospodárskych laboratóriách 
analyzoval 1 809 vzoriek odpadových vôd. 

 Činnosť SVP, š. p., v starostlivosti o vod-
né cesty, vyplývajúcu pre podnik zo zákona č.
338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe v znení 
neskorších predpisov a zákona č. 364/2004 Z.
z. o vodách v znení neskorších predpisov,  za-
bezpečoval podnik najmä prostredníctvom SVP,
š. p., OZ Bratislava na medzinárodnej dunajskej 
vodnej ceste. Okrem vytyčovania plavebnej drá-
hy plávajúcimi a pobrežnými plavebnými znakmi 
sa v rámci tejto činnosti realizovali opravy bre-
hových opevnení, smerných stavieb vodného 
toku Dunaj a zabezpečovalo sa odstraňovanie 
plavebných prekážok. 
 Pri zabezpečovaní plavebných pod-
mienok bola hlavná pozornosť venovaná 
medzinárodnejrodnej vodnej ceste na Dunaji, 
podliehajúcej režimu AGN za účelom dodržania 
odporúčaní Dunajskej komisie pre nutné para-
metre resp. plavebné gabarity vodnej cesty a 
zlepšeniu plavebných podmienok v brodových 
úsekoch. Plavebná činnosť, ktorú vykonáva SR 
v zmysle medzinárodných dohovorov a plat-
ných zákonov v úzkej spolupráci s Dopravným 
úradom SR a plavebnými orgánmi Rakúska a 
Maďarska, obsahovala najmä vytyčovanie pla-
vebnej dráhy a všetkých súvisiacich objektov, 
pravidelné merania skalných prahov, brodov a 
plavebných úžin a  nepretržitú prevádzku dozor-
nej plavby na vodnom diele Gabčíkovo. Vytyčo-
vanie plavebnej dráhy na spoločnom úseku Du-
naja sa vykonávalo podľa „Projektu vytyčovania 
plavebnej dráhy Dunaja v úseku rkm 1811–1708 
na roky 2018 - 2019 “ aktualizovaného v roku 
2019 vypracovaného maďarskou stranou. Pri 
vypracovaní projektu vytyčovania zohľadnila 
pripomienky plavebných orgánov. 

Plavebné pomery na úseku Dunaja v rkm 1811-
1708 sa v roku 2019 z dôvodu priemerného vod-
ného režimu 2018,  kedy boli mimoriadne nízke 
vodné stavy, zlepšili. Priemerný vodný stav na 
vodočte Ostrihom bol v roku 2016 185 cm, v 
roku 2017 169 cm v roku 2018 137cm, kým v 
roku 2019 dosiahol 178 cm. Vodný stav pod hla-
dinou nízkej regulačnej a plavebnej vody, kvôli 
nízkym hladinám koncom leta a na jeseň 2019, 
trval 33 dní ( v roku  2016 to bolo 16 dní, 2017 - 
28 dní a v roku 2018 až 106 dní). 
Charakteristiky plavebnej dráhy na brodových 
úsekoch nezodpovedajú odporúčaniam Du-
najskej komisie a dohody EHK OSN. Vytvorené 
brody umožnili v priebehu roka 100 %-né využi-
tie lodného ložného priestoru len na 69,90 % v 
trvaní 255 dní.
 V roku 2019 vytyčovala plavebnú dráhu 
v úseku rkm 1811 – 1791 slovenská  vytyčovacia 
služba a v úseku rkm 1791 – 1708 maďarská vy-
tyčovacia služba s tým, že prevádzku a údržbu 
pobrežných znakov a svietiacich bójí vykonáva-
la každá strana na vlastnom území. Slovenská 
vytyčovacia služba prevádzkovala a udržiava-
la signalizačné zariadenia plavebných otvorov 
medveďovského cestného a komárňanského 
železničného mosta, maďarská vytyčovacia 
služba komárňanského cestného mosta a ostri-
homského mosta. 
 Projekt vytyčovania na roky 2018 - 2019  
obsahuje 84 nesvietiacich,  31 svietiacich bójí, 
191 plavebných znakov a 53 plavebných zna-
kov umiestnených na mostoch, ako aj  radarové 
odrážače. 
 Slovenská vytyčovacia služba v roku 
2019 prevádzkovala a udržiavala 43 nesvie-
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tiacich bójí, 11 svietiacich bóji a 111 rôznych 
znakov. Vytyčovacie lode preplávali 9 712 km. 
V roku 2019  musela doplniť 53 kusov nesvietia-
cich a 3 kusov svietiacich bójí a 32 ks rôznych 
znakov.
 Náklady slovenskej strany na vytyčova-
nie plavebnej dráhy Dunaja v rkm 1791 - 1708 
predstavovali v roku 2019 celkom 383 344 eur. 
Náklady pozostávali z vytýčenia plavebnej drá-
hy, údržby plavebnej dráhy počas plavebnej 
sezóny, výmeny stratených a poškodených pla-
vebných znakov, opravy a údržby plavebných 
znakov a plavebnej signalizácie na mostoch 
patriacich slovenskej strane a odstraňovania 
porastov pred brehovými plavebnými znakmi. 
 Vodohospodárska činnosť pri úprave 
toku a vodnej cesty vykonávaná v rámci spo-
lupráce a v súlade s predpismi a požiadavka-
mi vodohospodárskych orgánov a organizácií 
Rakúska a Maďarska, prostredníctvom komi-
sií pre hraničné vody v oblasti údržby vodných 
ciest, pozostávala z úprav a regulačných prác, 
bagrovacích prác na brodových úsekoch, 
opráv brehových opevnení, plavebných znakov, 
údržby prístavov Bratislava a Komárno, rozvozu 
po vode loďami, prevádzku dispečingov a  po-
chôdzkovej činnosť poriečnych. 
 Celkové náklady slovenskej strany pri 
údržbe vodnej cesty na Dunaji, vrátane vyty-
čovacej služby, dosiahli v roku 2019 úroveň  
2 078 773 eur.
 Na Morave je sledovaná vodná cesta 
patriaca do klasifikačnej triedy Vb po rkm 6,000. 
Ďalej po hranicu s ČR je výhľadovo sledova-
nou vodnou cestou, zatiaľ určenou pre športo-
vú a rekreačnú plavbu. Na Malom Dunaji, ktorý 
je nesledovanou vodnou cestou, slúžiacou pre 
potreby športu a rekreácie, bola vykonávaná 
údržba a starostlivosť o povodňovú a plaveb-
nú priechodnosť, ako aj značenie plavebných 
prekážok, ako sú malé vodné elektrárne, mosty, 
lávky a pod. 
 Medzi výhľadovo sledované vodné 
cesty podľa §3, ods. (4), písm. f) vyhlášky č. 
22/2001 Z. z. sú zaradené aj vodné toky Hron 
a Ipeľ ako klasifikačné triedy I. až III. Na týchto 
vodných tokoch nevykonáva správca toku vy-
tyčovanie plavebnej dráhy. Úsek rieky Hron od 
Polomky, resp. Podbrezovej, po ústie Hrona do 
Dunaja (po Kamenicu nad Hronom), je využíva-
ný pre športovú plavbu a vodnú turistiku. SVP, 
š. p., OZ Banská Bystrica, ako správca tohto 
vodného toku, v záujme zvýšenia bezpečnosti 
vodných turistov, vykonáva každoročne pred 
začiatkom vodáckej sezóny kontrolu a v spolu-
práci s vlastníkmi priečnych stavieb aj obnovu 
označenia všetkých nebezpečných miest na 
toku, ako aj úsekov, kde je plavba zakázaná. 

Jedná sa hlavne o hate, stupne, sklzy a pod., 
ktoré sú označené plavebným znakom podľa 
poriadku plavebnej bezpečnosti. V IV. štvrťro-
ku 2019 plavební inšpektori Dopravného úradu 
Bratislava, divízia vnútrozemskej plavby, Odbo-
ru Štátneho odborného dozoru Komárno, vyko-
nali kontrolu plavebnej bezpečnosti aj na vodnej 
ceste Ipeľ. Na základe tejto kontroly bolo SVP,
š. p., OZ Banská Bystrica, ako správcovi vybudo-
vaných priečnych vodných stavieb, hatí, uložené 
v súlade so zákonom č. 338/2000 o vnútrozem-
skej plavbe, zabezpečiť vyznačenie plaveb-
ných prekážok (hatí) aj na tejto vodnej ceste.
  SVP, š. p., prevádzkuje aj vodné cesty 
na vodných nádržiach Vážskej kaskády, najmä 
Liptovskej Mare a Orave (SVP, š. p., OZ Pieš-
ťany) a na vodných nádržiach  Veľká Domaša, 
Zemplínska Šírava a Ružín I. (SVP, š. p., OZ Ko-
šice), kde sa vykonáva každoročne vytýčenie 
plavebných dráh spolu s ich priebežnou kontro-
lou a údržbou počas plavebnej sezóny. 
 Plavebné dráhy sa vytyčujú na uzavre-
tých plavebných cestách na VS Liptovská Mara 
a VS Orava, vždy na začiatku plavebnej sezóny 
a po skončení sa zrušia a realizuje sa údržba 
bójí a kotviacich prvkov (čistenie, nátery a opra-
va a pod.). Vytyčovanie plavebnej dráhy sa robí 
v úseku VS Selice (43,00 rkm Váhu) až po koniec 
vzdutia zdrže VS Kráľová (Váh rkm 63,150+9 km 
v zdrži VS Kráľová). Vytyčovanie toku Váh bója-
mi sa vykonáva tlačným remorkérom PV Magura 
a rovnako z plavidla sa robí aj následná úprava 
polohy v toku Váh (pokiaľ dôjde k posunutiu z 
dôvodu uvoľnenia kotvy). Vytyčovanie plavebnej 
dráhy bójami je každoročne opakovaná činnosť, 
pričom vytyčovanie sa robí zvyčajne začiatkom 
mája a odstraňovanie bóji z toku pomocou pla-
vidla v mesiaci október. Po odstránení sa bóje 
uskladnia na VS Kráľová kde sa umyjú, prípad-
ne opravia poškodené, obnovia sa farbou nátery 
a vymenia sa poškodené laná. V priebehu roka 
sa robí kontrola plavebných značiek osadených 
pozdĺž toku a údržba v ich okolí pozostávajúca 
prevažne s orezávania drevín, obnova náterov 
aby boli viditeľné. Údržba plavebnej dráhy bola 
vykonaná v sume 5 064,59 eur.
 Na vodných nádržiach Ružín I. a Vihor-
lat je v zmysle Všeobecne záväznej vyhlášky č. 
5/2011 Krajského úradu životného prostredia 
v Košiciach obmedzená plavba plavidlami so 
spaľovacími motormi. Pre vodné stavby Palc-
manská Maša a Vihorlat sú Dopravným úradom 
Bratislava, divízia vnútrozemskej plavby, vydané 
plavebné opatrenia, ktorými sa na týchto uzav-
retých vodných cestách pre  zaistenie  bezpeč-
nosti  a  plynulosti  plavebnej  prevádzky určujú 
podmienky prevádzky plavidiel.
 V týchto prípadoch ide o prevádzku ma-



VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

20

lých bezmotorových a motorových plavidiel. Na 
týchto vodných stavbách vykonáva ich správca 
vytýčenie plavebnej dráhy s dôrazom na vyme-
dzenie úsekov v blízkosti hydrotechnických za-
riadení so zákazom plavby, miesta na spúšťa-
nie plavidiel na vodnú cestu a miesta určené na 
státie plavidiel. Priestory požičovní malých pla-
vidiel je povinný si vyznačiť jej prevádzkovateľ.

 V zmysle Plavebného opatrenia 
č. 55/2014, ktorým bol vydaný poriadok k plavbe 
na vodných cestách Bodrog, Laborec a Latori-
ca, ktoré tvoria Zemplínsku vodnú cestu, je na 
vodnom toku Bodrog vytýčená plavebná dráha. 
V roku 2019 SVP, š. p., OZ Košice vykonával na 
uvedenej plavebnej dráhe len bežné údržbárske 
práce súvisiace s údržbou brehových znakov.

III. 5 Havárie na vodných tokoch

 V roku 2019 bolo zaevidovaných celko-
vo 36 prípadov podozrenia na mimoriadne zhor-
šenie kvality povrchových alebo podzemných 
vôd, z ktorých bolo ako mimoriadne zhoršenie 
kvality vôd orgánom štátnej vodnej správy kva-
lifikovaných 27 prípadov, čo je zhruba na rov-
nakej úrovni ako v roku 2017 a 2018, keď bolo 
riešených po 30 prípadov. V roku 2019, tak ako
v predchádzajúcich rokoch, prevládalo znečis-
tenie ropnými látkami. Mimoriadne zhoršenie 
kvality vôd (MZV) spôsobili aj úniky znečisťujú-
cich látok z čističiek odpadových vôd do vod-
ných tokov, pesticídy, silážne šťavy a v jednom 
prípade sa vyskytla aj ortuť na brehu vodného 
toku. Vo viacerých prípadoch sa nepodarilo zis-
tiť znečisťujúcu látku, ktorá spôsobila spenenie 
a zafarbenie vody a v niekoľkých prípadoch aj 
úhyn rýb a rakov. Evidované mimoriadne zhor-
šenia vôd spôsobili len dočasné zhoršenie kva-
lity povrchových vôd, ktoré sa po odstránení 
vplyvu uniknutých nebezpečných látok dostali 
na bežnú úroveň. Nedá sa jednoznačne lokali-
zovať oblasť najvyššieho počtu mimoriadneho 
horšenia vôd, zastúpenie mali havárie na rôz-
nych tokoch a vodných stavbách na celom úze-
mí SR. 

 Úhyn rýb bol zaznamenaní v obci Rako-
vá v rybníkoch, do ktorých je voda odoberaná 
z toku Trstená a aj v samotnom vodnom toku 
Trstená, vo vodnom toku Dubová v dôsledku 
vypúšťania splaškových odpadových vôd vo 
vodnom toku rieky Nitra a na VN Hrčeľ z nezná-
meho zdroj znečistenia. Uhynuté ryby vyzbiera-
li príslušné miestne organizácie SRZ. Nie vždy 
sa podarilo zistiť pôvodcu znečistenia, ani prí-
činu úhynu rýb. Do hodnotenia nie sú zahrnuté 
udalosti na tokoch, či iných vodných útvaroch, 
ktoré nie sú v správe SVP, š. p.,. 
 Pri vyšetrovaní havárií na tokoch sa 
podnik podieľal pri riešení havarijných situácií,  
na odberoch a analýzach vzoriek znečistených 
vôd, odstraňovaní plávajúcich (ropných) látok z
hladiny tokov a kontrole dodržiavania opatrení 
uložených SIŽP, ktoré boli spojené s odstraňo-
vaním škôd, súvisiacich so znečistením tokov.
Podnikoví havarijní technici a vodohospodárske 
laboratória pri riešení havárií úzko spolupraco-
vali so Slovenskou inšpekciou životného pros-
tredia a Hasičským a záchranným zborom.
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III. 6 Ochrana kvality vôd

 S cieľom zabezpečenia trvalo udržateľ-
ného využívania zdrojov vôd, komplexného rie-
šenia problematiky neustále sa zvyšujúcich po-
žiadaviek na ich využívanie a  zabezpečenia ich 
dostatku v požadovanom množstve a kvalite, vy-
hovujúcej rôznorodým účelom využívania aj pre 
budúce generácie, Európsky parlament a Rada 
prijali Smernicu č. 2000/60/ES, ktorou sa usta-
novuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spolo-
čenstva v oblasti vodného hospodárstva, tzv. 
Rámcovú smernicu o vode. Prostredníctvom no-
vého pohľadu na ochranu vôd a vodných zdro-
jov Rámcová smernica o vode vytvára všeobec-
né podmienky na trvalo udržateľné využívanie 
zdrojov vody prostredníctvom ich integrovaného 
manažmentu v povodiach, pričom kladie dôraz 
na zachovanie hydroekologických funkcií vod-
ných tokov a dotknutého prírodného prostredia. 
Integrovaný prístup k ochrane a hospodáreniu s 
vodou a vodnými zdrojmi súčasne mení aj vzťah 
človeka k vode a vyžaduje zo strany štátnych or-
gánov a inštitúcií zavedenie nových prístupov v 
chápaní a zabezpečovaní jej ochrany, ktoré vy-
plývajú z požiadavky zabezpečenia potrebného 
množstva vody v zodpovedajúcej kvalite na jej 
účelné využitie, pričom zostanú zachované prí-
rodné funkcie vodných tokov, na vode závislých 
prírodných ekosystémov, ako aj samotnej krajiny. 
 Hlavným environmentálnym cieľom 
Rámcovej smernice o vode je dosiahnutie dob-
rého stavu vôd, čo predstavuje pre útvary povr-
chových vôd dosiahnutie dobrého ekologického 
stavu a dobrého chemického stavu pre priro-
dzené vodné útvary, alebo dobrého ekologické-
ho potenciálu a dobrého chemického stavu pre 
umelé vodné útvary a výrazne zmenené útva-
ry povrchových vôd, pre útvary podzemných 
vôd dosiahnutie dobrého kvantitatívneho stavu 
a dobrého chemického stavu. 
 Podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vo-
dách a o zmene zákona Slovenskej národnej 
rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov (vodný zákon), predsta-
vuje zisťovanie a hodnotenie množstva, režimu 
a kvality povrchových a podzemných vôd čin-
nosti, zabezpečujúce podklady potrebné na 
tvorbu koncepčných a plánovacích dokumen-
tov ochrany vôd a udržateľného využívania vôd, 
ktoré sú zároveň potrebné na prípravu Vodného 
plánu Slovenska a plánov manažmentu povodí, 
výkon štátnej vodnej správy, poskytovanie in-
formácií verejnosti a pre potreby užívania vôd. 
Zisťovanie a hodnotenie množstva, režimu a 
kvality povrchových vôd a podzemných vôd 
sa vykonáva v povodiach, v čiastkových povo-

diach, v útvaroch povrchových vôd a v útvaroch 
podzemných vôd. Cieľom komplexného monito-
rovania vôd vo vzťahu k vodnému plánovaniu 
v rámci jednotlivých šesťročných plánovacích 
cyklov je hlavne identifikácia významných vo-
dohospodárskych problémov, ako aj zisťovanie 
dosiahnutého pokroku v dôsledku opatrení, kto-
ré sú stanovené v plánoch manažmentu povodí 
a Vodnom pláne Slovenska. Dôkladné poznanie 
stavu znečistenia povrchových vôd a podzem-
ných vôd, odpadových vôd, ako aj s vodou súvi-
siacich matríc (sedimenty, plaveniny, kaly, vod-
ná fauna a flóra) a ich kvantitatívnych pomerov, 
umožní príslušným správnym orgánom stanoviť 
základné strategické ciele vo vodohospodárskej 
a environmentálnej oblasti, ako aj v starostlivosti 
o zdravie občanov. Dostatočné a hodnoverné 
informácie o množstve vôd,  chemickom a eko-
logickom stave vodných útvarov, sú základným 
predpokladom pre hodnotenie stavu a trendov 
jednotlivých vodných útvarov, posudzovanie 
vplyvu ľudskej činnosti, navrhovanie opatrení na 
zlepšenie stavu vodných útvarov a kontrolu ich 
účinnosti, ako aj pre zabezpečenie trvalo udrža-
teľného využívania vôd a ich ochrany. 
 Aj v roku 2019 vykonával SVP, š. p., 
monitorovanie povrchových vôd, vrátane mo-
nitorovania hraničných vodných tokov a refe-
renčných lokalít, monitorovania vodných nádrží 
a chránených území priebežným sledovaním 
vodárenských vodných tokov a vodárenských 
nádrží podľa Rámcového programu monitoro-
vania vôd Slovenska na obdobie rokov 2016 – 
2021 a jeho Dodatku na rok 2019, schváleného 
Ministerstvom životného prostredia SR. Rám-
cový program monitorovania vôd Slovenska na 
obdobie rokov 2016 – 2021 zahŕňa všetky  po-
žiadavky vyplývajúce z bilaterálnej spolupráce 
na hraničných vodách, identifikácie monitorova-
ných vodných útvarov a lokalít vrátane ich cha-
rakteristík a účelov monitorovania, metód odbe-
rov vzoriek, terénnych prieskumov, spracovania 
vzoriek, analytických prác a spracovania vý-
sledkov, spôsobov hodnotenia a prezentovania 
výsledkov. Jeho súčasťou je aj rozdelenie kom-
petencií na jednotlivé aktivity monitorovania me-
dzi subjekty, ktoré sa na monitorovaní podľa § 4 
ods. 3 a § 4b ods. 4 zákona č. 364/2004 Z. z. o 
vodách, ako Ministerstvom životného prostredia 
SR poverené subjekty, podieľajú. Týmito orga-
nizáciami sú Výskumný ústav vodného hospo-
dárstva, Slovenský hydrometeorologický ústav, 
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, 
š. p., a Štátny geologický ústav Dionýza Štúra. 
SVP, š. p., plní zverené povinnosti v rámci prislú-
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chajúcich kompetencií prostredníctvom svojich 
piatich akreditovaných vodohospodárskych la-
boratórií, zriadených v sídlach jeho odštepných 
závodov (Bratislava, Piešťany, Banská Bystrica, 
Košice) a v Žiline.
 Hodnotenie stavu povrchových vôd 
zahŕňa hodnotenie ekologického stavu, resp. 
potenciálu povrchových vôd a chemického 
stavu povrchových vôd. Ekologický stav urču-
jú predovšetkým biologické prvky kvality, ako 
sú bentické bezstavovce, fytobentos, makrofy-
ty, fytoplanktón a ryby. Fyzikálno-chemické a 
hydromorfologické prvky kvality majú podpor-
ný význam. Podkladom pre hodnotenie kvality 
povrchových vôd je monitorovanie ďalších pa-
rametrov v oblasti fyzikálno-chemických, mik-
robiologických, ekotoxikologických, hydrobiolo-
gických, rádiochemických a izotopových analýz 
pre rôzne účely hodnotenia podľa národných 
a medzinárodných predpisov. 
  Monitorovanie kvality povrchových vôd 
bolo v roku 2019 v podmienkach SVP, š. p., 
zabezpečené implementáciou projektu „Moni-
torovanie fyzikálno-chemických a biologických 
prvkov kvality vôd v rokoch 2016 – 2020“ v 
rámci Operačného programu Kvalita životné-
ho prostredia na roky 2014 – 2020, Prioritná 
os 1. Udržateľné využívanie prírodných zdro-
jov prostredníctvom rozvoja environmentálnej 
štruktúry, investičná priorita 1.2 Investovanie do 
sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť 
požiadavky environmentálneho acquis Únie a 
pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali 
v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených 
požiadaviek, špecifický cieľ: 1.2.3 Vytvorenie 
východísk pre stanovenie opatrení smerujúcich 
k dosiahnutiu dobrého stavu podzemných a po-
vrchových vôd, aktivita A. Monitorovanie a hod-
notenie vôd, vrátane skvalitňovania monitorova-
cej siete. 
 SVP, š. p., v roku 2019 monitoroval 508 
odberných miest v 403 útvaroch povrchových 
vôd, kde sledoval 101 ukazovateľov vstupujú-
cich do hodnotenia ekologického a chemického 
stavu útvarov povrchových vôd. V rámci toho 
bolo vykonaných 160 207 analýz ukazovate-
ľov ekologického a chemického stavu vodných 
útvarov povrchových vôd v súlade s Rámcovým 
programom monitorovania vôd Slovenska na 
obdobie rokov 2016 – 2021 a jeho Dodatkom na 
rok 2019. 
 Na úseku ochrany kvality vôd SVP, š. 
p., v zmysle § 79 ods. 7 zákona č. 364/2004 Z. 
z. o vodách a nariadenia vlády Slovenskej re-
publiky č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje 
výška neregulovaných platieb, výška poplatkov 
a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním uží-
vania vôd, v znení nariadenia vlády Slovenskej 

republiky č. 367/2008 Z. z., vykonával aj činnosti 
súvisiace so systematickým sledovaním kvality 
vypúšťaných odpadových vôd zo zdrojov zne-
čistenia. Pre  stanovenie poplatkov  za vypúšťa-
né znečistenie nad rámec limitov stanovených 
uvedeným nariadením vlády, bolo v oblasti vy-
púšťania odpadových vôd do povrchových vôd 
v roku 2019 monitorovaných 115 spoplatnených 
zdrojov znečistenia. Okrem toho  SVP, š. p., vy-
konával v rozsahu spoplatnených ukazovateľov 
monitorovanie 134 potenciálne spoplatnených 
zdrojov znečistenia na overenie údajov nahla-
sovaných znečisťovateľmi, kde sa množstvá a 
kvalita vypúšťaných odpadových vôd pohybujú 
na hranici spoplatnenia. V rámci tejto činnosti 
bolo  odobratých 1 809 vzoriek odpadových vôd 
a vykonaných viac ako 39 tisíc analýz ukazo-
vateľov znečistenia vypúšťaných odpadových 
vôd. 
 V spolupráci so Slovenskou inšpekciou 
životného prostredia vykonávajú laboratóriá 
SVP, š. p., aj rozbory odpadových vôd na účely 
kontroly dodržiavania limitov zvyškového zne-
čistenia vypúšťaných odpadových vôd znečis-
ťovateľmi a zistenia možných prekročení povo-
leného vypúšťaného množstva znečistenia a na 
kvalifikáciu a riešenie prípadov mimoriadneho 
zhoršenia vôd. 
 Z ostatných aktivít, vykonávaných SVP,
š. p., v oblasti ochrany kvality vôd v roku 2019,
prevažovali činnosti, súvisiace s implementá-
ciou plánov manažmentu povodí a Vodného 
plánu Slovenska, úlohy spojené so zisťovaním 
a hodnotením množstva, režimu a kvality po-
vrchových vôd vo vodných útvaroch pre účely 
vydávania a prehodnocovania vodoprávnych 
rozhodnutí, vypracúvanie technických a odbor-
ných podkladov, posudkov a stanovísk pre roz-
hodovanie a inú správnu činnosť orgánov štát-
nej vodnej správy, stanovísk k dokumentáciám a
zámerom iných investorov v rámci územných 
plánov a činnosti súvisiace s kvalitatívnou vo-
dohospodárskou bilanciou vôd, so sledovaním 
vplyvov bodového znečistenia na kvalitu vôd v 
recipiente, s identifikáciou plošného znečistenia
a kontrolou iného nakladania s vodami vo vod-
ných tokoch.
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III. 7 Vodohospodársky rozvoj

 Proces plánovania v oblasti vôd je 
zameraný hlavne na nástroje presadzovania 
vodohospodárskej politiky na zlepšenie ochrany 
vôd z hľadiska množstva a kvality a na podpo-
ru trvalo udržateľného užívania vôd, na ochranu 
vodných ekosystémov a mokradí a na ochranu 
pred extrémnymi hydrologickými situáciami. 
 Vodohospodárska politika vychádza 
zo smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stano-
vuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločen-
stva v oblasti vodného hospodárstva, nazývanej 
rámcová smernica o vode, transponovanej do 
zákona  č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zme-
ne zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 
v znení neskorších predpisov a smernice Eu-
rópskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES z 23. 
októbra 2007 o hodnotení a manažmente po-
vodňového rizika transponovanej do zákona č. 
7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v zne-
ní zákona č. 180/2013 Z. z. v znení neskorších 
predpisov. 
 Hlavným environmentálnym cieľom 
rámcovej smernice o vode je dosiahnutie dob-
rého stavu vôd, čo predstavuje pre útvary povr-
chových vôd dosiahnutie dobrého ekologického 
stavu a dobrého chemického stavu pre priro-
dzené vodné útvary alebo dobrého ekologické-
ho potenciálu a dobrého chemického stavu pre 
umelé vodné útvary a výrazne zmenené vodné 
útvary povrchových vôd; pre útvary podzem-
ných vôd dosiahnutie dobrého kvantitatívneho 
stavu a dobrého chemického stavu v každom 
správnom území povodia. 
 Plánovacími nástrojmi na dosiahnutie 
cieľov rámcovej smernice o vode sú Vodný plán 
Slovenska, pozostávajúci z plánov manažmen-
tu povodí, ktorými sú Plán manažmentu správ-
neho územia povodia Dunaja, ktorý obsahuje 
plány manažmentu čiastkových povodí Moravy, 
Dunaja, Váhu, Hrona, Ipľa, Slanej, Bodvy, 
Hornádu, Bodrogu a Plán manažmentu správ-
neho územia povodia Visly, ktorý obsahuje plán 
manažmentu čiastkového povodia Dunajca 
a Popradu. 
 Základným cieľom smernice o hodno-
tení a manažmente povodňového rizika je zní-
žiť nepriaznivé dôsledky povodní na ľudské 
zdravie, životné prostredie, kultúrne dedičstvo 
a hospodársku činnosť pre jednotlivé geogra-
fické oblasti, v ktorých existuje potenciálne vý-
znamné povodňové riziko, alebo v ktorých mož-
no predpokladať, že je pravdepodobný jeho 
výskyt (ďalej len „geografické oblasti“). 

Implementácia tejto smernice pozostáva:

• z vykonania, prehodnocovania a aktua-
lizovania predbežného hodnotenia povodňové-
ho rizika, 

• z vyhotovenia, prehodnocovania a ak-
tualizovania máp povodňového rizika a máp 
povodňového ohrozenia, 

• z vypracovania, prehodnocovania a ak-
tualizovania plánov manažmentu povodňového 
rizika, ktoré obsahujú konkrétne opatrenia na 
zníženie nepriaznivých dôsledkov povodní a sú 
súčasťou aktualizovaných plánov manažmentu 
povodí.
 V oblasti implementácie rámcovej smer-
nice o vode participoval vodohospodársky roz-
voj na spracovaní podkladov pre testovanie 
a vymedzenie výrazne zmenených vodných 
útvarov na malých vodných tokoch a podkla-
dov o vodnosti vodných útvarov pre testovanie 
vodných útvarov pre tretí cyklus spracováva-
nia Vodného plánu Slovenska, ako aj na plnení 
Programu opatrení Vodného plánu Slovenska, 
najmä na príprave a realizácii opatrení na elimi-
náciu hydromorfologických zmien, ktoré v rámci 
významných vodohospodárskych problémov 
predstavuje naručenie pozdĺžnej kontinuity riek 
a biotopov, narušenie laterálnej spojitosti mokra-
dí/inundácií s tokom a ostatné morfologické 
zmeny, hydrologické zmeny a výhľadové infraš-
truktúrne projekty.
 Do nadobudnutia účinnosti Vyhlášky 
MŽP SR č. 383 z 10.12.2018 o technických 
podmienkach návrhu rybovodov a monitoringu 
migračnej priechodnosti rybovodov (ďalej len 
„vyhláška o rybovodoch“),  zabezpečoval podnik 
spriechodnenie vodných tokov a biotopov v sú-
lade s Metodickým usmernením MŽP SR „Urče-
nie vhodných typov rybovodov podľa typológie 
vodných útvarov“ (VÚVH, 2015), ktoré stanovilo 
požiadavky a podmienky na spriechodňovanie 
migračných bariér na vodných tokoch. Jednou 
z nich bola aj potreba realizácie doplňujúcej 
rekognoskácie migračných bariér na vodných 
tokoch. Na základe týchto obhliadok za účas-
ti a odborného vyjadrenia zainteresovaných 
subjektov (ŠOP SR, SRZ – Rada Žilina, SHMÚ, 
SVP, š. p.), boli jednotlivé bariéry prehodnotené 
z hľadiska potreby a spôsobu ich spriechodňo-
vania v zmysle metodiky Určenie vhodných ty-
pov rybovodov podľa typológie vodných tokov 
a vykonaná aktualizácia zoznamu migračných 
bariér a prioritizácia opatrení pre elimináciu vý-
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znamného narušenia pozdĺžnej spojitosti riek. V 
rámci týchto úloh spolupracoval vodohospodár-
sky rozvoj aj na príprave projektov rybovodov, 
na posudzovaní ich súladu s vyššie uvedeným 
metodickým usmernením MŽP SR a vyhlášky, 
na návrhu opatrení na odstránenie zistených 
nedostatkov a v spolupráci s dotknutými odbor-
nými organizáciami na návrhu hydroekologic-
kého a ichtyologického monitoringu rybovodov. 
 V roku 2019, v rámci Operačného 
programu Kvalita životného prostredia na roky 
2014 – 2020 (ďalej len „OPKŽP“), prebiehala 
realizácia 13 projektov na zabezpečenie po-
zdĺžnej kontinuity riek a biotopov na vodných 
tokoch Myjava, Rudava, Turiec, Hron, Štiavnica, 
Rimava, Osrblianka a Slaná. Podnik vykonával 
prípravu 30 projektov na zabezpečenie pozdĺž-
nej kontinuity riek a biotopov na vodných tokoch 
Malý Dunaj, Brezovský potok, Hornád, Cirocha, 
Poprad, Torysa, Revúca, Nitra, Žitava, Hron, 
Prochotský potok, Ipeľ a Slaná. 
 V rámci opráv a údržieb bolo v roku 
2019 v spolupráci s vodohospodárskym rozvo-
jom spriechodnených 6 migračných bariér na 
vodných tokoch Levočský potok, Lomnica, Več-
ný potok. 
 Z opatrení pre zabezpečenie laterálnej 
spojitosti mokradí a inundácií s tokom pokra-
čovala príprava opatrení zameraných na sprie-
chodnenie ramien na Malom Dunaji v rámci za-
bezpečenia pozdĺžnej kontinuity riek a biotopov 
na hatiach Nová Dedinka a Čierna Voda.
 V oblasti implementácie rámcovej smer-
nice o vode participuje vodohospodársky roz-
voj aj na úlohách súvisiacich s posudzovaním 
podľa čl. 4 ods. 7 rámcovej smernice o vode 
(§ 16, 16a, 16d, 16c zákona č. 364/2004 Z. z. o 
vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch v znení neskorších predpisov), 
týkajúcej sa nových infraštruktúrnych projektov 
a rozvojových trvalo udržateľných aktivít, pri re-
alizácii ktorých môže dôjsť k zmene fyzikálnych 
charakteristík útvarov  povrchovej vody, alebo k 
zmene hladiny útvarov podzemnej vody a tým k 
nedosiahnutiu dobrého stavu podzemnej vody, 
dobrého ekologického stavu/potenciálu útva-
rov povrchovej vody, alebo sa nepodarí zabrá-
niť zhoršeniu stavu útvaru povrchovej vody a 
podzemnej vody. V roku 2019 sa podieľal vo-
dohospodársky rozvoj na príprave podkladov 
a formulárov pre posudzovanie v zmysle člán-
ku 4 ods. 7 rámcovej smernice o vode vlast-
ných plánovaných infraštruktúrnych projektov 
,,Prenčov, protipovodňové opatrenia na toku 
Štiavnica“, ,,Brusno, ochrana intravilánu pred 
povodňovými prietokmi rieky Hron“, ,,Zvolen, 
protipovodňové opatrenia na toku Hron“, ,,Zvo-
len, protipovodňové opatrenia na toku Slatina“, 

,,Tornaľa – Gemer, protipovodňové opatrenia 
na toku Slaná – rekonštrukcia“, „Polder Čechy“, 
„Veľký Cetín – rieka Nitra -  dotesnenie POH v r. 
km 42,330 - 44,330“, ,,Trstice - protipovodňová 
ochrana intravilánu obce“,  „Podolínec – protipo-
vodňové opatrenia mesta“, „Moldava nad Bod-
vou - ochrana intravilánu mesta“, ,,Predĺženie 
ĽOH Malého Dunaja“, ,,Varín - úprava Varínky“, 
„Košice protipovodňová ochrana mesta – úpra-
va ľavého brehu Hornádu v rkm 26,150 – 27,550 
(absolútny r. km 132,150 – 133,550)“, „Košice 
protipovodňová ochrana mesta – úprava ľavého 
brehu Hornádu v rkm 29,900 - 31,550 (absolút-
ny rkm 135,900 - 137,550)“, ,,Košice – protipo-
vodňová ochrana mesta – úprava ľavého brehu 
Hornádu v rkm 27,550 – 29,900“, ,,Kežmarok 
– Protipovodňová ochrana v povodí potoka 
Ľubica – Polder na potoku Ľubica v rkm 7,500“, 
,,Kežmarok – Protipovodňová ochrana v po-
vodí potoka Ľubica – Polder na Dúbravskom 
potoku“, ,,Košice - protipovodňová ochrana 
mesta - úprava ľavého brehu Hornádu v rkm 
36,700 – 37,040“, ,,Košice – rekonštrukcia hate 
Ťahanovce“, ,,Humenné – úprava potoka Lies-
kovec“, ,,Kežmarok – Protipovodňová ochra-
na v povodí potoka Ľubica – Polder na potoku 
Ľubička – rkm 0,980“, ,,Kežmarok – Protipo-
vodňová ochrana v povodí potoka Ľubica – 
Polder na Tvarožnianskom potoku“, ,,PPPO v 
SR Podprojekt 3 Prešov – Aktivita 1“,  ,,PPPO 
v SR Podprojekt 3 Prešov – Aktivita 4“, ,,Koši-
ce PPO v SR, Hornád ochrana intravilánu mesta 
– rkm 37,083 – 39,500 (absolútny rkm 143,083 
– 145,500)“, ,,Košice PPO v SR, Hornád ochra-
na intravilánu mesta, ľavý breh - rkm 34,644 
– 35,911 ( absolútny rkm 140,644 – 141,911)“ 
a vyjadrovacej činnosti ako účastník konania k 
navrhovanej činnosti v prípade  iných subjektov. 
  V rámci implementácie smernice o hod-
notení a manažmente povodňového rizika sa v 
roku 2019 podieľal vodohospodársky rozvoj na 
príprave projektu „Hodnotenie a manažment 
povodňového rizika – aktualizácia 2021“, zame-
raného na prehodnocovanie a aktualizáciu máp 
povodňového ohrozenia, máp povodňového 
rizika a plánov manažmentu povodňového rizi-
ka, na príprave žiadosti o poskytnutie nenávrat-
ného finančného príspevku na tento projekt z 
OPKŽP ako aj na príprave a implementácii pro-
jektov súvisiacich s realizáciou opatrení plánov 
manažmentu povodňového rizika. 
 Činnosti vodohospodárskeho rozvoja a 
vodného plánovania predstavujú aj zabezpe-
čovanie rozvojových projektov, štúdií a iných 
vodohospodárskych rozvojových úloh, zohľad-
ňujúcich princípy integrovaného manažmentu 
povodí v zmysle rámcovej smernice o vode, 
smernice o hodnotení a manažmente povodňo-



VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

25

vého rizika, smernice Rady  č. 92/43/EHS z 21. 
mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov, 
voľne žijúcich živočíchov a rastlín s dôrazom na 
ochranu území NATURA 2000, Ramsarský do-
hovor, hospodársku politiku štátu, ako aj ďalšie 
strategické koncepčné dokumenty a predpisy 
prijaté na úrovni Európskej únie a Slovenskej re-
publiky pre:

• zlepšovanie stavu  vôd  s cieľom do-
siahnutia ich dobrého stavu, 

• efektívne a dlhodobo udržateľné vodné 
hospodárstvo na báze vysokej úrovne ochrany 
vodného prostredia,

• ochranu pred následkami povodní, su-
cha, nedostatku vody a adaptáciu na zmenu klí-
my,

• ochranu prírody a krajiny, udržateľný ži-
vot a poskytovanie dôležitých ekosystémových 
služieb. 
 Ďalej sú to rozvojové úlohy zamerané 
na správu vodných tokov, vodných stavieb, vo-
dohospodársky manažment  povodí, územné 
plánovanie, regionálny rozvoj, ochranu prírody, 
posudzovanie vplyvov na životné prostredie, 
ostatné sektorové stratégie a činnosti spojené 
s vyjadrovacou a posudkovou činnosťou k in-
vestičným a rozvojovým zámerom a k územnej 
dokumentácii rozvoja sídiel a regiónov, s nor-
motvornou činnosťou, s legislatívnou činnosťou 
(v roku 2018 boli vypracované pripomienky, 
požiadavky a návrhy pre novelizáciu zákona 
o rybárstve, vyhlášky o rybovodoch, zákona o 
ochrane prírody a krajiny, zákona o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie a iné), so spraco-
vávaním podkladov vodnej bilancie, s vedením 
vodohospodárskej evidencie vrátane povolení 
a rozhodnutí orgánov štátnej vodnej správy, so 
sledovaním dodržiavania podmienok a povin-
ností určených v rozhodnutiach a vyjadreniach 
orgánov štátnej vodnej správy a s napĺňaním a 
využívaním informačných systémov podniku a 
vodného hospodárstva. 
  Vodohospodársky rozvoj v roku 2019 
zabezpečoval podklady pre „Kvantitatívnu vo-
dohospodársku bilanciu za rok 2018“, podkla-
dy do ročenky „Údaje o vodohospodárskej in-
vestičnej výstavbe a prevádzke na Slovensku 
za rok 2018“, pre „Vodohospodársky vestník 
2018“, podklady pre vypracovanie „Správy o 
vodnom hospodárstve SR v roku 2018“, vyho-
tovenie strednodobých investičných programov 
predstavujúcich „Rozvojový program investí-
cií na roky 2020 - 2025“ a „Program verejných 
prác na roky 2020 - 2022“, vyhodnotenie plnenia 

úloh Programu starostlivosti o mokrade Sloven-
ska ako aj podklady pre spracovanie a vyho-
dnotenie „Koncepcie rozvoja SLOVENSKÉHO 
VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátny 
podnik“ a aktualizáciu vnútropodnikovej úlohy 
„Prieskum o tokoch v intravilánoch miest a obcí 
SR z hľadiska protipovodňovej ochrany“. 
 V rámci vodohospodárskych rozvojo-
vých úloh a štúdií boli v roku 2019 vypracované, 
rozpracované, dopracované resp. zabezpečené:

• Gidra – vodohospodárske riešenie od-
tokových pomerov z hľadiska minimálnych prie-
tokov, 

• Hydraulický výskum vývaru a podhatia 
VD Hričov – III. Etapa, 

• Protipovodňová ochrana obce Doľany – 
variant intravilánovej úpravy, 

• Analýza možností zabezpečenia  opat-
rení na dosiahnutie laterálnej spojitosti v zmysle 
Vodného plánu Slovenska – rozpracované, Prí-
prava podkladov pre prípravu prihlášky Košice 
2023 Európske hlavné zelené mesto – rozpraco-
vané.
          Ďalej to boli štúdie protipovodňových opat-
rení pre geografické oblasti: 

• Riešenie možností protipovodňovej 
ochrany  obcí v povodí Myslavského potoka – 
rozpracované, 

• Riešenie možností protipovodňovej 
ochrany obcí v povodí Sekčova – rozpracované, 

• Trnavá Hora - protipovodňové opatrenia 
na toku Hron, 

• Dobrá Niva - protipovodňové opatrenia 
na toku Hron, 

• Hokovce - protipovodňové opatrenia na 
toku Štiavnica, 

• Brzotín - protipovodňové opatrenia na 
toku Slaná a Honský potok, 

• Ideové návrhy opatrení protipovodňovej 
ochrany pre II. cyklus PMPR.
 V rámci týchto úloh je presadzovaný 
princíp hospodárenia s vodou na celej ploche 
povodia a vytváraný priestor pre širšie uplatne-
nie prírode blízkych, tzv. zelených opatrení v po-
vodí, ktoré prispievajú k zvýšeniu odolnosti eko-
systémov a adaptability krajiny cestou obnovy a 
zvýšenia účinnosti ekosystémových funkcií kra-
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jiny, environmentálne vhodnými spôsobmi zadr-
žiavajú vodu a spomaľujú jej odtok z povodia, 
zvyšujú retenčnú schopnosť povodia a podpo-
rujú prirodzenú akumuláciu vody v lokalitách na 
to vhodných. 
 V oblasti posudzovania vplyvov na ži-
votné prostredie sú vodohospodárskym rozvo-
jom vypracovávané zámery pre zisťovacie ko-
nanie a správy o hodnotení, ako aj stanoviská k 
oznámeniam, zámerom, hodnotiacim správam o 
posudzovaní navrhovaných činností a strategic-
kých dokumentov podľa zákona č. 24/2006 Z. 
z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 

 V oblasti spoplatňovania užívania vôd 
sa podieľa vodohospodársky rozvoj aj na čin-
nostiach, súvisiacich s určovaním výšky poplat-
kov za odbery podzemných vôd pre Environ-
mentálny fond. V roku 2019 bolo spoplatnených 
471 odberateľov podzemných vôd a vykona-
ných 69 kontrol skutočného odoberania pod-
zemných vôd v rámci spoplatnených odberov 
podzemných vôd. Podrobnejší popis tejto čin-
nosti je obsahom samostatnej časti tejto správy.
Súčasťou aktivít vodohospodárskeho rozvoja je 
aj medzinárodná spolupráca a implementácia 
cezhraničných projektov, o čom pojednáva sa-
mostatná časť tejto správy.

III. 8 Technicko-bezpečnostný dohľad

 Technicko-bezpečnostný dohľad (TBD) 
na vodných stavbách v správe SVP, š.p., bol 
v roku 2019 zabezpečovaný podľa ustanovení 
Zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách znení neskor-
ších predpisov a o zmene zákona Slovenskej 
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 
v znení neskorších predpisov a ustanovení Vy-
hlášky MŽP SR č. 119/2016 Z.z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o výkone odborného 
technicko-bezpečnostného dohľadu nad vod-
nými stavbami a o výkone technicko-bezpeč-
nostného dozoru. Postupovalo sa tiež v súlade s 
podnikovou Organizačnou smernicou č. 6/2018 
na zabezpečenie TBD nad vodnými stavbami v 
správe SVP, š. p..
 V zmysle platných legislatívnych no-
riem bol TBD na vodných stavbách (ďalej len 
VS) I. a II. kategórie zabezpečovaný prostred-
níctvom poverenej organizácie Vodohospo-
dárska výstavba, š.p., Bratislava, závod TBD a 
špeciálnych činností. Rozsah dohľadu, t.j. druh 
a periodicita meraní, spôsob spracovania dát 
a termíny pre hlavného pracovníka dohľadu, 
bol predpísaný Programom dohľadu pre každú 

vodnú stavbu samostatne. 
 Dôležitým prvkom vo výkone TBD boli aj 
prehliadky vodných stavieb v periodicite predpí-
sanej platnou legislatívou. V roku 2019 boli tech-
nicko-bezpečnostné prehliadky vykonávané 
v súlade s dokumentom „Harmonogram prehlia-
dok TBD na vodohospodárskych dielach v sprá-
ve SVP, š. p., v roku 2019“. Úlohy, ktoré vyplynu-
li z prehliadok TBD v roku 2019, boli priebežne 
plnené a tie, ktoré sa z prevažne ekonomických 
dôvodov nepodarilo splniť, boli v odôvodne-
ných prípadoch prenesené do nasledujúceho 
obdobia.
 Celkové náklady na TBD v roku 2019 
dosiahli objem 1 503 641,04 eur, z toho na vý-
kon TBD poverenou organizáciou 1 071 458,70 
eur, na deformačné merania sa vynaložilo 
181 233,00 eur a na špeciálne merania, posud-
ky, štúdie a prieskumy 250 949,34 eur. V týchto 
nákladoch nie je zahrnutý dohľad zabezpečova-
ný vlastnými prevádzkovými pracovníkmi podni-
ku na vodných stavbách III. a IV. kategórie.
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III. 9 Stavebnomontážna činnosť

ROK 2018 ROK 2019

Odštepný závod Bratislava 11 391 277 13 094 489
Odštepný závod Piešťany 9 980 318 6 862 490
Odštepný závod Banská Bystrica 5 793 170 5 857 686
Odštepný závod Košice 4 274 070 4 959 532
SVP, š. p., spolu 31 438 834 30 774 197

         Nedostatok finančných prostriedkov v roku 2019 ovplyvnil charakter realizovaných prác, keď 
boli realizované práce s nižším podielom výkonov strojov a zabudovaných stavebných materiálov, 
čo negatívne ovplyvnilo produktivitu práce v tejto činnosti. 

 Objem výkonov  v stavebno-montážnej činnosti (SMČ) za rok 2019 je 30,774 mil. eur, čo 
v porovnaní so skutočnosťou  roku 2018 predstavuje pokles o 2%. Z celkových výkonov SMČ 
predstavujú práce pre  vlastný podnik 96,7%.

 Stavebno-montážna činnosť je činnosť, ktorá je zameraná na vykonávanie stavebných 
opráv a údržbe majetku,  ďalej sa táto činnosť vykonáva na investičných akciách a ostatných prá-
cach. V rámci stavebno-montážnej činnosti sa zamestnanci podieľali v priebehu roka aj na zabez-
pečovacích prácach počas povodňových aktivít.

 Najvyšší objem výkonov v hodnote 25,844 mil. eur, t. j. 84 % bol realizovaný na opravách 
a údržbe. Celkový hospodársky výsledok stavebno-montážnej činnosti je zisk 138 129 eur.

Podiel odštepných závodov na celkovom objeme SMČ za rok 2019 je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

 v eur
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 V roku 2019 povodňová situácia po-
stihla celé Slovensko, aj keď v rôznej intenzite. 
Keďže nám povodňová aktivita prechádzala z 
roku 2018, tak od začiatku januára do konca de-
cembra bola povodňová aktivita vyhlásená non-
stop minimálne v jednej obci. 
 Povodňová aktivita v mesiaci január 
2019 bola pokračovaním povodňovej situácie 
na vodných tokoch v pôsobnosti odštepného 
závodu OZ Piešťany, ktorá sa začala už v au-
guste 2018. Pretrvávanie vyhláseného stupňa 
povodňovej aktivity pre vodný tok Rieka, v me-
siaci január až júl 2019, súviselo s realizáciou a 
ukončením zabezpečovacích prác. V máji 2019 
bola na území mesta Čadca v miestnej časti 
Rieka vyhlásená mimoriadna situácia z dôvodu 
nepriaznivého počasia a zvýšeného prietoku na 
toku Rieka, ktorý spôsobil poškodenia náhrad-
ného premostenia obchádzkovej trasy na miest-
nej komunikácii.
 Koncom januára 2019 vplyvom dlho-
trvajúcich teplôt pod bodom mrazu došlo k 
premrznutiu koryta na vodnom toku Kuneradský 
potok. Vplyvom namŕzania vody tečúcej po ľade 
sa voda vyliala z koryta na komunikácie. 
 Vplyvom daždivého počasia a výrazné-
ho oteplenia v hornej časti vodného toku Kysu-
ca začiatkom februára došlo k uvoľneniu ľadovej 
celiny, k tvorbe ľadových krýh s ich následným 
nahromadením v prietočnom profile vodného 
toku na dĺžke cca 1500 m. 
 Aj na území stredného Slovenska do-
sahovala začiatkom roka teplota ovzdušia ex-
trémne nízke hodnoty, čo prispelo k postupné-
mu zámrzu väčšiny sledovaných vodných tokov 
pri nízkych prietokoch. Ľadové úkazy sa tvorili 
hlavne nad priečnymi stavbami pri brehoch, pri-
čom postupne zamŕzala celá hladina niektorých 
vodných tokov.  Na rieke Slaná došlo k zámrzu 
hladiny a postupnému nahromadeniu ľadových 
krýh s následným vznikom ľadovej zátarasy k. ú. 
Gemerská Poloma. V povodí rieky Hron došlo na 
začiatku februára v intraviláne obce Ľubietová 
na vodnom toku Hutná k zvýšeniu hladiny vody 
v koryte, následkom čoho sa do pohybu dosta-
li vytvorené ľadové kryhy, ktoré sa zastavili na 
stupňoch nad priepustmi v spodnej časti obce 
Ľubietová. 
 Výdatná zrážková činnosť prišla na úze-
mie Slovenska v druhej polovici mája, kedy doš-
lo k vyliatiu viacerých vodných tokov z ich korýt 
v povodí Váhu. Vodné toky sa vyliali a zaplavili 
cesty, polia, lúky, záhrady rodinných domov, 
dvory, rodinné domy, garáže, pivničné priesto-
ry. Silný prúd vody strhával kamene, pôdu a rôz-

ne dreviny, ktoré upchávali mosty, premostenia 
a priepusty. Vykonávali sa povodňové zabez-
pečovacie práce, pri ktorých sa čerpala voda, 
pomocou mechanizmov sa uvoľňovali priepusty, 
odstraňovali nahromadené blato, drevo a upra-
vovali poškodené brehy vodných tokov (Bošáč-
ka, Predpolomský potok a Hantákov potok). Z 
dôvodu intenzívnej zrážkovej činnosti došlo aj k 
zvýšeniu hladiny podzemnej vody spádovanej 
do ČS Komoča a ČS Kolárovo. 
 Táto zrážková činnosť sa prejavila aj v 
povodí Moravy a na rakúskom území povodia 
Dunaja a došlo k výraznému vzostupu vodných 
hladín na celom toku riek Moravy, Dunaja a vnú-
torných vodách kanálovej siete Žitného ostrova. 
Postupný bol vzostup vnútorných vôd, ktoré 
bolo potrebné umelo znižovať povodňovými 
čerpacími stanicami ČS Malé Leváre, ČS Zohor, 
ČS Kopčany, ČS Kľúčovec, ČS Aszód. 
 Začiatok mesiaca jún bol postihnutý 
búrkovou činnosťou spojenou s intenzívnymi 
zrážkami s výrazným povrchovým odtokom (z 
polí, na ktorých bola zasiata kukurica) a ná-
sledným vyliatím vodných tokov a zatopením 
obcí. V povodí Váhu sa vylial vodný tok Dvorce 
(prítok Bzinsky) v Radošinej, Tužinka v Tužinej, 
Chvojnica v Chvojnici, Miticky potok v Trenčian-
ských Miticiach, Svitavsky potok v obci Nepo-
radza, Klanečnica a jej prítoky v katastri obce 
Moravské Lieskové, Čausiansky potok a jeho 
bezmenný prítok v obci Malá Čausa, ale došlo 
aj k zaplaveniu obce Norovce z dôvodu zapla-
venia obce vnútornými vodami z priľahlých poľ-
nohospodárskych pozemkov, na ktorých bola 
vysadená kukurica. Dôvodom vyliatia vodných 
tokov boli vo veľa prípadoch aj nevhodne výško-
vo osadené mostíky a mosty, na ktorých došlo 
k zachyteniu naplavenín s následným upchatím 
a vyliatím vody z koryta vodného toku. 
 V druhej polovici júna 2019 zasiahla in-
tenzívna búrka katastre obcí Klokočov, Staškov, 
Olešná a Zlatníky. Došlo k náhlemu vzostupu 
hladín na toku Olešňanka a jej prítokoch, Pred-
mieranka a jej prítokoch a Chocina. Došlo aj k 
vyliatiu viacerých vodných tokov a k vytvoreniu 
brehových nátrží v súbehu s cestnými komuni-
káciami. Prietočné profily vodných tokov boli 
čiastočne zanesené naplaveninami a podomle-
tými drevinami, ktoré znižovali prietočnosť korýt. 
V dôsledku búrkovej činnosti spojenej s inten-
zívnymi zrážkami došlo aj k zvýšeniu hladín vo 
vodnom toku Železnica v k.ú. Prašice v úseku 
nad VN Duchonka. 
 V povodí Hrona sa júnová intenzívna 
zrážková činnosť búrkového charakteru preja-

III. 10 Povodňové situácie
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vila najviac v okolí pohorí Poľana a Kremnické 
vrchy, kde došlo k vzostupu hladín prevažne 
drobných vodných tokov a následne aj k vylia-
tiu vodného toku Vladárka v obci Oravce a toku 
Skalka v meste Kremnica. Vyliaty bol vodný tok 
Belohrad v obci Podbrezová, v intraviláne obce 
Poniky a Oravciach sa vylial vodný tok Vladár-
ka, vylial sa aj vodný tok Skalka v centre mesta 
Kremnica, vodný tok Neporádzký v obci Kráľ a 
v obci Bretka spôsobili problémy svahové vody. 
Zaplavené boli rodinné domy, studne, záhrady, 
pivnice, zanesené boli aj miestne komunikácie 
a odvodňovacie rigoly upchali sa priepusty. Po-
škodené boli opevnenia korýt vodných tokov, 
vznikli nánosy v upravených úsekoch korýt tokov.
 Na východnom Slovensku sa tiež vy-
skytli v povodňové situácie v mesiaci máj a jún, 
spôsobené krátkodobými búrkami, sprevádza-
nými intenzívnymi a výdatnými zrážkami, ktoré 
ovplyvnili vzostup hladín, hlavne na drobných 
vodných tokoch. 
 V poslednej dekáde mesiaca máj došlo 
vplyvom intenzívnej zrážkovej činnosti a zvýše-
nému povrchovému odtoku vnútorných vôd, k 
upchatiu cestných priepustov a pomiestnemu 
vyliatiu vody z korýt vodných tokov Rosúcka 
voda v k.ú. Stebnícka Huta, Kamenec v k.ú. 
Zborov a Regetovská voda v k.ú. Regetovka. V 
obci Cigeľka došlo k podmáčaniu a následné-
mu zosuvu svahu v blízkosti rodinného domu vo 
vzdialenosti cca 100 m od toku Oľchovec. Na 
vodných tokoch Chotčianka, Radový potok a 
Kút v obci Chotča, toku Chotčianka a Kožuchov-
ský potok v obci Bukovce a toku Vojtovec v obci 
Breznička, boli pozorované najmä pomiestne po-
škodenia a odplavenia brehov a brehových po-
rastov, strhnuté svahy, nánosy v korytách tokov 
a zmeny smeru korýt dotknutých vodných tokov. 
 Začiatkom mesiaca jún došlo v obci Ja-
rovnice po prietrži mračien k vyliatiu Jarovnic-
kého potoka a zároveň došlo aj k povrchového 
odtoku vody a bahna z okolitých svahov a ná-
slednému zaplaveniu záhrad a pivníc rodinných 
domov. V dôsledku silnej búrkovej činnosti s kru-
pobitím došlo v polovici júna v obciach Ľubotín a 
Šarišské Jastrabie k upchatiu rúrových priepus-
tov a následne k vyliatiu vody, ktorá ohrozovala 
majetok občanov, zaliate boli záhrady, nádvoria 
a studne. V druhej polovici mesiaca jún 2019 
spôsobili krátkodobé búrky, sprevádzané inten-
zívnymi zrážkami, lokálny vzostup vodných hla-
dín na drobných vodných tokoch v čiastkovom 
povodí hornej Tople v okrese Svidník. Nánosy 
a zátarasy v korytách tokov boli pozorované na 
vodných tokoch Topoľa a Čepcov potok v k.ú. 
Kračúnovce, Čepcov potok v k.ú. Lúčka, Želez-
ník v k.ú. Železník a Radomka v obci Mičakovce, 
Ladianka a jeho prítokoch v obci Lipníky.

 Po krátkodobej, ale zato intenzívnej 
lokálnej búrkovej činnosti a prívalových zrá-
žok v okrese Čadca, v obci Raková došlo dňa 
21.7.2019 k extrémnemu zvýšeniu hladín a vy-
liatiu vodného toku Trstená a jeho prítokov. 
Počas zvýšených prietokov došlo k poškodeniu 
a miestami k zrúteniu existujúcich opevnení pri 
jednotlivých rodinných domoch, došlo k odpla-
veniu neopevnených brehov, vytvoreniu výmo-
ľov, podomletiu cestných komunikácii vedených 
v súbehu s vodným tokom. Počas lokálnej búrky 
došlo k vyvráteniu brehových porastov, pričom 
sa znížila prietočnosť koryta vodného toku. Ha-
varijne boli poškodené mostné objekty a lávky. 
Následne došlo k zatopeniu pivníc a záhrad pri 
jednotlivých rodinných domoch. Správca vod-
ného toku začal vykonávať povodňové  zabez-
pečovacie práce na stabilizácii poškodeného 
úseku vodného toku vo vlastnej réžii, aj dodá-
vateľsky, ktoré do dnešného dňa ešte neboli 
ukončené.
 Koncom júla došlo na vodných tokoch 
Turiec a Besná Voda v k.ú. Dubové vplyvom 
búrkovej činnosti k náhlemu zvýšeniu vodnej 
hladiny na tokoch a vodný tok zaplavil komuni-
káciu, záhrady rodinných domov a približne 10 
až 15 pivníc rodinných domov a poškodil opev-
nenia koryta.
 Začiatkom augusta vplyvom krátkodo-
bej intenzívnej /extrémnej/ búrkovej a zrážkovej 
činnosti v okrese Čadca došlo k vyliatiu vodné-
ho toku Rieka, čo spôsobilo zaplavenie územia, 
domov, priľahlých nehnuteľností, upchatiu prie-
pustov, mostov, poškodeniu inžinierskych sietí 
a spôsobilo poškodenie úpravy koryta vodného 
toku s odplavením stabilizačných prvkov.
 V dôsledku prívalového dažďa extrém-
nej intenzity došlo začiatkom augusta k vzniku 
povodňovej situácie aj na strednom Slovensku 
v obciach Gemerská Poloma, Henckovce, Bet-
liar, Nižná a Vyšná Slaná a v meste Rožňava a 
v druhej polovici augusta v dôsledku intenzívnej 
búrky k vzniku povodňovej situácie v obciach B. 
Studenec a Svätý Anton. 
 Na Východnom Slovensku povodeň v 
druhej polovici mesiaca júl bola spôsobená krát-
kodobými búrkami, sprevádzanými intenzívnymi 
zrážkami. Postihnuté boli obce Stará Lesná z 
povrchového odtoku a obec Vydrník z vodného 
toku Vydrničanka (prítok Hrabušického potoka) 
a mestská časť Košice-Pereš, kde došlo k za-
plaveniu vnútornými vodami.
 Ďalšia povodňová situácia  na východ-
nom Slovensku nastala na prelome mesiaca júl 
a august, ktorá bola spôsobená krátkodobými 
búrkami, sprevádzanými intenzívnymi zrážka-
mi, ktoré spôsobili na drobných vodných tokoch 
vzostupy vodných hladín. Boli zasiahnuté obce 
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Šarišský Štiavnik, Kračúnovce, Matovce, Babie, 
Pavlovce, Tisinec, Rakovčík, Jarovnice, kde ko-
rytá drobných vodných tokov nemali dostatoč-
nú kapacitu na odvedenie zvýšených prietokov, 
v dôsledku čoho došlo k pomiestnemu poško-
deniu brehov a poväčšine aj k zaplaveniu pivníc 
rodinných domov a záhrad, k čomu prispelo aj 
bahno aj voda z povrchového odtoku z okolitých 
svahov.
 V polovici augusta v dôsledku intenzív-
neho dažďa došlo k zvýšeniu hladín na vodných 
tokoch vo viacerých obciach v okrese Prešov. 
V obciach Kapušany, Haniska, Lipníky, Lada 
a Fintice došlo k zaplaveniu miestnych komuni-
kácií, záhrad a rodinných domov.
 Začiatkom septembra po výdatnej zráž-
kovej činnosti došlo k vyliatiu Kolačínskeho po-
toka v meste Nová Dubnica.
 Jeseň bola charakteristická na celom 
území Slovenska intenzívnymi dlhotrvajúcimi 
zrážkami, ktoré prišli v polovici novembra a spô-
sobili vzostup hladín na viacerých tokoch. V re-
gióne Liptova boli vyhlásené stupne povodňovej 
aktivity na vodných tokoch Demänovka v k.ú. 
Demänovská Dolina a na území mesta Liptovský 
Mikuláš, Paludžanka v k.ú. Svätý Kríž, Kľačianka 
v k.ú. Liptovské Kľačany a v k.ú. Ľubeľa, Štiav-
nica (Lesy SR) v k.ú. Liptovský Ján, Moštenica 
(Lesy SR) v k.ú. Lazisko, Ľupčianka v k.ú. Par-
tizánska Ľupča, Dúbravka v k.ú. Dúbrava a na 
toku Chopcovica (Lesy SR) v k.ú. Nižná Boca.
Na strednom Slovensku novembrový výdatný 
dážď spôsobil problémy hlavne na vodných 
tokoch v okresoch Brezno, Revúca a Rožňava. 

Vzniknutá situácia si vyžiadala vykonávanie po-
vodňových zabezpečovacích prác na vodnom 
toku Hron v obci Vaľkovňa a Závadka nad Hro-
nom, na vodnom toku Muráň a Zdychava v mes-
te Revúca, na vodnom toku Muráň v Lubeníku, 
vodných tokov Proviantka, Parobský a Muráň v 
obci Mokrá Lúka, vodného toku Brezina v obci 
Muránska Dlhá Lúka, vodného toku Turiec v 
obci Ratková a v obci Ochtiná, ktorá bola zapla-
vená vodou z povrchového odtoku.
 Novembrové intenzívne zrážky neobišli 
ani východné Slovensko kde došlo k povodňo-
vej situácii v okresoch Rožňava (obec Strate-
ná, VS Vlčia Dolina, Dobšinský potok), Spišská 
Nová Ves (obce Betlanovce, Mlynky a Hnilec, 
obce Hranovnica, Betlanovce, Spišský Štiavnik 
a Markušovce, vodný tok Hornád a prítoky) a 
Gelnica (vodný tok Hnilec).
 V druhej polovici decembra, v dôsled-
ku pretrvávajúcich vysokých úhrnov tekutých 
zrážok, došlo k vzniku povodňových situácií na 
vodných tokoch v okrese Veľký Krtíš, čo spôso-
bilo vzostup hladiny vody v kanáloch vnútorných 
vôd a vodnom toku Čalomija v obci Veľká Čalo-
mija, vzostup hladiny vody vo vodnom toku Ipeľ 
a došlo aj k zatopeniu obce Pôtor vodou z po-
vrchového odtoku a následné vyliatie vodného 
toku Stará rieka.
 Celkové náklady na povodňové zabez-
pečovacie práce v roku 2019 dosiahli hodnotu 
5 117 448,59 eur a vznikli škody spôsobené 
povodňami na vodných tokoch a vodných stav-
bách v sume 88 975,00 eur.
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III. 12 Investičný rozvoj 

ZDROJE FINANCOVANIA OPRÁV 
A ÚDRŽBY ROK 2017 ROK 2018 ROK 2019

vlastné zdroje 10 021, 848 17 605,661 20 772,336

štátny rozpočet 31 720, 612 18 064,481 29 678,992

ostatné 172,346 157,741 122,351

Opravy a údržba spolu: 41 914,806 35 827,883 50 573,680

III. 11 Starostlivosť o majetok štátu

 Celkový objem opráv a údržby za rok 2019 dosiahol sumu 50,574 mil. eur,  čím sa ročný 
plán splnil na 95 %. Opravy a údržba dlhodobého hmotného majetku sú realizované vo vlastnej 
réžii a dodávateľským spôsobom. Za sledované obdobie boli opravy a údržby vo vlastnej réžii 
realizované v hodnote 32,841 mil. eur, čím bol ročný plán splnený na 101 %. Dodávateľským spô-
sobom boli zabezpečované opravy a údržba majetku vo výške 17,732 mil. eur a ročný plán sa 
týmto splnil na 86 %. V rámci opráv a údržby boli uprednostňované akcie zamerané na preventívne 
protipovodňové opatrenia a pravidelnú cyklickú údržbu.

 Celkový objem opráv a údržby podľa zdrojov financovania za roky 2017 - 2019: 

 Starostlivosť o vodné toky a vybudované vodohospodárske diela je jednou zo základných 
činností SVP, š. p., Prioritnou súčasťou starostlivosti o majetok je zabezpečenie nutných opráv 
a údržby, ale rovnako aj neupravených vodných tokov, s cieľom dosiahnuť dlhodobú prevádzkovú 
bezpečnosť a životnosť vybudovaných vodných stavieb a udržať prirodzenú kapacitu neupra-
vených vodných tokov, pri akceptovaní požiadaviek na zosúladenie týchto činností s ochranou 
prírodného prostredia. Tieto práce slúžia prevažne na uspokojovanie verejnoprospešných záujmov.
 Normatív opráv určuje objem finančných prostriedkov, potrebných na opravy a údržbu na 
kalendárny rok a je stanovený na sumu 39,443 mil. eur. Skutočne realizované objemy opráv a 
údržby za roky 2010 až 2016 a za rok 2018 dokazujú, že ani v jednom z uvedených rokov tento nor-
matív nebol dodržaný. Avšak v roku 2017 bol normatív opráv a údržby prekročený o 2,472 mil. eur 
a rovnako bol normatív opráv a údržby prekročený aj v roku 2019 o 11,131 mil. eur.

 Investičný rozvoj Slovenského vodo-
hospodárskeho podniku, š. p., sa v roku 2019 
zameriaval na prípravu a realizáciu stavieb pre-
ventívnych protipovodňových opatrení a opatre-
ní na zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity riek a 
biotopov. Stavby na ochranu pred povodňami, 
zaradené v investičnom programe podniku, vy-
chádzajú z návrhu opatrení plánov manažmen-
tu povodňového rizika v zmysle Smernice Eu-
rópskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES o 
hodnotení manažmente povodňových rizík v 
územiach s identifikovaným existujúcim alebo 
potenciálne významným povodňovým rizikom, 
pri ich projektovom rozpracovaní zodpovedajú-
cim konkrétnym podmienkam na tvare miesta. 
Opatrenia na zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity 
riek a biotopov boli zamerané na program opat-

rení definovaný Vodným plánom Slovenska, vo 
verzii aktualizácie roku 2015, v zmysle Smer-
nice Európskeho parlamentu  a Rady 2000/60/
ES, ktorou sa ustanovuje rámec pôsobnosti pre 
opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hos-
podárstva. Principiálne sústredenie sa na rea-
lizáciu opatrení stanovených v koncepčných 
dokumentoch vodného hospodárstva, vychá-
dzajúcich z environmentálneho acquis Európ-
skej únie, zodpovedá aj rámcu zabezpečenia 
ich financovania zo zdrojov Európskych štruktu-
rálnych a investičných fondov, prostredníctvom 
projektov uplatnených vo výzvach Operačného 
programu Kvalita životného prostredia. 
 V štádiu prípravy preventívnych opatre-
ní na ochranu pred povodňami, boli v roku 2019 
najvýznamnejšie z pohľadu počtu ochránených 

v tis. eur
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obyvateľov  a rozsahu eliminovaných povodňo-
vých škôd, stavby na toku Slatina a na toku Hron 
v meste Zvolen, na toku Ladomírka v meste 
Svidník, na toku Bodva v Moldave nad Bodvou 
a na toku Slaná v meste Tornaľa. 
 Skupina stavieb spriechodnenia 
migračných bariér, ako opatrení na zabezpeče-
nie pozdĺžnej kontinuity rieka a biotopov, v štá-
diu projektovej majetkovo-právnej a investičnej 
prípravy, je reprezentovaná najmä opatreniami 
na tokoch Poprad, Revúca, Turiec a Bodva. V 
štádiu realizácie prác za rok 2019 predstavujú 
najvýznamnejšie opatrenia v skupine preventív-
nych protipovodňových opatrení stavby protipo-
vodňovej ochrany dolného úseku Malého Du-
naja, preventívnych protipovodňových opatrení
v meste Banská Bystrica na toku Hron, úprava 
toku Kysuca v obci Makov a v obci Vitanová na 
toku Oravica. 
 V skupine stavieb spriechodnenia 
migračných bariér v etape realizácie staveb-
ných prác, resp. implementácie nadväzujúcich 
etáp projektov  s ich ukončením v roku 2019, 
boli svojím rozsahom a príspevkom k zabezpe-
čeniu pozdĺžnej kontinuity riek  a biotopov naj-
významnejšie opatrenia na toku Hron na vodnej 
stavbe Veľké Kozmálovce a na hati na území 
mesta Martin na toku Turiec.

 Prevažná väčšina oparení na ochranu 
pred povodňami sa k záveru roka 2019 nachá-
dzala v štádiu realizácie. Zaradenie opatrení 
preventívnej protipovodňovej ochrany do trva-
lej prevádzky z vecného aj právneho hľadiska 
bolo vykonané v prípade stavieb: rekonštrukcia 
VS Brezová pod Bradlom, vybudovanie pod-
zemnej tesniacej stany ľavostrannej ochrannej 
hrádze Váhu a úprava toku Neresnica v meste 
Zvolen.Implementáciou preventívnych protipo-
vodňových opatrení bola v roku 2019 zabez-
pečená ochrana 117 obyvateľov  a eliminova-
né potenciálne povodňové škody v hodnote 
14 946 tis. eur, pričom podľa územnosprávnej 
pôsobnosti boli dosiahnuté nasledovné 
čiastkové hodnoty:

•   Odštepný závod Bratislava
      - 32 ochránených obyvateľov 
      - 10 945 tis. eur eliminovaných škôd

•   Odštepný závod Piešťany
      -  47 ochránených obyvateľov
      -  2 334 tis. eur eliminovaných škôd

•   Odštepný závod Banská Bystrica
      -  38 ochránených obyvateľov
      -  1 666 tis. eur eliminovaných škôd. 

III. 13 Medzinárodná spolupráca

 Projekty cezhraničnej spolupráce pred-
stavujú nástroje na dosiahnutie cieľov integrova-
ného manažmentu povodí v súlade so smerni-
cou Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES 
z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec 
pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblas-
ti vodného hospodárstva, nazývanej rámcová 
smernica o vode, transponovanej do zákona 
č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona 
SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov a smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2007/60/ES z 23. októbra 
2007 o hodnotení a manažmente povodňového 
rizika transponovanej do zákona č. 7/2010 Z. z. 
o ochrane pred povodňami v znení zákona č. 
180/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov, 
smernice Rady č. 92/43/EHS z 21. mája 1992 
o ochrane prirodzených biotopov, voľne žijúcich 
živočíchov a rastlín s dôrazom na ochranu území 
NATURA 2000, Ramsarského dohovoru, ako aj 
ďalších strategických koncepčných dokumen-
tov a predpisov prijatých na úrovni EÚ a SR pre:

• zlepšovanie stavu vôd s cieľom dosiah-
nutia ich dobrého stavu, 

• efektívne a udržateľné využívanie vod-
ných zdrojov,

• ochranu pred extrémnymi hydrologický-
mi situáciami - následkami povodní, dôsledkami 
sucha a adaptáciu na zmenu klímy,

• ochranu prírody a krajiny, udržateľný ži-
vot a poskytovanie dôležitých ekosystémových 
služieb. 
        Plán manažmentu povodia je základným 
nástrojom na dosiahnutie cieľov vodného pláno-
vania v oblastiach povodí, ktorý na základe vy-
konaných analýz súčasného stavu povrchových 
vôd a podzemných vôd a zhodnotenia vplyvov 
ľudských činností na vodné pomery ustanovuje 
environmentálne ciele a programy opatrení na 
ich dosiahnutie, vrátane finančného zabezpe-
čenia. Plán manažmentu povodia sa povinne 
využíva v krajinnom plánovaní, alebo môže byť 
krajinným plánom.
        Vodný plán Slovenska je dokument vodné-
ho plánovania na ochranu a zlepšenie stavu po-
vrchových a podzemných vôd a vodných eko-
systémov, na trvalo udržateľné a hospodárne 
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využívanie vôd, zlepšenie vodných pomerov, na 
zabezpečenie územného systému ekologickej 
stability a na ochranu pred škodlivými účinkami 
vôd. Vodný plán Slovenska je podkladom na vy-
pracovanie Medzinárodného plánu manažmen-
tu povodia Dunaja a Medzinárodného plánu 
manažmentu povodia Visly v súlade s medziná-
rodnými záväzkami Slovenskej republiky.
        Plán manažmentu povodňového rizika ur-
čuje vhodné ciele manažmentu povodňového 
rizika a konkrétne opatrenia na dosiahnutie tých-
to cieľov pre geografické oblasti v čiastkových 
povodiach v správnom území povodí na území 
SR, v ktorých existuje potenciálne významné 
povodňové riziko, alebo v ktorých možno pred-
pokladať, že je pravdepodobný jeho výskyt. 
Tvorba plánov manažmentu povodňového rizi-
ka je koordinované na úrovni správneho územia 
povodia Dunaja a správneho územia povodia 
Visly.
        V rámci povodia, kde môže mať využíva-
nie vôd účinky presahujúce hranice štátu, je po-
trebné koordinovať požiadavky na dosiahnutie 
environmentálnych cieľov stanovených Smerni-
cou Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/
ES z 23. októbra 2000 ustanovujúcej rámec 
pôsobnosti spoločenstva v oblasti vodnej poli-
tiky (Rámcová smernica o vode) a najmä všet-
ky programy opatrení v celom správnom území 
povodia. V rámci povodí, presahujúcich hranice 
EÚ, sa majú členské štáty snažiť zabezpečiť 
vhodnú koordináciu s príslušnými nečlenskými 
štátmi, v súlade s medzinárodnými dohovormi o 
ochrane vôd a hospodárení s nimi, najmä doho-
voru Organizácie spojených národov o ochrane 
a využití cezhraničných vodných tokov a medzi-
národných jazier, ktorý Rada schválila rozhod-
nutím 95/308/ES a v súlade s nadväzujúcimi do-
hodami a jeho uplatňovaní.
        Ak majú byť opatrenia na zníženie dôsled-
kov povodní najmä na ľudské zdravie a život, 
životné prostredie, kultúrne dedičstvo, hospo-
dársku činnosť a na infraštruktúru účinné, mali 
by byť v čo najväčšom možnom rozsahu koordi-
nované v rámci celého povodia.
        Okrem koordinácie medzi členskými štát-
mi EÚ je pre účinnú prevenciu povodní a zmier-
ňovanie následkov po povodniach potrebná 
spolupráca s tretími krajinami. Je to v súlade s 
Rámcovou smernicou o vode a medzinárodnými 
zásadami v oblasti manažmentu povodňových 
rizík vypracovaných najmä v rámci dohovoru 
Organizácie spojených národov o ochrane a 
využití cezhraničných vodných tokov a medzi-
národných jazier.
        Vypracovanie plánov manažmentu povodí, 
podľa Rámcovej smernice o vode a plánov ma-
nažmentu povodňového rizika, podľa Smernice 

Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES o 
hodnotení a manažmente povodňových rizík, sú 
prvkami integrovaného manažmentu povodia. V 
týchto dvoch procesoch by sa mal využívať po-
tenciál na spoločnú synergiu a výhody, pričom 
by sa mali zohľadňovať environmentálne ciele 
Rámcovej smernice o vode a zabezpečiť efek-
tívnosť a rozumné využívanie zdrojov. 
        V súlade s požiadavkou Rámcovej smerni-
ce o vode musí byť plánovací proces založený 
na princípoch otvorenosti a transparentnosti tak, 
aby motivoval záujmové skupiny podieľať sa na 
príprave týchto plánovacích dokumentov. Toto 
je možné zabezpečiť len včasnou a úplnou in-
formovanosťou verejnosti s využitím príslušných 
informačných nástrojov.
 SVP, š. p., spolupracuje na Dohovore o 
spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní vôd 
Dunaja a Medzinárodnej komisie pre ochranu 
Dunaja (ďalej len „ICPDR“), v ktorej má zastú-
penie prostredníctvom nominovaných členov 
v jednotlivých expertných skupinách. Zároveň 
participuje na zahraničných programoch, pre-
dovšetkým v rámci cezhraničných projektov 
spolufinancovaných z fondov EÚ.
 Z programu cezhraničnej spolupráce 
Slovenská republika-Česká republika 2007-
2013 prebiehala v roku 2019 v rámci udržateľ-
nosti implementácia projektu „Automatizácia 
výmeny krízových dát v hydrologickej oblasti 
Povodia Moravy a Dyje“ (vedúci partner projektu 
Povodí Moravy, s. p., hlavný cezhraničný part-
ner SVP, š. p.), ktorý bol realizovaný od januára 
2011 do februára 2015. Udržateľnosť projektu 
trvá päť rokov. 
 Z operačného programu Juhovýchod-
ná Európa 2007-2013 bol v minulých rokoch 
úspešne implementovaný projekt „Network of 
Danube Waterway Administrations – data and 
user orientation “ (Sieť administrácií Dunajskej 
vodnej cesty – orientácia na užívateľov vod-
nej cesty), reg. č. SEE/D/0066/3.1/X, akronym 
„NEWADA duo“, ktorý je projektom pre podporu 
zabezpečenia rozvoja, prevádzky a údržby vod-
ných ciest. V roku 2016 bol ako jeho pokračo-
vanie pripravený nový projekt Danube STREAM 
“Smart, Integrated and Harmonized Waterway 
Management” (Moderný, integrovaný a harmo-
nizovaný manažment vodných ciest), v ktorom 
SVP, š. p., participuje v pozícii partnera. Projekt 
bol realizovaný v rámci programu Danube Tran-
snational Programme v období od januára 2017 
do septembra 2019. Od ukončenia realizácie 
projektu prebieha päťročná perióda udržateľ-
nosti projektu.
 Projekt „Slovensko–maďarský hydro-
logický informačný portál na toku Dunaj a jeho 
prítokoch“, reg. č. HUSK/1101/2.1.1/0348, 
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akronym TELEDAN, ktorého cieľom bolo zefek-
tívniť, skvalitniť, rozšíriť a prepojiť existujúce 
hydrologické informačné systémy v prihranič-
nej oblasti povodia rieky Dunaj a sprístupniť 
získané, relevantné dáta na internete pre laickú 
a odbornú verejnosť, pokračuje po ukončení v 
septembri 2014 v rámci udržateľnosti v hori-
zonte päť rokov. Udržateľnosť projektu sa pre-
ukazuje priebežnými správami na ročnej báze, 
zasielanými vedúcim partnerom (SVP, š. p.) 
„Spoločnému technickému sekretariátu“. Prie-
bežné správy obsahujú najmä informácie o udr-
žateľnosti výsledkov projektu, pokračovaní jeho 
aktivít, spolupráce medzi partnermi (SVP, š. p. 
a Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Győr) a 
využívaní výstupov. Výsledky projektu sú zverej-
nené na stránke www.teledan.eu.
 Projekt „Vytvorenie spoločného integro-
vaného hydrologického systému pre povodie rie-
ky Ipeľ poskytujúceho predpovede a informácie 
v reálnom čase“, reg. č. HUSK/1101/2.1.1/0012, 
akronym DIWA, bol ukončený v roku 2014 a v 
roku 2019, ako pri predchádzajúcich projek-
toch, prebiehala päťročná perióda udržateľnosti 
projektu a využívania jeho výsledkov. 
 Od januára 2018 prebieha, v rámci 
programu spolupráce Interreg V-A Slovenská 
republika–Maďarsko, realizácia projektu NA-
TUR/DANUBEPARKS „Taste of Danubian Natu-
re“ (Chuť podunajskej prírody), ktorého cieľom 
je zachovanie a propagácia kultúrneho a prírod-
ného dedičstva v pohraničnej oblasti. SVP, š. p., 
participuje v projekte v pozícii partnera. Ukon-
čenie projektu bolo predĺžené do júna 2020.
 V auguste 2019 bola ukončená realizá-
cia projektu „Rowing in one river“ (Veslujeme 
v jednej rieke), ktorý sa implementoval v rámci 
programu Interreg V-A Slovenská republika–Ma-
ďarsko. Cieľom projektu bolo zvýšenie atraktív-
nosti Ipeľského údolia s využitím potenciálu prí-
rodných a kultúrnych hodnôt.
 Od septembra 2017 je, v rámci progra-
mu spolupráce Interreg V-A Slovenská republi-
ka–Rakúsko, realizovaný projekt ProDaM „Pro-
tect Danube and Morava“ (Ochrana Dunaja a 
Moravy), v ktorom SVP, š. p., participuje v pozí-
cii partnera. Prioritným cieľom projektu je ochra-
na kultúrneho a prírodného dedičstva v oblasti 
vodného hospodárstva pozdĺž hranice vodných 
tokov Dunaj a Morava. Ukončenie realizácie 
projektu bolo predĺžené do decembra 2023.
 V rámci programu Interreg CENTRAL 
EUROPE prebieha od júla 2017 realizácia pro-
jektu FramWat „Framework for improving water 
balance and nutrient mitigation by applying 
small water retention measures“ (Rámec pre 
zlepšenie vodnej bilancie a mitigáciu živín po-
užitím malých vodozádržných opatrení) s pláno-

vaným ukončením v júni 2020. SVP, š. p., partici-
puje v projekte ako partner a vedúci pracovného 
balíka T2 „Effectiveness of the Natural Small Wa-
ter Retention Measures“ (Účinnosť malých prí-
rodných vodozádržných opatrení).
 Od februára 2017 prebieha realizácia 
projektu DaReM „Danube Rehabilitation Mea-
sures“ (Opatrenia na obnovu Dunaja), v rámci 
programu Connecting Europe Facility, v ktorom 
SVP, š. p., participuje v pozícii partnera. Ukon-
čenie realizácie projektu je plánované v decem-
bri 2020.
 Od júla 2015 prebieha realizácia projek-
tu FAIRway Danube, ktorý je spolufinancovaný 
z programu Connecting Europe Facility. Hlav-
ným cieľom projektu je zavedenie „Master plá-
nu údržby vodnej cesty Dunaj a jeho splavných 
prítokov“, ktorý bol odsúhlasený a schválený 6 
krajinami, vrátane Slovenskej republiky. Cieľom 
Master plánu je dosiahnuť a zabezpečiť dobré 
plavebné podmienky počas celého roka posky-
tovaním minimálnej úrovne služby. SVP, š. p., 
je implementačným subjektom projektu od de-
cembra 2018. Ukončenie realizácie projektu je 
plánované v júni 2020.
 V rámci programu Connecting Europe 
Facility participuje SVP, š. p., na niektorých úlo-
hách projektu RIS COMEX „River Information 
Services Corridor Management Execution“ (Ma-
nažment koridorových riečnych informačných 
služieb), ktorý je realizovaný v období od febru-
ára 2016 do decembra 2020. Hlavným zámerom 
projektu je realizácia takzvaných koridorových 
služieb RIS pre úrady a užívateľov logistiky vo 
vnútrozemskej plavbe a prenos týchto koridoro-
vých služieb do udržateľnej prevádzky.
 V septembri 2019 začal SVP, š. p., 
v rámci programu Hungary-Slovakia-Roma-
nia-Ukraine ENI Cross-border Cooperation 
Programme implementovať projekt FloodUZH 
„Joint activities for the prevention of natural di-
sasters in the transboundary Uzh river basin“ 
(Spoločné aktivity na predchádzanie prírodných 
katastrof v cezhraničnom povodí rieky Uh). Pro-
jekt zabezpečí zosúladenie opatrení s ukrajin-
skou časťou povodia rieky Uh, ktoré povedú k 
zlepšeniu manažmentu povodňového rizika v 
súlade s legislatívou EÚ a adaptáciou na zmeny 
klímy, čím sa zvýši bezpečnosť a sociálno-eko-
nomický rozvoj v cezhraničnom regióne. SVP, š. 
p., je v pozícii projektového partnera. Realizácia 
projektu je plánovaná do augusta 2022.
 Od januára 2017 bol v rámci programu 
Danube Transnational Programme, realizovaný 
projekt JOINTISZA „Strengthening coopera-
tion between river basin management planning 
and flood risk prevention to enhance the status 
of waters of the Tisza River Basin“ (Posilnenie 
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spolupráce medzi manažmentom plánu povodí 
a prevenciou povodňových rizík za účelom zlep-
šenia stavu vôd v povodí rieky Tisy). Realizácia 
projektu bola ukončená v júni 2019. Participácia 
SVP, š. p., v pozícii subkontraktora pre VÚVH, 
súvisela s aktivitami zameranými hlavne na čin-
nosti správcu vodohospodársky významných 
vodných tokov vyplývajúcimi zo zákona o vo-
dách a zákona o ochrane pred povodňami.
 V rámci programu Danube Transna-
tional Programme je od júna 2018 realizovaný 
projekt „Danube Floodplain Project“ (Inundačné 
územia v povodí Dunaja), ktorého cieľom je zní-
žiť riziko povodní prostredníctvom inundačných 
území pozdĺž Dunaja a jeho vybraných prítokov. 
V projekte je SVP, š. p., partnerom projektu a 
vedúcim pracovného balíka WP3 „Floodplain 
Evaluation“ (Hodnotenie záplavových území). 
Ukončenie realizácie projektu je plánované v 
novembri 2020.
 Od januára 2017 bol realizovaný projekt 
DanubeSediment „Danube Sediment Manage-
ment - Restoration of the Sediment Balance in 
the Danube River“ (Manažment sedimentov Du-
naja – obnovenie rovnováhy sedimentov v Du-
naji). SVP, š. p., v projekte participovalo v pozícii 
asociovaného partnera. Realizácia projektu bola 
ukončená v novembri 2019. Projekt bol realizo-
vaný v rámci programu Danube Transnational 
Programme a bol zameraný na zabezpečenie 
celkového manažmentu v súvislosti so sedi-
mentmi Dunaja, ako aj na zlepšenie poznatkov 
o transporte sedimentov a morfodynamických 
procesoch v Dunaji. Od decembra 2019 prebie-
ha päťročná perióda udržateľnosti projektu.
 V rámci programu Danube Transna-
tional Programme je od júna 2018 realizovaný 
projekt DAREFFORT „Danube River basin En-
hanced Flood Forcasting cooperation“ (Vypra-
covanie predpovedí povodní v povodí Dunaja), 
ktorý je zameraný na spoluprácu krajín v rámci 
predpovedania povodní v povodí rieky Dunaj. 
SVP, š. p., participuje v projekte v pozícii partne-
ra a ukončenie realizácie projektu je plánované 
v máji 2021.
 Od júna 2018 je v rámci programu Da-
nube Transnational Programme, realizovaný 
projekt SIMONA „Sediment-quality Information, 
Monitoring and Assessment System to support 
transnational cooperation for joint Danube Basin 
water management“ (Systém na monitorovanie 
a hodnotenie kvality sedimentov na podporu 
nadnárodnej spolupráce pre spoločné vodné 
hospodárstvo v povodí Dunaja), v ktorom SVP, 
š. p., participuje v pozícii asociovaného partne-
ra Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra. 
Ukončenie realizácie projektu je plánované v 
máji 2021. 

 V novembri 2019 participoval SVP, š. p., 
ako asociovaný partner Agentúry na podporu 
regionálneho rozvoja Košice, na predložení žia-
dosti v rámci programu Danube Transnational 
Programme, pre projekt Tid(y)Up „F(ol)low the 
Plastic from source to the sea“ (Sledovanie plas-
tov od zdroja po more).
 V rámci Operačného Programu Integ-
rovaná Infraštruktúra 2014-2020 implementuje 
SVP, š. p., projekt s názvom Štúdia uskutočni-
teľnosti pre projekt „Modernizácia vytyčovacej 
techniky a plavebného značenia na vodnej ces-
te medzinárodného významu Dunaj“. Cieľom 
projektu je vypracovanie štúdie uskutočniteľnos-
ti v úseku od štátnej slovensko-rakúskej hranice 
(rkm 1880,26) po štátnu slovensko-maďarskú 
hranicu (rkm 1708,20). Plánované obdobie reali-
zácie projektu je 12 mesiacov.
 V rámci programu Granty EHP a Nórska 
bola v roku 2018 predložená žiadosť pre pro-
jekt s názvom „Nature-based solution in water 
management to help climate change mitigation 
and adaptation in Central and Eastern Europe“ 
(Prírode blízke opatrenia vo vodnom hospodár-
stve pre zmiernenie a prispôsobenie sa zmene 
klímy v strednej a východnej Európe). SVP, š. 
p., participovalo na príprave žiadosti v pozícii 
partnera projektu. V rámci uvedeného programu 
bolo predložených viac ako sedemsto žiadostí. 
Z dôvodu veľkej konkurencie nebola projektová 
žiadosť schválená.
 V roku 2018 bola v rámci programu 
LIFE Climate Action predložená žiadosť projek-
tu „Rozvoj spoločného, integrovaného systému 
hydrologických predpovedí v reálnom čase v 
povodí rieky Ipeľ“, ktorý je zameraný na vyvinu-
tie hydrologického prognostického systému, za-
loženého na slovensko-maďarskej spolupráci. 
SVP, š. p., participovalo na príprave žiadosti v 
pozícii pridruženého príjemcu. Podľa informácie 
od koordinujúceho príjemcu nebola projektová 
žiadosť schválená.
 SVP, š. p., má, prostredníctvom vodo-
hospodárskeho rozvoja, stále zastúpenie v Slo-
venskom ramsarskom výbore pre plnenie Doho-
voru o mokradiach (Ramsar, Irán, 1971), v rámci 
ktorého sa podieľa na plnení cieľov Programu 
starostlivosti o mokrade Slovenska. 
 Pre plnenie cieľa EÚ stratégie biodiver-
zity do roku 2020 začala EÚ komisia tzv. nový 
biogeografický proces, t. j. neformálny proces 
s členskými štátmi EÚ zameraný na výmenu in-
formácií a skúseností, dobrých postupov a zlep-
šenie cezhraničnej spolupráce pre manažment 
území sústavy Natura 2000, ktorého sa SVP, š. 
p., zúčastňuje ako aktívny partner.
 SVP, š. p., je zapojený aj do Medzire-
zortnej komisie pre zabezpečenie vykonávania 
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III. 14 Personálna a mzdová oblasť

Rámcového dohovoru o ochrane a trvalo udr-
žateľnom rozvoji Karpát (Karpatský dohovor) 
a do pracovnej skupiny Mapovanie ekosystémov 

a hodnotenie ekosystémových služieb na Slo-
vensku (MAES).
 

 V súlade so záväzkami, vyplývajúcimi z Podnikovej kolektívnej zmluvy platnej pre rok 
2019 a vo väzbe na stav plnenia hospodárskeho výsledku podniku, zamestnávateľ SLOVENSKÝ 
VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, zabezpečil mzdový vývoj v roku 2019 tak, 
že vyplatil:
 • platnú tarifnú mzdu zamestnanca v plnej výške,
 • v podnikovej kolektívnej zmluve dohodnuté nadtarifné zložky mzdy,
 • osobné ohodnotenie najmenej vo výške 8,0 % za organizačnú jednotku, ktorá je 
zamestnávateľom.

 Zamestnávateľ zabezpečil v roku 2019 nárast mesačnej tarifnej mzdy každého 
zamestnanca o 85 eur od 1.1.2019.

 Popri mzde v roku 2019 podnik poskytol svojim zamestnancom širokú paletu sociálnych
výhod v peňažnej, ako aj v nepeňažnej forme. K najvýznamnejším zamestnaneckým výhodám 
naďalej patrili voliteľný sociálny príspevok, v rámci ktorého si môžu zamestnanci hradiť výdav-
ky na rôzne sociálne, športové a kultúrne aktivity, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie 
a príspevok na úrazové poistenie. Zamestnávateľ v rámci sociálneho programu poskytuje príspevky 
pri narodení dieťaťa, príspevky pozostalým pri úmrtí zamestnanca, mimoriadnu sociálnu výpo-
moc pri haváriách, živelných pohromách, sociálnu výpomoc pri dlhodobej pracovnej neschopnosti 
zamestnanca.
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Údaje o príjmoch štatutárnych a dozorných orgánov podniku

•   výška ročnej odmeny generálneho riaditeľa SVP, š. p., za rok 2019 predstavuje  65 379 eur,

•   podiel na zisku podniku  generálny riaditeľ vyplatený  za rok 2019 nemal (hospodárenie   podniku 
skončilo v strate),

•   ročná odmena členov dozornej rady  SVP, š. p., za rok 2019 predstavuje 34 394 eur,

•  podiel na zisku podniku členovia dozornej rady za rok 2019 nemali vyplatený (hospodárenie 
podniku skončilo v strate).

III. 15 Pracovné úrazy a bezpečnosť práce
 Pracovné úrazy boli registrované v zmysle ustanovenia § 17 zákona NR SR č. 124/2006 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov. 
 Predmetom previerok pracovísk a plánovaných kontrolných úloh ktoré boli vykonané v jed-
notlivých organizačných jednotkách bezpečnostno-technickou službou, bolo i preverenie spôso-
bu evidencie úrazov a nebezpečných udalostí a registrácie vzniknutých pracovných úrazov ako 
i výskytu chorôb z povolania.
 V sledovanom období vzniklo 14 registrovaných pracovných úrazov, z toho žiadny nebol 
evidovaný ako závažný.
        Na vyšetrovaní príčin vzniku pracovných úrazov sa podieľali zástupcovia zamestnancov 
pre bezpečnosť, autorizovaní bezpečnostní technici a priami nadriadení zamestnanci príslušných 
organizačných jednotiek. V rámci registrácie pracovných úrazov sa ukladali výchovné, organizačné 
a technické opatrenia, smerujúce k zamedzeniu ich vzniku. Uložené opatrenia boli priebežne plne-
né podľa uložených termínov.
        Odškodnenie poškodených zamestnancov bolo zabezpečené prostredníctvom Sociálnej 
poisťovne. Poškodeným zamestnancom boli poskytnuté náhrady v povinnom rozsahu, v ktorom 
zamestnávateľ za škodu zodpovedá, pričom spôsob a rozsah odškodnenia prerokoval zamest-
návateľ s príslušnou komisiou odborového orgánu, zástupcami zamestnancov pre bezpečnosť 
a poškodeným zamestnancom.  
 Hodnotenie pracovnej úrazovosti, vyšetrovanie príčin vzniku pracovných úrazov a nebez-
pečných udalostí a  preventívne opatrenia prijímané na predchádzanie úrazom, sú predmetom 
porád odborných autorizovaných bezpečnostných technikov všetkých organizačných jednotiek 
podniku.

Výskyt chorôb z povolania
 V roku 2019 neboli zaznamenané žiadne choroby z povolania.

Registrované pracovné úrazy na jednotlivých organizačných jednotkách
 SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku v roku 2019

P.č. Organizačná jednotka Registrované PÚ Závažné RPÚ

1 OZ Bratislava 1 0

2 OZ Piešťany 3 0

3 OZ Košice 7 0 

4 OZ Banská Bystrica 3 0

5 Podnikové riaditeľstvo 0 0

SVP, š. p. spolu: 14 0
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IV. Ekonomika a financovanie podniku

 Ekonomická a finančná situácia podniku sa v roku 2019 postupne zhoršovala a bola 
ovplyvnená najmä:

 •   zvýšenými mzdovými nákladmi podniku, ktoré medziročne rástli o 5,64 %,

 •   opravami vodných stavieb, ktoré rástli v medziročnom porovnaní o 41,16 % 

 •   splácaním úverov z minulých období.

 V rámci realizovaného investičného programu, ktorý napomáha znižovať riziko škôd spô-
sobených povodňami, dosiahla investičná výstavba objem spolu s bezplatne nadobudnutým ma-
jetkom v roku 2019 40,715 mil. eur. Najviac finančných prostriedkov si vyžiadali stavebné práce. 
Havarijný stav niektorých vodných stavieb a majetku v správe podniku znamenali nárast pro-
striedkov na opravy a údržbu o 10 mil. eur. Ďalej sa realizovali stavebné práce na rozostavaných 
ako aj novozačínaných stavbách v rámci projektu „Povodie hornej Nitry – opatrenia na prevenciu 
pred povodňami a suchom“. V rámci strojov a zariadení bolo zakúpených 90 kusov príslušenstva 
k traktorom, kráčajúce rýpadlá a bagre v hodnote 5,08 mil. eur. Stavebné stroje a zariadenia sa 
využívajú predovšetkým pri terénnych úpravách vodných tokov a protipovodňových opatreniach.
Celkový objem opráv a údržby dosiahol hodnotu 50,574 mil. eur t. j. podarilo sa prekročiť výšku nor-
matívu 39,4 mil. eur. Opravy a údržba bola  zameraná na starostlivosť o vodné toky a vybudované 
vodohospodárske diela, zabezpečenie nutných opráv a údržby na upravených aj na neupravených 
vodných tokoch s cieľom dosiahnuť dlhodobú prevádzkovú bezpečnosť a životnosť vybudova-
ných vodných stavieb a udržať prirodzenú kapacitu neupravených vodných tokov. Všetky tieto 
práce slúžia na uspokojovanie verejnoprospešných záujmov.
 Stav pohľadávok po lehote splatnosti oproti roku 2018 poklesol o 112 tis. eur. Ekonomická, 
ako aj finančná  situácia sa postupne zhoršovala, napriek znižovaniu nákladov v niektorých ob-
lastiach, v porovnaní s rokom 2018 náklady vzrástli. Išlo predovšetkým o nárast nákladov v rámci 
opráv a údržby, nákladoch na nájomné, nákladoch na monitoring vozidiel a strojov.
 Priemerný mesačný zárobok z vyplatených miezd za rok 2019 dosiahol výšku 1 090 eur. 
Noví zamestnanci (robotníci aj THZ) boli prijímaní do pracovného pomeru len po písomnom schvá-
lení MŽP SR, a to na všetky druhy pracovných vzťahov.
 Napriek zápornému hospodárskemu výsledku – strate vo výške -17,965 mil. eur, podnik 
zvládol svoje základné úlohy a povinnosti v ekonomickej, technickej aj personálnej oblasti. Vyvinul 
maximálne úsilie, aby si v rámci svojich finančných možností splnil všetky povinnosti, ktoré mu 
vyplývajú z platnej legislatívy a kolektívnej zmluvy. Tieto podmienky znamenali, že podnik prijímal 
v závere roka opatrenia zamerané na znižovanie nákladov vo všetkých oblastiach. 
K 31. decembru 2019 podnik čerpal kontokorentný úver vo výške 11,4 mil. eur.
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IV. 1 Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu SR 
a dotácie 

 V roku 2019 boli SVP, š. p., pridelené  finančné prostriedky nasledovne:  
Zo štátneho rozpočtu SR: 

 a) Bežné výdavky vo výške 27 535 209,83 eur, z toho:

        
 V roku 2018 boli SVP, š. p., poskytnuté zo štátneho rozpočtu finančné prostriedky vo výške 
6 000 000,00 eur účelovo určené na úhradu výdavkov súvisiacich s neregulovanými platbami a to 
najmä na riešenie nepriaznivej situácie vodných stavieb. Vláda SR v zmysle  uznesenia vlády SR 
č. 436/2019 z 11. 9. 2019 schválila zmenu účelu použitia kapitálového transferu  na bežný transfer 
-  opravy a údržbu. Finančné prostriedky boli použité v roku 2019.

 b) Kapitálové výdavky vo výške 9 444 066,44 eur, z toho:  

Titul Poukázané

Neregulované platby 21 143 428,72
Povodňové zabezpečovacie práce 6 391 781,11

Titul Poukázané

Pontóny 2 500 000,00
MTZ - plavidlo 1 182 180,00
MTZ – prídavné zariadenia 2 700 000,00
Protipovodňové opatrenia na rieke Nitra 3 061 886,44

Titul Poukázané

Úhrada nákladov spojených so sledovaním správnosti 
výpočtu  a určovaním výšky poplatkov PZV, ZNE 1 076 598,00

Čistenie VN Ružín – na zabezpečenie jej  protipovodňovej 
funkcie 58 245,37

Titul Poukázané

Vodná stavba Brezová pod Bradlom
 - rekonštrukcia 190 293,77

Opatrenia na odstraňovanie migračných bariér na vodnom 
toku Myjava - stupeň v rkm 26,500 53 248,15

KF PPO M.Dunaj II.etapa 28 049,62

 Z  Environmentálneho fondu 1 134 843,37 eur, z toho:

 Z fondov EÚ a ŠR SR 13 598 325,17 eur, z toho:
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Titul Poukázané

Protipovodňová ochrana dolného úseku Malého Dunaja - 
I. etapa 5 268 847,89

Košecké Podhradie - úprava Podhradského potoka 60 350,60

PPO Makov Kysuca 694 271,47

PPO Vitanová Oravica 395 372,82

Odstraňovanie bariér vo vodnom toku Turiec, rkm 7,530  404 023,96

Zvolen, úprava toku Neresnica, r. km 0,293-2,403 985 979,60

Zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie 
stupňov na toku Osrblianka 0,00

Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami 1 711 193,44

VS Veľké Kozmálovce, zab. pozdĺžnej kontinuity 
a spriechod. toku Hron, r.km 73,400 1 106 993,96

Dudince - zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechod-
nenie hate na toku Štiavnica, r.km 10,968 22 628,52

Zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie 
prahov na toku Rimava 46 662,82

Krompachy, Hornád rkm 99,800-rekonštrukcia hate 160 551,42

Prioritné preventívne protipovodňové opatrenia v SR, Pod-
projekt 3 Prešov – aktivita 2 16 289,44

Monitorovanie fyzikálno-chemických a biologických prvkov 
kvality vôd v rokoch 2016 - 2020 2 299 602,88

Projekt Danube Floodplain 44 127,67

Projekt Danube STREAM 76 830,54

Projekt DAREFFORT 8 042,34
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Titul Poukázané

Projekt DAREM 0,00

Projekt FramWat 24 739,16

Projekt Simona 225,10

Zo štátneho rozpočtu SR: 
 Úhrada výdavkov za služby HM zo ŠR                94 156,06 eur.
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IV. 2 Úvery
 K 31. 12. 2019 podnik eviduje nasledovné úvery:

1. kontokorentný úver od Všeobecnej úverovej banky č. 53/ZU/2011 z 10. augusta 2011 na prekle-
nutie obdobia nedostatku vlastných finančných zdrojov (dodatkom č. 12 navýšený na 20 mil. eur)

2. termínovaný úver od Všeobecnej úverovej banky č. 69/ZF/2011 z 19. septembra 2011  na refi-
nancovanie úverov od DEXIA BANKY, splatný dňa 30. 9. 2023,

3. termínovaný úver od Všeobecnej úverovej banky  č. 18/ZF/2015 z 5. júna 2015 na nákup ťažkej 
techniky, splatný dňa 5. 6. 2021,

4. termínovaný úver od Všeobecnej úverovej banky č. 62/ZF/2015  z 18. decembra 2015 na nákup 
ťažkej techniky, splatný dňa 5. 6. 2021,

5. termínovaný úver od Všeobecnej úverovej banky  č. 61/ZF/2015 z 11. decembra 2015 na rekon-
štrukciu MVE, splatný dňa 31. 12. 2027,

6. termínovaný úver od  Všeobecnej úverovej banky  č. 51/ZF/2017 z 15. januára 2018 na nákup 
osobných a úžitkových automobilov splatný dňa 31. 12. 2023,

7. zmluva o viazanom účte s  Všeobecnou úverovou bankou  z 8. novembra 2019, v zmysle ktorej 
sa SVP, š. p., zaviazal previesť na viazaný účet najneskôr 8.2.2020 sumu na nákup riečneho 
plavidla – kompy, určenej na prevoz osôb a automobilov. 

                  
Stav úverov : 

 Kontokorentný úver od VÚB  č. 53/ZU/2011 sa k 1. januáru 2019 nečerpal, k 31. decembru 
2019 bol čerpaný vo výške 11 400 000,00 eur.

Druh úveru Zostatok istiny úveru 
stav k 1. 1. 2019

Zostatok istiny úveru 
stav k 31.12. 2019

Termínovaný úver od VÚB č. 69/ZF/2011 3 958 343,00 3 125 011,00
Termínovaný úver od VÚB č. 18/ZF/2015 3 319 229,68 1 991 537,84
Termínovaný úver od VÚB č. 62/ZF/2015 1 111 112,00 666 668,00
Termínovaný úver od VÚB č. 61/ZF/2015 8 100 000,00 7 200 000,00
Termínovaný úver od VÚB č. 51/ZF/2017 4 324 560,85 3 459 648,85
Spolu: 20 813 245,53 16 442 865,69

 SVP, š. p., v roku 2019 splácal poskytnuté úvery v stanovených termínoch a výške v súlade 
so splátkovými kalendármi.

IV. 3 Štruktúra výnosov a nákladov

IV. 3.1 Výnosy

 SVP, š. p., dosiahol za rok 2019 výnosy vo výške 142,101 mil. eur. Výška dosiahnutých vý-
nosov oproti predchádzajúcemu roku vo výške 115,530 mil. eur, bola vyššia  o 26,571 mil. eur, čo 
v percentuálnom vyjadrení predstavuje nárast o 23 %. 
 Dosiahnutý objem výnosov ovplyvnili predovšetkým finančné prostriedky zo štátneho 
rozpočtu (neregulované platby, povodňové zabezpečovacie práce) a z Environmentálneho fon-
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2018 2019

Výnosy  celkom 115 530 324 142 100 939

     z toho:

a)  tržby za vlastné výrobky 49 785 668 55 698 047

b)  tržby z predaja služieb 15 945 953 20 933 590

c)  finančné prostriedky zo ŠR bežné, EF, SŠHR                                27 903 043 37 890 831

d) ostatné prevádzkové výnosy 1 446 505 13 568 882

e) tržby z predaja hmotného, nehmotného majetku a materiálu 4 128 447 1 528 251

d) ostatné výnosy 16 320 708 12 481 338

du finančné prostriedky na sledovanie správnosti výpočtu a  určovanie výšky poplatkov za odber 
podzemných vôd a poplatkov za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd).  Ich  výška  
37,891 mil. eur je oproti predchádzajúcemu roku vyššia o 9,988 mil. eur, čo v percentuálnom vyjad-
rení predstavuje nárast o 35,8 %.  
 Tržby za povrchovú vodu, ktorých hodnota za  rok 2019 dosiahla výšku  26,306 mil. eur, 
oproti roku 2018 25,608 mil. eur zaznamenali nárast  o 0,698 mil. eur, čo v percentuálnom vyjadrení 
predstavuje nárast o 2,7 %. Tržby z MVE dosiahli výšku 2,530 mil. eur, oproti roku 2018 sú nižšie 
o 0,179 mil. eur,  čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje  pokles o 6,6 %. Výrazný nárast tržieb 
zaznamenali tržby za hydroenergetický potenciál. Kým v roku 2018 dosiahli objem 20,349 mil. eur 
v roku 2019 to bolo  25,925 mil. eur, to znamená nárast o 5,576 mil. eur, v percentuálnom vyjadrení 
27,4 %.
 V tržbách za predaj služieb sú najvýznamnejšou položkou tržby za prenájom a prevádzku 
vodného diela Gabčíkovo a Čunovo od Vodohospodárskej výstavby, š. p., Bratislava, ktorých výš-
ka za rok 2019  je 18,001 mil. eur oproti roku 2018 vo výške 13,142 mil. eur ide o nárast vo výške  
4,859 mil. eur, v percentuálnom vyjadrení o 36,9 %.

 
 Prehľad vybraných výnosových ukazovateľov:

 Objem tržieb za vlastné výrobky   predstavuje  hodnotu  55,698  mil. eur a tvoria ich tržby 
z HEP, povrchovej vody, energetickej vody, predaj riečneho materiálu, dreva a kameňa  a na cel-
kových  výnosoch predstavujú  39,19 %-ný podiel. Významnou položkou v rámci tržieb z predaja 
služieb vo výške 20,934 mil. eur, sú tržby za prenájom a prevádzku vodného diela Gabčíkovo 
a Čunovo od štátneho podniku Vodohospodárska výstavba, š. p.  Bratislava,  vo výške 
18,001 mil. eur. Na celkových výnosoch podniku sa tržby z predaja služieb podieľajú  14,73 %.

 Finančné prostriedky poukázané podniku zo štátneho rozpočtu, EF, SŠHR vo výške 
37,891 mil. eur  sa na celkových výnosoch podniku podieľajú 26,66 % podielom.  V ostatných 
prevádzkových výnosoch  vo výške 13,569 mil. eur sú zahrnuté predovšetkým prijaté náhrady za 
škody na majetku od poisťovní a na celkových výnosoch podniku sa podieľajú 9,5 % podielom. 
V tržbách z predaja hmotného, nehmotného majetku a materiálu vo výške 1,528 mil. eur sú zahrnuté 
predovšetkým tržby z predaja pozemkov a na celkových výnosoch podniku sa podieľajú 1,07 % 
podielom. Ostatné výnosy predstavujú aktivácie hmotného a nehmotného majetku, finančné pro-
striedky zo štátneho rozpočtu investičné vo výške odpisov, tržby z predaja tovaru, úroky a kurzové 
zisky. Ostatné výnosy dosiahli sumu 12,481 mil. eur a ich podiel na celkových výnosoch podniku za 
sledované obdobie predstavuje 8,78 %.

 v eur
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IV. 3.2 Náklady

IV. 3.3 Hospodársky výsledok

2018 2019

Náklady celkom 144 400 900 160 066 249

     z toho:

a) spotreba materiálu 11 188 679 11 809 011

b) spotreba energie 2 123 685 2 246 614

c) opravy a udržiavanie 11 571 176 21 608 462

d) cestovné 1 234 043 1 281 788

e) náklady na reprezentáciu 55 052 49 605

f)  služby 15 143 913 14 930 842

g) mzdové náklady, náklady na SZ, ostatné sociálne poistenie, 
zákonné sociálne náklady, ostatné sociálne náklady 57 706 316 62 970 201

h) dane a poplatky 1 191 869 232 934

i) odpisy DHM a DNM , tvorba OP 29 371 802 29 718 360

j) úroky, ostatné finančné náklady 194 700 206 503

k) mimoriadne náklady, odložená daň, ostatné náklady 14 619 665 15 011 930

 Celkové  náklady  podniku za rok 2019 dosiahli výšku 160,066 mil. eur. Oproti predchádza-
júcemu roku, kedy dosiahli 144,401 mil. eur, sa náklady zvýšili o 15,665 mil. eur, čo v percentuálnom 
vyjadrení predstavuje nárast o 10,85 %. Rast nákladov oproti roku 2018 zaznamenali predovšetkým 
náklady na  opravy a udržiavanie o 10,037 mil. eur, mzdové náklady o 2,289 mil. eur, náklady na 
sociálne zabezpečenie, sociálne poistenie, zákonné sociálne náklady a ostatné sociálne náklady o 
2,975 mil. eur a v rámci ostatných nákladov kde sa prejavili aktualizácie rezerv na súdne spory.

 Prehľad niektorých vybraných nákladových ukazovateľov:

 Celkový hospodársky výsledok za rok 2019 predstavuje stratu vo výške 17,965 mil. eur. 
Oproti predchádzajúcemu roku, strate vo výške 28,871 mil. eur,  je strata nižšia o 10,905 mil. eur, 
čo predstavuje zlepšenie hospodárenia o 37,75 %.

2018 2019

Hospodársky výsledok -28 870 576  -17 965 311

 v eur

 v eur
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IV. 4 Pohľadávky a záväzky  

 Vyrovnanie straty minulých období

 Podnik predložil Dozornej rade SVP, š. p. návrh na vyrovnanie nerozdelenej straty minulých
období vo výške 210 944 306,65 eur:

 • 58 818 604,47 eur z nerozdeleného zisku minulých rokov,

 • 2 156 835,71 eur z rezervného fondu a

 • 149 968 866,47 eur zo základného imania nezapísaného v Obchodnom registri.

 V zmysle § 6 Nariadenia vlády č. 175/1993 Z. z. o finančnom hospodárení štátnych podni-
kov vyrovná SVP, š. p. stratu zistenú z účtovnej závierky z nerozdeleného zisku minulých rokov.

Pohľadávky                                                                                                                      49,298 mil. eur 
 z toho:  

 • dlhodobé pohľadávky                                                 25,372 mil. eur,

 • krátkodobé pohľadávky                                   23,925 mil. eur. 
 
 SVP, š. p., vyvíja maximálne úsilie pre minimalizovanie výšky pohľadávok evidovaných voči 
iným subjektom. Pri práci s pohľadávkami sa SVP, š. p., riadi Smernicou „Postup pri správe pohľa-
dávok v podmienkach SVP, š. p.,“, ktorá upravuje  procesy pri sledovaní vzniku a výšky pohľadá-
vok a ich včasnom vymáhaní.  Jej účelom je nielen zamedzenie vzniku neriešených pohľadávok, 
zefektívnenie práce s pohľadávkami,  ale predovšetkým usmernenie samotného procesu vymáha-
nia pohľadávok a zabezpečenie dokladov týkajúcich sa tohto procesu.

 Stav pohľadávok po lehote splatnosti  k 31. 12. 2019 predstavuje sumu 12,124 mil. eur, 
v nasledovnom členení:

 • pohľadávky z obchodného styku                                       5,615 mil. eur,

 • poskytnuté preddavky                            0,700 mil. eur,

 • ostatné pohľadávky                           0,238 mil. eur,

 • pohľadávky za odber podzemnej vody                         1,843 mil. eur,

 • pohľadávky za vypúšťanie odpadových vôd                                   3,728 mil. eur.

 Hodnota pohľadávok z obchodného styku po lehote splatnosti sa oproti stavu k 31. 12. 
2018 znížila o 0,36 mil. eur.
        Najvyššie sumy pohľadávok z obchodného styku  po lehote splatnosti k 31. 12. 2019 sú 
evidované voči subjektom: 

 • Slovenské elektrárne, a. s. VET Trenčín,                                           4 732 913,68 eur, 

 • Bane Spišská Nová Ves                                                                       186 638,21 eur, 

 • FORTISCHEM, a. s. Nováky                                                                 111 141,78 eur. 

 Všetky pohľadávky po lehote splatnosti sú riešené právnym odborom:

 • súdnou cestou,
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 x  pohľadávky - účet 311

Stav krátkodobých a dlhodobých záväzkov podniku k 31. 12. 2019 je  167,533 mil. eur, z toho:

Krátkodobé záväzky                                                                                                  28,749 mil. eur
 z toho:

 • záväzky z obchodného styku                                16,786 mil. eur,

 • záväzky voči zamestnancom                                  3,104 mil. eur,

 • záväzky zo sociálneho poistenia                                 2,254 mil. eur,

 • daňové záväzky a dotácie                                  5,240 mil. eur,

 • ostatné záväzky                                    6,081 mil. eur.

 Hodnota záväzkov po lehote splatnosti k 31. 12. 2019 predstavuje objem 1,124 mil. eur a 
oproti stavu k 31. 12. 2018 sa hodnota záväzkov zvýšila o 0,618 mil. eur. Dôvodom nárastu neuhra-
dených záväzkov podniku bolo odloženie úhrady niektorých faktúr z dôvodu zlej finančnej situácie 
podniku na konci roku 2019.  Odštepné závody  evidujú ako záväzky dlhodobo neuhradené platby 
za prenájmy pozemkov, ktoré si majitelia pozemkov neprevzali. Najvyššie záväzky podnik evidoval 
voči spoločnostiam:

 • VÁHOSTAV-SK a. s. v reštrukturalizácii, Bratislava v hodnote         439 002,23 eur, 

 • v prípade súdnej vykonateľnosti vymáhané exekútorom, 

 • prostredníctvom správcov konkurznej podstaty. 
 
 Hodnota pohľadávok po lehote splatnosti sa oproti roku 2018 znížila
o 5,6 tis. eur, na sumu 700 eur. Najvyššiu sumu v rámci pohľadávok – poskytnutých preddavkov
sú pohľadávky voči Moldavskému recyklačnému podniku, š. p. vo výške 396 116,24 eur a voči
Komplexnej záchrannej službe vo výške 292 112,50 eur.

 Hodnota ostatných pohľadávok po lehote splatnosti sa oproti roku 2018 znížila  
o 45,6 tis. eur, na 0,238 mil. eur. Najvyššie sumy v rámci ostatných pohľadávok predstavu-
jú pohľadávky voči TELESERVIS Bratislava vo výške 61 421,27 eur, obec Kaluža 33 780,02 eur, 
TOLETUM, s. r. o. Bratislava vo výške 30 282,67 eur. 
        Pohľadávky za odber podzemnej vody a vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd 
predstavujú hodnotu 5,571 mil. eur, čo je 45,95 % z celkového objemu pohľadávok po lehote splat-
nosti. Oproti roku 2018 sa tieto pohľadávky znížili o 24 tis. eur. Poplatky za odbery podzemnej vody 
a vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd sú príjmom Environmentálneho fondu.  

 Vývoj pohľadávok z obchodného styku po lehote splatnosti od roku 2013 predstavuje
nasledovné objemy: 

Rok Pohľadávky 
2013 7 536 378
2014 7 726 460
2015 11 468 656
2016 7 360 530
2017 5 585 957
2018 5 651 099
2019 5 614 862

 v eur
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IV. 5 Rezervy

 • STRABAG s. r. o., Bratislava vo výške                                              252 021,52 eur, 

 • STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s. r. o., Bratislava v objeme 
197 461,89 eur.

 Prehľad o záväzkoch po lehote splatnosti od roku 2013 do roku 2019:

Rok Záväzky z obchodného styku po lehote splatnosti
2013 480 979
2014 409 453
2015 1 667 285
2016 2 384 312
2017 188 439
2018 692 666
2019 1 124 402

Dlhodobé záväzky                                             138,785 mil. eur 
 z toho:

 • Dlhodobé záväzky z obchodného styku                                     0,0 tis. eur,
 • Ostatné dlhodobé záväzky                         20,0 tis. eur,
 • Dlhodobé prijaté preddavky                           0,5 tis. eur,
 • Záväzky zo sociálneho fondu                                   179,0 tis. eur,
 • Odložený daňový záväzok                  138,585 mil. eur.

 Odložená daň z príjmov je v podmienkach SVP, š. p., účtovaná na samostatné analytické 
účty v členení odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka. Najvýznamnejšiu položku 
odloženého daňového záväzku predstavuje rozdiel medzi účtovnou zostatkovou cenou dlhodobé-
ho hmotného majetku, ktorá je vyššia ako jeho zostatková cena určená podľa zákona č. 595/2003 
Z. z. o dani z príjmov. Najvýznamnejšou položkou odloženej daňovej pohľadávky je tvorba dlhodo-
bých rezerv,  ktoré nie sú daňovými výdavkami v zmysle § 20 zákona o dani z príjmov. 
 Výška odloženej dane za rok 2019 zúčtovaná na účte 592 bola 1 851 284 eur. Okrem 
toho bola v roku 2019 zistená nesprávne vykázaná odložená daň v predchádzajúcich účtovných 
obdobiach vo výške 21 271 206 eur. Táto bola zúčtovaná do vlastného imania na nerozdelený zisk 
minulých období a bude použitá na vysporiadanie budúcich strát.

  Celkové vytvorené rezervy podniku k 31. 12. 2019 predstavujú 29,844 mil. eur, z toho: 

 • rezervy zákonné krátkodobé (rezerva na nevyčerpané dovolenky, rezerva na sociálne 
a zdravotné poistenie prislúchajúce k nevyčerpaným dovolenkám                               1,695 mil. eur,

 • rezervy zákonné dlhodobé                                                                            0 mil. eur,

 • ostatné rezervy  krátkodobé  (rezerva na ročné odmeny riaditeľov, rezerva na od-
chodné, rezerva na jubileá, rezerva na sociálne a zdravotné poistenie prislúchajúce k ročným od-
menám riaditeľov, k odchodnému a k jubileám, rezerva  na nevyfakturované dodávky za práce 
a služby, rezerva na súdne spory, rezerva na overenie účtovnej závierky  a rezerva na  výročnú 
správu)                 1,672 mil. eur,
 
 • ostatné rezervy dlhodobé  (rezerva na odchodné, rezerva na jubileá, rezerva na 
súdne spory)                                                                                                      26,477 mil. eur.

 v eur
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V. Predpokladaný budúci rozvoj podniku
 Pri plánovaní budúceho rozvoja SVP, 
š. p., treba predovšetkým vychádzať z účelu 
jeho založenia, ako aj z jeho strategických úloh, 
resp. cieľov, ktoré priamo súvisia s prioritnými 
cieľmi vodného hospodárstva Slovenskej re-
publiky (SR) a určujú tak samotné smerovanie 
podniku. Návrh rozvoja podniku v rokoch 2020 
až 2022 je rozpracovaný v „Koncepcii rozvoja 
Slovenského vodohospodárskeho podniku, 
štátny podnik, na roky 2020 – 2022“ (ďalej len 
„Koncepcia rozvoja SVP, š. p.,“ alebo „koncep-
cia“), toho času predloženej na schválenie Po-
radou vedenia Ministerstva životného prostredia 
Slovenskej republiky (MŽP SR) – odklad termínu 
jej schválenia je dôsledkom zmien po voľbách 
do NR SR vo februári 2020.   
        Podľa návrhu tejto koncepcie SVP, š. p., 
plánuje pokračovať v plnení rozhodujúcich úloh, 
opatrení a záväzkov tak, ako ich ustanovujú le-
gislatívne predpisy SR, do ktorých sú transpo-
nované požiadavky smerníc EÚ v oblasti vôd, 
uznesenia vlády SR, strategické koncepčné 
a plánovacie dokumenty SR, ako aj zmluvy 
a dohovory uzatvorené na medzinárodnej úrov-
ni, v záujme zabezpečovania prioritných cieľov 
stanovených v oblasti vôd a vodného hospodár-
stva SR. Podnik v nasledujúcich rokoch plánuje 
rovnako pokračovať aj v realizácii opodstatne-
ných a účinných opatrení na zvýšenie efektivi-
ty podniku, vyplývajúcich čiastočne aj z Imple-
mentačného plánu revízie výdavkov na životné 
prostredie. Aktívne bude tiež pristupovať k no-
vým výzvam spoločnosti v oblasti vôd a vodné-
ho hospodárstva, ako sú napríklad adaptácia 
na zmenu klímy a jej dôsledky prejavujúce sa 
tak intenzívnymi zrážkami, ako aj suchom, či 
nedostatkom vody.
        V nasledujúcom období má podnik ambí-
ciu naďalej zabezpečovať základné povinnosti 
vyplývajúce zo zákona o vodách, ako sú najmä 
plynulé zabezpečovanie verejnoprospešných 
činností, správa vodohospodársky významných 
a ďalších vodných tokov, vodných stavieb na 
nich vybudovaných, správa jednotlivých povodí 
vrátane starostlivosti o zverený majetok štátu so 
zreteľom na jeho bezpečnosť a funkčnosť, a to 
aj z hľadiska protipovodňovej ochrany, hospo-
dárenia s vodou v období sucha vrátane zabez-
pečenia plavebnej bezpečnosti. V nadväznosti 
na potrebu zabezpečenia opatrení zameraných 
na zlepšenie stavu vôd, s cieľom dosiahnutia ich 
dobrého stavu v súlade s rámcovou smernicou 
o vode, efektívne a trvalo udržateľné využíva-
nie vodných zdrojov a ochranu ľudských živo-
tov, ich zdravia a majetku, životného prostredia, 

kultúrneho dedičstva a hospodárskych činnos-
tí pred následkami povodní, bude SVP, š. p., 
v nadchádzajúcom období venovať pozornosť 
najmä realizácii opatrení, ktoré sú vyplývajú  
z aktualizovaného Vodného plánom Slovenska, t. 
j. Plánov manažmentu povodí Dunaja a Visly vrá-
tane Plánov manažmentu povodňového rizika. 
 V rámci ochrany pred povodňami, v 
súlade s Plánom manažmentu povodňového 
rizika, SVP, š. p., plánuje pokračovať v príprave 
a realizácii preventívnych opatrení, ktoré zmen-
šujú maximálny prietok povodne, chránia úze-
mie pred zaplavením vodou, a ktoré chránia 
územie pred zaplavením vnútornými vodami 
a ktoré rozhodujúcim spôsobom prispievajú k 
zvýšeniu ochrany  obyvateľstva a majetku.  Na 
inžiniersku prípravu uskutočnenú v predchádza-
júcich rokoch nadväzuje v roku 2020 realizácia 
stavieb v celkovej hodnote viac ako 37 mil. eur. 
Medzi predmetné stavby preventívnych opatre-
ní patrí napr. Banská Bystrica, ochrana intravilá-
nu pred povodňami; Vitanová - Oravica, úprava 
toku v intraviláne; Makov - úprava toku Kysuca; 
Protipovodňová ochrana dolného úseku Malého 
Dunaja - I. etapa (protipovodňová podzemná 
tesniaca stena ĽSOH Malého Dunaja); Protipo-
vodňová ochrana dolného úseku Malého Dunaja 
– II. a III. etapa (zvýšenie bezpečnosti územia 
proti spätnému vzdutiu Malého Dunaja a Kla-
tovského ramena z Váhu); Košecké Podhradie 
– úprava Podhradského potoka; Krompachy, 
Hornád - rekonštrukcia hate; Ohradzany - úpra-
va potoka Ondávka; Košice - PPO v SR, Hornád 
ochrana intravilánu mesta, pravý breh, stavba 
II.; PPPO v SR Podprojekt 3 Prešov aktivita 2. 
        Súčasne v roku 2020 bude podnik po-
kračovať s projektovou, majetkovo-právnou 
a investičnou prípravou opatrení preventívnych 
protipovodňových opatrení - Zvolen, PMPR - 
protipovodňové opatrenia na toku Slatina; Zvo-
len, protipovodňové opatrenia na toku Hron; 
Varín - úprava toku Varínka; Tornaľa – Gemer, 
protipovodňové opatrenia na toku Slaná – re-
konštrukcia; Moldava nad Bodvou – protipo-
vodňové opatrenia v intraviláne mesta; Podolí-
nec – protipovodňové opatrenia mesta; Prenčov 
– potok Štiavnica, protipovodňová ochrana; 
Zvolenská Slatina, ochranné opatrenia na toku 
Slatina; Polder Čechy; Svidník - PPO mesta, La-
domírka; Plaveč, Poprad PPO.
        Okrem uvedených preventívnych protipo-
vodňových opatrení SVP, š. p., plánuje v ďalšom 
období realizovať aj opatrenia na vybudova-
ných vodných stavbách na zvýšenie bezpeč-
nosti a optimalizáciu existujúcich preventív-
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nych opatrení na ochranu pred povodňami, 
s cieľom minimalizovať riziko kolapsu stavieb a 
zvýšiť bezpečnosť ochrany obyvateľstva a ma-
jetku v celkovom finančnom objeme približne 
2,1 mil. eur v roku 2020. Záujmovými stavbami 
sú napríklad Nitra, rieka Nitra zvýšenie ochrany 
na prítoku Dobrotka v rámci ochrany intravilánu 
mesta Nitra; Horný Vinodol – Veľký Cetín, rieka 
Nitra, spevnenie koruny hrádze; Dolný Vinodol, 
rieka Nitra, spevnenie koruny hrádze; Mesto Nit-
ra, rekonštrukcia protipovodňových opatrení na 
roku Nitra.
        Čo sa týka opatrení na elimináciu hy-
dromorfologických zmien sa SVP, š. p., plá-
nuje v aktuálnom plánovacom období venovať 
realizácii opatrení na spriechodnenie vodných 
tokov funkčnými rybovodmi, alebo biokoridormi, 
prebudovaniu existujúcich prekážok na sklzy, 
alebo rampy, zmenám manipulačného poriad-
ku, prepojeniu mŕtvych ramien s tokom a ďal-
ším morfologickým opatreniam. Pri samotnom 
výbere opatrení a postupov spriechodňovania 
vodných tokov sa podnik riadi menovitým zoz-
namom stavieb narúšajúcich pozdĺžnu kontinui-
tu s návrhom opatrení, ktorý je uvedený v Prílo-
he 8.4 Vodného plánu Slovenska, stanoviskami 
a odporúčaniami zástupcov  ŠOP SR a ustano-
veniami vyhlášky MŽP SR č. 383/2018 Z. z. o 
technických podmienkach návrhu rybovodov 
a monitoringu migračnej priechodnosti rybovo-
dov. V roku 2020 plánuje SVP, š. p., stavebne 
realizovať projekty na zabezpečenie pozdĺž-
nej kontinuity riek a biotopov na tokoch, napr. 
Myjava, Nitra (VD Nitra, hať Jelšovce), Osrblian-
ka, Hron (Zvolen-hať), Slaná, Hornád, Poprad, 
Cirocha. Zároveň sú v roku 2020 plánované na 
predloženie žiadosti o nenávratný finančný prí-
spevok v rámci OP KŽP na programové obdo-
bie rokov 2014 – 2020 na projekty odstraňovania 
migračných bariér na vodných tokoch Turiec, 
Poprad, Bodva, Revúca.  V roku 2020 sú naplá-
nované na realizáciu projekty v celkovej hod-
note takmer 3 mil. eur a v roku 2021 v celkovej 
hodnote 3,3 mil. eur.
        Na zabezpečenie laterálnej spojitosti 
mokradí a inundácií s tokom je plánované pre-
pojenie mŕtvych ramien s tokmi, ako aj iné mor-
fologické opatrenia (revitalizácia pôvodného ko-
ryta, výmena brehového opevnenia, zdrsnenie 
resp. odstránenie tvrdého brehového opevnenia 
a pod.). Zoznam vodných útvarov, v ktorých sú 
navrhované opatrenia na zlepšenie laterálnej 
spojitosti mokradí a inundácií s tokom, je sú-
časťou Vodného plánu Slovenska. Realizácia 
týchto opatrení je v súlade s Vodným plánom 
Slovenska rozložená až do roku 2027.
        Medzi trvalo prioritné úlohy SVP, š. p., patrí 
výkon monitorovania a hodnotenia kvality, 

stavu a množstva povrchových vôd, v súla-
de s požiadavkami rámcovej smernice o vode 
a Rámcového programu monitorovania vôd Slo-
venska na roky 2016 až 2021, ktorého cieľom je 
identifikácia významných vodohospodárskych 
problémov a zisťovanie pokroku v dôsledku re-
alizovaných opatrení, stanovených vo Vodnom 
pláne Slovenska, vrátane sledovania účinnosti 
nápravných opatrení na zabezpečenie spojitosti 
vodných tokov a spriechodňovania migračných 
bariér na vodných tokoch. Z uvedených dôvo-
dov je monitorovanie a hodnotenie vôd pova-
žované za jeden z najdôležitejších nástrojov, 
nevyhnutných na ochranu vôd a zabezpečenie 
jej trvalej udržateľnosti, na tvorbu koncepčných 
a plánovacích dokumentov pre výkon štátnej 
správy, poskytovanie informácií verejnosti a v 
neposlednom rade pre efektívnu spoluprácu 
v rámci komisií zriadených pre spoluprácu v 
oblasti vodného hospodárstva na hraničných 
vodách so susednými štátmi. 
        Vzhľadom na to, že Plány manažmentu po-
vodňového rizika sa musia, v záujme priebež-
ného zdokonaľovania systémov ochrany pred 
povodňami a v súlade s aktuálnymi poznatkami 
o reálnych povodňových rizikách, prehodnotiť 
a podľa potrieb aktualizovať pravidelne kaž-
dých šesť rokov, SVP, š. p., v roku 2020 bude 
pokračovať v začatej aktualizácii týchto plánov. 
Podnik bude venovať maximálnu pozornosť 
a úsilie príprave máp povodňového ohrozenia 
a máp povodňového rizika a aktualizácie úda-
jov a ich doplneniu do Plánov manažmentu 
povodňového rizika v rámci ukončenej aktua-
lizácii predbežného hodnotenia povodňového 
rizika v SR, v rozsahu dostupných finančných 
prostriedkov a technických nástrojov. Úspeš-
nosť a rozsah aktualizácie Plánov manažmentu 
povodňového rizika bude závislá od verejných 
finančných zdrojov, pridelených na realizáciu 
predmetných prác, ktoré predstavujú čiastku 
10,3 mil. eur v roku 2020 a cca 1,7 mil. eur v 
roku 2021. 
        Zabezpečovanie rozvoja podniku v po-
vinných činnostiach nesporne patrí medzi 
základné, strategicky najdôležitejšie a trvalé 
úlohy SVP, š. p., nakoľko priamo súvisí s bez-
pečným a bezproblémovým poskytovaním ve-
rejnoprospešných služieb, a to prostredníctvom 
starostlivosti o majetok zverený do jeho správy. 
Pre rozvoj podniku a možnosť zabezpečovania 
všetkých jeho činností je nesporne nevyhnutná 
obnova strojov a mechanizácie. Avšak s ohľa-
dom na aktuálny nedostatok finančných zdrojov 
podniku je plánovaná obnova strojov a zariade-
ní (nezaradených do rozpočtov stavieb) na rok 
2020 eliminovaná len na zabezpečenie funkč-
nosti systémov v rámci projektu Banská Bystri-
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ca, ochrana intravilánu pred povodňami náku-
pom distribučných a manipulačných zariadení 
a obstaranie mechanizmov a zariadení v rámci 
projektu DaReM ako súčasti CEF, a to v celkovej 
hodnote 4,7 mil. eur.
        V súvislosti s odstraňovaním technických 
problémov vodných stavieb, pre ktoré orgán 
štátnej vodnej správy v sektore vodného hospo-
dárstva vydal rozhodnutia na odstránenie pred-
metných problémov, SVP, š. p., predpokladá 
aktivity zamerané na rekonštrukciu vodných 
stavieb v roku 2020 v hodnote 707 tis. eur (z 
vlastných zdrojov podniku), v roku 2021 v hod-
note 5,3 mil. eur a v roku 2022 v hodnote 16,7 
mil. eur. Podnik bude súčasne v nasledujúcich 
rokoch pokračovať v príprave ďalších opatrení, 
ktoré sú menovite tvorené vodnými stavbami s 
vydanými rozhodnutiami orgánov štátnej vodnej 
správy (VS Vlčia Dolina a VS Palcmanská Maša), 
stavbami s technickým stavom z hľadiska TBD 
definovaným ako havarijným (VS Kuchyňa, VS 
Veľká Domaša, Hať Krompachy a VS Sigord) 
a stavbami s identifikovaným stavom, kto-
rých vývoj smeruje k vzniku poruchy (Hať 
Ťahanovce, Polder Beša a VS Ľadovo).
        V rámci opráv a údržby dlhodobého 
hmotného majetku – sú v roku 2020 potrebné 
finančné prostriedky súvisiace s ochranou pred 
povodňami v sume 42,4 mil. eur a so závlaho-
vou vodou približne 14,8 mil. eur. Celkové eko-
nomicky oprávnené náklady na neregulované 
činnosti vrátane nákladov súvisiacich s plavbou  
na rok 2020 predstavujú sumu 72 mil. eur.  Táto 
čiastka ešte nezohľadňuje náklady na správu 
a údržbu 23 000 km vodných tokov a na nich vy-
budovaných vodných stavieb, ktoré v súčasnos-
ti preberá SVP, š. p., do svojej správy v súlade 
s povinnosťou ustanovenou vodným zákonom.
        Na existujúcich vodných stavbách čoraz 
častejšie vznikajú problémy, vyplývajúce zo 
starnutia vodných stavieb, ktoré sa prejavujú 
deformáciou zemných a betónových častí sta-
vieb, degradáciou tesniacich prvkov v telesách 
hrádzí a ich podloží, koróziou a oslabovaním 
kovových častí hradiacich konštrukcií a regu-
lačných uzáverov. SVP, š. p., dlhodobo rieši 
problémy vznikajúce zo starnutia vodných sta-
vieb len nevyhnutnými opravami, v rámci svojich 
finančných možností, ktoré nepriaznivú situá-
ciu neriešia a postupne dochádza k haváriám 
vodných stavieb. Uvedenú situáciu považuje-
me za dlhodobo neudržateľnú a je nevyhnutné 
okamžité riešenie už vzniknutých havárií, resp. 
riešenie zlého technického stavu vodných sta-
vieb, kde môže nastať v budúcnosti havária. Na 
riešenie len tých najnaliehavejších technických 
problémov vodných stavieb je na rok 2020 ne-
vyhnutná finančná čiastka minimálne vo výške 

6 mil. eur, z toho na stavby s už vydanými roz-
hodnutím OŠVS 1,6 mil. eur. Na roky 2021 
a 2022 je táto čiastka plánovaná minimálne vo 
výške 14 mil. eur, avšak reálna potreba na rieše-
nie naliehavých opatrení na zabezpečenie po-
žadovaného technického stavu vodných stavieb 
na roky 2021 a 2022 môže byť vyššia.
        V roku 2020 je nevyhnutné začať aj s 
opravou VS Ružiná, kde je po 36 rokoch pre-
vádzky potrebné vykonať komplexnú revíziu 
objektov, sanáciu priesakov, výmenu potru-
bí dnových výpustov - odhad nákladov je cca 
2,6 mil. eur. V rámci opráv a údržby je treba veno-
vať zvýšenú pozornosť aj derivačným kanálom 
Vážskej kaskády. Jedným z najvážnejších prob-
lémov je havarijný stav prívodného kanála Krpe-
ľany – Sučany – Lipovec. Orgán štátnej vodnej 
správy uložil opatrenie na odstránenie poruchy 
na betónovom tesnení a na zabezpečenie v čo 
najväčšej miere jeho tesnosti na vytipovaných 
úsekoch VS Krpeľany – Sučany – Lipovec. Čias-
točná sanácia bola vykonaná už v roku 2018. 
Po preverení vykonaných opatrení je nevyhnut-
né pokračovať v sanácii roku 2020 v objeme 
0,65 mil. eur s ďalším pokračovaním v roku  
2021. 
        SVP, š. p., je zo zákona nositeľom povinnos-
tí prevádzkovateľa vodnej cesty s garanciou 
stavu koryta vodného toku a plavebnej dráhy 
v takom stave, aby boli udržiavané požiadavky 
na bezpečnú plavbu, hlavne na medzinárodnej 
vodnej ceste Dunaj. Na zabezpečenie medziná-
rodne deklarovaných plavebných parametrov 
budú v roku 2020 potrebné finančné prostried-
ky vo výške min. 14,8 mil. eur a v rokoch 2021 
a 2022 min. po 15 mil. eur s cieľom udržia-
vania vodohospodárskeho majetku v súlade 
s povinnosťami vyplývajúcimi z medzinárod-
ných záväzkov SR, zo zákona o vnútrozemskej 
plavbe, zákona o vodách  a zákona o ochrane 
pred povodňami. Tieto finančné prostriedky sú 
nevyhnutné na zabezpečenie plavebných ga-
baritov na vodnej ceste na Dunaji a v oblasti 
verejných prístavov najmä Bratislava a Štúro-
vo, ako aj na zlepšenie plavených podmienok 
v brodových úsekoch. Ďalej na výkon pla-
vebných činností (v zmysle medzinárodných 
dohovorov a platných zákonov) v spolupráci 
s Dopravným úradom a plavebnými orgánmi 
Rakúska a Maďarska, najmä vytyčovanie pla-
vebnej dráhy a všetkých súvisiacich objektov, 
pravidelné meranie skalných prahov, brodov 
a plavebných úžin a nepretržitú prevádzku do-
zorne plavby na VD Gabčíkovo.
 SVP, š. p. disponuje vysoko kvalifikova-
nou základňou odborných pracovníkov vybudo-
vanou na poznatkoch a dlhoročných skúsenos-
tiach v oblasti vodného hospodárstva, ktorá je 
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v rámci medzinárodnej spolupráce pripravená 
na aktívnu účasť pri plnení náročných úloh v ob-
lasti vôd nie len u nás doma ale aj za hranicami 
nášho štátu, a to najmä prostredníctvom spolu-
práce na medzinárodných projektoch zamera-
ných najmä na problematiku protipovodňovej 
ochrany, nakladania so sedimentami vyťažený-
mi z vodných tokov, vodnú bilanciu a zlepšova-
nia stavu vôd, podpory zabezpečovania rozvo-
ja, prevádzky a údržby vodných ciest, výmeny 
informácií a dát a podobne.
 SVP, š. p., je podnikom predurčeným a 
pripraveným plniť všetky opatrenia, úlohy a vý-
zvy v oblasti vôd a vodného hospodárstva tak, 
ako sú uvedené v Koncepcii rozvoja Slovenské-
ho vodohospodárskeho podniku, š. p., na roky 
2020 – 2022 za predpokladu zabezpečenia po-
trebných finančných prostriedkov z verejných 
zdrojov na ich realizáciu. Avšak v súčasnosti 
nastavený vývoj úhrady nákladov za neregu-
lované služby zo štátneho rozpočtu prostred-
níctvom  kapitoly MŽP SR smerované do SVP, 
š. p., ktoré predstavujú v roku 2020 – 8,0 mil. 

eur, v roku 2021 – 7,4 mil. eur a v roku 2022 
– 1,9 mil. eur a naviac očakávané znižovanie 
tržieb z regulovaných činností v roku 2020 
(najmä využívania hydroenergetického využíva-
nia vodných tokov ale i odberov vôd pre prie-
myselné využitie) v dôsledku mimoriadnej situ-
ácie spôsobenej COVI-19, resp. nevyhnutnými 
opatreniami prijatými vládou SR, vedú nie iba k 
nemožnosti plnenia úloh a opatrení v zmysle 
koncepcie rozvoja SVP, š. p. ale postupne k 
znefunkčneniu všetkých činností SVP, š. p., 
vyplývajúcich zo zákona o vodách, zákona 
o plavbe a zákona o ochrane prd povodňa-
mi. Z uvedených dôvodov sa obraciame na 
MŽP SR ako aj na vládu SR so žiadosťou o 
pomoc pri riešení tejto zložitej situácie pod-
niku, nie však v záujme samotného podniku, 
ale v záujme ochrany majetku štátu a najmä 
v záujme ochrany obyvateľov, ich majetku, 
priemyselnej a poľnohospodárskej výroby 
a v neposlednom rade aj ochrany životného 
prostredia SR.
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VI. Výkaz ziskov a strát k 31.12. 2019 

Výkaz Označenie Názov riadku
Sledované 

obdobie 
zaokr.

Stav min. 
obdobia 
zaokr.

1 * Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 77 175 910 66 592 086

2 ** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 
(r.03 až r.09) 142 099 712 115 521 051

3 I. Tržby z predaja  tovaru  (604, 607) 98 072 54 071

4 II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 55 698 047 49 785 668

5 III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 20 933 590 15 945 953

6 IV. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob  (+/-) 
(účtovná skupina 61) -48 633 -120 415

7 V. Aktivácia    (účtovná skupina 62) 5 872 927 8 214 620

8 VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného maj-
etku, dlhodobého hmotného majetku a materiá-
lu (641,642)

1 528 251 4 128 447

9   IV. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 
(644,645,646,648,655,657) 58 017 458 37 512 707

10 ** Náklady na hospodársku činnosť spolu r.11+r
.12+r.13+r.14+r15+r.20+r.21+r.24+r.25+r.26) 158 008 016 138 840 279

11 A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného 
tovaru (504,507) 1 048 3 913

12 B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskla-
dovateľných dodávok (501,502,503) 14 055 624 13 312 363

13 C. Opravné položky k zásobám (+/-)(505) 0 154 145

14 D. Služby    (účtovná skupina 51) 37 870 696 28 004 184

15 E. Osobné náklady (r.16 až r.19) 62 970 201 57 706 316

16 E.1. Mzdové náklady   (521,522) 41 984 930 39 695 929
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Výkaz Označenie Názov riadku
Sledované 

obdobie 
zaokr.

Stav min. 
obdobia 
zaokr.

17   2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družst-
va (523) 34 394 34 313

18   3. Náklády na sociálne poistenie (524, 525, 526) 17 430 010 15 411 635

19   4. Sociálne náklady  (527, 528) 3 520 867 2 564 439

20 F. Dane a poplatky  (účtovná skupina 53) 232 934 1 191 869

21 G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému 
nehmotnému majetku a dlhodobému hmot-
nému majetku (r.22 + r.23)

29 718 360 29 371 802

22 G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dl-
hodobého hmotného majetku (551) 29 726 741 29 469 531

23   2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému 
majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-)
(553)

-8 381 -97 729

24 H. Zostatková cena predaného dlhodobého majet-
ku a predaného materiálu (541,542) 265 728 2 407 229

25 I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 35 188 22 418

26 J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543,
544,545,546,548,549,555,557) 12 858 237 6 666 040

27 *** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 
(+/-) (r.02-r.10) -15 908 304 -23 319 228

28 * Pridaná hodnota (r.03+r.04+r.05+r.06+r.07)-
(r.11+r.12+r.13+r.14) 30 626 635 32 405 292

29 ** Výnosy z finančnej činnosti spolu r.30+r.31+r.3
5+r.39+r.42+r.43+r.44 1 227 9 274

30 VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov 
(661) 0 0

31 *** Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet 
(r.32 až r.34) 0 0

32 IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od pre-
pojených účtovných jednotiek (665A) 0 0

33    2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v po-
dielovej účasti okrem výnosov prepojených 
účtovných jednotiek (665A)

0 0



VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

54

Výkaz Označenie Názov riadku
Sledované 

obdobie 
zaokr.

Stav min. 
obdobia 
zaokr.

34    3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov 
(665A) 0 0

35 X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku 
súčet (r.36 až r.38) 0 0

36 X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od 
prepojených účtovných jednotiek (666A) 0 0

37   2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v 
podielovej účasti okrem výnosov prepojených 
účtovných jednotiek (666A)

0 0

38   3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného ma-
jetku (666A) 0 0

39 XI. Výnosové úroky (r.40 až r.41) 1 052 9 056

40 XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jed-
notiek (662A) 0 0

41    2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1 052 9 056

42 XII. Kurzové zisky  (663) 12 14

43 XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výno-
sy z derivátových operácií (664,667) 0 0

44   XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti  (668) 163 204

45 ** Náklady na finančnú činnosť spolu r.46+r.47+r.
48+r.49+r.52+r.53+r.54) 206 504 194 700

46 K. Predané cenné papiere a podiely (561) 0 0

47 L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 0 0

48 M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) 
565 0 0

49 N. Nákladové úroky (r.50+r.51) 186 248 170 307

50 N.1. Nákladové úroky na prepojené účtovné jednot-
ky (562A) 0 0
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Výkaz Označenie Názov riadku
Sledované 

obdobie 
zaokr.

Stav min. 
obdobia 
zaokr.

51 N.1. Ostatné nákladové úroky (562A) 186 248 170 307

52 O. Kurzové straty  (563) 306 158

53 P. Náklady na precenenie cenných papierov a 
náklady na derivátové operácie (564,569) 0 0

54 Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť  (568,569) 19 950 24 235

55 *** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-
) (r.29-r.45) -205 277 -185 426

56 **** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 
pred zdanením (+/-) (r.27+r.55) -16 113 581 -23 504 654

57 R. Daň z príjmov (r.58+r.59) 1 851 730 5 365 922

58 R.1. Daň z príjmov splatná (591,595) 446 1 780

59   2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592 1 851 284 5 364 142

60 S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia 
spoločníkom (+/-) (596) 0 0

61 **** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po 
zdanení (+/-) (r.56-r.57-r.60) -17 965 311 -28 870 576
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VII. Súvaha k 31. 12. 2019

Názov riadku Bežné ÚO 
brutto zaokr.

Korekcia 
zaokr. Netto zaokr.

Predchádza-
júce ÚO 
zaokr.

SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + 
r. 74 2 323 128 091 877 728 011 1 445 400 080 1 421 076 429

Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + 
r. 21 2 251 195 726 871 161 347 1 380 034 379 1 366 198 593

Dlhodobý nehmotný majetok 
súčet (r.04 až 10) 39 677 500 36 286 409 3 391 091 5 422 316

Aktivované náklady na vývoj (012) 
- /072,091A/ 4 027 890 4 027 890 0 30 701

Softvér (013) - /073,091A/ 21 320 380 18 133 178 3 187 202 3 179 647

Oceniteľné práva  (014) - 
/074,091A/ 0 0 0 0

Goodwill  (015) - /075,091A/ 0 0 0 0

Ostatný dlhodobý nehmotný maje-
tok  (019,01X) - /079, 07X, 091A/ 14 115 398 14 112 117 3 281 2 151 290

Obstarávaný dlhodobý nehmotný 
majetok (041) - /093/ 213 832 13 224 200 608 60 678

Poskytnuté preddavky na dl-
hodobý nehmotný majetok (051) 
- /095A/

0 0 0 0

Dlhodobý hmotný majetok  súčet 
(r. 12 až r. 20) 2 211 518 226 834 874 938 1 376 643 288 1 360 776 277

Pozemky (031) - /092A/ 274 316 904 0 274 316 904 270 173 289

Stavby (021) - /081,092A/ 1 730 605 162 706 712 510 1 023 892 652 1 029 178 635

Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí (022) - 
/082,092A/

161 220 785 127 633 639 33 587 146 31 994 190

Pestovateľské celky trvalých po-
rastov (025) - /085,092A/ 12 674 12 674 0 0

Základné stádo a ťažné zvieratá 
(026) - /086,092A/ 0 0 0 0

Ostatný dlhodobý hmotný hmotný  
(029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 31 099 0 31 099 31 099

Obstarávaný dlhodobý hmotný 
majetok (042) - /094/ 45 326 814 516 115 44 810 699 29 399 064

Poskytnuté preddavky na dl-
hodobý hmotný majetok (052) - 
/095A/

4 788 0 4 788 0
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Názov riadku Bežné ÚO 
brutto zaokr.

Korekcia 
zaokr. Netto zaokr.

Predchádza-
júce ÚO 
zaokr.

Opravná položka k nadobud-
nutému majetku (+/-097) +/-098 0 0 0 0

Dlhodobý finančný majetok súčet 
(r.22 až 32) 0 0 0 0

Podielové cenné papiere a po-
diely v prepojených účtovných 
jednotkách (061A, 062A, 063A)-
/096A/

0 0 0 0

Podielové cenné papiere a po-
diely s podielovou účasťou okrem 
v prepojených účtovných jednot-
kách (062)-/096A/

0 0 0 0

Ostatné realizovateľné cenné pa-
piere a podiely (063A)-/096A/ 0 0 0 0

Pôžičky prepojeným účtovným 
jednotkám (066A)-/096A/ 0 0 0 0

Pôžičky v rámci podielovej účasti 
okrem prepojeným účtovným jed-
notkám (066A)-/096A/

0 0 0 0

Ostatné pôžičky (067A)-/096A/ 0 0 0 0

Dlhové cenné papiere  a ostat-
ný dlhodobý finančný majetok 
(065A,069A,06XA)-/096A/

0 0 0 0

Pôžičky a ostatný dlhodobý 
majetok so zostatkovou do-
bou splatnosti najviac jeden rok 
(066A,067A,069A,06XA)-/096A/

0 0 0 0

Účty v bankách s dobou viazanos-
ti dlhšou ako jeden rok (22XA) 0 0 0 0

Obstarávaný dlhodobý finančný 
majetok (043)-/096A/ 0 0 0 0

Poskytnuté preddavky na dl-
hodobý finančný majetok  (053)-
/095A/

0 0 0 0

Obežný majetok  r.34 + r.41 + r.53 
+ r.66 + r.71 71 226 690 6 566 664 64 660 026 54 684 311

Zásoby súčet (r.35 až r.40) 3 937 658 177 406 3 760 252 3 765 361

Materiál  (112, 119, 11X)-/191, 
19X/ 3 624 393 0 3 624 393 3 595 337

Nedokončená výroba a polotova-
ry vlastnej výroby (121,122,12X)-
/192,193,19X/

0 0 0 0

Výrobky (123)-/194/ 122 427 23 261 99 166 135 998

Zvieratá (124)-/195/ 3 053 0 3 053 505

Tovar (132,133,13X,139)-
/196,19X/ 187 424 154 145 33 279 33 264
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Názov riadku Bežné ÚO 
brutto zaokr.

Korekcia 
zaokr. Netto zaokr.

Predchádza-
júce ÚO 
zaokr.

Poskytnuté preddavky na zásoby 
(314A)-/391A/ 361 0 361 257

Dlhodobé pohľadávky  súčet (r.42 
+ r.46 až r.52) 25 372 399 0 25 372 399 12 199

Pohľadávky z obchodného styku 
súčet (r.43 až r.45) 11 399 0 11 399 12 199

Pohľadávky z obchodného styku 
voči prepojeným účtovným jed-
notkám (311A, 312A, 313A, 314A, 
315A, 31XA) - /391A/

0 0 0 0

Pohľadávky z obchodného styku 
v rámci podielovej účasti okrem 
pohľadávok voči prepojeným 
účtovným jednotkám (311A, 312A, 
313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/

0 0 0 0

Ostatné pohľadávky z obchod-
ného styku (311A, 312A, 313A, 
314A, 315A, 31XA) - /391A/

11 399 0 11 399 12 199

Čistá hodnota zákazky (316A) 0 0 0 0

Ostatné pohľadávky v voči pre-
pojeným účtovným jednotkám 
(351A) - /391A/

0 0 0 0

Ostatné pohľadávky v rámci po-
dielovej účasti okrem pohľadávok 
voči prepojeným účtovným jed-
notkám (351A) - /391A/

0 0 0 0

Pohľadávky voči spoločníkom, 
členom a združeniu (354A, 355A, 
358A, 35XA) - /391A/

0 0 0 0

Pohľadávky z derivátových  
operácií (373A, 376A) 0 0 0 0

Iné pohľadávky (335A, 336A, 
33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - 
/391A/

0 0 0 0

Odložená daňová pohľadávka 
(481A) 25 361 000 0 25 361 000 0

Krátkodobé pohľadávky súčet 
(r.54 + r.58 až r.65) 30 314 675 6 389 258 23 925 417 19 023 424

Pohľadávky z obchodného styku 
súčet (r.55 až r.57) 23 399 625 6 049 624 17 350 001 11 500 119

Pohľadávky z obchodného styku 
voči prepojeným účtovným jed-
notkám (311A, 312A, 313A, 314A, 
315A, 31XA) - /391A/

0 0 0 0
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Názov riadku Bežné ÚO 
brutto zaokr.

Korekcia 
zaokr. Netto zaokr.

Predchádza-
júce ÚO 
zaokr.

Pohľadávky z obchodného styku 
v rámci podielovej účasti okrem 
pohľadávok voči prepojeným 
účtovným jednotkám (311A, 312A, 
313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/

0 0 0 0

Ostatné pohľadávky z obchod-
ného styku (311A, 312A, 313A, 
314A, 315A, 31XA) - /391A/

23 399 625 6 049 624 17 350 001 11 500 119

Čistá hodnota zákazky (316A) 0 0 0 0

Ostatné pohľadávky v voči pre-
pojeným účtovným jednotkám 
(351A) - /391A/

0 0 0 0

Ostatné pohľadávky v rámci po-
dielovej účasti okrem pohľadávok 
voči prepojeným účtovným jed-
notkám (351A) - /391A/

0 0 0 0

Pohľadávky voči spoločníkom, 
členom a združeniu (354A, 355A, 
358A, 35XA, 398A) - /391A/

339 634 339 634 0 0

Sociálne poistenie (336A) - /391A/ 0 0 0 0

Daňové pohľadávky a dotácie 
(341, 342, 343, 345, 346, 347) - 
/391A/

128 643 0 128 643 1 098 854

Pohľadávky z derivátových  
operácií (373A, 376A) 0 0 0 0

Iné pohľadávky (335A, 33XA, 
371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 6 446 773 0 6 446 773 6 424 451

Krátkodobý finančný majetok 
súčet (r.67 až r.70) 0 0 0 0

Krátkodobý finančný majetok v 
prepojených účtovných jednot-
kách (251A, 253A, 256A, 257A, 
25XA) - /291A, 29XA/

0 0 0 0

Krátkodobý finančný majetok bez 
krátkodobého finančného majetku 
v prepojených účtovných jednot-
kách  (251A, 253A, 256A, 257A, 
25XA) - /291A, 29XA/

0 0 0 0

Vlastné akcie a vlastné obchodné 
podiely (252) 0 0 0 0

Obstarávaný krátkodobý finančný 
majetok (259,314A) - /291A/ 0 0 0 0

Finančné účty (r.72 a r.73) 11 601 958 0 11 601 958 31 883 327

Peniaze  (211, 213, 21X) 32 486 0 32 486 105 602

Účty v bankách (221A, 22X, +/- 
261) 11 569 472 0 11 569 472 31 777 725
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Názov riadku Bežné ÚO 
brutto zaokr.

Korekcia 
zaokr. Netto zaokr.

Predchádza-
júce ÚO 
zaokr.

Časové rozlíšnie súčet (r.75 až 78) 705 675 0 705 675 193 525

Náklady budúcich období dl-
hodobé (381A, 382A) 180 235 0 180 235 1 893

Náklady budúcich období krátko-
dobé (381A,382A) 501 909 0 501 909 179 537

Príjmy budúcich období dlhodobé 
(385A) 0 0 0 0

Príjmy budúcich období krátko-
dobé (385A) 23 531 0 23 531 12 095

Spolu vlastné imanie a záväzky 
r.80 + r.101 + r.141 1 445 400 080 0 1 445 400 080 1 421 076 429

Vlastné imanie  r.81 + r.85 + r.86 
+ r.87 + r.90 + r.93 + r.97 + r.100 914 275 257 0 914 275 257 907 307 207

Základné imanie  súčet (r.82 až 
r.84) 910 969 362 0 910 969 362 1 057 276 074

Zakladné imanie  (411 alebo +/-
491) 890 744 376 0 890 744 376 890 744 376

Zmena základného imania  +/- 419 20 224 986 0 20 224 986 166 531 698

Pohľadávky za upísané vlastné 
imanie (/-/353) 0 0 0 0

Emisné ážio (412) 0 0 0 0

Ostatné kapitálové fondy (413) 0 0 0 0

Zákonné rezervné fondy r.88 + 
r.89 0 0 0 2 156 835

Zákonný rezervný fond a ned-
eliteľný fond (417A, 418, 421A, 
422)

0 0 0 2 156 835

Rezervný fond na vlastné akcie a 
vlastné podiely (417A, 421A) 0 0 0 0

Ostatné fondy zo zisku r.91 + r.92 0 0 0 0

Štatutárne fondy (423, 42X) 0 0 0 0

Ostatné fondy (427, 42X) 0 0 0 0

Oceňovacie rozdiely z precenenia 
súčet (r.94 až r.96) 0 0 0 0

Oceňovacie rozdiely z precenenia 
majetku a záväzkov (+/- 414) 0 0 0 0

Oceňovacie rozdiely z ka-
pitálových účastín (+/- 415) 0 0 0 0

Oceňovacie rozdiely z precenenia 
pri zlúčení, splynutí a rozdelení  
(+/- 416)

0 0 0 0
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Názov riadku Bežné ÚO 
brutto zaokr.

Korekcia 
zaokr. Netto zaokr.

Predchádza-
júce ÚO 
zaokr.

Výsledok hospodárenia minulých 
rokov  r.98 + r.99 21 271 206 0 21 271 206 -123 255 126

Nerozdelený zisk minulých rokov 
(428) 21 271 206 0 21 271 206 58 818 605

Neuhradená strata minulých rokov 
(/-/429) 0 0 0 -182 073 731

Výsledok hospodárenia za 
účtovné obdobie po zdanení /+-/ 
r.01 - (r.81 + r.85 + r.86 + r.87 + 
r.90 + r.93 + r.97 + r.101 + r.141)

-17 965 311 0 -17 965 311 -28 870 576

Záväzky  r.102 + r.118 + r.121 + 
r.122 + r.136 + r.139 + r.140 226 332 318 0 226 332 318 231 568 027

Dlhodobé záväzky súčet (r.103 + 
r.107 až r.117) 138 784 718 0 138 784 718 133 158 705

Dlhodobé záväzky z obchodného 
styku súčet (r.104 až r.106) 0 0 0 0

Záväzky z obchodného styku voči 
prepojeným účtovným jednotkám 
(321A, 475A, 476A)

0 0 0 0

Záväzky z obchodného styku v 
rámci podielovej účasti okrem 
záväzkov voči prepojeným 
účtovným jednotkám (321A, 475A, 
476A)

0 0 0 0

Ostatné záväzky z obchodného 
styku (321A, 475A, 476A) 0 0 0 0

Čistá hodnota zákazky (316A) 0 0 0 0

Ostatné záväzky voči prepojeným 
účtovným jednotkám (471A, 47XA) 0 0 0 0

Ostatné záväzky v rámci po-
dielovej účasti okrem záväzkov 
voči prepojeným účtovným jed-
notkám (471A, 47XA)

0 0 0 0

Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 
47XA) 20 000 0 20 000 360 575

Dlhodobé prijaté preddavky 
(475A) 474 0 474 474

Dlhodobé zmenky na úhradu 
(478A) 0 0 0 0

Vydané dlhopisy  (473A/-/255A) 0 0 0 0

Záväzky zo socialného fondu  
(472) 179 073 0 179 073 153 563

Iné dlhodobé záväzky  (336A, 
372A, 474A, 47XA) 0 0 0 0
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Názov riadku Bežné ÚO 
brutto zaokr.

Korekcia 
zaokr. Netto zaokr.

Predchádza-
júce ÚO 
zaokr.

Dlhodobé záväzky z derivátových 
operácií  (373A, 377A) 0 0 0 0

Odložený daňový záväzok  (481A) 138 585 171 0 138 585 171 132 644 093

Dlhodobé rezervy r.119 + r.120 26 476 912 0 26 476 912 29 673 160

Zákonné rezervy (451A) 0 0 0 0

Ostatné rezervy (459A, 45XA) 26 476 912 0 26 476 912 29 673 160

Dlhodobé bankové úvery 
(461A,46XA) 12 072 485 0 12 072 485 20 813 246

Krátkodobé záväzky súčet (r.123 
+ r.127 až r.135) 28 748 718 0 28 748 718 43 199 578

Záväzky z obchodného styku 
súčet (r.124 až r.126) 16 786 352 0 16 786 352 15 618 951

Záväzky z obchodného styku voči 
prepojeným účtovným jednotkám 
(321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 
32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)

0 0 0 0

Záväzky z obchodného styku v 
rámci podielovej účasti okrem 
záväzkov voči prepojeným úč-
tovným jednotkám (321A, 322A, 
324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 
476A, 478A, 47XA)

0 0 0 0

Ostatné záväzky z obchodného 
styku (321A, 322A, 324A, 325A, 
326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 
47XA)

16 786 352 0 16 786 352 15 618 951

Čistá hodnota zákazky (316A) 0 0 0 0

Ostatné záväzky voči prepojeným 
účtovným jednotkám (361A, 36XA, 
471A, 47XA)

0 0 0 0

Ostatné záväzky v rámci podie-
lovej účasti okrem záväzkov voči 
prepojeným účtovným jednotkám 
(361A, 36XA, 471A, 47XA)

0 0 0 0

Záväzky voči spoločníkom a 
združeniu (364, 365, 366, 367, 
368, 398A, 478A, 479A)

0 0 0 0

Záväzky voči zamestnancom 
(331, 333, 33X, 479A) 3 103 519 0 3 103 519 3 386 606

Záväzky zo sociálneho poistenia  
(336A) 2 254 239 0 2 254 239 2 455 363

Daňové záväzky a dotácie  (341, 
342, 343, 345, 346, 347, 34X) 524 005 0 524 005 15 551 584

Záväzky z derivátových operácií  
(373A, 377A) 0 0 0 0
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Názov riadku Bežné ÚO 
brutto zaokr.

Korekcia 
zaokr. Netto zaokr.

Predchádza-
júce ÚO 
zaokr.

Iné záväzky  (372A, 379A, 474A, 
475A, 479A, 47XA) 6 080 603 0 6 080 603 6 187 074

Krátkodobé rezervy r.137 + r.138 3 367 152 0 3 367 152 3 991 449

Zákonné rezervy (323A, 451A) 1 695 156 0 1 695 156 1 667 014

Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 
45XA) 1 671 996 0 1 671 996 2 324 435

Bežné bankové úvery (221A, 231, 
232, 23X, 461A, 46XA) 16 882 333 0 16 882 333 731 889

Krátkodobé finančné výpomoci 
(241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0 0 0 0

Časové rozlíšenie  súčet (r. 142 až 
r. 145) 304 792 505 0 304 792 505 282 201 195

Výdavky budúcich období dl-
hodobé (383A) 0 0 0 0

Výdavky budúcich období krátko-
dobé (383A) 1 022 0 1 022 1 473

Výnosy budúcich období dlho-
dobé (384A) 299 599 810 0 299 599 810 275 520 586

Výnosy budúcich období krátko-
dobé (384A) 5 191 673 0 5 191 673 6 679 136



VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

64



VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

65



VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

66



VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

67




