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zdroje
RESOURCING THE WORLD

POSLANIE SKUPINY VEOLIA
Spoločnosť Veolia pôsobí v oblasti vodárenstva, odpadového hospodárstva a 
energetiky. Podieľa sa na ochrane životného prostredia a na hospodárskom 
rozvoji, usiluje sa o udržateľný rozvoj pri hospodárení s prírodnými zdrojmi, 
zúčastňuje sa na boji proti zmene klímy a znečisťovaniu životného prostre-
dia, dbá o zachovanie biodiverzity a zlepšovanie zdravia a kvality života oby-
vateľstva.

NAŠE HODNOTY
Základnými hodnotami spoločnosti Veolia sú ZODPOVEDNOSŤ, SOLIDARITA, 
REŠPEKT, INOVÁCIE a ORIENTÁCIA NA ZÁKAZNÍKA. Tieto hodnoty tvoria pilie-
re, na ktorých je postavená ekonomická, sociálna a environmentálna výkon-
nosť celej skupiny.

KÓDEX ETICKÉHO SPRÁVANIA
Etický kódex skupiny Veolia zabezpečuje, že vo všetkých jej spoločnostiach 
sú dodržiavané firemné hodnoty a pravidlá správania skupiny, medzinárod-
né iniciatívy, do ktorých je zapojená, predovšetkým projekt Global Compact 
v rámci OSN, ktorého cieľom je dodržiavať univerzálne princípy v oblasti ľud-
ských práv, pracovných štandardov a životného prostredia, ďalej medziná-
rodná legislatíva týkajúca sa ľudských práv, smernice OECD pre nadnárodné 
podniky a národná legislatíva jednotlivých krajín, kde skupina pôsobí. Skupi-
na Veolia pritom zachováva tieto základné princípy s prihliadnutím na kul-
túrnu rozmanitosť a dbá na ochranu životného prostredia.
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1úvodné 
slovo 

po roku sa vám opäť prihováram prostredníctvom sprá-
vy o činnosti a hospodárení spoločností skupiny Veo-
lia Energia na Slovensku. Teší ma, že rok 2018 môžem 
hodnotiť ako veľmi úspešný. Pod značkou Veolia Energia 
sme nadviazali na tradíciu spoľahlivého dodávateľa te-
pelného komfortu a posilnili pozíciu významného vý-
robcu elektrickej energie a poskytovateľa podporných 
služieb pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy. 

Som hrdý, že za 25 rokov pôsobnosti našej skupiny na 
Slovensku sme sa z jedinej spoločnosti pozostávajúcej 
zo štyroch zamestnancov postupne vypracovali na lídra 
slovenského energetického trhu. Portfólio našich spo-
ločností sa v roku 2018 rozrástlo o ďalšieho významné-
ho člena, ktorý zabezpečuje výrobu elektrickej energie 
a tepla pre hlavné mesto Slovenska vysoko účinnou 
kombinovanou výrobou na báze nízkoemisného paliva 
zemného plynu. 

Pevný pilier podnikania aj naďalej predstavujú spoloč-
nosti v oblasti dodávok tepla pre našich komunálnych 
a priemyselných klientov. Pôsobíme v 24 slovenských 

Vážené dámy, vážení páni,

mestách a zabezpečujeme tepelný komfort pre viac 
ako 80 000 domácností. Preto bolo pre nás kľúčové 
úspešne zvládnuť vývoj na trhu komodít a na európ-
skom trhu s emisiami skleníkových plynov (EU ETS). 
Cena zemného plynu zaznamenala na európskom 
trhu významný medziročný nárast a cena emisnej po-
volenky CO2 z dôvodu naštartovania systému ochrany 
ovzdušia vzrástla oproti roku 2017 štvornásobne. Vplyv 
na ceny tepla sme sa však snažili minimalizovať a chrá-
niť našich odberateľov zo systémov diaľkového vykuro-
vania kompenzovaním nárastu nákladov úspornými 
opatreniami v ostatných nákladových položkách. 

Je potešujúce konštatovať, že energetika je jeden z naj-
dynamickejšie sa rozvíjajúcich odborov. Základným 
pilierom sú inovácie, digitalizácia, využívanie alterna-
tívnych zdrojov energie a poskytovanie inteligentných 
riešení pre inteligentné mestá. Tento trend sa dá napĺ-
ňať len v spoločnosti, ktorá rastie, a v nadchádzajúcom 
období budeme v napĺňaní tejto vízie pokračovať. S Ve-
oliou Energiou sme spojili svoju budúcnosť a aj ďalej 
chceme byť spoľahlivý partner a dodávateľ energií a 



úvodné 
slovo 

Peter Dobrý

generálny riaditeľ

energetických služieb. Minuloročné ocenenie v súťaži 
EFEKTIA v kategórii verejný sektor nás ubezpečilo, že 
koncept garantovaných a podporných energetických 
služieb môže byť tou správnou voľbou pre komunál-
nych a priemyselných partnerov. 

Spoločenská zodpovednosť je pre nás rovnako dôležitá 
a Veolia ju má vo svojej DNA na celom svete. Minulý 
rok sme pokračovali v podpore projektov v oblasti kul-
túry a sociálnej pomoci po celom Slovensku. Nadácia 
Veolia Slovensko umožnila zrealizovať viac ako 50 
projektov v sume takmer 160-tisíc eur. Vlani prispela 
na rozvoj detských ihrísk, na projekty v oblasti kultúry, 
mládežníckeho športu a sociálnej pomoci. Časť finanč-
ných prostriedkov putovala aj na zamestnanecké gran-
ty. Takmer 30 zamestnancov skupiny Veolia Slovensko 
získalo finančné príspevky, vďaka ktorým mohli zlepšiť 
svet okolo seba. 

Vážené dámy a vážení páni, dovoľte mi, aby som využil 
priestor a zároveň sa poďakoval – akcionárovi za dô-
veru, bez ktorej by sme nemohli na slovenskom ener-

getickom trhu rásť, zamestnancom, ktorí sú naším 
najcennejším kapitálom, za ich každodenné pracovné 
nasadenie a prínos k našim spoločným úspechom a 
v neposlednom rade odberateľom a klientom za to, že 
svoju dôveru a starostlivosť o tepelný komfort a bez-
pečnú dodávku energií venujú práve nám. Teším sa aj 
na ďalšie výzvy v roku 2019. 

Prajem vám príjemné čítanie a zostávam s úctou,
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Spoločnosť PPC Investments, a. s., sa stala  
súčasťou skupiny Veolia dňa 31. 7. 2018. 

Jediným akcionárom spoločnosti je od tohto dátumu spoločnosť Veolia Energia 
Slovensko, a. s., so sídlom Einsteinova 25, Bratislava. Do tohto dátumu patrila spoločnosť 
PPC Investments, a. s., do skupiny vlastnenej spoločnosťou AVANT ENERGY investiční 
fond s proměnným základním kapitálem, a. s., so sídlom Rohanské nábřeží 671/15, 
Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 04260732, zapísaná v obchodnom registri 
vedenom Mestským súdom v Prahe, spisová značka B 20816.

2identifikačné  
údaje spoločnosti

NÁZOV SPOLOČNOSTI:
PPC Investments, a. s.   

SÍDLO SPOLOČNOSTI:
Magnetová 12
Bratislava 831 04
Slovenská republika 

PRÁVNA FORMA:
akciová spoločnosť

IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO: 
44 044 739 
Spoločnosť je zapísaná  
v Obchodnom registri  
Okresného súdu v Bratislave I  
pod značkou 4432/B 

DÁTUM  ZÁPISU DO OR: 
26. 3. 2008

ZÁKLADNÉ IMANIE: 
8 547 770 €

AKCIE: 
10 ks kmeňových akcií  
na meno v listinnej podobe.  
Menovitá hodnota akcie  
470 €

10 ks kmeňových akcií  
na meno v listinnej podobe.  
Menovitá hodnota akcie  
854 307 €



3štatutárne 
orgány spoločnosti

k 31. 12. 2018

Ing. Peter Martinka
predseda predstavenstva 
vznik funkcie: 31. 7. 2018

Ing. Ivan Rovenský
predseda predstavenstva
skončenie funkcie: 31. 7. 2018

Ing. Ivan Rovenský
člen predstavenstva
vznik funkcie: 31. 7. 2018 

Ing. Peter Dobrý
člen predstavenstva 
vznik funkcie: 31. 7. 2018

Ing. Martin Bernard
člen predstavenstva
vznik funkcie: 31. 7. 2018

Jakub Tobola
člen predstavenstva
vznik funkcie: 31. 7. 2018

Ing. Pavol Vaščák, PhD. 
člen predstavenstva
skončenie funkcie: 31. 7. 2018

JUDr. Ing. Lukáš Sopko
vznik funkcie: 31. 7. 2018 

Ing. Róbert Tencer 
vznik funkcie: 31. 7. 2018

Philippe Guitard 
vznik funkcie: 31. 7. 2018

Mgr. Ing. Pavel Doležal, LL.M.
skončenie funkcie: 31. 7. 2018

Ing. Dušan Hrušovský
skončenie funkcie: 31. 7. 2018

Ing. Mgr. Katarína Kurucová
skončenie funkcie: 31. 7. 2018

Tomáš Raška , MBA
skončenie funkcie: 31. 7. 2018

PREDSTAVENSTVO

DOZORNÁ RADA
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skupina Veolia  
vo svete a na Slovensku4skupina Veolia  
vo svete a na Slovensku

Skupina Veolia má v celosvetovom meradle vedúce postavenie v oblasti optimalizovaného 
riadenia zdrojov. S viac než 171-tisíc zamestnancami na piatich kontinentoch navrhuje a 
realizuje riešenia pre odvetvia vodného, odpadového a energetického hospodárstva, ktoré 
prispievajú k udržateľnému rozvoju miest i priemyslu. Prostredníctvom týchto troch na-
vzájom sa dopĺňajúcich činností sa Veolia podieľa na rozširovaní prístupu k zdrojom, na 
zachovávaní dostupných zdrojov a ich obnove.

V roku 2018 skupina Veolia zásobovala pitnou vodou 95 miliónov obyvateľov, 63 milió-
nom obyvateľov poskytovala kanalizačné služby, vyrobila 56 miliónov MWh energie a 
zhodnotila 49 miliónov ton odpadu. V roku 2018 predstavoval konsolidovaný obrat spo-
ločnosti Veolia Environnement 25,91 miliardy eur.

kľúčové údaje
VEOLIA VO SVETE

OBRAT: 
25,91 mld. €

3 HLAVNÉ AKTIVITY:

ZAMESTNANCI:  
171 000

VODA ENERGIA ODPADY
95 mil. obyvateľov 

zásobovaných  
pitnou vodou

56 mil. MWh 
vyrobenej  

energie

VEOLIA VO SVETE

49 mil. metrických ton odpadu 
zhodnoteného formou  premeny 

na materiál alebo energiu



MANAŽMENT 
VODOHOSPODÁRSKYCH  

SLUŽIEB
Veolia je špecialista na outsourcing 
služieb spojených s výrobou a distri-
búciou pitnej vody a s odvádzaním 
a čistením odpadových vôd, posky-
tovaných municipalitám, priemysel-
ným partnerom alebo zákazníkom zo 
sektora služieb. Je svetový líder v na-
vrhovaní, vo výstavbe a v prevádzko-
vaní zariadení pre vodné a odpadové 
systémy, ktoré využívajú širokú škálu 

pokročilých technológií.

MANAŽMENT 
ENERGETICKÝCH 

SLUŽIEB
Veolia ponúka zákazníkom preu-
kázané odborné znalosti v oblasti 
rozvoja, výstavby a prevádzky ekolo-
gických a úsporných energetických 
systémov. Cieľom jej podnikania je 
energetická účinnosť. Jej inovatívne 
riešenia podporujú trvalo udržateľný 

rozvoj miest a podnikania.

MANAŽMENT 
ODPADOVÉHO 

HOSPODÁRSTVA
Veolia poskytuje environmentálne 
a logistické služby, ktoré zahŕňajú 
zvoz a zber odpadu, údržbu potrub-
ných systémov, mestské upratovacie 
služby a riadenie toku odpadov, ako 
aj spracovanie a recykláciu odpadov.
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Na Slovensku skupina Veolia pôsobí v oblasti 
vodohospodárskych a energetických služieb. 

V roku 2018 mala 2 321 zamestnancov 
a dosiahla obrat 210,039 milióna eur.

VEOLIA NA SLOVENSKU



kľúčové údaje
VEOLIA NA SLOVENSKU

OBRAT: 
210,04 mil. €

ZAMESTNANCI:  
2 321

VODA
Počet zákazníkov: 

161 400

Počet zásobovaných  
obyvateľov: 

961 963

Počet zamestnancov: 
1 606

Obrat: 
83,485 mil. €

ENERGIA
Počet zákazníkov  
(CZT, priemysel,  

energetické služby):  
1 933

Počet domácností  
zásobovaných teplom:  

78 677
Počet zamestnancov:  

715
Obrat:  

126,554 mil. € Údaje sú za rok 2018.
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Aktivity skupiny Veolia Energia na Slovensku
V roku 2018 si skupina Veolia Energia 
pripomenula 25 rokov pôsobenia na 
Slovensku. Za ten čas sa stala jednot-
kou v podiele dodaného tepla a teplej 
úžitkovej vody spomedzi súkromných 
dodávateľov na Slovensku. Prevádzkuje 
systémy diaľkového vykurovania a do-
dáva teplo v 24 mestách naprieč celým 
Slovenskom. Elektrickú energiu vyrába 
vysoko účinnou technológiou kombino-
vanej výroby elektriny a tepla, využíva 
obnoviteľné zdroje energie a poskytu-
je energetické a podporné služby pre 
takmer 70 priemyselných klientov. 
Prostredníctvom samostatných spoloč-
ností skupina Veolia Energia na Sloven-
sku zabezpečuje prevádzku, údržbu a mo-
dernizáciu tepelnotechnických zariadení 
(TTZ) a dodávku tepla a teplej úžitkovej 
vody (TÚV) pre bratislavské mestské čas-
ti Petržalka, Dúbravka a Podunajské Bis-
kupice, pre mestá Senec, Vrbové, Vráble, 
Lučenec, Žiar nad Hronom, Brezno, Krá-
ľovský Chlmec, Košice a pre viaceré malé 
mestá v regióne východného Slovenska.
Pre mestskú časť Bratislava-Petržalka, 
najväčšiu bytovú štvrť v strednej Euró-

pe, zabezpečuje dodávku tepla a TÚV 
viac ako 25 rokov. Významnou fázou 
modernizácie systému centrálneho zá-
sobovania teplom (CZT) v Petržalke bola 
inštalácia kogeneračných jednotiek a 
výroba elektrickej energie a tepla vyso-
ko účinnou kombinovanou výrobou (VÚ 
KVET) v 18 kotolniach.
Veolia Energia pôsobí aj v oblasti energe-
tických služieb a technickej správy budov. 
Technickú správu budov poskytuje pre Tr-
navský samosprávny kraj, ale aj napríklad 
pre facility manažment administratívne-
ho areálu Digital Park v Bratislave.
Prostredníctvom spoločnosti Veolia 
Energia Komfort Košice, a. s., zabezpeču-
je pre Košický samosprávny kraj najväčší 
projekt energetickej efektívnosti (EPC) 
v sektore verejnej správy na Slovensku.
Služby pre priemyselných klientov zabez-
pečuje prostredníctvom dcérskych spo-
ločností SLOVEO a. s. a Veolia Utilities Žiar 
nad Hronom, a. s. V prípade prvej spoloč-
nosti ide o komplexnú ponuku služieb a 
správy budov v areáli výrobného závodu 
automobilky Peugeot Citroën Automo-
biles, PCA Slovakia, s. r. o., v Trnave, ktorá 

klientovi umožňuje zveriť všetky aktivity 
mimo jeho hlavnej činnosti do rúk od-
borníkom. Spoločnosť Veolia Utilities Žiar 
nad Hronom, a. s., zabezpečuje výrobu a 
dodávku energií a médií pre priemysel-
ných klientov v areáli ZSNP v Žiari nad 
Hronom aj prostredníctvom progresívnej 
technológie splyňovania biomasy.
Skupina Veolia Energia poskytuje správu 
technických zariadení budov, energetic-
kého a vodného hospodárstva aj pre nový 
závod v Nitre. V rámci prevádzky uvede-
ných činností vytvorila 34 nových pra-
covných miest a stala sa súčasťou tohto 
jedinečného projektu na Slovensku.
V roku 2018 skupina Veolia Energia Slo-
vensko rozšírila svoje aktivity aj v oblas-
ti vysokoúčinnej kombinovanej výroby 
tepla a elektriny kúpou skupiny PPC. 
Súčasťou nových aktivít je i prevádzka 
paroplynového cyklu na dodávky pod-
porných služieb a regulačnej energie pre 
prenosovú sústavu. 
Skupina PPC prevádzkuje v Bratislave 
plynovú elektráreň s výkonom 58 MWe, 
ktorá vyrába elektrickú a tepelnú energiu 
vo vysokoúčinnom kogeneračnom cykle. 



Skupina Veolia Slovensko poskytuje svo-
je služby v oblasti energetiky a vodohos-
podárstva. Aj keď spoločnosti skupiny 
vystupujú samostatne, vo vzájomnej 
spolupráci vytvárajú jeden funkčný ce-
lok. V tejto synergii Veolia chráni a udr-
žiava vzácne svetové zdroje a zároveň 
vytvára priestor na tvorbu silných part-
nerských vzťahov so svojimi klientmi a 
odberateľmi.
Veolia vychádza z poznania, že ľudia sú 
súčasť prírody a celý ekosystém našej pla-

néty je previazaný spoločnými väzbami. 
Z tohto dôvodu bol vytvorený program 
s názvom Ochrana biodiverzity v areá-
loch Veolie, ktorého hlavným cieľom je 
realizácia dlhodobých záväzkov udržateľ-
ného rozvoja v oblasti prírodnej rozmani-
tosti. Okrem ochrany biodiverzity vytvára 
tento program aj priestor na edukačnú 
činnosť formou sprevádzaných exkurzií 
pre základné a stredné školy. Do návrhov 
a realizácie konkrétnych opatrení sa ak-
tívne zapájajú študenti z vysokých škôl.

V rámci ochrany biodiverzity je pre sku-
pinu Veolia kľúčová práca s budúcimi ge-
neráciami. Aj preto už trinásť rokov pod-
poruje vzdelávanie slovenských žiakov a 
pomáha zvyšovať ich environmentálne 
povedomie o biodiverzite. V novom pro-
jekte Biodiverzita do škôl školské súťaž-
né tímy realizujú opatrenia na ochranu 
prírodnej rozmanitosti na školských po-
zemkoch.

Sme jedna Veolia

Teplo z tohto zdroja sa dodáva spoloč-
nosti Bratislavská teplárenská, a. s., ktorá 
zásobuje teplom východnú časť Bratisla-
vy. Spoločnosť ďalej prevádzkuje paroply-
nový cyklus s celkovým elektrickým vý-
konom 218 MW. Tento zdroj sa využíva 
výhradne na dodávky podporných slu-
žieb a regulačnej energie pre prenosovú 
sústavu (SEPS).
Spoločnosť C - bau, spol. s r. o., zabezpe-
čuje odborné poradenstvo, koordináciu 
a technickú podporu dcérskym prevádz-
kovým spoločnostiam. Sústreďuje a vy-

mieňa know-how a najlepšie skúsenosti 
nielen v rámci národných aktivít skupiny 
Veolia Energia na Slovensku, ale pro-
stredníctvom tímu odborníkov aj v rám-
ci celého koncernu Veolia.
Spoločnosť C - Shop, spol. s r. o., centrali-
zuje nákup a zásobovanie celej skupiny 
Veolia Energia na Slovensku. Hlavným 
cieľom je zabezpečiť dodávku tovarov 
a služieb pre celú skupinu v najlepších 
cenách, termínoch a v najlepšej kvalite.
Prostredníctvom spoločností RSB - Roľ-
nícka spoločnosť Brodské, s. r. o., a Bio-

mass Energy Corporation, a. s., rozšírila 
oblasť svojho podnikania aj na produk-
ciu biomasy formou pestovania energe-
tických rastlín.
Skupina má za cieľ predvídať neprestaj-
ne sa vyvíjajúce potreby a požiadavky 
klientov, optimalizovať technickú, eko-
nomickú a environmentálnu prevádzku 
zverených zariadení a pritom sa snažiť 
uplatňovať využívanie obnoviteľných 
zdrojov energie.
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  profil
spoločnosti5  profil
spoločnosti

Spoločnosť PPC Investments,  a. s. podniká 
v oblasti energetiky s potrebným materiál-
no-technickým a organizačným vybavením 
vo výrobe a dodávke regulačnej elektriny a  
v poskytovaní podporných služieb (terciárna 
regulácia výkonu) pre elektrizačnú prenosovú 
sústavu, v súlade s predmetom činnosti.



SPRÁVA  

PREDSTAVENSTVA  

O PODNIKATEĽSKEJ  

ČINNOSTI A STAVE  

MAJETKU

  profil
spoločnosti

Energetický zdroj je tvorený plynovou turbínou SIEMENS V94.2 a generátorom SIEMENS TLRI 92/26  
s dosiahnuteľným elektrickým výkonom 173 MW. Blok je prevádzkovaný v sólo režime bez využitia vodo-
parných okruhov, pričom poskytuje podporné služby s vyvedením výkonu do 110kV distribučnej siete.

naše  
služby6  profil

spoločnosti
naše  
služby

Hlavným predmetom podnikania spoločnosti 
PPC Investments, a. s., je výroba a dodávka re-
gulačnej elektriny a poskytovanie podporných 
služieb pre elektrizačnú prenosovú sústavu  
v Slovenskej republike.
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investičná 
činnosť,  
opravy a 
údržba

7investičná 
činnosť,  
opravy a 
údržba



Cielime na dosahovanie úspor primárneho paliva opti-
malizáciou spaľovacích procesov pri zachovaní ekologi-
zácie výroby a zvyšovaní spoľahlivosti dodávok energií. 

Počas roka 2018 bola plánovaná a realizovaná údržba 
zariadení v zmysle predpisov výrobcu pre prevádzku a 
údržbu zariadení, platných vyhlášok a noriem pre vy-
hradené technické zariadenia, požiarnu bezpečnosť a 
v zmysle interných predpisov spoločnosti.

Spoločnosť venuje veľkú pozornosť 
modernizácii, zvyšovaniu kvality 
a efektívnosti výroby. Realizujeme 
investície, údržbu a opravy, ktorými 
sa výroba a dodávka energií stáva 
viac  efektívnou  a  ekologickou.
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8orientácia  
na zákazníka



Externá komunikácia  
a reklamné aktivity
NA INFORMOVANIE VEREJNOSTI O AKTIVITÁCH A NOVINKÁCH, ZÍSKANIE 
SPÄTNEJ VÄZBY  NA SLUŽBY A NA BUDOVANIE POVEDOMIA V OBLASTI 
OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SKUPINA VEOLIA ENERGIA VYUŽÍVA 
RÔZNE FORMY EXTERNEJ KOMUNIKÁCIE.

Naše aktivity vykonávame  
so zreteľom na optimalizáciu 
nákladov za energie a na znižo-
vanie prevádzkových nákladov. 
Kvalita poskytovaných služieb 
je garantovaná certifikovanými 
systémami.
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Prostredníctvom lokálnych novín a časopisov skupina   
Veolia Energia pravidelne komunikuje s obyvateľmi 
miest, v ktorých pôsobí. Medzi publikované témy pat-
ria napríklad zrealizované investície, vývoj cien tepla a 
koncoročné vyúčtovania. V komunikácii venuje pozor-
nosť aj podporeným projektom v oblasti kultúry, športu 
a komunitného života prostredníctvom Nadácie Veolia 
Slovensko. Informácie o skupine môžu čitatelia nájsť aj 
v celoštátnych médiách v súvislosti s témami týkajúcimi 
sa predovšetkým teplárenstva alebo CSR aktivít.

Skupina Veolia Energia pravidelne vydáva zákaznícky 
časopis Termoinfo, v ktorom informuje o svojich aktivi-
tách, o novinkách týkajúcich sa energetickej legislatívy 
a svojim klientom radí v oblasti spotreby energií. Je dis-
tribuovaný po celom Slovensku správcovským spoloč-
nostiam, bytovým družstvám, predstaviteľom miest a 
samospráv a zástupcom vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov.

Skupina Veolia Energia dvakrát ročne vydáva zákazníc-
ky časopis Petržalské teplo, ktorého hlavným cieľom je 
zvýšiť informovanosť o aktivitách spoločnosti v oblasti 
centrálneho zásobovania teplom. Časopis okrem prak-
tických informácií a rád prináša aj zaujímavosti a roz-
hovory so známymi osobnosťami. Je distribuovaný do 
petržalských domácností.

Pravidelná komunikácia  
v regionálnych médiách

Pre zákazníkov Veolia vydáva 
časopis Termoinfo

Pre obyvateľov bratislavskej 
mestskej časti Veolia vydáva  
časopis Petržalské teplo

Skupine Veolia Energia záleží na vzťahu so svojimi kon-
covými zákazníkmi, a preto hľadá spôsoby, ako sa s nimi 
osobne stretnúť a bližšie spoznať ich potreby. Už niekoľ-
ko rokov otvára dvere v kotolniach vo viacerých sloven-
ských mestách. V rámci Dňa otvorených dverí v kotolni 
informuje obyvateľov o tom, ako sa vyrába teplo či ako 
sa vďaka modernizácii tepelnotechnických zariadení 
alebo rekonštrukcii tepelných rozvodov zlepšila kvalita 
dodávky tepla. V roku 2018 mohli obyvatelia navštíviť 
kotolne v bratislavskej Petržalke a Dúbravke. 
Vlani sa dvere v kotolni otvorili aj pre žiakov štvrtého 
ročníka Základnej školy Nedbalova v Bratislave. Bola im 
predstavená spoločnosť a vysvetlené základné pojmy 
z energetiky a teplárenstva.

Deň otvorených dverí v kotolniach



Proklientsky orientovaná spoločnosť je jeden z dôleži-
tých bodov vízie skupiny Veolia Energia. Pravidelné stre-
távanie sa a budovanie bližšieho vzťahu s klientmi pre-
bieha na odborných stretnutiach pod názvom Klientske 
dni. V máji 2018 usporiadala Veolia stretnutie pre klien-
tov vo Vrábľoch za účelom prezentácie aktuálnych infor-
mácií týkajúcich sa systémov CZT, ako aj svojich plánov 
na nadchádzajúce obdobie. 
V auguste 2018 usporiadala Veolia stretnutie so zá-
stupcami správcovských spoločností a bytových spolo-
čenstiev. Hlavným cieľom bola prezentácia moderného 
spôsobu dodávky tepla a teplej vody formou domových 
odovzdávacích staníc tepla.

Skupina Veolia Energia sa prezentuje aj prostredníctvom 
on-line komunikácie. Aktuálne informácie o činnosti sku-
piny, poskytovaných službách, ako aj o aktivitách v oblas-
ti trvalo udržateľného rozvoja a spoločenskej zodpoved-
nosti sú k dispozícii na dvoch webových stránkach. 
Na stránke veolia.sk sú k dispozícii informácie za obe di-
vízie vodohospodárstvo a energetika, ktoré pôsobia na 
Slovensku. Stránka veoliaenergia.sk prináša informácie 
týkajúce sa činnosti a poskytovaných služieb energetic-
kej divízie skupiny Veolia Energia.

Klientske dni pre zákazníkov Veolie

Prezentácia prostredníctvom  
online médií

V roku 2018 skupina Veolia Energia Slovensko získala 
prvenstvo v súťaži projektov energetických úspor. Asoci-
ácia poskytovateľov energetických služieb (APES) zorga-
nizovala už druhý ročník súťaže EFEKTIA o najlepšie pro-
jekty energetickej efektívnosti. V kategórii Verejný sektor 
získal prvé miesto projekt energetických úspor EPC Gym-
názia M. R. Štefánika v Šamoríne. Veolia tento projekt rea-
lizovala na základe verejnej súťaže z roku 2015 a po dvoch 
rokoch prevádzkovania vykurovacieho systému gymnázia 
dosiahla úsporu spotreby tepla na úrovni takmer 30 %.

Veolia je francúzska spoločnosť, a preto pravidelne pri-
spieva na organizáciu podujatia pod názvom Francúzsky 
deň, ktoré sa koná každý rok v júli v Bratislave pri prí-
ležitosti francúzskeho národného sviatku Dňa dobytia 
Bastily. Skupina Veolia Energia nezabúda ani na sviatok 
najmenších a minulý rok napríklad prispela na organi-
záciu Dňa detí v bratislavskej mestskej časti Dúbravka. 
Veolia pravidelne podporuje činnosť športových klubov. 
V roku 2018 sa stala partnerom košického basketbalo-
vého tímu Young Angels Academy. Okrem toho je vý-
znamný podporovateľ celoslovenského projektu pre deti 
Zober loptu, nie drogy, ktorý spája športovanie a zdravý 
životný štýl u detí. 

Skupina Veolia Energia sa aktívne zapája do aktivít Fran-
cúzsko-slovenskej obchodnej komory (FSOK). V rámci 
členstva je pravidelný partner a podporovateľ odborných, 
ako aj kultúrnych podujatí, ktoré komora organizuje.
Zástupcovia skupiny Veolia Energia sa každoročne zúčast-
ňujú aj na odborných konferenciách v oblasti energetiky. 
V roku 2018 vystúpili s odbornými príspevkami napríklad 
na konferenciách Vykurovanie, FM Camp a na konferencii 
zameranej na bezpečnosť technických zariadení. 
V novembri 2018 sa v Bratislave konal 12. ročník Stre-
doeurópskej energetickej konferencie (Central Europe-
an Energy Conference). Išlo o prestížnu medzinárodnú 
konferenciu, na ktorej sa stretli zástupcovia energetiky 
zo Slovenska a zo zahraničia. Témy konferencie sa týkali 
investícií v energetickom sektore, transformácie regió-
nov náročných na uhlie, inovácií a inteligentných riešení 
v odvetví energetiky a kvality ovzdušia. Veolia podporila 
toto významné podujatie a logo spoločnosti bolo vidieť 
na propagačných materiáloch, ako aj v priestoroch kon-
ferencie.

Získané ocenenia

Podpora kultúry a športu 

Veolia podporuje odborné podujatia
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zodpovednosť9zodpovednosť
Skupina Veolia sa aktívne  
podieľa na budovaní 
spoločnosti presadzujúcej 
zásady udržateľného 
rozvoja a prijíma plnú 
zodpovednosť za interný 
a externý dosah svojich 
aktivít. Vo svojej 
každodennej 
činnosti presadzuje 
zodpovedný 
prístup voči svojim 
zamestnancom 
a k životnému 
prostrediu.



PPC INVESTMENTS, A. S., 
PATRÍ MEDZI STABILNÝCH 
ZAMESTNÁVATEĽOV.  
KU DŇU 31. 12. 2018 
SPOLOČNOSŤ ZAMESTNÁVALA 
34 ZAMESTNANCOV.

Ľudské zdroje Veolia podporuje športové aktivity 
našich zamestnancov
Skupina Veolia Energia pravidelne organizuje športové 
podujatia a podporuje účasť svojich zamestnancov na 
nich. Každoročne sa bežecký tím Veolie Energie z celého 
Slovenska zúčastňuje na najväčšom bežeckom podujatí 
na Slovensku ČSOB Bratislava Marathon, ktoré má cha-
ritatívny charakter. 
Futbalový tím Veolie Energie reprezentoval skupinu na 
19. ročníku priateľského futbalového turnaja Gigacup, 
ktorý sa každoročne organizuje pre všetky divízie Veolie 
na Slovensku a v Českej republike. 
Cyklisti si prišli na svoje v súťaži Do práce na bicykli, 
ktorá sa konala vo viacerých slovenských mestách a ob-
ciach. Účastníci nielenže zlepšili svoju kondíciu a urobili 
niečo pre svoje zdravie, ale prispeli aj k ochrane život-
ného prostredia. Zamestnanci skupiny vlani najazdili 
854,09 km a ušetrili 213,52 kg CO2.
V roku 2018 sa obľúbené Športové hry po prvý raz konali 
v duchu hesla One Veolia. Zamestnanci skupiny Veolia 
Energia mali možnosť súťažiť a relaxovať spolu s kole-
gami z vodohospodárskej divízie.

Interná komunikácia  
je pre skupinu dôležitá
Skupina Veolia Energia si uvedomuje dôležitosť internej 
komunikácie medzi vedením spoločnosti a jej zamest-
nancami. Dobre nastavená interná komunikácia prispie-
va k väčšej informovanosti zamestnancov pracujúcich 
na rôznych pozíciách nielen v centrále, ale najmä v re-
giónoch, čo prispieva aj k ich väčšej motivácii. Skupina 
v rámci internej komunikácie používa e-mailovú komu-
nikáciu, nástenky, intranet, interný časopis Energiemag 
a spoločný časopis s vodárenskou divíziou Naša Veolia. 

Zamestnanecké granty Veolia 2018
Nadácia Veolia Slovensko nezabúda ani na zamestnan-
cov skupiny Veolia Energia. V roku 2018 spustila tretí 
ročník programu pod názvom Zamestnanecké granty 
Veolia. Prostredníctvom nich mohli zamestnanci získať 
finančný príspevok na verejnoprospešné projekty pod 
podmienkou, že sa na ich realizácii sami podieľali ako 
dobrovoľníci. 
V roku 2018 nadácia prispela na realizáciu 29 projektov 
v celkovej výške viac ako 15 000 eur. V rámci celého Slo-
venska sa vďaka aktívnej pomoci zamestnancov skvalit-
nila výučba detí v školách, podporilo zdravie seniorov, 
mnohé športové a letné podujatia, prispelo na rekon-
štrukciu priestorov alebo na vybudovanie nových ihrísk a 
športovísk. V rámci dobrovoľníckych aktivít zamestnan-
cov sa podarilo vrátiť pôvodné druhy rýb do rieky Hron.

Veolia formuje vzťah detí k prírode
Skupina Veolia Energia podporuje vzdelávanie v oblasti 
environmentalistiky na základných školách. Pre ich žia-
kov organizuje tradičné vzdelávacie súťaže zamerané na 
ochranu životného prostredia. 
Do súťaže sa zapájajú školy z miest a obcí, kde pôsobia 
spoločnosti skupiny Veolia Energia. Jej cieľom je vytvárať 
a prehlbovať pozitívny vzťah detí k životnému prostre-
diu. Počas trinástich ročníkov sa do vzdelávacích projek-
tov zapojilo viac ako 40-tisíc žiakov z celého Slovenska. 
Veolia a Nadácia Ekopolis otvorili v minulom roku nový 
vzdelávací projekt Biodiverzita do škôl pre 14 základ-
ných a stredných škôl po celom Slovensku. Cieľom pro-
jektu, ktorý prebieha počas dvoch školských rokov, je 
zvýšiť povedomie o význame biodiverzity. Žiaci si pod 
vedením skúsených odborníkov sami navrhnú úpravy 
školských areálov, ktoré povedú k zvýšeniu rozmanitosti 
prostredia a k oživeniu edukačného procesu.
Pri príležitosti Medzinárodného dňa biodiverzity (22. 
máj) organizovala Veolia Energia Slovensko podujatie 
zamerané na zvýšenie povedomia o význame prírodnej 
rozmanitosti. Spoločne s Inštitútom aplikovanej ekoló-
gie DAPHNE a s Centrom rodiny v bratislavskej mestskej 
časti Dúbravka pripravila pre žiakov základných a ma-
terských škôl interaktívnu výstavu v podobe náučného 
chodníka. Návštevníci výstavy sa dozvedeli o dôležitosti 
návratu biodiverzity do záhrad, o dôsledkoch používania 
chemických postrekov či vysádzania cudzokrajných in-
váznych druhov, ktoré ničia pôvodné rastliny vo svojom 
okolí. Na záver výstavy lektori pripravili zaujímavý work-
shop v záhrade, kde deti identifikovali vhodné úkryty pre 
živočíchy, hľadali pôvodné bezstavovce a vyrobili si vlast-
ný hmyzí hotel. Podujatie navštívilo viac než 250 detí.

Spoločné stretnutia zamestnancov
Pravidelné porady na všetkých úrovniach, školenia a 
rozličné neformálne spoločenské stretnutia sú dôleži-
tý spôsob, ako budovať vzťahy medzi zamestnancami. 
Skupina Veolia Energia z toho dôvodu organizuje naprí-
klad športové hry, spoločné raňajky, rodinné podujatia a 
vianočné večierky.
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10bezpečnosť

Frekvencia úrazov a ich závažnosť 
sú hlavné ukazovatele bezpeč-
nosti a ochrany zdravia pri práci. 
V spoločnostiach Veolia Energia na 
Slovensku sme v roku 2018 zazna-
menali päť pracovných úrazov s prá-
ceneschopnosťou. 
Prísne dodržiavanie všetkých pravi-
diel na ochranu zdravia, pravidelná 
osveta, svedomitá práca, množstvo 
podaných zlepšujúcich opatrení 
priamo od zamestnancov a podpo-

ra vedenia spoločnosti majú viesť k 
zníženiu pracovnej úrazovosti a zá-
važnosti pracovných úrazov. Súvisí 
to aj s povedomím v oblasti bezpeč-
nosti pri práci medzi zamestnanca-
mi, ktoré za posledné roky stúplo. 
Táto téma sa pre ľudí pracujúcich vo 
Veolii stala bežnou súčasťou ich ži-
vota, a to vďaka ustavičnej komuni-
kácii o nej, šíreniu filozofie ochrany 
zdravia formou plagátov a letákov 
na pracoviskách či formou pravidel-

ných návštev pracovísk zástupcami 
vedenia spoločnosti. Na pravidelnú 
podporu tohto povedomia každo-
ročne organizujeme podujatia, ako 
sú napríklad Týždeň BOZP, Dni zdra-
via, krížové audity medzi spoločnos-
ťami a pod. V tomto trende mieni 
Veolia Energia pokračovať, aby sa 
každý jej zamestnanec vždy cítil 
bezpečne.

a ochrana zdravia pri práci
V súvislosti so zvyšovaním bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci si skupina 
Veolia stanovila ako jednu z priorít prevenciu a predchádzanie vzniku pracovných 
úrazov a vytváranie priaznivých pracovných podmienok pre zamestnancov.



Už jedenásty rok po sebe skupina Veo-
lia Energia zorganizovala Týždeň BOZP. 
Kampaň sa niesla v znamení hesla Ko-
naj dnes pre lepší zajtrajšok! Zapojili sa 
do nej nielen zamestnanci z celého sve-
ta, ale aj ich rodinní príslušníci, ktorých 
úlohou bolo navrhnúť maskota Týždňa 
BOZP, námet na poučný plagát a motív 
na tričko k týždňu BOZP. Filozofiu chrániť 
zdravie zamestnancov môžete vidieť aj 
na našich pracoviskách, a preto v spoloč-
nostiach skupiny Veolia Energia na Slo-
vensku starostlivosť o tepelnoenergetic-
ké zariadenia ide ruka v ruke s vysokou 
mierou bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci. Dôkazom sú aj výsledky kon-
trol štátnych úradov a inšpekcií. V roku 
2018 bolo v prevádzkach Veolie Energie 
na Slovensku vykonaných sedem kontrol 
zameraných na ochranu pred požiarmi, 
na ochranu životného prostredia a na 
bezpečnosť pri práci, pričom všetky kon-
troly sa obišli bez vážnejších porušení.

Samozrejme, aj v roku 2019 nás čakajú 
výzvy, projekty a rôzne iné aktivity, ktorý-
mi chceme naďalej zvyšovať bezpečnosť 
našich zamestnancov. Prioritou číslo 1 je 
v najbližších rokoch zavádzanie pravidiel 
BOZP k desiatim najrizikovejším činnos-

tiam stanoveným pre Veoliu na celom 
svete. Okrem tejto významnej kampane 
plánujeme aj iné aktivity. Na ilustráciu 
spomenieme napríklad zvyšovanie bez-
pečnosti u dodávateľov vydávaním prí-
ručiek k rizikovým činnostiam, realizáciu 
kampane na skoronehody, organizáciu 
Týždňa BOZP a Dní zdravia a pod.
 
Hlavné piliere, ako aj Záväzok bezpeč-
nosti a ochrany zdravia pri práci si mô-
žete pozrieť na internetovej stránke  
www.veoliaenergia.sk

Základným spoločným prvkom IMS sku-
piny je Politika IMS schválená generálnym 
riaditeľom. Politika akceptuje potreby 
tak materskej spoločnosti, ako aj dcér-
skych spoločností. Pre širšiu verejnosť 
je zverejnená na internetovej stránke  
www.veolia.sk.
Spoločnosť má už niekoľko rokov zavede-
ný a certifikovaný integrovaný manažér-
sky systém (IMS) podľa noriem ISO 9001 
Systém riadenia kvality, ISO 14001 Sys-
tém environmentálneho manažérstva, 
OHSAS 18001 Systém riadenia bezpeč-
nosti a ochrany zdravia pri práci a od 
roku 2015 aj podľa normy ISO 50001 Sys-
tém energetického manažérstva. V roku 

 Týždeň BOZP  

 Deň zdravia 

 Návšteva prevádzok vedením spoločnosti

 Zbieranie návrhov na zlepšenie v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci od zamestnancov a zdieľanie 
osvedčených postupov medzi spoločnosťami

 Výber kvalitnejších osobných ochranných pracovných 
pomôcok

Prevencia, osveta a vzdelávanie
PREVENTÍVNE OPATRENIA, KTORÉ NAŠA 
SPOLOČNOSŤ PRAVIDELNE REALIZUJE:

 Pravidelné kontroly pracovísk z pohľadu bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci

 Pravidelné kontroly pracovísk a hodnotenie faktorov 
pracovného prostredia pracovnou zdravotnou službou

 Pravidelné lekárske prehliadky 

 Každoročný externý audit IMS

 Pravidelné školenia výrobných zamestnancov  
raz za rok a administratívnych pracovníkov  
raz za dva roky

 Školenia pre všetkých dodávateľov a zapracovanie 
sankcií do zmlúv pre dodávateľov a pod.

Integrovaný manažérsky systém
2018 spoločnosti skupiny Veolia Energia 
úspešne absolvovali recertifikačný audit 
podľa nových požiadaviek noriem ISO 
9001:2015 a ISO 14001:2015. V roku 
2018 vyšla aj nová verzia normy na ria-
denie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci ISO 45001:2018, ktorá nahradí pô-
vodnú normu OHSAS 18001. Na apliká-
cii požiadaviek novej normy už usilovne 
pracujú zodpovední zamestnanci. Cie-
ľom IMS je zabezpečiť najvyššiu možnú 
ochranu životného prostredia, maximál-
nu ochranu zdravia pracovníkov, kvalitný 
pracovný výkon, dobré vzťahy so zákaz-
níkmi, s orgánmi štátnej správy, ako aj so 
širokou verejnosťou a neprestajne hľadať 

možnosti, ako skvalitňovať naše služby. 
ISO 50001 výrazne prispieva k napĺňa-
niu stratégie skupiny Veolia Energia, a to 
najmä v oblasti zodpovednosti za trvalo 
udržateľný rozvoj a ochranu životného 
prostredia. Súčasťou normy je aj „zelené 
obstarávanie“, to znamená, že sa už pri 
samotnom výbere dodávateľov stále viac 
a viac prihliada na to, aby rešpektovali zá-
sady šetrenia energiami. Napriek tomu, 
že certifikát podľa normy ISO 50001 
vlastní len spoločnosť Veolia Energia 
Slovensko, a. s., všetky princípy tejto nor-
my sú aplikované vo všetkých dcérskych 
spoločnostiach skupiny Veolia Energia na 
Slovensku.

Politika kvality
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Ako jednu zo svojich priorít si naša spoločnosť definovala 
neprestajne znižovať negatívny dosah svojej produkcie na 
životné prostredie vo všetkých lokalitách, kde pôsobí. Po-
núkame riešenia ohľaduplné k životnému prostrediu, ktoré 
našim klientom umožňujú znižovať energetické náklady, 
kontrolovať spotrebu energií a tak efektívnejšie realizovať 
hlavné činnosti ich podnikania.

Pozitívne výsledky v oblasti zníženia zaťa-
ženia životného prostredia, prejavujúce sa 
v znížení energetickej náročnosti výroby 
tepla, sa dosiahli vďaka systematickému 
prístupu k riadeniu výroby a k realizácii 
investičných akcií zameraných na zvýšenie 
technickej úrovne tepelnotechnických za-
riadení.

V oblasti odpadového hospodárstva je fi-
lozofiou spoločnosti minimalizácia množ-
stva odpadov a zabezpečenie zneškodne-
nia odpadov v zmysle platnej legislatívy. 
Povedomie zamestnancov o životnom 
prostredí zvyšujeme aj informáciami o vy-
hlásených medzinárodných dňoch, ktoré 
súvisia s ochranou životného prostredia.

Skupina Veolia sa zaviazala podporovať tr-
valo udržateľný rozvoj a ochranu životného 
prostredia, preto po piaty raz usporiadala 
pre všetkých zamestnancov Ekotýždeň na 
tému Ako Veolia prispieva k ochrane život-
ného prostredia. 

Počas Ekotýždňa sme poukázali na akti-
vity, ktoré spoločnosti skupiny Veolia na 
Slovensku, ale aj na celom svete vykoná-
vajú na ochranu životného prostredia. 
Spolu s touto edukatívnou časťou boli pre 
zamestnancov pripravené aj iné aktivity, 
do ktorých sa mohli zapojiť. Išlo o revi-
talizačné práce a upratovanie, exkurziu 
do závodu na spracovanie odpadu alebo 
o možnosť zapojiť sa do súťaže o najväčšie 
vrece odpadu. Súťaž trvala štyri mesiace 
a úlohou bolo vo voľnom čase vyzbierať čo 
najviac odpadkov.

Vývoj produkcie emisií
Skupina Veolia Energia na Slovensku
V rámci všetkých spoločností skupiny 
 Veolia Energia na Slovensku sme v roku 
2018 zaznamenali mierny pokles vypro-
dukovaných emisií TZL (tuhých znečisťujú-
cich látok) a NOx, a to najmä  modernizá-
ciou tepelnotechnických zariadení, ale aj 
vplyvom teplejšieho počasia.

Skupina Veolia Energia formou opatrení 
a investícií vynakladá maximálne úsi-
lie vyrábať teplo efektívne, ekologicky a 
spoľahlivo pri minimalizovaní dosahu na 

životné prostredie. Sledovanie uhlíkovej 
stopy z našich výrobných činností nás núti 
ustavične hľadať možnosti na znižovanie 
spotreby energií.

Mimoriadne významný vplyv na uhlíkovú 
stopu má i zámena fosílneho paliva za bio-
masu v prevádzke Veolia Utilities Žiar nad 
Hronom. Rovnako sú príkladom aj menšie 
prevádzky, napríklad Veolia Energia Vráble 
alebo Veolia Energia Východné Slovensko, 
ktoré dávajú prednosť zelenému palivu.
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solidaritasolidarita

Skupina Veolia Energia sa dlhodobo angažuje v oblasti celospolo-
čenskej zodpovednosti a prostredníctvom vlastnej nadácie podpo-
ruje predovšetkým aktivity v  mestách a mikroregiónoch, kde žijú 
a pracujú zamestnanci spoločností skupiny Veolia Energia na Slo-
vensku, alebo sa zúčastňuje na rôznych projektoch a podujatiach 
kultúrneho, spoločenského a sociálneho charakteru.

Nadácia Veolia Slovensko
NADÁCIA VEOLIA SLOVENSKO PÔSOBÍ  UŽ 12 ROKOV. ZA TOTO OBDOBIE VENOVALA VIAC 
AKO 600 000 € NA REALIZÁCIU TAKMER 300 PROJEKTOV PO CELOM SLOVENSKU. MINULÝ 
ROK PODPORILA ČINNOSŤ RÔZNYCH ORGANIZÁCIÍ ALEBO JEDNOTLIVCOV SUMOU VO VÝŠ-
KE TAKMER 160 000 €.

Sociálna oblasť – pomáhame 
tam, kde je to najviac potrebné
V apríli 2018 nadácia v spolupráci so zamestnan-
cami Veolie Energie zorganizovala charitatívnu 
zbierku na pomoc sociálne slabším rodinám 
s deťmi v mestskej časti Bratislava - Dúbravka, 
ktoré sa ocitli v zložitých životných situáciách. 
Zbierka sa zorganizovala prostredníctvom nezis-
kovej organizácie Centrum rodiny v Dúbravke, 
ktorá zastrešuje približne 55 rodín. Podarilo sa 
vyzbierať približne 230 kg trvanlivých potravín a 
80 kg hygienických potrieb. 

Žiarsky festival dobrého jedla, 
vôní a chutí
Aj za finančnej pomoci nadácie sa už po 16. 
raz otvorili dvere SOŠ obchodu a služieb v Žiari 
nad Hronom širokej verejnosti, ktorá sa mohla 
priamo zúčastniť na praktickej časti maturit-
nej a záverečnej skúšky. V rámci gastrofestivalu 
žiaci v reálnych podmienkach prevádzkovali päť 
reštaurácií a kaviareň, ktoré boli otvorené aj pre 
verejnosť.

Podpora mládežníckeho športu
Podpora mládežníckeho športu patrí medzi 
základné ciele nadácie a skupiny. Vlani Veolia 
prispela na činnosť Mestského športového klu-
bu v Žiari nad Hronom, basketbalového klubu 
v Poprade, hokejového klubu v Brezne a malým 
hokejistom v klube Spiš Indians.

HendiKup – pre niekoho bežné, 
pre iného vzácne a úžasné
Nadácia Veolia Slovensko aktívne podporuje 
projekty v sociálnej oblasti. Finančne prispela 
občianskemu združeniu go-ok na zrealizovanie 
e-shopu HendiKup.sk. Ide o unikátny projekt, 
ktorého úspech a jedinečnosť závisia od kvali-
ty výrobkov, kvalitnej prezentácie a od podpory 
ľudí so zdravotným (alebo iným) postihnutím. 
Cieľom projektu HendiKup je ponúkať handma-
de výrobky a služby ľudí so zdravotným postih-
nutím, združovať ich a vytvoriť priestor na pre-
zentáciu ich činnosti.

Nové atrakcie na kúpalisku 
vo Veľkom Krtíši
Jedinečné biokúpalisko Krtko tento rok poteši-
lo svojich návštevníkov niečím novým. Okrem 
bazénov, detského ihriska a miesta na oddych 
môžu využívať aj nové nafukovacie atrakcie, kto-
ré im venovala Nadácia Veolia Slovensko.

Podpora kultúry v mestách, 
v ktorých pôsobí Veolia
Nadácia Veolia Slovensko sa každoročne podie-
ľa na organizácii kultúrnych podujatí. Vlani fi-
nančne prispela napríklad na Dni Petržalky, Dú-
bravské hody, Senecké leto a Dni mesta Vrbové. 
Nadácia pravidelne podporuje kultúru v meste 
Vráble. Vďaka jej finančnej podpore sa usku-
točnil Hodový koncert, ktorý má pätnásťročnú 
tradíciu a je určený pre všetky vekové kategórie 
obyvateľov Vrábeľ. Hviezdou večera tentoraz 
bola známa speváčka Lucie Bílá.
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rešpekt
Naša skupina je člen združenia firiem Business 
Leaders Forum (BLF) pri Nadácii Pontis, ktoré už 
vyše 10 rokov vedie firmy k tomu, aby sa sprá-
vali zodpovedne voči svojim zamestnancom, 
zákazníkom, k životnému prostrediu či k okolitej 
komunite, v ktorej pôsobia. BLF je neformálne 
združenie firiem, ktoré sa zaväzujú byť lídrami 
v presadzovaní princípov zodpovedného podni-
kania na Slovensku. Jeho poslaním je kultivovať 
spoločnosť vytváraním a zavádzaním štandar-
dov zodpovedného podnikania a zodpovedným 
podnikaním dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj 
a prosperitu Slovenska.

Členovia BLF sa stretávajú na pravidelných 
štvrťročných pracovných schôdzkach, kde si vy-
mieňajú najlepšie skúsenosti v oblasti ochrany 
životného prostredia, bilancujú uskutočnené 
aktivity a plánujú činnosť na najbližšie mesiace. 
Myšlienky zodpovedného podnikania realizujú 
individuálne vo svojich firmách, ako aj prostred-
níctvom podujatí pod hlavičkou BLF, ktoré pod-
porujú odborne i finančne. 

Etický kódex Veolie a naň nadväzujúci Kódex 
manažérskeho správania sú nástroje, ktoré zjed-
nocujú a definujú postupy a pravidlá správania a 
vychádzajú zo základných hodnôt skupiny Veolia.

Spoločnosť Veolia Energia Slovensko, a. s., je 
člen viacerých odborných združení, ako naprí-
klad Slovenského zväzu výrobcov tepla (SZVT), 
Asociácie poskytovateľov energetických služieb 
(APES) či Americkej obchodnej komory v SR a 
Francúzsko-slovenskej obchodnej komory, čím 
aktívne prispieva k zlepšovaniu podnikateľského 
prostredia na Slovensku. Prostredníctvom za-
stúpenia v pracovných skupinách jednotlivých 
združení sa zúčastňuje na odborných diskusiách 
na témy z odboru energetiky, pripomienkovania 
legislatívnych návrhov a koncepčných materi-
álov z oblasti energetickej politiky. Zároveň ak-
tívne participuje na diskusiách so zástupcami 
verejného sektora v otázkach energetiky.

Prostredníctvom členstva SZVT v Európskom 
združení na podporu služieb v oblasti energetic-
kej efektívnosti (European Federation for Intel-
ligent Energy Efficiency Services – EFIEES) sku-
pina Veolia Energia aktívne prispieva k tvorbe a 
k pripomienkovaniu európskej legislatívy v ob-
lasti energetiky. SZVT reprezentuje pri  EFIEES 
zástupkyňa Veolie Energie.

Skupina Veolia Energia na Slovensku sa zaviazala rešpek-
tovať právne normy, ktoré sa na jej činnosť vzťahujú, za-
bezpečiť dodržiavanie interných predpisov a rešpektovať 
všetkých svojich zamestnancov.
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14
Hlavné súvahové ukazovatele (v tis. €) 2018 2017

Spolu majetok 81 901 54 094

Dlhodobý nehmotný majetok 16 26

Dlhodobý hmotný majetok 13 003 13 962

Dlhodobý finančný majetok 0 18 523

Obežný majetok 68 863 21 159

Zásoby 812 833

Dlhodobé pohľadávky 0 14 129

Krátkodobé pohľadávky 61 620 3 936

Finančný majetok a účty 6 431 2 261

Časové rozlíšenie 19 423

Spolu vlastné imanie a záväzky 81 901 54 094

Vlastné imanie 55 735 11 721

Základné imanie 8 548 46 025

Kapitálové fondy 0 0

Fondy zo zisku 923 803

Výsledok hospodárenia minulých rokov 3 759 -34 796

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 42 505 1 195

Oceňované rozdiely 0 -1 506

Záväzky 26 165 41 443

Rezervy 202 115

Dlhodobé záväzky 16 549 12 559

Krátkodobé záväzky 9 414 3 847

Bankové úvery a výpomoci 0 24 992

Časové rozlíšenie 1 930

Hospodársky výsledok z hospodárskej činnosti 45 396 2 505

Hospodársky výsledok  z finančnej činnosti -2 103 -993

Hospodársky výsledok  za účtovné obdobie po zdanení 42 505 1 195

Evidenčný stav zamestnancov k 31. 12. 2018 (TPP) 34 36

hospodárske  výsledky





15stratégia 
spoločnosti

Stratégia skupiny Veolia Energia na Slovensku sa nemení a je v súlade s napĺňa-
ním nášho poslania byť spoľahlivý partner pre tepelný komfort a úspory energií.



AJ NAĎALEJ PRE NÁS OSTÁVAJÚ 
KĽÚČOVÉ TRI OBLASTI

SLUŽBY V OBLASTI  
ENERGETICKEJ  

EFEKTÍVNOSTI BUDOV

CENTRÁLNE  
ZÁSOBOVANIE  
TEPLOM (CZT)

SLUŽBY PRE  
PRIEMYSELNÝCH  

KLIENTOV
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Vízia skupiny  
Veolia Energia na Slovensku

>  Byť lídrom, udávať trendy a vytvárať trh s energetickými službami na Slovensku.

>  Podporovať rast spoločnosti dôslednou selekciou nových projektov.

>  Mať proklientsky orientovanú organizáciu s efektívne nastavenými procesmi  
 zameranými na poskytovanie konkurencieschopných a spoľahlivých služieb.

>  Byť rešpektovaným expertom a nositeľom energetických riešení a know-how.

>  Vystupovať ako zodpovedný partner pre obce a mestá, aktívne podporovať  
 komunitu, v ktorej podnikáme.

>  Niesť zodpovednosť za trvalo udržateľný rozvoj a chrániť životné prostredie.

>  Byť atraktívnym zamestnávateľom a vytvárať motivujúce pracovné podmienky  
 pre všetkých zamestnancov.

V oblasti CZT je úlohou obchodného úse-
ku vyhľadávať možnosti nových akvizícií, 
ako aj pripájať nových klientov na už 
existujúce systémy zásobovania teplom, 
pričom našou snahou je vytvárať pod-
mienky na ich efektívne prevádzkovanie. 
Významný prínos diaľkového vykuro-
vania k ochrane ovzdušia je v znižovaní 
emisií skleníkových plynov a ostatných 
znečisťujúcich látok, čo je dôležité naj-
mä v zastavaných a husto osídlených 
oblastiach. Poskytuje priestor na efek-
tívnu implementáciu obnoviteľných 
zdrojov energie a kombinovanej výroby 
elektriny a tepla, na využitie odpado-
vého tepla z priemyselných procesov, 
a  preto je významný nástroj prechodu 
na nízkouhlíkové hospodárstvo.      

Naše ponuky pre priemyselných klien-
tov smerujú k návrhu riešení zamera-
ných na znižovanie energetických nákla-
dov, ku kontrole spotreby energií, a teda 
ku komplexnému návrhu tak, aby sa 
podniky a priemyselné parky vďaka na-
šim službám mohli venovať výhradne 
predmetu svojho podnikania.

Naším zámerom je získať významné po-
stavenie aj na trhu služieb energetickej 
efektívnosti. Skupina má v tomto seg-
mente veľký rastový potenciál a na dob-
rú cestu nastúpila práve referenčným 
projektom garantovanej energetickej 
služby (Energy performance contracting 
– EPC) pre Košický samosprávny kraj. 
Ide o EPC projekt najväčšieho rozsahu 

na Slovensku. Naším zámerom je ďa-
lej rozvíjať interný tím expertov na EPC 
v oblasti energetických auditov  a ener-
getického a projektového manažmentu, 
ktorí budú pripravení riešiť nielen veľké 
zákazky z verejného a privátneho sek-
tora, ale budú flexibilne posudzovať aj 
menšie projekty. 

Výrobu a dodávku elektrickej energie 
realizujeme využitím technológie koge-
nerácie šetrnej k životnému prostrediu. 
Vysoko účinnou kombinovanou výrobou 
elektrickej energie a tepla významne 
šetríme primárne palivo, a teda aj emi-
sie skleníkových plynov. Zabezpečujeme 
i dodávky podporných služieb a regulač-
nej energie pre prenosovú sústavu.

>> stratégia spoločnosti



Stratégia EÚ pre vykurovanie a chlade-
nie je významný dokument Európskej 
komisie, ktorý tvorí rámec na začlene-
nie účinného vykurovania a chladenia 
do energetických politík EÚ. Stratégia 
kladie dôraz na centrálne zdroje tepla, 
ktoré umožňujú najefektívnejšie zavá-
dzanie obnoviteľných zdrojov a využitie 
odpadového tepla z priemyselných pro-
cesov a z kombinovanej výroby elektric-
kej energie a tepla. Vyzdvihuje dôležitú 
úlohu systémov centrálnych systémov 
vykurovania v prechode na nízkouhlíkové 
hospodárstvo. Systémy CZT tak získavajú 
nový stupeň dôležitosti a uznania, pre-
tože širšia komunita zúčastnených strán 
oceňuje ich vysoký stupeň kompatibility 
s európskymi klimatickými a energetic-
kými cieľmi. Závery Stratégie EÚ pre vy-
kurovanie a chladenie sú pozitívny signál 
pre systémy diaľkového vykurovania. 
Vykurovanie a chladenie boli dlhodobo 
na okraji záujmu európskych politických 
debát. Dnes sa tento sektor stáva jed-
nou z energetických priorít Európskej 
únie, a to nielen vzhľadom na množstvo 

energie, ktoré Európa na vykurovanie 
a chladenie ročne spotrebuje, ale najmä 
vzhľadom na potenciál prispieť k napl-
neniu dlhodobej vízie dekarbonizácie 
ekonomiky. 
V rámci implementácie energetickej 
únie Európska komisia predložila sú-
bor legislatívnych a nelegislatívnych 
dokumentov zameraných na plnenie 
stanovených cieľov EÚ v oblasti využí-
vania obnoviteľných zdrojov energie, 
energetickej efektívnosti, znižovania 
emisií skleníkových plynov, známy pod 
názvom Čistá energia pre všetkých Eu-
rópanov alebo aj ako tzv. zimný ener-
getický balík. Tento súbor zahŕňa celý 
rad iniciatív o riadení energetickej únie, 
o spoločných pravidlách pre vnútorný 
trh s elektrinou, o energetickej efektív-
nosti, energetickej hospodárnosti bu-
dov, o podpore využitia obnoviteľných 
zdrojov energie. Prostredníctvom nášho 
členstva v národných a európskych pro-
fesijných združeniach sme sa aktívne 
zapájali do procesu pripomienkovania 
a tvorby národnej pozície Slovenskej re-

publiky s cieľom nastaviť pre tepláren-
stvo na Slovensku perspektívu ďalšieho 
rozvoja a modernizácie. Medzi kľúčové 
legislatívne návrhy s vplyvom na sektor 
teplárenstva a elektroenergetiky patrí 
návrh revízie Smernice o energetickej 
efektívnosti, Smernice o energetickej 
hospodárnosti budov, Smernice o pod-
pore využívania obnoviteľných zdrojov 
energie a nariadenie o vnútornom trhu 
s elektrinou. Počas procesu transpozície 
do národnej legislatívy budeme aj ďalej 
spolupracovať s profesijnými združenia-
mi a poskytovať podporu inštitúciám 
zodpovedným za implementáciu európ-
skej legislatívy.

V Bratislave dňa 31. 5. 2019

Európska legislatíva v oblasti energetiky a klímy

 Ing. Ivan Rovenský
Generálny riaditeľ PPC
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