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1. Profil spoločnosti
Spoločnosť Trnavská teplárenská, a. s. (TAT, a. s.), vznikla 1.11.2001 a už šestnásty rok
pokračuje v úspešnej tradícii výroby a spoľahlivej dodávky tepelnej energie na území mesta
Trnava, ktorá sa datuje od šesťdesiatych rokov minulého storočia.
Sídlom spoločnosti je Coburgova 84, Trnava.
Jej podnikateľskou činnosťou je výroba, výkup, distribúcia a predaj tepla a poskytovanie s tým
súvisiacich komplexných služieb zákazníkom.
Cieľom je zachovať si pozíciu na trhu s teplom v lokalite mesta Trnava a v okolí, byť synonymom
spoľahlivosti a kvality v oblasti dodávky tepelnej energie.
Nástrojmi k dosiahnutiu cieľa sú kvalitná, plynulá a bezporuchová dodávka tepla, hospodárne
prevádzkovanie výrobných a distribučných zariadení, neustála modernizácia informačných
a výrobných technológií, minimalizácia zaťaženia životného prostredia emisiami, cenová
konkurencieschopnosť v porovnaní s inými médiami, poskytovanie sprievodných služieb
a v neposlednom rade celková stabilita spoločnosti.
Uvedené by nebolo možné dosiahnuť bez vysokokvalifikovaných zamestnancov, ktorí v TAT,
a. s. pracujú a sú podporovaní v neustálom zvyšovaní svojho odborného rastu a profesionálnej
zdatnosti, aby svojim kvalifikovaným prístupom zabezpečili spoľahlivosť dodávok tepelnej
energie a spokojnosť zákazníkov.
Základným predmetom podnikania spoločnosti sú:
- výroba tepla
- výkup tepla
- rozvod tepla
- predaj tepla
- prevádzkovanie odovzdávacích staníc tepla
Ďalšie činnosti súvisiace so základným predmetom podnikania vykonáva spoločnosť v zmysle
predmetu činností zapísaných v Obchodnom registri.

2. Orgány spoločnosti TAT, a. s. k 31. 12. 2016
Predstavenstvo
Ing. Richard Lidik, predseda predstavenstva
Ing. Zoltán Barczi, podpredseda predstavenstva
Ing. Rudolf Matejčík, člen predstavenstva
Dozorná rada
JUDr. Ján Majling, predseda dozornej rady
Ing. Marek Totka, podpredseda dozornej rady
Ing. Róbert Laktiš, člen dozornej rady
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3.

Predmet činnosti

3.1. Výroba tepla v TAT, a. s.
Výrobnú kapacitu v TAT, a. s. reprezentujú parné kotly K5, K6 s inštalovaným sumárnym
výkonom 76 MW.
Výrobné kapacity v TAT, a.s. sú v súčasnosti využívané ako špičkový/doplnkový zdroj tepla
pre tepelný napájač pre prípad prerušenia dodávok tepelnej energie zo zdroja vo výmenníkovej
stanici Atómovej elektrárne Jaslovské Bohunice (VS EBO) v dôsledku poruchy alebo havárie
zdroja, prípadne pri poruchách na horúcovodnom potrubí a ako náhrada v čase plánovaných
odstávok zdroja vo VS EBO.
V procese neustálej inovácie a modernizácie prevádzkovaných zariadení zabezpečuje
spoločnosť TAT, a. s. prostredníctvom vzdelávania zamestnancov TAT, a. s., zodpovedajúcu
technickú úroveň tak, aby boli títo pracovníci schopní bez problémov zvládnuť bezpečné
prevádzkovanie technologických zariadení vo všetkých prevádzkových stavoch a režimoch.
V nasledovnej tabuľke a grafe je možnosť vidieť množstvo dodanej tepelnej energie v rokoch
2008 – 2016.
Dodávka tepla z TAT, a.s. za roky 2008 – 2016 [kWh]
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

359
346
369
319
306
296
252
277
290

993
466
762
571
923
449
327
811
744

362
729
575
320
909
633
870
629
718

Dodaná tepelná energia [kWh]
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3.2. Nákup tepla z EBO Jaslovské Bohunice
Pre odberateľov horúcovodnej sústavy centralizovaného zásobovania teplom (CZT) v Trnave
je základným zdrojom tepelnej energie výmenníková stanica para – horúca voda v Atómovej
elektrárni Jaslovské Bohunice s inštalovaným výkonom 240 MW, kde spoločnosť TAT, a. s.
nakupuje teplo pre svojich odberateľov.
Doplnkovým zdrojom pre tepelný napájač EBO – Trnava je výhrevňa, ktorej objekt sa spolu
s výmenníkovou stanicou para – voda nachádza v areáli spoločnosti na Coburgovej ulici
v Trnave.
Súčasne so zabezpečením pokrytia dodávok tepla pre tepelný napájač v čase odstávky zdroja
vo VS EBO alebo poruchy na tomto zdroji, zabezpečuje špičkový/doplnkový zdroj v TAT, a. s.
aj bezpečné udržanie hladiny statického konštantného tlaku v tepelnom napájači v prípade
výpadku alebo poruchy zariadenia pre reguláciu tlaku vo VS EBO.
V roku 2016 nakúpila a z vlastnej výrobne (výhrevne) dodala TAT, a. s. do horúcovodnej sústavy
CZT množstvo tepla, ktoré možno vidieť v tabuľke a grafe:

Dodávka tepla v HV do CZT [kWh]
Nákup tepla z EBO

278 248 885

Dodávka do HV z výrobne TAT, a. s.

12 495 833

Dodávka tepelnej energie v médiu horúca voda
do horúcovodnej časti SCZT

12 495 833 kWh
4,30%

278 248 885 kWh
95,70%

Nákup tepla z EBO

Dodávka do HV z výrobne TAT, a.s.

5

3.3. Distribúcia a predaj tepla
Pre výrobnú i nevýrobnú sféru odberateľov tepla v meste Trnava je distribúcia tepelnej energie
zabezpečovaná horúcovodnou sústavou, ktorá nahradila všetky parné rozvody v Trnave.
Horúcovodná sústava CZT má po rekonštrukcii parných rozvodov na horúcovodné v centrálnej
mestskej časti, okrajových sídliskách a ostatných častiach mesta v súčasnosti dĺžku primárnej
siete 58 km, sekundárnej takmer 2 km.
Výkon tepelného napájača pre prevádzkový teplotný spád je 210 MW. Sústava
je od VS EBO po vstup do mesta, v priemyselnej časti mesta a výstup k priamym odberateľom
JOHNS MANVILLE SLOVAKIA, a. s. a HKS, s.r.o. realizovaná nadzemným potrubným vedením.
Ostatná časť líniovej stavby tepelného napájača a východná vetva vrátane prípojok
k jednotlivým odberateľom je v podzemnom kanálovom vyhotovení. Západná vetva a nové
úseky horúcovodnej sústavy CZT budované od roku 1995 sú realizované už bezkanálovým
moderným predizolovaným potrubím BTV, s monitorovacím zariadením lokalizácie porúch.
Realizácia technológie týmto spôsobom znižuje tepelné straty a tiež ostatné prevádzkové
náklady.
Užitočná dodávka tepla na horúcovodnej sieti v roku 2016 [kWh]:
Domácnosti
Okrem domácností
Vlastná spotreba
Spolu

126 866 454
130 885 332
2 278 403
260 030 189

V grafe je vidieť množstvo dodaného tepla do horúcovodnej siete po rozdelení na sektory:
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TAT, a. s. komplexným prístupom k starostlivosti o zákazníkov, počnúc marketingovými
aktivitami a končiac ponukou vybudovania a prevádzkovania odovzdávacích staníc tepla (OST),
sleduje maximálne uspokojenie potrieb zákazníkov. Spoločnosť zabezpečuje poradenskú
a konzultačnú činnosť pre stávajúcich aj potenciálnych odberateľov, prostredníctvom oddelenia
odbytu vykonáva pravidelnú fakturáciu a sledovanie finančných úhrad v súlade s uzatvorenými
zmluvami o dodávke a odbere tepla. Samozrejmosťou sú osobné rokovania a individuálny
prístup ku každému zákazníkovi, v dôsledku čoho sa darí kontinuálne riešiť aj komplikovanejšie
obchodno-technické vzťahy vyplývajúce zo špecifickej povahy dodávky tepla. Výsledkom
spoločného úsilia zamestnancov TAT, a. s. sú usporiadané zmluvné vzťahy s odberateľmi tepla.

3.4. Prevádzka OST
Rozvodmi sústavy CZT je tepelná energia distribuovaná do jednotlivých odberných miest
odberateľov výrobnej i nevýrobnej sféry – odovzdávacích staníc tepla. TAT, a. s. v sústave CZT
dodáva teplo celkom 96 odberateľom. Tento počet odberateľov vytvoril spolu 226 odberných
miest. Z uvedeného počtu má TAT, a. s. vo svojej správe 53 odberných miest.
Ďalším členením zistíme, že celkovo je na horúcovodnú sieť pripojených 200 OST.
Vyregulovaných pomocou regulátorov diferenčného tlaku a obmedzovačov prietoku je 184
z nich, vo zvyšných 16 staniciach bude tento proces prebiehať v blízkej budúcnosti.
Všetky OST, ktoré má v správe TAT, a. s. sú vybavené riadiacimi systémami Johnson Controls
DX9100 a RCO Elesta. Tieto systémy umožňujú teplárenskému dispečingu (TD) vykonávať
monitorovanie, spúšťanie, odstavovanie, manipulácie, zmenu parametrov i riadenie prevádzky
týchto OST diaľkovo. Prenosy pre uvedené činnosti sú realizované metalickou cestou alebo
mikrovlnným prenosom. Podobne z detašovaného pracoviska prečerpávacej stanice tepla (PČS)
na Malženickej ceste je zabezpečený prenos vybraných parametrov na TD, s možnosťou
diaľkového ovládania niektorých armatúr na tomto pracovisku. Okrem toho je na všetkých OST
v správe TAT, a. s. a OST cudzích odberateľov, ktoré sú prevádzkované pracovníkmi rozvodu
tepla a údržby OST a PČS vykonávaná pravidelná kontrola.
Nepretržitú prevádzku zariadení prevádzkovaných TAT, a. s. zabezpečuje 20 zmenových
pracovníkov spoločnosti.
Bezporuchový chod zariadení merania a regulácie (MaR) na OST v správe TAT, a. s.
na prečerpávacej stanici na Malženickej ceste a prevádzkovaných OST cudzích odberateľov
zabezpečuje desať odborných pracovníkov spoločnosti. Títo zároveň vykonávajú náhodné
kontroly u odberateľov tepla so zameraním na hospodárnu prevádzku tepelných zariadení a tiež
zabezpečujú zber údajov z meračov tepla, z ktorých nebol dosiaľ realizovaný automatizovaný
zber dát.

Stav určených meradiel
Počet všetkých OST
Počet určených meradiel
tepla

Spolu

Z toho
TAT,
a.s.

Z toho
cudzie

S regulátorom
diferenčného
tlaku

200
299

27
125

173
174

184
-

Bez
regulátoru
diferenčného
tlaku
16
-

Z toho
TAT, a.s.
26
125

Z toho
cudzie
144
145

Diaľkový prenos a zber údajov
Prenos údajov na TD TAT, a.s. z OST
Prenos údajov na TD TAT, a.s. z odber. miest

Spolu
170
270
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4. Marketingové aktivity, starostlivosť o zákazníka
S cieľom dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť dodávok tepla spoločnosť realizovala
najvhodnejšie technické riešenia vo výrobe, distribúcii a meraní dodávok tepla v záujme
spokojnosti všetkých našich odberateľov. Aj uplynulý rok sme pokračovali v úsilí zlepšiť celkovú
starostlivosť o zákazníkov.
V roku 2016 spoločnosť TAT, a. s. si distribúciou tepelnej energie horúcovodnými rozvodmi
jednoznačne udržala kvalitu parametrov sústavy CZT, a tým hlavne kvalitu dodávok tepelnej
energie pre všetkých odberateľov. Zároveň pracovala na zrýchlení informovania zákazníkov
v prípade neplánovaných prerušení dodávok tepla a používaní štandardizovaných formulárov
pre jednotlivé obchodné úkony.
V rámci regiónu Trnava sa spoločnosť začala aktívnejšie prezentovať ako reklamný partner
na rôznych zaujímavých kultúrno-spoločenských podujatiach, ktoré sa usporadúvali pre trnavskú
verejnosť. TAT, a. s. naďalej skvalitňovala poskytovanie služieb svojím odberateľom a aktívne
vyhľadávala nových odberateľov v rámci trnavského regiónu.
Centralizované zásobovanie teplom je moderný, energeticky vysoko účinný, bezpečný
a ekologický spôsob dodávky tepla na ústredné kúrenie (ÚK) a prípravu teplej vody (TV) pre
obytné celky, administratívne budovy, zdravotnícke zariadenia, školy a ostatné časti
infraštruktúry. Odberateľom poskytuje pohodlnú a bezpečnú dodávku tepla za priaznivé ceny.
CZT je v kombinácii s optimalizovanou spotrebou tepla považované za najefektívnejší spôsob
vykurovania.
V roku 2016 bolo vykonaných množstvo investičných akcií.
Investičné akcie za rok 2016:
- Rekonštrukcia HV G. Dusíka – šachta 1/34
- Riadiaci systém na OST HB Špačinská a bloky
- Zabezpečenia striech, výroba, mazutka, sklad
- Úprava šachtice š. 7.11 i na šachtu, montáž HV obtoku sekčnej armatúry v oš. 8, prepoj
potrubí DN 500 š. 914
- Rekonštrukcia komína
- Obnova meračov tepla
- Osadenie obmedzovačov prietoku na OST
Počas roka 2016 boli uzatvorené kúpne zmluvy a zmluvy o odbere tepla s nasledovnými
odberateľmi:
- Mokošák – HV prípojka, regulačná rada v OST
- Bottova bytový dom – HV prípojka, regulačná rada v OST
- AQUA RELAX – HV prípojka, OST
- CITY PARK – HV prípojka, regulačná rada
- OLYMPIA – HV prípojka, OST
K realizácii investičných akcií v oblasti prípojok a odovzdávacích staníc pre rok 2017 boli
podpísané zmluvy o budúcich zmluvách (ZoBZ) pre:
- ARRIVA a NAD – HV prípojka , OST – stavba je ukončená (preberanie 4/2017)
- Knižnica J. Fándlyho – HV prípojka, regulačná rada v OST – stavba ukončená (preberanie
4/2017)
- ATRIUM – HV prípojka, OST – stavba sa ešte nezačala
- Rezidencia Paulínska – HV prípojka, regulačná rada v OST – stavba sa ešte nezačala
- Arboria BO2 – HV prípojka, 2 regulačné rady – stavba ukončená (preberanie 4/2017)
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5. Ľudské zdroje
Zdrojom súčasných a budúcich úspechov spoločnosti sú zamestnanci, ktorí predstavujú
najväčšiu hodnotu spoločnosti. Proces neustálej modernizácie tepelnotechnických zariadení
a snahy spoločnosti byť spoľahlivým a odborne zdatným partnerom svojich klientov v neustále
meniacom sa podnikateľskom prostredí si vyžaduje zodpovednosť, lojalitu a v neposlednom
rade vysokokvalifikovaných odborníkov. Spoločnosť TAT, a. s. v roku 2016 investovala do
profesionálneho a osobného rozvoja zamestnancov, zvyšovania odbornej kvalifikácie formou
seminárov, školení a iných odborných vzdelávacích programov nemalé finančné prostriedky.
Spoločnosť TAT, a. s. kladie dôraz na zlepšovanie pracovných podmienok a bezpečnosť
a ochranu zdravia pri práci. Kľúčovým prvkom systému riadenia je Koncepcia politiky BOZP
a Program jej realizácie, ktorá udáva základnú orientáciu vývoja BOZP, prezentuje podnikovú
filozofiu kultúry práce a celkový prístup vedenia spoločnosti a zamestnancov. V spolupráci
s pracovnou zdravotnou službou zabezpečuje pre svojich zamestnancov zdravotný dohľad
a dohľad nad pracovnými podmienkami. Priaznivý vývoj úrazovosti sa podaril udržať na základe
preventívnych opatrení, systému vzdelávania, zvyšovania odbornej kvalifikácie zamestnancov,
zlepšovania pracovného prostredia, zavádzaním bezpečných pracovných prostriedkov
a technológií. Za sledované obdobie sa v spoločnosti nevyskytol ani jeden registrovaný pracovný
úraz.
Trvalým cieľom spoločnosti je zamestnancov nielen adekvátne motivovať a odmeňovať, ale
aj vytvárať pre nich čo najlepšie podmienky pri dosahovaní stanovených cieľov. Sociálna politika
spoločnosti sa orientuje na potreby a požiadavky zamestnancov TAT, a. s. Jej súčasťou je tiež
preventívna zdravotná starostlivosť, možnosti regenerácie formou rekreačných, športových
a kultúrnych aktivít. Prostredníctvom sociálnej politiky zabezpečuje sociálnu výpomoc,
oceňovanie darcov krvi a finančné odmeny pri životných jubileách zamestnancov. K rozvíjaniu
kolegiálnych a medziľudských vzťahov kolektívu TAT, a. s. prispieva zo sociálneho fondu na
spoločenské akcie zamestnancov.

6. Predpokladaný budúci vývoj činnosti spoločnosti
Spoločnosť TAT a.s. sa v budúcnosti zameria hlavne na zvyšovanie tepelnej účinnosti CZT,
modernizáciu a rekonštrukciu výhrevne, opravy zariadenia kotolne a modernizáciu meračov
tepla.
Zvyšovanie tepelnej účinnosti vykonáva TAT a.s. v posledných rokoch permanentne výmenou
nevyhovujúcich kanálových a nadzemných rozvodov tepla za bezkanálové horúcovodné
a teplovodné potrubia.
Okrem toho je každoročne plánovaná výmena regulačných a meracích rád vo výmenníkových
staniciach a tiež obmedzovačov prietoku pre lepšie tepelné vyregulovanie jednak
výmenníkových staníc, jednak rozvodov tepla a týmto spôsobom aj zvýšenie tepelnej účinnosti
celej horúcovodnej sústavy CZT. Spoločnosť plánuje aj využitie európskych fondov pre obnovu
a rozvoj tak CZT ako aj zdroja tepla v TAT a.s.
Spoločnosť prispieva uvedenými aktivitami k požiadavke Európskej únie na znižovanie
energetickej náročnosti zásobovania teplom, a tiež k šetreniu primárnych zdrojov energií.
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TAT, a. s. ako podnikateľský subjekt v oblasti výroby a distribúcie tepla a tiež prevádzkovania
odovzdávacích staníc tepla ani v budúcnosti nezmení základný charakter podnikania.
Predpokladaný budúci vývoj spoločnosti vychádza z dôkladnej analýzy a poznania súčasného
stavu, reálneho zhodnotenia reprodukcie technologických zariadení za dobu životnosti
a ekonomických podmienok na trhu.
Hlavným zdrojom horúcovodnej sústavy je výmenníková stanica Atómovej elektrárne Jaslovské
Bohunice a doplnkovým zdrojom je výhrevňa TAT, a. s.. Štandardne počas roka bude tepelná
energia dodávaná prostredníctvom horúcovodnej siete z tepelného napájača.
Progresívne zmeny technológií, ako aj rezerva v prepravnej kapacite tepla
a konkurencieschopná cena tepla vytvárajú predpoklad pre rozsiahlejšie pripájanie sa nových
odberateľov na CZT, za predpokladu dlhodobého udržania nízkej ceny tepelnej energie pre
odberateľov. Zvyšovanie počtu odberných miest je však úzko spojené s rozvojom investičných
aktivít a budovaním nových objektov spotreby tepla v dosahu horúcovodných sietí spoločnosti.

7. Finančná analýza
Ukazovatele likvidity
V nadväznosti na štruktúru obežných aktív sa likvidita člení na jednotlivé parciálne ukazovatele
likvidity:
 okamžitá likvidita (likvidita 1. stupňa)
 bežná likvidita
(likvidita 2. stupňa)
 celková likvidita (likvidita 3. stupňa)

Okamžitá likvidita vyjadruje schopnosť uhradiť určitú výšku krátkodobých cudzích zdrojov
okamžite. Bežná likvidita zohľadňuje i peňažné príjmy očakávané v krátkej budúcnosti, ktoré

vzniknú konverziou pohľadávok na hotovosť. Tento ukazovateľ abstrahuje od položky zásob.
Celková likvidita charakterizuje, koľkokrát obežný majetok pokrýva krátkodobé záväzky
spoločnosti.
Vývojové trendy ukazovateľov likvidity Trnavskej teplárenskej, a. s. za prezentované obdobia
sú spracované v nasledujúcej tabuľke:
Ukazovateľ
1. stupeň - likvidita okamžitá
2. stupeň - likvidita bežná
3. stupeň - likvidita celková

koeficient
koeficient
koeficient

2014
1,36
2,03
2,05

2015
1,05
1,63
1,64

2016
1,39
2,10
2,13

Všetky ukazovatele likvidity, dosiahnuté spoločnosťou TAT, a. s. k 31.12.2016, sa pohybujú
v intervaloch optimálnych hodnôt.
Ukazovatele finančnej úrovne
- vyjadrujú schopnosť uhrádzať záväzky voči veriteľom z dlhodobého hľadiska a definujú
výšku zadlženosti. Vyjadrujú a kvantifikujú rozsah použitia cudzieho kapitálu na financovaní
potrieb. Možno ich analyzovať týmito ukazovateľmi:
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► ukazovateľ celkovej zadlženosti vyjadruje celkovú zadlženosť spoločnosti voči všetkým
veriteľom,
► ukazovateľ úverovej zaťaženosti vyjadruje, aká časť majetku je krytá úverom,
Ukazovateľ
celková zadlženosť
úverová zaťaženosť

%
%

2014
18
9

2015
26
15

2016
23
13

Trnavská teplárenská, a. s. dosahuje vo všetkých sledovaných obdobiach dobrú finančnú
úroveň.
Ukazovatele aktivity
- vyjadrujú obrátkovosť a viazanosť jednotlivých druhov aktív alebo pasív, definujú doby
splatnosti záväzkov.
Najpoužívanejšie sú:
► doba inkasa krátkodobých pohľadávok z obchodného styku - tento ukazovateľ dokumentuje
platobnú morálku odberateľov,
► doba splácania krátkodobých záväzkov z obchodného styku - charakterizuje rýchlosť
vyrovnávania záväzkov v dňoch.
Ukazovateľ
doba inkasa pohľadávok z obchodného styku
doba splácania záväzkov z obchodného styku

dni
dni

2014
38
55

2015
42
72

2016
43
68

Ukazovatele rentability
- vyjadrujú ziskovosť podnikateľských aktivít. Rentabilita je ovplyvnená úrovňou a vývojom
likvidity, aktivity a zadlženosti spoločnosti.
Najčastejšími ukazovateľmi rentability sú:
►
►
►
►

rentabilita tržieb (ROS), resp. rentabilita výnosov,
rentabilita celkových aktív (ROA),
rentabilita vlastného imania (ROE),
rentabilita celkových zdrojov (ROI).

Ukazovateľ
ROS – return on sales
ROA – return on assets
ROE – return on equity
ROI – return on investment

%
%
%
%

2014
0,08
0,03
0,04
0,29

2015
0,08
0,03
0,05
0,23

2016
0,15
0,06
0,08
0,28
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Základným ukazovateľom je rentabilita tržieb (ROS), ktorá vyjadruje dosiahnutú ziskovosť
samotnej podnikateľskej činnosti. Položku tržieb je možné nahradiť položkou výnosy, ktorá má
všeobecnejší charakter. Tento ukazovateľ vypovedá o zhodnotení spotrebovaných vstupov tým,
že kvantifikuje výšku zisku na 1 euro tržieb.
Ukazovateľ rentability celkových aktív (ROA) vyjadruje ziskovosť celkového objemu aktív bez
ohľadu na to, či sú aktíva financované vlastnými alebo cudzími zdrojmi.
Ukazovateľ rentability vlastného imania (ROE) vyjadruje zhodnotenie vlastného imania → tento
ukazovateľ má vypovedaciu schopnosť hlavne pre vkladateľov kapitálu, pretože ich prvoradým
záujmom je zhodnotenie vložených prostriedkov.
Ukazovateľ rentability celkových zdrojov (ROI) vypovedá o intenzite, s akou sa reprodukuje
kapitál, ktorý je v spoločnosti viazaný.
Výsledky finančnej analýzy za rok 2016 zaradili Trnavskú teplárenskú, a.s. do kategórie
prosperujúcich spoločností.
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8. Súhrnné výsledky za rok 2016

NÁKLADY

Materiálové náklady

Skutočnosť
rok 2014
v EUR
627 702

Spotreba energie

Skutočnosť
rok 2015
v EUR
725 312

Skutočnosť
rok 2016
v EUR
878 381

213 806

204 133

222 083

4 259 843

4 483 395

4 510 191

-4 474

-16 852

1 653

Služby

1 460 320

1 523 505

1 533 503

Osobné náklady

2 746 962

2 902 204

2 932 401

Dane a poplatky

51 374

51 117

49 957

194 178

224 000

-20 549

2 598 691

2 458 813

2 539 449

34 341

44 533

36 374

12 182 743

12 600 160

12 683 443

Finančné náklady

76 374

69 247

68 866

NÁKLADY SPOLU

12 259 117

12 669 407

12 752 309

Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
Tvorba a zúčtovanie OP k zásobám

Iné náklady na hospodársku činnosť
Odpisy
Tvorba a zúčtovanie OP k dlhodobému majetku
Náklady na hospodársku činnosť

VÝNOSY

Tržby za teplo
Ostatné tržby za vlastné výrobky a služby
Iné výnosy z hospodárskej činnosti
Výnosy z hospodárskej činnosti
Finančné výnosy
VÝNOSY SPOLU

VH PRED ZDANENÍM

Skutočnosť
rok 2014
v EUR

Skutočnosť
rok 2015
v EUR

Skutočnosť
rok 2016
v EUR

11 851 698

12 300 544

12 517 868

236 008

209 555

184 651

34 300

253 231

68 853

12 122 006

12 763 330

12 771 372

182 684

5 847

4 299

12 304 690

12 769 177

12 775 671

45 573

99 770

23 362
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9. Návrh na rozdelenie zisku za rok 2016
Disponibilný zisk za rok 2016 vo výške 19 230,91 EUR navrhujeme rozdeliť tak, ako je nižšie
uvedené:

Výsledok hospodárenia /zisk/ na rozdelenie
Zákonný prídel do rezervného fondu
Dividendy
Sociálny fond

19
1
14
3

v EUR
230,91
923,09
307,82
000,00

Prídel do rezervného fondu vo výške 10 % je navrhovaný na spodnej hranici zákonom určeného
prídelu. Tento zákonom stanovený minimálny prídel je spoločnosť povinná dodržať, pretože
rezervný fond ešte nedosiahol výšku 20 % základného imania.
Časť zisku určená na výplatu dividend je stanovená vo výške 14 307,82 €, t. j. na úrovni 74,40
% disponibilného zisku. Dividendy na jednu akciu dosiahnu čiastku 0,027 €.
Zostávajúca časť čistého zisku vo výške 3 000,00 €, t. j. 15,60 % bude pridelená do sociálneho
fondu spoločnosti.
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10. Ochrana životného prostredia
TAT, a. s. pri svojej výrobnej a prevádzkovej činnosti zohľadňuje ochranu životného prostredia
vo všetkých jej aspektoch. V popredí záujmu je ochrana ovzdušia a vôd, odpadové hospodárstvo
a ochrana prírody a krajiny.
Ochrana ovzdušia
Podľa vyhlášky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší
je zdroj TAT, a. s. zaradený do kategórie 1.1.1 Technologické celky obsahujúce spaľovacie
zariadenia vrátane plynových turbín a stacionárnych piestových spaľovacích motorov,
s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom 50 MW a vyšším – veľký zdroj.
Na základe rozhodnutia, ktorým OÚ v Trnave Odbor starostlivosti o životné prostredie určil
v súlade s ustanoveniami zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia ročný
poplatok za znečisťovanie ovzdušia na rok 2016, TAT, a. s. uhradila poplatok vo výške 80 €.
Objem výroby tepla v roku 2016 bol o 7 703 056 kWh vyšší ako v roku 2015. Celkové ročné
množstvo emisií znečisťujúcich látok v roku 2016 bolo oproti roku 2015 vyššie o 3 320 kg.
Množstvo a skladba znečisťujúcich látok vyprodukovaných
v roku 2016 v tonách
4,8736

5
4

Spolu
Oxidy dusíka (NO2)

2,4562

3
2
1

Oxid uhoľnatý
Oxidy síry

0,8234
0,0134

0,1116

0,1046

Tuhé znečisťujúce látky
Celkový uhlík

0
Na dokladovanie dodržiavania emisných limitov v súlade s vyhláškou 411/2012 Z. z.
o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v okolí
boli vykonané periodické oprávnené merania emisií znečisťujúcich látok v hodnote 1 667 €.
TAT, a. s. je začlenená do systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov
podľa zákona č. 414/2012 Z. z. ako povinný účastník. Skleníkové plyny vypúšťa v súlade
s platným povolením. V roku 2016 TAT, a. s. vyprodukovala 2 908 t CO2, čo je o 1 636 t CO2
viac ako v roku 2015. Vyprodukované emisie skleníkových plynov boli overené nezávislým
overovateľom a potvrdené OÚ Odbor starostlivosti o životné prostredie Trnava.
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Ochrana vôd
Odber podzemnej vody z vlastného zdroja sa vykonáva v súlade s platným povolením.
Rok

2016

Spotreba podzemnej vody
Náklady [€]
Odpadová voda [tis.m3]
Náklady [€]

[tis.m3]

19,673
1 545,39
19,074
20 323,00

Kvalita odpadových vôd je daná ukazovateľmi stanovenými správcom kanalizácie. Sledovanie
dodržiavania stanovených ukazovateľov kvality TAT, a. s. má zmluvne zabezpečené
oprávnenou odbornou organizáciou. Náklady na sledovanie kvality odpadových vôd
predstavovali v roku 2016 celkovú čiastku 395 €. V objekte autoumyvárne dopravy sa vyčistil
odlučovač ropných látok v hodnote 190 €.
Odpadové hospodárstvo

V súlade so zákonom NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch je venovaná sústavná pozornosť
separácii, kategorizácii, zhodnocovaniu a zneškodňovaniu odpadov.
V sledovanom období bolo vyprodukovaných a zneškodnených 70,71 t odpadov, z toho 4,87 t
nebezpečných. Z celkového množstva odpadov bolo 31,87 t zneškodnených a 38,84 t
zhodnotených. Najväčší podiel 33,74 t zo zhodnotených odpadov tvorili druhotné suroviny.
Náklady na zneškodnenie a likvidáciu odpadu predstavovali 1 259 €. Zákonné poplatky za
zneškodnenie ostatných odpadov a finančné plnenie mestu predstavovali čiastku 834 €.

Množstvo a skladba odpadu vyprodukovaného v roku 2016 v
tonách
70,71

80
60

65,84
spolu

33,74

ostatné odpady

40
20

druhotné suroviny

4,87

nebezpečné odpady

0

Ochrana prírody a krajiny

V súlade so zákonom NR SR č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike a zákonom NR SR

č. 534/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny sa vykonáva údržba ochranného pásma rozvodov
tepelného napájača.
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11. Organizačná štruktúra TAT, a. s. k 31. 12. 2016

Organizačná štruktúra Trnavská teplárenská, a. s. - platná k 31.12.2016
Dozorná rada

Predstavenstvo

generálny riaditeľ

sekretárka GR

technik BOZP a PO

technik životného prostredia

referent pre organizáciu a riadenie

odborný pracovník kotlov a potrubí

riaditeľ prevádzky a rozvodu tepla

finančný riaditeľ

sekretárka

vedúci tepel. dispečingu a prev. OST

riaditeľ investičnej výstavby, služieb a informatiky

personálny manažér

vedúci rozvodu tepla

vedúci výrobne

ved. ekonomiky a ekonom. inform.

sekretárka

ved. cenovej stratégie, odbytu a kontrolingu

vedúci informatiky

manažér pre obchod a marketing

vedúci HS a MTZ

vedúci investičnej výstavby a služieb

technik - dispečer TS

technik rozvodu tepla

technik hosp. s en.

ekonóm - účtovník

ek. starostlivosti o zákazníkov

technik servisu

referent externých vzťahov

technik investičnej výstavby

technik - dispečer TS

technik špecialista MaR

referent vodného hospodárstva

ekonóm - účtovník

ek. starostlivosti o zákazníkov

technik servisu

referent skladového hospodárstva

manažér projektov rozvoja

technik - dispečer TS

technik špecialista MaR

majster prevádzky kotlov

ek. koordinátor rozpočtov

manažér cenovej stratégie a odbytu

technik GIS

referent nákupov a zmlúv

koordinátor výstavby CZT

technik - dispečer TS

majster PaÚ MaR a SKR

majster PaÚ elektro

ek. správy daní a poplatkov

referent kontrolingu

technik správy registratúry,
digitálneho archívu a GIS

technik PaÚ dopravy a mech.

manažér CZT

technik - dispečer TS

majster rozvodu tepla

majster PaÚ OST

ek. investícií, analýz a rozpočtov

mzdový manažér

archivár

technik inv. výstavby a služieb

technik rozvoja a služieb

technik rozvoja a služieb
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