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PROFIL SPOLOČNOSTI
1.

Profil spoločnosti

Spoločnosť Trnavská teplárenská, a.s. (TAT, a.s.) vznikla 01.11.2001 a už dvadsiaty rok pokračuje
v úspešnej tradícii výroby a spoľahlivej dodávky tepelnej energie na území mesta Trnava, ktorá sa
datuje od šesťdesiatych rokov minulého storočia.
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.
Základné údaje o spoločnosti
Obchodné meno:
Sídlo:
Identifikačné číslo:
Deň zápisu:
Právna forma:
Zapísaná v:
Základné imanie:
Akcionár:

Trnavská teplárenská, a.s.
Coburgova 84, 917 42 Trnava
36 246 034
01.11.2001
Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Trnava
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10219/T
17 615 488,40 EUR
MH Manažment, a.s.

Základným predmetom podnikania spoločnosti sú:
-

výroba tepla
výkup tepla
rozvod tepla
predaj tepla

Ďalšie činnosti súvisiace so základným predmetom podnikania vykonáva spoločnosť v zmysle predmetu
činností zapísaných v Obchodnom registri.
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ŠTATUTÁRNE ORGÁNY A MANAŹMENT SPOLOČNOSTI TAT, a.s.
2.

Štatutárne orgány a manažment spoločnosti TAT, a.s.

Predstavenstvo

FUNKCIA

MENO

OD

DO

predseda

Ing. Richard Lidik

02.11.2016

18.05.2020

predseda

Ing. Ľuboš Lopatka, PhD.

19.05.2020

09.06.2020

predseda

Ing. Juraj Slašťan

10.06.2020

trvá

podpredseda

Ing. Zoltán Barczi

16.12.2016

18.05.2020

podpredseda

Ing. Mariana Ondrová

19.05.2020

09.06.2020

podpredseda

Ing. Anton Brčka

10.06.2020

31.10.2020

člen

Ing. Rudolf Matejčík

02.11.2016

18.05.2020

člen

Ing. Milan Roman

10.06.2020

07.07.2020

člen

Ing. Matej Ferančík

08.07.2020

trvá

člen

Ing. Peter Srpoň

01.12.2020

trvá

Zdroj: Dátumy vzniku a ukončenia funkcie sú v zmysle Rozhodnutia jediného akcionára

Dozorná rada

FUNKCIA

MENO

OD

DO

predseda

JUDr. Ján Majling

13.02.2014

09.06.2020

predseda

JUDr. Martin Práznovský

20.08.2020

trvá

podpredseda

Ing. Marek Totka

21.03.2016

trvá

člen

Ing. Róbert Laktiš

04.11.2016

28.01.2020

člen

Ing. Marián Kortiš, PhD.

29.01.2020

19.08.2020

člen

Ing. Mariana Ondrová

10.06.2020

05.11.2020

člen

Vladislav Krasický

06.11.2020

trvá

Zdroj: Dátumy vzniku a ukončenia funkcie sú v zmysle Rozhodnutia jediného akcionára

VÝROČNÁ SPRÁVA 2020

|5

ŠTATUTÁRNE ORGÁNY A MANAŹMENT SPOLOČNOSTI TAT, a.s.
Manažment

FUNKCIA

OD

DO

generálny riaditeľ

Ing. Richard Lidik

10.11.2016

31.05.2020

generálny riaditeľ

Ing. Juraj Slašťan

11.06.2020

trvá

Ing. Zoltán Barczi

02.02.2017

20.05.2020

Ing. Anton Brčka

11.06.2020

31.10.2020

finančný riaditeľ

Ing. Peter Srpoň

01.12.2020

trvá

výrobný riaditeľ

Vladimír Jurík

01.02.2013

08.03.2021

riaditeľ obchodu
a marketingu

Ing. Peter Hambálek

01.07.2018

01.06.2020

riaditeľ investičnej
výstavby, služieb
a informatiky
riaditeľ investičnej
výstavby, služieb
a informatiky
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ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI K 31.12.2020
3.

Organizačná štruktúra spoločnosti k 31.12.2020

Generálny riaditeľ

9100
Kancelária GR

1000
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6000

Úsek výroby

Úsek obchodu

Úsek majetku

Úsek IT

Úsek ľudských
zdrojov

Úsek financií

1100

2100

3100

4100

5100

6100

Oddelenie
výrobných
zdrojov

Oddelenie
obchodu

Oddelenie
majetku a
logistiky

Oddelenie IT

Oddelenie
ľudských
zdrojov

Oddelenie
účtovníctva

1110

6200

Tím prevádzky
výroby

Oddelenie
kontrolingu

1120
Tím údržby
výroby

6300
Oddelenie
nákupu

1200
Oddelenie
distribučných
sietí a služieb
1210
Tím prevádzky
distribúcie a
sietí
1220
Tím údržby
distribúcie a
sietí
1300
Oddelenie RIS

1400
Oddelenie
investícií a
opráv
1500
Oddelenie
energetickej
efektívnosti
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PREDMET ČINNOSTI
4.

Predmet činnosti

4.1. Výroba tepla v TAT, a.s.
Výrobnú kapacitu v TAT, a.s. reprezentujú parné kotly K5, K6 s inštalovaným sumárnym výkonom
76 MW. V roku 2019 bola vybudovaná plynová kotolňa pre objekt City Residence s výkonom 0,8 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 do horúcovodných
rozvodov a plynovej kotolne City Residence v rokoch 2012 – 2020.
Dodávka tepla z TAT, a.s. za roky 2012 – 2020 [kWh]
2012

306 923 909

2013

296 449 633

2014

252 327 870

2015

277 811 629

2016

290 744 718

2017

296 159 421

2018

273 891 020

2019

268 618 815

2020

272 339 557

Dodávka tepelnej energie z TAT, a. s. v rokoch 2012 - 2020

400 000 000
kWh

300 000 000
200 000 000
100 000 000
0
2012 2013 2014
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PREDMET ČINNOSTI
4.2. 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 SE, a.s., závod
Atómová elektráreň Jaslovské Bohunice (VS EBO) 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 zo 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 2020 od EBO nakúpila a z vlastnej výrobne (výhrevne) dodala TAT, a.s. do horúcovodnej sústavy
CZT množstvo tepla, ktoré možno vidieť v tabuľke a grafe. Je tu zahrnutá aj dodávka tepla do kotolne
City Residence.
Dodávka tepla v HV do CZT a dodávka do plynovej kotolne CR [kWh]
Nákup tepla z EBO

268 845 659

Dodávka do HV z výrobne TAT, a. s.

3 065 278

Dodávka do plynovej kotolne City Residence

428 620

Dodávka tepelnej energie v médiu horúca voda
do horúcovodnej časti SCZT a dodávka do CR
3 065 278 kWh
1,13%
428 620 kWh
0,16%

268 845 659 kWh
98,72%

VÝROČNÁ SPRÁVA 2020

Nákup tepla z EBO
Dodávka do HV z výrobne TAT, a.s.
Dodávka tepla do CR

|9

PREDMET ČINNOSTI
4.3. 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 61,2 km,
sekundárnej takmer 2 km.
Výkon tepelného napájača pre prevádzkový teplotný spád Δt = 130/70 oC je 180 MW. Sústava
je od výmenníkovej stanice 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.
V roku 2019 bola uvedená do prevádzky plynová kotolňa pre objekt City Residence (CR), kde
zabezpečujú dodávku tepla 2 kondenzačné kotly. Pre uvedený objekt bol vybudovaný aj zdroj chladu.
Užitočná dodávka tepla na horúcovodnej sieti a CR v roku 2020 [kWh]
Domácnosti

125 750 829

Okrem domácností

114 590 773

Vlastná spotreba

2 025 786

Spolu

242 367 388

V grafe je vidieť množstvo dodaného tepla do horúcovodnej siete a CR po rozdelení na sektory:
Užitočná dodávka tepla po rozdelení na sektory [kWh,%]
- horúca voda a CR, rok 2020

114 590 773 kWh
47,28%

2 025 786 kWh
0,84%
Domácnosti
Okrem domácností
Vlastná spotreba

125 750 829 kWh
51,88%
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PREDMET ČINNOSTI
Rozdiel medzi celkovou dodávkou tepla 272 339 557 kWh a užitočnou dodávkou (predajom) tepla
242 367 388 kWh tvoria straty tepla vo výške 29 972 169 kWh.
TAT, a.s. komplexným prístupom k starostlivosti o zákazníkov, počnúc marketingovými aktivitami
a končiac ponukou vybudovania a prevádzkovania 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.

4.4. Prevádzka OST
Rozvodmi sústavy CZT je tepelná energia distribuovaná do jednotlivých odberných miest odberateľov
výrobnej i nevýrobnej sféry – odovzdávacích staníc tepla (OST). TAT, a.s. v sústave CZT dodáva teplo
celkovo 104 odberateľom. Tento počet odberateľov vytvoril spolu 260 odberných miest. Z uvedeného
počtu má TAT, a.s. vo svojej správe 73 odberných miest.
Ďalším členením zistíme, že celkovo je na horúcovodnú sieť pripojených 232 OST. Vyregulovaných
pomocou regulátorov diferenčného tlaku a obmedzovačov prietoku je 215 z nich, zvyšných 17 staníc
zostáva nevyregulovaných.
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 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.
Nepretržitá prevádzka zariadení prevádzkovaných TAT, a.s. je zabezpečená zmenovými pracovníkmi
spoločnosti.
Bezporuchový chod zariadení merania a regulácie (MaR) na OST v správe TAT, a.s., na prečerpávacej
stanici na Malženickej ceste, OST cudzích odberateľov a taktiež plynovej kotolne so zdrojom chladu
zabezpečujú odborní pracovníci 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.
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PREDMET ČINNOSTI

Stav určených meradiel

spolu

z toho
TAT, a.s.

z toho
cudzie

232

46

186

215

17

1

1

0

-

-

379

189

190

-

-

Počet všetkých OST
Počet plynových kotolní
Počet určených
meradiel tepla

Diaľkový prenos a zber údajov
Prenos údajov na TD TAT, a.s. z OST
Prenos údajov na TD TAT, a.s. z plynovej kotolne
Prenos údajov na TD TAT, a.s. z odber. miest
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bez
regulátoru
diferenčného
tlaku

s regulátorom
diferenčného
tlaku

spolu

z toho
TAT, a.s.

z toho
cudzie

200

46

154

1

1

0

338

181

157
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MARKETINGOVÉ AKTIVITY, STAROSTLIVOSŤ O ZÁKAZNÍKA
5.

Marketingové aktivity, starostlivosť o zákazníka

Centralizované zásobovanie teplom patrí medzi moderný, energeticky vysoko účinný, bezpečný
a ekologický spôsob dodávky tepla na ústredné kúrenie (ÚK) a prípravu teplej vody (TV). Svojimi
primárnymi a sekundárnymi rozvodmi dokáže zabezpečiť ÚK a TÚV pre bytové domy, administratívne
budovy, zdravotnícke zariadenia, školy a mnohé iné časti infraštruktúry. Odberateľom je za priaznivé
ceny poskytnutá pohodlná a bezpečná dodávka tepla. CZT je v kombinácii s optimalizovanou spotrebou
tepla považované za najefektívnejší spôsob vykurovania. Centrálne systémy vykurovania dokážu byť
v porovnaní s domácimi zdrojmi nielen výhodné a efektívne, ale aj vzhľadom na ich moderné
technológie a pravidelné kontroly predchádzajú hlavne nekontrolovanému šíreniu škodlivín
do ovzdušia a vzniku smogu.
V roku 2020 si spoločnosť TAT, a.s. jednoznačne udržala kvalitu parametrov sústavy CZT, a tým hlavne
kvalitu dodávok tepelnej energie horúcovodnými rozvodmi pre všetkých odberateľov.
Investičné akcie realizované v roku 2020:
• Rekonštrukcia horúcovodu Na Hlinách, v úseku Š 914.2- Š 914.23, Trnava
• Rekonštrukcia horúcovodnej prípojky, v úseku Š 1017 – Š 1017.2, Linčianska 1, Trnava
• Rekonštrukcia horúcovodnej prípojky, v úseku Š 1040 – Š 1040.4, Linčianska 2, Trnava
• Osadenie spoločného výstupu do TN z OST TN 70 MWt meračom tepla
• Rekonštrukcia odželezňovača vratného kondenzátu kotlov K5, K6
• Meranie Ph v napájacej nádrži
• Prenos dát a komunikácia s OST Autocentrum BMW, Begam, Sofi, Supratek, FN Trnava
• Informačný systém fakturácie nákladov na výrobu, distribúciu a predaj tepla
Počas roka 2020 boli uzatvorené kúpne zmluvy pre nasledovné HVP a OST:
• Arboria – bytový dom BD 06, HV prípojka
V rámci regiónu Trnava sa spoločnosť prezentuje ako reklamný partner na rôznych zaujímavých
kultúrno-spoločenských podujatiach a tiež každoročne poskytuje príspevky na charitatívne účely.
Aj uplynulý rok TAT, a.s. naďalej skvalitňovala poskytovanie služieb svojím odberateľom a aktívne
vyhľadávala nových odberateľov v rámci trnavského regiónu.
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ĽUDSKÉ ZDROJE
6.

Ľudské zdroje

V spoločnosti Trnavská teplárenská, a.s. bol v roku 2020 priemerný prepočítaný stav 94 zamestnancov.
K 31.12.2020 pracovalo v TAT, a.s. 77 zamestnancov. Z celkového počtu zamestnancov bolo 18 % žien
a 82 % mužov. Priemerný vek zamestnancov bol 49 rokov.

Veková štruktúra zamestnancov
60 A VIAC ROKOV

9%

55-59 ROKOV

26%
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23%

45-49 ROKOV

10%

40-44 ROKOV

17%

35-39 ROKOV

7%

30-34 ROKOV

4%

25-29 ROKOV

3%

20-24 ROKOV

1%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Kvalifikačná štruktúra zamestnancov
26%
Vyučení

Úplné stredné vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie

31%
43%
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ĽUDSKÉ ZDROJE
Produktivita práce
Je významným ukazovateľom ekonomickej efektívnosti výrobnej činnosti. Je jedným z ukazovateľov
charakterizujúcich efektívnosť ľudskej práce v spoločnosti. Predstavuje pomer objemu produkcie
k vynaloženej práci.
Ukazovateľ

2018

2019

2020

Produktivita práce z čistého obratu

EUR

113 769

128 939

146 133

Produktivita práce z pridanej hodnoty

EUR

51 269

56 155

63 543

Osobné náklady spoločnosti TAT, a.s. v podrobnom členení za uvedené obdobie sú uvedené v prílohe
k Výročnej správe na strane 10 Účtovnej závierky (Výkaz ziskov a strát).
Personálna politika
Zdrojom súčasných a budúcich úspechov spoločnosti sú zamestnanci, ktorí predstavujú najväčšiu
hodnotu spoločnosti. Proces neustálej modernizácie tepelno-technických 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. každoročne investuje do profesionálneho
a osobného rozvoja zamestnancov, zvyšovania odbornej kvalifikácie formou seminárov, školení a iných
odborných vzdelávacích programov.
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.
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 a vecné 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 a ich rodinných
príslušníkov.
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OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
7.

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 2020,
TAT, a.s. uhradila poplatok vo výške 67 EUR.
Objem vlastnej výroby tepla vo výrobni TAT v roku 2020 bol o 1 323 889 kWh nižší ako v roku 2019 a
súčasne aj celkové ročné množstvo emisií znečisťujúcich látok v roku 2020 bolo v porovnaní s rokom
2019 nižšie a to o 306,5 kg.
Množstvo a skladba znečisťujúcich látok vyprodukovaných
v roku 2020 v kg
1000
800

999
695

Spolu
Oxidy dusíka (NO2)

600

Oxid uhoľnatý
400
200

Oxidy síry

237

Tuhé znečisťujúce látky
4

32

31

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 1 666 EUR.
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
2020 spoločnosť vyprodukovala 735 t CO2, čo je o 300 t CO2 menej ako v roku 2019. Vyprodukované
emisie skleníkových plynov boli overené nezávislým overovateľom a potvrdené OÚ Odbor starostlivosti
o životné prostredie Trnava.
Ochrana vôd
Odber podzemnej vody z vlastného zdroja sa vykonáva v súlade s platným povolením.
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OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Rok

2020

Spotreba podzemnej vody [tis.m3]

7,071

Náklady [€]

704,27

Odpadová voda [tis.m3]

6,36

Náklady [€]

7 808,77

Uvedené parciálne náklady sú súčasťou prevádzkových nákladov spoločnosti vykázaných vo Výkaze
ziskov a strát.
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 2020
celkovú čiastku 527 EUR. V objekte autoumývarne dopravy a prečerpávacej stanice Malženická cesta sa
vyčistili odlučovače ropných látok v hodnote 425 EUR a záchytná nádrž transformátorov PČS v hodnote
405 EUR.
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 59,537 t odpadov, z toho 0,705 t
nebezpečných. Z celkového množstva odpadov bolo 8,24 t zneškodnených a 51,297 t zhodnotených.
Najväčší podiel 49,24 t zo zhodnotených odpadov tvorilo železo a oceľ. Náklady na zneškodnenie a
likvidáciu odpadu predstavovali 1 341,15 EUR. Zákonné poplatky za zneškodnenie ostatných odpadov
a finančné plnenie mestu predstavovali čiastku 459,96 EUR.

Množstvo a skladba odpadu vyprodukovaného
v roku 2020 v tonách

75

spolu

59,537
49,24

železo a oceľ

50
25

nebezpečné odpady
0,705

9,592

ostatné 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. 543/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny sa vykonáva údržba ochranného pásma rozvodov tepelného napájača.
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SÚHRNNÉ VÝSLEDKY ZA ROK 2020
8.

Súhrnné výsledky za rok 2020
2018

2019

2020

EUR

EUR

EUR

12 530 733

13 663 417

13 607 793

Ostatné tržby za vlastné výrobky a služby

232 257

261 490

256 102

Iné výnosy z hospodárskej činnosti

115 507

168 084

32 959

12 878 497

14 092 991

13 896 854

201 000

363 003

0

13 079 497

14 455 994

13 896 854

2018

2019

2020

EUR

EUR

EUR

VÝNOSY
Tržby za teplo

Výnosy z hospodárskej činnosti
Finančné výnosy
VÝNOSY SPOLU

NÁKLADY
Materiálové náklady

606 129

557 504

643 200

Spotreba energie

218 620

223 327

236 506

4 755 325

5 581 987

5 874 427

-1 297

-2 735

-458

Služby

1 442 069

1 556 282

1 137 192

Osobné náklady

3 063 068

3 164 733

2 758 371

Dane a poplatky

48 425

49 195

59 443

Iné náklady na hospodársku činnosť

73 752

72 371

253 274

2 670 555

2 891 259

2 842 991

0

0

7 398

12 876 646

14 093 923

13 812 344

Finančné náklady

160 753

204 550

55 718

NÁKLADY SPOLU

13 037 399

14 298 473

13 868 062

42 098

157 521

28 792

Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
Tvorba a zúčtovanie OP k zásobám

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

VH PRED ZDANENÍM
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AKTÍVA
Dlhodobý nehmotný majetok

2018

2019

2020

EUR

EUR

EUR

190 185

124 279

83 712

27 413 334

26 240 003

25 186 348

0

0

0

27 603 519

26 364 282

25 270 060

66 508

68 888

81 288

0

0

14 094

7 218 508

7 185 171

1 237 172

579 011

442 633

442 090

2 521 537

3 470 719

3 520 721

10 385 564

11 167 411

5 295 365

41 169

49 430

31 785

38 030 252

37 581 123

30 597 210

2018

2019

2020

EUR

EUR

EUR

Základné imanie

17 615 488

17 615 488

17 615 488

Kapitálové fondy

0

0

0

5 644 638

5 646 017

5 676 634

0

366 565

-15 853

13 794

110 616

16 532

23 273 920

23 738 686

23 292 801

Záväzky a rezervy (DD + KD)

2 367 577

2 461 358

2 774 055

Úvery a výpomoci (DD + KD)

6 007 284

5 135 612

4 263 940

Cudzie zdroje

8 374 861

7 596 970

7 037 995

Časové rozlíšenie

6 381 471

6 245 467

266 414

38 030 252

37 581 123

30 597 210

Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Neobežný majetok
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty
Obežný majetok
Časové rozlíšenie
AKTÍVA SPOLU

PASÍVA

Fondy zo zisku
Výsledok hospodárenia minulých rokov
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
Vlastný kapitál

PASÍVA SPOLU
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FINANČNÁ ANALÝZA
9.

Finančná analýza

Finančná analýza predstavuje súbor činností, ktorých cieľom je zistiť a komplexne vyhodnotiť finančnú
situáciu spoločnosti. Jej cieľom je rozpoznať finančné zdravie spoločnosti, identifikovať jej slabé
stránky, ktoré by sa do budúcnosti mohli stať hrozbou a silné stránky, ktoré by spoločnosť mohla v
budúcnosti využiť ako príležitosť.
Ukazovatele likvidity
V nadväznosti na štruktúru obežných aktív sa likvidita člení na jednotlivé parciálne ukazovatele
likvidity:
• okamžitá likvidita (likvidita 1. stupňa)
- vyjadruje schopnosť uhradiť určitú výšku krátkodobých cudzích zdrojov okamžite
• bežná likvidita
(likvidita 2. stupňa)
- zohľadňuje i peňažné príjmy očakávané v krátkej budúcnosti, ktoré vzniknú
konverziou pohľadávok na hotovosť. Tento ukazovateľ abstrahuje od položky zásob
• celková likvidita (likvidita 3. stupňa)
- 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

2018

2019

2020

1. stupeň - likvidita okamžitá

koeficient

1,39

1,71

1,72

2. stupeň - likvidita bežná

koeficient

4,62

4,85

2,26

3. stupeň - likvidita celková

koeficient

4,65

4,88

2,29

5
4
rok 2018

3

rok 2019
2

rok 2020

1
0
LIKVIDITA OKAMŽITÁ

LIKVIDITA BEŽNÁ

LIKVIDITA CELKOVÁ

Všetky ukazovatele likvidity, dosiahnuté spoločnosťou TAT, a.s. k 31.12.2020, sa pohybujú
nad intervalom optimálnych hodnôt. Ukazovatele likvidity 2. a 3. stupňa za rok 2020 poklesli z dôvodu
odúčtovania nároku na nenávratný finančný príspevok, v súvislosti s neuskutočnením a ukončením
investičných akcií rekonštrukcie DN 600 a DN 700.
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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:
•

ukazovateľ celkovej zadlženosti

•

ukazovateľ úverovej zaťaženosti

- vyjadruje celkovú zadlženosť spoločnosti voči všetkým
veriteľom
- vyjadruje, aká časť majetku je krytá úverom

Ukazovateľ

2018

2019

2020

celková zadlženosť

%

22,02

20,21

23,00

úverová zaťaženosť

%

15,80

13,67

13,94

25
20
%

15

úverová zadĺženosť

10

celková zadĺženosť

5
0
rok 2018

rok 2019

rok 2020

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

2018

2019

2020

doba inkasa pohľadávok z obchodného styku

dni

36

32

33

doba splácania záväzkov z obchodného styku

dni

53

49

50
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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

2018

2019

2020

ROS – return on sales

%

0,11

0,80

0,12

ROA – return on assets

%

0,04

0,29

0,05

ROE – return on equity

%

0,06

0,47

0,07

ROI – return on investment

%

0,21

0,47

0,23

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.

ROS

0,8

0,8
0,6
% 0,4
0,11

0,2

0,12

0
rok 2018

rok 2019

rok 2020

Ukazovateľ rentability celkových aktív (ROA) vyjadruje ziskovosť celkového objemu aktív bez ohľadu
na to, či sú aktíva financované vlastnými alebo cudzími zdrojmi.

ROA
0,29

0,3
0,2
%
0,1

0,05

0,04

0
rok 2018
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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.

ROE
0,6

0,47

0,4
%
0,2

0,06

0,07

0
rok 2018

rok 2019

rok 2020

Ukazovateľ rentability celkových zdrojov (ROI) vypovedá o intenzite, s akou sa reprodukuje kapitál,
ktorý je v spoločnosti viazaný.

ROI
0,6

%

0,47

0,4
0,23

0,21
0,2
0
rok 2018

rok 2019

rok 2020

Výsledky finančnej analýzy za rok 2020 zaradili Trnavskú teplárenskú, a.s. do kategórie prosperujúcich
spoločností.
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NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU ZA ROK 2020
10. Návrh na rozdelenie zisku za rok 2020
Disponibilný zisk za rok 2020 vo výške 16 531,85 EUR navrhujeme rozdeliť tak, ako je nižšie uvedené:
v EUR
Výsledok hospodárenia /zisk/ na rozdelenie
Zákonný prídel do rezervného fondu
Čiastočná úhrada straty minulých účtovných období

16 531,85
1 653,19
14 878,66

Prídel do rezervného fondu vo výške 10 % je na spodnej hranici zákonom určeného prídelu. Tento
zákonom stanovený minimálny prídel je spoločnosť povinná dodržať, pretože rezervný fond ešte
nedosiahol výšku 20 % základného imania.
Zostávajúca časť čistého zisku vo výške 14 878,66 EUR bude použitá na čiastočnú úhradu straty
minulých účtovných období.
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PREDPOKLADANÝ BUDÚCI VÝVOJ ČINNOSTI SPOLOČNOSTI
11. Predpokladaný budúci vývoj činnosti spoločnosti
Spoločnosť 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.
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.
Spoločnosť v rámci svojej stratégie rozvoja uvažuje o doplnení výkonu formou výstavby kogeneračných
jednotiek s výrobou elektrickej energie a taktiež uvažuje o rozvíjaní svojich kapacít týkajúcich sa
poskytovania služieb pre zákazníkov.
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, resp. Modernizačného fondu pri
obnove 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.
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.
Spoločnosť predpokladá, že na plánované investičné zámery v roku 2021 môže mať vplyv vyhlásená
mimoriadna situácia v SR z dôvodu pretrvávajúceho šírenia sa koronavírusu. Vývoj epidemiologickej
situácie môže zasiahnuť nielen do výrobných a plánovacích kapacít spoločnosti TAT, a.s., ale aj
dodávateľských spoločností, ktoré sa majú podieľať na realizácií investícií. Preto pri niektorých
investíciách môže z tohto dôvodu prísť k posunu termínu realizácie. Spoločnosť však predpokladá, na
základe doterajšieho priebehu, že dopad mimoriadnej situácie nebude mať výrazný vplyv na
podnikateľské aktivity a chod spoločnosti v ďalších rokoch.
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12. Doplňujúce informácie k výročnej správe
Riziká
Na spoločnosť a jej fungovanie pôsobia rôzne externé a interné vplyvy a množstvo podnikateľských
a ekonomicko-finančných rizík, ktoré ovplyvňujú jej chod a majú dopad na finančnú stránku podniku
a v konečnom dôsledku aj na výsledok hospodárenia. Spoločnosť sa svojimi aktivitami snaží
o predchádzanie tých rizík a vplyvov, ktoré sú ovplyvniteľné.
Takýmito sú napríklad likvidné riziko a úverové riziko, kde manažment spoločnosti na plánované
rozvojové aktivity podniku zabezpečuje dostatočné finančné krytie. Realizuje to primárne rozdelením
vytvorených vlastných zdrojov z podnikateľskej činnosti spoločnosti a následne formou čerpania
úverov na presne špecifikované investície, resp. sa snaží o využitie zdrojov z európskych fondov formou
nenávratných finančných príspevkov. Spoločnosť sleduje vývoj likvidity a peňažných tokov
na pravidelnej báze.
Z hľadiska operačného rizika je prvoradým cieľom zabezpečiť plynulú výrobu, dodávku tepla
a poskytovanie s tým súvisiacich služieb zákazníkom. Za týmto účelom sa sledujú a vyhodnocujú
štandardy kvality, kde spoločnosť dosiahla za rok 2020 úroveň 97,41 %.
V súvislosti s rizikom šírenia nového koronavírusu je vyhlásená na celom území krajiny mimoriadna
situácia. Z dôvodu predchádzania šíreniu ochorenia COVID-19 spoločnosť Trnavská teplárenská, a.s.
operatívne prijíma nevyhnutné opatrenia zamerané na zamedzenie ohrozenia života, ochranu zdravia
a bezpečnosti zamestnancov, plnenie pracovných úloh, ochranu majetku spoločnosti a na plnenie si
záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv. Cieľom prijímaných opatrení je zachovanie plynulej dodávky tepla
odberateľom a minimalizácia negatívnych dopadov a rizík mimoriadnej situácie na chod akciovej
spoločnosti.
Doplňujúce informácie podľa §20 ods.1 Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z.
Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
Po 31.12.2020 nenastali významné udalosti, ktoré nie sú zohľadnené v súvahe alebo vo výkaze ziskov
a strát a vyžadovali by si úpravy v účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2020.
Zároveň však pripomíname, že sa zmenila celospoločenská situácia po 13.03.2020 (vyhlásená
mimoriadna situácia v SR). V nadväznosti na mimoriadny pandemický stav, vyvolaný vírusom COVID19
uvádzame, že situácia by nemala mať zásadný negatívny vplyv na ďalší chod akciovej spoločnosti.
Účtovná jednotka zvážila potenciálne dopady COVID19 na podnikateľské aktivity a predpokladá, že
nebude mať významný vplyv na schopnosť pokračovať nepretržite v činnosti a fungovať ako zdravý
subjekt nasledujúcich 12 mesiacov.
Spoločnosť nevynakladala náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja v účtovnom období, za ktoré
sa vyhotovuje výročná správa.

26 |

VÝROČNÁ SPRÁVA 2020

DOPLŃUJÚCE INFORMÁCIE K VÝROČNEJ SPRÁVE
Spoločnosť v účtovnom období, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa, nenadobudla vlastné akcie,
dočasné listy, obchodné podiely a nenadobudla akcie, dočasné listy a obchodné podiely materskej
účtovnej jednotky.
Spoločnosť nemá povinnosť zverejňovať iné údaje podľa osobitných predpisov.
Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.
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