
 
 

 

 

 

 



Základnou činnosťou spoločnosti BARDTERM, s.r.o. je nákup, výroba a dodávka 

tepla a teplej vody zmluvným odberateľom v rámci Mesta Bardejov. 

Spoločnosť okrem svojej hlavnej podnikateľskej činnosti úspešne zabezpečuje 

prevádzkovanie Krytej plavárne, ktoré sa po rozsiahlej rekonštrukcii okrem prioritnej činnosti 

– plavecké výcviky žiakov základných a stredných škôl,  stalo aj obľúbeným relaxačným 

miestom obyvateľov mesta.  

Hlavným zámerom a prioritou spoločnosti je bezpečne a spoľahlivo dodávať teplo 

a teplú vodu pre obyvateľov a inštitúcie mesta za trvalo udržateľné ceny.  

 

 

 

Náklady spoločnosti za 1.polrok 2019 

 

Celkové náklady k 30.6.2019 predstavovali sumu 3 163 121 €, z toho náklady súvisiace 

s prevádzkovaním  tepelného  hospodárstva boli vo výške 2 923 521 € a  Krytej plavárne   

239 600 €.  Najvyššou položkou nákladov na prevádzke Krytej plavárne boli náklady na 

odpisy vo výške 74 949 € a na mzdy a odvody vo výške 66 533 €. Čerpanie celkových  

nákladov bolo primerané k plneniu výnosov. 

Výška skutočných nákladov a výnosov v spoločnosti BARDTERM, s.r.o. k 30.6.2019 

v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 a k plánu na rok 2019 je prehľadne uvedená 

v prílohe č.1 a  je členená na prehľad hospodárenia TH /tepelné hospodárstvo/ a KP /krytá 

plaváreň/. 

 

Účet 501 - je evidenciou spotreby materiálu na opravy a údržbu kotolní, 

výmenníkových staníc a rozvodov, prevádzku krytej plavárne, drobný hmotný majetok, 

pohonné hmoty, ochranné pracovné pomôcky a odevy, kancelárske potreby, atď. 

Na stredisku Krytá plaváreň bola spotreba materiálu vo výške 14 490 €. Je potrebné 

pravidelne doplňovať  čistiace, pracie, hygienické a iné prostriedky súvisiace s činnosťou 

plavárne. 

 

Účet 502 - najvyššou nákladovou položkou je spotreba  energií,  ktorá sa podieľa 

62,5 % na celkových nákladoch. Sú to náklady na energie, t.j. plyn, elektrická energia, voda 

a nakupované teplo. Prioritný podiel vytvára  položka nákup tepla od spoločnosti 

BARDENERGY, s.r.o..  Celková výška nákladov na nákup energií je 1 977 387 €, z toho TH 

1 951 862 €  a  KP 25 525 €. 

 

Účet 511 - zahŕňa náklady na opravy a údržbu tepelného hospodárstva a to vo  vlastnej 

réžii   a  opráv dodávateľských firiem. Na tomto účte sa evidujú aj náklady na menšie opravy, 

napr. automobilov zaradených v majetku spoločnosti , počítačov, prípadne iných zariadení. 

Čerpanie je len na úrovni  30,7 % z dôvodu, že prevažná časť opráv sa realizuje a fakturuje 

v 2. polroku 2019. 
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Účet 518 – náklady na služby v 1. polroku 2019 boli približne na rovnakej úrovni 

porovnateľného obdobia roku 2018 a sú v súlade s plánom na rok 2019. 

-  stočné :  84 968 €, skutočná výška nákladov k 1.polroku  je vo výške plánovaných nákladov  

- nájom : 4 576 € , uhrádzaný podľa zmluvy o nájme  spoločnosti BARDBYT, s.r.o. za 

prenajaté priestory kancelárií na Moyzesovej ulici. 

-  náklady na revízie a atesty sú čerpané v 1.polroku na 38,8 % , pretože prevažná časť týchto 

služieb sa vykonáva v čase odstávok, teda v letných mesiacoch. Táto služba predstavuje 

kontroly energetických zariadení, výmenníkových staníc, meračov, atď.. Sú povinné,  

realizované na základe príslušných zákonov. 

-    ostatné služby - náklady na prepravné, servis, služby výpočtovej techniky, podružné 

elektromery, bezpečnostné  a poštové služby,  školenia, audit,  právne služby, telefóny, 

služby spojené s prevádzkou krytej plavárne. 

-    prenájom energetických zariadení – výška nájmu uhrádzaná  Mestu Bardejov za prenájom 

tepelných zariadení podľa Dodatku č.24 pre rok 2019 k Nájomnej zmluve. 

Na rok 2019 je stanovená vo výške 374 000 €, čiastka za 1.polrok je polovica nájmu   

187 000 €  a je stanovená podľa výšky predaného tepla a  v súlade s Vyhláškou č. 248/2016  

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zo dňa 6.9.2016 

 

Účty 521, 523, 524, 525 527 – náklady na mzdy zamestnancov, konateľa a ostatné  náklady 

s tým súvisiace /odvody na zákonné a ostatné sociálne poistenie, sociálny fond, .../ 

K 30.6.2019 sú plnené v súlade s plánom na rok 2019.  Náklady na mzdy Krytej plavárne sú 

refundované ÚPSVaR vo výške 8 967 € / účet 648 /. Na projekty z ÚPSVaR sme zamestnávali 

k 30.6.2019  3 pracovníkov. 

 

Účty 531 - daň z motorových vozidiel , 532 – daň z nehnuteľnosti KP a ostatné poplatky  538,   

miestne poplatky, kolky atď. 

 

Účet 548  - poistenie majetku, pribudlo poistenie Krytej plavárne a príspevky Slovenskému 

zväzu výrobcov tepla. 

 

Účet 551 - odpisy majetku spol. BARDTERM, s.r.o.. Celková suma je 90 963 €, z toho : 

TH  16 014 €  a  KP  74 949  €. 

 

Náklady na úroky – účet 562  a bankové poplatky – účet 568 sú  vyššie  z dôvodu potreby  

kontokorentu a čerpania  úveru  na financovanie plavárne. 

 

Výška  nákladov  spoločnosti BARDTERM, s.r.o. bola  k 30.6.2019    3 163 121 €, čo je   

46,8 % plnenie. 
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Výnosy spoločnosti k 30.6.2019 

 

Spoločnosť dosiahla k 30.6.2019 celkové výnosy v objeme 3 419 272 € , čo je plnenie na  

50 % . Dominantné sú tržby z hlavnej činnosti spoločnosti, teda za predaj tepla a teplej vody 

vo výške 2 933 313 € .  

Tržby z prevádzkovania Krytej plavárne boli vo výške 152 695 €,  z toho  82 500 € uhradilo 

Mesto Bardejov na základe zmluvy za prenájom bazéna Krytej plavárne na plavecké výcviky  

žiakov materských a základných škôl.   

 

Výška tržieb z predaného tepla závisí od dĺžky vykurovacieho obdobia a od jednotkovej ceny 

tepla, ktorá je kalkulovaná podľa plánovaných nákladov.  Cena tepla bola stanovená  v súlade  

s Vyhláškou č. 248/2016  Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa stanovujú 

oprávnené náklady v cene tepla a musí byť týmto úradom schválená. 

 

Cena tepla je zložená: 

- fixná časť:  regulované náklady - náklady na opravu a údržbu , revízie, atesty, nájom,  

poistenie majetku, ostatné  služby,   mzdy, odvody,   odpisy,  atď. 

- variabilná časť: náklady na energie – teplo, plyn, technologická  voda, elektrická energia, 

technologické hmoty. 

 

Na základe zmlúv s odberateľmi pre rok 2019  spoločnosť BARDTERM, s.r.o. predáva teplo 

a teplú vodu za tieto ceny: 

 

fixná zložka  /maximálna cena tepla s primeraným ziskom vynásobená regulačným príkonom/ 

- 210,3490  €/kW 

variabilná zložka /maximálna cena tepla vynásobená nameraným množstvom tepla na 

odbernom mieste/   -   0,0359 €/kWh 

 

Účet 602 – výnosy z hlavnej činnosti spoločnosti, z výroby a predaja tepla a teplej vody vo 

výške 2 933 313 € , čo je plnenie na 50,5 %. Ďalším výnosom je príjem z poskytovania 

služieb spoločnosti BARDENERGY, s.r.o. na základe zmluvy a výnosy vytvorené strediskom 

údržby. Ostatné tržby , suma 6 049 €  /BAPOS, obsluha kotolne v Hnedom parku a iné./ 

 

Tržby prevádzky Krytej plavárne boli  k 30.6.2019  vo výške 152 695 €, čo je 44,6 % plnenie 

oproti plánovanej výške výnosov. 

 

Účet 648 –  refundácia miezd ÚPSVaR na zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných 

a finančné krytie poistných udalostí. 

 

Výška výnosov spoločnosti BARDTERM, s.r.o. bola k 30.6.2019 3 419 272 €, čo 

predstavuje plnenie na  50 %. 
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Hospodársky výsledok spoločnosti BARDTERM, s. r. o k 30.6.2019 

 

K 30.6.2019  dosiahla spoločnosť BARDTERM, s.r.o. hospodársky výsledok /zisk/ pred 

zdanením  vo výške  256 151 €. 

Tento výsledok je relatívny. Po realizácií plánovaných nákladov, hlavne v opravách a údržbe, 

spotrebe materiálu, nákladov na služby a celkových mzdových nákladoch je predpoklad, že 

výsledný hospodársky výsledok za rok 2019 bude v súlade s plánovaným ziskom. 

 

 

Stav pohľadávok a záväzkov 

 

Pohľadávky z obchodného styku 

 

Celkový stav pohľadávok z obchodného styku bol k 30.6.2019  vo výške 646 229,44 € z toho 

pohľadávky za teplo a teplú vodu predstavovali čiastku  483 162,71 €. 

Po lehote splatnosti  evidujeme  najmä pohľadávky voči spoločnosti BARDBYT s.r.o. 

v celkovej sume  46 400,65 € ,  BAPOS m.p. vo výške  30 994,30 € a voči ZŠ Vinbarg vo 

výške  18 500,30 €. V porovnaní s rovnakým obdobím roka 2018 pohľadávka voči spol. 

BARDBYT  klesla o  60%. 

Stav pohľadávok súvisiaci s odberom tepla a teplej vody je uverejnený v prílohe  č.2. 

 

 

 

Záväzky z obchodného styku 

 

Stav záväzkov z obchodného styku predstavoval k 30.6.2019 sumu 622 696,24 €.  Táto suma 

je v porovnaní s obdobím 1-6/2018 takmer o polovicu nižšia. 

 Po lehote splatnosti  bol len záväzok 152 260,94 €  voči spoločnosti C.C.S. Prešov za úhradu 

prác týkajúcich sa Krytej plavárne. 

 

 

 

T E CH N I C K Á   Č A S Ť 

 

 

Výroba, nákup a predaj tepla a teplej vody 

 

Spoločnosť  BARDTERM, s.r.o. na základe povolenia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 

dodáva teplo do bytových a nebytových priestorov na území mesta Bardejov, Bardejovské 

Kúpele a Bardejovská Nová Ves. 
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Výroba a dodávka tepla na ústredné kúrenie (ÚK) a prípravu teplej vody (TV) je v 

našich podmienkach zabezpečená formou diaľkového kúrenia - zásobovania tepla zo systému 

centrálneho zdroja tepla CZT na základe zmlúv o dodávke a odbere tepla uzatvorených podľa 

zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike. 

Výroba, nákup a predaj tepla sa realizuje v trinástich kotolniach s výkonom nad 1MW 

a pätnástich kotolniach do 1MW. V trinástich kotolniach (K01 až K12 a K26) prevažuje 

nákup tepla od spoločnosti BARDENERGY, s.r.o. nad vlastnou výrobou zo zemného plynu.  

Nákup tepla sa realizuje cez odovzdávacie stanice, ktoré sú nainštalované v kotolniach 

BARDTERM, s.r.o.. Ich primárna strana je napojená na rozvody tepla BARDENERGY, s.r.o. 

a sekundárna strana na rozvody tepla spoločnosti BARDTERM, s.r.o.. Na sekundárnej strane 

sa ešte teplo delí na teplo určené na ohrev teplej vody a teplo ústredného kúrenia. Odtiaľ 

rozvodmi do jednotlivých objektov spotreby. 

 

 

Prehľad výroby a predaja tepla a teplej vody, spotreby plynu a elektrickej energie: 

 

 

 

 

Investičné akcie 

 

   

Na rok 2019  bola Uznesením MsZ č.21/2019  zo dňa 28.3.2019 schválená zmena plánu 

investičných akcií: 

 

1.   Výstavba parkoviska , kanalizácie a vonkajšieho osvetlenia z dôvodu zabezpečenia   

       dostatočného  počtu parkovacích miest pre návštevníkov plavárne a telocvične  

       na Wolkerovej ulici v hodnote 100 000 € bez DPH. 
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    Skutočnosť  

   k 30.6.2018 
    Plán 2019 

    Skutočnosť         

   k  30.6.2019 

 

      Rozdiel 

 

      % 

Vyrobené teplo  

v kWh 1 770 485      4 777 500      2 564 350 

     2 213 150       53,70 

Nakúpené teplo  

v kWh     39 636 246    74 000 000    38 321 000 

   35 679 000       51,80 

Predané teplo  

v kWh     38 917 014    72 965 000    37 855 757 

   35 109 243       51,90 

Predaj teplej vody 

v m
3
            78 642         157 150          78 098 

 

          79 052 

 

       49,70 

Spotreba plynu  

v kWh       1 961 193      5 170 000      2 775 000    

     2 395 000        53,70 

Spotreba el. energie     

v kWh 
         457 112      1 217 150         631 718         585 432        51,90 



2.   Doplnenie  projektov a aktualizácia rozpočtu na meranie a reguláciu  /MaR/, prenos  

      dát na dispečing spol. BARDTERM, s.r.o. a prívod  elektrickej energie na prevádzku 

      OST /odovzdávacie stanice tepla/ v hodnote 66 667 € bez DPH.  

 

V 1.polroku bola zrealizovaná 2. investičná akcia vo výške 79 543 € bez DPH. Zápis 

z odovzdania a prevzatia IA bol zaslaný Oddeleniu správy majetku .  

Prekročenie sumy bolo zdôvodnené s tým, že 1. IA bude nižšia o prekročenú sumu , t.j.  

o 12 876 €. 

 

 

Stredisko údržby 

 

Pre bezpečnú a ekonomickú výrobu a dodávku tepla je potrebné mať technologické 

zariadenia v bezchybnom stave. Pracovníci údržby zabezpečovali odstránenie havarijných 

stavov, servis zariadení aj preventívne práce .  

Závady boli odstraňované priebežne aby bola zabezpečená kontinuálna dodávka tepla a TV 

pre odberateľov bez vplyvu na štandardy kvality. Tepelné zariadenia sú v nepretržitej 

prevádzke počas celého roka 

Špecifické práce, na väčších, strojovo, časovo a technologicky náročnejších celkoch sme 

realizovali dodávateľskými firmami. 

 

V 1.polroku 2019 boli realizované práce : 

- výmena čerpadla UK  na K-04 

- oprava  na ohrev TUV na K-01 

- výmena expanzného potrubia na K-11 

- výmena zásobnej nádrže TUV v DOS okruh K-02 

- oprava úniku vody UK na K-11 

- oprava úniku vody TUV na K-09 

- oprava úniku vody UK na  K-07 

- oprava úniku vody TUV v objekte školy na okruhu K-12 

- výmena uzatváracej armatúry na okruhu K-02 v DOS K-05 

- výmena svietidiel za úspornejšie na K-10; K-11; K-12 

 

Okrem týchto väčších porúch a závad odstraňujú naši pracovníci  množstvo drobných prác, 

opráv, výmen zariadení a nastavení meracej a regulačnej techniky a podieľajú sa aj na prácach 

realizovaných dodávateľsky.   

 

Po ukončení vykurovacieho obdobia 31.5. v kalendárnom roku nasledujú odstávky 

jednotlivých kotolní, výmenníkových staníc. Počas nich prebiehajú práce, ktoré je možné 

robiť len počas odstávky kúrenia alebo teplej vody. Tieto práce prebiehajú až do 

1.septembra,kedy začína legislatívne vykurovacie obdobie. Po tomto dátume sme pripravení 

začať v prípade potreby s dodávkou tepla. 
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Krytá plaváreň 

 

V 1. polroku 2019 boli zrealizované dokončovacie práce a  prevádzka Krytej plavárne 

prebiehala podľa plánovaného režimu. Prioritnou činnosťou   KP sú plavecké výcviky žiakov 

základných a stredných škôl pôsobiacich v okrese Bardejov. 

Doplnkové zariadenia ako je wellness a sauny slúžia ako relaxačné miesto pre  obyvateľov 

mesta a širokého okolia. 

Za hodnotené obdobie 1-6/2019 boli dosiahnuté tržby v celkovej výške 152 695 € v členení 

na:  

-  25 767 €   -  tržby zo vstupov na bazén zaznamenaných registračnou pokladnicou  

-  14 968 €   -  tržby na základe faktúr /zmlúv uzatvorených s prenajímateľmi bazéna/ 

 

 

-  82 500 €   -  tržby za prenájom uzatvorená s Mesto Bardejov za účelom zabezpečenia 

                        výukovej a športovej činnosti žiakov MŠ a ZŠ 

-     3 345 €  -  tržby z predaja športových potrieb spojených s plávaním /čiapky, okuliare, .../ 

 

Celkové náklady Krytej plavárne v 1. polroku predstavovali sumu  239 600 € + 13 431  € / 

náklady na spotrebované teplo, ktoré dodáva vlastná spoločnosť a účtujú sa na ťarchu 

spoločnosti/. 

Z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie /technické zhodnotenie/ sú najvyššou nákladovou položkou  

odpisy majetku /účet 551/ . V l. polroku predstavujú výšku  74 949 € . 

Ďalšou vyššou položkou sú náklady na mzdy a odvody. Celková suma je: mzdy -  66 533 € 

/účet 521/ a náklady na zákonné a ostatné sociálne poistenie 30 267 €. 

K 30.6.2019  bol stav pracovníkov 11, z toho 3 pracovníčky boli zamestnané cez projekty 

ÚPSVaR s refundáciu miezd /účet 648/ vo výške  8 967 €. 

Ďalšou  výraznou položkou bola spotreba materiálu /účet 501/, suma 14 490 €. Sú to hlavne 

náklady na bazénovú chémiu, čistiace, pracie a hygienické prostriedky a iné. 

Spotreba energií  / účet 502/ – elektrická energia a voda vo výške celkom 25 525 €.  

Služby /účet 518/ - stočné a ostatné služby vo výške 11 798 €. 

 

Popis činnosti a aktivít Krytej plavárne za 1.polrok 2019: 

 

Počas tohto obdobia bol bazén využívaný verejnosťou, žiakmi základných a stredných škôl – 

podľa vopred dohodnutého harmonogramu, Združením pre rozvoj športových aktivít 

a organizáciami ako polícia a hasiči, Slovenským zväzom telesne postihnutých a ďalšími 

organizáciami. Naďalej sa pravidelne konalo cvičenie vo vode Aquafitness. 

 

Konali sa tieto aktivity: 

 

- 16.4.2019  -  Otvorené majstrovstvá žiakov v plávaní 

- 10.5.2019  -  5.ročník školskej plaveckej ligy mestských škôl – finále 

-  2.6.2019   -  Deň otvorených dverí na Krytej plavárni &wellness s množstvom aktivít   

                       v rámci zdravia a športu. 
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Okrem bazéna bol počas 1.polroku využívaný wellness a soľná jaskyňa, kde okrem verejnosti 

soľnú jaskyňu navštevovali organizovane deti z materských škôl mesta Bardejov. 

 

Prehľad návštevnosti od 1.1.2019 do 30.6.2019:   /osoby/ 

 

1.  Bazén:                                     33 821  /z toho verejnosť  15 862 / 

2.  Wellness                                    3 845 

3.  Wellness+bazén                           522 

4.  Soľná jaskyňa                           2 708 

5.  Aquafitness                               1 393 

 

Počet návštevníkov za 1.polrok  predstavoval celkom počet  42 289 osôb. 
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