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EKONOMICKÁ  ČASŤ 
 

 

1. Prehľad plnenia vybraných ukazovateľov k 30.6.2022 

 

Náklady spoločnosti 

 

 Nákladové položky podľa účtov sú prehľadne uvedené v prílohe č. 1. 

 

Účet 501 – sú tu účtované náklady súvisiace so spotrebou materiálu, ktorý 

v prevažnej miere spotrebuje stredisko údržby pri údržbe a opravách strojno-

technologických zariadení. Mimo nákladov na údržbárske práce  sú  na účte 501 evidované 

aj pohonné hmoty, čistiace a pracie prostriedky, DKP, odborná literatúra a iné. 

 

Účet 502 – nákladový účet na nákup energií. V dôsledku prudkého globálneho 

nárastu cien energií stúpli náklady spoločnosti v porovnaní s rovnakým obdobím minulého 

roka o cca 155 000 €.  

– plyn – spoločnosť BARDTERM, s.r.o. nakupuje plyn od SPP, a.s. na výrobu 

tepla v malých kotolniach a pri nedostatočnej dodávke tepla od 

BARDENERGY, s.r.o. vyrába BARDTERM, s.r.o. teplo z plynu aj vo veľkých 

kotolniach. 

– elektrická energia, voda a nakupované teplo – prevažnú časť tepla (cca 90 %) 

nakupujeme od  BARDENERGY, s.r.o., ostatné nákladové položky sa odvíjajú 

od výroby a predaja tepla a sú primerané polročným výsledkom.  

 

Účet 511 – zahŕňa náklady na opravy a udržiavanie tepelného hospodárstva vo 

vlastnej réžii a opráv dodávateľských firiem. Opravy a údržba sa vykonávajú prevažne 

počas letných mesiacov (mimo vykurovacej sezóny), čím sa náklady na údržbu zvýšia. Na 

tomto účte sa evidujú aj náklady na menšie opravy, napr. automobilov zaradených 

v majetku spoločnosti, počítačov a iných zariadení. Plnenie na 38,5 %. 

 

Účet 512 – sú tu účtované náklady, ktoré súvisia s pracovnými cestami. 

 

Účet 518 – ostatné služby: 

– stočné – náklady na stočné sú platené úmerne k nákladom na nákup studenej 

vody. Plnenie na 53,3 %. 

– nájom – náklad za prenájom administratívnej budovy na Moyzesovej ul. platený 

spoločnosti BARDBYT, s.r.o. 

– revízie, atesty – nevyhnutné náklady na strojno-technologické zariadenia pri 

výrobe tepla a teplej úžitkovej vody. Sú povinné a realizované na základe 

príslušných zákonov. 

– výrobná réžia – metrológia, prepravné, atď. 

– správna réžia – školenia, audit, právne a poradenské služby, telefónne poplatky, 

poštovné známky, výpočtová technika, reklama a iné. 

– prenájom energetických zariadení – nájom hradený Mestu Bardejov za 

prenájom energetických zariadení podľa Dodatku č. 28 pre rok 2022 k Nájomnej 

zmluve, ktorý je sčasti investovaný do tepelného zariadenia. Výška nájmu je 

stanovená podmienkami Vyhlášky ÚRSO a je úmerná výške predaného tepla.  

Na rok 2022 je stanovená vo výške 370 000 €. 

 

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). 
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Účty 531, 532, 538 – daň z motorových vozidiel, daň z nehnuteľnosti (krytá 

plaváreň) a ostatné dane a poplatky (komunálny odpad, poplatky za rozhlas, správne 

poplatky, súdne poplatky, atď.). 

 

Účet 541 – náklady na investičný majetok k 30.6.2022 sú nulové, schválené 

investičné akcie sú priebežne realizované a zaúčtované budú v druhej polovici roka. 

 

Účet 548 – poplatky za členstvo v Slovenskom zväze výrobcov tepla (SZVT), 

finančné náklady za poistenie nehnuteľného a hnuteľného majetku, atď. 

           

Účet 551 – obsahuje odpisy majetku spoločnosti BARDTERM, s.r.o. a to na 

tepelnom hospodárstve a krytej plavárni a wellnesse. 

 

Účty 562, 568 – úrokové náklady za čerpanie úveru a ostatné finančné náklady 

(bankové poplatky).    

 

 

Náklady spolu k 30.6.2022 sú vo výške 3 199 553 €, čo je plnenie na 49,1 %. 

  

                 

Výnosy spoločnosti  

 

Účet 602  – výnosy spoločnosti BARDTERM, s.r.o. sú v prevažnej miere tvorené 

predajom tepla a teplej vody, poskytovaním služieb pre spoločnosť BARDENERGY, s.r.o., 

službami, ktoré poskytuje stredisko údržby a tržbami za služby poskytované krytou 

plavárňou, soľnou jaskyňou  a wellnessom. 

 

Účet 641 – tržby z odovzdaného investičného majetku (predaného mestu) sú zhodné 

s nákladmi na investičný majetok (účet 541), vykonávajú sa prevažne v druhej polovici roka  

a ich skutočná hodnota bude vyúčtovaná až za celý rok 2022. 

 

Účet  648 – príspevok z ÚPSVaR (zamestnanci plavárne počas pandémie      

COVID-19) a výnosy z poistných udalostí. 

 

 

Výnosy spolu k 30.6.2022 sú vo výške 3 500 720 €, čo je plnenie na 53,4 %. 

 

K 30.6.2022 dosiahla spoločnosť BARDTERM, s.r.o. hospodársky výsledok pred 

zdanením vo výške 301 167 €. 

 

 

2.  Stav pohľadávok a záväzkov 

 

Stav pohľadávok  za odber tepla a teplej vody bol k 30.6.2022 vo výške    

587 319,85 €, z toho po lehote splatnosti je 235 744,19 €. Pohľadávky podľa jednotlivých 

odberateľov sú uvedené v prílohe č. 2. 

 

K 30.6.2022 predstavovali záväzky spoločnosti BARDTERM, s.r.o. sumu 

271 980,95 €. Najvyšší záväzok z tejto sumy bol vo výške 148 819,61 € voči spoločnosti 

BARDENERGY, s.r.o. 
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TECHNICKÁ  ČASŤ 
    

 

1. 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. Výroba a dodávka tepla na 

ústredné kúrenie (ÚK) a prípravu teplej vody (TV) je 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 a predaj tepla sa realizuje v 30 kotolniach a 6 výmenníkových 

staniciach/OST. V trinástich kotolniach (K01 až K12 a K26) a v dvoch výmenníkových 

staniciach/OST (ŠH a MEDIC PARK) nakupujeme teplo od BARDENERGY, s.r.o., 

v ostatných vyrábame teplo zo zemného plynu v kondenzačných kotloch. Na výrobu teplej 

vody nakupujeme studenú vodu z VVS, a.s., ktorú aj v danom mesiaci vyfakturujeme tak na 

strane dodávateľa aj odberateľa. Nákup elektriny tvorí tretiu najvyššiu položku za nákup 

energií. 

 

 

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

 

  

Skutočnosť  

k 30.6.2021 

Skutočnosť  

k 31.12.2021 

Plán na rok 

2022 

Skutočnosť  

k 30.6.2022 

Rozdiel 

skutoč./plán 
% 

Vyrobené 

teplo v kWh 
2 400 000 6 183 640 13 857 592 7 252 078 6 605 514 52,33 

Nakúpené 

teplo v kWh 
41 904 300 70 066 070 57 000 000 31 781 339 25 218 661 55,75 

Predané teplo 

v kWh 
40 265 117 70 801 008 66 886 000 35 587 952 31 298 048 46,79 

Predaj teplej 

vody v m3 
78 948 152 473 152 300 77 145 75 155 50,56 

Spotreba 

plynu v kWh 
2 656 444 7 312 540 14 392 590 9 179 696 5 212 894 63,78 

Spotreba     

el. energie         

v kWh 

530 391 1 169 937 1 071 760 543 598 528 162 49,27 
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2. Stredisko údržby 

 

Počas polroka 2022 sme priebežne riešili a udržiavali technologické zariadenia 

v plynulom chode. Servis a údržba bola vykonávaná vlastnými zamestnancami 

a dodávateľskými firmami. Závady boli odstraňované priebežne, aby bola zabezpečená 

kontinuálna dodávka tepla a TV pre odberateľov bez vplyvu na štandardy kvality. 

Realizovali sme práce týkajúce sa znižovania nakupovaných energií, ktoré sú 

dominantnou položkou ceny tepla.  

Pracovníci údržby zabezpečovali odstránenie havarijných stavov, servis zariadení aj 

preventívne práce. Tepelné zariadenia sú v nepretržitej prevádzke počas celého roka. 

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

realizovali dodávateľskými firmami. 

 

 

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.  

V oblasti revízií sa vykonávajú pravidelné skúšky, odborné prehliadky a skúšky  

vyhradených technických zariadení tlakových, plynových a elektrických, skúšky  kotlov, 

horákov, expanzných nádob, regulačných staníc plynu, meranie úniku CO, meranie úniku 

plynu, revízie komínov a všetky práce v zmysle legislatívy, ktoré majú vplyv na 

bezpečnosť, ekonomiku výroby a distribúcie tepla. 

Tieto práce prebiehajú až do 1. septembra, kedy začína legislatívne vykurovacie 

obdobie. Po tomto dátume sme pripravení začať v prípade potreby s dodávkou tepla. 

 

 

  KRYTÁ  PLAVÁREŇ A WELLNESS 

 

    

Krytá plaváreň & wellness Bardejov bola po uvoľnení opatrení otvorená od 

26.1.2022 za výrazných obmedzení (vstup iba pre OP a OP+) a to iba v popoludňajších 

hodinách od 13:30 hod. do 20:30 hod.  

Od 1.3.2022 je bez obmedzení otvorená v celodennej prevádzke od 6:00 hod.         

do 21:00 hod.  

S účinnosťou od 16.5.2022 bol upravený cenník vstupov, pričom zmena sa dotkla 

iba vstupného do wellnessu, kde boli jednotlivé vstupy zvýšené o 2 eurá. 

  

 

 Za prvý polrok roku 2022 boli v Krytej plavárni & wellness Bardejov usporiadané: 

– 14.2.2022 – Valentín vo wellnesse - zvýhodnené vstupné pre páry 

– 8.3.2022 – MDŽ (deň pre ženy vo wellnesse) - vstup do wellnessu iba pre ženy              

+ ovocné občerstvenie v spolupráci s Jungle smoothie & juice shop 

– 1.6.2022 – MDD (deň detí) - plávanie pre deti na 1 hodinu zdarma  
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Využitie Krytej plavárne & wellness Bardejov za 1. polrok 2022: 

 

Bazén: obdobie od: 26.1.2022 do 30.6.2022:                  21 117 návštevníkov        

 

Wellness: obdobie od: 26.1.2022 do 30.6.2022:               4 289 návštevníkov  

 

 Soľná jaskyňa: obdobie od: 26.1.2022 do 30.6.2022:       1 314 návštevníkov 

 

 

 Spolu návštevníkov v Krytá plaváreň & wellness:          26 720 návštevníkov    

 

Tržby z pokladne za obdobie od 26.1.2022 do 30.6.2022:  59 052,30 eur. 
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