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PRÍHOVOR PODPREDSEDU PREDSTAVENSTVA  

A GENERÁLNEHO RIADITEĽA DPMK, a.s.  

ING. JURAJA HREHORČÁKA 

Váţený akcionár, 

Váţení členovia Mestského zastupiteľstva mesta Košice, 

Váţení členovia Dozornej rady, 

Váţení obchodní partneri, 

Váţení spolupracovníci 

 

V roku 2011 oslávila spoločnosť 120 rokov svojej existencie. Je to oveľa viac, ako ţivot 
človeka. A ten dopravársky ţivot v Košiciach poznamenali ako dni rozkvetu, tak i dni 
smútku. Mesto Košice, predtým uhorské, neskôr československé, maďarské, dnes 
slovenské , zaţilo v doprave rozvoj tramwayí, príchod prvých autobusov, hospodársku 
krízu, dve svetové vojny i odvlečené električky. Rozvoj hospodárstva znamenal stavbu 
električkovej rychlodráhy, výstavbu sidlísk a nové trate a linky na nich. Dnes je 
v prevádzke 15 električkových, 3 trolejbusové a 50 autobusových liniek o celkovom 
ročnom výkone cez 15 miliónov vozidlových kilometrov. Táto tradícia mestského 
dopravného podniku nás zaväzuje vytvárať predpoklady pre kvalitnú a bezpečnú 
mestskú hromadnú dopravu v Košiciach. 

Rok 2011 bilancujeme z hľadiska dosiahnutých výsledkov v oblasti dopravných výkonov, 
hospodárenia, financovania, realizácie zámerov v investíciách i z hľadiska kvalitatívnych 
zmien v mestskej hromadnej doprave. 

Dopravné výkony podľa zmluvy s Mestom Košice boli splnené; ubehnutých bolo 
15 141 829  vozkm, čo predstavuje plnenie zmluvy na 100,3 %. 

Celkové výnosy spoločnosti predstavovali 32 261 407 eur a  ich vývoj dosiahol index 
poklesu 0,96. Celkové náklady dosiahli výšku 33 655 572 eur a ich vývoj dosiahol index 
poklesu 0,99. Výsledkom hospodárenia za účtovné obdobie bola účtovná strata vo 
výške 1 394 165 eur. 

Plánované trţby z dopravnej činnosti neboli splnené, dosiahli hodnotu 12 579 172 eur, 
čo predstavuje 99,87 % plánu, ale ich vývoj má klesajúci trend; bázický index 2011/2008 
dosiahol hodnotu 0,919, čo predstavuje pokles o 1 108 440 eur a medziročný index 
2011/2010 mal hodnotu 0,996, čo znamená ďalší pokles o 40 942 eur.  

 



3  

Hospodárenie spoločnosti bolo poznamenané prírastkom nových úverov v sume 1 171 
459 eur na financovanie investícií. Zvýšila sa celková zadĺţenosť spoločnosti (85 %). 
V štruktúre pasív prevláda nízky podiel vlastného imania a vysoký podiel cudzích 
zdrojov. 

Zloţitú finančnú situáciu spoločnosti zhoršilo aj ukončenie súdneho sporu so 
spoločnosťou OutClaim, s.r.o.. Rozsudok vynesený v decembri bol v neprospech 
DPMK, a.s.. Po zváţení a vyhodnotení všetkých faktov a právnych analýz sme sa 
rozhodli tento spor ukončiť mimosúdnou dohodou, čím naša spoločnosť definitívne 
prišla o finančné prostriedky zablokované exekútorom od roku 2008. 

Z významných investícií bola realizovaná modernizácia električky T3, nákup 
technologického vozidla a midibusu. Súčasne v súvislosti s výstavbou Auparku mala byť 
realizovaná rekonštrukcia  kriţovatky koľajových tratí na Námestí Osloboditeľov. Na 
realizáciu tejto investície boli nakúpené koľajové komponenty, na stavebnú časť sa však 
finančné prostriedky nezískali. Kriţovatku bude potrebné zrekonštruovať v priebehu roku 
2012 alebo 2013. Spoločnosť na obstaranie investícií nedisponovala vlastnými zdrojmi 
a všetky nákupy boli financované z investičného úveru. Dotácia na kapitálové výdavky 
z rozpočtu mesta bola poskytnutá iba na rekonštrukciu zastávky MHD v celkovej výške 
10 836 eur.   

Nákup vlastných dopravných prostriedkov nebol realizovaný, nakoľko výzva na 
obstaranie v rámci OP Ţivotné prostredie nebola vyhlásená v pôvodne avízovanom 
termíne a presunula sa na rok 2012. 

V oblasti investícií je deficit na úrovni jednoduchej reprodukcie. Spoločnosť disponuje 
opotrebovaným vozovým parkom a v podobnom stave je aj infraštruktúra. Z tohto 
pohľadu sú investície do mestskej hromadnej dopravy nevyhnutné, ale pri poklese trţieb 
a neposkytnutej dotácii na kapitálové výdavky nie je reálne ich finančné krytie.     
     

Váţení kolegovia a kolegyne, dovoľte mi vysloviť poďakovanie všetkým za spoločne 
vykonanú prácu a prínos v plnení dosiahnutých výsledkov spoločnosti v roku 2011. 
Prácu, ktorá i napriek mnohým problémom doviedla mestskú hromadnú dopravu 
v meste Košice na úroveň kvalitne poskytovaných sluţieb, ktorú ročne vyuţívajú 
státisíce našich cestujúcich. Prajem Vám veľa pevného zdravia a úspechov 
v pracovnom i osobnom ţivote.   

 

        Ing. Juraj Hrehorčák  
                podpredseda predstavenstva 
            a generálny riaditeľ 
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CHARAKTERISTIKA AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI                         

 

ZAKLADATEĽ  SPOLOČNOSTI 
 

 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, so sídlom v Košiciach bola 
zaloţená listinou zo dňa 25.5. 1994 osvedčenou notárskou zápisnicou dňa 25.4. 1994 podľa 
zákona č. 513/91 Zb. v dôsledku zrušenia Dopravného podniku mesta Košice, štátneho 
podniku bez likvidácie, na základe uznesenia mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 301    
zo dňa 26. a 27.8. 1993. 
 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, vykonáva svoju činnosť na báze 
vlastných zdrojov a  dotácií z rozpočtu mesta Košice. 
 Spoločnosť nemá organizačnú zloţku v zahraničí.  
 

IDENTIFIKAČNÉ  ÚDAJE 
 

 Obchodné meno:     Dopravný podnik mesta Košice, 
              akciová spoločnosť 
 
 Sídlo:             Košice, Bardejovská 6 
 
 IČO:             31 701 914 
 
 Deň vzniku:              11.1. 1995 
 
 Právna forma:          Akciová spoločnosť 
 
 Základné imanie:    33 190 EUR 
 
 Telefón:  055/6407111 
 Fax:        055/6226400 
 E - mail: dpmk@dpmk.sk 
 
 

ŠTATUTÁRNY ORGÁN SPOLOČNOSTI 
 

Predstavenstvo:   JUDr. Zdeněk Schraml predseda predstavenstva 
           Ing. Juraj Hrehorčák  podpredseda predstavenstva 
           Ing. Martin Jaš   člen 
           Ing. Slavomír Joščák  člen 
           Ing. Róbert Gold, CA  člen 
 Za  spoločnosť  koná  predstavenstvo. 
 
Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, ţe k tlačenému alebo písanému obchodnému 
názvu pripojí svoj podpis predseda predstavenstva a ďalší dvaja členovia predstavenstva 
spoločne alebo podpredseda predstavenstva a traja členovia spoločne. 
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CHARAKTERISTIKA AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI             

 

 

DOZORNÁ  RADA  SPOLOČNOSTI 
 

 
 V roku 2011 dohliadala na činnosť predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej 
činnosti dozorná rada v tomto zloţení: 
  Ing. Stanislav Kočiš 

       predseda dozornej rady 
  Ing. Miloš Ihnát 
  MUDr. Ľubomír Demský 
  Ing. Mária Semančíková 
  Ivan Horváth 
 

ORGANIZAČNÁ SCHÉMA SPOLOČNOSTI 
 
 
 
 
 

 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
              Ing. Juraj Hrehorčák 

 
 
 
 

  Ing. Juraj Hrehorčák 

 
       Ing. Peter Šmihuľa, poverený riadením dopravy 
 
 
 

     
     
      Ing. Martin Jaš, riaditeľ marketingu a ekonomiky 

 
 
 
     
 
          Ing. Ondrej Turis, poverený riadením 
                    úseku techniky a údrţby 
 
 

 
    JUDr. Zděnek Schraml, riaditeľ úseku logistiiky a nákupu 
 
 

 

Valné zhromaţdenie 
 

 

Dozorná rada 
 

 

Predstavenstvo 
 

 

 

Generálny riaditeľ 
 

Úsek generálneho riaditeľa  

Úsek riadenia dopravy  

Úsek marketingu a 

ekonomiky 

Úsek techniky a údrţby 

Úsek logistiky a nákupu 
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CHARAKTERISTIKA AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI                
PREDMET  ČINNOSTI 
 

 

 

 
- pravidelná cestná osobná doprava 
- pohostinská činnosť 
- ubytovacie sluţby 
- oprava motorových vozidiel a ostatných strojov a zariadení 
- čistiace práce, autoumývarka  
- vyučovanie vedenia motorových  vozidiel 
- výstavba, opravy a údrţba tratí a dopravných zariadení 
- montáţ , oprava, údrţba elektrických zariadení do 1000 V 
  v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu 
- reklamná a propagačná činnosť 
- vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti bezpečnosti práce 
  v rozsahu odbornej spôsobilosti elektrotechnikov 
- prevádzkovanie Detskej ţeleznice  v Čermeli 
- vykonávanie psychologických vyšetrení 
- prenájom vlastných nebytových priestorov a priestorov zverených 
  do správy 
- veľkoobchod a maloobchod: koľajové vozidlá, trolejové vozidlá, 
  motorové vozidlá, náhradné diely, auto príslušenstvo, strojárske   
  výrobky, hutnícke výrobky, potravinárske výrobky 
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu predmetu činnosti 
- servis motorových vozidiel 
- nákup a predaj náhradných dielov motorových vozidiel 
- pravidelná mestská hromadná doprava trolejbusová  
- verejná pravidelná autobusová doprava na území mesta Košice 
- vyhradená pravidelná autobusová doprava na území mesta Košice 
  za úhradu zmluvným prepravcom  
- vyhradená pravidelná autobusová doprava na území mesta Košice 
  bez úhrady alebo len za čiastočnú úhradu prepravcom 
- montáţ, rekonštrukcia, opravy a údrţba: 

- elektrické zariadenia do 1000 V vrátane trakčných napájacích staníc, trakčného 
  vedenia električkových a trolejbusových dráh, električiek a trolejbusov 
  nevzťahuje sa na elektrické zariadenia ţelezničných 
  a lanových dráh 
- elektrické zariadenia nad 1000 V len to, ktoré slúţi na 
 napájanie a skúšanie električkových a trolejbusových dráh vrátane električiek           
 a  trolejbusov 

- vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava 
- pravidelná mestská hromadná doprava električková 
- prevádzkovanie električkovej dráhy 
- prevádzkovanie trolejbusovej dráhy 
- prevádzkovanie medzinárodnej nepravidelnej autobusovej dopravy 
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CHARAKTERISTIKA AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI            
 
 
 
 Hlavným cieľom spoločnosti je zabezpečovať pravidelnú mestskú hromadnú dopravu 
v Košiciach. 
 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, zabezpečuje uţ 121 rokov 
mestskú hromadnú dopravu osôb v meste Košice, ktoré má rozlohu 248 km

2
 a počet 

obyvateľov mesta Košice je 241 tisíc. Svoje sluţby poskytuje nielen Košičanom, ale aj 
cestujúcim z prímestských častí. 
 
 
 Spoločnosť prevádzkuje 3 druhy trakcií - električkovú, trolejbusovú a autobusovú.            
K 31.12 2011 disponovala vozovým parkom s počtom 117 električiek, 27 trolejbusov a 204 
autobusov. 
 Dopravná sieť verejnej hromadnej dopravy: električková doprava 33,7 km, 
trolejbusová doprava 13,1 km a autobusová doprava 174,1 km, spolu 180,4 km. 
 Na tejto sieti bolo 49 električkových , 30 trolejbusových a 222 autobusových zastávok 
(názvov) a 613 zastávkových stanovíšť (označníkov). 
 Spoločnosť vykonávala prepravu na 62 linkách pravidelnej hromadnej dopravy – 15 
električkových, 2 trolejbusových, 45 autobusových. 
 
 
 
 
 

ROZVOJ DOPRAVNÝCH SLUŢIEB 
 

 
 
 
 
 Rozvoj sluţieb spoločnosti bol orientovaný do pravidelnej verejnej dopravy tvoriacej 
96,1 % všetkých dopravných výkonov hromadných dopravných prostriedkov ( vo vozkm ), 
tieţ do pravidelnej fakturačnej dopravy ( 3,3 %) a verejnej dopravy mimo mesta ( 0,6 % ). 
 Výkony mestskej hromadnej dopravy ( v ubehnutých vozkm ) dohodnuté v rámci 
zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme uzavretej medzi mestom Košice a akciovou 
spoločnosťou boli splnené na 100,3 %; plán 15 100 000 vozkm, skutočnosť 15 141 829 
vozkm. 
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VYBRANÉ  UKAZOVATELE  SPOLOČNOSTI                          
Štruktúra  dopravy podľa ubehnutých vozových kilometrov ( v % ) 

 
  rok 2011 rok 2010 rok 2009 

Pravid.verej.mestská hromadná doprava 96,1 95,4 94,5 

Fakturačná doprava 3,3 3,3 4,5 

Verejná hromadná doprava-mimo mesta 0,6*) 1,3 1,0 

*) ukončená k 1.8.2011    

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Dopravné výkony v ubehnutých vozových kilometroch  ( v tis. vozkm ) 

    

  rok 2011 rok 2010 rok 2009 

Dopravné výkony celkom 15 727 16 072 16 292 

z toho:       

Električková koľajová doprava 3 841 3 832 3 862 

Autobusová cestná doprava 10 590 11 027 11 348 

Trolejbusová cestná doprava 1 296 1 213 1 082 
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VYBRANÉ  UKAZOVATELE  SPOLOČNOSTI                          

Počet prepravených osôb    ( v tis. ) 

  rok 2011 rok 2010 rok 2009 

Počet prepravených osôb celkom 89 332 91 981 94 452 

z toho:       

Električková koľajová doprava 25 131 25 378 25 524 

Autobusová cestná doprava 56 080 58 921 61 935 

Trolejbusová cestná doprava 8 121 7 682 6 993 

    
 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Ponúknuté miestové kilometre   ( v tis. miestkm ) 

    

  rok 2011  rok 2010 rok 2009 

Ponúknuté miestkm celkom 1 629 408 1 671 538 1 669 714 

z toho:       

Električková koľajová doprava 471 415 473 498 464 998 

Autobusová cestná doprava 1 006 106 1 055 129 1 077 191 

Trolejbusová cestná doprava 151 887 142 911 127 525 
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REALIZÁCIA INVESTIČNEJ POLITIKY SPOLOČNOSTI 
 
 
 Obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku v roku 2011 spoločnosť 
realizovala z vlastných zdrojov, najmä z úveru v sume 1 252 719 EUR a dotácie na 
kapitálové výdavky z rozpočtu Mesta Košice v sume 10 837 EUR. 

 

 Obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku: 
 
           v EUR 
Obstarané investície:        1 263 556 
 
Modernizácia električky Vario          607 529 
Osobné motorové vozidlo (leasing) 5 ks           56 792 
Midibus IVECO First            114 900 
Technologické vozidlo „ Renault Midlum “         239 000 
Rekonštrukcia električkovej kriţovatky 
Námestie osloboditeľov           220 577 
Električkové ostrovčeky             11 363 
Ostatné investície              13 395 
 
 Nákup vlastných autobusov nebol realizovaný. 
 
Električky ( vek od doby zaradenia do prevádzky ) 

Typ  Celkom 

( ks ) 

Skutočný priemerný 

vek   ( v rokoch ) 

T3 67 25,67 

T6A5 29 19,27 

T3MOD 1 27,95 

Vario LF - 01 1 27,89 

KT8D5 11 21,99 

KT8D5.RN2 8 21,55 

Spolu 117 23,49 

 

Električky ( vek od doby vykonania rekonštrukcie ) 

Typ  Celkom 

( ks ) 

Korigovaný priemerný 

vek   ( v rokoch ) 

T3 67 24,74 

T6A5 29 19,27 

T3MOD 1 9,19 

Vario LF - 01 1 0,01 

KT8D5 11 21,99 

KT8D5.RN2 8 5,39 

Spolu: 117 21,46 
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VYBRANÉ UKAZOVATELE – veková štruktúra dopravných prostriedkov 

 
 
Autobusy ( vek od doby zaradenia do prevádzky ) 
 

Typ  Celkom 

( ks ) 

Skutočný priemerný vek 

od doby zaradenia 

do prevádzky ( v rokoch ) 

Skutočný priemerný 

vek ( v rokoch ) po 

renovácii(GO,prestavbe a 

pod.) 

Ikarus  280.08 1 21,31 21,31 

Ikarus  280.87 0 0 0 

Ikarus  435.18 8 14,64 14,64 

Karosa  B  741.1908 4 19,94 8,22 

Karosa  C  744.20 2 21,72 8,96 

Karosa  B  941.1962 11 10,88 10,88 

Irisbus Citelis 18m CNG 29 1,83 1,83 

Solaris Urbino  15 34 9,15 9,15 

Solaris Urbino CNG 1 6,86 6,86 

Solaris Urbino  18 3 5,93 5,93 

Ikarus  415.30 6 14,52 14,52 

Karosa  B  732.00 16 22,82 22,82 

Karosa  B  932 32 12,64 12,64 

Karosa  B  952.1714 10 8,80 8,80 

Novoplan  C  12 3 12,01 12,01 

Karosa  B  732.CNG 15 21,48 8,12 

Karosa  B  952.1718 1 7,08 7,08 

Solaris Urbino  12 3 7,67 7,67 

Tedom C12G 19 4,01 4,01 

Spolu 200 10,91 9,54 

 

 
 
Trolejbusy ( vek od doby zaradenia do prevádzky ) 
 

Typ  Celkom 

( ks ) 

Skutočný priemerný  

vek   ( v rokoch ) 

15 TR  10/7 15 18,31 

15 TR  10/7M 5 12,77 

14 TR  14/7 7 12,34 

Spolu 27 15,74 
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VYBRANÉ UKAZOVATELE - veková štruktúra dopravných prostriedkov 
 
 
 

Typ Celkom 
( ks ) 

Skutočný priemerný vek 
od doby zaradenia 

do prevádzky ( v rokoch ) 

Man RHC464 Lion Star 1 5,97 

Isuzu Q Bus 31 Turqui 1 5,97 

Karosa B732.1652-Autoškola 1 21,61 

Karosa B932.1690-Autoškola 1 12,04 

Spolu: 4 11,40 

 

 
 
Zoznam cestných vozidiel vyradených  počas roku 2011: 
P.č. Evidenčné číslo Typ Vyhotovenie Vyradenie E.č.DPMK 

1 KE 122 CC Avia Chavdar ŠPEC. 28.11.2011 8113 

2 KE 407 AB Ikarus 435.18 M-KLB. 17.08.2011 4307 

3 KE 317 BY Ikarus 435.18 M-KLB 27.07.2011 4304 

4 KE 368 BU Karosa B 941.1962 M-KLB 27.07.2011 3202 

5 KE 470 BU Karosa B 941.1962 M-KLB 27.07.2011 3207 

6 KE 743 CB Karosa B 941.1962 M-KLB 26.01.2011 3213 
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VYBRANÉ  UKAZOVATELE  SPOLOČNOSTI                          
 

Štruktúra obstaraného dlhodobého hmotného a nehmotného  

majetku z dotácie na kapitálové výdavky z rozpočtu mesta  

 ( v EUR )   

    

  rok 2011 rok 2010 * rok 2009 

  10 837 0,00 6 138 683 

Dopravné prostriedky - autobusy     3 693 580 

Električkové ostrovčeky 10 837     

Rekonštrukcia koľajovej trate     1 678 342 

Modernizácia autobusov a električiek     584 213 

Stroje a zariadenia     50 691 

Technologické vozidlá     46 640 

Výpočtová technika a softvér       

Odbavovací systém - BČK       

Rekonštrukcia - dielne a garáže na PCD     85 217 

Riad.infor. a kontrolný systém       

*) Dotácia na kapitálové výdavky z rozpočtu Mesta Košice nebola poskytnutá. 
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VYBRANÉ  UKAZOVATELE  SPOLOČNOSTI                          
 

Štruktúra obstaraného dlhodobého hmotného a nehmotného 

majetku z vlastných zdrojov vrátane úveru 
 ( v EUR )    

  rok 2011 rok 2010 rok 2009 

  1 252 719 2 063 219 105 200 

Stroje a zariadenia 239 219 64 645 8 311 

Stavebné investície a rekon.koľaj.tratí 232 279 1 869 414 13 518 

Modernizácia dopravných prostriedkov 607 529 4 764 5 060 

Softvér,výpočtová technika 2 000 9 052 21 144 

Autobusy a vozidlá 171 692 115 344 17 167 
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 2011 Index 

2011/2010 
2010 Index 

2010/2009 
2009 

Celkový počet zamestnancov 
( Ø stav ) 

 
1 105 

 
0,981 

 
1126 

 
0,997 

 
1 129 

Trţby za vlastné výkony a tovar 
( v EUR ) 

 
13 293 088 

 
0,997 

 
13 329 490 

 
0,982 

 
13 574 102 

Trţby z dopravnej činnosti 
( v EUR ) 

 
12 579 172 

 
0,997 

 
12 620 114 

 
0,989 

 
12 759 374 

Náklady celkom 
( v EUR ) 

 
33 655 572 

 
0,995 

 
33 827 750 

 
1,006 

 
33 634 529 

Ubehnuté vozkm 
( v tis. vozkm ) 

 
15 727 

 
0,978 

 
16 072 

 
0,986 

 
16 292 

Prepravené osoiby 
( v tis. ) 

 
89 332 

 
0,971 

 
91 981 

 
0,974 

 
94 452 

Trţby / 1 vozkm 
( v EUR ) 

 
0,80 

 
1,013 

 
0,79 

 
1,013 

 
0,78 

Náklady / 1 vozkm 
( v EUR ) 

 
2,14 

 
1,019 

 
2,10 

 
1,015 

 
2,06 

Náklady / 1 EUR trţieb 
( v EUR ) 

 
2,54 

 
0,948 

 
2,68 

 
1,008 

 
2,64 

 

Hodnoty ukazovateľov likvidity v roku 2011 v porovnaní s predchádzajúcim rokom: 

 rok 2011 rok 2010 optimálna hodnota 

likvidita  I 0,42 0,59 0,9 

likvidita  II 1,00 1,19 1,5 

likvidita III 1,23 1,45 2,5 
 

            Disponibilné zdroje likvidity na krytie krátkodobých záväzkov sú nedostatočné. Trend 
vývoja je negatívny. 
 Krátkodobé záväzky dosiahli 54,9 % obeţných aktív, pričom ich pomer by nemal 
presiahnuť 40 %. 
 Čistý činný kapitál dosiahol hodnotu 45,1% ( v roku 2010 54,9 % ) z obeţných aktív  
( optim. hodnota 60% ). Jeho výška je 3 123 718 EUR, ( v roku 2010 bola 4 247 405 EUR ), čo 
je o 1 029 371 EUR menej oproti optimálnej hodnote. 
 Finančnú stabilitu vyjadruje miera zadlţenosti, ktorá dosiahla hodnotu 85,6 % ( v roku 
2010 77,6 % ). Ukazovateľ finančnej samostatnosti dosiahol hodnotu 14,4 % ( v roku 2010 
22,4 % ). 

Finančná analýza potvrdila: 
- maximálnu mieru zadlţenosti: spoločnosť podobného typu by mala dosahovať hodnoty 
  cudzieho a vlastného kapitálu pribliţne rovnaké,  
- nedostatočné hodnoty likvidity, čistého činného kapitálu a finančnej stability, 
- nepriaznivú rentabilitu v dôsledku záporného výsledku hospodárenia, 
- trţby a poskytnuté dotácie nepostačujú na zabezpečenie prevádzkových potrieb a investičný   
  rozvoj; spoločnosť nedostatok zdrojov financuje úvermi, ktorých prírastok dosiahol 248 360  
  EUR ( 4,1 % ), pričom trţby z dopravnej činnosti klesli o 40 942 EUR ( o 0,3 % ), 
- ďalšie zníţenie vlastného imania spoločnosti v dôsledku straty a zaúčtovania dlhodobých  
   rezerv, 
 -nevyhnutné posilnenie vplyvu akcionára v spoločnosti peňaţným, resp. nepeňaţným vkladom, 
  aby sa zabránilo úpadku spoločnosti: miera zadlţenosti vyjadrená vzťahom záväzkov  
  a vlastného imania je 344,3 % ( v roku 2010 175,5 % ). Čisté imanie dosiahlo zápornú hodnotu     
  11 195 338 EUR (v roku 2010 – 5 853 613 EUR).  
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Vo vývoji trţieb v roku 2011 za vlastné výkony a tovar bol pokles oproti 

predchádzajúcemu roku o 0,3  %. 
 Trţby z dopravnej činnosti poklesli oproti predchádzajúcemu roku o 0,3 %. 
 Celkové  výnosy  predstavovali 32 261 407 EUR a index poklesu dosiahol v porovnaní  
s predchádzajúcim rokom hodnotu 0,96. 
 Celkové náklady predstavovali 33 655 572 EUR a index poklesu dosiahol v porovnaní  
s predchádzajúcim rokom hodnotu 0,99. 
 Výsledkom hospodárenia po zdanení za rok 2011 bol účtovná strata -1 394 165 EUR. 
 

 

Štruktúra tržieb z dopravnej činnosti ( v EUR ) 
    

  rok 2011 rok 2010 rok 2009 

Tržby z dopravnej činnosti celkom 12 579 172 12 620 114 12 759 374 

z toho:       

Tržby z jednorázových cest. lístkov 3 568 572 3 556 804 3 592 709 

Tržby z časových cest. lístkov 5 631 427 5 809 853 6 158 202 

Tržby z fakturovanej dopravy 1 132 645 1 092 665 1 213 899 

Tržby z predaja cest.lístkov cez SMS 577 890 498 734 246 707 

Tržby ostatné 2 698 10 863 2 647 

Tržba elektronickej peňaženky 1 665 940 1 651 195 1 545 210 
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Štruktúra  nákladov a ich podiel na celkových nákladoch  
 ( v EUR ) 

 rok 2011 rok 2010 rok 2009 

Náklady celkom 33 655 572 33 827 750 33 634 529 

z toho:       

Spotrebované nákupy (materiál,PHM,       

energia, tovar) 10 384 833 10 037 362 10 267 963 

Služby 2 242 013 2 726 174 2 939 327 

Osobné náklady 16 037 616 16 409 234 15 365 718 

Odpisy DNM a DHM 3 017 442 3 450 062 3 778 733 

Ostatné náklady 1 973 668 1 204 918 1 282 788 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Štruktúra  krytia  nákladov na prevádzku  MHD   ( vEUR )  

 rok 2011 rok 2010 rok 2009 

Štruktúra krytia nákladov  33 655 572 33 827 750 33 249 463 

z toho:       

Tržby z dopravnej činnosti 12 579 172 12 620 114 12 759 374 

Výnosy z ostatných aktivít 4 182 235 4 862 845 5 220 886 

Dotácia z rozpočtu mesta 15 500 000 16 139 230 15 269 203 

Výsledok hospodárenia (-strata)+zisk -1 394 165 -205 561 -385 066 
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ÚČTOVNÉ POSTUPY A NÁVRH NA VYSPORIADANIE STRATY 
Ú č t o v n é   p o s t u p y 

 
Spoločnosť uplatňovala princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom 
o účtovníctve a postupmi účtovania pre podnikateľov platných v Slovenskej republike. 
 
Spoločnosť spracovala účtovnú závierku za podmienok jej sústavného a nepretrţitého 
trvania z hľadiska budúcich období. 
 

Účtovníctvo spoločnosti bolo vedené na základe dodrţania časovej a vecnej súvislosti 
nákladov a výnosov. Pre účtovanie nákladov a výnosov sa uplatňoval akruálny princíp. 
 
Spoločnosť uplatňovala princíp opatrnosti s predvídaním rizík, znehodnotení a strát, 
ktoré sa týkajú aktív a pasív a sú známe ku dňu zostavenia účtovnej závierky. 
 
Nakupované zásoby boli oceňované obstarávacími cenami, za ktoré boli nakúpené a 
nákladmi súvisiacimi s ich obstaraním. 
 
Kurzové rozdiely, ktoré vznikli v priebehu roka pri platbách, boli zaúčtované do 
nákladov, resp. výnosov. 
 

Dlhodobý majetok bol odpisovaný metódou rovnomerného odpisovania. Časť 
dlhodobého majetku prenajatého podľa nájomných zmlúv, ktorý spoločnosť pouţívala na 
svoju činnosť, bola evidovaná na podsúvahovom účte. 
 
 

Návrh  na  vysporiadanie  výsledku  hospodárenia 
 
Účtovnú stratu za rok 2011 v sume -1 394 165 EUR spoločnosť navrhuje vysporiadať 
zaúčtovaním na účet 429 – Neuhradená strata minulých rokov. 

Spoločnosť je kapitálovo poddimenzovaná, čo potvrdzuje stav záporného čistého 
imania a prekročenie max. hranice zadlţenosti ( nad 85,6 % ). Z týchto dôvodov 
spoločnosť predkladá akcionárovi návrh na úhradu strát z minulých rokov na 
zabezpečenie rozvoja akciovej spoločnosti a  jej nepretrţité pokračovanie v činnosti do 
budúcna. Spoločnosť by sa kapitálovo posilnila a v budúcnosti by sa nedostala do 
úpadku. 
 
 
Výročnú správu spracovala: Ing. Semančíková 
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INFORMÁCIA O VPLYVE ČINNOSTI SPOLOČNOSTI NA ŢIVOTNÉ 
PROSTREDIE ZA ROK 2011 

 
Spoločnosť prevádzkuje 204 autobusov MHD, od roku 2002 prebiehala postupná 

plynofikácia autobusov MHD. Počet plynofikovaných vozidiel k 31.12.2011 je 64 kusov. 
Prevádzkovanie ekologických vozidiel má zásadný vplyv na pokles škodlivých látok a 
emisií pri prevádzke, celkové zlepšenie environmentálnych dopadov MHD na ţivotné 
prostredie, bezpečnosť prevádzky. 

Prijatý Program odpadového hospodárstva (POH), je základným koncepčným 
materiálom pre oblasť riadenia odpadového hospodárstva, v ktorom je zhodnotený 
spôsob nakladania s odpadmi v prevádzkach spoločnosti z hľadiska mnoţstva a druhov 
odpadov v určenom období. Zber, zhodnotenie a zneškodnenie odpadov sa realizuje 
zmluvne prostredníctvom oprávnených organizácií. V spoločnosti je zavedený 
separovaný zber jednotlivých zloţiek z komunálneho odpadu (papier, plasty, sklo, kovy). 

 Niektoré druhy nebezpečných a ostatných odpadov spoločnosť odpredáva ako 
druhotnú surovinu. 

V oblasti ochrany ovzdušia sa zabezpečujú výpočty poplatkov za znečisťovanie 
ovzdušia zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia, vedenie prevádzkovej 
evidencie o zdrojoch znečisťovania a prostredníctvom autorizovanej firmy aj meranie 
emisií zo zdroja znečisťovania ovzdušia podľa platnej legislatívy o ochrane ovzdušia. 

V roku 2011 nedošlo k ţiadnej mimoriadnej udalosti ovplyvňujúcej negatívne 
ţivotné prostredie v meste Košice ( únik škodlivých látok do prostredia). V rámci 
vozového parku sme zmodernizovali jednu električku typu T3 na typ Vario LF. 
Pravidelným vzdelávaním zamestnancov v oblasti ţivotného prostredia a aplikácie 
nových zákonov v uvedenej oblasti zabezpečujeme ich uplatnenie na všetkých stupňoch 
riadenia.  
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INFORMÁCIA O VPLYVE ČINNOSTI SPOLOČNOSTI NA 
ZAMESTNANOSŤ V ROKU 2011 

 
V priebehu roka spoločnosť prešla niekoľkými menšími organizačnými zmenami, 

ktoré vyplývali z aktuálnej potreby práce. Vedenie spoločnosti priebeţne 
prehodnocovalo jednotlivé pracoviská za účelom  zefektívnenia vyuţitia pracovného 
času zamestnancov, prehodnocovalo popisy pracovných činností a následne boli 
prijímané opatrenia k zniţovaniu stavu zamestnancov. Spoločnosť v mzdovej a sociálnej 
oblasti i napriek uvedeným opatreniam nedosiahla uspokojivé výsledky. Disponibilné 
zdroje finančných prostriedkov v sume 1 814 949,68 EUR boli vyplatené na urovnanie 
dlhodobo pretrvávajúceho súdneho sporu z minulosti so spoločnosťou na vymáhanie 
pohľadávok voči neplatiacim cestujúcim, čo poznamenalo zníţenie miezd takmer 
u všetkých zamestnancov a tieţ v sociálnej oblasti zníţenie príspevku zamestnávateľa 
na doplnkové dôchodkové poistenie. Spoločnosti sa nepodarilo udrţať úroveň 
zamestnaneckých výhod v rovnakom rozsahu ako v predchádzajúcich rokoch. 

 
Plánovaný počet zamestnancov  v prepočítanom stave v roku 2011 bol 1 122, 

skutočný priemerný prepočítaný počet 1 105, z toho 536 vodičov MHD. 

 
Vzdelávacie aktivity za rok 2011 

 Školenia a kurzy, ktoré boli naplánované sa priebeţne realizovali. Predovšetkým sa 
jednalo o školenia vodičov, dispečerov, prepravných kontrolórov, riadiacich 
zamestnancov, novoprijatých zamestnancov, elektrotechnikov, zváračov, strojníkov na 
autoţeriav, motorových vozíkov, kuričov, ale aj školenia a semináre v dôsledku 
legislatívnych zmien. 
 Okrem vzdelávania formou externých školiteľov, boli realizované školenia  aj pre 
externých ţiadateľov v oblasti: 

- vzdelávania a overovania odbornej spôsobilosti zamestnancov trolejbusových  
                a električkových dráh a dopravy na električkových a trolejbusových dráhach, 

- zabezpečenie kurzov na získanie vodičského oprávnenia skupiny „D“ 

- zabezpečenie kurzov vodičov električiek a trolejbusov,  

- zabezpečenie kurzov pravidelného výcviku vodičov, 

- vykonávania vzdelávania zamestnancov prevádzkovateľov dráh a dráhových 
podnikov, 

- vykonávania a overovania odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na 
určených technických zariadeniach. 

        V priebehu roka 2011 spoločnosť vykonávala školenia pre externých ţiadateľov, za 
ktoré bolo spoločnosti uhradených 8 465 EUR.  

       Poskytovanie sociálnych výhod 
       Sociálny program definuje základné výhody, ktoré poskytuje zamestnancom  
z vyčlenených prostriedkov sociálneho fondu. Tieto prostriedky sa vynakladajú účelovo 
na skvalitňovanie starostlivosti zamestnancov v oblasti rekreačnej, kultúrnej, športovej, 
ale najmä v oblasti stravovania, rehabilitačných pobytov a sociálnych výpomocí. 
Sociálna politika a program starostlivosti o zamestnancov je nástrojom, ktorého cieľom 
je vytvoriť optimálne podmienky pre zamestnancov na ich pracovný výkon a v širšom 
kontexte aj na zvyšovanie ich spokojnosti, stabilizácie a spolupatričnosti.  
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HLAVNÉ ZÁMERY ROZVOJA MESTSKEJ HROMADNEJ DOPRAVY 

Spoločnosti bol v septembri 2009 udelený spoločnosťou EUROCETT SK, s r.o. 
certifikát pre systém manaţérstva kvality v súlade s poţiadavkami STN EN ISO 
9001:2009 pre oblasť Správa podniku, autobusová, trolejbusová a električková doprava. 
Tento certifikát zaväzuje všetkých zamestnancov a.s. k neustálemu zvyšovaniu kvality 
vo všetkých činnostiach, k zdokonaľovaniu a zefektívňovaniu všetkých procesov, čo 
smeruje k zvyšovaniu kvality poskytovaných sluţieb. Okrem systému manaţérstva 
kvality je zavedený a udrţiavaný systém riadenia bezpečnosti podľa STN OHSAS 
18001, systém environmentálneho manaţérstva podľa STN EN ISO 14001.  

V septembri 2011 bol vyššie uvedenou certifikačnou spoločnosťou realizovaný druhý 
dozorový audit systému manaţérstva kvality. Audítori posúdili existujúci manaţérsky 
systém z hľadiska zhody s poţiadavkami normy STN EN ISO 9001 a usúdili, ţe naša 
spoločnosť má dostatok kvalifikovaných pracovníkov k zaisteniu realizácie procesov, má 
zdroje pre riadenie a zabezpečovanie procesov, v pravidelných intervaloch monitoruje, 
preveruje a vyhodnocuje procesy, preskúmava v pravidelných intervaloch efektívnosť 
systému manaţérstva kvality a zaisťuje  zdroje k zlepšovaniu jeho efektívnosti. Systém 
manaţérstva kvality je funkčný a v potrebnom rozsahu dokumentovaný. Organizácia má 
predpoklady pre uplatňovanie, udrţovanie a zlepšovanie systému manaţérstva kvality 
vo vyššie uvedenom obore.  

Vrcholový manaţment pravidelne zaisťuje pre príslušné funkcie a na príslušných 
úrovniach akciovej spoločnosti vypracovanie cieľov kvality, BOZP a environmentu. Ciele 
kvality, BOZP a environmentu sú záväzné pre všetkých zamestnancov spoločnosti 
najmä pri realizácii procesov, ktoré majú vplyv na výslednú kvalitu poskytovaných 
sluţieb. Ciele IMS plánované pre rok 2011 boli v prevaţnej miere naplnené, o čom 
svedčia aj nasledovné závery a vyhodnotenia. 

Na našej internetovej stránke www.dpmk.sk je pre turistov k dispozícii stručný 
výňatok tarify. Sekcia: Cestovanie - Fares excerpt for foreign visitors. Počas MS v 
ľadovom hokeji bola zriadená linka 5 ako posilový spoj s celodennou prevádzkou. 
Všetky linky MHD – autobusy , električky, trolejbusy prechádzajúce okolo Steel arény 
boli posilnené v závislosti od potreby, od atraktívnosti hokejového stretnutia. V priemere 
bolo vypravených v čase odvozu cca 15 – 17 posilových spojov. Nárast počtu 
garantovaných nízkopodlaţných sluţieb nebol splnený v takej výške, ako bolo 
predpokladané. Dôvodom je zastavenie obnovy vozidlového parku nízkopodlaţnými 
vozidlami. Zvýšenie kapacity na linke R4 v čase striedania študentov v úseku OC 
Optima - ŠTU o 20% oproti stavu k 1.12.2010 bolo splnené, zadefinované sú zvozové a 
rozvozové kolá v čase začiatkov a koncov vyučovacích blokov Technickej univerzity, 
ponúkaná kapacita u desiatich dovozov/zvozov vzrástla z 3300 miest v roku 2010 na 
4200 miest v roku 2011, čo je nárast o 27%.  

V roku 2011 bolo vymenených 23 ks stojanov autobusovej dopravy a 10 ks stojanov 
električkovej dopravy. Bola realizovaná oprava cestno-koľajových prechodov v 
kriţovatke Most VSS, 1 ks pri Autocampingu, pri Amfiteátri a prechody pre peších na 
ţelezničnej stanici, oprava prechodu pri Kine Druţba a kriţovatke Krajský súd. Bola 
prevedená oprava výmenových častí výhybiek č. 142 a 155 a oprava výhybky č. 115 
výmena srdcovky a výmenovej časti.  

Čo sa týka zabezpečovania spolupráce s dodávateľmi, tá je realizovaná len s takými 
dodávateľmi, ktorí kvalitou svojich prác – sluţieb umoţnia realizovať kvalitný a bezpečný  
produkt a tak uspokojiť potreby svojich zákazníkov. S dodávateľmi je vykonávané aj  
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HLAVNÉ ZÁMERY ROZVOJA MESTSKEJ HROMADNEJ DOPRAVY 

 
osobné jednanie, aby sa prípadné omeškania dodávok včas analyzovali a prijali 

účinné opatrenia. Kaţdý dodávateľ je hodnotený podľa dotazníka, ktorý je súčasťou OS. 
V oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) referát ochrany práce 

prostredníctvom periodických školení a na poţiadanie referátu vzdelávania zabezpečuje 
u zamestnancov pravidelnú odbornú prípravu v snahe rozvíjať ich povedomie 
o zásadách BOZP. V rámci pravidelných školení o zásadách BOZP a ochrane ţivotného 
prostredia sú zamestnanci informovaní aj o šetrení pri pouţívaní materiálov kaţdého 
druhu, o predchádzaní vzniku odpadov a o potrebe dodrţiavania separovaného odpadu.  

V oblasti zlepšenia kvality ţivotného prostredia boli vysadené nové stromy na 
Stredisku umývacieho centra a v Šaci. Bolo zrealizované diaľkové ovládanie ohrevu 
výhybiek na kriţovatke Trieda SNP – Bardejovská. Na olejovom hospodárstve čerpacej 
stanice na Všešportovom areáli boli vykonané skúšky tesnosti podlahy a v sklade olejov 
a sedimentárnej nádrţe čističky odpadových vôd na Hornádskej skúšky tesnosti nádrţí.     

Cieľom spoločnosti je udrţiavať a neustále zlepšovať integrovaný manaţérsky 
systém, čo vyţaduje pravidelne analyzovať súčasný stav v jednotlivých oblastiach, 
pochopiť podstatu poţiadaviek uvedených noriem a ich prvky v plnom rozsahu uplatniť v 
riadených procesoch. 
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120. VÝROČIE MESTSKEJ HROMADNEJ DOPRAVY V KOŠICIACH 

HLAVNÉ ZÁMERY ROZVOJA MESTSKEJ HROMADNEJ DOPRAVY 

Pero básnika, či štetec maliara by snáď ľahšie dokázali opísať tú „hrdú dámu“, 
ktorá minulý rok oslávila 120. výročie svojho zrodenia. Dámu, pre ktorú pracovitosť a 
zanietenosť uspokojovať potreby ostatných občanov mesta sú samozrejmosťou, dámu, 
ktorej zrelosť a skúsenosti, napriek doby plnej politických zmien a hospodárskych kríz, 
jej pomáhajú prekonať úskalia kaţdodenného ţivota. Dámu, ktorá bola dlhé roky od 
svojho vzniku zmietaná detskými chorobami, teraz boriaca sa so starobou a zvýšenou 
starostlivosťou o kaţdú bunku svojho tela, odolávajúc tlakom expandujúcich aţ 
agresívnych ţralokov súčasnosti, ktorí s vidinou ľahko zarobených finančných 
prostriedkov bez mihnutia oka potláčajú tradičné hodnoty a morálne princípy. 
 

Aj takto môţno opísať spoločnosť, ktorá v roku 2011 oslávila 120. výročie vzniku 
MHD v Košiciach. Pri tejto príleţitosti sa dňa 16.9.2011 konal slávnostný akt krstu 
modernej električky typu VARIO LF. Energeticky úsporná nízkopodlaţná električka s 
výkonom  elektromotorov porovnateľným s výkonom motora elegantného offroudového 
VW Touarega spĺňa najvyššie kritéria  obsluţnosti pre imobilných občanov (vozičkárov), 
starších občanov, či mamičky s kočíkmi.  
Z hľadiska technického rozvoja a investičného plánovania bola táto investícia  vo výške 
600 tis. eur   jednou z mála investícií, ktorá uzrela svetlo sveta. Je poľutovania hodné, 
ţe mesto ako náš jediný akcionár aj napriek tomu, ţe sme sa v roku 2011 stali 
usporiadateľmi MS v ľadovom hokeji nenaplnilo svoje sľuby a plánovaná rekonštrukcia 
koľajovej kriţovatky na Námestí osloboditeľov, ako aj cestno-koľajového prejazdu v 
kriţovatke ulíc Tr. SNP- Ipeľská/Ondavská z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov 
neboli uskutočnené aj napriek faktu, ţe koľajová konštrukcia kriţovatky bola  rok vopred 
u výrobcu objednaná a dodaná za týmto účelom. 
 

V súvislosti s nedostatkom vozidiel slúţiacich hlavne pre práce na trolejovom 
vedení bolo zakúpené špeciálne montáţne vozidlo vybavené adaptérom a zdvíhacou 
noţnicovou pracovnou plošinou NPi 400/2500. Dvojcestné vozidlo RENAULT  
DUOTRAM – NP je určené pre jazdu a prácu na ceste a ďalej pre jazdu a prácu na 
električkovej dráhe s otvoreným koľajovým zvrškom, ktorý sa osvedčil pri rekonštrukcii 
koľajových tratí a jeho nárast si aj v budúcnosti bude vyţadovať potrebu zabezpečenia 
podobných vozidiel s uvedenou špecifikáciou. 
Z dôvodu hospodárnosti a zniţovania  nákladov na pohonné látky v rámci mestských 
autobusových liniek s nízkou obsaditeľnosťou cestujúcimi bol na základe pozitívnych 
skúseností zakúpený druhý midibus továrenskej značky IVECO First s dĺţkou 8,04 m a 
obsaditeľnosťou 31 miest s vyhradeným jedným miestom pre invalidný vozík. 
 

Jednoznačne z uvedeného vyplýva, ţe rok 2011 bol v oblasti investícií iba 
obrazom celkového stavu spoločnosti, ktorá sa i naďalej borí s nedostatkom financií. 
Prevádzkovanie mestskej hromadnej dopravy si vyţaduje nemalé finančné prostriedky 
nielen k tomu, aby sa zvýšila kultúra a bezpečnosť cestujúcej verejnosti, ale uţ samotná 
prevádzka a údrţba je náročná na odbornosť a skúsenosti obsluhujúceho personálu. 
Ako sa v budúcnosti tieto aspekty zdravého a funkčného riadenia spoločnosti budú brať 
do úvahy ostáva na pleciach kompetentných ... 



37  

120. VÝROČIE MESTSKEJ HROMADNEJ DOPRAVY V KOŠICIACH 

HLAVNÉ ZÁMERY ROZVOJA MESTSKEJ HROMADNEJ DOPRAVY 

 
V roku 2011 oslávila mestská hromadná doprava v Košiciach svoje 120. výročie. 

V tejto súvislosti sa v rámci Európskeho týţdňa mobility uskutočnili viaceré podujatia 
podporujúce myšlienku nevyhnutnosti prevádzky hromadnej dopravy v európskych 
mestách. Najväčšou udalosťou roka z hľadiska prevádzky bolo zabezpečenie dopravy 
návštevníkov počas Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 2011, ktorú dopravca zvládol 
bez výraznejších komplikácií. Od júna 2011 došlo k zoptimalizovaniu jazdných časov 
a cestovných poriadkov električkovej dopravy. Touto úpravou došlo aj k potrebnému 
navýšeniu kapacity pri preprave študentov na vyučovacie bloky Technickej univerzity. 
Do prevádzky bol zaradený druhý midibus, ktorý premáva na linkách 22 a 30 
a nízkopodlaţná sólo električka Vario nasadzovaná na linky 2, 4 a R. 

V roku 2012 sa bude pokračovať v optimalizačných úpravách cestovných 
poriadkov autobusov a trolejbusov v zmysle začatých úprav u električkovej dopravy. 
Dôleţité je aj zreálnenie jazdných časov po otvorení NZC Aupark na Námestí 
osloboditeľov a zohruhovaní centra mesta. Pokračovať bude aj riešenie dopravy do 
nových a rozrastajúcich sa častí mesta, ako napr. Krásna – lokality Pri Mlyne a Na Hore 
či priemyselný park Pereš, kde uţ v súčasnosti pracuje cez 2 000 zamestnancov. 
Hlavným cieľom je z hľadiska dopravy udrţanie alebo zlepšenie ponúkaných intervalov 
liniek. Upgrade vozidlových palubných počítačov prinesie okrem pouţívania novej 
generácie bezkontaktných čipových kariet aj výrazný krok vpred v práci dispečingu 
DPMK. Online sledovanie vozidiel výrazne skvalitní chod dopravy ako aj pomôţe pri 
organizácii dopravy v prípade mimoriadnych prevádzkových udalostí na linkách MHD. 
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PREDPOKLADANÝ EKONOMICKÝ VÝVOJ SPOLOČNOSTI 
 

Spoločnosť je zaťaţená úvermi, ktoré spláca z vlastných zdrojov. V roku 2012 
bude potrebné splatiť podľa splátkového kalendára 2 629 872,00 EUR. Ročná splátka 
investičného úveru Slovenskej  záručnej a rozvojovej banke je vo výške 609 300,00 
EUR. Investičný úver bol čerpaný v roku 2007 na nákup autobusov značky TEDOM, 
ktorého splatnosť je v roku 2015. 

V decembri 2011 bol čerpaný prevádzkový krátkodobý úver. Splátka úveru banke 
UniCredit  Bank Slovakia vo výške 1 100 000,- EUR, s navýšením o 650 000,- EUR v 
januári 2012 je zmluvne dohodnutá v roku 2012. Nakoľko finančná situácia nie je 
dostatočná, bude potrebné poţiadať uvedenú banku o prolongáciu splátok na rok 2013. 
V mesiacoch júl – december 2010 bol čerpaný investičný úver na rekonštrukciu 
kriţovatky VŠA – Kuzmányho, pričom ročná splátka bola stanovená vo výške 173 
880,00 EUR. V mesiaci november 2010 bol čerpaný investičný úver na nákup 
mestského autobusu MIDIBUS, pričom splátka na rok 2012 je vo výške 10 692,00 EUR.  
Na nákup autobusu MIDIBUS vo výške 114 900,00 EUR, nákup montáţneho vozidla vo 
výške 239 000,00 EUR, technické zhodnotenie električky vo výške 606 410,00 EUR a 
obstaranie komponentov na rekonštrukciu Námestia osloboditeľov vo výške 211 149,00 
EUR bol čerpaný investičný úver vo výške 1 171 459,- EUR od banky UniCredit Bank 
Slovakia. Ročná splátka istiny  je vo výške 86 000,- EUR a úver bude splatný v roku 
2018. 

Zároveň bude potrebné rekonštruovať trate na Námestí osloboditeľov, trate na 
Sennom trhu, obstarať dopravné prostriedky, modernizovať električky, vykonať 
rekonštrukciu trolejového vedenia. MMK bol predloţený plán investičných akcií na rok 
2012 vo výške 19 963 000,- EUR. 

Kapitálový transfer na rok 2012 bol na základe schváleného rozpočtu MZ dňa 
21.3.2012 stanovený na 0,- EUR, vzhľadom na finančnú situáciu mesta. 

Súčasná ekonomická situácia nám neumoţňuje čerpať ďalšie investičné úvery. 
Riešením je poskytnutie dotácie na kapitálové výdavky z rozpočtu mesta na rok 2012, 
ako aj na rok 2013. 
 



Dopravnf podnik mesta Koiice. akciova spolodnosf, Bardejovsk6 6, 043 29 KoSice

Iao: 31701 914

AUDiTORSKA SPNAVA
o r{sledkoch overovania riadnej individurilngj udtovnej zrivierky spolodnosti

k 31. 12.2011

Prclov, Marec 2012



SPR-AVA NEZAUSLfHO AUDiTORA

Pre akcioo{rov spoloinosti Dopravny podnik mesta Koiice, akciovd spoloinost'
BardejovsL.i 6, 043 29 Koiice

Uskutoanili sme audit p lozenej fdtovnej zivierky spolodnosti Dopravnf podnik mesta

KoSice, akciov6 spoloinost'. so sidlom: Bardejovskri 6, 043 29 Koiice, ktorri obsahuie sLivahu

k 31. decembru 2011, r.jkaz ziskov a sret za rok kondiaci k uvedendmu ddtumu, a pozrrfunky,

ktord obsahujri prehl'ad viznamnich tatovnich ziisad a ldtovnich nret6d a d'alsie Wsvetluitice
pozr6mky.

Zodpovednost' wdehia spoloinosti za itovni zdvierku
Vedenie spoloinosti je zodpovedn6 za zostavenie a objektivnu prczent6ciu tejto ridtovnej

zrivierky v srilade so Zekonom o ildtovnictve d. 43112002 Z. z. v zneti jeho dodatkov aza
n6wh, implementiiciu a zachovAvanie intemich kontrol, ktord vedenie spoloinosti povaZ.uie za

potebnd pre zostaveDie idtovtrej zivierky. ktor6 neobsa.huje viznamnd nesp.iivnosti

v dosledku podvodu alebo chyby, d'alej viber a uplatiiovalie vhodnich idtovnich zisad
a idtovnich met6d, ako aj uskutoanenie [dtomlich odhadov primeran;ich za danlich okolnosti.

Zodpotednost' auditoru
Naiou zodpovednost'ou je q'jadrii n6zor na tito uato\.ni zivierku na ziiklade niiiho auditu-

Audit sme uskutoanili v silade s Medziruirodnimi auditorskimi itandardmi. Podl'a tichto
Standardov miime dodrZiavat' etickd poziadavky, naplinovat' a lTkonaf audit tak, aby sme

ziskali primeran6 uistenie, Ze ridto\.n6 zivierka neobsahuje viznamnd nespd\'arosti.

S[6asfou auditu je uskutodnenie postupov na ziskaide auditorskich d6kazov o sum6ch

a rldajoch vykrizanfch v irdtovnej zivierke. Zvolend postupy zivisia od rjsudku auditor4
wetane posfdenia rizika vliaamnfch nespravnosti v tldtovnej z6vierke, di u7 v d6s]edku

podvodu alebo chyby. Pri posudzovani tohto rizika auditor berie do irvahy intem6 kontroly

relevantnd pre zostavenie
a objeklivnu piezenl6ciu iiEtovnej Zvierky tatovnej jednotky, aby mohol nawhnuf auditorskd

postupy vhodn6 za da]Irich okolnosti, nie vaak za udelom q'jadrenia niioru na liairlnost'

intemich kontrol riitovnej jednolky. Audit d'alej obsahuje zhodnotede vhodnosti pouzitich
uatovnich zasad a fatovnich met6d a p meranosti fatovnich odhadov uskutodnenjch

manazmentom. ako aj zhodnotenie prezentiicie idtov[ej zivierky ako celku.

Sme presveddeni. ze auditorskd d6kazy. ktord sme ziskali. poskltuju dostalodni a vhodni
zaklad pre nds niizor.

Zi*lad prc dzot
. Spolodnost' dosiahla za sledovand obdobie v1l'siedok hospoddrenia stratu vo viske I 394 tis.

EUR. Spoloi[ost' dlhodobo dosahuje zipomli vjsledok hospoddrenia v rihmnej viSke
14 035 tis. EUR okrem staty za rok 2011

. Spolodnosl' je Tilovanou sllarlou v sridnom spore so spoiodnost'ou Outclaim. s.r'o;
spolodnosf v tejto slivislosti vykazuje v idtovrej zrivierke kdtkodobi rezervu vo viike 675

tis. EUR a dlhodobi rezervu vo v'-i!ke I 815 tis. EUR, do predstavuje 54 Yo tyk'zaniho
vlastndho imania.

. Uvery spolodnosti poskytnute bankami sir zabezpedend nasledovne:
. iver vo v:iske 101tis. EUR posk)'tnuty bankou Dexia banka Slovensko, a.s. je

zabezpeienli blaakozmenkou a hnutelhim majetkom,
. iver vo vlfike 1 684 tis. EUR poskytnutj bankou Dexia banka Slovensko- a.s. je

zabezpeaeni blankozmenkou a z6loZn;lm pr6vom na pohlad6vky vodi peiazn6nlu ilstavu,



. irver vo viske 1 171 tis. EuR poskytnuty bankou UniCredit Bank Slovakia, as' je

z,abezpeteni hnulelh:im majetkom, patron6tn)T n vyhlisenim. blankozrnenkou a

z5loinlfon pr6vom k pohl'adrvke z fdtov,
. kontokorc;tni uver vo v]fike 927 tis. EUR poskl'tl'tud bankou Unicredit Bark Slovakia,

a.s. je zabezpeaeni hnutel'n)im majetkom a blankozmenkou,
. dh;dobi fver vo vliske 2 437 tis. EUR posk]'tnuty bankou Slovensk6 ztuudnii

a rozvojov6 banka, a.s. je zabezpedenly' hnutefnim majetkom (19 ks autobusov)'

Uvedend skulodnosti bez prijalia adekvdtnych opateni predstavujri rizik6 prl3 riadne

pokradovanie v dinnosti spoloanosti.
Spolodnost' eviduje na ridte 378 pohfad6vky za priiiZky k cestovndmu vodi cestujfcim bez

piatneho cestovn;ho tslka z rokov 2006 aZ 2010 (analytick6 ttty 03, 07, 08. 09. 010)

v celkovej vjike 2 655 tis. EUR, ku ktorlm ma sFoloaflosi v)tvorenu opra\4ri polozku vo

\,1,!ke I 4"93-tis. EUR, 6o predstavuje 56 % hodnoty tichto pohl'adavok' Dalej spoloinosf

e;iduje pohl'ad6vky tohto charakteru zroku 2011 (anal)ticki ldet 0il) vo \:iske 616 tis'

EUR- k; ktorjrm je v)-tvorena opravne poloika vo {iike 31 t;s. EUR Z evidencie inkasa

pohl'ad6vok v1pl1ir,,4 Ze spolodnost' inkasuje do piatich rokov po vaiku lakichto
pohl'adrivok c"u 50 % i"h hodnoty, pridom itspeinosf vymoZenia v priebehu rokov kles6

a od tretieho roku po ich vzniku je {rspesnost' vFnozenia 1 ai 3 7o rodne. Vidka v)'tvorenej

opravnej poloiky podl'a fti5ho ndzoru nelTjadruje v plnej rjike riziko neinkasovania tichto
pohfadrivok.
Nemohli sme sa aiiastnit' ryzickej invent{ry z6sob. vzhl'adom na charakter ziznamov

spolodnosti sme sa nemohli presveddit' o nnoZstve ziisob a Wlyve na vlisledok hospoddrenia

inlimi auditorskjmi posrupmi.

Nrizor
PodLa ni-iho niizoru tdto\.ne z6vierka, okrem \'?l)nu skutodnosti uvedenich

v predch6dzajrlcom odsekq vyjadruje objektiwe vo v3etk'.ich vfznamnich stivislostiach

hnandnt situ6ciu spoloinosti Dopravnf podnik mesta Koiice, akciovi spolotnost' k31'
decembru 2011, vliiteaty ;ej hospoddrenia a peiazne toky za rok kon'iaci k dandmu datumu

v silade so Zdkonom o fatowlictve.

Bez toho, Ze by sme podmienili n6S ftizor upozorlujeme na skutodnost' uvedenri v bode 25

iasti G Pozl16mok k ridto.r,nej zAvierk€; spoloanosf vykazuje dlhodohf rezervl] na

zamestnaneckd pozitky v ceikove.j viike 1 305 tis. EUR ktor6 bola v roku 201I po p i kret

vlpoiitara pouzitim poistno-matematickich met6d. Staast'ou zaidtovania Yisledkov vlfpodtu

boio zandtovanie sumy 1 779 tis. EUR na t'archu visledkov minulich obdobi s dopadom na

znizenie hodnoty vlastn6ho imania.

Kosice. 26. Marca 20i2

ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o
Bastov6 38, 080 01 Presov
liceocia SKAU d.000124
oR OS Prdov- vl.c. 2365/P

_J-. al rl_
Zodpovedni auditor:
Ing. Branislav BaE4 CA
licencia SKAU 4.955



Dop@vni podnik mesta Ko5ice, akciov6 spoloduosf, Bardejovsk6 6, 043 29 Koiice
rao: 31 701 914

SPRAVA O OVERENJ SULADU V{RO'NEJ SPRAVY
S I]tTo\'},JoU ZAVIER]<dU SPOLO.NOSTI

k 31. t2.2011

Prelov, April 2012



sPRAvA NEzAltsr,tno auoironl

Pre akcionirov spoloinosti Dopravni podnikmesta Koiice, akciovri spoloinost'
Bardejovsk{ 6, 043 29 Ko5ice

Overili sme ridtovnu z6vierku spoloanosti Dopravni podnik mesta Ko5ice, akciovi
spoloinost', (dalei len spolodnost') k 31. 12. 2011, ku ktorej sme dia 26. marca 2012
vldali sprdru audirora v nasledujicom zneni:

,,Uskutoinili sme a dit ptiloZenej itovnej zavierlcy spoloinosti Dopruwt podnik,rEstd
Koiice, akciotti spoloinost', so sidlom: Bardejowkti 6. 043 29 Koiice, ktord obsahuje

suvahu k 31. decembru 2011, t!,kaz ziskot, a slrdl za rck koniidci k uvedendmu ddlumu,
a pozndmlcy, hord obsahujli prehlad yznamnlch iitorry|ch zdsad a itovnlch metdd
a d'aliie vysNetfuj ce pozruimlq-

Zodpove.lnost' vedenia spolotnosti at iitovni'."tivierka
Yede ie spoloinosti je zodpotedni za zosta\Jenie 4 objehfinu ptezentliciu tejlo liitot, ej
zLil)ielh) t sril.tde so Zdkortom o itovnictue i- 131/2002 Z- z- t znenf jeho (lodatko\) o zo
navrh, implementiciu a zachovAvanie internich tiontrol ldori vedenie spoloinosti
polazuje za potlebnd pre zostqvekie itovnej zdvierSt, ldord neobsahuje viznamni
nesprdvnosti v d6sledkt podvodu alebo chyblt, dalei liber a uplatilovdnie lhodnich
itovn!,ch zasad a itortlch et6d, al.a aj uskutoinenie iitowjch odhadov primeranlich

za danych olalnosti.

Zodpovednost' audltora
Naiou zodpovednostbu je ryjadtit' nAzor na t to liitovtdt zdvierku na ziHade ndiho
auditlt. Audit sne uskutoihili v s lnde s Medziruirodrlmi auditorswt i ltandardmi. Podlh

4,chto itandaldor flt@1e dodrziqral etickd poiiadavlE, napldnotal arykonat'audil lak,

aby sme ziskali primerani uistefiie, Ze iitovnLi zth'ierka neobsahuje vianamnd

nesprdvnosti.

Suiaslou auditu ie sk toinenie poslupov na ziskanie auditors$tch d6L,uo| o sumdch

a dajoch vykazanjch t tlitovnej zd,^ierkP. ZNoleni postury zti't'isia od isttdku aud[tora,

',trdtane posudenia rizika v!,znamni'ch nespttrnosti I tiitornej zdvierke, ii ui t d6sledku
podvodu alebo chyby. Pri posudzovani tohto rizil'& ouditor befie do tahy internd
kontoly
a objel,,th,nu prezentdciu iitornej zdvierlq itovnej jednotky, aby mohol natrhnit'
auditorsM poslupy thodnd za danj,ch okolnost{, nie riqk za iielom v1'jadrenia ruizoru na

uiinnosl intemich kontrol ito|kej jednotky. Audit dalei obsahuie zhodnotenie vhodnasti

pou;itich uitowich zhad a itowich detdd a primeranosti ito.rnich odhadov
uslrutoinenich manaimentotu, ako aj zhodtlotenie prezentdcie itovnei zit'ierlry ako celku-

Sme presredie i, Ze audltorsl<,i dOkazy, ktoft sme zlskoli, poshytuji dostatoin! a vhodn!
zdklad pre ndi ndzor.

Zdkloll prc ndzor
. Spoloinosl dosiahla za sledovani obdobie wlsledok hospoddrefiia stratu ro uiske I 391

tis. Et-lR. Spoloinosl dlhodobo dosahuje zdporni ulsledok hospodirenia v ihrnnej

dike 14 035 tis. EUR okrenx strary za rok 2011.
. Spoloituosl' je ialoranou stra ou v sitlnom spore so sPoloinoslbu OulClaim, s.r-o.:

spoloinost'v lejlo slrrislosti vyfutzuje v iitotnej zdvierke krdttadobi rezeruu vo tt'ike

2/4



675 tis. EtlR a dlhodobtlt rezervt ro rtlik 1815 tis- EUR, io prcdttawie 51 2i'

,,yk1Lani ho vlastni ho i mani a.

. [Jvery sPoloinosti poslElnuti ba katui si zabezpeiend nasledotne:
. tiier vo 1)i3ke- tlitis. EIJR poslqnutj' batxkou Dexia banka Slovensko' as .1e

zabezpei*ni blankozmenkou a hnutelryim maielkom'
. uver'vo ,11t. I AU fis- EUR postq)lnuti bdnkau Dexia-batxka- Slow-nsko, as ie

zabezpeiin! blankozmenkou a-zdloZnln prdtom na pohladintlg loii peilainimu

slatu,
. i"", io tg,ike I 171 tis. EIJR poskytnuti bankou Lt icredit Bank Slovakia' a s .ie

)oi"rp"tin1 hnutelnim ^oiitkai, 
pit'o'dtnym tyhlisenim' blankozmenkou a

zdloinj'm prdvom k pohfadd\)ke z iitor'
. t iiirrk*i, *vei ro ulike g27 tis. EUR poslEtnuri bankou UniCredit Bank

Slot akia, a.s. ie zabezpeieni' hnulewm tnajetkom a blankazmenkou'

. anoaot j ttuir vo ulike 2'tsz t;t. tun Postq't ut!' bankou .Slottenshi 
zdruind

a ronoiovd banka, a-s. ie zabezpeieqi hnutewm nlaietkom (19 ks auto,busot)

o L\,edenl ikutoinosti bez prijatia adekrdtnych oPatreni Predsttlruji riziki pre riadne

pobaiovanie v iinnosti spoloinosti.
. Spoloinost' eviduje na iite 378 pohtaddtky za prirailqt k cestorndmu voii cestujlicim

iez platniho ceitovniho l{stk"o i rokov 2006 di 2010 (analvticki 1tiry A3' 07 08 09'
-O-lOj 

, "aU*i tj'ike 2 655 tis. EUR. ku horim md spoloinost' rytuorerui oprarrui

ioilzt " ro ,y,st " I los tis. EuR, io predstatuje 56 ok hodnoty 
^tj'cltto 

pohladivok
'biiil 

"potoinott' "riduje 
pohfaddvlcy tohto charakretu z roltu z.o!! (analyficW iiet

Ol li ri 
"i,St" 

616 tis.-EiR' tat ktorjm je tyoorend opratnd.poloika uo ti'ik'e 3l tis.

iin. 2 "i'ii"""i" 
inktsa pohlhdcivoi '"vpljna, je spolotnosi inkosuje do piatich rokor

oo ,"nila, talcichto pohfidivok cca 50 o% ich hodnoty, priiom isPeinost' 'rymoZenia

7-priit"'nu *"t w Aua a od rtetieho rolat po ich vznilat je speinosl rymoienia I ai 3

% rcine. Vj,ika vttvorcnej opravnej potoilq podth naiho ndzoru netyjadruje I plnej

ulike riziko neinkasotania tj'chto pohladdvok

. Nenohli sme sa z iq$tnil flEick.j inventiry zdsob' Vzhladom na chatalder zdznamo'"'i"iii"rn'i ,*" ,o n"iihli iresvediit' o mnoisve zdsob a tplyve na uisledok

hospodtirenia inimi auditorswmi postupml

Ndzor"Piifa 
nAiho nazoru iitoNnd z'ivierka, okrem ''plrnu sbutoinosti n'edenich

7 i"a"nAir.i,i""i odseku tyjadruje objel<tb-ne ro vsetlq)ch riznannich,,sivislostiach

filnanintit siti,iciu spoloCnosti Dopruwt podnik esta Koiice' akciot'ri spo.loinosf k3l'
"i"""-ir" )ilt, ,itkab, i"i hospodi'inia a pehaini tolcv za rok koniiaci k dandmu

ditumu v silade so Z.dknnonl o 1ii[ornict're'

Bez toho, ie by sme podtuien i nAi ndzor upozoriiujeme fia 
-slantoinost' 

fiedeni l hode 25

Tiiti C poi"a-oi k irovnei zdvierke: spoloinost' tykazuje dlhodobi rezerl)u na

|i..rtnor""W pozitty v celkoiej uiike I305tis' EtJ& ktola bola | rckl 2011 po prri
it;t typolitani potiitim poistnio-matematickich metid Suiaslou zauitownia visledkov

iroai, UU ziictoranii smv I 7 79 tis EIIR na thrchu t'isledko! minuli'ch obdobi

s-hopado* na zri2erie hodnaty tlostndho imania "

Overili sme taktiez s(llad vlirodnej spr ry s lyisie uvedenou i'tovnou 
- 
z6vierkou Za

snrdvnost' zostavenja v"hoinei sprdrry je zodpovedn6 vedenie spoto'nosti Naiou 0lohouje

"IJJ' .^ 
-iU"a" 

"r.Lrriu 
.tu*uir[o o srilade qirodnej spr6vy s ridtovnou zivierkou.

d;"i; ;;; \rykonali v srllade s Medzinarodnimi auditorskjmi standardmi Tieto

V*a*ay p"Z.a"ft aby auditol napl6novai a rrykonal overenie tak' aby ziskal p meranf

istotn, je'inform6cie uveden6 vo l -foo6nej sprAve, ktore st predm€tom zobraze]],ia
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v tdtovnej zivie*e, sf vo vsetk:ich v:izna$nich stivislostiach v sflade s prisluinou
irdtovnou zavierkou. lnform6cie uvedend vo vjroinej spr6ve sme postidili s hform6ciami
uvedenjmi v fdtovnej zevierke k3l. 12. 2011. In6 irdaje a informricie, ako fdtovn6
informecie ziska[6 z irdtovnej z6vierky a ridtovnlich knih sme neoverovali. Sme

presveddeni, Ze \Tkona.nd overovanie poskltuje p merali podklad pre q,jadrenie rxizoru
auditora.

Podfa ruiiho ndzoru st uvedene idtovn6 informricie uveden6 vo viroanej spnive

spolodnosti za rok 2011 vo vielkjch {znamnjch sivislostiach v stlade s ridtovnou
zavierkou za tdto\n€ obdobie, za kto16 sa vyhotol'uje lfoodna sp16va.

V Koiiciach, dia 03 . Aprila 2012

B*-
ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o.
BaStovA 38, 080 0l Presov
licencia SKAU d. 000124
OR OS Presov, vl.a.2365lP

7-odpovednf auditor:
Ing. Branislav Bada, CA
licencia SKAU a. 955
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