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PRÍHOVOR PREDSEDU PREDSTAVENSTVA DPMK, a.s.
ING. JÁNA BENDŽALU

Vážený akcionár,
Vážení členovia Mestského zastupiteľstva mesta Košice,
členovia Dozornej rady,
Vážení obchodní partneri,
Vážení spolupracovníci
Rok 2004 je jubilejným – 10. rokom bilancovania celkovej činnosti a.s. Tento
rok, už aj s prihliadnutím na očakávané legislatívne zmeny, ktoré v rozhodujúcej
miere môžu ovplyvniť činnosť spoločnosti, možno hodnotiť pozitívne.
Podarilo sa nám opatreniami, či už v dopravnej činnosti, ale hlavne
v ekonomike zabezpečiť v podstate bezporuchový chod MHD, pričom môžem
konštatovať, že tieto sa v rozhodujúcej miere nedotkli tej najcitlivejšej oblasti a to
cestujúcich.
Aj keď ekonomika spoločnosti z titulu nízkych zdrojov financovania nás určitým
spôsobom nútila zvažovať úpravu cestovného, štatutárne orgány spoločnosti
regulovali celú činnosť hlavne vo IV. štvrťroku tak, aby k tomuto nepopulárnemu
kroku nemuselo dôjsť.
Ako už bolo konštatované, našou úlohou bolo nielen stabilizovať činnosť
a fungovanie spoločnosti vo vzťahu k cestujúcej verejnosti, ale aj pripraviť rozvoj
kvality poskytovaných služieb tak, aby konečný spotrebiteľ –cestujúci– pocítil rast
kvality v dopravnej činnosti. Som pevne presvedčený, že uplatnením bezkontaktných
čipových kariet sa realizujú naše zámery týkajúce sa vytvorenia takých podmienok,
aby cestujúci vynaložil svoje prostriedky len za skutočne poskytnutú službu. Tým
chcem naznačiť, že aj zásluhou akcionára, či už vedenia mesta, ale hlavne
Mestského zastupiteľstva sa podarí dobudovať aj ďalšiu etapu informačnokomunikačného systému.
Vedenie spoločnosti sa však orientuje aj na ďalšiu nie menej významnú
problematiku a tou je optimalizácia dopravných ciest, jej rozšírenie. Nedá mi, aby
som nespomenul náš zámer pre roky 2005 a 2006, kedy chceme ponúknuť
obyvateľom Košíc dokončenie ďalšej dôležitej etapy výstavby trolejbusovej trate
NMM – sídlisko KVP.
Aj keď som v úvode svojho príhovoru spomenul čiastočnú realizáciu a zámery
spoločnosti, nedá mi, aby som sa ešte nevrátil k roku 2004, v rámci ktorého sme
museli riešiť tak závažnú problematiku, ako je disproporcia medzi zdrojmi a potrebami
finančných prostriedkov, ale aj s neustálym nárastom cien vstupov a to hlavne
pohonných hmôt a niektorých druhov energií.
V roku 2004 sme prepravili viac ako 88 mil. cestujúcich a zároveň sme ubehli
v rámci celej dopravnej činnosti viac ako 16,3 mil. vozkm, čo je na úrovni roku 2003.
Z hľadiska technického rozvoja sme ukončili I. etapu plynofikácie autobusov
na pohon CNG, čo možno z hľadiska nielen ekologického, ale aj ekonomického
hodnotiť pozitívne. Taktiež pre zvýšenie bezpečnosti sme ukončili ďalšiu etapu
rekonštrukcie električkovej trate Južná trieda a predpokladám, že po doriešení
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PRÍHOVOR PREDSEDU PREDSTAVENSTVA DPMK, a.s.
ING. JÁNA BENDŽALU
celkovej koncepcie križovatky námestia Osloboditeľov sa táto stavba ukončí. Keďže
rok 2004 je z hľadiska financovania investícií absolútne prelomový a v roku 2005 sa
na rozvoji bude zásadne podieľať len mesto Košice, chcem vysloviť presvedčenie, že
nedôjde v tejto oblasti k stagnácii.
Záverom chcem poďakovať všetkým tým, ktorí sa podieľali na úspešnej
činnosti našej spoločnosti a vysloviť želanie, aby rok 2005, ale aj ďalšie roky, boli
úspešné a aby tí, ktorí našu mestskú dopravu používajú, boli s ňou spokojní.

Ing. Ján Bendžala
predseda predstavenstva
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CHARAKTERISTIKA AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI
ZAKLADATEĽ SPOLOČNOSTI
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, so sídlom v Košiciach bola
založená 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, dotácií zo štátneho rozpočtu a rozpočtu mesta Košice.
Spoločnosť nemá organizačnú zložku 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:

1 000 000,-Sk

Telefón: 055/6407111
Fax: 055/6226400
E - mail: dpmk@dpmk.sk

ŠTATUTÁRNY ORGAN SPOLOČNOSTI
Predstavenstvo: Ing. Ján Bendžala
predseda predstavenstva
Bc. Štefan Dutko
Ing. Pavol Titl
Ing. Ladislav Vozárik
Ing. Milan Popovič

Za spoločnosť koná predstavenstvo.
Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k tlačenému a písanému obchodnému
názvu pripojí svoj podpis predseda predstavenstva sám alebo dvaja členovia
predstavenstva spoločne.
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CHARAKTERISTIKA AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI
DOZORNÁ RADA SPOLOČNOSTI
V roku 2004 dohliadala na činnosť
podnikateľskej činnosti DR v tomto zložení:
Ing. Martin Jalč
predseda dozornej rady
Ing. Jozef Ondruš
Ing. Ladislav Lancoš
Ing. Lubomír Melichar
Ing. Magdaléna Nagyová

predstavenstva

a

uskutočňovanie

ORGANIZAČNÁ SCHÉMA SPOLOČNOSTI
Valné zhromaždenie

Dozorná rada
Predstavenstvo

Generálny riaditeľ
Ing. Igor Reiprich, CSc. *)
Úsek dopravný
Bc. Štefan Dutko

Úsek ekon.- obchodný
Ing. Pavel Krempaský

Technický .úsek

Úsek riad.ľud.zdrojov

Ing. Imrich Fráj

Ing. Štefan Pustelník

Prevádzka cestnej dopravy

Prevádzka koľajovej dopravy

Ing. Lubomír Melichar

Ing. Ondrej Turis

Prevádzka technického servisu
Imrich Brada

*) Od 7.1.2005; funkcia generálneho riaditeľa neobsadená; výkonom funkcie generálneho riaditeľa je poverený člen predstavenstva a
riaditeľ dopravy Bc. Štefan Dutko.
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CHARAKTERISTIKA AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI

PREDMET ČINNOSTI

- pravidelná mestská hromadná doprava koľajová
- pravidelná cestná osobná doprava
- pohostinská činnosť
- ubytovacie služby
- oprava motorových vozidiel a ostatných strojov a zariadení
- čistiace práce, autoumývarka
- vyučovanie vedenia motorových vozidiel
- výstavba, opravy a údržba tratí a dopravných zariadení
- montáž , oprava, údržba 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 železnice 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, autopríslušenstvo, 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
- montáž, rekonštrukcia, opravy a údržba:
- elektrické zariadenia do 1000 V vrátane trakčných napájacích staníc, trakčného
vedenia električkových a trolejbusových dráh, električiek a trolejbusov
- nevzťahuje sa na elektrické zariadenia železničných
a lanových dráh
- elektrické zariadenia nad 1000 V len to, ktoré slúži na
napájanie a skúšanie električkových a trolejbusových dráh vrátane električiek
a trolejbusov
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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 už 114 rokov
mestskú hromadnú dopravu osôb v meste Košice, ktoré má rozlohu 243,8 km2 a 235 tis.
obyvateľov. Svoje služby poskytuje nielen Košičanom, ale aj cestujúcim z prímestskych
častí.

Spoločnosť prevádzkuje 3 druhy trakcií - električkovú, trolejbusovú a autobusovú.
K 31.12 2003 disponovala vozovým parkom s počtom 128 električiek, 27 trolejbusov, 204
autobusov.
Celková prevádzková dĺžka siete električiek je 33,7 km, trolejbusov 13,1 km a autobusov
173,8 km. Na tejto sieti je 15 liniek električkových s dĺžkou 172,5 km, 3 linky trolejbusové
s dĺžkou 29,8 km a 45 liniek autobusových s dĺžkou 722,0 km.
V sieti bolo 48 električkových, 29 trolejbusových a 231 autobusových zastávok
(názvov) verejnej dopravy a 112 električkových, 57 trolejbusových a 527 autobusových
zastávkových stanovíšť.

ROZVOJ DOPRAVNÝCH SLUŽIEB

Rozvoj služieb spoločnosti bol orientovaný do pravidelnej verejnej dopravy
tvoriacej 94 % všetkých dopravných výkonov hromadných dopravných prostriedkov ( vo
vozkm ) tiež do pravidelnej fakturačnej dopravy ( 5,1%).
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 100,6 %.
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VYBRANÉ UKAZOVATELE SPOLOČNOSTI
Štruktúra dopravy podľa ubehnutých vozových kilometrov
rok 2004
94,0
0,0
5,1
0,1
0,8

Pravidelná hromadná doprava
Nepravidelná hromadná doprava
Pravidelná fakturačná doprava
Nepravidelná fakturačná doprava
Režijná a dielenská doprava

rok 2003
93,2
0,1
5,5
0,2
1,0

(v%)
rok 2002
93,6
0,1
5,1
0,3
0,9

Dopravné výkony v ubehnutých vozových kilometroch
( v tis. vozkm )
Dopravné výkony celkom
z toho:
Električková koľajová doprava
Autobusová cestná doprava
Trolejbusová cestná doprava
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rok 2004
16 329

rok 2003
16 505

rok 2002
16 991

4 189
11 162
978

3 954
11 604
947

4 188
11 804
999

VYBRANÉ UKAZOVATELE SPOLOČNOSTI
Počet prepravených osôb
( v tis. )
Počet prepravených osôb celkom
z toho:
Električková koľajová doprava
Autobusová cestná doprava
Trolejbusová cestná doprava

rok 2004
88 612

rok 2003
91 119

rok 2002
92 564

26 076
56 553
5 983

25 224
59 809
6 086

28 141
58 454
5 969

Ponúknuté miestové kilometre
Ponúknuté miestkm celkom

rok 2004

( v tis. miestkm )
rok 2003

1 646 123

1 638 631

493 526
1 041 124

465 863
1 064 769

111 473

107 999

rok 2002
1 703 537

z toho:
Električková koľajová doprava
Autobusová cestná doprava
Trolejbusová cestná doprava
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501 412
1 088 535
113 590

VYBRANÉ UKAZOVATELE SPOLOČNOSTI

REALIZÁCIA OBCHODNEJ POLITIKY OBSTARÁVANIA
DLHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku v roku 2004 bolo realizované podľa
plánu, ktorý predstavoval finančné zabezpečenie z prostriedkov dotácií zo štátneho
rozpočtu ( 175 000 tis. Sk ) a z vlastných zdrojov ( 7 937 tis. Sk ).
Mesto na rozvoj prispelo sumou 5 000 tis. Sk na rekonštrukciu električkovej trate
Námestie osloboditeľov – Južná trieda.

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku:

-

Autobusy veľkokapacitné nízkopodlažné - 8 ks,
Klasický autobus MVD 12 m – 1 ks,
Autobus veľkokapacitný 15 m – nízkopodlažný s pohonom na CNG – 1 ks,
Autobusy 12 m – nízkopodlažné - 2 ks,
Modernizácia autobusov na pohon stlačeným zemným plynom ( CNG ) – 5 ks,
Modernizácia električiek KT8D5 – nízkopodlažné – ,
Modernizácia električky prestavba na nízkopodlažnú,
Historická električka – 1 ks,
Programátorské práce pre informačný systém,
Prepojenie budov – optické káble,
Odbavovací systém cestujúcich v MHD – bezkontaktové čípové karty,
Rekonštrukcia električkovej trate Námestie osloboditeľov – Južná trieda,
Rekonštrukcia koľajového zvršku Vstupný areál U.S.STEEL časti električkovej trate
na úseku Moldavská cesta – Vstupný areál USSK,
PC – 6 ks.
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Štruktúra obstaraného dlhodobého hmotného majetku z dotácie
na kapitálové výdavky zo ŠR
rok 2004
174 962
104 473
36 909
28 800
4 780

Obstaraný dlhodobý majetok
Dopravné prostriedky - autobusy
Rekonštrukcia koľajovej trate
Modernizácia autobusov a električiek
Suché usmerňov.transformátory
Stroje a zariadenia
Ostatné stavebné investície
Odbavovací systém-BČK
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( v tis. Sk )
rok 2003
174 999
86 676
34 741
43 436
4 910
5 236
-

rok 2002
185 000
135 925
32 180
10 895
6 000
-

VYBRANÉ UKAZOVATELE SPOLOČNOSTI

Štruktúra obstaraného dlhodobého hmotného a nehmotného
majetku z vlastných zdrojov
rok 2004
7 937
270
2 697
2 165
249
2 556
-

Obstaraný dlhodobý majetok
Stroje a zariadenia
Stavebné investície a rekon.koľaj.tratí
Modernizácia dopravných prostriedkov
Doplatok z vl. zdrojov na investície (ŠR)
Softvér a programátorské práce
Umelecké diela
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( v tis. Sk )
rok 2003
8 083
4 319
1 434
1 915
297
118

rok 2002
8 037
4 148
2 579
974
336
-
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VYBRANÉ UKAZOVATELE SPOLOČNOSTI, VÝVOJ FINAN. SITUÁCIE
2004

Index
2004/2002

2003

Index rastu
2004/2003

2002

Index rastu
2003/2002

1 327

0,94

1 383

0,96

1 413

0,98

392 700

0,86

412 086

0,95

424 852

0,97

369 197

0,89

392 040

0,94

412 950

0,95

884 270

1,10

854 958

1,03

803 981

1,06

Ubehnuté vozové
kilometre (tis. vozkm)

16 329

0,96

16 505

0,99

16 991

0,97

Prepravené osoby (v tis.)

88 692

0,96

91 119

0,97

92 564

0,98

Tržby / 1 km

22,61

0,93

23,75

0,95

24,30

0,98

Náklady /1 km

54,15

1,14

51,80

1,04

47,32

1,09

2,40

1,23

2,18

1,10

1.95

1,12

Celkový počet
zamestnancov (Ø stav)
Tržby za vlastné výkony
(v tis. Sk)
Tržby z dopravnej
činnosti (tis. Sk)
Náklady celkom (tis. Sk)

Náklady / 1 Sk tržieb

Vývojový trend je ovplyvnený nákladovou náročnosťou tržieb, kde náklady na zabezpečenie
1,- Sk tržieb rastú rýchlejšie ako je rast tržieb.

Hodnotenie vývoja finančnej situácie na základe ukazovateľov finančnej analýzy
v porovnaní s rokom 2003 : finančná situácia sa podstatne nezmenila, likvidita sa zlepšila.
Hodnoty ukazovateľov likvidity s výnimkou celkovej likvidity sú priaznivé; pohotová
likvidita 1,11 ( 0,2 – 0,8 ), bežná likvidita 1,1 (1,0-1,5 ), celková likvidita 1,5 (2,5 ).
Čistý činný kapitál dosiahol nedostatočnú hodnotu – 33,47 % (60%), pretože
krátkodobé záväzky obežného majetku presiahli viac ako 40 % obežných aktív,čo
nepriaznivo ovplyvnilo aj celkovú likviditu.
Finančnú stabilitu vyjadruje nízka zadĺženosť 8% ( bez vplyvu ostatných pasív) vo
vzťahu k vlastnému imaniu. Ukazovateľ finančnej samostatnosti dosiahol hodnotu 0,37 (0,5).
Vývojový trend naznačuje oslabovanie hodnôt uvedených ukazovateľov a tým aj
finančnej stability v dôsledku straty akciovej spoločnosti a nepretržitého znižovania jej
vlastného imania.
Opotrebovanosť vlastného dlhodobého hmotného majetku je primeraná (53%)
a nevyžaduje okamžité investovanie. Opotrebovanosť dlhodobého hmotného majetku,
prenajatého od mesta Košice, je u budov a stavieb tiež primeraná (48%), avšak u
dopravných prostriedkov, strojov a zariadení je opotrebovanosť vysoká (7%) ; ukazovateľ
udáva časť majetku, ktorá ešte nie je odpísaná. Ukazovatele aktivity nie sú objektívne bez
porovania
s priemernými hodnotami dosahovanými v odvetví MHD, preto nie sú
hodnotené.
Finančná analýza potvrdila:
- finančnú stabilitu,
- pokles tržieb pokračuje, prehlbuje a znižuje sa tým možnosť investovania z vlastných
zdrojov,
- rentabilita nie je priaznivá, nakoľko dosiahnutým výsledkom hospodárenia je strata.
- nevyhnutnosť vlastnej revitalizácie - zastavenie nepretržitého znižovania vlastného imania
zvýšením základného imania zo strany akcionára.
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Vo vývoji tržieb v roku 2004 za vlastné výkony bol pokles oproti predchádzajúcemu
roku o 5 %.
Tržby z dopravnej činnosti poklesli oproti predchádzajúcemu roku o 6 %. Tento
pokles je nepretržitý a predstavuje oproti roku 2003 zníženie tržieb o 27 708 tis. Sk.
Nezmenená cena cestovného lístka (od roku .2001 – stále 12 Sk) sa prejavuje aj v krátení
príjmov z dôvodu nepremietnutia zvýšenej sadzby DPH ( od 1.1.2003 o 4% a od 1.1.2004
o 5%) do ceny cestovného, čo predstavuje ročne takmer 33 mil . Sk. Spolu tento úbytok
príjmov predstavuje ročne takmer 60 mil. Sk, čo znižuje tvorbu zdrojov na investovanie.
Celkové výnosy predstavovali 833 002 tis. Sk a index rastu dosiahol v porovnaní
s predchádzajúcim rokom hodnotu 1,05.
Celkové náklady predstavovali 884 270 tis. Sk a index rastu dosiahol v porovnaní
s predchádzajúcim rokom hodnotu 1,03.
Výsledkom hospodárenia za rok 2004 bola účtovná strata vo výške – 51 268 tis. Sk.

Štruktúra tržieb z dopravnej činnosti
( v tis. Sk )

rok 2004

rok 2003

rok 2002

Tržby z dopravnej činnosti celkom

369 197

392 040

412 950

z toho:
Tržby z jednorazových cest.lístkov
Tržby z časových cest.lístkov
Tržby z fakturovanej dopravy

123 361
209 417
35 246

122 948
224 871
36 873

133 710
238 030
33 406

1 173

7 348

7 804

Tržby ostatné
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VYBRANÉ UKAZOVATELE SPOLOČNOSTI
Štruktúra nákladov a ich podiel na celkových nákladoch
Náklady celkom
z toho:
Spotreba materiálu, PHM a energie

Služby
Osobné náklady
Odpisy DNM a DHM, rezervy
Ostatné náklady

rok 2004
884 270

( v tis. Sk )
rok 2003
854 958

rok 2002
803 981

254 502
35 327
386 748
184 384
23 309

256 433
42 537
383 340
151 469
21 179

243 012
44 498
365 195
126 859
24 417

Štruktúra krytia nákladov na prevádzku MHD
Štruktúra krytia nákladov

rok 2004
833 002

( v tis. Sk )
rok 2003
796 647

rok 2002
745 797

211 990
369 197
193 815
58 000
- 51 268

202 540
392 040
162 067
40 000
- 58 311

197 600
412 950
95 247
40 000
- 58 184

z toho:

Poskytnuté dotácie zo ŠR
Tržby z dopravnej činnosti
Výnosy z ostatných aktivít
Poskytnuté dotácie z rozpočtu mesta
Hospodársky výsledok - strata
* 5,5 mil. Sk neuhradených z rozpočtu mesta v r. 2004

rok 2004
Dotácie zo ŠR

Tržby z doprav nej
činnos ti

400 000

Tržby z dopravnej činnosti
Výnosy z ostatných aktivít
Poskytnuté dotácie z rozpočtu mesta

300 000

Hospodársky výsledok - strata

Dotácie zo ŠR

200 000

Vý nosy z ostatných
ak tiv ít

Posk y tnuté dotác ie
z rozpočtu m es ta

100 000

0

Hospodársky
v ýsledok - strata

- 100 000
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