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PRÍHOVOR PREDSEDU PREDSTAVENSTVA DPMK,a.s.
MUDR. IGORA JUTKU, MPH
Vážený akcionár,
Vážení členovia Mestského zastupiteľstva mesta Košice,
Vážení členovia Dozornej rady,
Vážení obchodní partneri,
Vážení spolupracovníci
Aj v roku 2009 bolo hlavným zámerom spoločnosti pokračovať v kontinuite dosiahnutých
kvalitatívnych zmien, rozvoja v oblasti investícií a tým aj vytvorenia predpokladov nepretržitého
pokračovania v poskytovaní služieb mestskej hromadnej dopravy do budúcnosti.
V hospodárení spoločnosti sa významným spôsobom prejavila finančná kríza, ktorá popri
pretrvávajúcom poklese počtu prepravených osôb z dôvodu rastu individuálnej dopravy mala
svoj podiel na znížení tržieb z dopravnej činnosti v porovnaní s predchádzajúcim rokom.
Celkové tržby z dopravnej činnosti klesli o 928 238 EUR. Toto zníženie vlastných zdrojov
rozvoji, najmä pri obnove a
financovania nás obmedzilo v plánovanom investičnom
rekonštrukcii koľajových tratí. Zmodernizovali sme 2. etapu koľajovej trate v úseku križovatka
VSS-OC Branisko, ďalej prípravnú fázu pred rekonštrukciou pri Športovej hále a zrealizovali
sme rekonštrukciu cestno-koľajového prejazdu križovatky ulíc Watsonova-Komenského s
celkovou výmenou koľajového spodku a zvršku a jeho modernizácie.
Mesto Košice, náš jediný akcionár, financoval plynule tak prevádzku ako aj investície z
rozpočtu mesta formou transferov na bežné i kapitálové výdavky. Vďaka tomu boli uhradené
naše záväzky voči dodávateľom a tiež bola vykonaná obnova vozového parku doplnením 10-tich
nových kĺbových autobusov s dĺžkou 18 metrov na pohon CNG.
Spoločnosť bola z dôvodu zadĺženia dlhodobým úverom z minulých rokov na nákup
autobusov a vinkulácie finančných prostriedkov v dôsledku nevysporiadaného súdneho sporu
nútená časť svojich prevádzkových nákladov koncom roka financovať z krátkodobého
prevádzkového úveru.
Ďalším sprievodným javom finančnej krízy v našich podmienkach bolo obmedzenie
výdavkov, čo sa na jednej strane prejavilo úsporou v celkových nákladoch v sume 668 641 EUR
v porovnaní s predchádzajúcim rokom, avšak na strane druhej sa z tohoto dôvodu obmedzili
opravy a udržiavanie majetku, najmä opravy veľkého rozsahu u dopravných prostriedkov, u
ktorých si to vyžadoval ich vek a celkový technický stav. Celkové zníženie nákladov významne
ovplyvnili najmä ceny nafty. V porovnaní s rokom 2008 dosiahnutá úspora nafty vo finančnom
vyjadrení predstavovala 1 164 607 EUR a na celkovú úsporu nákladov mala významný vplyv.
Spoločnosť začiatkom roka zabezpečila spoločensko-ekonomickú úlohu prechodu na
euro a tiež všetky povinnosti súvisiace s touto menou podľa zákonných postupov.
Hodnotenie spoločnosti podľa dosiahnutého účtovného výsledku hospodárenia za
rok 2009, kedy dosiahnutá strata predstavovala – 385 066 EUR, je kladné, pretože táto
strata spoločnosti je najnižšia od prechodu na trhovú ekonomiku.
Hlavné ukazovatele, vyjadrujúce výkony mestskej hromadnej dopravy, dohodnuté v
rámci Zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme uzavretej medzi mestom Košice a spoločnosťou
boli splnené na 100,55%; plán 15 440 000 vozkm, skutočnosť 15 525 427 vozkm. Celkové
plánované ubehnuté vozové kilometre boli prekročené (plán 16 130 tis. vozkm, skutočnosť 16
292 tis. vozkm 101,00 %). V štruktúre výkonov prevládajú výkony cestnej dopravy autobusovej
(plán 11 138 tis. vozkm, skut. 11 348 tis. vozkm, 101,89 %) v porovnaní s električkovou
dopravou (plán 3 958 tis. vozkm, skutočnosť 3 862 tis. vozkm; 97,57 %) a trolejbusovou
dopravou (plán 1 34 tis. vozkm, skutočnosť 1 082 tis. vozkm, 104,64 %).
V rozvoji dopravy v oblasti grafikonov bola snaha optimalizovať existujúce linkové
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vedenie s cieľom znížiť počet oprávnených sťažností cestujúcich. Túto snahu pribrzdil začiatkom
roka nedostatočný počet vodičov. Komplexná príprava zmien spojených s uskutočnením
rozsiahleho dopravného prieskumu vyťaženosti spojov a zavádzanín nových moderných
technológií do prípravy dopravy a jej koncepcie nebola realizovaná. V každom prípade sa budú
uskutočňovať zmeny súvisiace s oprávnenými požiadavkami cestujúcich, so zlepšením
vizuálnej komunikácie a informovanosti na zastávkach, vo vozidlách ako aj zlepšením
fukcionality optických a akustických informačných zariadení vo vozidlách.
V rámci našej vlastnej vzdelávacej činnosti boli zrealizované kurzy pre získanie
vodičského oprávnenia. Práve v dôsledku doplnenia počtu vodičov autobusov a trolejbusov sa
podarilo zabezpečiť disponibilný počet týchto vodičov na zadelenie do služieb a tak znížiť počet
sťažnosti cestujúcej verejnosti.
Medzi naše prioritné predpoklady fungovania všetkých oblastí spoločnosti zaraďujeme
kolektívnu zmluvu o dohodnutých podmienkach práce, odmeňovania, sociálnej starostlivosti
o zamestnancov, ich vzdelávania. V tejto súvislosti patrí vďaka aj našim odborárom za ich
prístup k udržiavaniu sociálneho zmieru.
Záverom by som chcel zhodnotiť dosiahnuté výsledky. Vo vzťahu k mestu Košice boli
splnené plánované výkony. Financovanie mestskej hromadnej dopravy podľa štruktúry zdrojov vlastné zdroje – transfery (dotácie) z rozpočtu mesta – by malo byť vzhľadom na veľkosť mesta,
nepretržitý rast individuálnej dopravy na úkor mestskej hromadnej dopravy a snahu o
skvalitňovanie dopravy, najmä obnovou vozového parku, do budúcnosti prehodnotené. Najmä z
dôvodu, že spoločnosť sama nevytvára dostatočné finančné zdroje na rozvoj a kvalitu mestskej
hromadnej dopravy v takom rozsahu, ako si to dnes cestujúci vyžadujú. Na druhej strane
mestská hromadná doprava svoje mesto reprezentuje. Ak by sme uviedli priemerný vek našich
dopravných prostriedkov v roku 2009, tak u autobusov je to 10,55 rokov, resp. 9,16 rokov po
zohľadnení renovácie – pre porovnanie v roku 2008 bol priemerný vek autobusov 10,18 rokov,
resp. 8,7 rokov po zohľadnení renovácie. Tento trend ukazuje stagnáciu až pokles v obnove
vozového parku. Túto situáciu sa snaží riešiť mimoriadne akcionár, ktorý v roku 2010 zabezpečí
19 nových autobusov pre našu spoločnosť. Táto obnova kladne ovplyvní vekovú štruktúru
autobusov.
Mesto Košice v ostatných dvoch rokoch rieši aj úhradu straty vykázanej ako neuhradená
strata minulých rokov a tým stabilizuje vlastné imanie spoločnosti. V roku 2009 bol v dôsledku
navyšenia kapitálu touto formou prírastok vo vlastnom imaní spoločnosti po prvýkrát od
prechodu na trhovú ekonomiku. Do roku 2009 sa vlastné imanie spoločnosti nepretržite
znižovalo a spoločnosť sa kapitálovo oslabovala.
Akcionárovi a členom mestského zastupiteľstva za tento spôsob posilnenia spoločnosti
patrí vďaka.
Úprimne ďakujem všetkým zamestnancom, ktorí svojou každodennou
zodpovednou a kvalitnou prácou v prospech spoločnosti zabezpečovali plynulú,
bezpečnú a kvalitnú mestskú hromadnú dopravu a sú tak zárukou jej zabezpečovania
i v budúcnosti.
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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 a dotácií z 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:

33 190 EUR

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

ŠTATUTÁRNY ORGÁN SPOLOČNOSTI
Predstavenstvo: MUDr. Igor Jutka, MPH
predseda predstavenstva
Ing. Jozef Melničák
podpredseda predstavenstva
RNDr. Ing. Michal Tkáč
člen
Ing. Antonín Reisinger
člen
Ing. Jozef Mikloš
člen
Za spoločnosť koná predstavenstvo.
Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že 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 2009 dohliadala na činnosť predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej
činnosti dozorná rada v tomto zložení:
Ing. Ján Forgáč
predseda dozornej rady
Ing. Bc. Iveta Kijevská
Ing. Luboš Pajtáš
Ing. Mária Semančíková
Imrich Taiš

ORGANIZAČNÁ SCHÉMA SPOLOČNOSTI
Valné zhromaždenie
Dozorná rada
Predstavenstvo

Generálny riaditeľ
RNDr. Ing. Michal Tkáč

Úsek generálneho riaditeľa
RNDr. Ing. Michal Tkáč

Úsek riadenia dopravy
Ing. Michal Dekánek, riaditeľ dopravy

Úsek ekonomiky
Ing. Igor Kubačka, poverený riadením ÚOMaE

Úsek techniky a údržby
Ing. Peter Dečo, riaditeľ ÚTaÚ
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CHARAKTERISTIKA AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI
PREDMET ČINNOSTI

- 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, 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
- 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
- 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 už 119 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 prímestských
častí.

Spoločnosť prevádzkuje 3 druhy trakcií - električkovú, trolejbusovú a autobusovú.
K 31.12 2009 disponovala vozovým parkom s počtom 128 električiek, 27 trolejbusov a 210
autobusov.
Dopravná sieť verejnej hromadnej dopravy predstavovala u električkovej dopravy
33,7 km, u trolejbusovej dopravy 13,1 km a u autobusovej dopravy 173,7 km, z toho 7,4 km
mimo mesta, spolu 187,4 km.
Na tejto sieti bolo 48 električkových , 30 trolejbusových a 219 autobusových zastávok
( názvov ), z toho 7 mimo mesta a 617 zastávkových stanovíšť ( označníkov ), z toho 112
električkových, 57 trolejbusových a 502 autobusových, z toho 12 mimo mesta .
Spoločnosť vykonávala prepravu na 62 linkách pravidelnej hromadnej dopravy – 15
električkových, 2 trolejbusových, 44 autobusových a 1 za hranice mesta .

ROZVOJ DOPRAVNÝCH SLUŽIEB

Rozvoj služieb spoločnosti bol orientovaný do pravidelnej verejnej dopravy tvoriacej
94,5 % všetkých dopravných výkonov hromadných dopravných prostriedkov ( vo vozkm ),
tiež do pravidelnej fakturačnej dopravy ( 4,5 %) a verejnej dopravy mimo mesta ( 1,0% ).
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 100,55 %;plán 15 440 000 vozkm, skutočnosť 15 525 427
vozkm.
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VYBRANÉ UKAZOVATELE SPOLOČNOSTI
Štruktúra dopravy podľa ubehnutých vozových kilometrov ( v % )
rok 2009

rok 2008

rok 2007

Pravid.verej.mestská hromadná doprava

94,5

94,4

95,2

Fakturačná doprava

4,5

4,5

4,3

Verejná hromadná doprava-mimo mesta

1,0

1,1

0,5

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

Dopravné výkony celkom

rok 2009

rok 2008

rok 2007

16 292

16 033

15 878

z toho:
Električková koľajová doprava

3 862

4 010

3 891

Autobusová cestná doprava

11 348

11 087

11 075

Trolejbusová cestná doprava

1 082

936

912
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VYBRANÉ UKAZOVATELE SPOLOČNOSTI
Počet prepravených osôb ( v tis. )
rok 2009

rok 2008

rok 2007

94 452

96 816

97 424

Električková koľajová doprava

25 524

27 854

27 532

Autobusová cestná doprava

61 935

62 661

63 689

Trolejbusová cestná doprava

6 993

6 301

6 203

Počet prepravených osôb celkom
z toho:

Ponúknuté miestové kilometre ( v tis. miestkm )
Ponúknuté miestkm celkom

rok 2009

rok 2008

rok 2007

1 669 714

1 632 672

1 616 188

464 998

484 247

471 360

1 077 191

1 039 236

1 038 842

127 525

109 189

105 986

z toho:
Električková koľajová doprava
Autobusová cestná doprava
Trolejbusová cestná doprava
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REALIZÁCIA INVESTIČNEJ POLITIKY SPOLOČNOSTI
Obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku v roku 2009 bolo
realizované z vlastných zdrojov v sume 105 200 EUR. Dotácia na kapitálové výdavky
z rozpočtu mesta Košice predstavovala 6 140 180,73 EUR.

Obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku:
v EUR
Obstarané investície:
Nákup dopravných prostriedkov ( autobusov )
Rekonštrukcia električkovej trate Most VSS – OC Branisko
a električkových koľajových križovatiek
Vozidlá – technologické - nákladné
Rekonštrukcia budovy na Hornádskej – garáže, dielne
Revízorske čítačky
Ostatné investície
Modernizácia električky
Rekonštrukcia ET Križovatka – Šport. hala, Watsonova

3 694 240
1 160 485
63 147
85 217
33 598
90 228
589 273
527 695

Obnova vozového parku v roku 2009 bola vykonaná v počte 10 nových autobusov.
Stav dopravných prostriedkov k 31.12.2009 a ich veková štruktúra:

Električky ( vek od doby zaradenia do prevádzky )
Typ

Celkom
( ks )

Skutočný priemerný
vek ( v rokoch )

T3

68

23,70

T6A5

29

17,27

T3MOD

1

25,95

KT8D5

11

19,99

KT8D5.RN2

8

19,55

117

21,50

Spolu

Električky ( vek od doby vykonania rekonštrukcie )
Typ

Celkom
( ks )

Korigovaný priemerný
vek ( v rokoch )

T3

68

22,79

T6A5

29

17,27

T3MOD

1

7,19

KT8D5

11

19,99

KT8D5.RN2

8

3,39

117

19,70

Spolu:
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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

5

17,51

17,51

Ikarus 280.87

14

14,72

14,72

Ikarus 435.18

11

12,65

12,65

Karosa B 741.1908

5

17,94

6,14

Karosa C 744.20

2

19,73

6,96

Karosa B 941.1962

14

8,89

8,89

Irisbus Citelis 18m CNG

34

7,15

7,15

Solaris Urbino 15

34

7,15

7,15

Solaris Urbino CNG

1

4,87

4,87

Solaris Urbino 18

3

3,93

3,93

Ikarus 415.30

6

12,52

12,52

Karosa B 732.00

16

20,82

20,82

Karosa B 932

32

10,64

10,64

Karosa B 952.1714

10

6,80

6,80

Novoplan C 12

3

10,01

10,01

Karosa B 732.CNG

15

19,48

6,12

Karosa B 952.1718

1

5,08

5,08

Solaris Urbino 12

3

5,67

5,67

Tedom C12G

19

2,01

2,01

Spolu

204

10,55

9,16

Trolejbusy ( vek od doby zaradenia do prevádzky )
Typ

Celkom
( ks )

Skutočný priemerný
vek ( v rokoch )

15 TR 10/7

15

16,31

15 TR 10/7M

5

10,77

14 TR 14/7

7

10,35

Spolu

27

13,74
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VYBRANÉ UKAZOVATELE - veková štruktúra dopravných prostriedkov

Typ

Celkom
( ks )

Man RHC464 Lion Star
Isuzu Q Bus 31 Turqui
Karosa B732.1652-Autoškola
Karosa C734.40-Dielenský
Karosa B932.1690-Autoškola
Karosa B732.1654-Dielenský
Spolu:

1
1
1
0
1
1
5
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Skutočný priemerný vek
od doby zaradenia
do prevádzky ( v rokoch )
3,98
3,98
19,61
0,00
10,05
17,37
11,00

VYBRANÉ UKAZOVATELE SPOLOČNOSTI

Štruktúra obstaraného dlhodobého hmotného a nehmotného
majetku z dotácie na kapitálové výdavky z rozpočtu mesta
( v EUR )
rok 2009

rok 2008

rok 2007

6 138 683

111 001

1 163 447

Dopravné prostriedky - autobusy

3 693 580

Rekonštrukcia koľajovej trate

1 678 342

265 551

584 213

282 148

Modernizácia autobusov a električiek
Stroje a zariadenia

50 691

Technologické vozidlá

46 640

37 974

Výpočtová technika a softvér

49 758

Odbavovací systém - BČK

73 027

Rekonštrukcia - dielne a garáže na PCD

409 248

85 217

Riad.infor. a kontrolný systém

156 742

4 000 000
3 500 000
3 000 000
2 500 000
6 138 683
111 001
1 163 447

2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0
Modernizácia autobusov a električiek
Dopravné prostriedky - autobusy
Technologické vozidlá
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Odbavovací systém - BČK
Riad.infor. a kontrolný systém

VYBRANÉ UKAZOVATELE SPOLOČNOSTI

Štruktúra obstaraného dlhodobého hmotného a nehmotného
majetku z vlastných zdrojov vrátane úveru
( v EUR )
rok 2009

rok 2008

rok 2007

105 200

3 106 220

2 477 030

Stroje a zariadenia

48 311

208 790

39 567

Stavebné investície a rekon.koľaj.tratí

13 518

748 689

109 440

Modernizácia dopravných prostriedkov

5 060

1 095

Softvér , výpočtová technika

21 144

31 766

16 863

Autobusy a vozidlá

17 167

2 116 975

2 302 264

Riad.infor. a kontrolný systém

7 801

2 500 000

2 000 000

1 500 000
105 200
3 106 220
2 477 030

1 000 000

500 000

0
Stavebné investície a rekon.koľaj.tratí
Softvér , výpočtová technika
Riad.infor. a kontrolný systém
Stroje a zariadenia
Modernizácia dopravných prostriedkov
Autobusy a vozidlá
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POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE k 31.12 2009 a CASH FLOW

Prehľad peňažných tokov ( CASH FLOW STATEMENTS ) - nepriamej metódy
k 31.12.2009
v EUR
Označenie

Bežné účtovné
obdobie

Názov položky

Minulé účtovné
obdobie

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti
Z/S
A.1.
A.2.
A.3.
A.4.
A.5.
A.6.
A.7.
A.8.
A.9.

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia
z bežnej činnosti
Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti
Prijaté úroky
Výdavky na zaplatené úroky
Príjmy z dividend a iných podielov na zisku
Výdavky na vyplatené dividendy
Výdavky na daň z príjmov okrem investičných činností alebo
finančných činností
Príjmy mimoriadneho charakteru
Výdavky mimoriadneho charakteru
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti

-289 800

-2 629 925

607 300
649 509
967 009
2 319

1 078 722
1 182 696
-368 507
2 061

-398

800 415

-552 062

Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku
-6 220 239
Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov
Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku
Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku
Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov
Výdavky na dlhodobé pôžičky, ktoré sú súčasťou
konsolidovaného celku
Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek , ktoré sú súčasťou
konsolidovaného celku
Výdavky na dlhodobé pôžičky, s výnimkou pôžičiek, ktoré sú
súčasťou konsolidovaného celku
Príjmy zo splácania pôžičiek, s výnimkou pôžičiek, ktoré sú
súčasťou konsolidovaného celku
Príjmy z prenájmu hnuteľného majetku a nehnuteľného
majetku
83 144
Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do
prevádzkových činností
Príjmy z dividend, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do
prevádzkových činností
Výdavky súvisiace s derivátmi
Príjmy súvisiace s derivátmi

-28 447
-2 448 118

Peňažné toky z investičnej činnosti
B.1.
B.2.
B.3.
B.4.
B.5.
B.6.
B.7.
B.8.
B.9.
B.10.
B.11.
B.12.
B.13.
B.14.
B.15.
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POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE k 31.12 2009 a CASH FLOW
v EUR
Označenie

Bežné účtovné
obdobie

Názov položky

B.16. Výdavky na daň z príjmov, ak je ju možné začleniť do
investičných činností
B.17. Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na
investičnú činnosť
B.18. Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na
investičnú činnosť
B.19. Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť
B.20. Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť
B
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti

Minulé účtovné
obdobie

6 140 181

284 903

3 086

-2 109 138

558 222

930 990

-819 305

-1 528 115

-261 083

-597 125

542 418

-3 258 325

1 582 183
2 124 773
-172

4 840 508
1 583 013
-830

2 124 601

1 582 183

Peňažné toky z finančnej činnosti
C.1.
C.2.
C.3.
C.4.
C.5.
C.6.
C.7.
C.8.
C.9.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Peňažné toky vo vlastnom imaní
Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov
a krátkodobých záväzkov
Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa
začleňujú do prevádzkových činností
Výdavky na vyplatené dividendy, s výnimkou tých, ktoré sa
začleňujú do prevádzkových činností
Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou z investičnej
činnosti
Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou z investičnej
činnosti
Výdavky na daň z príjmov z finančných činností
Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú
činnosť
Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na
finančnú činnosť
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti
Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na
začiatku účtovného obdobia
Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia
Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom
Zostatok peňažných prostriedkov na konci účtovného
obdobia, upravený o kurzové rozdiely
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POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE k 31.12 2009 a CASH FLOW
Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania
činnosti účtovnej jednotky z hľadiska budúcich období a do dňa jej predloženia sa
nevyskytli žiadne iné vstupy, ktoré by tieto podmienky zmenili.

15.6.2010
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VYBRANÉ UKAZOVATELE SPOLOČNOSTI
2009
Celkový počet zamestnancov
( Ø stav )
Tržby za vlastné výkony a tovar
( v EUR )
Tržby z dopravnej činnosti
( v EUR )
Náklady celkom
( v EUR )
Ubehnuté vozkm
( v tis. vozkm )
Prepravené osoiby
( v tis. )
Tržby / 1 vozkm
( v EUR )
Náklady / 1 vozkm
( v EUR )
Náklady / 1 EUR tržieb
( v EUR )

Index
2009/2008

2008

Index
2008/2007

2007

1 129

1,03

1 098

0,95

1 154

13 574 102

0,92

14 720 374

1,06

13 880 303

12 759 374

0,93

13 687 612

1,06

12 925 115

33 634 529

0,95

35 219 245

1,09

32 213 868

16 292

1,02

16 033

1,01

15 878

94 452

0,98

96 816

0,99

97 424

0,78

0,92

0,85

1,05

0,81

2,06

0,94

2,20

1,08

2,03

2,64

1,03

2,57

1,03

2,49

Hodnoty ukazovateľov likvidity s výnimkou bežnej likvidity nie sú priaznivé:
- okamžitá likvidita 0,7 ( optim. hodnota 0,9 – 1 )
- pohotová likvidita 1,5 ( optim. hodnota 0,2 – 0,8 )
- bežná likvidita 1,5 ( optim. hodnota 1 – 1,5 )
- celková likvidita 1,9 ( optim. hodnota 2,5 ).
Krátkodobé záväzky dosiahli 52,8 % obežných aktív, pričom ich pomer by nemal
presiahnuť 40 %.
Čistý činný kapitál dosiahol hodnotu 47,2 % z obežných aktív ( optim. hodnota 60% ).
Jeho výška je 2 754 176 EUR, čo je o 747 576 EUR menej oproti optimálnej hodnote.
Finančnú stabilitu vyjadruje miera zadĺženosti, ktorá dosiahla hodnotu 75 % ( v roku 2008
72 % ). Ukazovateľ finančnej samostatnosti dosiahol hodnotu 25 % ( v roku 2008 28 % ).
Finančná analýza potvrdila:
- maximálnu mieru zadĺženosti: spoločnosť podobného typu by mala dosahovať hodnoty
cudzieho a vlastného kapitálu približne rovnaké,
- nedostatočné hodnoty likvidity, čistého činného kapitálu a finančnej stability,
- tržby, poskytnuté dotácie na úhradu straty i na kapitálové výdavky nepostačujú na
zabezpečenie prevádzkových potrieb a investičný rozvoj spoločnosti; spoločnosť
nedostatok zdrojov financuje úvermi,
- nepriaznivú rentabilitu v dôsledku záporného výsledku hospodárenia,
- zvýšenie vlastného imania spoločnosti v dôsledku úhrady straty z minulých rokov zo strany
akcionára.
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VYBRANÉ UKAZOVATELE SPOLOČNOSTI
Vo vývoji tržieb v roku 2009 za vlastné výkony a tovar bol pokles oproti
predchádzajúcemu roku o 7,8 %.
Tržby z dopravnej činnosti poklesli oproti predchádzajúcemu roku o 6,8 %.
Celkové výnosy predstavovali 33 249 463 EUR a index rastu dosiahol v porovnaní
s predchádzajúcim rokom hodnotu 1,02.
Celkové náklady predstavovali 33 634 529 EUR a index poklesu dosiahol v porovnaní
s predchádzajúcim rokom hodnotu 0,05.
Výsledkom hospodárenia po zdanení za rok 2009 bola účtovná strata – 385 066 EUR.

Štruktúra tržieb z dopravnej činnosti ( v EUR )
rok 2009

rok 2008

rok 2007

12 759 374

13 687 612

12 925 115

Tržby z jednorázových cest. lístkov

3 592 709

3 968 731

4 386 676

Tržby z časových cest. lístkov

6 158 202

7 209 587

6 827 790

Tržby z fakturovanej dopravy

1 213 899

1 367 523

1 227 047

1 560

9 792

1 140 211

473 810

Tržby z dopravnej činnosti celkom
z toho:

Tržby z predaja cest.lístkov cez SMS

246 707

Tržby ostatné

2 647
1 545 210

Tržba elektronickej peňaženky
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VYBRANÉ UKAZOVATELE SPOLOČNOSTI
Štruktúra nákladov a ich podiel na celkových nákladoch ( v EUR )
rok 2009

rok 2008

rok 2007

33 634 529

35 219 246

32 213 868

10 267 963

10 831 143

9 852 951

2 939 327

3 288 057

2 943 968

15 365 718

14 751 975

14 494 025

Odpisy DNM a DHM

3 778 733

3 734 747

3 876 220

Ostatné náklady

1 282 788

2 613 324

1 046 704

Náklady celkom
z toho:
Spotrebované nákupy (materiál,PHM,
energia, tovar)
Služby
Osobné náklady

Štruktúra krytia nákladov na prevádzku MHD ( v EUR )
rok 2009

rok 2008

rok 2007

33 249 463

32 588 727

31 282 878

Tržby z dopravnej činnosti

12 759 374

13 687 612

12 925 114

Výnosy z ostatných aktivít

5 220 886

5 008 464

5 080 196

Dotácia z rozpočtu mesta

15 269 203

13 892 651

13 277 567

-385 066

-2 630 518

-930 990

Štruktúra krytia nákladov
z toho:

Výsledok hospodárenia -strata

32

ÚČTOVNÉ POSTUPY A NÁVRH NA VYSPORIADANIE STRATY
Účtovné postupy
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 nepretržitého
trvania z hľadiska budúcich období a do dňa jej predloženia sa nevyskytli žiadne iné vstupy,
ktoré tieto podmienky zmenili.
Účtovníctvo spoločnosti bolo vedené na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti
nákladov a výnosov. Základom boli všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné
obdobie bez ohľadu na dátum ich zaplatenia.
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 nájomnej zmluvy, ktorý spoločnosť používala na
svoju činnosť, bola evidovaná na podsúvahovom účte.

Návrh na vysporiadanie straty
Účtovnú stratu za rok 2009 v sume 385 066 EUR spoločnosť navrhuje vysporiadať
preúčtovaním na neuhradenú stratu minulých rokov.
K 31.12.2009 bola čiastočne uhradená dosiahnutá strata za rok 2008 v sume 558 222
EUR zo strany akcionára. Vlastné imanie sa po prvýkrát v dôsledku dosiahnutej straty od
vzniku spoločnosti zvýšilo.
Dosiahnutá strata za rok 2009 v sume 385 066 EUR zvýši celkovú neuhradenú stratu
z minulých rokov na 11 565 982 EUR, čím dôjde k zníženiu aj vlastného imania spoločnosti.
Úhradou straty zo strany akcionára za rok 2009 by sa vlastné imanie opäť stabilizovalo.
Spoločnosť je kapitálovo poddimenzovaná, čo potvrdzuje stav záporného čistého
imania a prekročenie max. hranice zadĺženosti ( nad 70% ). Z týchto dôvodov spoločnosť
predkladá akcionárovi návrh na úhradu straty v sume 385 066 EUR, resp. nakumulovaných
strát z minulých rokov v sume 11 565 982 EUR tak, aby bol zabezpečený rozvoj akciovej
spoločnosti a jej nepretržité 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 ŽIVOTNÉ
PROSTREDIE
Doprava zasahuje do všetkých zložiek životného prostredia ( ŽP ), čo si vyžaduje
jej dôsledný monitoring, maximálne využívanie zabudovaných ochranných technológií,
technologickú disciplínu vo všetkých stupňoch údržby a využívanie nových poznatkov
pre trvalé znižovanie záťaže životného prostredia.
Naša spoločnosť postupne obnovuje svoj vozový park – zvyšuje sa počet
autobusov na pohon CNG, naftových motorov EURO3 a 4, zlepšuje technológie opravy
a údržby autobusov, trolejbusov a električiek, ktoré ovplyvňujú životné prostredie.
Postupne prebieha rekonštrukcia električkových tratí, kde popri dôraze, ktorý sa kladie
na bezpečnosť prepravy, sa dbá aj na zníženie vibrácií a hlučnosti vznikajúcej ako
vedľajší nežiadúci efekt tejto dopravy. Prebehla rekonštrukcia kalových polí pri čistiarni
odpadových vôd v areáli na Hornádskej ulici a renovácia nadzemných nádrží na naftu.
Kontinuálnym vzdelávaním zamestnancov v oblasti environmentálneho
manažérstva a aplikácie zákonov v oblasti životného prostredia zabezpečujeme ich
uplatnenie na všetkých stupňoch riadenia.
Naša spoločnosť postupne zavádza systém environmentálneho manažérskeho
systému v zmysle Normy ISO EN 14001:2005.
Plne si uvedomuje zodpovednosť za ochranu a tvorbu životného prostredia,
kvalita ktorého priamo, či nepriamo ovplyvňuje kvalitu života súčasnej, ale i budúcich
generácií. V súlade so strategickým zámerom spoločnosti a v zmysle neustáleho
zlepšovania všetkých činností v rámci integrovaného systému riadenia sa zaväzujeme:
1. udržiavať a rozvíjať systém environmentálneho manažérstva založený na
požiadavkách normy ISO 14001:2005 so zohľadnením environmentálnych
právnych predpisov v SR a iných environmentálnych požiadaviek prijatých
vedením a.s.,
2. aktívnou prevenciou a sústavným zlepšovaním procesov minimalizovať
nepriaznivé dopady opravárenských činností a dopravných služieb na životné
a pracovné prostredie,
3. zohľadňovať environmentálne aspekty pri nákupe vstupných surovín,
materiálov, energií a služieb,
4. zvyšovať environmentálne povedomie všetkých zamestnancov.

Spoločnosť má zavedený a udržiavaný integrovaný manažérsky systém podľa
STN EN ISO 9001, systém riadenia bezpečnosti podľa STN OHSAS 18001, systém
environmentálneho manažérstva podľa STN EN ISO 14001. Je orientovaný na všetky
zložky podniku na konečný produkt – mestskú hromadnú dopravu, teda na zákazníka.
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Definuje účinnú podporu procesov, ktoré povedú k zlepšeniu výkonnosti podniku,
usmerňuje postup organizácie smerom k jej trvalému zlepšovaniu, využíva vhodné
metódy zamerané na vyhodnocovanie zlepšovania procesov a preskúmania
manažmentom. Tento systém umožňuje lepšie analyzovať, merať, zlepšovať a riadiť
všetky procesy a činnosti podniku, eliminovať neefektívne činnosti, odstraňovať
nepotrebné činnosti, optimalizovať náklady a motivovať zamestnancov k zlepšovaniu
procesov a činnosti.
V septembri 2009 bol vykonaný certifikačný audit v dvoch etapách. V prvej etape
sa audítori zaoberali auditom internej dokumentácie, v druhej etape auditom jednotlivých
prevádzok. Na základe zistených výsledkov externý audítor vyjadril záver, že spoločnosť
má dostatok kvalifikovaných zamestnancov k zaisteniu realizácie procesov,
posudzované procesy sú realizované v zhode s dokumentovanými pravidlami, systém
manažérstva kvality je funkčný a v potrebnom rozsahu dokumentovaný, v pravidelných
intervaloch je preskúmavaná jeho efektívnosť. Je možné konštatovať, že spoločnosť má
predpoklady pre uplatňovanie, udržiavanie a zlepšovanie systému manažérstva kvality.
V zmysle tohto záveru bol spoločnosti dňa 30.09.2009 udelený certifikát pre systém
manažérstva kvality v súlade s požiadavkami STN EN ISO 9001:2009 pre oblasť Správa
podniku, autobusová, trolejbusová a električková doprava.
Tento certifikát zaväzuje všetkých zamestnancov spoločnosti k neustálemu
zvyšovaniu kvality vo všetkých činnostiach, k zdokonaľovaniu a zefektívňovaniu
všetkých procesov, čo smeruje k zvyšovaniu kvality poskytovaných služieb.
Dohľad nezávislých odborníkov nad certifikovaným manažérskym systémom
zabezpečuje stálu kontrolu nad hlavnými riadiacimi činnosťami.
Cieľom DPMK, a.s. je udržiavať a neustále zlepšovať integrovaný manažérsky
systém, čo vyžaduje pravidelne analyzovať súčasný stav v jednotlivých oblastiach,
pochopiť podstatu požiadaviek uvedených noriem a ich prvky v plnom rozsahu uplatniť
v riadených procesoch.
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INFORMÁCIA O VPLYVE ČINNOSTI SPOLOČNOSTI NA
ZAMESTNANOSŤ V ROKU 2009
Isté je, že situácia na trhu práce vplyvom krízy sa v roku 2009 zhoršovala
a stotožňujeme sa s názormi viacerých ekonomických analytikov, podľa ktorých možno
očakávať zhoršenie na trhu aj v roku 2010. Kríza si vyberá svoju daň na trhoch práce
pričom spôsobila zvrat rastu zamestnanosti.
V našej spoločnosti naopak môžeme povedať, že kríza mala pozitívny vplyv na
zamestnanosť v sektore dopravy a podarilo sa nám postupne naplniť stavy
zamestnancov i v profesiách, ktoré v predchádzajúcom roku nebolo možné získať na
trhu práce ( vodič autobusu a vodič trolejbusu ).
Našou politikou zamestnanosti bolo udržanie zamestnanosti v našej spoločnosti
a jej zosúlaďovanie s firemnými potrebami. Počet pracovných miest zostal rovnomerne
rozložený a v priebehu roka sa realizovali iba organizačné zmeny vyplývajúce
z aktuálnej potreby práce. Plánovaný počet zamestnancov v prepočítanom stave v roku
2009 bol vo výške 1 140 a jeho plnenie bolo na 99,03%, t.j. 1 129 priemerný
prepočítaný stav zamestnancov. Oproti roku 2008 sa priemerný prepočítaný stav
zamestnancov zvýšil o 31 zamestnancov.
Naša spoločnosť si plne uvedomuje, že za úspechom stoja zamestnanci. Sú
jednou z najdôležitejších zložiek úspešnej firmy. Snažíme sa im vytvárať vhodné
pracovné podmienky, tak v oblasti mzdovej, ako aj v oblasti profesionálneho rozvoja
a sociálnych výhod.
Vzdelávacie aktivity za rok 2009
Vzdelávanie a príprava zamestnancov spoločnosti, v roku 2009 prebiehali
v súlade so schváleným ročným plánom vzdelávacích aktivít a s dôrazom na
udržiavanie si kompetentných zamestnancov pre zabezpečenie bezpečnej, spoľahlivej,
ekologickej a ekonomickej dopravy v meste.
Každý rok oddelenie ľudských zdrojov a referát vzdelávania spracujú plán
vzdelávania, kde sú zahrnuté oblasti: zákonného školenia, ostatné školenia, semináre,
tréningy a iné. Plán sa spracuje aj na základe požiadaviek z jednotlivých úsekov.
Jednotlivé školenie a kurzy ktoré boli naplánované sa priebežne realizovali.
Predovšetkým sa jedná o školenia, ktoré vyplývajú zo zákona alebo vnútropodnikových
predpisov ( napr. školenia vodičov, dispečerov, prepravných kontrolórov, riadiacich
zamestnancov, novoprijatých zamestnancov, elektrotechnikov, zváračov, strojníkov na
autožeriav, motorových vozíkov, kuričov a pod. ). Ďalšou oblasťou sú školenia
a semináre z dôvodu zmien v legislatíve.
Počet účastníkov vzdelávacích aktivít za rok 2009:
1. vzdelávanie vyplývajúce zo zákona:
- externého školenia sa zúčastnilo 265 zamestnancov
- interného školenia ( okrem vodičov ) sa zúčastnilo 317 zamestnancov
- interného školenia sa zúčastnilo 1 641 vodičov MHD
- interne bolo preškolených aj 48 novoprijatých a preradených zamestnancov,
2. na základe prevádzkových požiadaviek bolo preškolených 23 zamestnancov,
3. preškolenie riadiacich zamestnancov v oblasti environmentu bolo preškolených
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54 riadiacich zamestnancov.
Celkovo bolo na vzdelávanie vyčerpaných 18 163,33 EUR.
Poskytovanie sociálnych výhod.
Sociálna politika a program starostlivosti 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. Sociálny program definuje
základné výhody, ktoré spoločnosť poskytuje všetkým zamestnancom z vyčlenených
prostriedkov sociálneho fondu. Tieto prostriedky sa vynakladajú účelovo na
skvalitňovanie starostlivosti zamestnancov v nasledujúcich oblastiach:
závodné stravovanie, rehabilitačné pobyty, nenávratná sociálna výpomoc, telovýchova
a šport,
doprava do zamestnania, detská rekreácia a podniková rekreácia na
Dedinkách.
Ďalšími činnosťami, zabezpečovanými pri realizácii sociálnej politiky a hradenými
z nákladov spoločnosti, sú doplnkové dôchodkové sporenie, stravovanie zamestnancov,
závodná zdravotná preventívna starostlivosť, odmeny za životné a pracovné výročia,
odmeny za darovanie krvi.
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HLAVNÉ ZÁMERY ROZVOJA MESTSKEJ HROMADNEJ DOPRAVY
Do roku 2009 spoločnosť vstúpila s nedostatočným počtom vodičov a nutnosťou
dooptimalizovať linkové vedenie. Preto už od začiatku roka prebiehala komplexná
príprava zmien spojená s uskutočnením rozsiahleho dopravného prieskumu vyťaženosti
spojov a zavádzaním nových moderných technológií do prípravy dopravy a jej
koncepcie. Na základe zistených skutočností boli pripravené zmeny, ktorých
schvaľovací proces prebiehal od mája do decembra. Nakoľko v konečnom dôsledku
zmeny neboli správnym orgánom schválené, riešenie akútnych a oprávnených
požiadaviek sa presunulo na rok 2010. Zmena situácie na trhu práce v priebehu roka
viedla k stabilizácii počtu vodičov, čo spolu s vyšším dôrazom na dispečerské riadenie
viedlo k zníženiu počtu vypadnutých spojov. Dôslednejšou kontrolou práce
zamestnancov výkonu dopravnej služby sa podarilo znížiť počet sťažností cestujúcej
verejnosti. Efektívnejšie zaradenia vodičov do pracovných zmien od 1. novembra
prinieslo zlepšenie pracovných podmienok tohto povolania.
V roku 2010 bude potrebné postupne reagovať na oprávnené požiadavky
cestujúcich. K zlepšeniu by malo dôjsť po stránke vizuálnej komunikácie so zákazníkmi
a taktiež po stránke informovanosti na zastávkach a vo vozidlách. Zlepšením
funkcionality by mali prejsť aj optické a akustické informačné zariadenia vo vozidlách,
pričom snahou je naplno využiť ich potenciál.
Oblasť investícií bola v dôsledku obmedzených finančných zdrojov značne
limitovaná. V tejto súvislosti sa rekonštrukcia koľajových tratí obmedzila iba na realizáciu
2. etapy modernizácie koľajovej trate v úseku križovatka VSS – OC Branisko
a prípravnú fázu pred samotnou rekonštrukciou križovatky pri Športovej hale.
Nemalé úsilie zainteresovaných odborníkov z oblasti techniky a dopravy si
vyžadovala príprava, t.j. výroba a zabezpečenie koľajových konštrukcií až po správne
manažovanie jednotlivých postupov spojených s výmenou koľajového spodku a zvršku
použitím modernizačných prvkov.

Rekonštrukcia cestno-koľajového prejazdu v križovatke ulíc Watsonova –
Komenského s celkovou výmenou koľajového spodku a zvršku a jeho modernizácia
použitím konštrukcie na zvýšené zaťaženie prejazdom ťažkých motorových vozidiel bola
svojimi obmedzeniami možno skúškou trpezlivosti účastníkov cestnej premávky, ale
výsledok snáď priniesol tak dlho očakávaný efekt. Rekonštrukcia zvýšila nielen
bezpečnosť, ale aj komfort pri samotnom prejazde.
Obnova vozového parku sa nezaobišla bez nákupu 4 kusov technologických
vozidiel zastrešovaných značkou, ktoré sú v rámci údržbárskej činnosti koľajových tratí,
trolejových vedení či predajných automatov neodmysliteľnou súčasťou výsledného
efektu zabezpečenia trvalého a nepretržitého chodu prostriedkov mestskej hromadnej
dopravy.
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Je iba chvályhodným konštatovaním, že v tomto smerovaní sa pokračovalo aj pri
obnove vozového parku, doplnením 10-ich kusov nových autobusov značky Citelis na
pohon CNG. Jednalo sa o kĺbové autobusy s dĺžkou 18 metrov.
V priamej súvislosti s vykonávaním údržbárskej a opravárenskej činnosti
autobusov na pohon CNG vyvstala otázka dodržiavania zásad OBP a PO v oblasti
zabezpečenia signalizácie a odvetrávania hál od CNG. Realizáciou detekcie úniku plynu
CNG so signalizáciou a ručným i automatickým ovládaním ventilátorov na jeho
odvetrania v hale ľahkej údržby a v halách zmeny na Hornádskej ulici boli splnené
podmienky vyhovujúce štandardnému vybaveniu dielenských priestorov.
V tomto roku sa nám podarilo z celkového počtu 19 veľkokapacitných električiek
zmodernizovať a doplniť o stredný nízkopodlažný článok v poradí už ôsmu električku.
Celková revitalizácia a modernizácia týchto električiek je vykonaná tak, aby vozidlá po
predpísanej údržbe boli schopné, na úrovni doby, ďalšej bezpečnej prevádzky
minimálne ďalších 15 rokov, pričom sa nielen zvýšila technická úroveň vozidla, ale aj
komfort pre cestujúcich a pracovné podmienky pre vodiča. Aj to je jeden zo spôsobov
zjednodušenia cestovania s kočíkmi, invalidnými vozíkmi, či uľahčenia nástupu
a výstupu z dopravného prostriedku.
Zámery rozvoja MHD pre rok 2010 sú z hľadiska schválených finančných
prostriedkov plynúcich z mestského rozpočtu voči plánovanému objemu investičných
akcií, a tým aj objemu financií podstatne rozdielne, no aj napriek tomu by sme chceli
uskutočniť aspoň nevyhnutné rekonštrukčné práce koľajovej križovatky pri športovej
hale a na Námestí osloboditeľov. V rámci pokračujúcej obnovy vozového parku
počítame s tým, že do vozového parku pribudne 19 kusov autobusov s CNG pohonom.
Tieto požiadavky sú minimálne a vyjadrením snahy o prežitie a zabezpečenie
prevádzkyschopnosti mestskej hromadnej dopravy v Košiciach.
Pre nadchádzajúce obdobie rokov 2011 a viac je naplánovaných niekoľko
investičných akcií, ktoré cestujúci svojim kritickým pohľadom dokáže buď pozitívne,
alebo negatívne zhodnotiť na základe vlastných skúseností. Nie je preto zvláštnosťou,
že plánujeme pokračovať v obnove vozového parku každoročne nákupom 20-ich
autobusov, v rekonštrukcii a modernizácii električiek na nízkopodlažné aspoň 4-6 kusov
ročne.
Čo sa týka rekonštrukcie koľajových tratí zámerom pre budúce obdobie je
rekonštrukcia koľajových tratí, hlavne koľajových križovatiek, a to: pri Tip - Top, kruhový
objazd Moldavská, pri VSS, Štúrova - Komenského, Amfiteáter. Väčšiu investičnú
injekciu si vyžiada aj rekonštrukcia napájacích káblov a trolejového vedenia. Na chvoste
všetkých požiadaviek ostáva, ako vždy už niekoľko rokov zanedbávaná obnova
strojového parku, ktorý si ako pamätník z rokov šesťdesiatych už iba veľa pamätá, ale
málo napreduje.
S prihliadnutím na všetky vonkajšie spoločenské a ekonomické faktory, ktoré viac
menej ovplyvňujú aj napredovanie, alebo stagnáciu v našej akciovej spoločnosti, by sme
chceli veriť tomu, že mesto ako hlavný akcionár aj napriek spomínaným okolnostiam
prehodnotí správne naše finančné požiadavky a nájde riešenie hodné svojho
postavenia.
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PREDPOKLADANÝ EKONOMICKÝ VÝVOJ SPOLOČNOSTI
Spoločnosť predpokladá v pláne na rok 2010 pokles tržieb z dopravnej činnosti
o 178 764 EUR, zvýšenie dotácie z rozpočtu mesta Košice na úhradu straty o 230 797
EUR v porovnaní so skutočnosťou dosiahnutou za rok 2009. Predpokladaný prírastok
zdrojov je 52 033 EUR. Na druhej strane je spoločnosť zaťažená úvermi, ktoré spláca
z vlastných zdrojov. V roku 2010 je potrebné splatiť podľa splátkového kalendára úver
vo výške 2 269 300 EUR, z toho splátka investičného úveru vo výške 609 300 EUR.
Investičný úver bol čerpaný v roku 2007 na nákup autobusov.
V decembri 2009 bol čerpaný prevádzkový krátkodobý úver a splátka vo výške
1 660 000 EUR je zmluvne dohodnutá v decembri 2010.
Vo finančnom pláne na rok 2010 chýbajú finančné zdroje vo výške 1 610 550
EUR.
Zabezpečenie finančných zdrojov spoločnosť navrhuje riešiť úhradou
neuhradených strát z minulých rokov, ktoré sú naakumulované v sume 11 565 982
EUR. Táto skutočnosť signalizuje, že spoločnosť je finančne poddimenzovaná
z dlhodobého hľadiska, kedy dotácie a tržby nepostačovali na krytie nákladov a vytvárali
sa straty, ktoré s výnimkou ostatných dvoch rokov sa neuhrádzali a súčasne sa
spomaľoval investičný rozvoj ( obnova vozového parku, rekonštrukcie tratí, nákup stroj.
zariadenia ).
Riešenie tejto situácie úvermi je obmedzené a navyše zvyšuje stratu z dôvodu, že
obstaraný majetok po zaradení do používania sa odpisuje do nákladov, ktoré nie sú
kryté výnosmi.
Zdroje na kapitálové výdavky z rozpočtu mesta pre rok 2010 neboli schválené.
Mesto Košice zabezpečí pre našu spoločnosť nákup 19 nových autobusov.
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