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PRÍHOVOR PODPREDSEDU PREDSTAVENSTVA
A GENERÁLNEHO RIADITEĽA DPMK, a.s.
ING. JURAJA HREHORČÁKA

Váţený pán primátor,
váţení zástupcovia mesta Košice,
váţení obchodní partneri a kolegovia,
Dopravný podnik mesta Košice si kladie za cieľ poskytovať bezpečné a k ţivotnému
prostrediu priateľské dopravné sluţby a týmto smerom sa chce uberať aj v budúcnosti.
Verejná doprava je sluţba, ktorú kaţdoročne vyuţíva viac ako 89 miliónov cestujúcich.
Rok 2012 bol ťaţší, na jeho začiatku sa hovorilo o uťahovaní opaskov. Poznačila ho
všadeprítomná hospodárska kríza, ktorá zanechala svoju stopu aj v DPMK. Jeho
vedenie muselo počas roka pristúpiť aj k nepopulárnym opatreniam, aby mohol ďalej
pokračovať vo svojej činnosti. Počas roka 2012 bolo zrealizovaných päť organizačných
zmien ako výsledok postupného prehodnocovania potreby ľudských zdrojov v
jednotlivých organizačných jednotkách. Jediným cieľom bolo zefektívniť organizáciu
práce, vyuţitie fondu pracovného času a prerozdelenie niektorých pracovných činností.
Najrozsiahlejšia organizačná zmena bola zrealizovaná k 1. 12. 2012, kedy bolo
zrušených 34 pracovných miest a z organizačných dôvodov skončilo pracovný pomer 16
zamestnancov.
Rok 2012 bilancujeme z hľadiska dosiahnutých výsledkov v oblasti dopravných výkonov,
hospodárenia, financovania, realizácie zámerov v investíciách i z hľadiska kvalitatívnych
zmien v mestskej hromadnej doprave.
V roku 2012 došlo k naštartovaniu viacerých aktivít smerujúcich k zvyšovaniu kvality
sluţieb. Išlo najmä o výmenu 22 automatov na predaj cestovných lístkov.
Dopravné výkony podľa zmluvy s Mestom Košice boli splnené. Ubehnutých bolo
15 126 000 vozkm, čo predstavuje splnenie zmluvy na 100,2 %.
Celkové výnosy spoločnosti predstavovali 32 696 882 EUR a ich vývoj dosiahol index
rastu 1,013. Celkové náklady dosiahli 33 214 736 EUR a ich vývoj dosiahol index
poklesu 0,99. Výsledkom hospodárenia po zdanení za účtovné obdobie bola účtovná
strata vo výške 517 854 EUR.
Plánované trţby z dopravnej činnosti dosiahli hodnotu 12 184 469 EUR, čo predstavuje
ich pokles oproti predchádzajúcemu roku o 3,1 % v hodnote 394 710 EUR. Medziročný
index 2012/2011 mal hodnotu 0,969.
Finančnú stabilitu vyjadruje miera zadlţenosti, ktorá dosiahla hodnotu 85,5 %.
Predstavuje mierny pokles v porovnaní s predchádzajúcim rokom, kedy dosiahla
hodnotu 85,6 %. Ukazovateľ finančnej samostatnosti dosiahol hodnotu 30,67 %, pričom
vlani predstavoval hodnotu 14,4 %.
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Obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku v roku 2012 spoločnosť
realizovala z vlastných zdrojov vrátane úveru v sume 402 707 EUR. Dotácie na
kapitálové výdavky z rozpočtu mesta Košice neboli poskytnuté.
Najdôleţitejšími medzníkmi budúceho vývoja dopravy v Košiciach je bezpochyby
Mestským zastupiteľstvom schválená „Stratégia stabilizácie a rozvoja DPMK
v Košiciach“. Výsledkom by mal byť nákup 127 nových autobusov prostredníctvom
dlhodobého investičného úveru. V polovici roka sme sa zapojili do prípravy náhradných
projektov, ktoré by mali byť spolufinancované z fondov Európskej únie, Operačný
Program Doprava(OPD). DPMK by mal byť prijímateľom zdrojov na nákup nových
električiek a mesto Košice prijímateľom na projekt modernizácie električkových tratí.
Posun nastal aj v projekte ATTAC, ktorý sa zaoberá inteligentným označením zastávok,
ktoré by boli hradené z fondov EÚ a mesta Košice. Taktieţ sa rozbehol dlhšie
pripravovaný spoločný projekt s mestom Košice – Mestská karta. Na prelome rokov
2012 a 2013 začala spoločnosť realizovať upgrade vozidlového informačného,
riadiaceho a odbavovacieho systému. Táto technológia umoţní vykonávať činnosti
riadenia dopravy s väčším dôrazom a vyššou efektívnosťou.
Váţené kolegyne a kolegovia, dovoľte mi poďakovať všetkým za spoločne vykonanú
prácu a prínos v plnení dosiahnutých výsledkov spoločnosti v roku 2012. Verím, ţe sa
nám v budúcnosti, i napriek problémom, podarí skvalitniť mestskú hromadnú dopravu,
posunúť ju na vyššiu úroveň a tým zvýšiť spokojnosť cestujúcich. Prajem Vám veľa
zdravia a úspechov v pracovnom i osobnom ţivote.

Ing. Juraj Hrehorčák
podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ
v. r.
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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
Ing. Juraj Hrehorčák
Ing. Martin Jaš
Ing. Slavomír Joščák
Ing. Róbert Gold, CA
Za spoločnosť koná predstavenstvo.

predseda predstavenstva
podpredseda predstavenstva
člen
člen
člen

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 2012 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
Valné zhromaţdenie
Dozorná rada

Predstavenstvo

Generálny riaditeľ
Ing. Juraj Hrehorčák

Úsek generálneho riaditeľa
Ing. Juraj Hrehorčák

Úsek riadenia dopravy
Ing. Roman Danko, poverený riadením dopravy

Úsek ekonomiky
Ing. Martin Jaš, riaditeľ ekonomiky

Úsek techniky a údrţby
Ing. Ondrej Turis, poverený riadením
úseku techniky a údrţby

Úsek logistiky a nákupu
JUDr. Zděnek Schraml, riaditeľ úseku
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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
- prevádzkovanie autoškoly v rozsahu – výučba a výcvik účastníkov prípravy na skúšku v
odbornej spôsobilosti na vydanie oprávnenia viesť motorové vozidlá v rozsahu skupiny Ddoškoľovacie kurzy drţiteľov vodičských oprávnení v rozsahu skupiny D
- prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia – ambulancia s odborným zameraním klinická
psychológia, dopravná psychológia, psychoterapia
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- vykonávanie vzdelávania zamestnancov prevádzkovateľov dráh a dráhových podnikov
- vykonávanie overovania odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených
technických zariadeniach
- vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti zamestnancov trolejbusových a
električkových dráh a dopravy na trolejbusových a električkových dráhach vykonávanie
kurzov povinnej základnej kvalifikácie vodičov podľa §4 ods.1 zákona č.280/2006 Z.z. a
kurzov pravidelného výcviku vodičov podľa §9 ods.1 zákona č.280/2006 Z.z. v rozsahu
skupín: D, D+E, vrátane ich podskupín

CHARAKTERISTIKA AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI

Hlavným cieľom spoločnosti je zabezpečovať pravidelnú mestskú hromadnú dopravu
v Košiciach.
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, zabezpečuje uţ 122 rokov
mestskú hromadnú dopravu osôb v meste Košice, ktoré má rozlohu 248 km2 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 2012 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 178,1 km, spolu 184,4 km.
Na tejto sieti bolo 49 električkových , 30 trolejbusových a 228 autobusových zastávok
(názvov) a 623 zastávkových stanovíšť (označníkov).
Spoločnosť vykonávala prepravu na 63 linkách pravidelnej hromadnej dopravy – 15
električkových, 3 trolejbusových, 45 autobusových.

ROZVOJ DOPRAVNÝCH SLUŢIEB

Rozvoj sluţieb spoločnosti bol orientovaný do pravidelnej verejnej dopravy tvoriacej
96,7 % všetkých dopravných výkonov hromadných dopravných prostriedkov ( vo vozkm ),
tieţ do pravidelnej fakturačnej dopravy ( 3,3 %).
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 100,2 %; plán 15 100 000 vozkm, skutočnosť 15 126 000
vozkm.
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VYBRANÉ UKAZOVATELE SPOLOČNOSTI
Štruktúra dopravy podľa ubehnutých vozových kilometrov ( v % )
rok 2012
96,7
3,3
0,0

Pravid.verej.mestská hromadná doprava
Fakturačná doprava
Verejná hromadná doprava-mimo mesta

Dopravné výkony v ubehnutých vozových kilometroch

Dopravné výkony celkom
z toho:
Električková koľajová doprava
Autobusová cestná doprava
Trolejbusová cestná doprava
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rok 2011
96,1
3,3
0,6

rok 2010
95,4
3,3
1,3

( v tis. vozkm )

rok 2012
15 635

rok 2011
15 727

rok 2010
16 072

3 820
10 569
1 246

3 841
10 590
1 296

3 832
11 027
1 213

VYBRANÉ UKAZOVATELE SPOLOČNOSTI
Počet prepravených osôb
Počet prepravených osôb celkom
z toho:
Električková koľajová doprava
Autobusová cestná doprava
Trolejbusová cestná doprava

rok 2012
86 843

rok 2011
89 332

rok 2010
91 981

24 541
54 787
7 515

25 131
56 080
8 121

25 378
58 921
7 682

Ponúknuté miestové kilometre

Ponúknuté miestkm celkom
z toho:
Električková koľajová doprava
Autobusová cestná doprava
Trolejbusová cestná doprava
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( v tis. )

( v tis. miestkm )

rok 2012
1 637 239

rok 2011
1 629 408

rok 2010
1 671 538

475 864
1 015 364
146 011

471 415
1 006 106
151 887

473 498
1 055 129
142 911

REALIZÁCIA INVESTIČNEJ POLITIKY SPOLOČNOSTI
Obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku v roku 2012 spoločnosť
realizovala z vlastných zdrojov vrátane úveru v sume 402 707 EUR. Dotácie na kapitálové
výdavky z rozpočtu mesta Košice neboli poskytnuté.

Obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku:
Obstarané investície:
Projekt-Nám.oslob.“prekotvenie trakčného vedenia“
Peugeot Boxer Furgon – úţitkové vozidlo
Osvedčenie,VŠA - detekcia úniku CNG+
Projekty –VŠA bezpečnostný uzáver plynu a odvetranie
haly na únik plynu
Majáková rampa na Peugeot Boxer+montáţ
Citoen Berlingo-nákl.automobil
Klimatizačné zariadenie+montáţ
Stľpové zdvíhacie zariadenie
Škoda Octavia
Automaty na výdaj cest.lístkov
Dodávka a osadenie trak.stoţiarov
Rekonštr.cestno-koľaj.prejazdu Tr.SNP
Detekcia úniku CNG
Umývacia linka-os.automobily
Server-HP Proliant
Posuvný mostík-hydraulicky
Valcová skúšobňa bŕzd
Montáţ.jama pre nápravy
Montáţ.jama pre osadenie brzdovej stolice
Rekonštrukcia vstupných priestorov -Zákaznícke
centrum
Pozemky, Bencúrová
Dochádzkový systém „FUEL“-čistiace hlavy

v EUR
402 707
900
13 920

1 255
1 975
9 847
3 766
4 900
16 688
140 000
20 761
66 943
8 366
9 600
3 317
16 860
29 927
4 483
5 561
17 284
24 117
2 237

Nákup vlastných autobusov nebol realizovaný.
Električky ( vek od doby zaradenia do prevádzky )
Celkom
( ks )

Skutočný priemerný
vek ( v rokoch )

Korigovaný priemerný
vek ( v rokoch )

T3

67

26,67

25,74

T6A5

29

20,27

20,27

T3MOD

1

28,95

10,19

Vario LF - 01

1

28,90

1,01

KT8D5

11

20,99

22,99

KT8D5.RN2

8

22,55

6,39

117

24,50

22,46

Typ

Spolu
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VYBRANÉ UKAZOVATELE – veková štruktúra dopravných prostriedkov
Autobusy ( vek od doby zaradenia do prevádzky )
Celkom
( ks )

Skutočný priemerný vek
od doby zaradenia
do prevádzky ( v rokoch )

Skutočný priemerný
vek ( v rokoch ) po
renovácii(GO,prestavbe a
pod.)

Iveco-First

2

2,00

2,00

Ikarus 435.18

6

15,65

15,65

Karosa B 741.1908

4

20,94

9,22

Karosa C 744.20

2

22,73

9,96

Karosa B 941.1962

11

11,89

11,89

Irisbus Citelis 18m CNG

29

2,84

2,84

Solaris Urbino 15

34

10,15

10,15

Solaris Urbino CNG

1

7,87

7,87

Solaris Urbino 18

3

6,93

6,93

Ikarus 415.30

6

15,52

15,52

Karosa B 732.00

16

23,82

23,82

Karosa B 932

32

13,64

13,64

Karosa B 952.1714

10

9,80

9,80

Novoplan C 12

3

13,01

13,01

Karosa B 732.CNG

14

22,48

9,12

Karosa B 952.1718

1

8,08

8,08

Solaris Urbino 12

3

8,67

8,67

Tedom C12G

19

5,01

5,01

Spolu

196

11,76

10,44

Typ

VYBRANÉ UKAZOVATELE – veková štruktúra dopravných prostriedkov
Trolejbusy ( vek od doby zaradenia do prevádzky )
Celkom
( ks )

Skutočný priemerný
vek ( v rokoch )

15 TR 10/7

15

19,31

15 TR 10/7M

5

13,77

14 TR 14/7

7

13,35

Spolu

27

16,74

Typ
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Typ

Celkom
( ks )

Man RHC464 Lion Star
Isuzu Q Bus 31 Turqui
Karosa B732.1652-Autoškola
Karosa B932.1690-Autoškola
Ikarus 280.08 – hist.
Spolu:

1
1
1
1
1
5

Skutočný priemerný vek
od doby zaradenia
do prevádzky ( v rokoch )
6,98
6,98
22,61
13,05
22,31
14,39

Zoznam cestných vozidiel vyradených počas roku 2011:
P.č.
1
2
3
4
5
6

Evidenčné číslo
KE 065 BK
KE 350 BL
KE 518 CR
KE 236 EI
KE 557 DB
KE 401 AB

Typ
Karosa B732.CNG
Peugeot Boxer
Lada Niva VIS 4x4
Gazelle Gaz 2.1.
Ikarus 435.18
Ikarus 435.18

Vyhotovenie
M
Nákl.
Nákl.
Nákl.
M-KLB
M-KLB
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Vyradenie
05.09.2012
11.10.2012
14.11.2012
14.11.2012
14.12.2012
14.12.2012

E.č.DPMK
6287
9965
9070
9081
4310
4311

VYBRANÉ UKAZOVATELE SPOLOČNOSTI
Štruktúra obstaraného dlhodobého hmotného
a nehmotného
majetku z dotácie na kapitálové výdavky z rozpočtu mesta
( v EUR )
rok 2012*

rok 2011

rok 2010 *

0,00

10 837,00

0,00

Dopravné prostriedky - autobusy
Električkové ostrovčeky
10 837
Rekonštrukcia koľajovej trate
Modernizácia autobusov a električiek
Stroje a zariadenia
Technologické vozidlá
Výpočtová technika a softvér
Odbavovací systém - BČK
Rekonštrukcia - dielne a garáže na PCD
Riad.infor. a kontrolný systém
*) Dotácia na kapitálové výdavky z rozpočtu mesta Košice nebola poskytnutá.

13

VYBRANÉ UKAZOVATELE SPOLOČNOSTI
Štruktúra obstaraného dlhodobého hmotného
a nehmotného
majetku z vlastných zdrojov vrátane úveru
( v EUR )

Stroje a zariadenia
Stavebné investície a rekon.koľaj.tratí
Modernizácia dopravných prostriedkov
Softvér,výpočtová technika
Autobusy a vozidlá
Pozemok

rok 2012

rok 2011

rok 2010

402 707
206 840
129 320

1 252 719
239 219
232 279
607 529
2 000
171 692

2 063 219
64 645
1 869 414
4 764
9 052
115 344

42 430
24 117
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VYBRANÉ UKAZOVATELE SPOLOČNOSTI
Vo vývoji trţieb za vlastné výkony a tovar bol v roku 2012 pokles oproti
predchádzajúcemu roku o 4,2 %.
Trţby z dopravnej činnosti poklesli oproti predchádzajúcemu roku o 3,1 %.
Celkové výnosy predstavovali 32 696 882 EUR a index rastu dosiahol v porovnaní
s predchádzajúcim rokom hodnotu 1,013.
Celkové náklady predstavovali 33 214 736 EUR a index poklesu dosiahol v porovnaní
s predchádzajúcim rokom hodnotu 0,99.
Výsledkom hospodárenia po zdanení za rok 2012 bol účtovná strata -517 854 EUR.

Štruktúra tržieb z dopravnej činnosti ( v EUR )
Tržby z dopravnej činnosti celkom
z toho:
Tržby z jednorázových cest. lístkov
Tržby z časových cest. lístkov
Tržby z fakturovanej dopravy
Tržby z predaja cest.lístkov cez SMS
Tržby ostatné
Tržba elektronickej peňaženky

rok 2012

rok 2011

rok 2010

12 184 462

12 579 172

12 620 114

3 294 628
5 403 549
1 156 449
633 871
7 451
1 688 514

3 568 572
5 631 427
1 132 645
577 890
2 698
1 665 940

3 556 804
5 809 853
1 092 665
498 734
10 863
1 651 195

* Tržby ostatné - 0,06 %
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VYBRANÉ UKAZOVATELE SPOLOČNOSTI
Štruktúra nákladov a ich podiel na celkových nákladoch
( v EUR )
rok 2012

rok 2011

rok 2010

Náklady celkom

33 214 736

33 655 572

33 827 750

z toho:
Spotrebované nákupy (materiál,PHM,
energia, tovar)
Služby
Osobné náklady
Odpisy DNM a DHM
Ostatné náklady

11 291 839
2 035 410
15 862 896
2 927 658
1 096 933

10 384 833
2 242 013
16 037 616
3 017 442
1 973 668

10 037 362
2 726 174
16 409 234
3 450 062
1 204 918

Štruktúra krytia nákladov na prevádzku MHD
( v EUR )
rok 2012

rok 2011

rok 2010

Štruktúra krytia nákladov

33 214 736

33 655 572

33 827 750

z toho:
Tržby z dopravnej činnosti
Výnosy z ostatných aktivít
Dotácia z rozpočtu mesta

12 184 469
3 812 413
16 700 000

12 579 172
4 182 235
15 500 000

12 620 114
4 862 845
16 139 230

-517 854

-1 394 165

-205 561

Výsledok hospodárenia (-strata)+zisk

28

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 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 2012 v sume -517 854 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 85,5 %). 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 2012
Doprava zasahuje do všetkých zloţiek ţivotného prostredia (ŢP), čo si vyţaduje jej
dôsledný monitoring, maximálne vyuţívanie zabudovaných ochranných technológií,
technologickú disciplínu vo všetkých stupňoch údrţby a vyuţívanie nových poznatkov
pre trvalé zniţovanie záťaţe ŢP.
Naša spoločnosť postupne skvalitňuje technológie opráv a údrţby autobusov,
trolejbusov a električiek, ktoré ovplyvňujú ţivotné prostredie.
Kontinuálnym vzdelávaním zamestnancov v oblasti environmentálneho
manaţérstva a aplikácie nových zákonov v oblasti ŢP zabezpečujeme ich uplatnenie na
všetkých stupňoch riadenia.
Naša spoločnosť po zavedení systému environmentálneho manaţérskeho
systému v zmysle Normy ISO EN 14001 postupne vylepšuje jednotlivé pracoviská
a povedomie zamestnancov.
Plne si uvedomuje svoju zodpovednosť za ochranu a tvorbu ţivotného prostredia,
kvalita ktorého priamo, či nepriamo ovplyvňuje kvalitu ţivota 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. Udrţiavať a rozvíjať systém environmentálneho manaţérstva zaloţený na
poţiadavkách normy ISO 14001 so zohľadnením environmentálnych právnych
predpisov platných v SR a iných environmentálnych poţiadaviek prijatých
akciovou spoločnosťou.
2. Aktívnou prevenciu a sústavným zlepšovaním procesov minimalizovať
nepriaznivé dopady opravárenských činností a dopravných sluţieb na ţivotné a
pracovné prostredie. V starostlivosti o ţivotné prostredie uplatňujeme princíp
prevencie vo vzťahu k produkcii odpadov a šetreniu energií.
3. Do všetkých aspektov našich podnikateľských aktivít premietame kritéria
a poţiadavky na ochranu ţivotného prostredia v snahe zmierniť nepriaznivé
vplyvy našich činností na ţivotné prostredie.
4. O zabezpečovaní ochrany ţivotného prostredia informujeme verejnosť.
5. Systém riadenia našej spoločnosti v environmentálnej oblasti udrţujeme
a zlepšujeme prostredníctvom stanovených cieľov a plnením programov na ich
realizáciu.
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INFORMÁCIA O VPLYVE ČINNOSTI SPOLOČNOSTI NA
ZAMESTNANOSŤ V ROKU 2012
Hlavné oblasti personálnej politiky roku 2012
V súlade s plánom poskytovania dopravných sluţieb naša spoločnosť zabezpečovala
svoju činnosť s priemerným prepočítaným počtom 1075 zamestnancov, ktorí pracovali ako
v pretrţitom tak aj v nepretrţitom reţime práce.
Počet vo fyzických osobách k 31.12.2012 bol 1057 zamestnancov, z toho vodičov MHD
532.
V priebehu roka 2012 bolo zrealizovaných päť organizačných zmien ako výsledok
postupného prehodnocovania potreby ľudských zdrojov v jednotlivých organizačných
jednotkách. Cieľom bolo zefektívniť organizáciu práce, vyuţitie fondu pracovného času,
prerozdelenie niektorých pracovných činností s niţším počtom zamestnancov.
Najrozsiahlejšia organizačná zmena bola zrealizované k 1.12.2012, kde bolo zrušených 34
pracovných miest a z organizačných dôvodov skončilo pracovný pomer 16 zamestnancov.
Naša spoločnosť bola zapojená do národného projektu realizovaného za podpory
Európskeho sociálneho fondu a pod gesciou MPSVaR SR „Národná sústava povolaní“
(NSP), kde sme mali zastúpenie v Sektorovej rade pre dopravu. logistiku, poštové sluţby.
Vzdelávacie aktivity za rok 2012
Cieľom vzdelávania je zvyšovať kvalifikáciu zamestnancov, naučiť ich moţným, často
nevyhnutným zručnostiam, vedomostiam, ktoré súvisia s ich pracovnou náplňou,
zodpovednosťou a kompetenciami.
V roku 2012 boli zrealizované nasledovné kurzy, školenia a skúšky našich zamestnancov:
- pravidelný výcvik vodičov,
- periodické školenia odbornej spôsobilosti vodičov,
- periodické skúšky vodičov dráhových vozidiel,
- kurz dráhových vozidiel - trolejbusu,
- príprava a skúšky elektromechanikov – obsluha UTZ,
- pravidelné školenia ostatných zamestnancov,
- semináre a školenia pri zmene legislatívy,
- nové kurzy zváračov, kuriča, andragogické minimum, kurz WABCO, kurz vodičov skupiny
C,C1
Náklady na vzdelávanie našich zamestnancov boli vynaloţené vo výške 11 913 €.
V rámci získaných osvedčení a rozhodnutí sme vykonávali kurzy a školenia aj pre externých
účastníkov a získali sme finančné prostriedky v celkovej sume 9 970,-Eur.
Starostlivosť o zamestnancov dopĺňajú zamestnanecké výhody:
1. výhody dohodnuté v podnikovej kolektívnej zmluve
- mzdové zvýhodnenie za odpracované roky,
- zvýšené odchodné do starobného dôchodku v nadväznosti na odpracované roky,
- odmeny za pracovné jubileá,
- finančné odmeny pre darcov krvi,
- doplnkové dôchodkové sporenie,
- zabezpečenie dopravy.
V súťaţi jazdím bez nehody bolo odmenených 39 vodičov.
2. príspevky zo sociálneho fondu:
- príspevky na rehabilitácia, detské rekreácie, šport, kultúru,
- príspevok pri dlhodobej pracovnej neschopnosti.
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Spoločnosti DPMK, a.s. 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 v DPMK, a.s. zavedený a udrţiavaný systém riadenia bezpečnosti podľa STN
OHSAS 18001, systém environmentálneho manaţérstva podľa STN EN ISO 14001.
V júli 2012 bol vyššie uvedenou certifikačnou spoločnosťou realizovaný
recertifikačný 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 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 2012 boli v prevaţnej miere naplnené, o čom
svedčia aj nasledovné závery a vyhodnotenia.
Pre vyuţívanie kariet 2. generácie bol zavedený SW a HW. Bolo vymenených 41 ks
stojanov autobusovej dopravy a regenerovaných 20 ks stojanov električkovej dopravy.
Bola realizovaná oprava cestno-koľajových prechodov - Bernoláková Tr. SNP, Juţná
trieda Cintorín, Komenského, Carrefour, Tr. SNP- Ondavská. Boli vymenené 2
výmenové časti výhybiek. Na električke č. 538 bolo zrealizované samoobsluţné
otváranie dverí pre cestujúcich. Pokračovalo sa vo výrobe poťahov na laminátové
stoličky do prevádzky-schopných električiek typu T3.
Čo sa týka zabezpečovania spolupráce s dodávateľmi, tá je realizovaná len s
dodávateľmi, ktorí kvalitou svojich prác – sluţieb umoţnia realizovať kvalitný a bezpečný
produkt a tak uspokojiť potreby svojich zákazníkov. S dodávateľmi je vykonávané aj
osobné jednanie, aby sa prípadné omeškania dodávok včas analyzovali a prijali účinné
opatrenia. Kaţdý dodávateľ je hodnotený v zmysle dotazníka, ktorý je súčasťou OS.
V rámci kvality ţivotného prostredia boli vykonané skúšky tesnosti v sklade olejov
Bardejovská, a na výdajnej ploche VŠA.
V oblasti 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. Cestou aktualizácie
dokumentov týkajúcich sa BOZP (posúdenie rizík, technologické postupy, zásady
bezpečnej práce) a interných predpisov, referát ochrany práce výchovne pôsobí na
zamestnancov. Je realizovaná poradenská a konzultačná činnosť v oblasti BOZP pre
zamestnancov DPMK, a.s.
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HLAVNÉ ZÁMERY ROZVOJA MESTSKEJ HROMADNEJ DOPRAVY
v oblasti dopravných systémov, technológií - vyhodnotenie roku 2012 a hlavné zámery v
roku 2013 a v ďalších rokoch:
- z hľadiska kvality poskytovaných sluţieb je hlavným zámerom dokončiť práce
na výmene palubných počítačov a tým zabezpečiť zvýšenie efektívnosti riadenia
dopravy.
- zaviesť on-line monitoring vozidiel a on – line dispečing stavu vozidiel
v reálnom čase.
- zlepšiť informovanosť cestujúcej verejnosti.
V roku 2012 sme udrţali výkony v zmysle zmluvy o výkonoch vo verejnej správe na
úrovni roka 2011. Pre rok 2013, napriek súčasnému nedostatku financií, povaţujeme za
pozitívne udrţanie rovnakých výkonov ako v roku 2013. Napriek starému
a poruchovému vozovému parku medziročne zaznamenávame zníţenie výpadkov
spojov, čo súvisí s vyššou efektivitou práce oddelenia centrálneho dipečingu, kde ale
zároveň pociťujeme aj najakútnejší nedostatok pracovnej sily. V roku 2012 došlo
k naštartovaniu viacerých aktivít smerujúcich k zvyšovaniu kvality sluţieb. Ide najmä
o výmenu 22 automatov na predaj cestovných lístkoch, čo sa takmer okamţite prejavilo
v trţbách automatov a zníţení počtu reklamácií. Posun nastal aj v projekte ATTAC, kde
je DPMK asociovaným partnerom a z ktorého v roku 2013 očakávame displey na
najväčšie zastávky MHD, hradené z fondov EÚ a mesta Košice. ÚRD pozitívne hodnotí
aj zmluvu na upgrade vozidlového informačného, riadiaceho a odbavovacieho systému,
ktorého realizácia začala na prelome rokov 2012 a 2013, pretoţe ide o technológiu
umoţňujúcu vykonávať činnosti riadenia dopravy s väčším dôrazom a vyššou
efektívnosťou.
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