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1. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKA�NÉ ÚDAJE SPOLO�NOSTI  

Obchodné meno Dopravný podnik mesta �iliny s.r.o. 
Sídlo spolo�nosti Kva�alova 2, 011 40 �ilina 
Registrácia �innosti Výpis z OR Obchodného registra OS 

�ilina, Odd.: Sro,vl.�.3510/L 
De� zápisu 1.8.1996 
I�O 36007099 
I� DPH SK 2020447583 
Vý�ka vkladu 6 639,00 EUR   
Spolo�níci Mesto �ilina 

Dopravný podnik mesta �iliny s.r.o. je kapitálová spolo�nos� zalo�ená Spolo�enskou 
zmluvou o zalo�ení spolo�nosti s ru�ením obmedzeným zo d�a 08. 07. 1996 pod�a §105 a nasl. 
Obchodného zákonníka �. 513/1991 Z.z. v znení neskor�ích predpisov.  

  
     
2. VEDENIE SPOLO�NOSTI V ROKU 2011

  
Ing. Ján Barien�ík, PhD. konate� spolo�nosti 
Ing. Ján �imko dopravno-prevádzkový námestník 
Ing. Ingrid Lippaiová technicko-investi�ný námestník 

    
2.1 MAJETKOVÁ Ú�AS�

Základné imanie spolo�nosti je zalo�ené z pe�a�ného vkladu  jediného spolo�níka, ktorým 
je Mesto �ilina, vo vý�ke 6 639,00 � (slovom: �es�tisíc�es�stotridsa�devä� �). 

  

2.2 �TATUTÁRNE ORGÁNY SPOLO�NOSTI 

Valné zhroma�denie (VZ) 

            VZ je najvy��í orgán spolo�nosti, ktorý je oprávnený kona� v mene spolo�nosti alebo 
rozhodova� o jej vnútorných zále�itostiach. Mesto �ilina, ako 100 % spolo�ník, vykonáva svoje 
práva na valnom zhroma�dení osobne alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu na základe 
písomného plnomocenstva. 

Konate�

�tatutárny orgán spolo�nosti, ktorý zabezpe�uje riadenie jej podnikate�skej �innosti, koná 
a podpisuje v jej mene a zárove� plní funkciu riadite�a ako výkonného orgánu spolo�nosti. 
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Dozorná rada (DR) 

DR je najvy��í kontrolný orgán spolo�nosti zriadený na základe Rozhodnutia jediného 
spolo�níka pri výkone pôsobnosti valného zhroma�denia zo d�a 22.2.2011. Dohliada na �innos�
konate�a spolo�nosti, nahliada do ú�tovných dokladov a iných dokladov, kde kontroluje údaje, 
�alej skúma ú�tovnú závierku spolo�nosti a podáva správy valnému zhroma�deniu.   

3. PREDMET �INNOSTI  

      

− Mestská autobusová a trolejbusová doprava v �iline 
− Predaj cestovných lístkov  
− Nepravidelná osobná a medzinárodná nepravidelná autobusová 

doprava  
− Údr�ba a oprava motorových vozidiel, trolejbusov, diagnostika 

a výroba  
− náhradných dielov 
− Opravy pneumatík vrátane nastavenia a vyvá�enia kolies 
− Poradenstvo v doprave a strojno-elektrotechnických �innostiach 
− Nákup, predaj tovarov v rámci vo�nej �ivnosti formou maloobchodu 

a ve�koobchodu 
− Prevádzka autoumyvárne  
− Reklamná �innos�
− Ubytovacie slu�by   
− Prenájom motorových vozidiel 
− Sprostredkovanie obchodu 
− Prenájom parkovacích plôch 
− Kovoobrábanie a �alúnicke práce
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4. ORGANIZA�NÁ �TRUKTÚRA K 31.12.2011 
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5. KOMENTÁR  K VÝSLEDKOM �INNOSTI  

Dopravný podnik mesta �iliny s.r.o. zostavuje v zmysle § 17 Zákona o ú�tovníctve 
�.431/2002 Z.z. ú�tovnú závierku.  

Hlavným cie�om Dopravného podniku mesta �iliny s.r.o. bolo aj v roku 2011 naplnenie 
Zmluvy o výkone vo verejnom záujme zo d�a 30.6.2009 a zabezpe�enie prevádzky mestskej 
hromadnej dopravy v meste �ilina. 

 Nepriaznivá ekonomická situácia, vyplývajúca z hospodárskej krízy, sa prejavila v �ir�ej 
miere aj na �innosti Dopravného podniku mesta �iliny s.r.o. . Mesto �ilina je 100% vlastníkom 
dopravného podniku a je jediný objednávate� slu�ieb vo verejnom záujme v MHD. V rámci svojho 
rozpo�tu ka�doro�ne vykrýva preukázate�nú stratu vzniknutú z poskytovania slu�ieb vo verejnom 
záujme. 

Pri tvorbe plánu nákladov a výnosov na rok 2011 sme uva�ovali s vý�kou finan�ných 
prostriedkov z rozpo�tu mesta vo vý�ke 2 700 000�, ktoré boli schválené Mestským 
zastupite�stvom Uznesením o rozpo�te mesta �ilina zo d�a 21.3.2011 a schváleným ro�ným 
objemom výkonov v zmysle Zmluvy o výkone vo verejnom záujme ( 3 526 tis. vozidlových 
kilometrov).  

Okrem prevádzkovania mestskej hromadnej dopravy a podnikate�ských aktivít, poskytuje 
dopravný podnik slu�by spojené s prevádzkovaním a  údr�bou verejného osvetlenia, ktoré 
plánujeme modernizova�. 

Dopravný podnik, v spolupráci so spolo�nos�ou Google, ako prvé mesto na Slovensku, 
spustil funkciu �Verejná doprava v �iline� v rámci slu�by Mapy Google. 

Úpravou Tarify mestskej hromadnej dopravy od októbra 2011 sme zvý�ili ceny cestovného, 
zmenila sa ponuka cestovných lístkov, �o sa pozitívne prejavilo zvý�eným záujmom cestujúcej 
verejnosti, hlavne o predplatné �asové cestovné lístky s neobmedzeným po�tom ciest a SMS lístky. 

V personálnej oblasti do�lo k zní�eniu po�tu zamestnancov v porovnaní s rokom 2010 
v dôsledku organiza�ných zmien a prirodzeného odchodu zamestnancov do dôchodku.  

V roku 2011 bol vytvorený referát verejného obstarávania s cie�om úspory prevádzkových 
a re�ijných nákladov spolo�nosti. Splnenie cie�a sa prejavilo úsporou nákladov v priebehu 
uvedeného obdobia.    

 Prevádzkovanie mestskej hromadnej dopravy bolo ovplyvnené nepriaznivou ekonomickou 
situáciou, ale aj napriek tomu fungovala bez obmedzení na �tandardnej úrovni. Za to patrí 
po�akovanie zamestnancom spolo�nosti, ako aj v�etkým obchodným partnerom. 

         Ing. Ján Barien�ík, PhD. 
                        konate� spolo�nosti  
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5.1 ZHODNOTENIE VÝSLEDKOV HOSPODÁRENIA SPOLO�NOSTI   
                 
Preh�ad vybraných ukazovate�ov 

Ukazovate�  Merná 
jednotka 

2011 2010 Index
% 

Výnosy spolo�nosti   € 9 159 613 8 864 392 103 

Náklady spolo�nosti  € 9 830 343 9 562 354 103 

Hospodársky výsledok € -670 730 - 697 962 96 

Vyrovnanie straty z poskytovaných služieb vo 

verejnom záujme 

€ 2 700 000 2 558 256  106 

Investície spolo�nosti € 140 361 199 489 70 

Po�et zamestnancov spolo�nosti osoby 269 272 99 

Po�et prepravených osôb MHD    osoby  11 120 339 11 312 297 98 

Po�et ubehnutých kilometrov MHD km 3 536 607 3 509 935 101 

EKONOMICKÉ   UKAZOVATELE 
                    
Výnosy spolo�nosti               

           Plánované výnosy spolo�nosti 9 358 800 € boli splnené na 97,87 %. Podstatnú zložku 

výnosov tvoria príjmy z predaja cestovných lístkov MHD v sume 3 373 573€, tržby 

z podnikate�ských aktivít spolo�nosti vo výške 962 944€, prevádzkový príspevok zria�ovate�a 

2 700 000€ na prevádzkovanie mestskej hromadnej dopravy, prevádzkový príspevok 1 080 000 € na 

služby verejného osvetlenia, tržby z pokút prepravnej kontroly 70 719€, výnosy z kapitálových 

dotácií vo výške 634 301€ a ostatné príjmy a výnosy.  

           V porovnaní s rokom 2010 majú výnosy progresívny charakter, �o predstavuje vo finan�nom 

vyjadrení 295 221€. 

Náklady spolo�nosti  

           Plánované náklady spolo�nosti 10 256 670€ prekro�ené neboli, avšak v porovnaní s rokom 

2010 skuto�né náklady zaznamenali mierny nárast, a to o 3 %. Nárast nákladov bol spôsobený 

zvýšením cien materiálu, pohonných hmôt, služieb súvisiacich s opravou a údržbou vozidlového 

parku. Spotrebu materiálu  najviac ovplyvnili náklady na nákup nafty, ktorých výška je  814 810 €, 

v porovnaní s plánovanou spotrebou narástli o 10,84 %. Náklady na trak�nú a elektrickú energiu  

predstavovali 1 141 444€,  zvýšili sa  o 177 824€  v porovnaní s rokom 2010.  Podstatnú položku 

osobných nákladov tvoria mzdové náklady vo výške 2 988 577€, odvody do pois�ovní 1 037 244€, 

náklady na stravné 126 353€ a ostatné nákladové položky, u ktorých nevznikli podstatné rozdiely 

v porovnaní s plánovaným predpokladom roku 2011.                   
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Tabu�ka vývoja nákladov v �     

Rok 2011 Rok 2010 Index % 
Spotreba materiálu 1 334 065 1 347 947 99 
Spotreba energie 1 280 560 1 105 475 116 
Opravy a udr�iavanie 463 156 477 095 97 
Slu�by  487 451 500 764 97 
Osobné náklady              4 310 350 4 089 959 105 
Odpisy majetku 1 592 354 1 641 699 97 
Ostatné náklady  362 407 399 415 91 
Náklady spolu :  9 830 343 9 562 354 103 

Graf vývoja nákladových ukazovate�ov v porovnaní rokov 2011 a 2010                   

                                                          

5.2 VÝVOJ  TR�IEB Z MESTSKEJ HROMADNEJ DOPRAVY  
  
Tr�by z mestskej hromadnej dopravy majú v roku 2011 rastúci charakter, a to o 2% 

v porovnaní s rokom 2010. Tento nárast bol spôsobený zmenou vý�ky cestovného, ktoré sa 
uskuto�nilo v závere roka 2011. 

Ukazovate� 2011 
� 

2010 
� 

Index   
 % 

Tr�by z MHD celkom 3 444 292 3 392 700 102 
z toho tr�by za predaj : 
- jednorázových cestovných lístkov 2 321 103 2 266 093 102 
-  predplatných cestovných lístkov 1 034 712 1 021 487 101 
- cenín MHD     17 758     18 719  95 
spolu predaj CL : 3 373 573 3 306 299 102 

- z prepravnej kontroly   70 719 86 401 82 
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Podnikate�ské aktivity  
   
 Celkové výnosy z  podnikate�skej �innosti predstavujú 1 120 748�. V rámci 
podnikate�ských aktivít poskytuje spolo�nos� verejnosti slu�by zájazdovej a  zmluvnej osobnej 
dopravy, tieto sa podie�ajú 83 percentami na celkových výnosoch z podnikate�skej aktivity, ktorých 
vý�ka je 962 944�. Podstatne sa zvý�il podiel výkonov zmluvnej osobnej dopravy z dôvodu  
 uzatvorenej zmluvy so spolo�nos�ou KIA Motors Slovakia s.r.o. a �al�ími prepravcami, ktorá 
v predchádzajúcom období bola financovaná zo  �tátneho rozpo�tu formou zmluvného finan�ného 
príspevku.  Tr�by z  tejto �innosti priniesli do výnosov spolo�nosti  356 309�. Ako podnikate�ské 
aktivity sú  poskytované aj ubytovacie slu�by, slu�by spojené s opravárenskou �innos�ou vozidiel a 
prenájmom reklamných plôch.     

Rekapitulácia tr�ieb z podnikate�skej aktivity       
    

Aktivita 2011 
� 

2010 
� 

Index 
% 

Zájazdová osobná doprava 400 934 481 772 83 
Zmluvná osobná preprava 394 442   36 928 1068 
Externé opravárenské slu�by 19 168  16 873 114 
Ubytovacie slu�by  23 516   67 737 35 
Slu�by spojené s reklamou  101 259 101 049 100 

   

Financovanie slu�ieb mestskej hromadnej dopravy vo verejnom záujme z rozpo�tu    
         

 V priebehu roka 2011 bola zo strany Mesta �ilina vyrovnávaná preukázate�ná strata 
z poskytovania slu�ieb vo verejnom záujme, a to vo vý�ke 2 700 000 �.          

Preh�ad poskytnutých finan�ných prostriedkov  

2011 
� 

2010 
� 

Index  
% 

Vyrovnanie straty z poskytovaných 
slu�ieb vo verejnom záujme 

2 700 000    2 558 256 106 

Vyrovnanie straty z poskytovaných 
slu�ieb KIA 

-   412 368 0 

Spolu 2 700 000 2 970 624 91 

             
5.3 INVESTÍCIE A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY    
       
            V investi�nom pláne spolo�nosti sa neuva�ovalo s výdavkami vä��ieho rozsahu, aj napriek  
prioritnej potrebe obnovy a modernizácie vozového parku, vzh�adom na nepriaznivú finan�nú  
situáciu spolo�nosti.            
        Z plánovaných investícií sa zrealizovala generálna oprava a modernizácia trolejbusu mestskej 
hromadnej dopravy �. 228 v hodnote 103 966�, upgrade softvérového systému MUNICOM 
v hodnote 29 330�, projektová dokumentácia k stavebným úpravám v areáli na Kva�alovej ul. 
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v �iline v  hodnote 985�, nákup po�íta�ovej techniky a príslu�enstva v hodnote 5 190�, nákup 
pracovného náradia v hodnote 890�.    

     Celkové investi�né výdavky predstavovali 140 361�, spolo�nos� si tieto výdavky financovala 
z vlastných finan�ných zdrojov.   

6. DOPRAVNO � PREVÁDZKOVÝ ÚSEK 

�truktúra vozidlového parku 

Z vozidlového parku boli v roku 2011 vyradené 2 autobusy a 2 trolejbusy. Na�alej trval 
stav, kedy sa vysoký vek a zlý technický stav podpísal pod �asté poruchy aj na vyradení 4 vozidiel. 

Rok 
Po�et 

2011 
(ks) 

2010 
 (ks) 

Autobusy 42 44 
Karosa B 732 7 8 
Karosa B 741 � k�bový 1 1 
Karosa B 932 5 6 
Karosa B 952 17 17 
Karosa B 961 � k�bový 3 3 
Renault City bus 3 3 
Irisbus Citelis 3 3 
Irisbus Citelis Line 1 1 
Irisbus Citelis � k�bový 2 2 

Trolejbusy 42 44 
�koda 14 Tr 13 13 
�koda 15 Tr � k�bový 15 17 
�koda 15 TrM � k�bový 14 14 
Spolu 84 88 

Dopravné nehody 

�tatistika dopravných nehôd v MHD 

Rok 
Po�et 

2011 
(ks) 

2010 
(ks) 

Spolu 74 113 
vlastné zavinenie 36 73 
cudzie zavinenie 28 30 
zranenie cestujúcich 10 10 
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6.1 DOPRAVNÁ SIE� MHD     

V roku 201l nebola zaznamenaná zmena po�tu liniek mestskej hromadnej  dopravy.  D��ka 
liniek trolejbusov 128,3 km zostala rovnaká ako v  r. 2010, pred��ila sa vzdialenos� autobusových 
liniek z 267,1 km na 270,3 km úpravou trás na linkách 20 a 22 v súvislosti s vybudovaním novej 
autobusovej zastávky v Byt�ici. 

    
Po�et liniek    

2011 
(ks) 

2010 
(ks) 

Index 
% 

autobusových  13 13 100 
trolejbusových 8 8 100 

Celkom 21 21 100 
  

Malá zmena nastala v cestovnom poriadku 1.4.2011 na linke �. 24. Stavebné úpravy 
v mestskej �asti �ilina-Trnové si po�as roka vy�iadali aj nieko�ko obmedzení prevádzky tejto linky. 
Podobne tomu bolo aj na linke �. 31, kde si ur�ité obmedzenie prevádzky vy�iadala rekon�trukcia 
mosta za �ilinou v smere na Martin a linka �. 30, ktorej trasa sa do�asne skrátili z dôvodu sanácie 
oporného múru v mestskej �asti �ilina-Vranie. 

Dopravný podnik dostal 8.4.2011 do u�ívania zrekon�truovaný zastávkový zásek pred 
nákupným centrom Aupark a cestujúci tak mohli vyu�íva� vä��í komfort pri nastupovaní 
a vystupovaní z vozidiel MHD. V polovici letných prázdnin zaznamenala táto zastávka aj zmenu 
svojho názvu a zo zastávky ��túrovo námestie� sa stala �Ve�ká okru�ná, AUPARK�. 

Zmeny v cestovnom poriadku no�nej linky �. 50 nastali 21.12.2011, kedy sa odchody 
prispôsobili odchodom a príchodom rýchlikov �elezni�nej spolo�nosti Slovensko a.s.. 
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6.2  DOPRAVNÉ VÝKONY MHD  

V roku 2011 nedo�lo k výraznej zmene v objeme vykonaných kilometrov. Celkový objem 
kilometrov bol pribli�ne rovnako rozdelený medzi autobusovú a trolejbusovú prevádzku. 

Rok 2011  
(km) 

2010 
(km) 

A-Bus 1 714 063 1 693 933 
T-Bus 1 822 544 1 816 002 
Spolu 3 536 607 3 509 935 

  

       
Ukazovate�
prepravené osoby 

2011 
po�et 

2010 
po�et 

Index 
% 

prepravené osoby - autobusy 5 448 966 5 459 315 99 
prepravené osoby - trolejbusy 5 671 373 5 852 982 97 
Spolu   11 120 339  11 312 297 98 

6.3  DOPRAVNÝ PODNIK A SPOLUPRÁCA  

Spolupráca so spolo�nos�ou GOOGLE 

  Dopravný podnik 14.4.2011 spustil, v spolupráci so spolo�nos�ou Google, ako prvé mesto 
na Slovensku, funkciu �Verejná doprava v �iline� v rámci slu�by Mapy Google. Prostredníctvom 
tejto novej funkcie mô�u by� informácie o cestovných poriadkoch MHD �ilina aj na mapách 
spolo�nosti Google a cestujúci si tak mô�u vyh�ada� spojenie a� do úrovne mestskej hromadnej 
dopravy. Aplikácia umo��uje zobrazenie detailných informácií o trasách liniek, vyh�adávanie 
jednotlivých zastávok v ur�itej oblasti a zobrazenie informácií o nich, ako aj samotný cestovný 
poriadok. Pridaná bola aj základná informácia o tarife MHD. 
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Testovanie autobusov 

Vzh�adom na vysoký priemerný vek vozidlového parku uva�ujeme o jeho postupnej 
obnove. Preto sme v roku 2011 privítali mo�nos� vyskú�a� si nieko�ko nových typov autobusov, 
ktoré vo svojom vozidlovom parku e�te nemáme. Tieto sme otestovali na�imi vodi�mi, ale aj na�imi 
cestujúcimi. 

Koncom mesiaca jún jazdil po trasách MHD mesta �ilina elektrobus od firmy SOR, EBN 
10,5. Po�as jedného tý�d�a bol nasadzovaný na pravidelných autobusových i trolejbusových 
linkách s men�ím po�tom cestujúcich. 

V priebehu mesiaca október a november sme testovali 12 metrový autobus SOR NB 12 
City. V tomto autobuse bol u� in�talovaný informa�ný systém kompatibilný so systémom, ktorý 
pou�íva DPM�. 

Rovnako tak tomu bolo aj pri poslednom testovanom autobuse, ktorým bol autobus od 
spolo�nosti SOLARIS Urbino 12. Ten sme testovali v priebehu decembra taktie� s kompatibilným 
informa�ným systémom. 

Po�as v�etkých troch období sme zaznamenávali od cestujúcich ich názory a ohlasy na 
cestovanie týmito autobusmi formou ankety alebo elektronickej kore�pondencie. Veríme, �e 
v blízkom období budeme môc� cestujúcim v �ilinskej MHD ponúknu� zvý�ený komfort pri 
cestovaní novými nízkopodla�nými trolejbusmi alebo autobusmi. 
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Spolupráca na medzinárodnom projekte BENEFIT ukon�ená 

Na�a spolo�nos� bola od roku 2008 spolu s Mestom �ilina a �ilinskou univerzitou 
partnerom v medzinárodnom projekte BENEFIT, ktorého titulom bolo �Progresívne opatrenia pre 
spolo�nosti na zvý�enie pou�ívania hromadnej dopravy zo strany ich zamestnancov�. V tomto 
projekte bolo zapojených �al�ích 8 partnerov zo siedmich krajín, z nových i starých �lenských 
�tátov EÚ. Zámerom projektu bola snaha implementova� aktivity, ktorých hlavným cie�om je 
zvý�enie po�tu osôb cestujúcich mestskou hromadnou dopravou kvôli dlhodobo neudr�ate�nému 
nárastu osobných automobilov v meste, nedostatku parkovacích miest a v neposlednom rade i kvôli 
zlep�eniu kvality ovzdu�ia v intraviláne mesta. Pre splnenie týchto i �al�ích �iastkových cie�ov boli 
naplánované aktivity, ktoré smerovali k zlep�eniu poskytovania informácií cestujúcim, 
stimulovaniu cestujúcich k pou�ívaniu MHD, ako aj zatraktívneniu vyu�ívania slu�ieb MHD. 
Projekt bol ukon�ený 31.8.2011. 

Po�as troch rokov sme zrealizovali nasledovné aktivity a opatrenia: 

1. Dopravný prieskum vyu�ívania MHD zo strany dochádzajúcich do areálu �ilinskej 
univerzity. 

2. De� otvorených dverí (2008, 2009, 2010). 
3. Mobility workshop - diskusia s dopravnou tematikou s obyvate�mi �iliny. 
4. Nová web stránka dopravného podniku. 
5. Sprievodca MHD - bro�úra so základnými informáciami o linkách, tarife a o tom, ako 

postupova� pred a po�as cestovania v prostriedkoch MHD �ilina. Bro�úra bola vydaná v 3 
jazykoch (SVK, ENG, PL). 

6. Umiestnenie ve�koplo�ných máp �iliny s vyzna�ením liniek MHD v uli�nej sieti na zastávky 
MHD. Mapy sú vybavené registrom ulíc a u�ah�ujú vyh�adávanie miesta nástupu a cie�a 
cesty. 

7. Kreatívna výtvarná sú�a� pre deti základných �kôl s témou: �MHD mojich snov alebo ako by 
som sa chcel vozi� do �koly�. Výhercovia 3 vekových kategórií vytvorili spolo�ný návrh a 
následne poma�ovali skuto�ný trolejbus, ktorý premáva v uliciach mesta a propaguje tak 
výhody hromadnej dopravy pred individuálnou. 
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8. Posilnenie dopravného spojenia medzi centrom mesta a areálom �ilinskej univerzity v rannej 
a poobed�aj�ej dopravnej �pi�ke. 

9. Bezplatná aplikácia pre mobilné telefóny - Cestovný poriadok liniek MHD. Aplikácia funguje 
v telefóne offline a umo��uje okam�itý prístup k cestovným poriadkom v�etkých liniek, 
pri�om cestujúci má mo�nos� aj vyh�adania spojenia medzi �ubovo�nými zastávkami MHD. 

10. Informa�ná kampa� pre �tudentov a zamestnancov �ilinskej univerzity.
11. Ma�ovanie trolejbusu výhercami výtvarnej sú�a�e na tému: �MHD mojich snov alebo ako by 

som sa chcel vozi� do �koly�. 
12. Umiestnenie informa�ných nosi�ov s informáciami o MHD a výhodami pre �tudentov v 

priestoroch univerzity. 
13. Dopravný prieskum v areáli �ilinskej univerzity a dotazníkový prieskum vyu�ívania MHD 

�tudentmi a zamestnancami �U. 
14. Mobilná výstava výtvarných prác vo vozidlách MHD. Výtvarné práce kreatívnej sú�a�e na 

tému: �MHD mojich snov alebo ako by som sa chcel vozi� do �koly�. 
15. Lotérie medzi pou�ívate�mi MHD. 
16. Umiestnenie informa�ných panelov na zastávky MHD, v ktorých sú cestujúcim poskytované 

informácie o nových slu�bách, pripravovaných i mimoriadnych zmenách v prevádzke MHD. 

6.4  PREH�AD ZAMESTNANCOV  SPOLO�NOSTI  

     
2011 2010 Index 

% 
Vodi�i  134 140 96 
     z toho : vodi�i autobusov  65 69 94 
                  vodi�i trolejbusov 69 71 97 
Robotníci  78 80 95 
     z toho : dielenskí     42 38 111 
                  prevádzkoví 24 30 77 
                  ostatní 12 12 92 
Mana�ment  59 53 111 

Zamestnanci spolu : 271 273 99 
     

7. TECHNICKO � INVESTI�NÝ ÚSEK 

Technicko-investi�ný úsek má  v rámci organiza�nej �truktúry nasledovné �lenenie: 
  
� oddelenie nákupu,   
� prevádzkáre� servisu A-busov, 
� prevádzkáre� servisu T-busov, 
� prevádzkáre� dopravnej infra�truktúry a energetiky, 
� oddelenie techniky. 
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7.1 ODDELENIE NÁKUPU 

Zabezpe�uje kompletný nákup a dodávku tovarov, vedie olejové a skladové hospodárstvo, 
prevádzkuje po�i�ov�u náradia a �alúnnickú diel�u. Pripravuje podklady pre výber dodávate�ov 
tovarov, prác a slu�ieb. 

Skladové hospodárstvo 

Spolo�nos� má zriadené dve skladové hospodárstva: 

� Po výbere dodávate�a na dodávku náhradných dielov pre A-busy  bol zriadený  konsigna�ný 
sklad  v nevyu�ívaných skladových priestoroch servisu A-busov.  Cie�om je zní�enie  stavu 
skladových zásob  a roz�írenie ponuky náhradných dielov pre potreby prevádzky. Stav 
skladových zásob v konsigna�nom sklade  k 31.12.2011 predstavoval objem vo vý�ke cca 15. 
tis. �. 

� v prevádzke T-busov na Kva�alovej ulici v �iline predstavovala v roku 2011 hodnota 
skladových zásob oproti  rovnakému obdobiu roku 2010 úsporu vo vý�ke 75 635�.

Po�i�ov�a náradia 

Po�i�ovne náradia sú zriadené pre ka�dú prevádzku samostatne.  Obsahujú náradia 
a nástroje, ktoré vyu�ívajú pracovníci pod�a potreby a náro�nosti vykonávanej �innosti.  
Nadobúdacia hodnota v prevádzke A-bus je 26 951,80 � a v prevádzke T-bus 13 736,95�. Cenový 
rozdiel je závislý od typovej skladby vozového parku. Prevádzka A-bus  servisuje sedem typov 
vozidiel a prevádzka T-bus dva typy. 

Dodávatelia 

V rámci dodávok bol vykonaný interný audit o aktuálnom stave zmlúv a pristúpilo sa 
k postupnému prehodnocovaniu jednotlivých dodávate�ov z h�adiska kvality a objemu dodávok. 

Verejné obstarávanie 

�innos� verejného obstarávania bola na tomto oddelení vykonávaná do 31.5.2011. Pre 
skvalitnenie výberových konaní bol so spolo�nos�ou eBIZ Corp s.r.o., Bratislava a Mestom �ilina 
podpísaný dodatok k zmluve o prevádzke auk�ného systému, ktorý dopravnému podniku 
prostredníctvom internetového pripojenia zabezpe�uje neobmedzený prístup k programovému 
vybaveniu auk�ného systému eAukcie funkcionalitou umo��ujúcou vykonávanie elektronických 
aukcií. 

Od 1.7.2011, kedy bol vytvorený samostatný referát Verejného obstarávania, oddelenie pre 
tento pripravuje sú�a�né podklady pre výber dodávate�ov tovarov, prác a slu�ieb a spolupodie�a sa 
na ich tvorbe. 

7.1.1 PREVÁDZKA SERVISU A-BUSOV 

Zabezpe�uje výkony opráv, údr�by, pravidelné prehliadky a revízie autobusov po stránke 
vecnej, stránke nákladov a �asovej stránke, prípravu vozidiel na STK, poskytovanie slu�ieb a prác 
pre externých dodávate�ov. 
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Olejové hospodárstvo 

Pre likvidáciu odpadového hospodárstva má spolo�nos� uzatvorenú zmluvu na vývoz 
odpadového oleja s firmou DETOX s.r.o. Banská Bystrica. 

Ob�asné naná�anie náterových hmôt 

Náklady vynalo�ené na lakovanie a opravy laku po haváriách za rok 2010, ktoré vykonávala 
NAD s.r.o. �ilina pre na�u spolo�nos�,  predstavovali  objem 13 540�, vrátane materiálu. Zriadením 
a vybavením priestorov na ob�asné naná�anie farieb v na�ej prevádzke sme u�etrili cca 60%
z uvedených nákladov v roku 2011. 

Plánované prehliadky � STK 

Po prehodnotení poskytovaných slu�ieb Staníc technickej kontroly bol vykonaný výber 
a uzatvorený nový zmluvný vz�ah so spolo�nos�ou MIKO, ktorý nám priniesol úsporu oproti 
minulému obdobiu 6,30� na  vozidlo, �o v ro�nom objeme predstavuje úsporu cca 542 �. Nako�ko 
v�etky vozidlá prekro�ili �ivotnos� 8 rokov, pod�a zákonnej legislatívy je nutné pristavova� vozidlá  
na STK 2krát ro�ne. 

7.1.2 PREVÁDZKA T - BUSOV 

Zabezpe�uje výkony pravidelných prehliadok, údr�ieb, opráv po vecnej, nákladov a �asovej 
stránke. Zabezpe�uje odborné prehliadky, vyplývajúce zo zákonnej legislatívy, platnej pre 
prevádzku dráhových vozidiel, servis a výkon opráv predajných automatov pre MHD a �elezni�ný 
integrovaný systém na trati �ilina - Rajec, servis a opravy ozna�níkov cestovných lístkov, 
palubných po�íta�ov, elektronických zariadení vo vozidlách. Prevádzkuje pneuservis spolo�nosti.  

Spotreba uhlíkov za rok 2010 � 2 897 ks, z toho zlomených 17 ks, a rozbitých 9 ks. 
Spotreba uhlíkov za rok 2011 � 3 654 ks, z toho zlomených 24 ks a rozbitých 9 ks. 

Revízie a technické kontroly 

Pneuservis  

�innos� pneuservisu je vykonávaný vlastným zamestnancom. V gumovom hospodárstve je 
v sú�asnosti evidovaných 726 ks pneumatík, z toho 647 ks protektorovaných a 79 ks nových.  
V rámci rezervy je 42 ks. 

Na A-busoch  je 276 ks a na T-busoch je 368 ks pneumatík aj s diskami, ostatné sú 
umiestnené na technologických vozidlách spolo�nosti. 

umiestnenie po�et kusov 

A-busy 276 

T-busy 368 
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Elektronické ozna�ova�e cestovných lístkov 

Ozna�ova�e,  umiestnené vo vozidlách MHD, slú�ia na mechanické ozna�enie 
jednorazového cestovného lístka a na ozna�enie �ipovej karty. Po�et kusov vo vozidle závisí od 
typu vozidla, v ktorom sú umiestnené. Spravidla v krátkych je po 5 ks ozna�ova�ov a v dlhých 
(k�bových vozidlách) je po 7 ks. V prevádzke je aktívnych 511 ks ozna�ova�ov.   

Predajné automaty 

V rámci mesta �ilina prevádzkujeme 40 ks predajných automatov na jednorazové cestovné 
lístky typu MERONA. Z nich boli v roku 2011 tri ukradnuté a jeden zru�ený. V rámci  
integrovaného systému dopravy so �elezni�nou spolo�nos�ou smerom na Rajec je umiestnených  
13 ks predajných automatov. 

Z h�adiska prevádzky a údr�by  je 13 ks napojených z trak�ného vedenia, dva sú napojené 
na dodávate�a systémom pau�álneho odberu a 22 ks je napojených na priame odberné miesto SSE 
a.s.. Celkové ro�né náklady pau�álnych miest sú vo vý�ke 9 358,08�. 

Napájanie a odber predajných automatov slú�iacich pre integrovaný systém dopravy 
zabezpe�uje spolo�nos�  �SR a.s.. 

Do budúcnosti sa ráta s navý�ením po�tu automatov na také zastávky, kde budú 
z prevádzkových dôvodov ru�ené predajné stánky. 

7.2 PREVÁDZKA TRAKCIE A ENERGETIKY 

Zabezpe�uje výkon pravidelných prehliadok, údr�by, opráv trak�ného vedenia po vecnej, 
nákladov a �asovej stránke. Odborné prehliadky a revízie vyplývajúce zo zákonnej legislatívy 
potrebné pre prevádzkovanie trolejbusovej dopravy. Poskytovanie prác a slu�ieb pre externých 
objednávate�ov. Vydáva vyjadrenia k stavebným povoleniam o stave a umiestnení dopravnej 
infra�truktúry mesta. Zabezpe�uje pravidelné odpo�ty  a sledovanie spotreby elektrickej energie 
v rámci spolo�nosti a verejného osvetlenia, ktoré je v správe dopravnej spolo�nosti. 

Meniarne 

Trak�né vedenie v prevádzke mesta napájajú tri meniarne na ulici Ve�ká Okru�ná, Bajzova, 
Priemyselná. 

Trak�né vedenie 

Celková d��ka trak�ného vedenia predstavuje cca. 25 km v dvojsmernej prevádzke, ktorá je 
rozdelená pod�a napájania z meniarní na trak�né úseky: 

I. úsek má 23 výhybiek,  
II. úsek má  7 výhybiek, 
III. úsek má 14 výhybiek.  

Z trak�ného vedenia je cez meni� napätia napojený jeden predajný automat na cestovné lístky. 
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Elektrodispe�ing 

Ovládanie meniarní je pomocou dia�kového ovládania z centrálneho dispe�ingu 
v spolo�nosti, kde je 24 hodinová nepretr�itá slu�ba. 

Spotreba elektrickej energie trak�nej 

7.3 ODDELENIE TECHNIKY 

Zabezpe�uje výkon správy a údr�by hnute�ného a nehnute�ného majetku spolo�nosti formou 
drobných zvára�ských, murárskych, zámo�níckych a elektrikárskych prác. Pravidelné prehliadky 
majetku, opravy a údr�bu. Vydáva vyjadrenia k stavebným povoleniam. Obhospodaruje odpadové 
hospodárstvo, �ivotné prostredie a po�iarnu ochranu objektov. Pomocou samostatného 
autorizovaného bezpe�nostného technika zabezpe�uje dodr�iavanie zákonnej legislatívy v oblasti 
ochrany zdravia pri práci. Zabezpe�uje správu verejného osvetlenia. 

Údr�ba a správa budov 

Po�iarna ochrana 

Slu�by po�iarneho technika a dozoru sú vykonávané dodávate�sky, spolo�nos�ou 
MIROMAX. V roku 2011 boli pre potreby prevádzok A-bus a T-bus zriadené pracoviská pre 
ob�asné naná�anie náterových látok.  

Odpadové hospodárstvo a �ivotné prostredie 

V oblasti odpadového hospodárstva  je prijatý program separácie odpadov, ktorý bol 
roz�írený o separovanie tu�kových batérií. Vykonáva sa pravidelné vyhodnocovanie mno�stva 
produkovaných odpadov a emisií a zárove� sa prijímajú opatrenia na ich zni�ovanie. 

V rámci zamedzenia úniku �kodlivých látok do prírodného prostredia je v priestoroch DEPA 
vyu�ívaný systém �isti�ky odpadových vôd, do ktorej sa privádzajú v�etky priemyselné odpadové 
vody z celého areálu. Dôle�itou sú�as�ou jej prevádzky je pravidelné sledovanie a vyhodnocovanie 
kvality týchto vôd.  

V spolupráci so zria�ovate�om Mestom �ilina bola v parkovacích priestoroch prevádzky A-
bus vyhradená plocha pre potreby Mestskej polície na  uskladnenie automobilových vrakov. 
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V tomto roku nevznikla v rámci prevádzok spolo�nosti �iadna záva�ná situácia, ktorá by 
ohrozovala  kvalitu �ivotného prostredia. Po vykonaných kontrolách zástupcami kontrolných 
orgánov nebola spolo�nosti udelená �iadna sankcia za poru�ovanie zákonnej legislatívy, �o 
potvrdzuje zodpovedný prístup spolo�nosti v tejto oblasti.  

Preh�ad produkovaných odpadov v spolo�nosti: 

Názov odpadu Druh 2009 2010 2011 

Nebezpe�ný      
Tuhé látky z lapa�ov N 7,920 7,240 6,980
Odpadové oleje N 5,010 4,539 4,530
Iné rozpú��adlá (umývacie stoly) N 0,430 0,450 0,490
Obaly obsahujúce NL N 0,040 0,080 0,200
Olejové filtre N 0,070 0,030 0,580
Absorbenty N 2,100 1,600 1,350
Ni- Cd batérie N 0,715 0,270 0,260
Olovené batérie N 1,465 1,965 0,898
Vyradené zariadenia/chladni�ky/ N 0,050 0,360 0,246
Izola�. materiál azbest N 0,000 2,100 0,000
Vyradené el. zariadenia +TV N 0,200 0,510 0,211
Vyradené vozidlá N 2,560 0,000 0,000
 Spolu   20,560 19,144 15,745
Ostatný         
Vyradené el. zariadenia   0 0,100 0,090 0,181
Separovaný zber papier 0 1,000 1,090 0,673
Separovaný zber plasty 0 1,200 0,730 0,571
Plasty 0 0,410 0,940 0,100
Iné batérie a akumulátory 0 0,000 0,000 0,039
Odpad zo �eleza a ocele 0 26,155 14,440 29,180
Opotrebované pneumatiky 0 0,000 16,280 7,754
Zmie�ané obaly 0 19,600 26,860 23,220
Grafitový odpad (uhlíky) 0 0,150 0,320 0,000
Sklo 0 0,000 0,180 0,000
Papier- skartácia 0 0,000 3,180 0,000
Spolu 0 48,615 64,110 61,718

    

Celkom za sledované obdobie                          69,175 83,254 77,463

*Uvedené váhové mno�stvá sú v tonách 
Legenda: 
N- nebezpe�ný odpad 
O- ostatný odpad 

8. UDALOSTI  OSOBITNÉHO VÝVOJA   

     V období po ukon�ení ú�tovného obdobia roku 2011 nenastali v spolo�nosti �iadne udalosti  
osobitného vývoja.
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9. PREDPOKLAD VÝVOJA SPOLO�NOSTI       

     Nako�ko je technický stav vozidlového parku, najmä trolejbusového, nepriaznivý a náklady na 
opravu a udr�iavanie neustále narastajú, plánuje spolo�nos� realizova� jeho obnovu, najvýhodnej�ie 
obstaraním nových vozidiel. Z uvedeného dôvodu stavu vozidlového parku sa spolo�nos� musí 
zamera� na realizáciu strategických cie�ov, ktoré by zlep�ili nielen vnútornú ekonomickú situáciu, 
ale by aj skvalitnili poskytované slu�by cestujúcej verejnosti.

Strategické ciele spolo�nosti:  

• vyrovnané hospodárenie, 
• udr�anie vnútornej ekonomickej a finan�nej stability, 
• eliminovanie nárastu nákladov, 
• efektivita pri vykonávaní opráv a údr�by vozidlového parku,  
• skvalitnenie poskytovaných slu�ieb, 
• efektívne riadenie dopravy. 

10. HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK  ROKU 2011 

Spolo�nos� dosiahla ú�tovnú stratu � 670 730 � . Strata bude zú�tovaná na neuhradenú stratu 
minulých období.  
  

    
11. OBLAS� VÝSKUMU A VÝVOJA 

Spolo�nos� nemá v predmete �innosti výskum a vývoj a ani o �om neú�tuje. 

12. ORGANIZA�NÁ ZLO�KA 

    Spolo�nos� nemá �iadnu organiza�nú zlo�ku v tuzemsku, ani v zahrani�í. 

    
13. VÝROK AUDÍTORA 
       � v prílohe tejto výro�nej správy  

14. KOMPLETNÁ Ú�TOVNÁ ZÁVIERKA 

Prílohy ú�tovnej závierky: 
- Súvaha 
- Výkaz ziskov a strát 
- Poznámky k ú�tovnej závierke 

                

                                                                                                Ing. Ján Barien�ík, PhD. 
                                                                                         konate�  spolo�nosti  










































































































