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1. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE SPOLOČNOSTI  

 

 

Obchodné meno Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 

Sídlo spoločnosti Kvačalova 2, 011 40 Žilina 

Registrácia činnosti Výpis z OR Obchodného registra OS 

Žilina, Odd.: Sro,vl.č.3510/L 

Deň zápisu 1.8.1996 

IČO 36007099 

IČ DPH SK 2020447583 

Výška vkladu 6 639,00 EUR   

Spoločníci Mesto Žilina 

 

 

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. je kapitálová spoločnosť založená Spoločenskou 

zmluvou o založení spoločnosti s ručením obmedzeným zo dňa 08. 07. 1996 podľa §105 a nasl. 

Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov.  

 

  

      

2. VEDENIE SPOLOČNOSTI V ROKU 2013 

 

  

Ing. Ján Barienčík, PhD. konateľ spoločnosti 

Ing. Ján Šimko dopravno-prevádzkový námestník 

Ing. Ingrid Lippaiová technicko-investičný námestník 

 

    

2.1 MAJETKOVÁ ÚČASŤ 

 

 

Základné imanie spoločnosti je založené z peňažného vkladu  jediného spoločníka, ktorým 

je Mesto Žilina, vo výške 6 639,00 € (slovom: šesťtisícšesťstotridsaťdeväť €). 

 

  

2.2 ŠTATUTÁRNE ORGÁNY SPOLOČNOSTI 

Valné zhromaždenie (VZ) 

 

            VZ je najvyšší orgán spoločnosti, ktorý je oprávnený konať v mene spoločnosti alebo 

rozhodovať o jej vnútorných záležitostiach. Mesto Žilina, ako 100 % spoločník, vykonáva svoje 

práva na valnom zhromaždení osobne alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu na základe 

písomného plnomocenstva. 
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Konateľ 

 

Štatutárny orgán spoločnosti, ktorý zabezpečuje riadenie jej podnikateľskej činnosti, koná 

a podpisuje v jej mene a zároveň plní funkciu riaditeľa ako výkonného orgánu spoločnosti. 

 

 

Dozorná rada (DR) 

 

DR je najvyšší kontrolný orgán spoločnosti zriadený na základe Rozhodnutia jediného 

spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia zo dňa 22.2.2011. Dohliada na činnosť 

konateľa spoločnosti, nahliada do účtovných dokladov a iných dokladov, kde kontroluje údaje, 

ďalej skúma účtovnú závierku spoločnosti a podáva správy valnému zhromaždeniu.   

 

 

3. PREDMET ČINNOSTI  

 

 mestská autobusová a trolejbusová doprava v Žiline, 

 predaj cestovných lístkov, 

 nepravidelná osobná a medzinárodná nepravidelná autobusová doprava, 

 údržba a oprava motorových vozidiel, trolejbusov, diagnostika a výroba náhradných dielov, 

 opravy pneumatík vrátane nastavenia a vyváženie kolies, 

 poradenstvo v doprave a strojno-elektrotechnických činnostiach, 

 nákup, predaj tovarov v rámci voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu, 

 prevádzka autoumývarne, 

 reklamná činnosť, 

 ubytovacie služby, 

 prenájom motorových vozidiel, 

 sprostredkovanie obchodu, 

 prenájom parkovacích plôch, 

 kovoobrábanie, čalúnické práce. 
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4. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA K 31.12.2013 
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5. KOMENTÁR  K VÝSLEDKOM ČINNOSTI  

 

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. zostavuje v zmysle § 17 Zákona o účtovníctve 

č.431/2002 Z.z. účtovnú závierku.  

Hlavným cieľom Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o. bolo v roku 2013 naplnenie 

Zmluvy o výkone vo verejnom záujme č.191/2009 zo dňa 30.6.2009 a jej Dodatku č.1 zo dňa 

28.12.2011 a Dodatku č.2 zo dňa 21.12.2012 a zabezpečenie prevádzky mestskej hromadnej 

dopravy v meste Žilina. 

 Vplyv pretrvávajúcej globálnej ekonomickej krízy sa prejavil aj na činnosti DPMŽ. Mesto 

Žilina poskytlo dopravnému podniku v roku 2013 príspevok na prevádzku mestskej hromadnej 

dopravy vo výške 3 086 000€, ktorý bol schválený Mestským zastupiteľstvom a schváleným 

ročným objemom výkonov v zmysle Zmluvy o výkone vo verejnom záujme č.191/2009 zo dňa 

30.6.2009 a jej Dodatku č.1 zo dňa 28.12.2011 a Dodatku č.2 zo dňa 21.12.2012, Prílohy č.9 zo dňa 

20.12.2012 (3 535 tis. vozidlových kilometrov).  

Dopravný podnik poskytuje aj služby spojené s prevádzkovaním a  údržbou verejného 

osvetlenia, ktorého vybrané časti plánuje v roku 2014 modernizovať. 

V septembri zrealizoval Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. Deň otvorených dverí 

z dôvodu 20. výročia jeho vzniku. Zároveň sa v septembri konal aj 4. Európsky deň trolejbusov, do 

ktorého sa prvýkrát zapojil aj Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. spolu s ďalšími 26 mestami zo 

16 krajín.  

V personálnej oblasti, v roku 2013, vzrástol počet evidovaných zamestnancov v porovnaní 

s predchádzajúcim obdobím na 257, čo bolo spôsobené najmä prijatím vodičov autobusov do 

pracovnoprávneho vzťahu.  

Prevádzka mestskej hromadnej dopravy fungovala počas celého roka 2013 bez obmedzení 

na štandardnej úrovni. Za to patrí poďakovanie zamestnancom spoločnosti, ako aj všetkým 

obchodným partnerom. 

 

 

 

 

         Ing. Ján Barienčík, PhD. 

                        konateľ spoločnosti  
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5.1 ZHODNOTENIE VÝSLEDKOV HOSPODÁRENIA SPOLOČNOSTI   

                 

 Prehľad vybraných ukazovateľov spoločnosti 

 

Ukazovateľ  Merná 

jednotka 

2013 2012 Index 

rastu 

(%) 

     

Výnosy spoločnosti   € 9 262 103 9 413 188 98,39 

Náklady spoločnosti  € 9 624 571 9 564 624 100,63 

Hospodársky výsledok € -362 468 -151 436 239,35 

     

Vyrovnanie straty z poskytovaných výkonov 

vo verejnom záujme 

€ 3 086 000 2 700 000  114,30 

Investície spoločnosti € 2 111 755 4 863 916 43,42 

     

Počet zamestnancov spoločnosti osoby 257 255 100,78 

Počet prepravených osôb MHD v tis. os.  10 630 10 890 97,61 

Počet ubehnutých kilometrov MHD v tis. km  3 527 3 525 100,06 

 

 

EKONOMICKÉ   UKAZOVATELE 

                     

Výnosy spoločnosti               

 

           Plánované výnosy spoločnosti 9 178 860€ boli dosiahnuté na 100,91 %. Podstatnú zložku 

výnosov tvoria tržby z predaja cestovných lístkov MHD v sume 3 566 684€, výnosy 

z podnikateľskej aktivity spoločnosti vo výške 415 297€, prevádzkový príspevok zriaďovateľa 

3 086 000€ na prevádzkovanie mestskej hromadnej dopravy, prevádzkový príspevok 1 080 000 € na 

prevádzku verejného osvetlenia, tržby z reklamy 192 046€, tržby z pokút prepravnej kontroly 122 

300€, výnosy z kapitálových dotácií vo výške 316 073€ a ostatné výnosy.  

           V porovnaní s rokom 2012 klesli výnosy podniku o 1,61%, čo predstavuje absolútnom 

vyjadrení čiastku 151 085€. 

Náklady spoločnosti  

 

           Plánované celkové náklady spoločnosti v sume  9 782 968€ podnik neprekročil a podiel 

skutočných nákladov na plánovaných nákladoch bol 98,38%. V medziročnom porovnaní rokov 

2013 a 2012 sme zaznamenali nárast skutočne vynaložených nákladov na prevádzku spoločnosti 

o 0,63%, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje čiastku 59 947€.  Nárast prevádzkových nákladov 

v porovnaní s rokom 2012 bol spôsobený najmä nárastom odpisov a nákladových úrokov z úveru na 

nákup trolejbusov. 

Na spotrebe materiálu sa najviac podieľali náklady na nákup nafty, ktorých výška je  715 

318€, v porovnaní s rokom 2012 klesli o 5,35%. Výška nákladov na energiu  bola 1 487 541€, čo 
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v porovnaní s rokom 2012 predstavuje pokles o 5,87%. V tejto položke je zahrnutá okrem spotreby 

elektrickej energie aj spotreba vody a plynu. Podstatnú položku osobných nákladov tvoria mzdové 

náklady vo výške 3 021 156 €, odvody do poisťovní 1 067 455€, náklady na stravné 129 514€ 

a ostatné nákladové položky tvoriace osobné náklady, u ktorých nevznikli podstatné rozdiely 

v porovnaní s rokom 2012. Rastúcu tendenciu vývoja nákladov sme zaznamenali v položke odpisy 

majetku, ktorá stúpla v porovnaní s rokom 2012 o 6,69%. Dôvodom nárastu tejto nákladovej 

položky bola obnova časti vozidlového parku, trolejbusov, určených na prepravu cestujúcej 

verejnosti. S uvedenou skutočnosťou súvisí aj nárast nákladových úrokov, ktoré vzrástli 

v porovnaní s rokom 2012 o 175,39%, keďže financovanie uvedenej obnovy vozidlového parku 

bolo zabezpečené aj prostredníctvom úveru. V položke ostatné náklady sú zahrnuté náklady na 

finančnú činnosť, hospodársku činnosť, ktorých nárast je zapríčinený zostatkovou hodnotou 

trolejbusov, ktoré boli vyradené v dôsledku nákupu nových trolejbusov.                  

Vývoj nákladových položiek v roku 2013 a 2012      

Názov položky 

Rok 2013 

(€) 

Rok 2012 

(€) 

Index rastu 

(%) 

Spotreba materiálu 1 152 512 1 248 954 92,28 

Spotreba energie 1 487 541 1 580 307 94,13 

Opravy a udržiavanie 470 357 537 738 87,47 

Služby  433 207 431 418 100,41 

Osobné náklady              4 320 899 4 304 894 100,37 

Odpisy majetku 1 277 735 1 197 599 106,69 

Nákladové úroky 252 017 91 514 275,39 

Ostatné náklady  230 303 172 200 133,74 

Náklady spolu 9 624 571 9 564 624 100,63 

 

Graf vývoja nákladových položiek v porovnaní rokov 2013 a 2012              
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5.2 VÝVOJ TRŽIEB MESTSKEJ HROMADNEJ DOPRAVY 

 

Tržby z mestskej hromadnej dopravy majú v roku 2013 klesajúci charakter, a to o 1,89% 

v porovnaní s rokom 2012. Tento pokles bol spôsobený najmä zvýšením využívania individuálnej 

automobilovej dopravy.  

Vývoj tržieb z MHD v roku 2013 a 2012 

Ukazovateľ 2013 

(€) 

2012 

(€) 

Index rastu   

 (%) 

    

Tržby z MHD celkom 3 688 984 3 760 105 98,11 
z toho tržby za predaj :    
- jednorázových cestovných lístkov 2 441 984 2 477 771 98,56 
-  predplatných cestovných lístkov 1 110 108 1 155 375 96,08 
- cenín MHD     14 592 13 488  108,19 

spolu predaj CL : 3 566 684 3 646 634 97,81 
    

- z prepravnej kontroly   122 300 113 471 107,78 

 

 

Financovanie služieb mestskej hromadnej dopravy vo verejnom záujme z rozpočtu    
         

 V priebehu roka 2013 bol zo strany Mesta Žilina poskytovaný príspevok na prevádzku 

mestskej hromadnej dopravy vo výške 3 086 000€.           

 

Prehľad poskytnutých finančných príspevkov zo strany Mesta Žilina  
 

 2013 

(€) 

2012 

(€) 

Index rastu  

(%) 

Príspevok na poskytované dopravné 

výkony vo verejnom záujme 

 3 086 000    2 700 000 114,30 

Spolu 3 086 000 2 700 000 114,30 

 

 

Podnikateľská aktivita   
   

 Celkové výnosy z  podnikateľskej činnosti predstavujú 534 106€. V rámci podnikateľskej 

aktivity poskytovala spoločnosť služby zmluvnej osobnej dopravy, ubytovacie služby, externé 

opravárenské a ostatné služby. Zmluvná osobná doprava sa podieľa 60,64% na celkových výnosoch 

z podnikateľskej aktivity uvedených v tabuľke rekapitulácia vybraných výnosových položiek, 

ktorých výška je 534 106€. Zmluvná osobná doprava vykonáva prepravu pre spoločnosti, s ktorými 

má Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. zazmluvnené výkony. Najvyšší podiel výkonov zmluvnej 

osobnej dopravy má spoločnosť KIA Motors Slovakia s.r.o., ktorá bola v predchádzajúcom období 

financovaná zo štátneho rozpočtu formou zmluvného finančného príspevku.  
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Rekapitulácia vybraných výnosových položiek z podnikateľskej aktivity       
    

Výnosové položky 2013 

(€) 

2012 

(€) 

Index rastu 

(%) 

Zmluvná osobná doprava 323 892 333 692 97,06 

Externé opravárenské služby 20 372 13 298 153,20 

Ubytovacie služby  6 456 7 480 86,31 

   

             

5.3 INVESTÍCIE A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY    

       

            Dopravný podnik zrealizoval koncom roka 2013 dôležitú investíciu, ktorá sa týkala obnovy 

časti vozidlového parku. Podnik zakúpil 5 ks trolejbusov, z toho 1 kĺbový a 4 krátke. Výška 

uvedenej investície je 2 088 717,30€ a bola financovaná z cudzích zdrojov, pomocou úverovej linky 

EBRD, ktorá je zameraná na podporu energetickej efektívnosti. Ďalej boli zaradené ako investície 

v roku 2013 nasledovné položky: el. prípojka k predajnému automatu, nákup použitého dopravného 

prostriedku A-Bus, nákup pracovného náradia a iné.  

     Celkové investičné výdavky predstavovali v roku 2013 čiastku 2 111 755,37€.  

 

6. DOPRAVNO – PREVÁDZKOVÝ ÚSEK 

 

ZMENY V DOPRAVNEJ PREVÁDZKE 
 

 3.4.2013 nastali zmeny v cestovných poriadkov vybraných liniek v podobe posunu a pridania 

odchodov spojov a to najmä z nasledovných dôvodov: 

a) zabezpečiť dostatočný čas pri prestupe na iné linky MHD alebo vlaky, 

b) vytvoriť priestor na dostatočné dochádzkové časy na zastávku po skončení pracovnej 

zmeny, 

c) zabezpečiť spojenie pri ukončení pracovnej zmeny po 21. hodine.  

 25.4.2013 sme cestujúcim s mobilným telefónom vybaveným OS Android ponúkli novú „on-

line“ aplikáciu cestovného poriadku v mobile s mierne prepracovaným ovládaním. Keďže ide 

o on-line aplikáciu na jej využívanie je potrebné disponovať predplatenými mobilnými dátami. 

 30.5. – 31.5.2013 sa konali Staromestské slávnosti, počas ktorých sme po skončení programu 

ponúkli cestujúcim mimoriadne spoje. V obidva dni bol na linke č. 50 pridaný jeden spoj, pričom 

31.5. boli po ukončení programu pridané mimoriadne spoje aj na linkách č. 21, 22, 24 a 27. 

Miernou úpravou prešlo aj cestovné, kde na mimoriadnych spojoch platil lístok pre prvé pásmo bez 

ohľadu na počet prejdených zastávok.    
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 17.7.2013 dopravný podnik vyhlásil fotosúťaž na tému „DPMŽ – 20 rokov cestujeme spolu“. 

Zapojiť sa mohol každý, pričom súťažné fotografie museli priamo súvisieť s Dopravným 

podnikom mesta Žiliny s.r.o. Prijatých fotografií bolo celkom 35, z ktorých stanovené 

podmienky splnilo 25 fotografií. Z tých boli odbornou komisiou vybraté 3 víťazné fotografie, 

ktorých autori boli odmenení atraktívnymi vecnými cenami. Porota vybrala aj ďalších 17 

fotografií, ktoré bolo možné si pozrieť, spolu s víťaznými fotografiami, v priestoroch Mestského 

úradu v Žiline v dňoch 4.10. – 18.10.2013. 

 2.9.2013 sme pripravili pre cestujúcich 5 tipov na turistické výlety s MHD za účelom spoznať 

okolie Žiliny, ktoré je dostupné aj MHD, príjemne oddychovať a odľahčiť mesto od exhalátov. 

 21.9.2013 - 31.12.2013 bol zverejnený dotazník kvality MHD za účelom vzájomnej spolupráce 

s cestujúcou verejnosťou s cieľom zvyšovania kvality prepravných služieb.  Dotazník bolo 

možné vyplniť elektronicky na internetovej stránke dopravného podniku alebo osobne na 

predajných miestach. Do prieskumu sa zapojilo 1 052 respondentov, z ktorého bolo 

vyhodnotených ako platných 1 004. Následne z celkového počtu platných dotazníkov bol 

vyžrebovaný jeden výherca, ktorý získal EXTRA lístok s neobmedzeným počtom ciest na 30 

dní. Výsledky získané z dotazníkového prieskumu slúžia ako podklad pre rozhodovanie 

a smerovanie dopravného podniku a postupne sa zapracovávajú do praxe. 

 

6.1  DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ A 4. EURÓPSKY DEŇ TROLEJBUSOV 

 

Z titulu pripomenutia si 20. výročia založenia dopravného podniku sa 21.9.2013 uskutočnil 

Deň otvorených dverí. Program otvoril primátor mesta Žilina Igor Choma  odovzdaním cien 

výhercom fotosúťaže.  Okrem tradičného programu v podobe exkurzie na centrálny dispečing alebo 

prehliadky vozidlového parku mali úspech aj sprievodné akcie ako prejazd vozidla s cestujúcimi 

cez umyváreň vozidiel alebo ukážka prvej pomoci na figuríne. Na dni otvorených dverí nechýbala 

ani tombola, ktorej hlavnou cenou bol EXTRA lístok s neobmedzenými počtom ciest na 90 dní. Na 

deň otvorených dverí sa mohli návštevníci dopraviť zadarmo kyvadlovou dopravou. 

21. september bol zároveň 4. európskym dňom trolejbusov, do ktorého sa po prvýkrát 

zapojil aj Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. spolu s ďalšími 26 mestami zo 16 krajín. Cieľom 

tejto celoeurópskej kampane bolo deklarovanie podpory dopravy s elektrickým pohonom v súlade 

s jej výhodami tzn. bezpečnosti, pohodlnosti a nízkej produkcie emisií a hluku. 
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 1.11.2013 si Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. pripomenul 20. výročie od svojho vzniku. Pri 

tejto príležitosti bola vydaná pamätná pečiatka, ktorá je k dispozícií v predajnom mieste na 

Hlinkovom námestí, pričom jej použitie je zdarma. 

 1.11.2013 vstúpili do platnosti zmeny v cestovnom poriadku autobusovej linky č. 24 

zohľadňujúce požiadavky cestujúcich a niektoré prevádzkové dôvody. 

 1.11. – 2.11.2013 počas Pamiatky zosnulých premávali mimoriadne spoje z centra mesta na 

Starý a Nový cintorín a späť v hodinových intervaloch.  

 3.11.2013 bola spustená prevádzka zrýchlených spojov na linkách č. 14 a č. 30 z dôvodu 

veľkého počtu (študentov) zo Železničnej stanice na internáty na Vlčincoch a zo Železničnej 

stanice na Žilinskú univerzitu. Zrýchlené spoje premávajú iba počas výučby zimného a letného 

semestra Žilinskej univerzity v Žiline. 

 15.12.2013 bola prijatá úprava cestovného poriadku liniek č. 6, 14, 16 a nočnej linky č. 50 

z dôvodu zosúladenia odchodov spojov liniek MHD s upraveným grafikonom vlakov 

Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.. 

 

6.2  DOPRAVNÉ VÝKONY MHD A ŠTRUKTÚRA VOZIDLOVÉHO PARKU 

 

V roku 2013 nedošlo k výraznej zmene v objeme vykonaných kilometrov. Celkový objem 

kilometrov bol zhruba rovnako rozdelený medzi autobusovú a trolejbusovú prevádzku. 

 

Rok 2013 2012 

A-Bus 1 710 065 1 697 274 

T-Bus 1 816 997 1 828 123 

Spolu 3 527 062 3 525 397 

 

 

 

ŠTRUKTÚRA VOZIDLOVÉHO PARKU 

 

Z vozidlového parku bolo začiatkom roka vyradených 10 trolejbusov, ktoré boli nahradené 

novými celonízkopodlažnými trolejbusmi Škoda 30Tr a Škoda 31 Tr. Aj táto menšia obnova 

vozidlového parku trolejbusov prispela k zvýšeniu kvality prepravy cestujúcich a k zníženiu 

nákladov na údržbu a opravu trolejbusov. 
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Rok 2013 2012 

Autobusy 42 42 

Karosa B 732 6 7 

Karosa B 741 – kĺbový 1 1 

Karosa B 932 6 5 

Karosa B 952 17 17 

Karosa B 961 – kĺbový 3 3 

Renault City bus 3 3 

Irisbus Citelis 3 3 

Irisbus Citelis Line 1 1 

Irisbus Citelis – kĺbový 2 2 

Trolejbusy 42 42 

Škoda 14 Tr 10 13 

Škoda 15 Tr – kĺbový 9 15 

Škoda 15 TrM – kĺbový 13 14 

Škoda 30 Tr SOR 3 3 

Škoda 31 Tr SOR – kĺbový  7 7 

Spolu 84 84 

 

Rok 2013 2012 

Trolejbusy - vyradené 10 1 

Škoda 14 Tr 3 - 

Škoda 15 Tr – kĺbový 7 1 

 

6.3  DOPRAVNÉ NEHODY V MHD 

Štatistika dopravných nehôd v MHD 
 

Rok 2013 2012 

Celkom 79 76 

vlastné zavinenie 32 41 

cudzie zavinenie 27 30 

zranenie cestujúcich 19 5 

spoluvina 1 - 

 

 

6.4  PREHĽAD ZAMESTNANCOV  SPOLOČNOSTI  

      

Ka 2013 

počet 

2012 

počet 

Index rastu 

(%) 

Vodiči  127 127 100,00 

     z toho : vodiči autobusov  60 59 101,69 

                  vodiči trolejbusov 67 68 98,53 

Robotníci  81 62 130,65 

     z toho : dielenskí     37 42 88,10 

                  prevádzkoví 31 23 134,78 

                  ostatní 13 7 185,71 

Manažment  49 55 89,09 

    

Zamestnanci spolu : 257 254 101,18 



Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. Výročná správa za rok 2013 

 

 

13 

 

7. TECHNICKO – INVESTIČNÝ ÚSEK 

 

Technicko-investičný úsek má  v rámci organizačnej štruktúry nasledovné členenie: 

 oddelenie nákupu,   

 prevádzkáreň servisu A-busov, 

 prevádzkáreň servisu T-busov, 

 prevádzkáreň dopravnej infraštruktúry a energetiky, 

 oddelenie techniky. 

 

7.1 ODDELENIE NÁKUPU 

 

Zabezpečuje kompletný nákup a dodávku tovarov, vedie olejové a skladové hospodárstvo, 

prevádzkuje požičovňu náradia a čalúnnickú dielňu. Pripravuje podklady pre výber dodávateľov 

tovarov, prác a služieb. 

 

7.2 PREVÁDZKÁREŇ SERVISU A-BUSOV 

 Zabezpečuje kompletný servis, opravy a údržbu autobusov, osobných motorových 

a technologických vozidiel dopravného podniku. Okrem uvedeného zabezpečuje aj externé opravy 

a údržbu autobusov a osobných motorových vozidiel zákazníkov.  

 

7.3 PREVÁDZKÁREŇ SERVISU T-BUSOV 

Zabezpečuje kompletný servis, opravy a údržbu trolejbusov dopravného podniku. 

 

7.4 PREVÁDZKÁREŇ DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY A ENERGETIKY 

 Zabezpečuje montáž, údržbu a plynulý chod trakčného vedenia, trakčných stĺpov, meniarní 

a všetkých súčastí, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení VTZ a UTZ v 

rámci celého dopravného podniku podľa vyhl. 205/2010 MDPaT SR a 508/2009 MPSVaR SR. 

Kontroluje a zabezpečuje reguláciu spotreby elektrickej trakčnej energie, elektrickej energie, plynu 

a vody podniku.  

 

7.5 ODDELENIE TECHNIKY 

 Zabezpečuje správu, opravy a údržbu nehnuteľného majetku dopravného podniku. 

 

8. UDALOSTI  OSOBITNÉHO VÝVOJA   
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V období po ukončení účtovného obdobia roka 2013 nenastali v spoločnosti žiadne udalosti 

osobitného vývoja. 

 

9. PREDPOKLAD VÝVOJA SPOLOČNOSTI       

 

Technický stav vozidiel zabezpečujúcich prevádzku mestskej hromadnej nie je priaznivý aj 

napriek obnove časti vozidlového parku. Spotreba náhradných dielov klesla, ako aj náklady na 

opravu a údržbu, avšak je nevyhnutnosťou poskytovať cestujúcej verejnosti bezpečnosť a komfort 

pri využívaní mestskej hromadnej dopravy. Z tohto dôvodu plánuje spoločnosť realizovať ďalšiu 

obnovu vozidlového parku aj v nasledujúcom roku. V dôsledku technického stavu vozidlového 

parku sa spoločnosť musí zamerať na realizáciu čiastkových strategických cieľov, prostredníctvom 

ktorých dosiahne spoločnosť svoj hlavný strategický cieľ, ktorým je zlepšenie vnútornej 

ekonomickej situácie a skvalitnenie mestskej hromadnej dopravy cestujúcej verejnosti. 

 

Strategické ciele spoločnosti:  

 

 vyrovnané hospodárenie, 

 ekonomická a finančná stabilita, 

 plnenie stanoveného finančného plánu a jeho vyhodnocovanie, 

 znižovanie prevádzkových nákladov, 

 spokojnosť cestujúcej verejnosti,  

 spätná väzba zo strany cestujúcej verejnosti, 

 efektívne riadenie dopravy. 

 

10. HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK  ROKA 2013 

 

Spoločnosť dosiahla účtovnú stratu – 362 468€. Strata bude zúčtovaná na neuhradenú stratu 

minulých období.  

     

 

11. OBLASŤ VÝSKUMU A VÝVOJA 

 

Spoločnosť nemá v predmete činnosti výskum a vývoj a ani o ňom neúčtuje. 

 

 

12. ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA 

 

    Spoločnosť nemá žiadnu organizačnú zložku v tuzemsku, ani v zahraničí. 
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13. VÝROK AUDÍTORA 

 

 v prílohe tejto výročnej správy  

 

 

14. KOMPLETNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA 

 

Prílohy účtovnej závierky: 

 Súvaha 

 Výkaz ziskov a strát 

 Poznámky k účtovnej závierke 

                

 

 

                                                                                                Ing. Ján Barienčík, PhD. 

                                                                                         konateľ  spoločnosti  
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A. Informácie o účtovnej jednotke: 

a) Obchodné meno: Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.

 sídlo:  Kvačalova 2, 011 40  Žilina 

 IČO:  36007099 

 DIČ:  2020447583 

 zapísaná:  v Obchodnom registri, Okresný súd Žilina 

 oddiel:  Sro 

 vložka číslo:  3510/L 

 deň zápisu:  1.8.1996 

 právna forma:       Spoločnosť s ručením obmedzeným 

b) Predmet podnikania /činnosti/:

1. predaj cestovných lístkov

2. údržba a oprava motorových vozidiel a trolejbusov, diagnostika  a výroba náhradných dielov

3. poradenstvo v doprave a strojno – elektrotechnických činnostiach

4. reklamná činnosť

5. ubytovacie služby

6. prenájom motorových vozidiel

7. výroba, montáž, servis a opravy elektronických zariadení

8. nákup, predaj tovarov v rámci voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu

9. sprostredkovanie obchodu

10. nepravidelná osobná doprava

11. verejné prevádzkovanie mestských trolejbusových dráh

12. prenájom odstavných plôch – parkovísk

13. oprava pneumatík vrátane nastavenia a vyváženia kolies

14. prevádzka autoumyvárne

15. kovoobrábanie

16. čalúnické práce

17. mestská autobusová doprava v Žiline

18. medzinárodná nepravidelná autobusová doprava
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c)  Informácie k časti A. písm. c) prílohy č. 3 o počte zamestnancov 

Názov položky Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 258 260 

Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa 
zostavuje účtovná závierka, z toho: 

262 255 

18 17 13 

 

d) Dátum overenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 28.03.2013 

e) Účtovná závierka bola overená: Data Eko Audit Consult Žilina, spol. s.r.o.číslo licencie:  SKAU č.39 

Obchodný register Okresného súdu Žilina. Oddiel:Sro, vložka číslo 1288/L,Kamenná cesta 3, Žilina 

f) Účtovná závierka za predchádzajúce obdobie bola schválená valným zhromaždením 24.06.2013  

g) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2013 

je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. 

o účtovníctve (ďalej len „zákon o účtovníctve“) za účtovné obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 

2013 a je zostavená v mene EURO 

Konnsolidovaný celok : Spoločnosť je súčasťou konsolidovaného celku a konsolidáciu zostavuje 

materská spoločnosť - Mesto Žilina, účtovná závierka konsolidovaného celku bude k dispozícii na 

ministerstve financií. 

C. Ďaľšie informácie : 
a) účtovné zásady - časť E 

b) údaje na strane aktív –časť F 

c) údaje na strane pasív – časť G 

d) výnosy – časť H 

e) náklady –časť I 

f) dane – časť J 

g) prehľad zmien VI - časť P 

h) peňažné toky – časť S 
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E. ÚČTOVNÉ METÓDY A VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY 
a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená k 31.12.2013 za obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013 za predpokladu 

nepretržitého trvania jej činnosti v súlade so zákonom o účtovníctve platným v Slovenskej republike 

a nadväzujúcimi postupmi účtovania. 

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady Spoločnosť aplikovala konzistentne s predchádzajúcim 

účtovným obdobím.   

b) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu obstarania a náklady 

súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).  

Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú 

všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a všetky  nepriame náklady vzťahujúce sa 

na výrobu alebo inú činnosť. 

Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatne sa oceňuje reprodukčnou obstarávacou cenou, čo je cena, za 

ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje. 

1. Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe

predpokladanej doby jeho používania (alebo iného kritéria). Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca

nasledujúceho po uvedení majetku do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého

obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je do 2 400 EUR sa odpisuje v roku zaradenia vo výške 50%

a v ďalšom roku 50% .

Predpokladaná doba používanie, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej 

tabuľke: 

Predpokladaná doba 
používania v rokoch 

Metóda 
odpisovania 

Ročná odpisová 
sadzba v % 

Aktivované náklady na vývoj 

Softvér 4 roky rovnomerná 

Oceniteľné práva (licencie) 

Drobný dlhodobý nehmotný majetok odpisuje sa 24 mes. 

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe 

predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína 

prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, 

ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR a nižšia, v roku zaradenia vo výške 50% 

a v ďalšom roku 50% ,prípadne  sa odpisuje   po dobu podľa rozhodnutia vedenia spoločnosti. 
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 Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej 

tabuľke: 

Predpokladaná doba 
používania v rokoch 

Metóda odpisovania Ročná odpisová 
sadzba v % 

Stavby 20 rokov rovnomerne 

Stroje, prístroje a zariadenia 8 

Dopravné prostriedky 10 

Drobný dlhodobý hmotný majetok odpisuje sa 24 mes. 

c) Zásoby
Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu obstarania a náklady súvisiace s 

obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie a pod.). Spoločnosť účtuje o zásobách spôsobom A tak, ako to 

definujú postupy účtovania. Úbytok zásob sa účtuje v cene zistenej metódou váženého aritmetického 

priemeru.  

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi. Vlastné náklady sú priame náklady 

(priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) a časť nepriamych nákladov bezprostredne 

súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou (výrobná réžia). Výrobná réžia sa do vlastných nákladov 

zahrňuje v závislosti od stupňa rozpracovanosti týchto zásob. 

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty zásob sa vytvára opravná položka.  

d) Finančné účty

Finančnými účtami sa rozumie: 

a) peňažné hotovosti účtovnej jednotky, ekvivalenty peňažných hotovostí, napríklad ceniny, poukážky, šeky,

b) účty v bankách,

c) majetok účtovaný v účtovej skupine 25,

d) peniaze na ceste.

Pokladnica – v pokladni sa účtuje stav a pohyb peňazí v hotovosti. Pokladničné operácie s peniazmi 

v hotovosti sa účtujú na príjmových a výdavkových pokladničných dokladov. Na pokladničné doklady neplatí 

osobitný predpis, ktorý by určoval záväznú formu a obsah pokladničného dokladu. Pre všetky účtovné 

doklady platí jednotný predpis vyplývajúci z §10 zákona o účtovníctve, podľa ktorého účtovný doklad musí 

obsahovať okrem iných náležitostí, označenie účastníkov účtovného prípadu, podpis (podpisový záznam) 

osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke a osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie. 

Účtovná jednotka účtuje aj o peniazoch cudzej meny v hotovosti (valuty), ak majetok je vyjadrený v cudzej 

mene účtuje sa o ňom v súlade s §4 ods. 7 zákona v eurách aj v cudzej mene. Stav a pohyb valút sa 

sleduje na analytickom účte pokladnice oddelene podľa jednotlivých mien.  
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Ceniny sa účtuje stav a pohyb cenín pred ich vydaním do užívania, napríklad poštové známky, stravné 

lístky, kolky, telefónne karty a ostatné karty, ak majú hodnotu, z ktorej sa bude môcť čerpať po ich vydaní do 

užívania. Ceniny zverené zamestnancom alebo spoločníkom na použitie na vopred stanovené účely, sa 

účtujú ako pohľadávky voči zamestnancom alebo spoločníkom. 

Bankové účty sa účtuje stav a pohyb peňažných prostriedkov účtovnej jednotky v bankách. Bankové účty 

majú spravidla aktívny zostatok. Na účte 221 - Bankové účty sa účtuje aj vtedy, ak má po dohode s bankou 

príslušný účet v banke pasívny zostatok, napríklad kontokorentný účet. V súvahe sa pasívny zostatok 

vykazuje ako poskytnutý krátkodobý bankový úver. 

e) Pohľadávky

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky 

nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou, t.j. vrátane nákladov 

súvisiacich s obstaraním. Opravná položka sa vytvára k pochybným a nedobytným pohľadávkam, kde 

existuje riziko nevymožiteľnosti pohľadávok.  

Ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky dlhšia než jeden rok, vytvára sa opravná položka, ktorá 

predstavuje rozdiel medzi menovitou a súčasnou hodnotou pohľadávky. 

f) Záväzky

Dodávatelia sa účtuje záväzok voči dodávateľovi pri vzniku záväzku. Záväzky v cudzej mene sa 

prepočítavajú kurzom ECB platným pred dňom uskutočnenia účtovného prípadu. Účtovná jednotka ako deň 

uskutočnenia účtovného prípadu pre určenie prepočítacieho kurzu určila deň prijatia faktúry do podniku.  

Nevyfakturované dodávky sa účtujú položky neúčtované ako obvyklé záväzky, napríklad nevyfakturované 

dodávky, prijaté služby, ak účtovná jednotka na základe zmluvy, dodacieho listu alebo iného dokladu pozná 

výšku záväzku do dňa zostavenia účtovnej závierky. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa 

účtujú upravujúce závierkové účtovné prípady, napríklad ak na základe účtovného dokladu účtovná 

jednotka získala informáciu o výške záväzku a obstarávacej cene majetku, ktorý bol obstaraný do dňa, ku 

ktorému sa zostavuje účtovná závierka. 

g) Rezervy

Krátkodobé rezervy – sú záväzky s predpokladanou dobou vyrovnania pri vzniku najviac jeden rok /mzdy 

za nevyčerpané dovolenky vrátane odvodov, nevyfakturované dodávky, nevyplatené mzdy a odvody / ak je 

neurčité časové vymedzenie alebo výška záväzku. 

Dlhodobé rezervy – sú záväzky neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa v očakávanej 

výške záväzku, účtovná jednotka účtuje len o  dlhodobej rezerve na odchodné a zamestnanecké pôžitky. 

h) Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia

Zamestnanci sa účtujú záväzky z pracovnoprávnych vzťahov vrátane sociálneho poistenia voči 

zamestnancom alebo iným fyzickým osobám a ich zúčtovanie, okrem záväzkov voči spoločníkom a členom 
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družstiev zo závislej činnosti. Analytická evidencia sa vedie podľa jednotlivých zamestnancov na mzdových 

listoch. 

Ostatné záväzky voči zamestnancom sa účtujú rôzne záväzky voči zamestnancom, napríklad nárok 

zamestnancov na náhradu cestovných výdavkov. 

Pohľadávky voči zamestnancom sa účtujú rôzne pohľadávky voči zamestnancom, napríklad poskytnuté 

preddavky na cestovné výdavky, preddavky na vyúčtovanie, uplatnenie náhrady voči zamestnancovi. 

Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia sa účtujú: 

a) v prospech tohto účtu záväzky zo sociálneho poistenia voči Sociálnej poisťovni a príslušnej zdravotnej

poisťovni plnené zamestnávateľom so súvzťažnými zápismi buď na ťarchu účtov 524 – Zákonné sociálne 

poistenie alebo 525 - Ostatné sociálne poistenie; sumy plnené za fyzickú osobu – podnikateľa sa účtujú 

súvzťažne na ťarchu účtu 526 - Sociálne náklady fyzickej osoby – podnikateľa a sumy plnené 

zamestnancom sa účtujú na ťarchu účtu 331 - Zamestnanci alebo 366 - Záväzky voči spoločníkom a členom 

zo závislej činnosti, 

b) na ťarchu tohto účtu nároky na výplaty sociálnych dávok so súvzťažnými zápismi v prospech účtu 331 -

Zamestnanci a 366 - Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti. 

i) Zúčtovanie daní a dotácií

Daň z príjmov sa účtujú platené preddavky na daň z príjmov účtovnej jednotky v priebehu roka a zrazená 

daň z príjmov podľa osobitného predpisu, ak sa podľa osobitného predpisu zrazená daň z príjmov započíta 

ako preddavok na daňovú povinnosť za celé zdaňovacie obdobie. 

Pri uzavieraní účtovných kníh sa v prospech účtu 341 účtuje záväzok účtovnej jednotky zo splatnej dane z 

príjmov voči daňovému úradu za zdaňovacie obdobie podľa daňového priznania so súvzťažným zápisom na 

ťarchu účtu 591 - Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti alebo na ťarchu účtu 593 - Splatná daň z príjmov 

z mimoriadnej činnosti. 

Ostatné priame dane sa účtuje daň z príjmov, ktorá sa odvádza daňovému úradu účtovnou jednotkou ako 

platiteľom dane z príjmov vybraná od daňovníka alebo zrazená daňovníkovi dane z príjmov, napríklad 

zamestnancom. 

Daň z pridanej hodnoty sa účtuje nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty. V prospech účtu 343 – 

Daň z pridanej hodnoty sa účtuje daňová povinnosť účtovnej jednotky z dane z pridanej hodnoty. Na účte 

343 – Daň z pridanej hodnoty sa účtuje o doklade o oprave základu dane z pridanej hodnoty pri znížení a 

zvýšení daňovej povinnosti z dane z pridanej hodnoty. 

Ostatné dane a poplatky sa účtuje: 
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a) v prospech účtu daňová povinnosť účtovnej jednotky podľa osobitných predpisov za zdaňovacie obdobie

voči príslušnému správcovi dane so súvzťažným zápisom na ťarchu účtov 311 - Odberatelia, 315 -Ostatné 

pohľadávky, 335 - Pohľadávky voči zamestnancom, 378 - Iné pohľadávky alebo na ťarchu účtov v účtovej 

triede 1 a účtovej triedy 5, ak zdaniteľné plnenie sa uskutočnilo pre vlastnú potrebu účtovnej jednotky alebo 

pri bezodplatnom plnení v prospech iných osôb, ako aj pri vzniku manka a škody na majetku, 

b) na ťarchu účtu odvod spotrebných daní alebo preddavkové pevné sumy a vyrovnanie daňovej povinnosti

zo spotrebných daní a nárok voči príslušnému správcovi dane na vrátenie spotrebných daní za zdaňovacie 

obdobie so súvzťažným zápisom v prospech účtov 321 -Dodávatelia, 325 – Ostatné záväzky, 379 -Iné 

záväzky, 471 - Dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku a 479 – Ostatné dlhodobé záväzky. 

 Dotácie zo štátneho rozpočtu a Ostatné dotácie – Dotácie z Mesta Žilina sa účtujú: 

a) v prospech týchto účtov príjem dotácií,

b) na ťarchu týchto účtov priznanie dotácie, a to:

1. dotácie na obstaranie dlhodobého majetku a na obstaranie technického zhodnotenia so súvzťažným

zápisom v prospech účtu 384 - Výnosy budúcich období, 

2. dotácie na hospodársku činnosť so súvzťažným zápisom v prospech účtu 648 –Ostatné výnosy z

hospodárskej činnosti, ak sa dotácia poskytla na úhradu nákladov, a to v časovej a vecnej súvislosti 

so zaúčtovaním nákladov vynaložených na príslušný účel, na ktorý sa dotácie na hospodársku činnosť 

poskytli, 

3. dotácie na úhradu úrokov so súvzťažným zápisom v prospech účtu 668 - Ostatné finančné výnosy, a to v

časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním úrokov do finančných nákladov. 

Dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje priznanie dotácie, podpory a príspevku poskytnutej zo štátneho 

rozpočtu a priznanie dotácie, podpory a príspevku z prostriedkov Európskych spoločenstiev podľa 

osobitného predpisu. O nároku na dotáciu, podporu alebo príspevok sa účtuje, ak je takmer isté, že na 

základe splnených podmienok na poskytnutie dotácie, podpory alebo príspevku sa účtovnej jednotke 

poskytne. 

Ostatné dotácie – Dotácie z Mesta Žilina – sa účtuje ako prevádzková dotácia na krytie nákladov vo 

verejnom záujme, výšku prijatej dotácie v  príslušnom mesiaci účtovná jednotka preúčtuje do výnosov na 

účet 648. Dotácia na verejné osvetlenie bude účtovaná podľa dodatku č. 2 k zmluve o poskytovaní služby 

verejného osvetlenia mesta Žilina zo dňa 22.06.2009 . 

j) Odložená daň z príjmu - nebola účtovaná

Odložená daň z príjmu sa počíta z nasledovných položiek: 
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a) rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich

daňovou základňou,

b) možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú

stratu od základu dane v budúcnosti,

c) možnosť previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

Odložená daňová pohľadávka sa účtuje iba do takej výšky, do akej je pravdepodobné, že bude možné 

dočasné rozdiely vyrovnať voči budúcemu základu dane. 

Pri výpočte odloženej dane sa použije sadzba dane z príjmov, o ktorej sa predpokladá, že bude platiť v čase 

vyrovnania odloženej dane.  

ÚJ o odloženej daňovej povinnosti neúčtovala nakoľko v účtovnom období roku 2011 vzhľadom na to, že 

účtovná jednotka predpokladá aj v roku 2012 stratu. 

k) Leasing

Finančný leasing 

Finančný leasing je nájom majetku s dohodnutým právom kúpy prenajatého majetku, ak počas dohodnutej 

doby nájomca užíva prenajatý majetok za jednorazovú dohodnutú platbu alebo viac dohodnutých platieb. 

Súčasťou dohodnutých platieb je aj kúpna cena, za ktorú na konci dohodnutej doby prechádza vlastnícke 

právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na nájomcu. Každá platba nájomného je alokovaná medzi 

splátku istiny a finančné náklady, ktoré sú vypočítané metódou efektívnej úrokovej miery. Finančné náklady 

sa účtujú na ťarchu účtu 562 – Úroky. 

 Finančný leasing sa aktivuje v účtovníctve nájomcu v deň prijatia majetku na príslušný účet majetku (so 

súvzťažným zápisom v prospech účtu 474 – Záväzky z nájmu) v ocenení, ktoré sa rovná celkovej výške 

dohodnutých platieb znížených o nerealizované finančné náklady. Majetok obstaraný formou finančného 

prenájmu sa odpisuje v účtovníctve nájomcu po dobu nájmu. 

Operatívny leasing 

Majetok obstaraný formou operatívneho leasingu sa účtuje do nákladov rovnomerne počas doby trvania 

leasingovej zmluvy. 

l) Derivát - neúčtovalo sa, účtovná jednotka nemá

Deriváty sa pri nadobudnutí oceňujú cenou obstarania a ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, 

reálnou hodnotou. 

Zmeny reálnych hodnôt zabezpečovacích derivátov sa účtujú bez vplyvu na výsledok hospodárenia priamo 

do vlastného imania na účet 414. Výsledok realizácie zabezpečovacích derivátov sa účtuje na účtoch 567 – 

Náklady na derivátové operácie a 667 – Výnosy z derivátových operácií.  

Zmeny reálnych hodnôt derivátov určených na obchodovanie na tuzemskej burze, zahraničnej burze alebo 

inom verejnom trhu sa účtujú s vplyvom na výsledok hospodárenia na účtoch 567 a 667. 
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Zmeny reálnych hodnôt derivátov určených na obchodovanie na neverejnom trhu sa účtujú bez vplyvu na 

výsledok hospodárenia priamo do vlastného imania na účet 414. Výsledok realizácie týchto obchodov sa 

účtuje na účtoch 567 – Náklady na derivátové operácie a 667 – Výnosy z derivátových operácií. 

m) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi - žiadne

Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi sa oceňujú reálnou hodnotou. Zmeny reálnych hodnôt majetku 

a záväzkov zabezpečených derivátmi sa účtujú bez vplyvu na výsledok hospodárenia priamo do vlastného 

imania na účet 414. 

n) Cudzia mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na EURO kurzom vyhláseným Národnou 

bankou Slovenska alebo ECB platným ku dňu predchádzajúcemu dňu uskutočnenia účtovného prípadu 

a v účtovnej závierke platným ku dňu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje. Vzniknuté kurzové 

rozdiely sa účtujú s vplyvom na výsledok hospodárenia. 

Pri kúpe a predaji  cudzej meny na menu euro sa použije kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo 

predané.( zákon č.431/2002 Z.z. §24 odst.3) 

o) Náklady

V účtovej triede 5 sa účtujú prvotné náklady alebo druhotné náklady. Na jednotlivé účty tejto účtovej triedy 

sa účtujú účtovné prípady narastajúcim spôsobom od začiatku účtovného obdobia časovo rozlíšené.  

Ak vo vyúčtovaniach za prijaté služby alebo v nákladoch zaúčtovaných podľa iných účtovných dokladov 

budú zahrnuté tiež sumy, ktoré nepatria do nákladov účtovnej jednotky, napríklad náklady na súkromné 

telefonické hovory, prepravné, nájomné, elektrickú energiu možno pri účtovaní postupovať takto: 

a) ak sa zistia pred zaúčtovaním príslušných účtovných dokladov nároky, ktoré majú, napríklad

zamestnanci, spoločníci alebo členovia účtovnej jednotke uhradiť, sumy takých nárokov sa zaúčtujú priamo 

na príslušné účty v účtovej triede 3 - Zúčtovacie vzťahy, 

b) ak sa nezistia tieto sumy pred účtovaním príslušných účtovných dokladov, účtujú sa tieto sumy na

príslušné účty v účtovej triede 5; o dodatočne prijaté náhrady alebo vyúčtované nároky na ne na účtoch v 

účtovej triede 3 sa znížia zachytené náklady v účtovej triede 5, 

c) v účtovných jednotkách, ktoré poskytujú služby, napríklad v cestovných kanceláriách, vo verejnom

stravovaní sa v nákladoch v účtovej triede 5 účtujú celé sumy faktúr alebo iných dokladov a tržby za 

poskytnuté služby sa účtujú v účtovej triede 6. 

Konečné stavy účtov v účtovej triede 5 sa pri uzavieraní účtovných kníh účtujú na ťarchu účtu 710 - Účet 

ziskov a strát. 

p) Výnosy
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V účtovej triede 6 sa účtujú výnosy narastajúcim spôsobom od začiatku účtovného obdobia. Prvotné výnosy 

sa v tejto účtovej triede účtujú časovo rozlíšené. Daň z pridanej hodnoty sa účtuje v prospech účtu 343 - 

Daň z pridanej hodnoty. 

Zľava z ceny je súčasťou tržieb a účtuje sa ako zníženie ceny za účelom poskytnutia zvýhodnených 

podmienok pre odberateľa, napríklad zľava z ceny za odobraté množstvo, zľava z ceny z dôvodu urýchlenej 

platby, zľava z ceny z dôvodu podieľania sa na reklame výrobku, tovaru alebo služby. Za zľavu z ceny sa 

nepovažuje nepeňažné dodanie iného druhu ako je poskytovaný tovar, výrobok alebo služba, napríklad 

tovar zdarma a prezentačné akcie. 

Zrazená daň z príjmov sa účtuje na ťarchu účtu 341 - Daň z príjmov, ak sa započítava na celkovú daňovú 

povinnosť. Ak sa odvedená suma preddavku považuje za splnenie daňovej povinnosti4) zaúčtuje sa na 

ťarchu účtu 591 -Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti. V ostatných prípadoch sa výnos, ktorý sa zdaňuje 

osobitnou sadzbou dane z príjmov a suma zrazenej dane z príjmov účtuje na ťarchu účtu 591 -Splatná daň 

z príjmov z bežnej činnosti. Dividendy, podiely na zisku, podiely na likvidačnom zostatku alebo im podobné 

plnenie sa účtujú v brutto čiastke.  

Zaniknuté záväzky, napríklad premlčaním sa účtujú na príslušný účet ostatných výnosov. Na tomto účte sa 

neúčtujú záväzky zaniknuté z dôvodu splnenia záväzku, započítania záväzku, nahradenia súčasného 

záväzku novým vo výške rovnajúcej sa výške pôvodného záväzku. 

Konečné stavy účtov v účtovej triede 6 sa pri uzavieraní účtovných kníh účtujú v prospech účtu 710 - Účet 

ziskov a strát. 

q) Údaje na podsúvahových účtoch

Na podsúvahových účtoch v účtových skupinách 75 až 79 sa sledujú skutočnosti, o ktorých sa neúčtuje v 

účtovných knihách a ktorých znalosť je podstatná na posúdenie majetko - právnej situácie účtovnej jednotky 

a jej ekonomických zdrojov, ktoré možno využiť. 

Na podsúvahových účtoch sa sledujú najmä: 

a) prenajatý majetok,

b) materiál v skladoch civilnej obrany a ostatný materiál špecifického použitia,

c) odpísané pohľadávky a záväzky

d) umorovaná strata

e) operatívny leasing
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V účtovníctve účtovnej jednotky sa môže vytvoriť zúčtovací účet na zabezpečenie účtovného záznamu na 

podsúvahových účtoch. 

r) Iné aktíva a pasíva

Spoločnosť nemá prípadné ďalšie záväzky, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú sa

v súvahe.

Vzhľadom na to, že mnohé oblasti slovenského daňového práva doteraz neboli dostatočne overené praxou,

existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné

kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne precedensy prípadne oficiálne interpretácie

príslušných orgánov. Vedenie Spoločnosti si nie je vedomé žiadnych okolností, v dôsledku ktorých by jej

vznikol v budúcnosti významný náklad

1. Informácie k prílohe č. 3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov

Názov položky Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 258 260 

Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa 
zostavuje účtovná závierka, z toho: 

262 255 

počet vedúcich zamestnancov  17 13 

1. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku
Tabuľka č. 1 

Bežné účtovné obdobie 

Dlhodobý nehmotný 
majetok 

Aktivo-
vané 

náklady 
na vývoj 

Softvér 
Oceni-
teľné 
práva 

Goodwill 
Ostat-

ný 
DNM 

Obsta- 
rávaný 
DNM 

Poskytnuté 
preddavky 

na DNM 
Spolu 

a b c d e f g h i 
Prvotné ocenenie 
Stav na začiatku 
účtovného obdobia 276883 13359 290242 

Prírastky 

Úbytky 10157 10157 

Presuny 

Stav na konci 
účtovného obdobia 266726 13359 280085 

Oprávky 
Stav na začiatku 
účtovného obdobia 260530 13359 273889 

Prírastky 7284 7284 

Úbytky 10157 10157 
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Presuny 

Stav na konci 
účtovného obdobia 257657 13359 271016 

Opravné položky 
Stav na začiatku 
účtovného obdobia 
Prírastky 

Úbytky 

Presuny 

Stav na konci 
účtovného obdobia 

Zostatková hodnota 
Stav na začiatku 
účtovného obdobia 16353 16353 

Stav na konci 
účtovného obdobia 9069 9069 

Tabuľka č. 2 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Dlhodobý nehmotný 
majetok 

Aktivo-
vané 

náklady 
na vývoj 

Softvér 
Oceni-
teľné 
práva 

Goodwill 
Ostat-

ný 
DNM 

Obsta- 
rávaný 
DNM 

Poskytnuté 
preddavky 

na DNM 
Spolu 

a b c d e f g h i 
Prvotné ocenenie 
Stav na začiatku 
účtovného obdobia 276883 13359 290242 

Prírastky 

Úbytky 

Presuny 

Stav na konci 
účtovného obdobia 276883 13359 290242 

Oprávky 
Stav na začiatku 
účtovného obdobia 250285 13359 263514 

Prírastky 10245 130 10375 

Úbytky 

Presuny 

Stav na konci 
účtovného obdobia 260530 13359 273889 

Opravné položky 
Stav na začiatku 
účtovného obdobia 
Prírastky 

Úbytky 
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Presuny 

Stav na konci 
účtovného obdobia 

Zostatková hodnota 
Stav na začiatku 
účtovného obdobia 26598 130 26728 

Stav na konci 
účtovného obdobia 16353 16353 

2. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom nehmotnom majetku - nemáme

Dlhodobý nehmotný majetok Hodnota za bežné účtovné 
obdobie 

Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo 

3. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku
Tabuľka č. 1 

Bežné účtovné obdobie 

Dlhodobý 
hmotný majetok Pozemky Stavby 

Samos-
tatné 

hnuteľ-né 
veci a 
súbory 
hnuteľ-

ných vecí 

Pestova-
teľské 
celky 

 trvalých 
porastov 

Základné 
stádo 

a ťažné 
zvieratá 

Os-
tatný 
DHM 

Ob-stará-
vaný 
DHM 

Po
sky
t-

nut
é 

pre
d-
da
vky 
na 
DH
M 

Spolu 

a b c d e f g h i j 
Prvotné ocenenie 
Stav 
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

4514 2357931 20897916 2183821 111619 25555801 

Prírastky 18907 10896 2111755 2141558 

Úbytky 376163 5659 29802 411624 

Presuny 

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

4514 2357931 20540660 2189058 2193572 27285735 

Oprávky 
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Stav  
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

 391231 14426006   1272903   16090140 

Prírastky  118295 1084820   137212   1340327 

Úbytky   376163   5659   381822 

Presuny          

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

 509526 15134663   1404456   17048645 

Opravné položky 
Stav  
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

         

Prírastky          

Úbytky          

Presuny          

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

         

Zostatková hodnota  
Stav  
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

4514 1966700 6471910   910918 111619  9465661 

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

4514 1848405 5405997   784602 2193572  10237090 

 
Tabuľka č. 2 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie                                                                                                                             

Dlhodobý 
hmotný majetok Pozemky Stavby 

Samos-
tatné 

hnuteľ-né 
veci a  
súbory 
hnuteľ-

ných vecí 

Pestova
-teľské 
celky 

 
trvalých 
porasto

v 

Základn
é stádo 
a ťažné 
zvieratá 

Os-
tatný 
DHM 

Ob-stará-
vaný 
DHM 

Poskyt
-nuté 
pred-
davky 

na  
DHM 

Spolu 

a b c d e f g h i j 
Prvotné ocenenie 
Stav  
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

4514 2357240 16926640   2192292 101903  21582589 

Prírastky  691 4847161   6424 4863916  9718192 

Úbytky   875885   14895 4854200  5744980 
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Presuny 2202368 1984261 4186629 0 

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

4514 2357931 20897916 2183821 111619 25555801 

Oprávky 
Stav 
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

272971 14389586 1131063 15793620 

Prírastky 118260 926255 142784 1187299 

Úbytky 889835 944 890779 

Presuny 

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

391231 14426006 1272903 16090140 

Opravné položky 
Stav 
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

Prírastky 

Úbytky 

Presuny 

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 
Zostatková hodnota 
Stav 
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

4514 2084269 2537054 1061229 101903 5788969 

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

4514 1966700 6471910 910918 111619 9465661 

4. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok Hodnota za bežné účtovné 
obdobie 

Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo 4831969 

 10 ks trolejbusov nakúpených v roku 2012 na úver v SLSP – záložné právo. 

5. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) o  dlhodobom finančnom majetku - nemáme
Tabuľka č. 1 

Dlhodobý Bežné účtovné obdobie 
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finančný 
majetok 

Podielové 
CP 

a podiely 
v DÚJ 

Podielové 
CP 

a podiely 
v spoloč-

nosti 
s pods-
tatným 

vplyvom 

Ostatné 
dlhodobé 

CP 
a podiely 

Pôžičky 
ÚJ 

v kons. 
celku 

Ostat-
ný 

DFM 

Pôžičky 
s  dobou 

splat-
nosti 

najviac 
jeden 
rok 

Ob-
stará-
vaný 
DFM 

Poskyt-
nuté 
pred-

davky na 
DFM 

Spolu 

a b c d e f g h i j 
Prvotné ocenenie 
Stav 
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

Prírastky 

Úbytky 

Presuny 

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 
Opravné položky 
Stav 
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

Prírastky 

Úbytky 

Presuny 

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 
Účtovná hodnota 
Stav 
na začiatku 
účtovného 
obdobia 
Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

Tabuľka č. 2 
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie  - nemáme 

Dlhodobý 
finančný 
majetok 

Podielové 
CP 

a podiely 
v DÚJ 

Podielové 
CP 

a podiely 
v spoloč-

nosti 
s pods-
tatným 

Ostatné 
dlhodobé 

CP 
a podiely 

Pôžičky 
ÚJ 

v kons. 
celku 

Ostat-
ný 

DFM 

Pôžičky 
s  dobou 

splat-
nosti 

najviac 
jeden 
rok 

Ob-
stará-
vaný 
DFM 

Poskyt-
nuté 
pred-

davky na 
DFM 

Spolu 
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vplyvom 

a b c d e f g h i j 
Prvotné ocenenie 
Stav 
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

Prírastky 

Úbytky 

Presuny 

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 
Opravné položky 
Stav 
na začiatku 
účtovného 
obdobia 
Prírastky 

Úbytky 

Presuny 

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 
Účtovná hodnota 
Stav 
na začiatku 
účtovného 
obdobia 
Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

6. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. m) o dlhodobom finančnom majetku - nemáme

Dlhodobý finančný majetok Hodnota za bežné účtovné 
obdobie 

Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo 

7. Informácie k prílohe č. 3  časti F. písm. i) o štruktúre dlhodobého finančného majetku - nemáme
Obchodné meno Bežné účtovné obdobie 
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a sídlo spoločnosti, 

v ktorej má ÚJ 
umiestnený DFM Podiel ÚJ 

na ZI 
v  % 

Podiel ÚJ 
na hlasovacích 

právach  
v % 

Hodnota 
 vlastného 
imania ÚJ, 

v ktorej má ÚJ 
umiestnený 

DFM 

Výsledok 
hospodárenia ÚJ, 

v ktorej má ÚJ 
umiestnený DFM  

Účtovná 
hodnota  

DFM 

a b c d e f 
Dcérske účtovné jednotky 

      

      

      

Účtovné jednotky s podstatným vplyvom 

      

      

      

Ostatné realizovateľné CP a podiely   

      

      

      

Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ 

      

      

DFM spolu x x x x  

 
 

 

8. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o dlhových CP držaných do splatnosti - nemáme 

Dlhové CP 
 držané do splatnosti 

Druh 
CP 

Stav na 
začiatku 

účtovného 
obdobia 

Zvýšenie 
hodnoty 

Zníženie 
hodnoty 

Vyradenie 
dlhového CP z 

účtovníctva  
v účtovnom 

období 

Stav  
na konci 
účtov-
ného 

obdobia 
a b c d e f g 

Do splatnosti viac ako päť 
rokov       

Do splatnosti  viac ako tri 
roky a najviac päť rokov 
vrátane 

      

Do splatnosti viac ako jeden 
rok a najviac tri roky vrátane       

Do splatnosti do jedného 
roka vrátane       

Dlhové CP držané do x      
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splatnosti spolu 

9. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o poskytnutých dlhodobých pôžičkách - nemáme

Dlhodobé pôžičky 

Stav 
na začiatku 
účtovného 

obdobia 

Zvýšenie 
hodnoty 

Zníženie 
hodnoty 

Vyradenie 
pôžičky 

z účtovníctva v 
účtovnom 

období 

Stav 
na konci 

účtovného 
obdobia 

a b c d e f 
Do splatnosti viac ako päť rokov 
Do splatnosti viac ako tri roky 
a najviac päť rokov vrátane  
Do splatnosti viac ako jeden rok 
a najviac tri roky vrátane 
Do splatnosti do jedného roka 
vrátane 
Dlhodobé pôžičky spolu 

10. Informácie k prílohe č. 3  časti F. písm. o) o opravných položkách k zásobám
Tabuľka č. 1 

Bežné účtovné obdobie 

Zásoby 
Stav  OP 

na začiatku 
účtovného 

obdobia 

Tvorba 
OP 

Zúčtovanie OP 
z dôvodu zániku 
opodstatnenosti 

Zúčtovanie OP 
z dôvodu 
vyradenia 
majetku  

z účtovníctva 

Stav OP 
na konci 

účtovného 
obdobia 

a b c d e f 

Materiál 6019 14 6005 

Nedokončená výroba a 
polotovary vlastnej výroby 
Výrobky 

Zvieratá 

Tovar 

Nehnuteľnosť na predaj 
Poskytnuté preddavky  na 
zásoby 
Zásoby spolu 6019 14 6005 

Tabuľka č. 2 
Nehnuteľnosť na predaj - nemáme Hodnota 

Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti  na predaj za účtovné obdobie 

Náklady na obstaranie nehnuteľnosti na predaj od začiatku obstarávania 

11. Informácie k prílohe č. 3  časti F. písm. p) o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo - nemáme

Zásoby Hodnota za bežné 
účtovné obdobie 
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Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo 

12. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. q) o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti
určenej na predaj - nemáme

Tabuľka č. 1 

Názov položky Za bežné 
účtovné obdobie 

Za bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Sumár od začiatku 
zákazkovej výroby až 

do konca bežného 
účtovného obdobia 

a b c d 

Výnosy zo zákazkovej výroby 

Náklady na zákazkovú výrobu 

Hrubý zisk / hrubá strata 

Tabuľka č. 2 

Hodnota zákazkovej výroby Za bežné účtovné 
obdobie 

Sumár od začiatku 
zákazkovej výroby až do 

konca bežného účtovného 
obdobia 

a b c 
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na 
zákazkovej výrobe 
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo 
metódou nulového zisku 

Suma prijatých preddavkov 

Suma zadržanej platby 

Tabuľka č. 3 

Názov položky Za bežné účtovné 
obdobie 

Za bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Sumár od začiatku 
zákazkovej výstavby 

nehnuteľnosti určenej na 
predaj až do konca bežného 

účtovného obdobia 
a b c d 

Výnosy zo zákazkovej výstavby 
nehnuteľnosti určenej na predaj 
Náklady na zákazkovú výstavbu 
nehnuteľnosti určenej na predaj 

Hrubý zisk / hrubá strata 

Tabuľka č. 4 

Hodnota zákazkovej výstavby nehnuteľnosti 
určenej na predaj 

Za bežné účtovné 
obdobie 

Sumár od začiatku 
zákazkovej výstavby 

nehnuteľnosti určenej na 
predaj až do konca 
bežného účtovného 

obdobia 
a b c 
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Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na 
zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na 
predaj 
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo 
metódou nulového zisku 

Suma prijatých preddavkov 

Suma zadržanej platby 

13. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. r) o vývoji opravnej položky k pohľadávkam
Bežné účtovné obdobie 

Pohľadávky 
Stav OP 

na začiatku 
účtovného 

obdobia 

Tvorba 
OP 

Zúčtovanie 
 OP z dôvodu 

zániku 
opodstatnenosti 

Zúčtovanie 
OP z dôvodu 

vyradenia 
majetku 

z účtovníctva 

Stav OP 
na konci 

účtovného 
obdobia 

a b c d e f 
Pohľadávky 
z obchodného styku 101504 11993 3879 109618 

Pohľadávky voči DÚJ 
a MÚJ 
Ostatné pohľadávky 
v rámci kons. celku 
Pohľadávky voči 
spoločníkom, členom 
a združeniu 

Iné pohľadávky 

Pohľadávky spolu 101504 11993 3879 109618 

14. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky V lehote splatnosti Po lehote 
splatnosti Pohľadávky spolu 

a b c d 

Dlhodobé pohľadávky 

Pohľadávky z obchodného styku 

Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ 

Ostatné pohľadávky v rámci 
konsolidovaného celku 
Pohľadávky voči spoločníkom, členom 
a združeniu 

Iné pohľadávky 158599 158599 

Dlhodobé pohľadávky spolu 158599 158599 

Krátkodobé pohľadávky 

Pohľadávky z obchodného styku 115727 126124 241851 

Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ 
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Ostatné pohľadávky v rámci 
konsolidovaného celku    

Pohľadávky voči spoločníkom, členom 
a združeniu    

Sociálne poistenie    

Daňové pohľadávky a dotácie 435230  435230 

Iné pohľadávky 703062 5735 708797 

Krátkodobé pohľadávky spolu 1254019 131859 1385878 

 
 
15. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. t) a u) o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo 

inou formou zabezpečenia  - nemáme 
Bežné účtovné obdobie 

Opis predmetu záložného práva Hodnota predmetu 
záložného práva 

Hodnota 
 pohľadávky 

Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou 
zabezpečenia   

Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo x  

 
 

16. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. w) o krátkodobom finančnom majetku  
Tabuľka č. 1  

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Pokladnica, ceniny 9033 3640 

Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej 
banky 340149 58904 

Vkladové účty v banke alebo v pobočke 
zahraničnej banky termínované   

Peniaze na ceste 15491 4 

Spolu 364672 62548 

 
Tabuľka č. 2 - nemáme 

Bežné účtovné obdobie 

Krátkodobý finančný majetok 
Stav 

 na začiatku 
účtovného 

obdobia 

Prírastky 
 

Úbytky 
 

Presuny 
 

Stav na konci 
účtovného 

obdobia 

a b c d e f 

Majetkové CP na obchodovanie      

Dlhové CP na obchodovanie      

Emisné kvóty      

Dlhové CP so splatnosťou do  
jedného roka držané      
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do splatnosti 

Ostatné realizovateľné CP 

Obstarávanie krátkodobého 
finančného majetku 
Krátkodobý finančný majetok 
spolu 

17. Informácie k prílohe č. 3  časti  F. písm. x) o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému
majetku - nemáme

Krátkodobý finančný majetok 

Stav OP 
na začiatku 
účtovného 

obdobia 

Tvorba 
OP 

Zúčtovanie OP 
z dôvodu 

zániku 
opodstatne-

nosti 

Zúčtovanie OP 
z dôvodu 
vyradenia 
majetku z 

účtovníctva 

Stav  OP 
na konci 

účtovného 
obdobia 

a b c d e f 

Ostatné realizovateľné CP 

Obstarávanie krátkodobého 
finančného majetku 
Krátkodobý finančný majetok 
spolu 

18. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. y) o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené
záložné právo  - nemáme

Názov položky Hodnota za bežné 
účtovné obdobie 

Krátkodobý  finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo 

19. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm.  za) o ocenení krátkodobého finančného  majetku, ku dňu ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou - nemáme

Krátkodobý finančný  majetok 
Zvýšenie/ zníženie 

hodnoty 
(+/-) 

Vplyv ocenenia 
na výsledok hospodá-

renia bežného 
účtovného obdobia 

Vplyv  
ocenenia 

na vlastné imanie 

a b c d 

Majetkové CP na obchodovanie 

Dlhové CP na obchodovanie 

Emisné kvóty (komodity) 

Ostatné realizovateľné CP 

Krátkodobý finančný majetok spolu 

20. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zc) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu-
nemáme

Názov 
položky Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné 

obdobie 
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Splatnosť Splatnosť 
do jedného 

roka 
vrátane 

od jedného roka 
do piatich rokov 

vrátane 

viac ako 
päť rokov 

do jedného 
roka 

vrátane 

od jedného 
roka do piatich 
rokov vrátane 

viac 
ako päť 
rokov 

a b c d e f g 

Istina          

Finančný výnos            

Spolu          

 
21. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku alebo 

o vysporiadaní účtovnej straty  
Tabuľka č. 1 

Názov položky 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Účtovný zisk  0 

Rozdelenie účtovného zisku Bežné účtovné obdobie 

Prídel do zákonného rezervného fondu  

Prídel do štatutárnych a ostatných fondov  

Prídel do sociálneho fondu  

Prídel na zvýšenie základného imania  

Úhrada straty minulých období  

Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov  

Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom  

Iné   

Spolu  

 
 
 
 
 
 
Tabuľka č. 2 

Názov položky 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Účtovná strata -151436,27 

Vysporiadanie účtovnej straty Bežné účtovné obdobie 

Zo zákonného rezervného fondu  

Zo štatutárnych a ostatných fondov  

Z nerozdeleného zisku minulých rokov  
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Úhrada straty spoločníkmi, členmi 

Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov -151436,27 

Iné 

Spolu -151436,27 

22. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. b) o rezervách
Tabuľka č. 1 

Bežné účtovné obdobie 

Názov položky Stav na začiatku 
účtovného obdobia Tvorba Použitie Zrušenie 

Stav 
na konci 

účtovného 
obdobia 

a b c d e f 

Dlhodobé rezervy, z toho: 98218  22962  30776  90404 

Odchodné, zamestn.pôžitky  98218  22962  30776  90404 

Krátkodobé rezervy, 
z toho:  71750  68262  71174  68838 

Nevyčerpaná dovolenka a 
odvody 68541  66020  68541  66020 

Nevyplatené prémie a 
odvody  1120  544  576 

Nevyfakturované dodávky 2089 2242 2089 2242 

Tabuľka č. 2 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Názov položky Stav na začiatku 
účtovného obdobia Tvorba Použitie Zrušenie 

Stav 
na konci 

účtovného 
obdobia 

a b c d e f 

Dlhodobé rezervy, z toho: 112506  34271  48559 98218 
Odchodné 
a zamestn.pôžitky 112506  34271  48559 98218 

Krátkodobé rezervy, 
z toho:  76342  53151  57743 71750 

Nevyčerpané dovolenky a 64488  47942  43889 68541 
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odvody 

Nevyplatené prémie a 
odvody  8937  3432  11249  1120 

Nevyfakturované dodávky 2917 1777 2605 2089 

23. Informácie k prílohe č. 3  časti G. písm. c) a d) o záväzkoch

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Dlhodobé záväzky spolu 8690 42848 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 
nad päť rokov 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 
jeden rok až päť rokov  8690  42848 

Krátkodobé záväzky spolu  2607799  5765158 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 
do jedného roka vrátane  2607799  5765158 

Záväzky po lehote splatnosti  81974  123206 

24. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) a časti G. písm. f) o odloženej daňovej pohľadávke alebo o
odloženom daňovom záväzku – účtovná jednotka neúčtuje o odloženej daňovej pohľadávke a ani
o odloženom daňovom záväzku, nakoľko hospodári so stratou, ktorú aj predpokladá v budúcom
období.

Názov položky Bežné účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku 
a daňovou základňou, z toho: 

odpočítateľné 

zdaniteľné 

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou 
záväzkov a daňovou základňou, z toho: 

odpočítateľné 

zdaniteľné 

Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti 

Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty 

Sadzba dane z príjmov ( v %) 

Odložená daňová pohľadávka 

Uplatnená daňová pohľadávka 

Zaúčtovaná ako náklad 
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Zaúčtovaná do vlastného imania 

Odložený daňový záväzok 

Zmena odloženého daňového záväzku 

Zaúčtovaná ako náklad 

Zaúčtovaná do vlastného imania 

Iné 

25. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Začiatočný stav sociálneho fondu  2296  1103 

Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov  27009  26664 

Tvorba sociálneho fondu zo zisku 

Ostatná tvorba sociálneho fondu 

Tvorba sociálneho fondu spolu  27009  26664 

Čerpanie sociálneho fondu  27557  25471 

Konečný zostatok sociálneho fondu  1748  2296 

26. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. h) o vydaných dlhopisoch - nemáme
Názov vydaného 

dlhopisu 
Menovitá 
hodnota Počet Emisný kurz Úrok Splatnosť 

27. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých
finančných výpomociach

Tabuľka č. 1 

Názov položky Mena 
Úrok 
p. a. 
v % 

Dátum 
splatnosti 

Suma istiny 
v príslušnej 

mene 
 za bežné 
účtovné 
obdobie 

Suma 
istiny 

v eurách 
 za bežné 
účtovné 
obdobie 

Suma istiny 
v príslušnej 

mene za 
bezprostred-ne 

predchá-
dzajúce 
účtovné 
obdobie 

a b c d e f g 

Dlhodobé bankové úvery 

 SLSP a.s.-10  ks T BUS  EUR 4,66  20.11.2022 3561297  3561297 

 VÚB a.s.  EUR 1,9%  25.04.2025 1685220  1685220 
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p.a.  

 Spolu:         5246517  1848392 

Krátkodobé bankové úvery 

 SLSP, a.s.  EUR  4,66     449880   

 VÚB a.s.  EUR 1,9%p.
a.      163068   

Tatra banka KTK EUR 2,75 p.a. 28.02.2015  61958  

Spolu KBÚ:                                                                                                                  674906           164891 
 
Tabuľka č. 2 

Názov položky Mena 
Úrok  
p. a.  
v % 

Dátum 
splatnosti 

Suma istiny 
v príslušnej 

mene 
 za bežné 
účtovné 
obdobie 

Suma 
istiny 

v eurách 
 za bežné 
účtovné 
obdobie 

Suma istiny 
v príslušnej 

mene za 
bezprostredne 
predchádzajú-

ce účtovné 
obdobie 

a b c d e f g 

Dlhodobé pôžičky - nemáme 

             

             

             

Krátkodobé pôžičky - nemáme 

             

             

       

Krátkodobé finančné výpomoci - nemáme 

       

       

 
28. Informácie k prílohe č. 3 časti  G. písm. k) o významných položkách derivátov za bežné účtovné 

obdobie  - nemáme 
Tabuľka č. 1 

Účtovná hodnota 
Názov položky 

pohľadávky záväzku 
Dohodnutá cena 

podkladového nástroja 
a b c d 

Deriváty určené na obchodovanie, z toho:     
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Zabezpečovacie deriváty, z toho: 

Tabuľka č. 2   - nemáme 

Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Zmena reálnej hodnoty 
(+/-) s vplyvom na 

Zmena reálnej hodnoty (+/-) 
s vplyvom na 

Názov položky 

výsledok 
hospodárenia 

vlastné 
imanie 

výsledok 
hospodárenia 

vlastné 
imanie 

a b c d e 

Deriváty určené na obchodovanie, z toho: 

Zabezpečovacie deriváty, z toho: 

29. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. l) o položkách zabezpečených derivátmi - nemáme
Reálna hodnota 

Zabezpečovaná položka Bežné účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

a b c 

Majetok vykázaný v súvahe 

Záväzok vykázaný v súvahe 

Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch 

Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené 

Spolu 

30. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. m) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu
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Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Splatnosť Splatnosť Názov 
položky do jedného 

roka 
vrátane 

od jedného 
roka do 

piatich rokov 
vrátane 

viac ako 
päť rokov 

do jedného 
roka 

vrátane 

od jedného 
roka do piatich 
rokov vrátane 

viac ako 
päť rokov 

a b c d e f g 

Istina  33609  6942  34879  40551 

Finančný náklad  2811  2965 

Spolu 

31. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. b) o zmene stavu vnútroorganizačných zásob - nemáme

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce účtovné 

obdobie 

Zmena stavu 
vnútroorganizačných 

zásob  
Názov položky 

Konečný 
zostatok 

Konečný 
zostatok 

Začiatočný 
stav 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

a b c d e f 
Nedokončená výroba  
a polotovary vlastnej výroby 

Výrobky 

Zvieratá 

Spolu 

Manká a škody x x x 

Reprezentačné x x x 

Dary x x x 

Iné x x x 

Zmena stavu 
vnútroorganizačných 
zásob vo výkaze 
ziskov a strát 

x x x 

32. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. g) o čistom obrate

Názov položky Bežné účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Tržby za vlastné výrobky 

Tržby z predaja služieb  4262970  4346822 

Tržby za tovar 
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Výnosy zo zákazky 

Výnosy z nehnuteľnosti na predaj 

Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou 

Čistý obrat celkom  4262970  4346822 

33. Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti

Názov položky Bežné účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:  3054  3054 

náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky  1990  1990 

iné uisťovacie audítorské služby 

súvisiace audítorské služby 

daňové poradenstvo 

ostatné neaudítorské služby  1064  1064 

34. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. a) až e) o daniach z príjmov - nemáme

Názov položky Bežné účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo 
výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov 

Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo 
výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov 
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej 
straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj 
dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým 
sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová  
pohľadávka neúčtovala 
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol  
z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v 
bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich 
účtovných obdobiach 
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových 
odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku 
ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka 
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky 
účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty 
nákladov a výnosov 

35. Informácie k prílohe č. 3  časti J.  písm. f) a g) o daniach z príjmov

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
 účtovné obdobie Názov položky 

Základ dane Daň Daň 
v % Základ dane Daň Daň 

v % 
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a b c d e f g 

Výsledok hospodárenia  
pred zdanením, z toho: -362467,59 x x -151436,27 x x 

teoretická daň  x   x   

Daňovo neuznané náklady +36081,75   +261028,89   

Výnosy nepodliehajúce dani -270872,67   -279086,39   

Vplyv nevykázanej odloženej 
daňovej pohľadávky       

Umorenie daňovej straty       

Zmena sadzby dane       

Iné -80144,05      

Spolu -677402,56   -169493,77   

Splatná daň z príjmov x   x   

Odložená daň z príjmov x   x   

Celková daň z príjmov  x   x   

 
36. Informácie k prílohe č. 3 časti P. o zmenách vlastného imania 
Tabuľka č. 1 

Bežné účtovné obdobie 

Položka vlastného 
imania 

Stav na 
začiatku 

účtovného 
obdobia   

Prírastky  Úbytky  Presuny 
Stav na konci 

účtovného 
obdobia 

a b c d e f 

Základné imanie  6639        6639 

Vlastné akcie a vlastné 
obchodné podiely           

Zmena základného 
imania          

Pohľadávky za upísané 
vlastné imanie           

Emisné ážio           

Ostatné kapitálové 
fondy  2980551        2980551 

Zákonný rezervný fond 
(nedeliteľný fond) 
z kapitálových vkladov 

          

Oceňovacie rozdiely 
z precenenia majetku 
a záväzkov 

          

Oceňovacie rozdiely 
z kapitálových účastín           

Oceňovacie rozdiely 
z precenenia pri 
zlúčení, splynutí 
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a rozdelení 

Zákonný rezervný fond  2329  2329 

Nedeliteľný fond 

Štatutárne fondy 
a ostatné fondy  843113  843113 

Nerozdelený zisk 
minulých rokov 
Neuhradená 
strata minulých rokov -281381  -151436 161054 -271763 

Výsledok 
hospodárenia bežného 
účtovného obdobia 

-362468 

Ostatné položky 
vlastného imania 
Účet 491 - Vlastné 
imanie fyzickej osoby- 
podnikateľa 

Tabuľka č. 2 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Položka vlastného 
imania 

Stav na 
začiatku 

účtovného 
obdobia 

Prírastky Úbytky Presuny 
Stav na konci 

účtovného 
obdobia 

a b c d e f 

Základné imanie  6639  6639 

Vlastné akcie a vlastné 
obchodné podiely 
Zmena základného 
imania 
Pohľadávky za upísané 
vlastné imanie 

Emisné ážio 

Ostatné kapitálové 
fondy  2980551  2980551 

Zákonný rezervný fond 
(nedeliteľný fond) 
z kapitálových vkladov 
Oceňovacie rozdiely 
z precenenia majetku 
a záväzkov 
Oceňovacie rozdiely 
z kapitálových účastín 
Oceňovacie rozdiely 
z precenenia pri 
zlúčení, splynutí 
a rozdelení 
Zákonný rezervný fond  2329  2329 
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Nedeliteľný fond 
Štatutárne fondy 
a ostatné fondy  843113  843113 

Nerozdelený zisk 
minulých rokov 
Neuhradená 
strata minulých rokov -281381 -151436 161054 -271763 

Výsledok hospodá-
renia bežného 
účtovného obdobia 

 -362467 

Ostatné položky 
vlastného imania 
Účet 491 - Vlastné 
imanie fyzickej osoby –
podnikateľa 

Účtovná jednotka má udelené právo poskytovať služby vo verejnom záujme. 

Informácia k časti K.  o podsúvahových účtoch: 

 Rok 2013  rok 2012 

 - prenajatý majetok  19 114 896 EUR  19 078 302 EUR 
 - odpísané pohľadávky  215 957 EUR  213 409 EUR 
 - majetok v nájme  2 150 EUR  1 900 EUR 
 - materiál CO  4 387 EUR  4 387 EUR 
 - umorovanie straty  388 832  EUR  388 832 EUR 

Informácia k časti L o podmienenom majetku – účtovná jednotka neeviduje žiadny podmienený majetok. 

Informácia k časti M  o príjmoch a výhodách členom štatutárnych orgánom, dozorných orgánov a iných orgánov 
– účtovná jednotka neposkytla žiadne príjmy a výhody.

Informácie k časti N . o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami – bežné 
obchody za obvyklé ceny. 

Účtovná jednotka má udelené právo poskytovať služby vo verejnom záujme. 
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Informácia k časti K.  o podsúvahových účtoch: 

 - prenajatý majetok  19 114 896 EUR  19 078 302 EUR 
 - odpísané pohľadávky  215 957 EUR  213 409 EUR 
 - majetok v nájme  2 150 EUR  1 900 EUR 
 - materiál CO  4 387 EUR  4 387 EUR 
 - umorovanie straty  388 832  EUR  388 832 EUR 

Informácia k časti L o podmienenom majetku – účtovná jednotka neeviduje žiadny podmienený majetok. 

Informácia k časti M  o príjmoch a výhodách členom štatutárnych orgánom, dozorných orgánov a iných orgánov 
– účtovná jednotka neposkytla žiadne príjmy a výhody.

Informácie k časti N . o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami – bežné 
obchody za obvyklé ceny. 

S: výkaz prehľadu peňažných tokov 

Peňažný rok  - účtovná jednotka zostavila peňažný tok nepriamou metódou. 
Konečný stav k 31.12.2013 :  účet 221 vr. KTK  +278 190 EUR 

 účet 261   + 15 491 EUR 
 účet 211  +   9 033 EUR 

 ––––––––––––––––––––––––––––––– 
 Celkom:  + 302 714 EUR 

 rok 2012  Rok 2013 
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Označenie 
položky Obsah položky 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné 
obdobie 

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 

Z/S 
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením 
daňou z príjmov  (+/-) 

-362468 -151436 

A. 1. 

Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia 

z bežnej činnosti pred  zdanením daňou z príjmov (+/-), 

(súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)   

1173775 918463 

A. 1. 1. 
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého 
hmotného majetku (+) 

1277736 1197599 

A. 1. 2. 

Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku 
a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto 
majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou  jeho  
predaja (+) 

A. 1. 3. Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku  (+/-) 

A. 1. 4. Zmena stavu dlhodobých rezerv  (+/-) -7814 7836 

A. 1. 5. Zmena stavu opravných položiek  (+/-) 8115 3189 

A. 1. 6. 
Zmena stavu položiek časového 
rozlíšenia nákladov a výnosov  (+/-) 

-327261 -381563 

A. 1. 7. Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov   (-) 

A. 1. 8. Úroky účtované do nákladov   (+) 252017 91514 

A. 1. 9. Úroky účtované do výnosov    (-) -236 -165 

A.1. 10. 
Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom 
a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje 
účtovná závierka (-) 

-1 -4 

A. 1. 11. 
Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom 
a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje 
účtovná závierka (+) 

63 57 

A. 1. 12. 
Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou 
majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-) 

-28844 
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Označenie 
položky Obsah položky 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné 
obdobie 

A. 1. 13. 

Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú 
výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, 
ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu 
peňažných tokov  (+/-) 

A. 2. 

Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely 

tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom 

a krátkodobými záväzkami  s výnimkou položiek obežného 

majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov  

a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia 

 z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.) 

860486 4861757 

A. 2. 1. Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+) -70085 175892 

A. 2. 2. Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-) -2794891 4665689 

A. 2. 3. Zmena stavu zásob (-/+) -28078 20176 

A. 2. 4. 

Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou 
majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov  

a peňažných ekvivalentov (-/+) 

3753540 

Peňažné  toky  z prevádzkovej  činnosti s výnimkou 
príjmov a výdavkov, ktoré sa  uvádzajú  osobitne v iných 
častiach prehľadu  peňažných tokov (+/-),  

(súčet Z/S  +  A. 1. + A. 2.) 

1671793 5628784 

A. 3. 
Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do 
investičných činností (+) 

A. 4. 
Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré 
sa začleňujú do finančných činností (-) 

A. 5. 
Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, 
ktoré sa začleňujú do investičných činností (+) 

A. 6. 

Výdavky na vyplatené dividendy  a iné podiely na zisku, 
s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností 

(-) 

Peňažné  toky z prevádzkovej činnosti (+/-), 1671793 5628784 
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Poznámky Úč POD 3 - 04 DIČ 2  0 2  0 4 4  7 5  8  3 

Označenie 
položky Obsah položky 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné 
obdobie 

(súčet Z/S + A. 1. až A. 6.) 

A. 7. 
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou 
tých, ktoré sa  začleňujú do investičných činností alebo 
finančných činností (-/+) 

A. 8. 
Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce 
sa na prevádzkovú činnosť (+) 

A. 9. 
Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce 
sa na prevádzkovú činnosť (-) 

A. 
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), 

(súčet Z/S +  A. 1.  až  A. 9.) 
1671793 5628784 

Peňažné toky z investičnej činnosti 

B. 1. Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-) -7284 

B. 2. Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) -2081952 -4863916 

B. 3. 

Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a 

podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných 
papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty 
a cenných papierov určených na predaj alebo 
na obchodovanie (-) 

B. 4. Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+) 

B. 5. Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+) 54828 

B. 6. 

Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov 

a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou 
cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty 
a cenných papierov určených na predaj alebo 
na obchodovanie  (+) 

B. 7. 
Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou 
jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou 
konsolidovaného celku (-) 

B. 8. Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých  
účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou 
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Poznámky Úč POD 3 - 04 DIČ 2  0 2  0 4 4  7 5  8  3 

Označenie 
položky Obsah položky 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné 
obdobie 

konsolidovaného celku (+) 

B. 9. 

Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou 
jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek 
poskytnutých  účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou 
konsolidovaného celku (-) 

B. 10. 

Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou 
jednotkou tretím osobám,  s výnimkou  pôžičiek poskytnutých 
účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku 
(+) 

B. 11. 
Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú  do 
prevádzkových činností (+) 

B. 12. 
Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, 
ktoré sa začleňujú  do prevádzkových činností (+) 

B. 13. 
Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené 
na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky 
považujú za peňažné toky z finančnej  činnosti (-) 

B. 14. 
Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené 
na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky 
považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+) 

B. 15. 
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné 
začleniť do  investičných činností (-) 

B. 16. 
Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú 
činnosť (+) 

B. 17. 
Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce 
sa na investičnú činnosť (-) 

B. 18. Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť  (+) 

B. 19. Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-) 

B. 
Čisté  peňažné toky z investičnej  činnosti 

(súčet B. 1. až B. 19.) 
-2034408 -4863916 

Peňažné toky z finančnej činnosti 
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Poznámky Úč POD 3 - 04  DIČ 2   0 2   0 4  4   7 5   8  3 
 

Označenie 
položky Obsah položky 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné 
obdobie 

C. 1. Peňažné toky vo  vlastnom  imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.) 967114 683996 

C. 1. 1. Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)   

C. 1. 2. 
Príjmy z  ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi 
alebo fyzickou osobou, ktorá je  účtovnou jednotkou (+) 

  

C. 1. 3. Prijaté peňažné dary (+)   

C. 1. 4. Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+) 967114 683996 

C. 1. 5. 
Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných 
akcií a vlastných obchodných podielov (-) 

  

C. 1. 6. 
Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených  účtovnou 
jednotkou (-) 

  

C. 1. 7. 
Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní 
spoločníkmi účtovnej jednotky   a fyzickou osobou, ktorá je 
účtovnou jednotkou (-) 

  

C.1. 8. 
Výdavky z  iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením 
vlastného imania (-) 

  

C. 2. 

Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov  

a krátkodobých záväzkov  z finančnej činnosti,  

(súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.) 

 -1170106 

C. 2. 1. Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)   

C. 2. 2. Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)   

C. 2. 3. 

Príjmy z úverov, ktoré  účtovnej jednotke poskytla  

banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, 
ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu 
činnosti  (+)  

  

C. 2. 4. 

Výdavky na splácanie úverov, ktoré  účtovnej jednotke 
poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, 
s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie 
hlavného predmetu činnosti (-)  

  

C. 2. 5. Príjmy z prijatých pôžičiek (+)   
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Poznámky Úč POD 3 - 04 DIČ 2  0 2  0 4 4  7 5  8  3 

Označenie 
položky Obsah položky 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné 
obdobie 

C. 2. 6. Výdavky na splácanie pôžičiek (-) 

C. 2. 7. 
Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je 
predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-) 

C. 2. 8. 

Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých 
záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti  účtovnej 
jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne  v inej 
časti prehľadu peňažných tokov (+) 

C. 2. 9. 

Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov  
a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti 
účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú 
osobitne  v inej časti prehľadu peňažných tokov (-) 

-1170106 

C. 3. 
Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré 
sa začleňujú do prevádzkových činností (-) 

C. 4. 
Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, 
s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových 
činností (-) 

C. 5. 
Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené 
na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za 
peňažné toky z investičnej činnosti (-) 

C. 6. 
Príjmy súvisiace s  derivátmi, s výnimkou, ak sú určené 
na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú 
za peňažné toky z  investičnej činnosti (+) 

C. 7. 
Výdavky na daň z príjmov   účtovnej jednotky, ak ich možno 
začleniť do finančných činností (-) 

C. 8. 
Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú 
činnosť (+) 

C. 9. 
Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce 
sa na finančnú činnosť (-) 

C. 
Čisté peňažné  toky  z finančnej činnosti 

(súčet C. 1. až C. 9.) 
967114 -486110 

D. 
Čisté zvýšenie alebo čisté  zníženie peňažných 
prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C) 

242031 278758 
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Poznámky Úč POD 3 - 04 DIČ 2  0 2  0 4 4  7 5  8  3 

Označenie 
položky Obsah položky 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné 
obdobie 

E. 
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov 

na začiatku účtovného obdobia (+/-)  
60683 -218075 

F. 

Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov 

na konci účtovného  obdobia pred zohľadnením 
kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému 
sa zostavuje účtovná závierka (+/-) 

60683 

G. 
Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom 
a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému 
sa zostavuje účtovná závierka (+/-)  

H. 

Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných 
ekvivalentov na konci účtovného  obdobia upravený o 
kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému 
sa zostavuje  účtovná závierka (+/-) 

302714 60683 

Žilina dňa 10.03.2014 
Vypracovala: Ing. Darina Hradská 
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