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NÁVRH  UZNESENIA 
 
 

 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 

 

berie na vedomie  

 

informáciu o materiáloch, ktoré boli prerokované a schválené riadnom valnom zhromaždení 

obchodnej spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s. dňa 17. júna 2015: 
 
1. Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2014  

2. Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2014 

3. Výročná správa za rok 2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 



  

Dôvodová správa 
 

Obchodná spoločnosť Bratislavská integrovaná doprava, a.s. so sídlom Jašíkova 2, 821 03 

Bratislava (ďalej len „spoločnosť“), ktorej je hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

jedným z akcionárov (s podielom 35 %), zvolala riadne valné zhromaždenie, ktoré sa 

uskutočnilo dňa 17. júna 2015 v sídle spoločnosti. 

 

Predmetom rokovania tohto valného zhromaždenia bola:  

-  Správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti za rok 2014 

-    Výročná správa za rok 2014, Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2014 a návrh  

      na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2014, stanovisko audítora 

-     Správa dozornej rady spoločnosti o činnosti za rok 2014 

-     Správa dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2014 a k návrhu   

      na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2014 

- Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2014 a návrhu na  

      vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2014 

- Voľba členov dozornej rady – zástupcov akcionára Bratislavský samosprávny kraj 

- Informácia o obchodno-finančnom pláne na rok 2015 

- Informácia o stave projektu IDS BK. 

 

Hlavnou činnosťou spoločnosti je sprostredkovateľská činnosť v oblasti dopravy, obchodu, 

výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti, podnikateľské poradenstvo v oblasti dopravy 

v rozsahu voľnej živnosti, prieskum trhu a verejnej mienky, reklamná, propagačná a inzertná 

činnosť, automatizované spracovanie údajov, činnosť organizačných, ekonomických 

a účtovných poradcov, kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 

(maloobchod) a kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti 

(veľkoobchod). 

 

Spoločnosť dosiahla za rok 2014 ako hospodársky výsledok zisk po zdanení vo výške 

38.687.- EUR, pričom predstavenstvo spoločnosti navrhlo valnému zhromaždeniu spoločnosti 

zisk za rok 2014 použiť nasledovne: 

 

- vyplatenie dividendy akcionárovi Bratislavský samosprávny kraj 

  vo výške 65% zo zisku .............................................................................. 25 146,55 EUR 

- vyplatenie dividendy akcionárovi Hlavné mesto SR Bratislava 

  vo výške 35% zo zisku .............................................................................. 13 540,45 EUR 

Materiály, ktoré boli prerokované a schválené na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti 

dňa 17.6.2015, sú predkladané na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy v súlade s jeho uznesením č. 64/2011 (bod A.2) zo dňa 31.3.2011 v platnom znení, 

ktorým bol primátor hlavného mesta SR Bratislavy zaviazaný, aby v prípade obchodných 

spoločností s minoritnou majetkovou účasťou hlavného mesta informoval o materiáloch 

schválených valným zhromaždením na najbližšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy.   
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SPOLU MAJETOK
r. 02 + r. 33 + r. 74

02

01

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

03

04

052.

06

07

08

09

10

11

12

13

14

Netto     3

Neobežný majetok
r. 03 + r. 11 + r. 21

Dlhodobý
nehmotný majetok
súčet (r. 04 až r. 10)

Aktivované náklady
na vývoj
(012) - /072, 091A/

Softvér
(013) - /073, 091A/

Oceniteľné práva
(014) - /074, 091A/

Goodwill
(015) - /075, 091A/

Ostatný dlhodobý
nehmotný majetok
(019, 01X) - /079,
07X, 091A/

Obstarávaný
dlhodobý nehmotný
majetok
(041) - /093/

Poskytnuté
preddavky
na dlhodobý
nehmotný majetok
(051) - /095A/

Dlhodobý hmotný
majetok
súčet (r. 12 až
r. 20)

Pozemky
(031) - /092A/

A.

A.I.

A.I.1.

3.

4.

5.

6.

7.

A.II.

A.II.1.

Stavby
(021) - /081, 092A/

2.

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

Samostatné
hnuteľné veci a
súbory hnuteľných
vecí
(022) - /082, 092A/

3.

M 18009/2014F SR č.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01
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16

15

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Pestovateľské celky
trvalých porastov
(025) - /085, 092A/

Základné stádo a
ťažné zvieratá
(026) - /086, 092A/

Ostatný dlhodobý
hmotný majetok
(029, 02X, 032) -
/089, 08X, 092A/

Obstarávaný
dlhodobý hmotný
majetok
(042) - /094/

Poskytnuté
preddavky na
dlhodobý hmotný
majetok
(052) - /095A/

Opravná položka
k nadobudnutému
majetku
(+/- 097) +/- 098

Dlhodobý finančný
majetok
súčet (r. 22 až
r. 32)

Ostatné
realizovateľné cenné
papiere a podiely
(063A) - /096A/

Pôžičky prepojeným
účtovným jednotkám
(066A) - /096A/

Pôžičky v rámci
podielovej účasti
okrem prepojeným
účtovným jednotkám
(066A) - /096A/

3.

A.III.

A.III.1.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2.

4.

5.

Podielové cenné
papiere a podiely
v prepojených
účtovných
jednotkách (061A,
062A, 063A) - /096A/
Podielové cenné
papiere a podiely
s podielovou účasťou
okrem v prepojených
účtovných jednotkách
(062A) - /096A/

Ostatné pôžičky
(067A) - /096A/

6.

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

Dlhové cenné
papiere a ostatný
dlhodobý finančný
majetok (065A,
069A,06XA) - /096A/

7.

M 18009/2014F SR č.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01
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30

29

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

Pôžičky a ostatný
dlhodobý finančný
majetok so zostatkovou
dobou splatnosti
najviac jeden rok
(066A, 067A, 069A,
06XA) - /096A/

Obežný majetok
r. 34 + r. 41 + r. 53 +
r. 66 + r. 71

Zásoby
súčet (r. 35 až
r. 40)

Materiál
(112, 119, 11X)
- /191, 19X/

Nedokončená
výroba a polotovary
vlastnej výroby
(121, 122, 12X) -
/192, 193, 19X/

Výrobky
(123) - /194/

Poskytnuté
preddavky
na zásoby
(314A) - /391A/

Dlhodobé
pohľadávky
súčet (r. 42 + r. 46
až r. 52)

Pohľadávky
z obchodného
styku
súčet (r. 43 až r. 45)

B.

B.I.

8.

2.

3.

4.

5.

Zvieratá
(124) - /195/

Tovar
(132, 133, 13X, 139)
- /196, 19X/

B.I.1.

6.

B.II.

B.II.1.

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

M 18009/2014F SR č.

Účty v bankách
s dobou viazanosti
dlhšou ako jeden rok
(22XA)

9.

Obstarávaný
dlhodobý finančný
majetok
(043) - /096A/

10.

Poskytnuté
preddavky
na dlhodobý
finančný majetok
(053) - /095A/

11.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01
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44

43

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

Pohľadávky voči
spoločníkom,
členom a združeniu
(354A, 355A, 358A,
35XA) - /391A/

Iné pohľadávky
(335A, 336A, 33XA,
371A,  374A, 375A,
378A) - /391A/

Odložená daňová
pohľadávka
(481A)

Krátkodobé
pohľadávky
súčet (r. 54 + r. 58
až r. 65)

Pohľadávky
z obchodného
styku
súčet (r. 55 až r. 57)

B.III.

B.III.1.

5.

6.

1.a.

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

7.

Pohľadávky z obchod-
ného styku voči
prepojeným účtovným
jednotkám (311A,
312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

M 18009/2014F SR č.

Čistá hodnota
zákazky
(316A)

2.

3. Ostatné pohľadávky
voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

4.

Pohľadávky z obchod-
ného styku voči
prepojeným účtovným
jednotkám (311A,
312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

1.a.

Pohľadávky z obchodné-
ho styku v rámci podielo-
vej účasti okrem pohľa-
dávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

1.b.

Ostatné pohľadávky
z obchodného styku
(311A, 312A, 313A,
314A, 315A, 31XA) -
/391A/

1.c.

Ostatné pohľadávky
v rámci podielovej
účasti okrem pohľa-
dávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

8.

Pohľadávky
z derivátových
operácií
(373A, 376A)

1.b.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01

Pohľadávky z obchodné-
ho styku v rámci podielo-
vej účasti okrem pohľa-
dávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/
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58

57

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

59

60

61

62

63

64

65

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

M 18009/2014F SR č.

Ostatné pohľadávky
v rámci podielovej
účasti okrem pohľa-
dávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

Daňové pohľadávky
a dotácie
(341, 342, 343, 345,
346, 347) - /391A/

Pohľadávky
z derivátových
operácií
(373A, 376A)

6.

4.

5.
Pohľadávky voči
spoločníkom, členom
a združeniu (354A,
355A, 358A, 35XA,
398A) - /391A/

Sociálne poistenie
(336A) - /391A/

7.

8.

Krátkodobý
finančný majetok
súčet (r. 67 až r. 70)

B.IV.

Ostatné pohľadávky
voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

2.

3.

Čistá hodnota
zákazky
(316A)

1.c.
Ostatné pohľadávky
z obchodného styku
(311A, 312A, 313A,
314A, 315A, 31XA) -
/391A/

Iné pohľadávky
(335A, 33XA, 371A,
374A, 375A, 378A)
- /391A/

9.

Vlastné akcie a
vlastné obchodné
podiely
(252)

Obstarávaný
krátkodobý finančný
majetok
(259, 314A) - /291A/

2.

3.

4.

Krátkodobý finančný
majetok v prepoje-
ných účtovných
jednotkách (251A,
253A, 256A, 257A,
25XA) - /291A, 29XA/

B.IV.1.

66

67

68

69

70

Krátkodobý finančný
majetok bez krátkodobé-
ho finančného majetku
v prepojených účtov-
ných jednotkách (251A,
253A, 256A, 257A,
25XA) - /291A, 29XA/

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01
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M 18009/2014F SR č.

72

71

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

73

74

75

76

77

78

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

Účty v bankách
(221A, 22X, +/- 261)

Peniaze
(211, 213, 21X)

Finančné účty
r. 72 + r. 73

Časové rozlíšenie
súčet (r. 75 až r. 78)

Náklady budúcich
období dlhodobé
(381A, 382A)

Náklady budúcich
období krátkodobé
(381A, 382A)

Príjmy budúcich
období dlhodobé
(385A)

2.

C.

C.1.

2.

3.

Príjmy budúcich
období krátkodobé
(385A)

4.

B.V.1.

B.V.

Bežné účtovné obdobie     4 Bezprostredne
predchádzajúce účtovné obdobie      5

Číslo
riadku

c

84

Ostatné kapitálové fondy (413)

Zákonné rezervné fondy  r. 88 + r. 89

85

86

Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné
podiely (417A, 421A)

87

88

89

A.III.

2.

A.IV.1.

STRANA PASÍV

b

Ozna-
čenie

a

79

Zmena základného imania +/- 4192.

82

3. P ľadávky za upísané vlastné imanieoh
(/-/353)

83

81

80

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY
r. 80 + r. 101 + r. 141

Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 +
r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100

A.

Základné imanie   súčet (r. 82 až r. 84)A.I.

Základné imanie (411 alebo +/- 491)A.I.1.

Emisné ážio (412)A.II.

A.IV.

Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond
(417A, 418, 421A, 422)

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01
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Bežné účtovné obdobie

4

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

5

Číslo
riadku

c

95

Oceňovacie rozdiely z precenenia
súčet (r. 94 až r. 96)

Oceňovacie rozdiely z precenenia
majetku a záväzkov (+/- 414)

96

Oceňovacie rozdiely z kapitálových
účastín (+/- 415)

97

Oceňovacie rozdiely z precenenia
pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)

98

Výsledok hospodárenia minulých rokov
r. 98 + r. 99

99

Nerozdelený zisk minulých rokov (428)

100

Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)

101

Výsledok hospodárenia za účtovné obdo-
bie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86
+ r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

2.

A.VI.

3.

A.VI.1.

2.

A.VIII.

B.

B.I.

7.

8.

B.I.1.

STRANA PASÍV

b

Ozna-
čenie

a

Záväzky     r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122
+ r. 136 + r. 139 + r. 140

Dlhodobé záväzky
súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)

Dlhodobé záväzky z obchodného styku
súčet (r. 104 až r. 106)

Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)

Vydané dlhopisy (473A/-/255A)

6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A)

114

115Iné dlhodobé záväzky
(336A, 372A, 474A, 47XA)

Odložený daňový záväzok (481A)

11.

12. 117

90

116

Záväzky zo sociálneho fondu (472)

Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
(373A, 377A)

93

Štatutárne fondy  (423, 42X)

Ostatné fondy (427, 42X)

94

2. 92

91

M 18009/2014F SR č.

Ostatné fondy zo zisku   r. 91 + r. 92A.V.

A.V.1.

A.VII.

A.VII.1.

1.a.

1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielo-
vej účasti okrem záväzkov voči prepojeným
účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)

Záväzky z obchodného styku voči
prepojeným účtovným jednotkám
(321A, 475A, 476A)

1.c. Ostatné záväzky  z obchodného styku
(321A, 475A, 476A)

3.

4.

Ostatné záväzky voči prepojeným
účtovným jednotkám (471A, 47XA)

2. Čistá hodnota zákazky (316A)

Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti
okrem záväzkov voči prepojeným účtovným
jednotkám (471A, 47XA)

5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)

9.

10.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01
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Krátkodobé záväzky
súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)

Záväzky z obchodného styku
súčet (r. 124 až r. 126)

Záväzky z obchodného styku voči prepojeným
účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A,
325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)

Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364,
365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)

Záväzky voči zamestnancom
(331, 333, 33X, 479A)

Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)

Daňové záväzky a dotácie
(341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)

Záväzky z derivátových operácií
(373A, 377A)

Iné záväzky
(372A,  379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)

Krátkodobé rezervy     r. 137 + r. 138

Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)

Bežné bankové úvery
(221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)

Krátkodobé finančné výpomoci
(241, 249, 24X, 473A, /-/255A)

Časové rozlíšenie
s (r. 142 až r. 145)účet

Výdavky budúcich období dlhodobé
(383A)

Výdavky budúcich období krátkodobé
(383A)

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

1.a.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2.

B.VI.

C.1.

C.

2.

Bežné účtovné obdobie

4

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

5

STRANA PASÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

Zákonné rezervy (323A, 451A)

B.V.

142

143

144Výnosy budúcich období dlhodobé
(384A)

3.

145Výnosy budúcich období krátkodobé
(384A)

4.

118

Čistá hodnota zákazky (316A)

10.

Dlhodobé rezervy    r. 119 + r. 120

120

Zákonné rezervy (451A)

121

Ostatné rezervy  (459A, 45XA)2.

122

Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)

1.b.

123

119

M 18009/2014F SR č.

B.II.

B.II.1.

B.III.

B.IV.

B.IV.1.

1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
(321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA,
475A, 476A, 478A, 47XA)

Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej
účasti okrem záväzkov voči prepojeným
účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A,
326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)

Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným
jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)

Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti
okrem záväzkov voči prepojeným účtovným
jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)

B.V.1.

B.VII.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01



bežné účtovné obdobie

1

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

2

Text

b

Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa
zákona)

03

Výnosy z hospodárskej činnosti spolu
súčet (r. 03 až r. 09)

04

Tržby z predaja tovaru (604, 607)

05

Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)

06

Tržby z predaja služieb (602, 606)

07

Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
(+/-) (účtová skupina 61)

08

Aktivácia ( tová skupina 62)úč

09

10

11

12

Náklady vynaložené na obstaranie
predaného tovaru (504, 507)

13

Spotreba materiálu, energie a ostatných
neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)

14

Opravné položky k zásobám (+/-)  (505)

15

Služby (účtová skupina 51)

16

Osobné náklady (r. 16 až r. 19)

17

Mzdové náklady (521, 522)

18

Odmeny členom orgánov spoločnosti a
družstva (523)

19Sociálne náklady (527, 528)

20

21

22

Dane a poplatky (účtová skupina 53)

23

24

25

26

27

02

01*

2.

Číslo
riadku

c

Skutočnosť
Ozna-
čenie

a

UZPODv14_10

Odpisy  dlhodobého  nehmotného majetku
a dlhodobého hmotného majetku (551)

Zostatková cena predaného dlhodobého
majetku a predaného materiálu (541, 542)

Opravné položky k pohľadávkam (+/-)
(547)

Odpisy a opravné položky k dlhodobému
nehmotnému majetku a dlhodobému
hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
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**

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného
majetku, dlhodobého hmotného majetku a
materiálu (641, 642)

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
(644, 645, 646, 648, 655, 657)

**

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného
majetku, dlhodobého hmotného majetku a
materiálu (641, 642)

Náklady na hospodársku činnosť spolu
r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 +
r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26

A.

B.

C.

D.

E.

E.1.

3.

4.

Náklady na sociálne poistenie
(524, 525, 526)

F.

G.

G.1.

2.

H.

I.

J.

Opravné položky k dlhodobému
nehmotnému majetku a dlhodobému
hmotnému majetku (+/-) (553)

Ostatné náklady na hospodársku činnosť
(543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)

Výsledok hospodárenia z hospodárskej
činnosti (+/-)    (r. 02 - r. 10)

***

DIČ IČOVýkaz ziskov a strát
Úč POD 2 - 01



Výnosy z finančnej činnosti spolu  r. 30
+ r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44

Výnosy z dlhodobého finančného majetku
súčet (r. 32 až r. 34)

Výnosy z cenných papierov a podielov
od prepojených účtovných jednotiek (665A)

Výnosy z cenných papierov a podielov
v podielovej účasti okrem výnosov
prepojených účtovných jednotiek (665A)

Ostatné výnosy z cenných papierov a
podielov (665A)

Výnosy z krátkodobého finančného majetku
súčet (r. 36 až r. 38)

Výnosy z krátkodobého finančného majetku
od prepojených účtovných jednotiek (666A)

Ostatné výnosy z krátkodobého finančného
majetku (666A)

Výnosové úroky    (r. 40 + r. 41)

Výnosové úroky od prepojených
účtovných jednotiek (662A)

Ostatné výnosové úroky (662A)

Kurzové zisky (663)

Výnosy z precenenia cenných papierov a
výnosy z derivátových operácií (664, 667)

Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)

Náklady na finančnú činnosť spolu  r. 46
+ r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54

Opravné položky  k finančnému majetku
(+/-) (565)

Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)

Text

b

Ozna-
čenie

a

Nákladové úroky pre prepojené účtovné
jednotky (562A)

Ostatné nákladové úroky (562A)

Kurzové straty (563)

Náklady na precenenie cenných papierov a
náklady na derivátové operácie (564, 567)

bežné účtovné obdobie

1

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

2

Číslo
riadku

c

Skutočnosť

30

31

32

33

34

35

36

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

29

28

37

Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 +
r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)

*

Náklady na krátkodobý finančný majetok
(566)

Ostatné náklady na finančnú činnosť
(568, 569)

UZPODv14_11
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**

VIII.

IX.

IX.1.

2.

3.

X.

Tržby z predaja cenných papierov a
podielov (661)

X.1.

2.

3.

Výnosy z krátkodobého finančného majetku
v podielovej účasti okrem výnosov
prepojených účtovných jednotiek (666A)

XI.

XI.1.

2.

XII.

XIII.

XIV.

**

K.

L.

M.

N.

Predané cenné papiere a podiely (561)

N.1.

2.

O.

P.

Q.

DIČ IČOVýkaz ziskov a strát
Úč POD 2 - 01
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Prevod podielov na výsledku hospodárenia
spoločníkom (+/- 596)

56

55

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

2

Text

b

Skutočnosť

bežné účtovné obdobie

1

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

Daň z príjmov splatná (591, 595)

Daň z príjmov odložená (+/-) (592)

57

Výsledok hospodárenia z finančnej
činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)

Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)

Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie po zdanení (+/-)
(r. 56 - r. 57 - r. 60)

60

58

59

61

UZPODv14_12

M 18009/2014F SR č.

***

****

R.

R.1.

2.

S.

****

Daň z príjmov    (r. 58 + r. 59)

DIČ IČOVýkaz ziskov a strát
Úč POD 2 - 01
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1. Základné identifikačné údaje 

Obchodné meno: Bratislavská integrovaná doprava, a.s.  

Sídlo:  Jašíkova   2 

Bratislava 821 03  

IČO:   35 949 473  

Deň zápisu do OR: 09.08.2005  

Predmet činnosti: sprostredkovateľská činnosť v oblasti dopravy, obchodu, výroby a služieb v 

rozsahu voľnej živnosti 

podnikateľské poradenstvo v oblasti dopravy v rozsahu voľnej živnosti 

prieskum trhu a verejnej mienky 

reklamná, propagačná a inzertná činnosť 

automatizované spracovanie údajov 

činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov 

kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) 

kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti 

(veľkoobchod) 

Účel založenia: vypracovanie zásad organizácie hromadnej dopravy osôb, stanovenie 

potrebného objemu výkonov pre jednotlivých dopravcov a dopravných 

subsystémov a ich prerokovania s hlavným mestom SR Bratislavou 

a samosprávnymi krajmi, 

navrhnutie ekonomického zabezpečenia prevádzky Bratislavskej 

integrovanej dopravy s efektívnym využívaním dostupných finančných 

prostriedkov, 

navrhnutie taríf, cestovného a prepravného v Bratislavskej integrovanej 

doprave, 

vypracovanie regionálneho projektu organizácie hromadnej dopravy osôb, 

príprava zmlúv na zabezpečenie prevádzky Bratislavskej integrovanej 

dopravy medzi hlavným mestom SR Bratislavou a Bratislavským 

samosprávnym krajom na jednej strane a dopravcami na druhej strane, 

organizácia finančných tokov v rámci Bratislavskej integrovanej dopravy, 
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zabezpečenie informačného systému Bratislavskej integrovanej dopravy, 

kontrola výkonov a kvality dopravy v rámci Bratislavskej integrovanej 

dopravy 

Predstavenstvo: Ing. Marian Rovenský   - predseda predstavenstva 
Jasovská   8 
Bratislava   851 01 

JUDr. Daniela Šurinová  - člen predstavenstva 
Rezedová   1449/1  
Bratislava   821 01  

JUDr. Ing. Stanislav Brečka, PhD. LL.M.  - člen predstavenstva 
Sklenárska   6 
Bratislava   811 02 

 

Dozorná rada:  Ing. Martin Berta, CSc.  - predseda dozorného orgánu 
Adámiho   20 
Bratislava   841 05 

Rezső  Duray  - člen dozorného orgánu 
Sokolská   9 
 Senec   903 01 

Ing. Ján Marušinec - člen dozorného orgánu 
Sklenárska   6 
 Bratislava   811 02 

 Ing. Viera Kimerlingová  - člen dozorného orgánu 
Zadunajská cesta   1 
Bratislava   851 01 

PhDr. Ľudmila Farkašovská  - člen dozorného orgánu 
Bohrova   9 
Bratislava   851 01 

 

Základné imanie: 33 195   EUR   Rozsah splatenia: 33 195   EUR  

 

Akcie:   Počet akcií 33 195, kmeňové, zaknihované, akcie na meno 
 

 Menovitá hodnota jednej akcie je 1 EUR 
 
 Bratislavská samosprávny kraj vlastní 21 577 akcií  

  
 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava vlastní 11 618 kusov akcií 
 
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno, v zmysle stanov spoločnosti 
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Akcionári:  Bratislavský samosprávny kraj, 
IČO: 360 636 03 
Sabinovská 16, Bratislava 
 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
IČO: 006 034 81 
Primaciálne námestie č.1, Bratislava 
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2. Stav a vývoj spoločnosti 

Spoločnosť Bratislavská integrovaná doprava, a.s. (ďalej len „BID, a.s.“) bola založená 30. júna 

2005 ako spoločnosť s ručením obmedzeným s cieľom integrovať dopravné služby v bratislavskom 

regióne. Podľa spoločenskej zmluvy je jej 65-percentným vlastníkom Bratislavský samosprávny kraj a 

35-percentným vlastníkom Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava. Dňa 8.7.2009 na základe 

rozhodnutia dvoch spoločníkov formou notárskej zápisnice č. N 147/2009, Nz 13259/2009,  NCR1s 

13425/2009 zo dňa 27.4.2009 a č. N 149/2009, Nz 13363/2009, NCR1s 13526/2009 zo dňa 27.4.2009 

zmenila svoju právnu formu zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť so 

základným imaním 33.195,- eur. 

Spoločnosť zabezpečuje úlohy a úkony pri realizácii projektu Integrovaného dopravného 
systému v Bratislavskom kraji (ďalej len „IDS BK“), na základe dohôd a zmlúv uzavretých 
s objednávateľmi dopravných výkonov: 

 Bratislavským samosprávnym krajom (ďalej len „BSK“), 

 Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava (ďalej len „HMB“) a 

 Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len 

„MDVaRR SR“) 

a v spolupráci s dopravcami pôsobiacimi v tomto regióne: 

 Dopravným podnikom Bratislava, a.s. (ďalej len „DPB, a.s.“), 

 Slovak Lines, a.s. (ďalej len „SL, a.s.“), 

 Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s. (ďalej len „ZSSK, a.s.“) 

a manažérom železničnej infraštruktúry - Železnicami Slovenskej republiky, a.s. (ďalej len „ŽSR, 

a.s.“). 

Projekt integrovanej dopravy je postavený tak, aby sa mohli postupne pripojiť aj ďalšie 

spoločnosti prevádzkujúce osobnú prepravu v Bratislavskom kraji, prípadne ďalší objednávatelia 

dopravy, nakoľko nejde o uzavretý systém pôsobiaci iba v ohraničenom území. 

Základnou úlohou spoločnosti je zatraktívnenie verejnej dopravy v regióne v kontexte s 

prudkým rozvojom individuálnej automobilovej dopravy. Uvedený cieľ chce spoločnosť, ale aj 

jednotliví objednávatelia dosiahnuť predovšetkým zavedením jednotnej tarify platnej na území 

bratislavského regiónu vo všetkých dopravných prostriedkoch zúčastnených dopravcov, zavedením 

pravidelného intervalu jednotlivých spojov a zabezpečením nadväznosti jednotlivých spojov.  

Zavedenie integrovaného dopravného systému v podmienkach Bratislavského kraja má 
priniesť nasledovné výhody: 

 Cestujúcim: jednotné tarifné a prepravné podmienky vo všetkých dopravných 

prostriedkoch dopravcov, ktorý budú zapojený do projektu IDS BK (v súčasnosti ide 

o DPB, a.s., SL, a.s. a ZSSK, a.s.), 

 Dopravcom: ekonomickejšie zhodnocovanie vlastných kapacít na širšom ucelenom 

priestore pri presne stanovených zmluvných podmienkach so zárukou vykrývania 

ekonomicky preukázaných strát pri poskytovaní výkonov vo verejnom záujme, 
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 Objednávateľom dopravy: hospodárnejšie vynakladanie verejných finančných 

prostriedkov pri zabezpečovaní dopravy na území kraja a mesta. 

 

Spoločnosť v roku 2014 zabezpečovala úlohy súvisiace s prípravou zavedenia IDS BK na 
základe uzatvorenej mandátnej zmluvy so zriaďovateľmi spoločnosti BID, a.s.. Pri plnení úloh BID, a.s. 
komunikovala a pracovala s rozhodujúcimi dopravcami v regióne – DPB, a.s., SL, a.s., ZSSK, a.s. 
a správcom železničnej infraštruktúry ŽSR, a.s. na základe Dohody o spolupráci pri realizácii. 

Spoločnosť BID, a.s. sa v roku 2014 zamerala na nasledujúce hlavné pracovné činnosti: 

 Organizovala a zabezpečovala zasadnutia Riadiaceho projektového výboru (ďalej len 

„RPV“) pre II. etapu IDS BK, ktorého riadnymi členmi sú zástupcovia objednávateľov 

dopravných služieb a zástupcovia dopravcov zapojených do IDS BK. Prizývaní boli aj 

zástupcovia Trnavského samosprávneho kraja. RPV prerokoval a prijal pripravované 

materiály týkajúce sa II. etapy IDS BK.  

 Pripravila dodatok č. 5 k „Zmluve o podmienkach prepravy a zabezpečení činnosti 

súvisiacich s prevádzkou Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji“ 

s dopravcami zapojenými do IDS BK – DPB, a. s., SL, a. s., ZSSK, a.s. a ŽSR, a.s., v súvislosti 

so spustením II. etapy IDS BK smerom na regióny Pezinok, Senec a Dunajská Lužná. 

Dodatok č. 5 nebol podpísaný z dôvodu nezrealizovania II. etapy IDS BK. 

 Organizovala a zúčastňovala sa rokovaní so železničným dopravcom RegioJet a.s. 

o možnosti a podmienkach jeho pristúpenia do IDS BK. V roku 2014 sa uskutočnili dve 

pracovné stretnutia so zástupcami spoločnosti RegioJet, a.s., predbežne bez výsledku. 

 Viedla rokovania so zástupcami Trnavského samosprávneho kraja o možnosti 

a podmienkach zaradenia územia trnavského kraja do IDS BK. Zástupcovia Trnavského 

samosprávneho kraja sa zúčastňujú zasadnutí RPV, bolo odsúhlasené rozšírenie územia 

IDS BK aj o vybrané obce Trnavského samosprávneho kraja. 

 Organizovala a zúčastňovala sa pravidelných rokovaní so zástupcami MDVRR SR, so 

zástupcami Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava a so zástupcami 

Bratislavského samosprávneho kraja ohľadom podmienok pristúpenia k II. etape IDS BK. 

V roku 2014 sa konalo 5 stretnutí na úrovni štatutárnych zástupcov objednávateľov, 

priebežne počas roka sa konali pravidelné stretnutia zástupcov BID, a.s. a zástupcov 

objednávateľov na pracovných skupinách (tarifno-legislatívna, pre dopravnú 

optimalizáciu). Výsledkom týchto rokovaní je pripravenosť dopravcov na realizáciu II. 

etapy IDS BK.   

 Zúčastňovala sa pracovných stretnutí zameraných na riešenie problematiky 

premiestnenia zastávky Bratislava – Podunajské Biskupice. Predmetom riešenia bolo 

premiestnenie resp. zrušenie zastavovania liniek PAD pri nemocnici v Podunajských 

Biskupiciach. Výsledkom rokovaní je, že zastávka sa nezrušila a ani nepremiestnila. 

Dohodlo sa, že časť spojov PAD nebude na zastávke zastavovať. 
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 Organizovala a zúčastňovala sa rokovaní zo zástupcami MDVRR SR k problematike 

zmeny pomeru 2:1 v tarifných zónach 100 a 101 uplatňovaného pri delení tržieb. V roku 

2014 MDVRR SR podmienilo vydanie súhlasu so zmenou pomeru realizovaním  

podrobným dopravným prieskumom na území hlavného mesta SR Bratislava. Dopravný 

prieskum sa uskutočnil v marci 2015, v súčasnom období disponujeme súhlasom MDVRR 

SR na zmenu pomeru. 

 Zúčastňovala sa stretnutí Českej asociácie organizátorov verejnej dopravy (ďalej aj 

„ČAOVD“). Zástupcovia BID, a.s. sa zúčastnili dvoch pravidelných zasadnutí ČAOVD. 

 Pre I. etapu IDS BK pravidelne vykonávala výpočet výkonov dopravcov zapojených do IDS 

BK a ich rozdelenie do jednotlivých tarifných zón, ako podklad pre deľbu tržieb. Činnosť 

sa realizovala pravidelne každý mesiac, výsledkom je pravidelné prerozdelenie tržieb 

dopravcom zapojených do IDS BK. 

 Vypracovala materiál „Cieľ a základné zásady dopravnej optimalizácie“, ktorého cieľom 

je stanoviť základné zásady pre pripravovanú dopravnú optimalizáciu IDS BK pre roky 

2014 – 2020. Materiál bol prerokovaný v rámci Pracovnej skupiny pre dopravnú 

optimalizáciu zriadenej BID, a. s. Vypracovaný bol aj harmonogram „veľkej dopravnej 

optimalizácie“ s predpokladaným termínom realizácie december 2015. Dokument bol 

vypracovaný a schválený MDVRR SR a HMB. BSK mala k dokumentu výhrady,  a to 

konkrétne že koľajová doprava má byť nosná tak v regióne ako aj na území mesta 

Bratislavy. Predpokladom naplnenia harmonogramu bolo získanie údajov od dopravcov. 

Nakoľko naša spoločnosť nedisponovala údajmi od dopravcu PAD, boli sme nútení 

pristúpiť k alternatívnemu riešeniu, ktoré  však umožní zaviesť intervalové CP v decembri 

2015 iba na území okresu Malacky. Intervalové CP pre ostatné územia BK je možné 

navrhnúť najskôr v prvej polovici roku 2016. 

 Vypracovala návrh riešenia dopravnej obslužnosti lokality Strmé vršky v Mestskej časti 

Bratislava - Záhorská Bystrica vrátane obce Marianka. Navrhnuté riešenie bolo 

prezentované zástupcom objednávateľov (HMB, BSK) a zástupcom dotknutej MČ a obce 

Marianky. Zástupcami HMB, MČ Záhorská Bystrica bolo navrhnuté riešenie prijateľné, 

pre nesúhlas zástupcu BSK nebolo prijaté do praxe. 

 V súvislosti s problematikou prevádzky na linke S 25 prebehli viacstranné rokovania 

zástupcov spoločnosti, Bratislavského samosprávneho kraja, MDVRR SR a ZSSK, a.s. 

a vypracovali sa návrhy prevádzky na linke S 25 k II. zmene CP 2013/2014. Výsledkom 

rokovaní je úprava prevádzky na linke S 25 počas víkendov. 

 Pripomienkovala rámcový návrh cestovných poriadkov železničnej dopravy na roky 

2014/15. Čiastočne zapracovanie pripomienok BID, a.s. – zastavovanie vlakov kategórie 

REX na linke S 20  v žst. Devínskej Novej Vsi. Došlo k doplneniu vlakov do hodinového 

intervalu na linke S 20.  

 Komunikovala s dopravcom ZSSK, a.s. ohľadom zobrazovania informácii o linkách IDS 

BK na informačných paneloch umiestnených na vlakových súpravách. Požiadavky BID, 

a.s. boli akceptované.  
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 Spracovala súťažné podklady pre obstarávanie na dodávateľa plánovaného 

doplnkového dopravného prieskumu, na spracovanie údajov od dopravcov a na 

dodanie návrhu linkového vedenia na území BSK  k zmene GVD 2015/2016. BID, a.s. 

pripravila súťažné podklady pre 3 verejné obstarávania, a to: na realizáciu doplnkového 

dopravného prieskumu, na spracovanie údajov od dopravcov a na návrh linkového 

vedenia. Zrealizovala sa iba súťaž na dodávateľa doplnkového dopravného prieskumu. 

Súťaž bola zrušená a ďalšie neboli vyhlásené nakoľko BID, a.s. nedisponovala údajmi od 

dopravcu PAD.  

 Každomesačne kvantifikovala parametre deľby tržieb, t. j. zisťovala skutočne 

zrealizované miestové kilometre jednotlivých dopravcov v príslušných zónach.  

Pravidelne realizované. 

 Pripravila a zrealizovala dopravný prieskum zameraný na zistenie pomeru cestujúcich 

využívajúcich na prepravu duálnu a integrovanú tarifu v jednotlivých tarifných zónach 

vrátane zrealizovania dodatkového dopravného prieskumu  v ZSSK, a.s. v decembri 

z titulu zavedenia bezplatnej prepravy žiakov, študentov a dôchodcov v železničnej 

doprave pre účely aktualizácie parametrov. Dopravný prieskum bol realizovaný v mesiaci 

október, následne v decembri bol doplnený o prieskum v ZSSK, a.s.. Výsledkom 

zrealizovaných dopravných prieskumov bola aktualizácia parametrov deľby tržieb 

z predaja predplatných cestovných lístkov za mesiac december.  

 Pravidelne počas roka zabezpečovala pre jednotlivých dopravcov zapojených do IDS BK 

deľbu tržieb z predaných PCL. Deľba tržieb bola realizovaná mesačne, v termíne 

dohodnutom v zmluve.  

 Riešila problematiku akceptácie Bratislavskej mestskej karty u všetkých zapojených 

dopravcov a našlo sa technické riešenie. Rokovania za Hlavné mesto Slovenskej republiky 

Bratislava ako nositeľa projektu Bratislavskej mestskej karty prevzala BID, a.s. Predaj PCL 

na BMK všetkými dopravcami zapojenými do IDS BK sa v priebehu roku 2014 nepodarilo 

zrealizovať.  

 Riešila problematiku bezplatnej prepravy osôb (ŤZP/ŤZP-S, občania nad 70 rokov veku) 

v mestskej hromadnej doprave a v tejto súvislosti spoločnosť vypracovala dokument, 

ktorý sa opiera aj o právne stanovisko k výkladu zákona o cestnej doprave, o ktorého 

zaslanie požiadala spoločnosť BID, a.s. zástupcov MDVRR SR.  

 V súvislosti s prípravou spustenia II. etapy IDS BK koordinovala práce na úprave tarifno-

informačných systémoch dopravcov a priebežne kontrolovala plnenia týchto prác. Práce 

súvisiace s úpravou tarifno-informačných systémov boli zrealizované. Dopravcovia sú od 

1.4.2014 po technickej stránke pripravení na jej realizáciu.  

 Realizovala výpočet dopadov na objednávateľov dopravy pre roky 2014-2016. Dopady 

na objednávateľov boli spracované.  

 Poskytovala informácie cestujúcej verejnosti prostredníctvom telefonických hovorov, 

mailovej komunikácie alebo komunikácie cez Facebook. Pravidelne zverejňovala 
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aktuálne dopravné informácie na webovú stránku spoločnosti BID, a.s. (www.bid.sk). 

Činnosť sa realizovala pravidelne. 

 Spolupracovala s Úradom Bratislavského samosprávneho kraja pri vyhodnocovaní 

súťaže „Propagácia a vyhľadávač spojenia“ realizovaný z nenávratného finančného 

príspevku Operačného programu Bratislavský kraj (ďalej len „NFP OPBK“), v ktorom je 

oprávnený poberateľ Bratislavský samosprávny kraj. Zástupca BID, a.s. sa zúčastňoval 

pravidelne zasadnutí komisie. 

 Prostredníctvom zástupcov sa zúčastnila na projekte Dispečerský riadiaci systém (ďalej 

len „DRS“) IDS BK, ktorý bude základným nástrojom spoločnosti pri dohľade/kontrole 

dopravného procesu a pri zabezpečovaní informačných služieb pre verejnosť. 

Zástupcovia BID, a.s. sa pravidelne zúčastňovali zasadnutí komisie. 

 Prostredníctvom zástupcov menovaných Bratislavským samosprávnym krajom sa 

zúčastnila hodnotiacich komisií na výber dodávateľa pri predmete obstarania 

„Dispečerský riadiaci systém Bratislavskej integrovanej dopravy“ a „Zriadenie 

jednotného tarifného systému BID u správcu železničnej infraštruktúry – Železníc SR“ - 

dodávka 60 ks označovačov CL a 10 ks samoobslužných predajných automatov. 

Zástupcovia BID, a.s. sa pravidelne zúčastňovali zasadnutí komisie. 

 Spolupracovala s Úradom Bratislavského samosprávneho kraja pri implementácii 

projektu „Zriadenie jednotného tarifného systému BID u správcu železničnej 

infraštruktúry – Železníc SR“ - dodávka 60 ks označovačov CL a 10 ks samoobslužných 

predajných automatov. Výsledkom aktívnej spolupráce je odovzdanie predmetných 

zariadení obstarávateľovi v apríli 2015. 

 Rokovala s mestom Senec vo veci spravovania zastávkového informačného systému za 

účasti dodávateľa tohto systému ohľadom odstránenia nedostatkov v zobrazovaných 

informáciách na predmetných informačných tabuliach. Nefunkčnosť informačných tabúľ 

je vo fáze reklamačného konania medzi mestom Senec a dodávateľom. BID, a.s. zatiaľ nie 

je správcom tabúľ. Je poskytovaná súčinnosť mestu Senec pri riešení tohto nežiadúceho 

stavu.  

 Spravovala  zastávkový informačný systém v termináloch Pezinok, t. j. aktualizovala 

zobrazované dáta pri zmenách cestovných poriadkov. Činnosť vykonávaná priebežne. 

 Prostredníctvom zástupcov sa zúčastňovala na pracovných stretnutiach k problematike 

s nosnou témou stanovenia stratégie a postupnosti krokov pri ďalšom napĺňaní 

Opatrenia 1.3.1. Cyklostratégie predovšetkým vo vzťahu k efektívnej a tarifne príťažlivej 

integrácii cyklistickej dopravy s ostatnými druhmi dopráv v rámci vznikajúcich 

a existujúcich integrovaných dopravných systémov na území Slovenskej republiky. 

Činnosť je v procese. 

 Prostredníctvom zástupcov sa zúčastnila na miestnych šetreniach v Bratislavskom 

a Trnavskom kraji pri realizácii projektovej dokumentácie v rámci projektu „Informačný 

systém Integrovaného  dopravného systému Bratislavského kraja“, kde poberateľom 

http://www.bid.sk/
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finančných prostriedkov sú Železnice Slovenskej republiky. Bola spracovaná projektová 

dokumentácia, v zmysle ktorej bude oprávnený poberateľ ŽSR, a.s. postupovať.  

Počas roka 2014 spoločnosť v priemere zamestnávala 14 zamestnancov v hlavnom 
pracovnom pomere, ktorí pripravovali všetky nevyhnutné podklady a práce pre zahájenie I. etapy IDS 
BK a ďalších etáp projektu na základe spracovaného plánu práce a podrobného harmonogramu 
nadväzností jednotlivých krokov. Všetky pracovné postupy koordinuje spoločnosť v súlade s 
uvedenou dohodou o spolupráci s jej účastníkmi DPB, a.s., SL, a.s., ZSSK, a.s. a ŽSR, a.s. 
prostredníctvom vytvorených pracovných skupín.  

Prevádzka  spoločnosti bola zabezpečená na základe  Mandátnej zmluvy uzatvorenej medzi 
spoločnosťou BID, a.s. na jednej strane a oboma akcionármi (Hlavné mesto Slovenskej republiky 
Bratislava a Bratislavský samosprávny kraj) na druhej strane a Zmluvy o podmienkach prepravy a 
zabezpečení činnosti súvisiacich s prevádzkou Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom 
kraji uzavretej medzi BID, a.s. na jednej strane a dopravcami a manažérom infraštruktúry na strane 
druhej. 

Na základe Mandátnej zmluvy akcionár Bratislavský samosprávny kraj uhradil  za služby 
spojené s procesom budovania IDS BK  v  roku  2014 celkom 335.865,60 eur bez DPH a Hlavné mesto 
Slovenskej republiky Bratislava uhradilo za služby spojené s procesom budovania IDS BK v roku 2014 
celkom 155.593,50 eur bez DPH. Za obdobie roku 2014 spoločnosť dosiahla hospodársky výsledok vo 
výške 55.528,52 eur pred zdanením a 38.687,- eur po zdanení. 

V ďalšom období sa bude spoločnosť zaoberať okrem finalizovania prác pre II. etapu a III. 

Etapu IDS BK aj činnosťami súvisiacimi s prevádzkou IDS BK ako takého. 

 

V dopravnej oblasti spoločnosť čaká: 

 Spracovanie návrhov riešenia efektívnej dopravnej obsluhy a opatrení na zabezpečenie 

koordinácie v rámci IDS BK. 

 Spracovanie podkladov k tvorbe cestovných poriadkov verejnej linkovej osobnej dopravy 

zahrnutých do IDS BK zahŕňajúce požiadavky dotýkajúce sa charakteru - významu, 

trasovania a doby prevádzky liniek. 

 Vykonanie kontrolných meraní vybraných parametrov kvality dopravných služieb, na 

základe Technických a prevádzkových štandardov a prístupovej zmluvy k I. etape IDS BK. 

 

V tarifnej oblasti spoločnosť čaká: 

 Aktualizácia cenníka cestovných lístkov súvisiaca so zavedením jednorazových lístkov 

a s ekonomickým vývojom možností objednávateľov, v zmysle prijatej Metodiky tvorby 

cien. 

 Úprava tarifných a prepravných podmienok IDS BK v zmysle s objednávateľmi 

a dopravcami dohodnutých zmien, a tiež na základe praktických skúseností z prevádzky 

IDS BK. 

 Príprava a rozpracovanie projektu zavedenia jednorazových cestovných lístkov (III. 

etapa IDS BK). 
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 Príprava cenových rozhodnutí na základe požiadaviek objednávateľov a v zmysle 

prijatých zásad tvorby cien. 

 Koordinácia postupov s jednotlivými dopravcami zapojenými do IDS BK v oblasti tarifno-

informačných systémov a zjednotenia kartových systémov, pri ich ďalšom rozvoji 

a v súvislosti s novými technológiami. 

 Koordinácia a účasť na integračných testoch, ktoré budú vyžadované vždy pri zásadných 

zmenách v predajných systémoch dopravcov zapojených do IDS BK.  

 Pravidelné zabezpečovanie dopravných prieskumov súvisiacich s potrebami systému 

deľby tržieb.  

 Priebežné kvantifikovanie parametrov deľby, t.j. vyčíslenie miestových kilometrov 

dopravcov v príslušných zónach na základe aktuálne platných cestovných poriadkov 

s korekciou na základe skutočne zrealizovaných výkonov. 

V informačnej oblasti spoločnosť čaká: 

 Naďalej poskytovanie informácii cestujúcej verejnosti a médiám prostredníctvom 

telefonických hovorov (spoločnosť zvažuje aj zriadenie infocentra), mailovej komunikácie 

a prostredníctvom Facebooku. Pravidelné zverejňovanie aktuálnych dopravných 

informácií na webovú stránku spoločnosti BID, a.s. (www.bid.sk). 

 Propagácia a marketing IDS BK v rámci pripravovanej marketingovej kampane. 

 Správa zastávkových informačných systémov v termináloch integrovanej dopravy 

Pezinok a Senec z pohľadu zobrazovaných informácií. 

V infraštrukturálnej oblasti spoločnosť čaká: 

 Sprevádzkovanie Dispečerského riadiaceho systému IDS BK, ktorý bude základným 

nástrojom spoločnosti pri kontrole realizácie dopravného procesu a pri zabezpečovaní 

informačných služieb pre verejnosť (obsluha informačných systémov). 

 Realizácia projektu predajných automatov a označovačov cestovných lístkov na 

železničných staniciach, ich osadenie a sprevádzkovanie. 

 Spolupráca pri projektoch prestupných terminálov na území Bratislavy a v regióne. 

 Spolupráca pri projekte Informačného systému IDS BK – pripravované projekty ŽSR, a.s. 

týkajúce sa informačných systémov na železničných zastávkach a staniciach. 

 

http://www.bid.sk/
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3. Prehľad aktív a pasív 

a) prehľad aktív 

 

 Štruktúra strany aktív súvahy  
31.12.2014 31.12.2013 

Eur % Eur % 

  Spolu majetok 237 833 100,00% 261 440 100,00% 

A. Neobežný majetok 1 316 0,55% 1 990 0,76% 

A.I. Dlhodobý nehmotný majetok 0 0,00% 0 0,00% 

A.II. Dlhodobý hmotný majetok 1 316 0,55% 1 990 0,76% 

A.III. Dlhodobý finančný majetok 0 0,00% 0 0,00% 

B. Obežný majetok 232 751 97,86% 258 649 98,93% 

B. I. Zásoby 38 0,02% 23 0,01% 

B.II. Dlhodobé pohľadávky 0 0,00% 0 0,00% 

B.III. Krátkodobé pohľadávky 2 438 1,03% 40 206 15,38% 

B.IV. Krátkodobý finančný majetok 0 0,00% 0 0,00% 

B. V. Finančné účty 230 275 96,82% 218 420 83,54% 

C. Časové rozlíšenie 3 766 1,58% 801 0,31% 

C.I. Náklady budúcich období 3 766 1,58% 801 0,31% 

C.II. Príjmy budúcich období 0 0,00% 0 0,00% 

  Spolu majetok 237 833 100,00% 261 440 100,00% 
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b) prehľad pasív 

 

 Štruktúra strany pasív súvahy  
31.12.2014 31.12.2013 

Eur % Eur % 

 Spolu vlastné imanie a záväzky 237 833 100,00% 261 440 100,00% 

A. Vlastné imanie 130 232 54,76% 91 544 35,02% 

A. I. Základné imanie 33 195 13,96% 33 195 12,70% 

A. II. Emisné ážio 0 0,00% 0 0,00% 

A. III. Ostatné kapitálové fondy 13 800 5,80% 13 800 5,28% 

A. IV. Zákonné rezervné fondy 3 320 1,40% 3 319 1,27% 

A. V. Ostatné fondy zo zisku 27 000 11,35% 27 000 10,33% 

A. VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia 0 0,00% 0 0,00% 

A. VII. Hosp. výsledok minulých rokov 14 230 5,98% 14 000 5,35% 

A. VIII. HV bež. účt. obdobia 38 687 16,27% 230 0,09% 

B. Záväzky 107 601 45,24% 169 896 64,98% 

B. I. Dlhodobé záväzky 3 142 1,32% 4 086 1,56% 

B. II. Dlhodobé rezervy 20 000 8,41% 0 0,00% 

B. III. Dlhodobé bankové úvery 0 0,00% 0 0,00% 

B. IV. Krátkodobé záväzky 69 294 29,14% 155 529 59,49% 

B. V. Krátkodobé rezervy 15 165 6,38% 10 281 3,93% 

B. VI. Bežné bankové úvery 0 0,00% 0 0,00% 

B. VII. Krátkodobé finančné výpomoci 0 0,00% 0 0,00% 

C. Časové rozlíšenie 0 0,00% 0 0,00% 

C. I. Výdavky budúcich období 0 0,00% 0 0,00% 

C. II. Výnosy budúcich období 0 0,00% 0 0,00% 
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4. Prehľad nákladov a výnosov 

 

a) prehľad nákladov 

 

Údaje sú uvedené v EUR 
 

Náklady 2014 2013 2012 2011 2010 

Spotreba materiálu 10 600,52 6 075,75 1619,44 3 156,69 6 755,00 

Spotreba energie 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 

Predaný tovar 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 

Opravy a udržovanie 481,88 689,83  110,83 1 584,73 993,00 

Cestovné 1 798,59 1 049,26  561,15 687,95 2 938,00 

Náklady na reprezentáciu 973,51  1 000,77  117,11 45,01 155,00 

Ostatné služby 78 807,19 91 696,75 37 233,26 59 840,70 76 786,00 

Mzdové náklady 245 264,25  175 495,52  152 051,68 150 002,06 186 553,00 

Odmeny členom orgánov 30 600,00  30 600,00  34 283,33 9 578,45 0,00 

Zákonné sociálne zabezpečenie 87 227,83 72 211,74  55 401,83  42 812,72 58 721,00 

Zákonné sociálne náklady 12 591,17 4 227,37  3 621,27  3 240,92 6 682,00 

Daň z motorových vozidiel 310,95 180,04  155,36 155,36 135,00 

Daň z nehnuteľností 0  0,00  0,00 0,00 0,00 

Ostatné dane a poplatky 289,66 110,5  186,45 2 045,37 1 174,00 

Predaný materiál 0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 

Dary 0,00  0,00  0,00 0,00 1,00 

Zostatková cena predaného DHaNM 0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 

Zmluvné pokuty a penále 0,00 12,43  22,48 2,50 0,00 

Ostatné pokuty a penále 0,00 30,00  0,00  152,20 16,00 

Tvorba a zúčt. oprav. pol. k pohľad. 0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 

Ostatné náklady na hosp. činnosť 1 702,10 1 829,56  1 929,04 2 142,31 3,00 

Odpisy HIM a NIM 673  1 432,23  9 251,00 9 138,00 9 137,00 

Úroky 0,00  18,78  625,54 1 398,42 2 090,00 

Kurzové straty 8,46  7,81  13,35 0,13 8,00 

Ostatné finančné náklady 267,6 262,95  222,47 236,91 2 342,00 

Daň z príjmu BČ-spl. 16 841,07  773,20  9 862,51 30,33 0,00 

Daň z príjmu BČ-odl. 0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 

Hosp. výsledok bežného roka (zisk/strata) 38 687,45  230,36   83 762,59  10 708,76 -2 005,00 

Náklady + hosp. výsledok spolu 527 125,23 387 934,85 391 030,69 296 959,52 352 484,00 
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b) porovnanie skutočného plnenia nákladov s plánovanými 
nákladmi na rok 2014 

 

Údaje sú uvedené v EUR 
 

Náklady plánovaný rozpočet na rok 2014 skutočnosť rok 2014 % 

Spotreba materiálu 16 305,78 10 600,52 65,01% 

Spotreba energie 0,00 0,00 0,00% 

Predaný tovar 0,00 0,00 0,00% 

Opravy a udržovanie 900,00 481,88 53,54% 

Cestovné 1 200,00 1 798,59 149,88% 

Náklady na reprezentáciu 1 200,00 973,51 81,13% 

Ostatné služby 132 649,74 78 807,19 59,41% 

Mzdové náklady 241 390,00 245 264,25 101,60% 

Odmeny členom orgánov 38 400,00 30 600,00 79,69% 

Zákonné sociálne zabezpečenie 87 953,33 87 227,83 99,18% 

Zákonné sociálne náklady 3 685,44 12 591,17 341,65% 

Daň z motorových vozidiel 150,00 310,95 207,30% 

Daň z nehnuteľností 0,00  0,00 0,00% 

Ostatné dane a poplatky 322,96 289,66 89,69% 

Predaný materiál 0,00  0,00 0,00% 

Dary 0,00  0,00 0,00% 

Zostatková cena predaného DHaNM 0,00  0,00 0,00% 

Zmluvné pokuty a penále 0,00 0,00 0,00% 

Ostatné pokuty a penále 0,00 0,00 0,08% 

Tvorba a zúčt. oprav. pol. k pohľad. 0,00  0,00 0,00% 

Ostatné náklady na hosp. činnosť 1 520,00 1 702,10 111,98% 

Odpisy HIM a NIM 0,00 673,00 0,00% 

Úroky 0,00 0,00 0,00% 

Kurzové straty 0,00 8,46 0,00% 

Ostatné finančné náklady 360,00 267,60 74,33% 

Daň z príjmu BČ-spl. 609,28 16 841,07 2764,09% 

Daň z príjmu BČ-odl. 0,00  0,00 0,00% 

Náklady spolu 526 646,53 488 437,78 92,74% 

Hosp. výsledok bežného roka (zisk/strata) 2 769,47 38 687,45 1396,93% 

Náklady + hospodársky výsledok spolu 529 416,00 527 125,23 99,57% 
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c) prehľad výnosov 

Údaje sú uvedené v EUR 
 

Výnosy 2014 2013 2012 2011 2010 

Ostatné výnosy z HČ 0,00 1 844,09 24 181,30 285 227,72 352 449,00 

Tržby z predaja služieb 527 059,60 386 007,00 366 793,33 11 571,60 0,00 

Úroky 65,63 82,93 55,99 160,20 35,00 

Kurzové zisky 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 

Výnosy z dlh. fin. majetku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ostatné finančné výnosy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Výnosy spolu 527 125,23 387 934,85 391 030,69 296 959,52 352 484,00 

 
 

d) porovnanie skutočného plnenia výnosov s plánovanými 
výnosmi na rok 2014 

Údaje sú uvedené v EUR 
 

Výnosy plánovaný rozpočet na rok 2014 skutočnosť na rok 2014 % 

Ostatné výnosy z HČ 0,00 0,00 0,00% 

Tržby z predaja služieb 529 416,00 527 059,60 99,55% 

Úroky 0,00 65,63 0,00% 

Kurzové zisky 0,00 0,00 0,00% 

Výnosy z dlh. fin. majetku 0,00 0,00 0,00% 

Ostatné finančné výnosy 0,00 0,00 0,00% 

Výnosy spolu 529 416,00 527 125,23 99,57% 

 
 

e) Vybrané položky výkazu ziskov a strát 

Údaje sú uvedené v EUR 
 

Text 2014 2013 2012 2011 2010 

Prevádzkové výnosy 527 060 387 852 390 975 296 799 352 449 

Prevádzkové náklady 471 321 386 642 296 545 284 585 350 049 

Prevádzkový HV 55 739 1 210 94 430 12 214 2 400 

Finančné výnosy 65 83 56 160 35 

Finančné náklady 276 290 861 1 635 4 440 

HV z finančných operácií -211 -207 -805 -1 475 -4 405 

Daň z príjmu z bežnej činnosti 16 841 773 9 862 30 0 

HV za bežnú činnosť 38 687 230 83 763 10 709 -2 005 



 

Strana 18 z 22 

 

Mimoriadne výnosy 0 0 0 0 0 

Mimoriadne náklady 0 0 0 0 0 

Daň z príjmu z mimoriadnej činnosti 0 0 0 0 0 

Mimoriadny HV 0 0 0 0 0 

Prevod podielu na HV spoločníkom 0 0 0 0 0 

HV za účtovné obdobie 38 687 230 83 763 10 709 -2 005 

      
Tržby 527 060 386 007 366 794 11 571 0 

Výkony 527 060 386 007 366 794 11 571 0 

Výnosy 527 125 387 935 391 031 296 959 352 484 

Náklady 488 438 387 705 307 268 286 250 354 489 

 
 
 

5. Prehľad výsledku hospodárenia za účtovné obdobia  
 

 

 

 
Text 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 

HV za účtovné obdobie -8 045 -49 877 -2 005 10 709 83 763 230 36 687 
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6. Členenie prevádzkových nákladov 
 

 

 

7. Vybrané finančné ukazovatele 

  

 výnosy z hlavných činností 
 

  2014 2013 2012 2011 2010 

Čerpanie dotácie 0 0 20 000 285 228 352 449 
  

 vlastné imanie 

 

  2014 2013 2012 2011 2010 

Vlastné imanie 130 232 91 544 92 904 9 141 -1 568 
  

 stále aktíva 

 

  2014 2013 2012 2011 2010 

Stále aktíva 1 316 1 990  3 423  9 983 19 122 
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celková likvidita  
 

 2014 2013 2012 2011 2010 

Celková likvidita dosiahla hodnotu 3,36 1,66 2,21 1,03 0,89 
  

nákladová rentabilita 
 

 2014 2013 2012 2011 2010 

Nákladová rentabilita 7,92% 0,06% 27,26 % -3,74% -0,57% 

Spoločnosť vyprodukovala na 1 € nákladov straty     0,0057 

Zisk na 1 EUR nákladov 0,0792 0 0,2726 0,0374  

Dynamika rastu ukazovateľa 132 0,0022 0,2352 -0,0317 0,0900 
  

ukazovateľ zadlženosti 
 

 2014 2013 2012 2011 2010 

Ukazovateľ zadlženosti 45,24% 64,98% 48,64% 95,45% 101,47% 
Dynamika rastu ukazovateľa -30,30% 33,59% -49,04% 6,02% 30,96% 

Odporúčaná výška ukazovateľa zadlženosti je 50 - 70 % 

  

 úverová zadlženosť 

 

  2014 2013 2012 2011 2010 

Spoločnosť nemá k 31.12.2014  žiadne bankové úvery. 

 

 

8. Doplňujúce údaje 
  

 priemerný stav zamestnancov 

 

  2014 2013 2012 2011 2010 
Priemerný stav zamestnancov v hlavnom pracovnom 
pomere 

14 8 7 7 11 

 

prehľad dlhodobého majetku  
 

Súvahová položka  
Obstarávacie  

ceny 
Oprávky a 

opravné položky 
Zostatkové ceny 

022  - osobný automobil k 1.1.2014 42 194,39 40 204,25 1 990,14 
          - multifunkčné 
zariadenia, PC zostava 

 + prírastky 0 673,00 0 
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   - úbytky 0 0 0 

  k 31.12.2014 42 194,39 40 877,25 1  317,14 

 

 Rozdelenie výsledku hospodárenia bežného účtovného obdobia 

 

Rozdelenie  výsledku hospodárenia na základe zápisnice z valného zhromaždenia 

 
zákonný  
rezervný  

fond 
ostatné fondy 

neuhradená 
strata minulých 

rokov/ 
nerozdelený zisk 
minulých rokov 

prídel do   
sociálneho 

fondu 

tantiémy 
orgánom 

spoločnosti 

v zdaňovacom období 2007     - 35 157     

v zdaňovacom období 2008     - 102     

v zdaňovacom období 2009     - 8 045     

v zdaňovacom období 2010     - 49 877     

v zdaňovacom období 2011     - 2 005     

 v zdaňovacom období 2012   27 000  55 173 1 590   

 v zdaňovacom období 2013    230    

V zdaňovacom období 2014   38 687   

 Vplyv činnosti účtovnej jednotky na životné prostredie a na zamestnanosť 

Bratislavská integrovaná doprava, a. s., nemá významný vplyv na životné prostredie a na 

zamestnanosť v regióne, napriek tejto skutočnosti zamestnáva v priemere 14 zamestnancov 

a niekoľko zamestnancov na dohody. Rovnako poskytuje aj príležitostnú prácu študentom stredných 

a vysokých škôl na dohody  brigádnickej činnosti. 

 Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa 
vyhotovuje výročná správa 

V účtovníctve spoločnosti  po skončení účtovného obdobia nedošlo k významným udalostiam 

osobitného významu. 

 Ciele a prognóza vývoja spoločnosti 

Po  postupnom zahajovaní projektu  Integrovaného dopravného systému bude mať 

spoločnosť  na starosti koordináciu dopravnej obslužnosti v bratislavskom regióne tak, aby sa 

zachovávali nadväznosti a stanovené intervaly v rámci taktovej dopravy a postupne sa pripájali 

ostatné mikroregióny. 

V nasledujúcich obdobiach bude potrebné vykonať niekoľko dopravných prieskumov na 

území regiónu z dôvodu získania frekvenčných údajov o počte cestujúcich a ich smerovania, zamerať 

sa na úpravu deľby tržieb a na dopravnú optimalizáciu celého regiónu vo forme nových plánov 

dopravnej obsluhy. 

V budúcnosti počíta spoločnosť  v rámci rozvoja v oblasti verejnej dopravy  aj so 
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spoluprácou  so susediacim Trnavským samosprávnym krajom a ďalšími dopravcami pôsobiacimi na 

území bratislavského kraja.  

 Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja 

Spoločnosť v súlade so svojimi aktivitami nevynakladá náklady na činnosť v oblasti výskumu 

a vývoja.  

 Vlastné akcie, dočasné listy a obchodné podiely 

Spoločnosť nenadobudla v roku 2014 žiadne vlastné akcie, dočasné listy a obchodné podiely, 

nenadobudla ani akcie, dočasné listy a obchodné podiely ovládajúcej osoby. 

 Rozdelenie výsledku hospodárenia v schvaľovacom konaní 

Spoločnosť v roku 2014 vytvorila zisk vo výške 38.687,- eur, ktorý predstavenstvo navrhuje 

ponechať ako nerozdelený zisk minulých rokov. 

 Organizačné zložky spoločnosti 

Spoločnosť nemá žiadnu organizačnú zložku v tuzemsku ani v zahraničí.  

 
 

 

V Bratislave, dňa 08. júna 2015 

 

 

_______________________________  ______________________________ 
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.   Bratislavská integrovaná doprava, a.s. 
Ing. Marian Rovenský, v.r.    JUDr. Daniela Šurinová, v.r. 
predseda predstavenstva    člen predstavenstva 

  
 
 
_______________________________ 
Bratislavská integrovaná doprava, a.s. 
JUDr. Ing. Stanislav Brečka, LL.M., PhD., v.r. 
člen predstavenstva 
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