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NÁVRH  UZNESENIA 
 
 

 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 

 

b e r i e      n a      v e d o m i e 

 

informáciu o materiáloch, ktoré boli prerokované a schvaľované na riadnom valnom 

zhromaždení obchodnej spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s., so sídlom Jašíkova 2, 

821 03 Bratislava, IČO: 35949473, dňa 27. júna 2016: 

 

1.  Riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti za rok 2015 

2.  Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2015 

3. Správa predstavenstva o činnosti spoločnosti a stave majetku za rok 2015 

      a o predpokladanom vývoji na rok 2016 

     4.   Správa o činnosti dozornej rady spoločnosti za rok 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

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 % na základnom imaní spoločnosti), zvolala riadne valné 

zhromaždenie, ktoré sa uskutočnilo dňa 27. júna 2016 v sídle spoločnosti. 

 

      Predmetom rokovania tohto valného zhromaždenia boli:  

-    Správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti za rok 2015 

-    Výročná správa za rok 2015, Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2015 a návrh  

      na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2015, stanovisko audítora 

-     Správa dozornej rady spoločnosti o činnosti za rok 2015 

-     Správa dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2015 a k návrhu   

      na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2015 

-     schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2015 a návrhu na  

      vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2015 

-     voľba členov predstavenstva a dozornej rady spoločnosti 

-     Informácia o aktualizácii obchodno-finančného plánu na rok 2016 

-     udelenie súhlasov na právne úkony v zmysle Stanov spoločnosti 

-     Informácia o stave projektu IDS BK a vyhodnotenie prevádzky 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 2015 ako hospodársky výsledok zisk po zdanení vo výške 

44 440,89 Eur, pričom predstavenstvo spoločnosti navrhlo valnému zhromaždeniu 

spoločnosti zisk za rok 2015 použiť nasledovne: 

 

- prídel do rezervného fondu (ktorým sa rezervný fond naplní na zákonom a stanovami   



  

      určenú hranicu 20 % základného imania) ..............................................  3 320,00 Eur 

- ponechanie ako nerozdelený zisk minulých rokov ............................... 41 120,89 Eur 

 

Materiály, ktoré boli prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení 

spoločnosti dňa 27. 6. 2016, 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 a vzhľadom na ustanovenie § 17 ods. 4 a 5 Všeobecne záväzného nariadenia 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 18/2011 z 15. decembra 2011 o zásadách 

hospodárenia s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Materiály boli 

predložené na rokovanie Komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom 

mesta Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 20. 6. 2016, ktorá po ich 

prorokovaní požiadala o doplnenie materiálu o informáciu o spôsobe výpočtu príspevku na 

činnosť BID, a.s. a o spôsobe prerozdeľovania tržieb medzi dopravcami a odporučila 

mestskému zastupiteľstvu zobrať informáciu o predmetných materiáloch na vedomie. 

Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 368/2016 zo dňa 16. 6. 2016 

Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporučila Mestskému zastupiteľstvu hlavného 

mesta SR Bratislavy zobrať na vedomie informáciu o materiáloch, ktoré boli prerokované 

a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti dňa 27. 06. 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Výpis  
zo zasadnutia  komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ   

konaného dňa 20.06.2016 
___________________________________________________________________________ 

 

k bodu 13 
Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení 
obchodnej spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s. dňa 27.júna 2016 
 
Návrh uznesenia: 

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  po prerokovaní materiálu 

odporúča MsZ zobrať na vedomie Informáciu o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na 

riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s. dňa 27.júna 2016 
podľa predloženého návrhu uznesenia. 
 

Hlasovanie: 
prítomní: 8, za: 8 , proti: 0, zdržal sa: 0   

 

Komisia žiada predložiť informáciu o spôsobe výpočtu príspevku na činnosť BID, a.s.  a informáciu o spôsobe 

prerozdeľovania tržieb medzi dopravcami.  

 

 

Za správnosť opisu : Mgr. Adriana Renčková, v.r. 

V Bratislave, 20.6.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



































































































 

Na základe Vašej požiadavky posielame: 

1.     Dokument „Delenie tržieb medzi dopravcov“ 

2.     Sken listu „Návrh rozpočtu na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018“ 

Čo sa týka samotnej problematiky deľby tržieb medzi dopravcov, tak tento dokument bol schvaľovaný 
zastupiteľstvom HMBA (uznesenie č. 217/2015 zo dňa 25.6.2015) a zastupiteľstvom BSK (uznesenie č. 60/2015 
zo dňa 26.6.2015).  

Čo sa týka spôsobu výpočtu „príspevku“ pre BID, a.s., tak v tomto prípade sa nejedná o príspevok. Jedná sa 
o úhradu za služby, ktoré spoločnosť na základe mandátnej zmluvy poskytuje hlavnému mestu (a rovnako 
BSK). Spoločnosť vždy do konca augusta pripraví návrh rozpočtu na nasledujúci kalendárny rok (a výhľady na 
nasledujúce 2 roky). Rozpočet je tvorený tak, že sa naplánujú náklady na nasledujúci rok, ktoré následne 
vstupujú do kalkulačného vzorca. Jeho výsledkom je hodinová sadzba za poskytované služby. A tieto služby sú 
poskytované BSK a HMB v pomere, v akom majú títo akcionári účasť v spoločnosti (65% ku 35%). 

V roku 2015 spoločnosť zaslala návrh rozpočtu na rok 2016, podľa ktorého si malo HMB v rozpočte vyčleniť na 
služby od BID, a.s.  262.080,- eur vrátane DPH. Mestské zastupiteľstvo však pre potreby spoločnosti BID, a.s. 
schválilo na rok 2016 len 200.000,- eur, čo muselo byť premietnuté aj do aktualizácie rozpočtu roku 2016 
spoločnosti BID, a.s.  

Ak by mal v takomto prípade byť zachovaný pomer 65% ku 35%, musel by aj BSK skrátiť svoj rozpočet pre 
BID, a.s. o približne 110.000,- eur, čo by už spolu predstavovalo výpadok rozpočtu vo výške cca 170.000,- eur, 
čo by malo výrazne negatívny vplyv na prevádzku spoločnosti, ktorá by nemala ako financovať svoju 
prevádzku. 

BSK však svoj podiel neskrátilo. Podiely akcionárov tak boli upravené, pričom v dôsledku krátenia rozpočtu zo 
strany Hlavného mesta SR už nie je zachovaný pomer financovania 65% ku 35%, ale predstavuje pomer 
70,88% ku 29,12%.  

Mandátna zmluva s BSK už bola uzatvorená a prebieha jej plnenie. Mandátna zmluva s HM BA stále nebola 
uzavretá, nakoľko HM BA vyžaduje pred jej podpisom náležitosti, ktoré doposiaľ pri podpisoch predchádzajúcich 
mandátnych zmlúv neboli vyžadované a ani nemajú priamy súvis s tým, aby mohla byť táto mandátna zmluva 
uzatvorená. Preto spoločnosť v roku 2016 z HM BA neobdržala žiadne finančné prostriedky.  

Rovnako je potrebné zdôrazniť, že aj vzhľadom na to, že obaja akcionári kladú dôraz na väčšiu propagáciu 
systému IDS BK a lepšiu komunikáciu s verejnosťou a novinármi, bol rozpočet spoločnosti upravený a je 
nevyhnutné, aby si HM BA vo vlastnom rozpočte alokovalo pre potreby spoločnosti BID, a.s. vyššiu sumu 
finančných prostriedkov. Táto problematika bude s akcionármi prerokovaná aj na riadnom valnom zhromaždení 
spoločnosti, pričom konkrétna požiadavka na navýšenie rozpočtu bude obom akcionárom zaslaná v priebehu 
mesiaca júl 2016. 

S pozdravom, 

Ing. Marian Rovenský 

Predseda predstavenstva 

 

Bratislavská integrovaná doprava, a. s. 
Jašíkova 2 
821 03 Bratislava 

  

   

 



BRATISLAVSKÁ
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Popis jednotlivých kapitol návrhu rozpočtu na rok 2016

s výhľadom na roky 2017 a 2018.

1 Výnosy

1.1 Hlavné mesto SR Bratislava

Mandátna zmluva - rozvoj lOS BK

V tejto časti sa nachádzajú výnosy za služby, ktoré spoločnosť poskytuje akcionárovi HMB na základe

mandátnej zmluvy. Predmetom tejto mandátnej zmluvy je poskytovanie služieb súvisiacich s budovaním

a prevádzkou lOS BK.

1.2 Bratislavský samosprávny kraj

Mandátna zmluva - rozvoj lOS BK

V tejto časti sa nachádzajú výnosy za služby, ktoré spoločnosť poskytuje akcionárovi BSK na základe

mandátnej zmluvy. Predmetom tejto mandátnej zmluvy je poskytovanie služieb súvisiacich s budovaním

a prevádzkou lOS BK.

Mandátna zmluva - prevádzkovanie OCL a PA
V tejto časti sa nachádzajú výnosy za služby, ktoré spoločnosť plánuje poskytovať akcionárovi BSKna

základe mandátnej zmluvy. Predmetom tejto mandátnej zmluvy bude zabezpečenie prevádzky oel a PA,
ktoré bude mať spoločnosť zverené od BSK.

1.3 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja

Mandátna zmluva - prevádzkovanie oel

V tejto časti sa nachádzajú výnosy za služby, ktoré spoločnosť plánuje poskytovať MDVaRR SR na

základe mandátnej zmluvy. Predmetom tejto mandátnej zmluvy bude zabezpečenie prevádzky Oel, ktoré
spoločnosť zabezpečí na základe dohody s MDVaRR SR.

Bratislavská Integrovaná doprava, a.s.
Jašíkova 2, 821 03 Bratislava, Slovak Republic / Tel: +421 248291 680
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1.4 Slovak Lines, a.s,

Služby pre Slovak Lines, a.s.

V tejto časti sa nachádzajú výnosy za deľbu tržieb medzi dopravcov zapojených do IDS BK.

1.5 Dopravný podnik Bratislava, a.s.

Služby pre Dopravný podnik Bratislava, a.s.
V tejto časti sa nachádzajú výnosy za deľbu tržieb medzi dopravcov zapojených do IDS BK.

1.6 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Služby pre Železničnú spoločnosť Slovensko, a.s.
V tejto časti sa nachádzajú výnosy za del'bu tržieb medzi dopravcov zapojených do IDS BK.

1.7 Iné výnosy

Ostatné
V tejto časti sa nachádzajú výnosy za kreditné úroky na bankových účtoch.

Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Jašíkova 2,821 03 Bratislava, Slovak Republic 1 Tel: +421 248291 680
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2 Náklady

2.1 Mzdové náklady

Mzdové náklady

Už v roku 2015 spoločnosť predpokladá nárast počtu zamestnancov, čo sa odrazí aj na nákladoch

v nasledujúcich rokoch. Keďže projekt dispečerského riadiaceho systému (ďalej len "DRS") bol zo strany

žiadateľa BSKzrušený, spoločnosť hľadá alternatívne riešenie a už počíta aj s obsadením pozícii dispečerov.

Ďalšie zvyšovanie počtu zamestnancov bude závisieť od prijatej koncepcie integrovanej dopravy,

prevádzky a ďalšieho rozvoja lOS BK. Uvedená nákladová položka obsahuje aj odvody za jednotlivých

zamestnancov a je vypočítaná primerane k platom jednotlivých zamestnancov.

Položka tiež obsahuje predpokladané náklady na sčítacích komisárov, študentov, ktorí budú

realizovať počas roku 2016 dva dopravné prieskumy - v marci a októbri.
Položka zahŕňa aj odmeny členov orgánov spoločnosti - členov predstavenstva a dozornej rady.

Uvedená nákladová položka obsahuje aj odvody za členov orgánov spoločnosti a je vypočítaná primerane
k ich odmenám.

Stravné lístky

Náklady súvisiace s nákupom stravných lístkov pre zamestnancov na pracovnú zmluvu. Ich počet je

prispôsobený potrebám spoločnosti na rok 2016. Ide o zákonnú povinnosť, ktorú spoločnosť dodržiava a

reflektuje na zmeny právnych predpisov.

Tvorba sociálneho fondu
Položka zahŕňa tvorbu sociálneho fondu, vyplývajúcu zo zákona.

Vzdelávanie

Položka zahŕňa náklady spojené so vzdelávaním zamestnancov, ktoré sú hradené zo sociálneho

fondu.

2.2 Služby

Predmetná položka v sebe zahŕňa niekoľko služieb, ktoré spoločnosť na svoju činnosť plánuje nakúpiť

a využiť.

Nájom kancelárií a súvisiace služby

Prenájom kancelárií na rok 2016 vychádza zo súčasného zmluvne dohodnutého objemu ročného
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nájomného. V roku 2016 sa predpokladá navýšenie kancelárskych priestorov adekvátne podľa zvyšovania

počtu zamestnancov.

S položkou prenájom kancelárii súvisia aj ostatné služby spojené s nájmom kancelárskych priestorov

ako energie, teplo, voda, internet, pevné linky.

Prenájom plochy od ŽSR, a.s.

V prípade, ak bude spoločnosť prevádzkovať aj Oel mimo územia BSK a to na základe mandátnej

zmluvy uzatvorenej s MDVaRR SR, bude pravdepodobne potrebné platiť nájom za plochy, na ktorých budú

tieto oel umiestnené.

Vzhl'adom na skutočnosť, že ešte nie sú uzatvorené podmienky o takto prevádzkovaných Oel,

náklady sú odhadnuté na základe obdobných podmienok, ktoré boli zo strany ŽSR,a.s. ponúknuté BSK.

Mobilné telefóny

V súčasnosti má väčšina zamestnancov pridelený služobný mobilný telefón. Spoločnosť predpokladá
pridelenie služobných mobilných telefónov aj pre novoprijatých zamestnancov.

Účtovníctvo a audit

Služby budú zabezpečované na základe uzatvorených zmlúv. Účtovné služby zahŕňajú vedenie

účtovníctva, poradenstvo, personalistiku a zostavenie účtovných závierok. Audítorské služby zahŕňajú

odmenu v rámci overenia riadnej individuálnej účtovnej závierky a zostavenia konsolidačných balíkov pre

obidvoch zakladateľov - akcionárov.

Dopravné prieskumy a PDO

Na základe spoločnej dohody akcionárov ako objednávateľov dopravy a dopravcov spoločnosť v
priebehu roka 2016 predpokladá vykonanie dvoch dopravných prieskumov. Prieskumy majú preukázať

využiteľnosť jednotlivých tratí a obsadenosťvozidiel. Oba prieskumy by boli realizované za účelom nastavenia

koeficientov pre deľbu tržieb.

Tieto dopravné prieskumy si pôvodne plánovala spoločnosť zabezpečiť externe. Na základe

skúseností z predchádzajúcich dopravných prieskumov, ktoré boli takto riešené sa však spoločnosť rozhodla,

že si tieto dopravné prieskumy zabezpečí svojpomocne.

Pri návrhu rozpočtu bol predpoklad, že spoločnosť bude realizovať aktualizáciu plánu dopravnej
obslužnosti BSK.Vzhľadom na skutočnosť, že na tento účel bude možné v novom programovom období využiť

aj iné zdroje financovania, bol tento zámer posunutý do nasledujúceho obdobia. Spoločnosť tak nakoniec
nebude v roku 2016 realizovať ani náhradné riešenie čiastočnej aktualizácie plánu dopravnej obslužnosti BSK.

IT služby

V tejto položke sú zahrnuté náklady na prevádzku webovej stránky spoločnosti, náklady za službu

zastávkového informačného systému, náklady za služby za servis a správu IT prostredia spoločnosti a náklady

spojené so službou delenia tržieb pre jednotlivých dopravcov zapojených do IDS BK, ktorú pre spoločnosť
vykonáva externý dodávateľ vzhľadom na skutočnosť, že ešte nie je sprevádzkovaný DRS.
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Významnou časťou tejto položky sú aj služby spojené so zabezpečením prevádzky DCL a PA.

SW licencie

Táto položka obsahuje náklady na službu Office 365, antivírový program a iné programy, ktoré

spoločnosť potrebuje.

BOZP, PO a pracovná zdravotná služba

V tejto položke sú zahrnuté náklady súvisiace so zabezpečením BOZP, ochranou proti požiarom

a pracovnou zdravotnou službou.

DCL a PA

V tejto položke sú zahrnuté náklady na inštalovanie označovačov cestovných lístkov, ktoré by mali

byť inštalované na železničných zastávkach mimo územia Bratislavského kraja. Tieto náklady však spoločnosť
zrealizuje iba v prípade, ak bude mať prísľub od MDVaRR SRo ich refundovaní.

Propagácia a kampaň

V tejto položke spoločnosť počíta s nákladmi propagaciu spustenia Integrovaného dopravného

systému Bratislavského kraja. Cieľom propagácie je informovať cestujúcu verejnosť o významnej zmene vo

verejnej doprave na území mesta a regiónu (letáky, brožúrky, nové cestovné poriadky).

Táto položka tiež obsahuje náklady spojené s podporou v rámci komunikácie s médiami.

Notár
V tejto položke sú zahrnuté náklady súvisiace s notárskym overením rôznych dokumentov či inými

notárskymi službami.

Bankové služby

Položka obsahuje náklady súvisiace s bankovým účtom a bankovými produktami - poplatky za

vedenie účtu, transakcie či platobné karty.

Stravné lístky

V tejto položke sú zahnutý len náklad, ktorým je provízia pre dodávatel'a stravných lístkov. Ostatná
časť nákladov súvisiaca so stravnými lístkami je súčasťou osobných nákladov, ktoré sú uvedené vyššie.

Motorové vozidlá

Táto položka obsahuje náklady súvisiace s prevádzkou motorových vozidiel.

Bezpečnostná služba

Bezpečnostná služba bude zabezpečovať transport peňazí z PA do sídla spoločnosti a zo sídla
spoločnosti do banky.
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Iné služby

V tejto položke kalkulujeme s nákladmi na služby súvisiace s činnosťou spoločnosti ako poštovné,

cestovné náklady, repre a iné.

2.3 Náklady na hospodársku činnosť

Poistenie

Položka zahŕňa náklady na poistenie majetku, orgánov spoločnosti a poistenie služobných ciest.

2.4 Dane a poplatky

Dane

Položka zahŕňa dane, ktoré je spoločnosť povinná platiť v zmysle zákona.

Poplatky

Položka zahŕňa poplatky, ktoré súvisia s činnosťou spoločnosti. Položka obsahuje členské poplatky,

poplatky pre CDCP, a.s. či RTVS,a.s..

2.5 Tovary (krátkodobý majetok)

Predmetná položka v sebe zahŕňa niekol'ko tovarov, ktoré spoločnosť na svoju činnosť bude

potrebovať:

Kancelárske potreby

Štandardná položka vychádzajúca z potrebného nákupu kancelárskych potrieb v závislosti od rozsahu
pracovnej činnosti a počtu pracovníkov.

IT technika

Nákup počítačov a mobilných telefónov pre nových zamestnancov a inej IT techniky.

OCl
V tejto položke sú zahrnuté náklady spojené s prevádzkou OCl a PA - papierové rolky na tlač

cestovných lístkov a potvrdeniek a tiež farbiace pásky.
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Motorové vozidlo

Položka obsahuje náklady na PHM vozidiel spoločnosti.

Iné tovary

Položka obsahuje režijný materiál a iné tovary.

2.6 Rôzne

Rezerva
V tejto časti návrhu rozpočtu spoločnosť vytvorila rezervu na neplánované náklady, ktoré vzniknú

v roku 2016 a obsahuje tiež rezervu na dovolenky zamestnancov.

Súdne spory
Aktuálne je spoločnosť účastníkom dvoch súvisiacich súdnych sporov, pričom v oboch prípadoch je

druhou stranou (druhým účastníkom) bývalý zamestnanec spoločnosti Ing. Peter Piš. Ide o súdne spory

týkajúce sa finančných nárokov tohto bývalého zamestnanca. Vzhľadom na stav súdnych sporov nie je možné

predpokladať časový horizont ich ukončenia. Spoločnosť v roku 2015 vytvorila 100% rezervu na tieto súdne

spory vo výške 20.000,- eur a preto je táto položka na rok 2016 a ďalšie roky nulová.

2.7 Tovary (dlhodobý majetok)

Odpisy

Táto položka obsahuje predpokladané odpisy dlhodobého majetku spoločnosti - oel a motorového

vozidla.

3 Hospodársky výsledok

Plánovaný hospodársky výsledok na rok 2016 je 38.575,47 eur.
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ZOZNAM SKRATIEK 

BID – Bratislavská integrovaná doprava, a.s. 

BSK - Bratislavský samosprávny kraj 

BK – Bratislavský kraj 

CL1C - cestovný lístok na jednu cestu 

DPB – Dopravný podnik Bratislava, a.s. 

HMB - Hlavné mesto SR Bratislava 

IDS BK – Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji 

MHD – mestská hromadná doprava 

MKM – miestokilometre 

PAD – prímestská autobusová doprava 

PCL - predplatný cestovný lístok 

OCL – označovač cestovných lístkov 

SL – Slovak Lines, a.s. 

ŤZP/ŤZP-S – ťažko zdravotne postihnutý / ťažko zdravotne postihnutý odkázaný na sprievodcu  

ZSSK – Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 

100+101+R – CL zakúpený pre zóny 100+101 v kombinácii s regionálnymi zónami 

101+R – zóna 101 v kombinácii s regionálnymi zónami 
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ÚVOD 

Systém IDS BK je financovaný, podobne ako súčasný systém verejnej dopravy (MHD, PAD 
a regionálnej vlakovej dopravy), z dvoch základných zdrojov – z tržieb z poskytovaných 
služieb (tržby za cestovné) a úhrady rozdielu medzi nákladmi na realizáciu výkonov vo 
verejnom záujme a výnosmi z nich (ďalej len „dotácie“). Nasledujúci text popisuje systém 
delenia tržieb po zavedení III. etapy IDS BK medzi jednotlivých dopravcov na základe ich 
dopravných výkonov a stanovených podielov. Navrhnutý systém vychádza z dokumentu 
Deľba tržieb medzi dopravcov BID, Koncepcia BID, Návrh úprav tarifno- informačných systémov 
dopravcov v súvislosti so zavedením III. etapy IDS BK a už zabehnutých pravidiel delenia tržieb 
v IDS BK. 

Systém delenia tržieb bude po spustení III. etapy IDS BK rozšírený o tržby z jednorazových 
papierových a elektronických cestovných lístkov.  

Druhy CL v IDS BK 

 jednorazové cestovné lístky – patria sem cestovné lístky na jednu cestu, denné 
cestovné lístky a dovozné, 

 predplatné cestovné lístky. 

Jednorazové cestovné lístky z pohľadu nosiča rozdeľujeme na: 

 papierové – majú papierovú formu, cestujúci sa pri cestovaní preukazuje 
papierovým dokladom; patria sem ako predtlačené papierové CL, tak aj papierové 
CL vydané z elektronických predajných zariadení, 

 elektronické – majú nehmotnú formu a cestujúci sa pri cestách preukazuje len 
nosičom, na ktorom sú zaznamenané; patria sem CL zapísané v čipe BČK. 

Jednorazové cestovné lístky z pohľadu ich platnosti v zónach rozdeľujeme na: 

 adresné – CL je vydaný na konkrétne zóny, ktoré sú na CL vytlačené. Časová 
platnosť začína momentom výdaja alebo označenia. 

 čiastočne adresné – CL je vydaný na určitý počet zón, z ktorých je minimálne jedna 
zóna (nástupná) známa. Časová platnosť začína momentom výdaja. 

 neadresné – CL je vydaný na určitý počet zón bez ich konkrétneho určenia. Časová 
platnosť začína momentom výdaja alebo označenia. 
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Delenie tržieb zahŕňa dva postupné kroky:  delenie tržieb z predaja cestovných lístkov medzi zónami, 
 delenie tržieb v rámci jednej zóny medzi jednotlivých dopravcov. 

 

 

Obr. 1 Obecný postup deľby tržieb z CL 

Rozdelenie tržieb na 
zóny 

Tržba za zónu 

Tržba dopravcu 
v zóne 

Rozdelenie tržieb 
zóny na dopravcov 

Predaj CL 
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1. DELENIE TRŽIEB MEDZI ZÓNAMI 

Delenie tržby za predaj cestovného lístka medzi tarifné zóny prebieha podľa nasledujúcej 
schémy:  

 

Obr. 2 Algoritmus rozdelenia tržieb za CL medzi zóny 

 

Delenie prebieha jednotlivo pre každý predaný CL a výstup Tržba na zónu je členený na 
jednotlivé druhy a typy CL. 

Vstupom je informácia Predaj CL, ktorá obsahuje údaje: typ CL, cenu, zoznam zón a ďalšie 
informácie o predaji. 
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Na začiatku sa táto vstupná informácia o predaji cestovného lístka vyhodnotí - zistí sa, akého 
typu je predaný cestovný lístok a o aký typ predaja sa jedná – adresný, neadresný, alebo 
čiastočne adresný. 

Ak ide o adresný lístok t.j. podľa vstupných informácií je možné určiť pre aké zóny bol CL 
predaný, alebo použitý, je vykonaná dekombinácia t. j. pridelenie podielov z tržby do zón 
podľa miestokilometrov. Bližšie v kapitole 1.2. 

Ak ide o neadresný lístok, dôjde k rozdeleniu podľa stanovených podielov do zón. To 
znamená, že každá zóna bude mať stanovený podiel pre každý typ neadresného cestovného 
lístka. Bližšie v kapitole 1.3. 

Ak ide o čiastočne adresný lístok, je nutné definovať počet adresných a neadresných zón. 
Takýto CL sa rozdelí na dve časti – adresnú časť a neadresnú časť. Každá časť sa delí osobitne. 
Bližšie v kapitole 1.4. 

 Stanovenie adresnosti predaja cestovného lístka 

Vstupná dátová veta obsahuje typ cestovného lístka a prípadne i zoznam zón, pre ktoré boli 
predané. 

Na základe týchto údajov a nižšie uvedených pravidiel je stanovená adresnosť predaja CL, 
a tým aj spôsob deľby jeho tržieb:  

 Predplatné cestovné lístky s výnimkou sieťových sú zakúpené na konkrétne zóny, 
je teda možné presne priradiť, do ktorej zóny patria. Ide o adresné CL.  

 Cestovné lístky na jednu cestu zakúpené u vodiča prímestskej autobusovej dopravy 
o sú adresné, zakúpené na konkrétne zóny. 

 Cestovné lístky na jednu cestu zakúpené vo vlaku 
o sú adresné, zakúpené na konkrétne zóny. 

 Cestovné lístky na jednu cestu zakúpené v predpredaji 
o sú neadresné, označujú sa v označovači CL1C vo vozidle, resp. na nástupišti.  
o sú adresné, zakúpené na konkrétne zóny, označujú sa v označovači CL1C vo 

vozidle, resp. na nástupišti. 
 Denné cestovné lístky zakúpené na zóny 100+101 sú adresné a tržby z nich 

prináležia zónam 100 a 101. 
 Cestovné lístky s 2D kódom, ktoré načíta označovač cestovných lístkov 

vybavený čítačkou 2D kódov, sú čiastočne adresné.  
 Sieťové denné cestovné lístky, sieťové PCL, SeniorPasy sú adresné. 
 Karnet je neadresný CL. 
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 Dekombinácia adresného cestovného lístka medzi zóny 

Pri predaji CL, ktorý je identifikovaný ako adresný, dochádza k rozdeleniu tržby medzi zóny, 
pre ktoré bol CL zakúpený. Medzi adresné CL radíme všetky PCL, denné cestovné lístky pre 
zóny 100+101, elektronické CL1C, CL1C zakúpené na konkrétne zóny, sieťové denné CL, 
sieťové PCL a SeniorPasy. 

Pre daný typ cestovného lístka je postupne vykonávané nasledujúce delenie: 

 Z ceny CL sa odpočíta provízia pre predajcu CL. Výsledná suma bez provízie je 
východisková tržba určená pre deľbu. 

 Ak obsahuje mestské zóny 100+101, je z predaja CL odpočítaný podiel z každého 
PCL a CL1C. Táto čiastka je rozdelená medzi zóny 100 a 101 v pomere podielu ich 
miestokilometrov. 

 U regionálnych zón je zostatok čiastky z predaja CL rozčlenený medzi 
„zaadresované“ zóny podľa podielu ich miestokilometrov. 
 
Výpočet tržby za j-ty typ lístka v i-tej regionálnej zóne 

  

    

kde 

 je tržba za j-ty typ cestovného lístka v i-tej regionálnej zóne 

 je tržba za j-ty typ CL znížená o tržby za zóny 100+101, pokiaľ sú tieto zóny 
zaadresované 

 je počet miestokilometrov zóny i 

 je počet miestokilometrov všetkých zón zaadresovaných predajom CL 
okrem zón 100+101 

 je tržba za j-ty typ CL 

  je podiel pre zóny 100+101 za j-ty typ CL 

V prvej polovici decembra 2015 bude vykonaný mimoriadny dopravný prieskum vo vlakoch 
ZSSK za účelom získania koeficientov pre deľbu tržieb adresných CL. Termín prvého 
rozúčtovania tržieb bude najskôr v januári 2016. Tržby za november a december 2015 budú 
prerozdelené spätne medzi všetkých dopravcov. 

Podiely pre zóny 100+101 a koeficienty sú uvedené v prílohe 1. 

Výška provízie pre predajcu je uvedená v prílohe 1. 
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 Dekombinácia neadresného cestovného lístka medzi zóny 

K neadresným CL radíme CL1C a Karnet. Dekombinácia neadresných CL prebieha 
rozdelením tržby medzi zóny pomocou stanovených podielov zón na danom type CL. 

Cestovný lístok, u ktorého je vykonávané rozdelenie tržby podľa stanovených podielov zón 
v systéme IDS BK, je stanovená tržba pre zónu takto: 

 Z ceny CL sa odpočíta dohodnutá provízia pre predajcu CL. Výsledná suma bez 
provízie je východisková tržba určená pre deľbu. 

 

, ∙  

kde 

 je tržba i-tej zóny z j-teho cestovného lístka 

,  je podiel i-tej zóny na j-tom type cestovného lístka 

 je tržba za j-ty typ cestovného lístka 

 

Stanovený podiel do zón získame: 

1. Kombináciou prieskumu využitia neadresných CL a štatistiky z predaja adresných CL. 
2. Prieskumom využitia neadresných CL. 

V marci 2016 bude vykonaný dopravný prieskum za účelom stanovenia podielov do zón pre 
deľbu tržieb neadresných CL. Termín prvého rozúčtovania neadresných CL bude najskôr 
v apríli 2016. Tržby za november a december 2015, január, február a marec 2016 budú 
prerozdelené spätne medzi všetkých dopravcov. 

Potreba vykonania dopravného prieskumu bude každoročne prehodnotená na tarifno – 
legislatívnej skupine.  

Výška provízie pre predajcu je uvedená v prílohe 1. 

 Dekombinácia čiastočne adresného cestovného lístka 
medzi zóny 

Čiastočne adresné CL budú po spustení III. etapy IDS BK tie neadresné CL, ktoré obsahujú 2D 
kód a označia sa v OCL vybavenom čítačkou 2D kódov. Z načítaných údajov zistíme zónu 
v ktorej bol označený, typ CL a počet zón na CL.  

Pri CL, ktorý je identifikovaný ako čiastočne adresný dochádza k rozdeleniu čiastky predaja 
na časť adresnú a časť neadresnú. 



DELENIE TRŽIEB MEDZI DOPRAVCOV V IDS BK 11 

Z ceny CL sa odpočíta provízia pre predajcu CL. Výsledná suma bez provízie je východisková 
tržba určená pre deľbu. 

Deľba adresnej časti CL 

Deľba adresnej časti CL prebieha podľa rovnakej metodiky ako deľba adresných CL. Adresná 
časť CL sa určí definovaním adresných zón. Adresná zóna je taká, v ktorej bol CL označený. 
Ak je zóna 100 adresná, musí byť adresná aj zóna 101. Vtedy nastáva jediný prípad, kedy 
máme v adresnej časti CL dve adresné zóny. V ostatných prípadoch je adresná vždy len 
jedna zóna. 

Adresná časť z CL je stanovená takto: 

∙    

kde 

 je adresná časť predaja CL 

 je tržba za j-ty typ cestovného lístka 

 je počet adresných zón 

 je celkový počet zón definovaný typom CL 

 

Ak sú zóny 100+101 adresné, adresná časť predaja CL je stanovená takto: 

 Z tržby je odpočítaný podiel pre 100+101 z každého CL1C. Táto čiastka je rozdelená 
medzi zóny 100 a 101 v pomere podielu ich miestokilometrov.    

  

kde 

  je adresná časť predaja CL 

  je podiel pre zóny 100+101 za j-ty typ CL 

 

Ak je adresná zóna 101: 

 Z tržby je odpočítaný podiel pre 101 z každého CL1C. 

  

kde 

  je adresná časť predaja CL 

   je podiel pre zónu 101 za j-ty typ CL 

Podiely pre zóny 100+101 a koeficienty sú uvedené v prílohe 1. Výška provízie pre predajcu 
je uvedená v prílohe 1. 
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Deľba neadresnej časti CL 

Neadresná časť predaja CL sa určí podľa počtu zvyšných zón na danom type CL. Ak sa jedná 
napr. o 4 zónový CL, kde jedna zóna je adresná, tak zvyšné 3 zóny sú neadresné. Nevieme 
však určiť, ktoré konkrétne 3 zóny. Neadresné sú všetky okolité 3 zóny, ktoré majú 
s adresnou zónou možné dopravné spojenie.   
Ak sa v neadresnej časti nachádzajú zóny 100+101, neodpočítava sa podiel pre tieto zóny 
ako pri adresných CL.  

1. Čiastka, ktorá sa bude rozdeľovať:  

  

kde 

 je neadresná časť predaja CL 

 je adresná časť predaja CL 

 je tržba za j-ty typ cestovného lístka 

2. Z ďalšej deľby sú vylúčené všetky zaadresované zóny, ktoré dostali podiel z adresnej 
časti predaja CL. 

3. Neadresná časť CL bude rozdelená medzi všetky neadresné zóny, rovným pomerom. 
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2. DELENIE TRŽIEB V RÁMCI JEDNEJ ZÓNY MEDZI 
JEDNOTLIVÝCH DOPRAVCOV 

Delenie tržieb v zóne medzi dopravcov prebieha podľa nasledujúcej schémy: 

 

Obr. 3 Algoritmus delenia tržieb medzi dopravcov v zóne 

Na obrázku č. 3 je znázornená deľba tržieb medzi dopravcov v zóne. Deľba tržieb prebieha 
rovnako ako aj v I. etape IDS BK na základe miestokilometrov dopravcov v zóne. 

Pre účely delenia tržieb v zóne je nevyhnutné rozdeliť dopravcov na dve skupiny: 

 Dopravcovia, u ktorých je možné cestovať na území IDS BK iba na jednotný 
cestovný doklad IDS BK – u týchto dopravcov je možné delenie výnosov na základe 
dodaných miestokilometrov v danej zóne. 

 Dopravcovia, u ktorých je možné okrem jednotných cestovných dokladov IDS BK 
zakúpiť a cestovať na území IDS BK aj na ich vlastné cestovné doklady – podiel 
výnosu bude stanovený na základe prieskumu využívania cestovných lístkov IDS BK 
(dopravcovia s duálnou tarifou). (Na linkách prímestskej autobusovej dopravy, 
ktorých trasy presahujú územie BSK, bude cestujúcim na úsek mimo IDS BK vydaný 
samostatný cestovný doklad.) 

 
ZSSK – u dopravcu bude pravidelne vykonávaný dopravný prieskum využitia CL IDS BK. Na 
základe zistených koeficientov budú pre deľbu tržieb upravené MKM. Dopravný prieskum 
bude vykonávaný raz ročne. 
DPB – u dopravcu budú pre deľbu tržieb znížené MKM z dôvodu využívania inej tarify1 ako 
je IDS BK.  
SL – u dopravcu bude na území IDS využívaná iba tarifa IDS BK, do deľby tržieb budú použité 
všetky poskytnuté MKM. 

                                                           

1 V DPB budú môcť cestujúci využiť na prepravu SMS lístok, ktorý však nie je súčasťou tarify IDS BK pre III. etapu. 

Rozdelenie tržby 
podľa MKM 
dopravcov 

Tržba na zónu 

Tržba dopravcu 
v zóne 
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 Tržby dopravcu v zóne 

Tržby dopravcu v zóne sú rozpočítané podľa jednotlivých typov cestovných lístkov a ich 
celkovú hodnotu je možné stanoviť ako: 

 ,  

kde 

  je celková tržba dopravcu za i-tu zónu 

,  je tržba v i-tej zóne za j-ty typ cestovného lístka 

 je typ cestovného lístka v systéme IDS BK 

 

Celková tržbu dopravcu v systéme je stanovená: 

 

kde 

 je celková tržba dopravcu v systéme IDS BK 

  je tržba dopravcu v i-tej zóne  
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Príloha 1 

 Podiely pre zóny 100+101 z adresných cestovných lístkov 

 

Hodnota uvedená v tabuľke sa vypočítava z aktuálne platného cenníka podľa príslušnej 
tarify a zaokrúhľuje sa na dve desatinné 

PCL 101+R  - uvedený podiel platí pre všetky PCL v kombinácii so zónou 101. 

CL1C 100+101+R   - uvedený podiel platí pre všetky CL1C v kombinácii so zónami 100+101. 

CL1C 101+R   - uvedený podiel platí pre všetky CL1C v kombinácii so zónou 101. 

Výška stanovených koeficientov uvedených v tejto prílohe bude podliehať pravidelnému 
prehodnoteniu na základe výsledkov dopravného prieskumu a vývoja prepravných prúdov 
a to jeden krát ročne.  

Provízia pre predajcu za predaj cestovných lístkov v IDS BK 

Typ CL Výška provízie 

PCL 3% z hodnoty PCL 

CL1C 3% z hodnoty CL1C 

 

 

 

 

Typ CL Podiel Koeficient 

 
PCL 100+101+R 

Hodnota PCL pre zóny 100+101 upravená 
o koeficient 

Do 100+101+4 zóny : 1,0*podiel 100+101 
100+101+5 zón : 0,9*podiel pre 100+101 
100+101+6 zón : 0,8*podiel pre 100+101 
100+101+7 zón : 0,75*podiel pre 100+101 

PCL 101+R 50% z hodnoty 2 zónového PCL pre regio 
zóny podľa platného cenníka IDS BK 

- 

CL1C 100+101+R 67% z hodnoty 4 zónového CL1C - 

CL1C 101+R 50% z hodnoty 2 zónového CL1C - 

CL1C 24 hod. 
sieťový 27 % z hodnoty CL1C - 


