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Príhovor  

 

Vážené dámy, vážení páni, 

 

Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť patrí medzi najväčšie dopravné 

spoločnosti, ktoré podnikajú v oblasti autobusovej dopravy na Slovensku. V trenčianskom kraji má 

dominantné postavenie v oblasti prímestskej dopravy a vykonáva tiež mestskú dopravu v mestách Trenčín 

a Nové Mesto nad Váhom. Rozhodujúce výkony dosahuje v oblasti pravidelnej dopravy. Ako významný 

dopravca sa venuje aj ďalším činnostiam v oblasti autobusovej dopravy, a to v diaľkovej vnútroštátnej 

a medzinárodnej doprave, osobitnej pravidelnej doprave a príležitostnej doprave. 

Spoločnosť má uzatvorené dlhodobé zmluvy o službách v prímestskej doprave a v mestských dopravách, 

čo vytvára priaznivé podmienky pre rozvoj podnikania a neustály rast kvality poskytovaných služieb. 

Dlhodobým zámerom je integrovaná doprava. V roku 2017 sa podnikli prvé kroky k integrácii medzi 

prímestskou dopravou a mestskou dopravou v Trenčíne. 

V oblasti investícií spoločnosť pokračovala v päťročnom pláne obnovy vozidlového parku prímestskej 

dopravy dodávkou 15 autobusov, z toho osem kusov IVECO Crossway Low Entry – nízkopodlažný a sedem 

kusov IVECO Crossway Line – prímestský. Nové autobusy zlepšia kvalitu cestovania, ale aj životné 

prostredie, pretože sú vybavené motormi, ktoré spĺňajú normu Euro 6. Navyše sú vybavené  zariadeniami 

WiFi a vnútornými informačnými tabuľami. 

Spoločnosť medziročne zvýšila čistý obrat o 9,9 % a dosiahla zisk pred zdanením v sume 1 010 221,- EUR, 

čím potvrdila nastúpený trend z predchádzajúceho roka. 

Limitujúcim faktorom ďalšieho rozvoja spoločnosti je akútny nedostatok vodičov na trhu pracovnej sily. 

Z toho dôvodu sa snažíme vytvárať vhodné pracovné podmienky a to v mzdovej oblasti, v organizácii 

pracovného času, poskytovaním rôznych benefitov a ďalších stabilizačných faktorov. Priemerná mzda 

vodičov za minulý rok prvýkrát prekročila hranicu 1 000,- EUR a dosiahla výšku 1 009,- EUR.  

Pre dosiahnutie stanovených cieľov musíme na sebe ďalej pracovať. Osobitne sa sústredíme na bezpečnosť, 

spoľahlivosť  a zvyšovanie kvality dopravy, zastavenie poklesu resp. zastabilizovanie počtu prepravených 

osôb, zabezpečenie primeraného počtu vodičov a hospodárnosť spoločnosti. 

Na záver ďakujem za úspešný rok celému tímu zamestnancov, dodávateľov a partnerov v rámci regiónu. 

 

 

 

        JUDr. Vladimír Zachar 

                  predseda predstavenstva  
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1.  PREDSTAVENIE  SPOLOČNOSTI  

1.1. Založenie akciovej  spoločnosti 

Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť bola založená  7. 5. 2002. Zakladateľ, Fond 

národného majetku Slovenskej republiky so sídlom Drieňova ul. č. 27, Bratislava,  sa rozhodol podľa § 162 

Obchodného zákonníka v spojení s § 28, ods. 3, písm. a), bod 1. a § 12, ods. 2., písm. a) zákona č. 92/1991 

Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a v súlade 

s rozhodnutím č. 799 o privatizácii podniku Slovenská autobusová doprava Trenčín, štátny podnik so sídlom 

v Trenčíne, ktoré vydalo Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku SR, založiť akciovú 

spoločnosť. 

Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť bola zapísaná do Obchodného  registra  

Okresného  súdu Trenčín v oddiele:  Sa,  vložka  číslo:1 0291/R, IČO: 36 32 39 77,  sídlo: Zlatovská cesta 29, 

911 37  Trenčín (ďalej „SAD Trenčín, a. s.“ alebo „spoločnosť“) . Spoločnosť nemá organizačnú zložku 

v zahraničí. 

  

1.2. Predmet činnosti (činnosti vykonávané v roku 2017) 

- verejná  cestná hromadná pravidelná doprava osôb 

- sprostredkovateľská činnosť 

- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných ohlasovacích 

živností 

- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností 

- prenájom hnuteľných vecí 

- nepravidelná hromadná osobná doprava 

- poradenská činnosť v doprave 

- predaj pohonných hmôt, cestná nákladná doprava 

- nákup a predaj cenín a kolkov 

- prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá 

- predaj cestovných lístkov a miesteniek, príjem a úschova tovaru a batožín 

- prevádzkovanie garáží a odstavných plôch 

  



 4 

1.3. Postavenie na trhu 

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti SAD Trenčín, a. s. je verejná cestná autobusová preprava 

osôb, a to:  

- pravidelná prímestská doprava vo verejnom záujme  

- pravidelná mestská doprava vo verejnom záujme  

- pravidelná diaľková doprava vnútroštátna  

- pravidelná diaľková doprava medzinárodná    

- príležitostná doprava  

- osobitná pravidelná doprava 

 
Regionálne pôsobenie : 
 

Hlavný rozsah dopravnej činnosti SAD Trenčín, a. s. zabezpečuje prevažne (prostredníctvom 122 liniek) 

v okresoch Trenčín, Považská Bystrica, Púchov, Ilava, Nové Mesto n/V, Myjava. Prostredníctvom 2 liniek 

v diaľkovej doprave zabezpečuje spoločnosť prepravu osôb v rámci Slovenska a  na 2 linkách zabezpečuje 

medzinárodnú pravidelnú dopravu osôb do Chorvátska. Spoločnosť tiež zabezpečuje mestskú dopravu na 

území miest Trenčín (prostredníctvom 21 liniek) a Nové Mesto nad Váhom (jedna linka). 

1.4. Predstavenstvo 

JUDr. Vladimír Zachar predseda 

Ing. Eduard Vaník podpredseda 

Ing. Jozef Lackovič člen 

1.5.  Dozorná rada 

Ing. George Trabelssie predseda 

JUDr. Michal Krnáč člen 

Jozef Burian člen 

Ing. Alena Bajčíková člen 

Ing. Ľudmila Hoštáková člen 

Ing. Zuzana Gerlici   člen  

1.6. Vrcholový manažment 

PhDr. Ing. Juraj Popluhár generálny riaditeľ 

Ing. Ľudmila Hoštáková poverená vedením ekonomicko – obchodného úseku 

Ing. Ľubomír Prchlík dopravno – prevádzkový riaditeľ 

Jozef Opatovský technický riaditeľ 
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1.7. Štruktúra účtovnej jednotky 

 
Spoločnosť SAD Trenčín, a. s. má prevádzkarne Trenčín – MHD, Trenčín, Nové Mesto nad Váhom a 

Myjava, Ilava a Považská Bystrica. Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí. 

Organizačná štruktúra SAD Trenčín, a. s. : 

 

  

 

          GENERÁLNY RIADITEĽ 
/GR/ 

 

EKONOMICKO-OBCHODNÝ  ÚSEK 
Ekonomicko-obchodný riaditeľ 

 
DOPRAVNO-PREVÁDZKOVÝ  ÚSEK 

           Dopravno-prevádzkový riaditeľ 
 

 
Oddelenie  rozpočtu 

a  controllingu 
 

         Vedúci 
 

 
 

Oddelenie koordinácie 
dopravy 

Koordinátor dopravy 
 
 
 
 

      Analytik dopravy           Technik IT   
      Informátor                     
      Robotník v doprave 
      Správca autobusových staníc 
 

       
Prevádzkareň TN 

             Vedúci  
 

Oddelenie 
informačnej sústavy 

 
          Vedúci 

 
 
 
 

Oddelenie 
ekonomiky práce 

a miezd 
         

Vedúci 
 

 
Oddelenie 

financovania 
 

         Vedúci 
 

 
Oddelenie tarifných 

služieb 
 

Vedúci 
 
 
 
 

Prevádzkareň  
PB 

               Vedúci 
                    
                   

 

Oddelenie dopravy 
Vedúci dopravy 

 

   
 Vodič MHD  
                   

Referent       
kalkulácií a 
rozborov 

 
Účtovník  

 
 Mzdový 
účtovník  

 
Hlavný 

pokladník 

 
Tarifný referent  

 

 
        Prevádzkareň 
           NM a MY 
            Vedúci 

 
Prevádzkareň TN 

MHD 
Vedúci 

 
Prevádzkareň IL 

Vedúci 

 
Dispečer  

Oddelenie dopravy 
Vedúci dopravy 

Dispečer 
 NM, MY  

Oddelenie dopravy 
Vedúci dopravy 

 
Dispečer  

 

 Vodič NM 
 Vodič MY  

Vodič  

 
TECHNICKÝ  ÚSEK 

     Riaditeľ technického úseku 

 
Oddelenie služieb 
a správy majetku 

Vedúci  

 
ÚSEK   GR 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Prevádzkový pracovník  
                   

Ostatný robotník 
OSSM 

 

Oddelenie technickej 
prevádzky 

Vedúci 

Podateľňa 
Pracovník podateľne 

Oddelenie BOZP a PO 
  Referent 

Registratúrne stredisko 
Správca RS 

Prepravný 
kontrolór 

 

 
Vodič  

Oddelenie dopravy 
Vedúci dopravy 

Vedúci prepravný 
pokladník 

Vedúci prepravný 
pokladník 

Vedúci prepravný 
pokladník 

 

Prepravný pokladník  
Pokladník- informátor  

Prepravný pokladník NM,MY  
Pokladník informátor NM, MY  

Prepravný pokladník   
Pokladník informátor PB,PU  

 

 
Dispečer  

 

 
Vodič  

Technický pracovník 

Vedúci prepravný 
pokladník 

 

 
Prepravný pokladník  

 
Referent OSSM a ZU 

R
e
f
e
r
e
n
t  
p
e
r
s
o
n
á
l
n
e
h
o 
         
o
d
d
e
l
e
n
i
a 

 
Vrátnik- informátor 

 
Dispečer  

Oddelenie kvality 
dopravy 
Vedúci 

Referent 
OKD 

Sekretariát GR 
Sekretárka 

 

Personálne oddelenie 
  Vedúci , referent 

 

Oddelenie krízového 
riadenia 

Referent CO a ZU 

 

Oddelenie IT 
Systémový technik 

 
Oddelenie kontroly 
Hlavný kontrolór 

Právne oddelenie 
Asistent     

 

 
MANAŽÉR KVALITY 

 auditor SMK 

Poradca GR pre 
strategickú ekonomiku 

Prevádzkový technik 
Preberací technik TN , 

IL , NM , MY , PB 
Správca poistných udalostí 

 
PREDSTAVENSTVO 

ZOzNPČ 

 
Legenda:  
GR -  generálny riaditeľ     BOZP- bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, PO – požiarna ochrana IT – informačné technológie 
MHD – mestská hromadná doprava    PAL – pravidelné autobusové linky    NPČ- nahlasovanie protispoločenskej činnosti 
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2.  Vývoj podnikateľskej činnosti spoločnosti 

2.1  Informácie o stave a vývoji  spoločnosti a jej podnikateľskej činnosti za uplynulé obdobie         

 

Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť  vykonáva činnosť v súlade s predmetom činnosti, 

zapísaným v Obchodnom registri, vydanými licenciami, oprávňujúcimi spoločnosť na vykonávanie pravidelnej 

autobusovej dopravy – prímestskej, diaľkovej, mestskej a medzinárodnej, koncesiami na vykonávanie 

vnútroštátnej nepravidelnej autobusovej dopravy, povolením na vykonávanie medzinárodnej nepravidelnej 

autobusovej dopravy. 

Rozhodujúcou činnosťou aj v roku 2017 bolo vykonávanie dopravy prímestskej, mestskej a ostatnej. 

Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť, Trenčiansky samosprávny kraj a Mesto Trenčín 

spolu vzájomne dlhodobo a kvalitne spolupracujú pri poskytovaní služieb – dopravných výkonoch vo 

verejnom záujme pre obyvateľov a návštevníkov Trenčianskeho samosprávneho kraja a Mesta Trenčín. S 

obidvomi partnermi ide o strategickú spoluprácu, na základe ktorej sú zabezpečené výkony vo verejnom 

záujme tak, aby bola zabezpečená dopravná obslužnosť územia Trenčianskeho samosprávneho kraja 

a Mesta Trenčín. 

S Mestom Trenčín bol dňa 14.6.2017 podpísaný Dodatok č. 12. k Zmluve o spolupráci pri zabezpečovaní 

dopravy a o výkone vo verejnom záujme v MHD, ktorým došlo k predĺženiu platnosti tejto zmluvy do 

31.8.2022. Dodatkom č. 13. zo dňa 30.6.2017 došlo k zmene Prepravného poriadku a Tarify MHD v súvislosti 

so spustením, v miestnych pomeroch územia mesta Trenčín, revolučným systémom spoločnej funkcionality 

mestskej a prímestskej dopravy v jednotnej mestskej tarife MHD. Toto môžeme považovať za pilotný 

projekt zavádzania IDS (integrovaného dopravného systému). Toto si vyžadovalo podpísať Zmluvu o 

spolupráci medzi Trenčianskym samosprávnym krajom, Mestom Trenčín a SAD Trenčín, a. s. dňa 6.7.2017. 

Po pol roku skúšobnej prevádzky môžeme konštatovať, že na obsluhovanom území sa nielenže zastavil 

dlhodobý pokles cestujúcich, ale došlo dokonca k miernemu nárastu v prímestskej doprave aj v MHD, a 

teda minimálne z pohľadu začatého trendu sa javí, že ide o mimoriadne úspešný a perspektívny projekt. 

V trvalej prevádzke bol aj v roku 2017 systém TransFleet sledovania pohybu vozidiel prostredníctvom GPS 

a prenos dát technického a dopravného charakteru prostredníctvom systému GPRS, pomocou ktorého sa 

darí zvyšovať pravidelnosť dopravy. Taktiež boli systémovo sledované a pravidelne vyhodnocované 

technické parametre vozidiel, spotreba nafty, činnosť vodičov a charakter ich jazdy, ako aj tarifné 

vybavovanie cestujúcich a pravidelnosť odvodu tržieb. 

Po dohode s Trenčianskym samosprávnym krajom boli koncom roka 2016 zakúpené dva špeciálne prívesné 

vozíky na prepravu 24 bicyklov a začaté rokovania o konkrétnych dopravno-prevádzkových, tarifných a 
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logistických podmienkach pre zavedenie cyklobusov na území kraja. Systém prevádzky cyklobusov pre 

verejnosť bol spustený 3.6.2017. Taktiež boli s Trenčianskym samosprávnym krajom dohodnuté podmienky 

na postupné rozšírenie WiFi v autobusoch prímestskej dopravy zo stávajúcich 10 autobusov na 105 

autobusov, z čoho  bolo do konca roka zrealizovaných 83 pripojení.  V MHD Trenčín sú bezdrôtovým 

internetom vybavené všetky vozidlá. 

Spolupráca s firmou TransData s. r. o. pre výkon dopravy strategickou firmou, ktorá začala vykonávať 

väčšinu činností v oblasti tarify, dopravy a dispečerského systému, sa stabilizovala. Naša spoločnosť po 

dobrých skúsenostiach s aplikáciou "Môj Bus" predchádzajúci rok uviedla do prevádzky v spolupráci so 

spoločnosťou TransData jej mobilnú nadstavbu "UBIAN" a Trenčiansky samosprávny kraj sa stal prvým 

slovenským krajom s jej využitím a ponukou pre cestujúcu verejnosť. Obyvatelia kraja mohli ako prví 

otestovať kombináciu moderných technológií a pohodlného cestovania. Aplikácia "UBIAN - Cestovanie na 

pár klikov" pomáha cestujúcim, ktorí využívajú verejnú dopravu. Stačí mobilný telefón alebo tablet 

a priamo z miesta, na ktorom sa cestujúci nachádza, môže zistiť všetko o doprave do cieľa svojej cesty. 

Aktuálne aplikácia spája a bez obmedzení naviguje cestujúcich mestskou hromadnou dopravou 

a prímestskou autobusovou dopravou, ktoré sú najviac využívanými typmi verejnej dopravy. Po úspešnom 

skúšobnom období bolo využívanie aplikácie UBIAN v roku 2017 v ostrej prevádzke. 

 V decembri 2015 bol pred uplynutím 8-ročnej platnosti zmluvy s firmou Iveco vykonaný cenový prieskum 

a predĺžená uvedená zmluva na ďalších 5 rokov obsahujúca obnovu vozidlového parku a servisných činností 

autobusov. Na jej základe bolo 27.10.2017 dodaných a pre verejnosť sprevádzkovaných 15 kusov 

najmodernejších prímestských autobusov Iveco Crosway spĺňajúcich najvyššie štandardy ekológie a kvality 

cestovania, z toho po prvýkrát bolo obstaraných pre prímestskú dopravu aj 8 kusov nízkopodlažných 

vozidiel Low-Entry. 

Dňa 7. a 8. mája 2017 bol úspešne zrealizovaný audit spoločnosťou Elbacert, a. s. pre obnovenie platnosti 

certifikátu systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2016 pre poskytované služby v oblasti 

verejnej cestnej pravidelnej a nepravidelnej hromadnej  dopravy osôb. 

Spoločnosť uhradila všetky daňové a odvodové povinnosti voči štátu, sociálnej a zdravotným  poisťovniam. 

V priebehu roka boli splnené splátkové kalendáre poskytnutých úverov. Podnikateľská činnosť v priebehu 

roka 2017 sa zabezpečovala na základe Obchodného plánu a finančného rozpočtu, ktorý na príslušné 

účtovné obdobie na návrh predstavenstva schvaľuje dozorná rada spoločnosti.  

Účtovnú závierku k 31.12.2017 vypracovala spoločnosť v súlade s platnými právnymi normami a postupmi.  

  



 8 

2.2 Informácie o vplyve činnosti spoločnosti na životné prostredie 

 
SAD Trenčín, a. s.  vykonáva podnikateľskú činnosť hlavne v oblasti hromadnej prepravy osôb,  predaja 

tovaru  a materiálu, poskytovania reklamy. Niektoré z uvedených činností vzhľadom na ich špecifický 

charakter vytvárajú potencionálne environmentálne vplyvy na životné prostredie ako celok. 

Z ekologického hľadiska ich možno rozdeliť nasledovne: 

• tvorba odpadov  -   nebezpečných, ostatných, komunálnych 

• vplyv na ovzdušie  -  exhaláty spaľovacích motorov, kotolne , čerpacie stanice PHM 

• riziko únikov ropných látok do podzemných a povrchových vôd a s tým spojené zhoršenie ich 

akosti  

• ochrana vôd – spoločnosť má vypracovaný Havarijný plán, aby predišla rizikám priemyselných 

havárií  

Všetky uvedené činnosti vzhľadom na ich ekologický aspekt podliehajú a sú zabezpečované v rámci firmy 

podľa platných legislatívnych noriem. Spoločnosť má spracovaný v súlade so zákonom o odpadoch program  

odpadového hospodárstva. V súlade s platnými právnymi normami sa pravidelne nahlasuje na Okresný 

úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie množstvo škodlivých emisií produkovaných spoločnosťou za 

účelom určenia poplatku za znečisťovanie ovzdušia strednými a veľkými zdrojmi znečisťovania ovzdušia. 

Spoločnosť má v zmysle právnych predpisov o ochrane akosti vôd vypracovaný a schválený „Havarijný plán 

preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného 

prostredia a na postup v prípade ich úniku do povrchových a podzemných vôd“. V zmysle právnych noriem 

o odplatách vo vodnom hospodárstve za odber podzemnej vody je tento odber nahlasovaný na príslušný 

vodohospodársky orgán.  

Prísne európske predpisy Euro 3 a vyššie, ako je zobrazené na grafe, spĺňa aj vozidlový park, ktorého prvá 

etapa obnovy bola ukončená v roku 2011, druhá etapa začala v roku 2016 a pokračovala aj v roku 2017. 
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Európske emisné normy sa začali zavádzať v roku 1992 s cieľom zlepšiť kvalitu ovzdušia. V súčasnosti je 

v platnosti najvyššia emisná norma Euro 6, ktorá by mala eliminovať väčšinu nežiadúcich látok, ktoré majú 

vplyv na kvalitu ovzdušia . Podľa EÚ  patria emisie výfukových plynov vozidiel k hlavným zdrojom znečistenia 

a zhoršenia kvality ovzdušia v EÚ a vo svete. 

Škodlivé látky vo výfukových plynoch sú : 

- oxidy dusíka / NOx/ : sú škodlivé na pľúca a sliznicu. Vznikajú v motorovom spaľovacom procese 

- oxid uhoľnatý / CO/ : bezfarebný plyn bez chuti a zápachu, ľahší ako vzduch. Je jedovatý, viaže sa 

na hemoglobín, a tým zabraňuje preprave kyslíka z pľúc do tkanív. 

- uhľovodíky / HC/ : obsahujú predovšetkým karcinogénne látky. 

- pevné častice  / PM/ : drobné častice rozptýlené vo výfukových plynoch. 

Z vyššie uvedeného grafu je zrejmé, že spoločnosť SAD Trenčín a. s. neprevádzkuje autobusy  s emisnými 

normami nižšími  než Euro  3, čo má veľký vplyv na kvalitu a čistotu ovzdušia  v celom kraji. V roku 2018 sa 

bude pokračovať v pravidelnej obnove vozidlového parku , keď sa obmení veľká časť autobusov s emisnou 

triedou  Euro 3  za emisnú triedu Euro 6 v celkovom počte 25 ks, čo bude mať znova veľký vplyv na kvalitu  

ovzdušia. 

  

Euro 3
22%

Euro 4
44%

Euro 5
20%

Euro 6
14%

Štruktúra vozidlového parku podľa emisnej triedy
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3. Výsledky hospodárenia SAD Trenčín, a. s. za rok 2017 

3.1. Zhodnotenie dosiahnutého výsledku hospodárenia spoločnosti 

 
Účtovná závierka k 31.12.2017 bola zostavená v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z.  

o účtovníctve a ostatnými platnými právnymi predpismi, súvisiacimi postupmi účtovania pre 

podnikateľov a overená audítorom. 

 
Hlavné ukazovatele hospodárenia - vývoj  

údaje v eurách 

položka 
plán rok 

2017 
skutočnosť 

rok 2017 
skutočnosť 

rok 2016 
index 

2017/2016 
plán rok 

2018 

Náklady spolu (bez VN) 29 012 417 31 037 095 28 114 178 1,104 29 801 589 

Výnosy spolu (bez VN) 29 958 357 32 047 316 29 203 194 1,097 30 651 589 

VH  účtovný + 945 940 + 1 010 221 + 1 089 016 0,928 850 000 

Daň z príjmu PO odložená - - 175 842 129 966 - - 

Daň z príjmu PO splatná - 390 564 12 185 - - 

VH po zdanení - + 795 499 + 946 865 0,84 - 

 
 
Vývoj a štruktúra rozhodujúcich nákladových položiek 

údaje v eurách 

položka 
plán  

rok 2017 
skutočnosť 

rok 2017 
skutočnosť 

rok 2016 
rozdiel  

2017-2016 
plán  

rok 2018 

Pohonné hmoty 4 188 022 4 158 992 3 697 538 + 461 454 4 106 491 

Materiálové náklady 215 502 236 809 303 647 - 66 838 223 457 

Náklady na energie  350 024 324 569 344 317 - 19 748 319 894 

Predaný tovar a materiál 3 614 000 4 934 520 3 625 447 + 1 309 073 3 614 000 

Opravy dodávateľské 2 387 382 2 719 699 2 877 431 - 157 732 2 254 741 

Cestovné náklady 462 109 481 302 452 208 + 29 094 463 507 

Ostatné služby 2 634 479 2 720 610 2 561 442 + 159 168 2 638 260 

Osobné náklady 10 439 273 10 713 323 9 969 776 + 743 547 11 190 760 

Dane a poplatky 83 534 79 681 70 302 + 9 379 127 361 

Náklady na odpisy majetku 3 720 755 3 728 412 3 280 726 + 447 686 3 859 296 

Ostat. prevádz. náklady 780 049 800 043 871 555 - 71 512 777 899 

Ostatné prvotné náklady 137 288 139 135 59 789 + 79 346 225 923 

Náklady celkom    29 012 417 31 037 095 28 114 178 + 2 922 917 29 801 589 
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Komentár k rozhodujúcim nákladovým položkám  

 

 

V položke pohonné hmoty sme zaznamenali nárast o 461 454,- EUR z dôvodu výrazne nepriaznivejšej ceny 

nafty, ako aj zvýšenej  priemernej spotrebe nafty v prímestskej doprave  oproti roku 2016. 

Položka materiálové náklady obsahuje náklady hlavne dopravných stredísk na drobný spotrebný materiál 

(napríklad kancelárske potreby, tlačivá a papier, náklady na kotúče na výdaj cestovných lístkov, ako aj 

náklady na materiál súvisiaci s autobusmi). V roku 2016 sa venovala zvýšená pozornosť autobusom MHD 

Trenčín  formou čerpania materiálu, ktorý mal charakter nákladov na technické zhodnotenie (montáž 

odbavovacieho zariadenia pre cestujúcich ako aj zavedenie WiFi pripojenia pre cestujúcich) a ktoré sa 

v roku 2017 neopakovali.   

V položke náklady na  energie sme zaznamenali úsporu v spotrebe plynu. V roku 2017 bola spotreba  nižšia 

z dôvodu mierneho vykurovacieho obdobia. 

Predaj tovaru, medziročný nárast vznikol z dôvodu uzatvorenia zmluvy o distribúcii nafty pre spoločnosť 

SAD Žilina, a. s. platnej od apríla roku 2016.  

Náklady na opravy bol zaznamenaný pokles nákladov z dôvodu pokračujúcej obnovy vozidlového parku 

nákupom autobusov prímestskej dopravy. V MHD Trenčín boli vykonané štyri stredné opravy autobusov 

v celkovom objeme 75 760,- EUR. 

Cestovné náklady nárast o 29 094,- EUR je z dôvodu legislatívneho navýšenia od 01.12.2016. 

Ostatné služby medziročne vzrástli o 159 168,- EUR.  K nárastu  nákladov došlo v položke služby za vstupy 

na autobusové stanice, kde niektorí poskytovatelia prehodnotili ceny. Tiež boli vynaložené mimoriadne 

náklady (cca 19 856,- EUR) na odstránenie hackerského útoku na počítačovú sieť v septembri 2017.  

Pohonné hmoty
13,4%

Osobné náklady
34,5%

Odpisy DNHM
12,0%

Ostatné služby
8,8%

Ostatné náklady
6,6%

Opravy 
dodávateľské

8,8%

Predaný tovar a 
materiál

15,9%

Podiel rozhodujúcich nákladov v roku 2017 
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Ďalšou významnou nákladovou položkou sú osobné náklady, ktoré medziročne vzrástli  o 743 547,- EUR 

z dôvodu splnenia záväzku spoločnosti, ktorý bol  dohodnutý v Kolektívnej zmluve tým, že zabezpečila 

zamestnancom mzdový nárast (oproti roku 2016) vo výške 6,1 %.  

Dane a poplatky – náklady predstavujú náklady na daň z motorových vozidiel za vozidlá vykonávajúce 

komerčnú dopravu, ako aj náklady za vývoz komunálneho odpadu v jednotlivých prevádzkarňach  a náklady 

na vydanie dopravných licencií.  

Náklady na odpisy boli zvýšené o 447 686,- EUR, z dôvodu nákupu 30 kusov nových autobusov prímestskej 

dopravy v novembri 2016 a 15 kusov nových autobusov prímestskej dopravy v októbri 2017. 

Ostatné prevádzkové náklady  - bol zaznamenaný pokles o 71 512,- EUR. Do tejto položky vstupuje zákonné 

aj havarijné poistenie autobusov, kde na základe vyhodnotenia predložených cenových ponúk bola vybraná 

výhodnejšia ponuka. Taktiež bol zrealizovaný predaj pneumatík nakúpených autobusov, ktorých údržbu 

a správu vykonáva dodávateľská spoločnosť a v ostatných nákladoch je zahrnutá pomerná časť nákladov 

na ich predaj, ktorá predstavuje ich účtovnú hodnotu.  

Ostatné prvotné náklady kde sú zahrnuté finančné náklady, zaznamenali medziročný nárast o 79 346,- EUR 

bol z dôvodu poplatkov a úrokov z úveru čerpaného na nákup majetkového podielu SIRS - Akvizície, a. s. 

 
Vývoj a štruktúra rozhodujúcich  výnosových položiek 

údaje v eurách 

položka 
plán 

 rok 2017 
skutočnosť 

rok 2017 
skutočnosť 

rok 2016 
rozdiel  

2017-2016 
plán  

rok 2018 

Tržby z dopravy 10 394 488 10 398 415 10 742 772 - 344 357 10 054 149 

Z toho :- tržby PAL 7 869 540 7 803 524 8 171 747 - 368 223 7 570 000 

            - tržby DAL,MAL 245 040 249 659 241 961 + 7 698 233 023 

            - tržby MHD 1 406 408 1 396 303 1 439 473 - 43 170 1 353 811 

            - nepravidelná dopr. 894 100 948 929 889 591 + 59 338 897 315 

Predaný tovar a materiál 3 618 100 4 941 005 3 574 999 + 1 366 006 3 743 100 

Náhrada preukázanej 
straty 

15 428 134 15 488 549 13 661 768 + 1 826 781 16 298 231 

Ostatné prvotné výnosy 517 635 1 219 347 1 223 655 - 4 308 556 109 

Výnosy celkom 29 958 357 32 047 316 29 203 194 + 2 844 122 30 651 589 
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Komentár k  rozhodujúcim výnosovým položkám  

  

Tržby prímestskej dopravy medziročne poklesli o 368 223,- EUR čo je index poklesu 0,955. Hlavným 

dôvodom poklesu je každoročný pokles počtu cestujúcich, hlavne v kategórii študenti (prechod na 

individuálnu dopravu) a cestujúci so základným cestovným (rozvoj firemnej dopravy pre svojich 

zamestnancov). 

Tržby diaľkových a medzinárodných liniek vzrástli o 7 698,- EUR, hlavne na sezónnych medzinárodných 

linkách do Chorvátska.  

Tržby mestských dopráv  medziročne poklesli o 43 170,- EUR, čo je index poklesu 0,970. Medziročný index 

v počte cestujúcich je 1,013 t. j. tarifné úpravy v roku 2016 (od  01.08.2016 boli vykonané úpravy hlavne so 

zameraním na zvýhodnenie časových cestovných lístkov) viedli k zastabilizovaniu počtu cestujúcich.  

Tržby nepravidelnej dopravy medziročne vzrástli o 59 338,- EUR čo zabezpečila hlavne zájazdová doprava 

tuzemská aj zahraničná. 

Predaj tovaru medziročný nárast o 1 366 006,- EUR vznikol z dôvodu už spomínanej zmluvy o distribúcii 

nafty pre spoločnosť SAD Žilina, a. s. platnej od apríla roku 2016.  

Náhrada preukázanej straty VÚC a  Mesta Trenčín zaznamenala nárast o 1 826 781,- EUR. Podstatným 

dôvodom bol už spomínaný pokles tržieb v prímestskej doprave osôb. Taktiež nárast ceny a spotreby nafty 

v prímestskej doprave boli dôvodom zvýšenia ekonomicky oprávnených nákladov, a tým aj nárastu náhrady 

preukázanej straty. 

Ostatné prvotné výnosy medziročne poklesli o 4 308,- EUR, z dôvodu poklesu plnenia poisťovne z poistných 

udalostí poškodení autobusov. 

 

Tržby PAL
75%

Tržby DAL, MAL
2%

Tržby MHD
13%

Tržby ND
9%

Podiel tržieb z dopravy v roku 2017
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3.2. Zisk a jeho rozdelenie  

Predstavenstvo predkladá v súlade so Stanovami akciovej spoločnosti akcionárom spoločnosti 

nasledovný návrh na rozdelenie zisku:  

Zisk po zdanení vo výške 795 498,77  EUR rozdeliť nasledovne: 

 

Rezervný fond 79 549,88 EUR 

Dividendy akcionárov 358 000,00 EUR 

Tantiémy štatutárnych orgánov 40 000,00 EUR 

Prídel do fondu propagácie a marketingu 10 000,00 EUR 

Nerozdelený zisk 307 948,89 EUR 

 

3.3. Finančná situácia spoločnosti 

 
SAD Trenčín, a. s. eviduje k 31. 12. 2017 dlhodobé záväzky spolu s krátkodobou časťou dlhodobých 

záväzkov, ktoré súvisia s obstaraním majetku : 

               údaje v eurách 

druh záväzku účel – nákup splatnosť 
obstarávacia 

cena 
zostatok k   
31.12.2017 

nebankový úver  
splátkový kalendár (TL) 

Autobusy Karosa – pravidelná 
doprava 45 ks 

do r. 2021 9 234 540,98 2 350 904,62 

nebankový úver splátkový 
kalendár (SG) 

Autobusy Karosa – pravidelná 
doprava 52 ks 

do r. 2021 10 423 179,85 2 252 120,91 

nebankový úver  
splátkový kalendár (SG) 

Autobus Magelys – nepravidelná 
doprava 1 ks 

do r. 2021 293 276,60 101 261,70 

nebankový úver  
splátkový kalendár (ČSOB) 

Autobusy IVECO – pravidelná 
doprava 15 ks 

do r. 2027 3 874 167,14 3 804 314,00 

nebankový úver  
splátkový kalendár (ČSOB) 

Autobus Magelys –  nepravidelná 
doprava 1 ks 

do r. 2026 372 092,62 345 973,68 

nebankový úver  
splátkový kalendár (UCL) 

Autobusy IVECO – pravidelná 
doprava 30 ks 

do r. 2026 5 795 373,55 5 231 934,60 
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Finančné ukazovatele:    
 

ukazovateľ odporučené hodnoty merná jednotka k 31.12.2016 k 31.12.2017 

Likvidita 

okamžitá 0,2 – 0,8 koeficient 0,02 0,04 

bežná 0,9 – 1,3 koeficient 0,57 0,54 

celková 1,5 – 2,5 koeficient 1,97 1,68 

Rentabilita  

aktív maximalizovať % 2,56 1,93 

vlastného kapitálu maximalizovať % 6,97 5,78 

výnosov maximalizovať % 3,24 5,05 

Finančná páka do 2,20 koeficient 2,72 2,99 

Doba splácania záväzkov minimalizovať dni 118,69 111,66 

Doba inkasa pohľadávok minimalizovať dni 61,19 57,29 

Miera nákladovosti do 0,9999 koeficient 0,9627 0,9752 

Produktivita z výnosov maximalizovať v eurách 48,679 53,457 

Celková zadlženosť do 60% % 63,24 66,5 

Koeficient stability podniku od 40% % 68,48 55,91 

     

 
Likvidita vyjadruje schopnosť spoločnosti uhrádzať svoje záväzky. Nízka úroveň okamžitej a bežnej likvidity 

poukazuje na potrebu čerpania bežného úveru. Pokles ukazovateľa celková likvidita súvisí s  čerpaním 

bežného úveru poklesom stavu pohľadávok, ktoré sú súčasťou obežných aktív, a teda ovplyvňujú tento 

ukazovateľ. 

Rentabilita aktív – udáva, koľko čistého zisku sme získali z majetku spoločnosti, t.j. že 1 EURO celkového 

majetku spoločnosti v roku 2017 vyprodukovalo 0,0193 EURA čistého zisku. Pokles koeficientu súvisí 

s nárastom celkových aktív a poklesom zisku po zdanení. 

Rentabilita vlastného kapitálu – vyjadruje zhodnotenie vlastného imania, t.j. že 1 EURO vlastného imania 

spoločnosti v roku 2017 vyprodukovalo 0,0578 EURA čistého zisku. Pokles ukazovateľa opäť súvisí 

s poklesom zisku po zdanení. 

Rentabilita z výnosov – tzv. ziskovosť, udáva podiel zisku na celkových  výnosoch.  

Pokles ukazovateľov rentability spôsobil pokles čistého zisku. Čistý zisk za rok 2017 významne ovplyvnil 

vznik daňovej povinnosti zo splatnej dane z príjmov.   

Finančná páka – je ukazovateľ, ktorý slúži na posúdenie zadlženosti spoločnosti. Vypovedá o tom, že 

celkový kapitál v roku 2017 je 2,99 krát väčší ako vlastný kapitál. Spoločnosť vo veľkej miere využíva cudzie 

zdroje na financovanie obnovy vozidlového parku. Mierny nárast súvisí s nárastom celkových pasív, pričom 

cudzie zdroje stúpli o 3 996 116,- EUR, zatiaľ čo vlastné imanie vzrástlo len o 195 498,- EUR. 

Doba splácania záväzkov – vyjadruje priemernú dobu, za ktorú sa naakumuluje dostatočné množstvo 

peňažných prostriedkov prostredníctvom priemerných denných tržieb na pokrytie krátkodobých záväzkov. 

Spoločnosť získa zdroje z tržieb na splatenie svojich krátkodobých záväzkov vrátane splatných úverov 
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priemerne za 111,66 dní. Pomerne vysoká hodnota ukazovateľa vyplýva z položky krátkodobej časti 

dlhodobých záväzkov, ktorých splácanie je rozložené postupne do celého roka, t. j. na 12 mesiacov. 

Doba splácania pohľadávok – vyjadruje priemernú dobu, na ktorú spoločnosť poskytuje obchodný úver 

svojim odberateľom. Od dátumu 31.12.2015 je tento ukazovateľ negatívne ovplyvnený pohľadávkou z 

predaja akcií spoločného podniku SIRS Development, a. s. 

Produktivita z výnosov – udáva podiel výnosov na 1 zamestnanca spoločnosti. Ukazovateľ sa dostal na 

hodnotu, ktorú považujeme za primeranú v podmienkach našej spoločnosti.  

Celková zadlženosť – udáva podiel cudzích zdrojov (záväzkov) a pasív spoločnosti.  Relatívne vysoký podiel 

cudzích zdrojov bol spôsobený novými investíciami do nákupu nových autobusov, ktoré boli nevyhnutné 

vzhľadom na zabezpečenie trvalého rozvoja spoločnosti. 

Koeficient stability podniku – udáva podiel vlastného imania a dlhodobého majetku spoločnosti. Úroveň 

ukazovateľa klesla vzhľadom na prírastok neobežného majetku. 

  



 17 

3.4. Stav majetku  spoločnosti – štruktúra a porovnanie aktív a pasív 

údaje v eurách 

  Položka súvahy 
k 31.12.2016 k 31.12.2017 Rozdiel 

2017-2016 v eurách % v eurách % 

  SPOLU MAJETOK 36 926 479 100 41 124 948 100 +4 198 469 

A. Neobežný majetok 19 822 435 53,7 24 631 748 59,9 +4 809 313 

A.I. Dlhodobý nehmotný majetok 10 297   8 333   -1 964 

A.II. Dlhodobý hmotný majetok 19 562 138   19 123 415   -438 723 

A.III. Dlhodobý finančný majetok 250 000   5 500 000   +5 250 000 

B. Obežný majetok 17 076 047 46,2 16 465 977 40 -610 070 

B.I. Zásoby 172 376   216 014   +43 638 

B.II. Dlhodobé pohľadávky 12 000 000   11 000 000   -1 000 000 

B.III. Krátkodobé pohľadávky 4 727 695   4 862 935   +135 240 

B.IV. Krátkodobý finančný majetok 0   0   0 

B.V. Finančné účty 175 976   387 028   +211 052 

C. Časové rozlíšenie 27 997 0,1 27 223 0,1 -774 

C.1 Náklady budúcich období 15 546   16 059   +513 

C.2 Príjmy budúcich období 12 451   11 164   -1 287 

 
 

Oproti minulému účtovnému obdobiu došlo k zvýšeniu hodnoty majetku  spoločnosti o 4 198 469,- EUR.  

Neobežný majetok sa zvýšil o 4 809 313,- EUR hlavne z dôvodu nákupu majetkového podielu spoločnosti 

SIRS - Akvizície, a. s. v hodnote 5 500 000,- EUR. Tiež došlo k splateniu pôžičky z roku 2013 vo výške 250 

000,- EUR. 

Spoločnosť vykazuje pokles hodnoty hmotného majetku (z titulu odpisov) i napriek nákupu 15 kusov 

autobusov prímestskej dopravy. 

Obežný majetok sa znížil o 610 070,- EUR. Podstatnú časť tvorí pohľadávka z  predaja akcií spoločného 

podniku v roku 2015. Krátkodobé pohľadávky stúpli presunom čiastky predstavujúcej krátkodobú časť 

splátky vyššie uvedenej pohľadávky z predaja akcií.  

Stav na finančných účtoch sa významne nezmenil, a preto spoločnosť bola nútená pokračovať v zmluve 

o bežnom bankovom úvere. 

Časové rozlíšenie na strane aktív predstavuje náklady na vopred uhradený nájom nebytových priestorov, 

ako aj náklady na dopravné licencie. Súčasťou sú aj príjmy za refakturácie nákladov spojených s nájmom 

nebytových priestorov, ako aj platby z dopravných kariet v rámci zúčtovacieho systému. 
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údaje v eurách 

  Položka súvahy 
k 31.12.2016 k 31.12.2017 

Rozdiel 
v eurách v % v eurách v % 

  SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY 36 926 479 100 41 124 948 100 +4 198 469 

A. Vlastné imanie 13 575 243 36,8 13 770 741 33,5 +195 498 

A.I. Základné imanie 11 045 035   11 045 035   0 

A.II. Emisie ážio 0   0   0 

A.III. Ostatné kapitálové fondy 10 235   10 235   0 

A.IV. Zákonné rezervné fondy  1 329 067   1 423 753   +94 686 

A.V. Ostatné fondy zo zisku 0   0   0 

A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia 0   0   0 

A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov 244 041   496 219   +252 178 

A.VIII Výsledok hospodárenia za bežného ÚO 946 865   795 499   -151 366 

B. Záväzky 23 351 236 63,2 27 347 352 66,4 +3 996 116 

B.I. Dlhodobé záväzky  12 732 265   13 026 892   +294 627 

B.II. Dlhodobé rezervy 479 256   512 459   +33 203 

B.III. Dlhodobé bankové úvery 0   3 276 000   +3 276 000 

B.IV. Krátkodobé záväzky 8 670 327   7 495 716   -1 174 611 

B.V. Krátkodobé rezervy 648 112   731 288   +83 176 

B.VI. Bežné bankové úvery 821 276   2 304 997   1 483 721 

B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci 0   0   0 

C. Časové rozlíšenie 0   6 855 0,1 6 855 

 
 

Základné imanie  vo výške 11 045 035,- EUR je zapísané v obchodnom registri od roku 2006. 

Ostatné kapitálové fondy vo výške 10 235,- EUR vyplývajú z precenenia pozemkov podľa privatizačného 

projektu z roku 2002. 

 

Zákonné rezervné fondy obsahujú: 

- rezervný fond pri vzniku akciovej spoločnosti vo výške 604 652,- EUR 

- zákonný rezervný fond, tvorený zo zisku od roku 2005 a ktorý sa v roku 2017 zvýšil 

     o tvorbu vo výške 94 686,- EUR 

Výsledok hospodárenia  minulých rokov predstavuje nerozdelenú časť výsledku hospodárenia za roky 2015 

a 2016. 

Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie sa medziročne znížil o 151 366,- EUR Za rok 2017, vznikla 

daňová povinnosti zo splatnej dane z príjmu, ktorá znížila účtovný výsledok hospodárenia roku 2017. 
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Zvýšenie dlhodobých záväzkov o 294 627,- EUR je v dôsledku pokračovania ďalšieho procesu obnovy 

vozidlového parku, nákup autobusov v objeme 3 874 167,- EUR. Naopak dlhodobé záväzky klesli o presun 

splátok do krátkodobých záväzkov splatných v roku 2017 vo výške 3 407 934,- EUR. 

Taktiež sa znížil dlhodobý záväzok, ktorý predstavuje položku odloženej dane z príjmov k 31.12.2017, a to 

o čiastku 175 842,- EUR.  

Položku dlhodobé rezervy predstavuje tvorba rezervy na odchodné zamestnancov, ktorá sa zvýšila o 33 

203,- EUR.  

Dlhodobé bankové úvery predstavuje dlhodobá časť úveru, ktorý spoločnosť čerpala na nákup majetkového 

podielu SIRS - Akvizície, a. s. 

Krátkodobá časť záväzkov sa znížila  celkom o 1 174 611,-  EUR, nakoľko došlo k poklesu záväzkov 

vyplývajúcich zo splátkového predaja autobusov, k poklesu došlo z dôvodu ukončenia splátok autobusov 

z roku 2008, 2009 a 2010. V rámci krátkodobých záväzkov došlo k zvýšeniu u  záväzkov z obchodného styku 

o 249 735,- EUR (hlavne z dôvodu obnovy SŠHR), ako aj u daňových záväzkov o 361 194,- EUR vyplývajúce 

hlavne z nárastu daňovej povinnosti dane z príjmu PO za rok 2017. 

Nárast  v položke  krátkodobé rezervy  je spôsobený vyššou tvorbou rezervy na nevyčerpanú dovolenku 

ako aj odchodné zamestnancov  

Bežné bankové úvery  predstavujú čerpanie úveru z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov 

spôsobeného zníženou tvorbou zdrojov (odpisov) na splátky autobusov, ako aj zvýšením pohľadávky voči 

VÚC. Zároveň tu vstupuje aj krátkodobá časť úveru na nákup majetkového podielu vo výške 1 034 400,- 

EUR. 

Položka výdavky budúcich období predstavuje bankový poplatok za monitorovanie kontokorentného  účtu 

za rok 2017 finančne vysporiadaný v januári roku 2018.  

 

3.5. Informácie o stave a vývoji zamestnanosti 

    SAD Trenčín, a. s. zamestnávala v roku 2017 celkom 600  zamestnancov. Priemerná mesačná mzda 

na zamestnanca predstavuje za sledované obdobie čiastku 1 032,92 EUR (nárast oproti r. 2016 o 59,61 EUR, 

t. j. o 6,1 %). 

Vývoj štruktúry zamestnancov ( priemerný prepočítaný stav ) : 

kategória 
počet zamestnancov 

rozdiel 2017-2016 
2015 2016 2017 

Vodiči autobusov 492 492 493 1 

OR, OP 21 21 21 0 

THZ 87 87 86 -1 

SPOLU 600 600 600 0 
 



 20 

 

Počet zamestnancov zaznamenáva zastabilizovaný stav vo všetkých kategóriách zamestnancov. V kategórii 

vodič sa  perspektívne situácia na trhu práce stáva zložitou a pre budúce obdobia bude potrebné využívať 

všetky dostupné prostriedky na výchovu stabilných zamestnancov. 

 

Vývoj priemernej mzdy zamestnancov 

údaje v eurách 

kategória 
priemerná mzda rozdiel  

2017-2016 2015 2016 2017 

Vodiči autobusov 910,08 946,69 1 009,16 62,47 

OR, OP 697,58 745,02 787,64 42,62 

THZ 1 124,64 1 181,13 1 228,38 47,25 

SPOLU 933,92 973,31 1 032,92 59,61 

 

 

3.6. Ostatné informácie 

           Spoločnosť nerealizuje výskumnú a vývojovú činnosť. V priebehu roka 2017 nadobudla majetkovú 

účasť spoločnosti SIRS - Akvizície, a. s., s cieľom diverzifikovať podnikateľské riziká v prípade poklesu 

výkonov v autobusovej doprave.  

Po dátume 31.12.2017 do dňa vydania tejto výročnej správy nenastali udalosti osobitného významu, ktoré 

by mali vplyv na účtovnú závierku a zverejňovanie informácii za rok 2017. 
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4. Dopravno – technická časť 

4.1.  Dopravná činnosť 

SAD Trenčín, a. s.  vykazuje v majetku k 31. 12. 2017  -  331 autobusov v nasledovnom členení: 
 

doprava počet autobusov 

prímestská 273 

mestská 42 

nepravidelná a diaľková  16 

SPOLU: 331 

 
  
Spoločnosť Slovenská autobusová doprava Trenčín, a. s. vykonávala v roku 2017 všetky autobusové linky 

na základe platných dopravných licencií. Naša spoločnosť poskytuje dopravné služby  hlavne v okresoch 

Považská Bystrica, Púchov, Ilava, Trenčín, Nové Mesto nad Váhom  a Myjava. 

Hlavná podnikateľská aktivita spoločnosti je verejná osobná cestná doprava. V tomto segmente má 

dominantnú pozíciu prímestská autobusová doprava. Mestskú dopravu zabezpečujeme v meste Trenčín 

a Nové Mesto nad Váhom. Diaľková autobusová doprava je doplnková činnosť, nakoľko  železničná doprava 

významne konkuruje v tomto segmente verejnej osobnej dopravy. Pravidelne už 34 rokov v letnej sezóne  

zabezpečujeme medzinárodnú pravidelnú autobusovú linku Trenčín – Makarská (Chorvátska republika). 

V roku 2016 sme obnovili prevádzku medzinárodnej pravidelnej autobusovej linky Trenčín – Pula 

(Chorvátska republika), ktorú sme zabezpečovali i v roku 2017. 

 

Nasledujúce tabuľky predstavujú skladbu a vek vozidlového parku SAD Trenčín a. s. k 31.12.2017 

v roku priemerný vek vozidiel v rokoch 

2005 14,81 

2006 12,11 

2007 11,01 

2008 10,33 

2009 4,37 

2010 4,04 

2011 4,08 

2012 4,80 

2013 5,58 

2014 6,53 

2015 7,39 

2016 7,20 

2017 7,68 
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druh dopravy typ vozidla počet priemerný vek 

prímestská 

Crossway  221   

Crossway 12 m 5   

Crossway nízkopodlažný 8   

Karosa C 954  39   

SPOLU 273 7,21 

mestská 

Crossway LE 16   

Karosa 961, 952 19   

Citelis 12 m 5   

Citelis 18 m klb. 1   

Crossway 1   

SPOLU 42 9,6 

ostatná 

Magelys 2   

Karosa C 954 8   

Karosa LC 956 Iveco 4   

Mercedes Turismo 1   

Crossway  1   

SPOLU 16 10,56 

SPOLU AUTOBUSOV  331 7,68 

 

 

Prímestská autobusová doprava. 

 Zabezpečili sme obslužnosť územia v prímestskej doprave v období roku 2017 v súlade 

s dopravnými licenciami a uzatvoreným dodatkom k  Zmluve  o výkonoch vo verejnom záujme vo 

vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave pre rok 2017 s Trenčianskym samosprávnym krajom. 

Platnosť vnútro krajových prímestských licencií je do roku 2023. 

 

Spoločným rozhodnutím spoločnosti s objednávateľom dopravy spoločnosť pokračovala v  obnove 

vozidlového parku kúpou ďalších siedmich autobusov značky IVECO Crossway a ôsmich nízkopodlažných 

autobusov IVECO.  
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             V letnej sezóne 2017 boli uvedené do prevádzky dva autobusy s prívesným vozíkom pre 24 bicyklov 

na  linkách do Dubodiela a  do Beckova. V roku 2018 predpokladáme ponechanie prevádzky cyklobusu do 

Dubodiela, kde sa nachádzajú mnohé cyklotrasy. V spolupráci s TSK sme zmenili trasu druhého cyklobusu  

v smere Trenčín-Nová Dubnica-Dubnica nad Váhom-Ilava-Valaská Belá- Nitrianske Rudno s potenciálom 

cestujúcich na trase vo výške cca 110 tisíc obyvateľov.  

 

             Informovanie cestujúcej verejnosti o zmenách cestovných poriadkov je zabezpečované formou 

oznamov zmien k platnosti nových cestovných poriadkov na webových stránkach našej spoločnosti a na 

výveskách jednotlivých autobusových zastávok. Pri zmenách trasovania linky vyvolaných opravami ciest, 

resp. investičnou výstavbou na dopravnej infraštruktúre (výstavba kanalizácie, plynovodu, vodovodu), 

konaním jarmokov a iných športových či kultúrnych podujatiami i oznamami v konkrétnych autobusoch na 

dotknutej trase. 

V roku 2017 zmeny cestovných poriadkov SAD Trenčín a. s.  sa uskutočnilo v siedmich termínoch celkovo 

cca u 199 liniek (aj opakovane na jednej), pričom zmeny na výveskách sme museli realizovať i z dôvodu 

zmien cestovných poriadkov susediacich dopravcov v počte ďalších troch termínoch. V roku 2017 sme 

zaviedli tri nové zastávky:  Skalka nad Váhom - kláštor, Trenčín - Stavokov, Trenčín - Laugarício. Opravili sme 

cca 12 označníkov  po nehodách, resp. škodách spôsobených vandalmi.  
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V roku 2017 sme zakúpili 15 nových moderných autobusov v prímestskej doprave. 

 

 

 

 

Mestská autobusová doprava (MHD). 

            Dopravná obslužnosť mesta Trenčín bola zabezpečovaná v súlade s udelenými dopravnými 

licenciami a uzatvorenou Zmluvou  o výkonoch vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave na 

území Mesta Trenčín pre rok 2017 s Mestom Trenčín.  

Z dôvodu zlepšenia služieb pre cestujúcu verejnosť a rozšírenia dopravnej ponuky pre občanov 

a návštevníkov mesta Trenčín sme v spolupráci s mestom Trenčín a Trenčianskym samosprávnym krajom 

realizovali prvú etapu integrovaného dopravného systému na území mesta Trenčín. Územie mesta je 

definované autobusovými zastávkami MHD a zastávkami prímestskými na území  mesta Trenčín. 

K spusteniu tohto systému bolo potrebné zo strany Mesta Trenčín schváliť novú tarifu, ktorá zohľadňovala 
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a prispôsobovala sa tarife a tarifným skupinám v prímestskej autobusovej doprave na území Trenčianskeho 

samosprávneho kraja. S platnosťou od 01.07.2017 sa spustila na definovanom území prevádzka jednotného 

odbavovania cestujúcich v autobusoch prímestskej dopravy  v jednotných cenách podľa cenníka tarify MHD 

Trenčín na základe trojstrannej zmluvy (Mesto Trenčín, VÚC, SAD Trenčín, a. s.). Už po prvom skúšobnom 

období, ktoré v zmysle zmluvy bolo stanovené do 31.12.2017, boli výsledky rastu prepravených osôb vo 

vymedzenom okruhu mesta Trenčín autobusmi prímestskej dopravy veľmi pozitívne - viď. tabuľka.  

 

mesiac 

počet prepravených osôb  
vo vozidlách prímestskej dopravy rozdiel 

rok 2016 rok 2017 

júl 9 394 9 488 94 

august 10 043 10 214 171 

september 12 195 12 398 203 

október 13 148 15 003 1 855 

november 13 533 15 131 1 598 

december 12 511 13 659 1 148 

 

 

Ostatná autobusová doprava  

V diaľkovej a medzinárodnej autobusovej doprave sme stabilne v roku 2017 prevádzkovali linky 

z Nového Mesta nad Váhom do Banskej Bystrice a z Trenčína do Banskej Bystrice. Ku koncu roku sme 

zaznamenali mierny pokles prepravených osôb. V roku 2018 budeme týmto linkám venovať zvýšenú 

pozornosť a podrobne ich analyzovať. 

V zmluvnej  doprave sme nadviazali kontakty a otvorili sme rokovania s niekoľkými výrobnými podnikmi, 

s ktorými v priebehu roka 2018 predpokladáme uzatvoriť zmluvy. 

V medzinárodnej autobusovej doprave sme pri výkonoch linky Trenčín - Makarska zaznamenali nárast 

cestujúcich a dúfame, že sa už nebudú opakovať nepriaznivé čísla z roku 2016. V roku 2017 sme tiež 

pokračovali v prevádzke linky Trenčín - Pula s miernym nárastom cestujúcich, kde by sme radi pokračovali 

aj v nasledujúcej letnej sezóne 2018. 

 

Ukazovateľ výkonnosti ubehnuté kilometre:     

V prímestskej autobusovej doprave sme v roku 2017 zaznamenali mierny úbytok kilometrických výkonov 

o 122 tis.km. Tento pokles bol spôsobený nižším počtom pracovných dní  v roku 2017. Ďalším z dôvodov je 

ústup investičných projektov z obsluhovaného územia, ktoré zvyšovali kilometrický nábeh z dôvodu dlhých 

obchádzok. 
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Od 01.08.2016 nedošlo k výrazným zmenám cestovných poriadkov MHD Trenčín. K miernemu nárastu 

kilometrických výkonov  došlo len z dôvodu obsluhy územia mestskej časti Záblatie s napojením do 

obchodného centra Laugarícia v termíne od 01.04.2017. 

V nepravidelnej doprave došlo k miernemu nárastu výkonov v porovnaní s rokom 2016. Zvýšenie 

kilometrických výkonov došlo z dôvodu nasadenia nových autobusov Magelys na zájazdové dopravy po 

území Európskej únii. 

 

Ukazovateľ výkonnosti merná spotreba PHM v litroch na 100 km: 

Takmer vo všetkých dopravných činnostiach sme v roku 2017 zaznamenali zvýšenie spotreby, hlavne  

v prímestskej doprave o 0,32 l/100 km oproti roku 2016. Je to hlavne z dôvodu zmeny v smernici  č. 12 

„Normovanie a vyhodnocovanie spotreby pohonných hmôt motorových vozidiel“ s platnosťou od 

01.01.2017, kde sa zmenil spôsob uznávania normy spotreby nafty vo vzťahu ku spotrebe klimatizácie. 

Zaviedli nové teplotné štandardy, ktoré sú pre vodičov záväzné.  

Toto zvýšenie spotreby očakávame i v roku 2018, nakoľko v roku 2017 sme preklímovali v hodinách cca 70% 

z objemu klímovania autobusov v SAD Žilina a. s., ktorá tuto zmenu normovania zaviedla cca pred dvomi 

rokmi.  

 

Ukazovateľ výkonnosti tržba z dopravy: 

V roku 2017 sme v  prímestskej doprave  opäť zaznamenali pokles tržieb z dopravy o 369 tis. EUR, ktorý bol 

spôsobený poklesom počtu prepravených osôb za sledované obdobie. Aj napriek opatreniam na stabilizáciu 

počtu prepravených osôb (riadený prestup cestujúcich bez zvýšenia ceny cestovného,  zavedenie tzv. 

nultého tarifného pásma, zavedenie jednotnej tarify na území mesta Trenčín v rámci autobusov prímestskej 

dopravy) pripravujeme v spolupráci s VÚC aj ďalšie opatrenia, ako napr. pásmový časový cestovný lístok. 

Mierny pokles tržieb z dopravy v roku 2017 oproti roku 2016 sme zaznamenali o 43 tis. EUR aj v MHD 

Trenčín. Tento pokles spôsobila zmena ceny časových lístkov k termínu 01.08.2016, ktorý však priniesol 

zvýšenie počtu prepravených osôb v MHD Trenčín o 1,25%. 

V oblasti diaľkovej a medzinárodnej diaľkovej dopravy sme zaznamenali stabilizáciu tržieb, i keď 

podrobnejšou analýzou sme  zistili poklesy cestujúcich na diaľkových linkách do Banskej Bystrice, ktorý 

pravdepodobne súvisí so zmenou cenovej politiky ŽSSK z novembra 2014, ktorá negatívne zasiahla tržby 

hlavne  v diaľkovej autobusovej doprave. 
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Prehľad ukazovateľov v autobusovej doprave 
 

ukazovateľ obdobie 
prímestská 

doprava 
diaľková 
doprava 

MHD 
pravidelná 

doprava 
spolu 

príležitostná 
a ostatná 
doprava 

doprava           
spolu 

Ubehnuté km 
  ( v tis. km) 

2015 15 120 304 1 918 17 342 673 18 015 

2016 15 050 278 1 919 17 247 652 17 899 

2017 14 928 281 1 944 17 153 694 17 847 

Rozdiel r.2017 
a r.2016 ( v tis. km) 

  -122 3 25 -94 42 -52 

  

Spotreba PHM 
 (v tis. litrov) 

2015 3 741,7 78,9 595,6 4 416,20 179,9 4 596,1 

2016 3 708,2 71,6 599,5 4 379,3 172,2 4 551,5 

2017 3 725,5 72,4 609,6 4 407,50 184,5 4 592,0 

Rozdiel r.2017 
a r.2016 ( v tis. litrov) 

  17,3 0,8 10,1 28,2 12,3 40,5 

  

Merná spotreba PHM  
(v lit./ 100 km) 

2015 24,75 25,95 31,05 25,47 26,73 25,51 

2016 24,64 25,8 31,24 25,39 26,4 25,43 

2017 24,96 25,76 31,36 25,7 26,57 25,73 

Rozdiel r.2017a r.2016 
(v  lit./100km) 

  0,32 -0,04 0,12 0,31 0,17 0,30 

  

Tržby z dopravy 
 ( v tis. EUR) 

2015 8 675 278 1 486 10 439 896 11 335 

2016 8 172 242 1 439 9 853 890 10 743 

2017 7 803 250 1 396 9 449 949 10 398 

Rozdiel r.2017 
a r.2016 ( v tis. EUR) 

  -369 8 -43 -404 59 -345 

  

Prepravené osoby  
( v tis. osôb) 

2015 15 894 101 5 479 21 474 1 249 22 723 

2016 15 214 85 5 373 20 672 1 249 21 921 

2017 14 599 85 5 442 20 126 1 254 21 380 

Rozdiel r.2017 
a r.2016 ( v tis. os.) 

  -615 0 69 -546 5 -541 

  

Náhrada preukázanej 
straty  

(v tis. Eur) 

2015 11 343   2 153 13 496   13 496 

2016 11 660   2 002 13 662   13 662 

2017 13 299   2 199 15 498   15 498 

Rozdiel r.2017 
a r.2016 ( v tis. EUR) 

  1 639   197 1 836   1 836 
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4.2. Kvalita dopravy 

 
          Celkovú kvalitu verejnej osobnej dopravy ovplyvňuje množstvo kritérií. Tieto kritériá reprezentujú 

zákazníkov a pohľad na poskytovanú službu. Existujú normy, ktorých účelom je zvýšiť úroveň kvality 

v prevádzke verejnej dopravy, ako aj obrátiť pozornosť na potreby a očakávania zákazníkov. Meranie kvality 

dopravy v podmienkach SAD Trenčín, a. s. vykonáva samostatné oddelenie, ktoré sleduje kritériá kvality 

stanovené podľa slovenskej technickej normy STN EN 15140:2006. Príslušné merania kvality poskytovanej 

služby vykonávajú počas prevádzky, kombináciou kontroly vyškolených kontrolórov a technických 

prostriedkov kontinuálne alebo formou náhodného výberu . 

Kritériá kvality: 

Presnosť autobusovej dopravy – prevádzka je zabezpečovaná v súlade s platnými cestovnými poriadkami. 

Odchýlka je prípustná v tolerancii 0 až 3 minúty. Ukazovateľ je splniteľný a splnený na všetkých 

prevádzkach. Predstavenstvo spoločnosti navrhuje zvýšiť kritérium kvality zo 60% na 70% v roku 2019.  

Čistota a vzhľad autobusov – hodnotí sa čistota exteriéru a najmä interiéru vozidiel – okná, sedačky 

a podlaha. Subjektívny pohľad na čistotu, ale odhliadnúc od vplyvov počasia, vozíme sa v čistých 

autobusoch. 

Uniformnosť oblečenia vodičov – hodnotí sa ustrojenosť vodičov služobnými uniformami. Kritérium 

nesplnila prevádzka MHD Trenčín. V roku 2019 plánujeme zintenzívniť kontrolu tohto ukazovateľa. 

Odjazdené spoje – sleduje sa percento vynechaných spojov. Bezproblémový ukazovateľ, najväčšie percento 

neodjazdených spojov je na prevádzke Trenčín.  

Správanie vodičov – hodnotí sa najmä na základe mystery shoppingov. Štandardom poskytnutej služby je 

slušné a úctivé správanie sa vodiča. Neprípustné je vulgárne vystupovanie, bezdôvodné odmietnutie 

z prepravy, fajčenie vo vozidle a rozdiel medzi počtom cestujúcich vo vozidle a počtom predaných lístkov. 

Správanie vodičov je na dobrej úrovni, počas vykonávania kontroly nie sú zaznamenané zásadné 

nedostatky. 

Rizikové situácie – podmienkou je, že cestujúci sa v autobuse nestretne so situáciou, ktorá by mohla ohroziť 

jeho bezpečnosť, zdravie a život preto, že vodič je pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky. V roku 

2017 bola 1 pozitívna dychová skúška na alkohol na prevádzke Ilava. 

ukazovateľ plán skutočnosť 

presnosť dopravy 60% 77,90% 

čistota a vzhľad autobusov 80% 99,90% 

uniformnosť oblečenia vodičov 90% 93,10% 

odjazdené spoje 98% 99,90% 

správanie vodičov 90% 97,60% 

rizikové situácie 100% 99,90% 
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4.3. Marketingové aktivity v doprave 

 

            Vzhľadom na neustály každoročný pokles prepravených osôb v autobusovej hromadnej doprave sú 

služby našej spoločnosti vnímané ako nevyhnutné, a tak dopravca vyvíja maximálne úsilie pri hľadaní 

nástrojov vedúcich k znižovaniu poklesu cestujúcich vo verejnej autobusovej doprave. Proces sa hodnotí 

z pohľadu úprav tarifných podmienok cestujúcich, zvyšovaním kvality dopravy poskytovaných služieb 

a zvýšenou marketingovou aktivitou v segmente verejnej dopravy. 

 

Úprava tarifných podmienok 

Zavedenie tzv. „nultého pásma“ pre cestujúcich na kratšiu vzdialenosť. Na základe uvedených údajov v 

tabuľke je možné konštatovať, že prijaté opatrenie malo za následok zvýšenie počtu prepravených osôb pri 

ich súčte, pásma 0 až 2 km a pásma 3 až 4 km, do pôvodného tarifného pásma. 

 

pásmo tarifná vzdialenosť 
tržby v eurách 

rozdiel v eurách 
2016 2017 

0 0-2 191 157 229 818 38 661 

1 3-4 667 408 633 868 -33 540 

2 5-7 1 635 229 1 582 024 -53 205 

3 8-10 1 426 423 1 365 416 -61 007 

4 11-13 1 355 638 1 296 225 -59 413 

5 14-17 1 323 670 1 243 926 -79 744 

6 18-20 540 863 498 596 -42 267 

7 21-25 510 338 472 235 -38 103 

 

pásmo tarifná vzdialenosť 
počet cestujúcich 

rozdiel osoby 
2016 2017 

0 0-2 916 349 1 080 684 164 335 

1 3-4 1 708 602 1 651 270 -57 332 

2 5-7 3 586 943 3 489 507 -97 436 

3 8-10 2 775 938 2 643 249 -132 689 

4 11-13 2 379 263 2 250 854 -128 409 

5 14-17 2 034 720 1 878 750 -155 970 

6 18-20 793 462 705 706 -87 756 

7 21-25 510 338 472 235 -38 103 
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Zvyšovanie kvality prepravy 

Dopravca zaviedol zmeny v smernici  č. 12 „Normovanie a vyhodnocovanie spotreby pohonných hmôt 

motorových vozidiel“ s platnosťou od 01.01.2017, kde sa zmenil spôsob uznávania normy spotreby nafty 

vo vzťahu ku spotrebe klimatizácie. Zaviedol nové teplotné štandardy, ktoré sú pre vodičov záväzné. 

Nastavili sme  ich na základe analýzy európskych noriem a usmernení, osobitne pre zimné, prechodné a pre 

letné obdobie. Tento krok smeroval k zvýšeniu kvality cestovania našich cestujúcich, ktorý určite ocenia. 

 

Zvyšovanie kvality poskytovaných služieb - WiFi v autobusoch 

V novembri 2017 rozšírila SAD Trenčín, a. s. službu WiFi zadarmo o ďalších 15 prímestských autobusov. 

Celkovo túto službu poskytujeme v 105 autobusoch prímestskej dopravy, 40 autobusoch MHD mesta 

Trenčín ako aj autobusoch diaľkových liniek. 

  

Informačný systém pre cestujúcu verejnosť 

Na konci roku  2017 boli zakúpené informačné tabule, ktoré budú umiestnené na ulici Hasičská v Trenčíne. 

Je to z pohľadu frekvencie cestujúcich, ako i z pohľadu počtu spojov, jedna z najdôležitejších zastávok 

v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja. Tabule budú súčasne zobrazovať reálne odchody 

autobusových spojov pre prímestskú autobusovú dopravu a MHD Trenčín. 

 

Zvyšovanie bezpečnosti cestujúcich 

V roku 2017 sme vybavili autobusy prímestskej a mestskej dopravy samolepkami upozorňujúcimi na riziko 

prechádzania cestujúcich na druhú stranu cesty spoza stojaceho autobusu - viď. obrázok. 
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E-shop 

Internetová aplikácia  https://eshop.dopravnakarta.sk/sadtn/ umožňuje zjednodušenie a urýchlenie 

tarifného vybavenia cestujúcich prostredníctvom ponuky nasledovných služieb:  

         - predaj bezkontaktnej čipovej karty – karty dopravcu emitovanej SAD Trenčín, a. s. 

         - plnenie elektronickej peňaženky vybraných typov kariet  

         - predaj časového predplatného lístka na Dopravnú  kartu dopravcu.   

Ponúkané spôsoby platieb:   

         - Internetbanking (SporoPay, TatraPay,  ePlatby, platba platobnými kartami) 

         - prevod na účet - klienti, ktorí nemajú zriadenú službu internetbanking, majú možnosť  

           zrealizovať platbu zo svojho účtu vo vlastnej banke na účet SAD Trenčín, a. s.  

 

Mobilná aplikácia – UBIAN 

Ako jeden z prvých dopravcov  sme v októbri 2016 pristúpili k spusteniu  mobilnej aplikácie UBIAN. Naši 

cestujúci tak môžu ako prví otestovať kombináciu moderných technológií a pohodlného cestovania, ktorú 

im prináša naša spoločnosť. Aplikácia pomáha cestujúcim, ktorí využívajú verejnú dopravu. Stačí mobilný 

telefón alebo tablet a priamo z miesta, na ktorom sa cestujúci nachádza, môže zistiť všetko o doprave do 

cieľa svojej cesty. Aktuálne aplikácia spája a bez obmedzení naviguje cestujúcich mestskou hromadnou 

dopravou a prímestskou autobusovou dopravou, 

ktoré sú najviac využívanými typmi verejnej 

dopravy. Samotná obsluha mobilnej aplikácie UBIAN 

je jednoduchá. Do vyhľadávacieho riadku vo vrchnej 

časti displeja cestujúci napíše, kam sa chce dostať 

a aplikácia mu postupne ponúkne návrhy na cieľové 

zastávky. Na zobrazenej mape vidí svoju polohu, 

zastávky na ním zvolenej trase a prestupové stanice 

na ďalšie spoje. Užívatelia aplikácie si môžu 

skontrolovať aj aktuálnu polohu spojov a dostanú 

informácie o ich meškaní. Medzi výhody aplikácie 

patrí napr. aj upozornenie počas cestovania na 

zastávku, kde máte vystúpiť alebo prestúpiť na ďalší 

spoj. Ak zmeškáte, aplikácia vám navrhne ďalšie 

vhodné spoje.  

 

 

https://eshop.dopravnakarta.sk/sadtn/
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Iné marketingové aktivity 

V októbri roku 2017 sme sa zúčastnili v spolupráci so 

spoločnosťou TransData „Dňa otvorených dverí 

Trenčianskeho samosprávneho kraja“. Predviedli sme 

naše dispečerské pracovisko, informačný systém 

v autobusoch, prívesný vozík pre cyklobus,  ako i novú 

generáciu elektronickej  pokladne „Vesna“.  
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5. Prílohy 

 

• Správa audítora vrátane správy o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierky 

• Účtovná závierka k 31.12.2017 
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