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Úvod   

  

Povinnosť vypracovať správu o činnosti organizácie spoločnosti za rok 2019 vyplýva 

z čl. II, bodu 9 Mandátnej zmluvy. 

  

  

Všeobecné údaje  

  

1. Názov a sídlo spoločnosti, zostavujúcej výročnú správu   

  

Spoločnosť IDS Východ, s.r.o. (ďalej len Spoločnosť) bola do obchodného registra 

zapísaná 08.10. 2020 (Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka 

číslo: 47373/V). 

  

 

2. Hlavná činnosť spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra  

  

- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby;   

- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov;   

- počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov;  

- administratívne služby; 

- reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky; 

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 

(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod); 

- prenájom hnuteľných vecí; 

- informačná činnosť; 

- skladovanie a pomocné činnosti v doprave. 

  

  

3. Počet zamestnancov   

  

Počet zamestnancov Spoločnosti v roku 2019 bol 6, a to 4 zamestnanci na trvalý 

pracovný pomer a 2 zamestnanci pracujúci na dohodu o pracovnej činnosti.   

  

  

4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky  

    

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2019 je vyhotovená za účtovné obdobie 

október.2019 až december.2019 (čo predstavuje obdobie od založenia spoločnosti do 

konca kalendárneho roku 2019). 

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

o účtovníctve. 

 

  



5. Zoznam členov štatutárnych orgánov Spoločnosti  

  

Štatutárnym orgánom Spoločnosti v roku 2019 boli konatelia:  

- Ing. Milan Škorupa, PhD.  

- Ing. Radovan Hužvík                                                     

  

  

6. Štruktúra spoločníkov s uvedením absolútnej a relatívnej výšky ich podielov na 

základnom imaní  

  

Štruktúra spoločníkov Spoločnosti bola k 31.12.2019 takáto:  

  

  

  

  

7. Správa o činnosti Spoločnosti a stave jej majetku  

  

Spoločnosť začala fungovať v mesiaci október 2019. Priestory na zabezpečenie 

administratívneho chodu spoločnosti sme dostali do užívania od 1.1.2020. Do 

pracovného pomeru boli prijatí štyria zamestnanci na trvalý pracovný pomer a dvaja 

zamestnanci na dohodu o pracovnej činnosti, ktorí zabezpečovali všetky povinnosti 

vyplývajúce z Mandátnej zmluvy, ako aj ostatné povinnosti v súvislosti so zahájením 

chodu samotnej spoločnosti. 

 

Spoločnosť v roku 2019 uzatvorila 14 zmlúv. Zmluvy, u ktorých zo zákona vyplýva 

povinnosť zverejnenia, sú zverejnené v obchodnom vestníku, nakoľko webová stránka 

spoločnosti je v procese tvorby. 

 

Čo sa týka odbornej činnosti, Spoločnosť v roku 2019 vykonávala predovšetkým 

nasledujúce aktivity: 

- Práca na zmenách cestovných poriadkov od 15. decembra 2019 a od 1. januára 

2020, najmä zavádzanie systémových zmien na vybraných linkách (napr. taktová 

doprava na linke Stará Ľubovňa – Jakubany, Humenné – Snina, čiastočne Prešov – 

Bardejov). 

- Práca na Plánoch udržateľnej mobility PSK a KSK. 

  podiel na základom 

imaní 

 hlasovacie 

práva 

  €  %  % 

Košický samosprávny kraj  50 000  50,00  50,00 

Prešovský samosprávny kraj  50 000  50,00  50,00 

       

spolu  100 000  100,00  100,00 



- Práca na Plánoch dopravnej obslužnosti PSK a KSK. 

- Rokovania so ZSSK ohľadne koordinácie dopravných služieb. 

- Zahájenie komunikácie s mestami Prešov a Košice ohľadne inštitucionalizácie 

vzťahov krajských miest s IDS Východ, s.r.o. 

- Spolupráca a výmena skúseností s organizátormi IDS na Slovensku (Bratislavská 

integrovaná doprava, a.s., Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o.). 

- Zahájenie procesu obstarávania vizuálnej identity IDS Východ. 

- Práca na legislatívnych zmenách v oblasti verejnej dopravy (Vyhláška 5/2020 Z. z. 

Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú 

niektoré ustanovenia týkajúce sa objednávania verejnej osobnej dopravy). 

 

V roku 2019 sme do majetku spoločnosti nadobudli iba veci, ktoré sú 

charakterizované ako krátkodobý majetok (tento nie je predmetom 

odpisovania, avšak je zaradený do evidencie majetku spoločnosti).  

Jedná sa o nadobudnutie: 

 - IT vybavenie spoločnosti (notebooky, kopírka, zabezpečenie sieťového 

riešenia a bežné IT vybavenie pracoviska), 

- bežné kancelárske a administratívne vybavenie (prezentačná TV, 

kancelárske stoličky, administratívne potreby a pod.) 

 

 

8. Predpoklad budúceho vývoja činnosti Spoločnosti   

  

V najbližšom budúcom období sa Spoločnosť bude usilovať v maximálnej možnej miere 

napĺňať Plán hlavných činností IDS Východ, s.r.o. na rok 2020, ktorý dňa 02. 12. 2019 

na 1. zasadnutí valného zhromaždenia Spoločnosti zobrali spoločníci IDS Východ, s.r.o. 

na vedomie v nasledujúcej podobe: 

- Optimalizácia cestovných poriadkov v rámci funkčného regiónu Východné 

Slovensko a s tým spojené rokovania s primátormi miest, starostami obcí 

a dopravcami; 

- Postupné zavádzanie integrovaných taktových cestovných poriadkov; 

- Podieľanie sa na tvorbe legislatívnych návrhov v oblasti verejnej osobnej dopravy; 

- Zavádzanie nových produktov na zvyšovanie atraktivity verejnej dopravy; 

- Vyhodnocovanie pripomienok a návrhov k cestovným poriadkom; 

- Posudzovanie návrhov na udelenie a zmeny dopravných licencií a návrhov na 

zmeny cestovných poriadkov na území funkčného regiónu Východné Slovensko; 

- Zavedenie integrovaného prepravného poriadku IDS Východ a jeho postupné 

rozširovanie v rámci rôznych druhov verejnej osobnej dopravy; 

- Uzatvorenie zmluvného vzťahu IDS Východ, s.r.o. s mestami Prešov a Košice; 

- Tvorba tarify IDS Východ – séria rokovaní s objednávateľmi verejnej dopravy 

(PSK, KSK, Mesto Prešov, Mesto Košice, Ministerstvo dopravy a výstavby SR) 

s cieľom dosiahnuť konsenzus na podobe jednotnej zónovej tarify IDS Východ; 

- Podiel na tvorbe plánu dopravnej obslužnosti a zodpovednosť za kvalitu výstupov; 

- Práca na optimalizácii obsluhy funkčného regiónu Východné Slovensko 

železničnou osobnou dopravou – séria rokovaní s Ministerstvom dopravy 



a výstavby SR, ZSSK a ŽSR s cieľom zvýšenia ponuky a kvality spojení v zmysle 

budovania IDS; 

- Príprava zriadenia špecializovaného pracoviska pre dopravné modelovanie 

v Prešove; 

- Príprava návrhu znenia nových zmlúv o službách vo verejnom záujme pri 

prevádzkovaní prímestskej autobusovej dopravy v rámci funkčného regiónu 

Východné Slovensko; 

- Príprava podkladov pre budúce súťaže na prevádzkovateľov dopravných výkonov 

v prímestskej autobusovej doprave v rámci funkčného regiónu Východné 

Slovensko; 

- Vytvorenie technicko-technologických a kvalitatívnych štandardov verejnej 

dopravy; 

- Vytvorenie štandardov dopravnej obsluhy IDS Východ; 

- Návrh architektúry centrálneho dispečingu IDS Východ; 

 

Veci správneho a organizačného charakteru: 

- Vytvorenie webovej stránky spoločnosti; 

- Postupné rozširovanie aplikačného zázemia spoločnosti,  

- Očakávané doplnenie spoločnosti do stavu 10 zamestnancov do konca roka 2020. 
 

 

Stručný prehľad o stave ekonomických ukazovateľov za rok 2019: 

 

 2019 Stav k 31.12.2019 

A. VÝNOSY z HČ CELKOM 53 333 Eur 

Výnosy z predaja služieb 53 333 Eur 

B. NÁKLADY na HČ CELKOM:   47 584 Eur 

Spotreba materiálu 11 469 Eur 

Služby 5 287 Eur 

Osobné náklady  

(mzdové, sociálne, poistné) 
30 828 Eur 

C. ZISK (pred zdanením)  5 749 Eur 

  

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 



Organizačná štruktúra spoločnosti 

k 31.12.2019 
  

 

 

Zamestnanci na TPP:    Zamestnanci na DoPČ: 

- konateľ 1     - dopravný technológ 1 

- konateľ 2     - dopravný technológ 2 

- hlavný ekonóm spoločnosti 

- právnička spoločnosti 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konateľ 1         Konateľ 2 

Hlavný ekonóm Právnička spoločnosti 

Dopravný technológ 1 Dopravný technológ 2 



  

Ukazovatele práce a miezd   

 

 

Ukazovateľ k 31.12.2019 

Počet zamestnancov spolu 6 

z toho:  

Trvalý pracovný pomer 4 

Dohoda o pracovnej činnosti 2 

  

  

Ukazovateľ k 31.12.2019 

Osobné náklady  

Mzdové náklady 22 535 Eur 

Náklady na sociálne poistenie 7 932 Eur 

Sociálne náklady 361 Eur 

Osobné náklady spolu  30 828 Eur 

 

 

 

 

Ekonomické ukazovatele 

  

  

Peniaze a peňažné ekvivalenty  

(v €)   

  

 
Stav k 31.12.2019 

Peniaze v pokladnici - € 2 957 Eur 

Peniaze na  bežnom účte v banke 87 593 Eur 

Spolu (zostatok) 90 550 Eur 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Štruktúra imania spoločnosti  

  

 

Stav k 31.12.2019 

Základné imanie 100 000 Eur 

Výsledok hospodárenia (po zdanení) 4 432 Eur 

Vlastné imanie 104 432 Eur 

z toho:  

Krátkodobé rezervy   1 895 Eur 

  

  

  

1. Návrh na rozdelenie zisku v €  

  

O naložení s výsledkom hospodárenia (po zdanení) za účtovné obdobie 2019, v období 

od vzniku spoločnosti v októbri.2019 do konca kalendárneho roku 2019, vo výške 4 432  

Eur, rozhodne valné zhromaždenie.  

Dôvodom vzniku zisku za obdobie roku 2019 je odloženie nevyhnutných nákupov na 

riadny chod spoločnosti z mesiaca december 2019 na prvý kvartál roku 2020, a tým 

presunutie vynaloženia prostriedkov z roku 2019 na začiatok roka 2020. 

 

Návrh štatutárneho orgánu spoločnosti voči valnému zhromaždeniu na vysporiadanie 

zisku z obdobia roku 2019, je takýto: 

- Valnému zhromaždeniu sa navrhuje ponechanie zdaneného zisku z obdobia roku 2019 

na bežnom bankovom účte spoločnosti IDS Východ, s. r. o. .  

Navrhuje tak z dôvodu zabezpečenia finančných prostriedkov potrebných na nákup 

zariadenia a IT vybavenia spoločnosti. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Majetok a záväzky v € 

  

Prehľad z účtovnej závierky za rok 2019 

  

 Stav k 31.12.2019 

MAJETOK SPOLU 122 550 

Obežný majetok 122 550 

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY SPOLU 122 550 

Vlastné imanie  104 432 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 

(po zdanení) 
4 432 

Záväzky (krátkodobé + dlhodobé) 18 118 

 

 

Výnosy a náklady v €  

  

Prehľad z účtovnej závierky za rok 2019  

 

 31.12.2019 

Čistý obrat 53 333 

Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 53 333 

Tržby z predaja služieb  53 333 

Náklady na hospodársku činnosť spolu 47 584 

Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 11 469 

Služby 5 287 

Osobné náklady 30 828 

  

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 5 749 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením  5 749 

Daň z príjmov  1 317 

  

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení  4 432 

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  



 


