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Zápisnica  
z riadneho valného zhromaždenia 

spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s. 
uskutočneného dňa 27.06.2022 o 14:00 hod. na adrese Jankolova 6, 851 04 Bratislava 

 
1. Otvorenie, voľba orgánov a schválenie programu riadneho valného zhromaždenia 

V súlade so stanovami spoločnosti predseda predstavenstva PhDr. Branislav Masarovič otvoril 
riadne valné zhromaždenie o 14:00 hod., privítal prítomných akcionárov a ďalšie osoby prítomné 
na rokovaní riadneho valného zhromaždenia. PhDr. Branislav Masarovič uviedol, že toto riadne 
valné zhromaždenie bolo zvolané predstavenstvom spoločnosti podľa ustanovenia § 184 zákona 
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a článku VII. stanov spoločnosti. 
Pozvánka na rokovanie valného zhromaždenia bola doručená v zákonom stanovenej lehote do 
sídla akcionárov. Predstavenstvo v dodatočnej lehote doručilo akcionárom tiež materiály k 
prerokovávaným bodom dnešného valného zhromaždenia. Podľa výsledkov prezentácie sú na 
dnešnom valnom zhromaždení prítomní akcionári vlastniaci 33 195  akcií, čo predstavuje 100 % 
akcií spoločnosti. Podľa čl. VIII. ods. 3 Stanov spoločnosti je valné zhromaždenie 
uznášaniaschopné, pokiaľ sú prítomní akcionári, ktorí majú 100% všetkých hlasov.  

 
Následne PhDr. Branislav Masarovič predniesol návrh na voľbu orgánov riadneho valného 
zhromaždenia v zložení: predseda valného zhromaždenia - Mgr. Juraj Orvan, zapisovateľ – Ing. 
Matúš Kužel, overovatelia zápisnice - Mgr. Zuzana Trubíniová a Ing. Patrícia Mešťan. Nakoľko ide 
o dvoch akcionárov od voľby skrutátora sa upúšťa. PhDr. Branislav Masarovič vyzval prítomných 
akcionárov na prednesenie iných návrhov na zloženie orgánov valného zhromaždenia. Nikto z 
prítomných nemal námietky a iné návrhy na zloženie orgánov.  

 
Na to bolo pristúpené k hlasovaniu.   
 
Za:              33 195 hlasov, t.j. 100 % všetkých akcionárov   
Proti:    0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov   
Zdržalo sa:    0 hlasov, t.j. 0 %  všetkých akcionárov  
Neplatných hlasov:    0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov 
 
Uznesenie č. 1 

 
Valné zhromaždenie volí nasledovné orgány valného zhromaždenia: za predsedu valného 
zhromaždenia – Mgr. Juraja Orvana, za zapisovateľa – Ing. Matúša Kužela, za overovateľov 
zápisnice – Mgr. Zuzanu Trubíniovú a Ing. Patríciu Mešťan. 
 
Po zvolení orgánov riadneho valného zhromaždenia PhDr. Branislav Masarovič odovzdal slovo 
Mgr. Jurajovi Orvanovi, predsedovi valného zhromaždenia, za účelom ďalšieho vedenia rokovania 
valného zhromaždenia. Mgr. Juraj Orvan oboznámil prítomných s programom rokovania 
dnešného valného zhromaždenia podľa pozvánky doručenej akcionárom v lehote stanovenej 
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zákonom a stanovami spoločnosti:  
 

1. Otvorenie, voľba orgánov a schválenie programu riadneho valného zhromaždenia 

2. Správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti za rok 
2021 

3. Výročná správa za rok 2021 a Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2021 a návrh 
na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2021, stanovisko audítora 

4. Správa dozornej rady spoločnosti o činnosti za rok 2021 

5. Správa dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2021 a k návrhu 
na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2021 

6. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2021 a návrhu na 
vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2021 

7. Valorizácia miezd zamestnancov spoločnosti v súlade s kolektívnou zmluvou vyššieho 
stupňa na rok 2022 

8. Rôzne 

9. Záver     

 
Ďalej Mgr. Juraj Orvan informoval akcionárov, že vzhľadom na prítomnosť všetkých akcionárov 
je možné meniť, resp. dopĺňať program rokovania dnešného valného zhromaždenia v zmysle § 
185 ods. 2 Obchodného zákonníka. Na zmenu, resp. doplnenie programu, je potrebný súhlas 
všetkých akcionárov. Následne vyzval prítomných akcionárov k zmenám a doplneniam 
predneseného programu. Nakoľko akcionári nepredniesli žiadne návrhy na zmenu programu, 
Mgr. Juraj Orvan požiadal akcionárov o schválenie programu dnešného rokovania valného 
zhromaždenia v nasledovnom znení: 

 
1. Otvorenie, voľba orgánov a schválenie programu riadneho valného zhromaždenia 

2. Správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti za rok 
2021 

3. Výročná správa za rok 2021 a Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2021 a návrh 
na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2021, stanovisko audítora 

4. Správa dozornej rady spoločnosti o činnosti za rok 2021 

5. Správa dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2021 a k návrhu 
na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2021 

6. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2021 a návrhu na 
vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2021 

7. Valorizácia miezd zamestnancov spoločnosti v súlade s kolektívnou zmluvou vyššieho 
stupňa na rok 2022 
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8. Rôzne 

9. Záver     

 
Na to bolo pristúpené k hlasovaniu.  
  
Za:              33 195 hlasov, t.j. 100 % všetkých akcionárov   
Proti:    0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov   
Zdržalo sa:    0 hlasov, t.j. 0 %  všetkých akcionárov  
Neplatných hlasov:    0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov 
 
Uznesenie č. 2 

 
Valné zhromaždenie schvaľuje dnešný program rokovania valného zhromaždenia 
v nasledovnom znení:    
 

1. Otvorenie, voľba orgánov a schválenie programu riadneho valného zhromaždenia 

2. Správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti za rok 
2021 

3. Výročná správa za rok 2021 a Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2021 a návrh 
na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2021, stanovisko audítora 

4. Správa dozornej rady spoločnosti o činnosti za rok 2021 

5. Správa dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2021 a k návrhu 
na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2021 

6. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2021 a návrhu na 
vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2021 

7. Valorizácia miezd zamestnancov spoločnosti v súlade s kolektívnou zmluvou vyššieho 
stupňa na rok 2022 

8. Rôzne 

9. Záver     

 
2. Správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti za rok 2021 

V rámci druhého bodu rokovania Mgr. Juraj Orvan uviedol, že predstavenstvo spoločnosti 
štandardne ako každý rok pristúpilo v súlade so stanovami spoločnosti k vypracovaniu správy 
o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti za rok 2021. Táto správa bola zaslaná 
akcionárom spoločnosti v rámci materiálov na rokovanie valného zhromaždenia za účelom ich 
oboznámenia so správou. Následne predseda predstavenstva PhDr. Branislav Masarovič 
predniesol podstatné body správy predstavenstva za rok 2021 a informoval akcionárov o činnosti 
systému centrálneho dispečingu, o riešení problémov súvisiacich s nástupom nového dopravcu 
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prímestskej autobusovej dopravy v Bratislavskom kraji, o zavádzaní nového dizajn manuálu 
Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji do praxe a ďalších činnostiach, ktoré 
spoločnosť v roku 2021 realizovala.  
 
V súvislosti s údajmi uvedenými v správe predstavenstva Ing. Tatiana Kratochvílová zúčastnená 
za akcionára – hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu požiadala o informáciu, či sme 
zaznamenali nárast počtu cestujúcich oproti roku 2020, a to aj s ohľadom na zníženie ceny 
ročného predplatného lístka na sumu 199 EUR. V súčasnosti však ešte nemáme k dispozícii 
relevantné údaje, na základe ktorých by sme vedeli položenú otázku zodpovedať. Budeme však 
informovať zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy, keď získame potrebné údaje. Následne sa 
viedla tiež diskusia na tému zavedenia ročného predplatného cestovného lístka za 199 EUR 
a dôsledkov spojených so zrušením 15 minútového cestovného lístka.      
 
Po diskusii Mgr. Juraj Orvan vyzval akcionárov na prednesenie prípadných otázok, alebo 
pripomienok k správe. Vzhľadom na to, že akcionári nemali k správe žiadne otázky, resp. 
pripomienky predseda valného zhromaždenia vyzval akcionárov na hlasovanie.        

 
Na to bolo pristúpené k hlasovaniu.   
 
Za:              33 195 hlasov, t.j. 100 % všetkých akcionárov   
Proti:    0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov   
Zdržalo sa:    0 hlasov, t.j. 0 %  všetkých akcionárov  
Neplatných hlasov:    0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov 
 
Uznesenie č. 3 

 
Valné zhromaždenie berie na vedomie Správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave 
majetku spoločnosti za rok 2021. 
 

3. Výročná správa za rok 2021 a Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2021 a návrh na 

zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2021, stanovisko audítora 

 

Mgr. Juraj Orvan informoval akcionárov spoločnosti, že spoločnosť v súlade so stanovami 
vypracovala Výročnú správu za rok 2021, a túto predložila akcionárom v rámci zaslaných 
materiálov na valné zhromaždenie. 

Ďalej predseda valného zhromaždenia uviedol, že spoločnosť v súlade s právnymi predpismi 
Slovenskej republiky pripravila účtovnú závierku spoločnosti, ktorá bola rovnako zaslaná 
akcionárom ako súčasť materiálov na valné zhromaždenie. V súvislosti s účtovnou závierkou 
spoločnosti Mgr. Juraj Orvan doplnil nasledovné: 

V účtovníctve spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s. po skončení účtovného obdobia 
nedošlo k významným udalostiam osobitného významu. Spoločnosť Bratislavská integrovaná 
doprava, a.s. nenadobudla v roku 2021 žiadne vlastné akcie, dočasné listy a obchodné podiely, 
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nenadobudla ani akcie, dočasné listy a obchodné podiely ovládajúcej osoby, taktiež dlhodobý 
nehmotný a hmotný majetok. Spoločnosť Bratislavská integrovaná doprava, a.s. v súlade so 
svojimi aktivitami nevynakladá náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja. Počas roka 2021 
spoločnosť Bratislavská integrovaná doprava, a.s. v priemere zamestnávala 25 zamestnancov v 
hlavnom pracovnom pomere, ktorí vykonávali všetky nevyhnutné práce pre prevádzku a rozvoj 
IDS BK, vrátane prevádzky systému centrálneho dispečingu. V roku 2021 však spoločnosť 
Bratislavská integrovaná doprava, a.s. neposkytovala príležitostnú prácu študentom stredných 
a vysokých škôl na dohody o brigádnickej práci študentov. 

Všetky pracovné postupy spoločnosť Bratislavská integrovaná doprava, a.s. v roku 2021 
koordinovala v súlade s dohodou o spolupráci s jej účastníkmi DPB, a. s., SL, a.s. (do 14.11.2021), 
AMS, s.r.o. (od 15.11.2021) ZSSK, a. s. a ŽSR prostredníctvom vytvorených pracovných skupín. 
Prevádzka spoločnosti bola zabezpečená na základe: 

• Mandátnej zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou Bratislavská integrovaná doprava, 

a.s. na jednej strane a Bratislavským samosprávnym krajom na druhej strane,  

• Zmluvy o spolupráci a prevádzke uzatvorenej medzi spoločnosťou Bratislavská 

integrovaná doprava, a.s. na jednej strane a Bratislavským samosprávnym krajom na 

druhej strane, 

• Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy uzatvorenej medzi spoločnosťou Bratislavská integrovaná doprava, 

a.s. na jednej strane a Hlavným mestom SR Bratislavou na druhej strane, a 

• Zmluvy o podmienkach prepravy a zabezpečení činností súvisiacich s prevádzkou 

Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji uzavretej medzi spoločnosťou 

Bratislavská integrovaná doprava, a.s. na jednej strane a dopravcami a manažérom 

infraštruktúry na strane druhej. 

 Náklady spoločnosti za rok 2021 dosiahli výšku 3.957.397,58 eur a výnosy spoločnosti 
za rok 2021 dosiahli výšku 4.003.430,10 eur, čím spoločnosť dosiahla kladný hospodársky 
výsledok vo výške 46.032,52 eur, ktorý navrhujeme ponechať ako nerozdelený zisk minulých 
rokov. 

Predstavenstvo si zároveň dovoľuje informovať valné zhromaždenie o výroku audítora, ktorý 
znie: „Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej 
situácie Spoločnosti k 31. decembru 2021 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa 
k uvedenému dátumu podľa Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“ 

Stanovisko dozornej rady k účtovnej závierke a k návrhu predstavenstva na naloženie s 
výsledkom hospodárenia za rok 2021 sa nachádza v rámci materiálu č. 5. 
 
Následne predseda valného zhromaždenia vyzval akcionárov, aby uviedli svoje prípadné 
pripomienky a otázky k dokumentom, ktoré sú predmetom rokovania v tomto bode valného 
zhromaždenia. Vzhľadom na to, že akcionári nemali k dokumentom pripomienky, resp. otázky, 
vyzval ich predseda valného zhromaždenia na hlasovanie.   
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Na to bolo pristúpené k hlasovaniu. 
 
 
Uznesenie č. 4 

 
Valné zhromaždenie schvaľuje Výročnú správu za rok 2021. 
 
Za:              33 195 hlasov, t.j. 100 % všetkých akcionárov   
Proti:    0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov   
Zdržalo sa:    0 hlasov, t.j. 0 %  všetkých akcionárov  
Neplatných hlasov:    0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov 
 
Na základe výsledkov hlasovania valné zhromaždenie schválilo Uznesenie č. 4 tak ako je vyššie 
uvedené. 
 
Uznesenie č. 5 

 
Valné zhromaždenie berie na vedomie Informáciu o riadnej individuálnej účtovnej závierke za 
rok 2021 a návrh predstavenstva na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2021. 
 
Za:              33 195 hlasov, t.j. 100 % všetkých akcionárov   
Proti:    0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov   
Zdržalo sa:    0 hlasov, t.j. 0 %  všetkých akcionárov  
Neplatných hlasov:    0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov 
 
Na základe výsledkov hlasovania valné zhromaždenie schválilo Uznesenie č. 5 tak ako je vyššie 
uvedené. 
 
4. Správa dozornej rady spoločnosti o činnosti za rok 2021 

 
Predseda valného zhromaždenia uviedol, že v súlade so stanovami spoločnosti dozorná rada 
o svojej činnosti v roku 2021 vypracovala správu, ktorú predložila na toto valné zhromaždenie, 
aby sa akcionári spoločnosti mohli oboznámiť s predmetom činnosti dozornej rady v roku 2021. 
Správa bola schválená dozornou radou na jej poslednom zasadnutí dňa 25.05.2022 a zaslaná 
akcionárom spolu s ostatnými materiálmi na toto valné zhromaždenie.  
 
Mgr. Juraj Orvan predniesol podstatné body správy dozornej rady o činnosti za rok 2021 
a informoval akcionárov o termínoch zasadnutí dozornej rady a o záležitostiach, ktoré boli 
prerokovávané dozornou radou v roku 2021 a ktoré sú predmetom správy. Následne požiadal 
akcionárov o prednesenie prípadných pripomienok, alebo otázok, nakoľko však žiadne 
pripomienky ani otázky neboli prednesené, vyzval predseda valného zhromaždenia akcionárov 
na hlasovanie.    
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Na to bolo pristúpené k hlasovaniu.  
 
Uznesenie č. 6 
 
Valné zhromaždenie berie na vedomie Správu dozornej rady spoločnosti o činnosti za rok 2021. 
 
Za:              33 195 hlasov, t.j. 100 % všetkých akcionárov   
Proti:    0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov   
Zdržalo sa:    0 hlasov, t.j. 0 %  všetkých akcionárov  
Neplatných hlasov:    0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov 
 
 
Na základe výsledkov hlasovania valné zhromaždenie schválilo Uznesenie č. 6 tak ako je vyššie 
uvedené. 
 
5. Správa dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2021 a k návrhu na 

zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2021 

 
Predseda valného zhromaždenia informoval akcionárov, že dozorná rada spoločnosti na svojom 
zasadnutí dňa 25.05.2022, okrem iného prerokovala tiež individuálnu účtovnú závierku 
spoločnosti za rok 2021 a návrh na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2021. Po 
prerokovaní dozorná rada odporučila valnému zhromaždeniu spoločnosti schváliť riadnu 
individuálnu účtovnú závierku za rok 2021 a vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2021 
nasledovne: zisk vo výške 46.032,52 eur ponechať ako nerozdelený zisk minulých rokov. 
 
Správa dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2021 a k návrhu na 
zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2021 v celom znení bola predložená akcionárom 
spoločnosti v rámci materiálov na toto valné zhromaždenie. Nakoľko akcionári nemali k správe 
pripomienky, predseda valného zhromaždenia ich vyzval na hlasovanie.      
 
Na to bolo pristúpené k hlasovaniu.  
 
Uznesenie č. 7 

 
Valné zhromaždenie berie na vedomie Správu dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej 
závierke za rok 2021 a k návrhu predstavenstva na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 
2021.   
 
Za:              33 195 hlasov, t.j. 100 % všetkých akcionárov   
Proti:    0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov   
Zdržalo sa:    0 hlasov, t.j. 0 %  všetkých akcionárov  
Neplatných hlasov:    0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov 
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Na základe výsledkov hlasovania valné zhromaždenie schválilo Uznesenie č. 7 tak ako je vyššie 
uvedené. 

 

6. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2021 a návrhu na vysporiadanie 

výsledku hospodárenia za rok 2021 

 
Vzhľadom na to, že všetky informácie k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 
2021 a návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2021 už boli poskytnuté 
akcionárom spoločnosti v rámci bodu č. 3 valného zhromaždenia, pričom valné zhromaždenie 
tieto informácie a samotnú účtovnú závierku, ako aj návrh predstavenstva na vysporiadanie 
výsledku hospodárenia za rok 2021 zobralo na vedomie (uznesenie č. 5 v tejto zápisnici)  
predseda valného zhromaždenia požiadal akcionárov ešte raz o prednesenie prípadných 
pripomienok, alebo otázok v tejto súvislosti.  
 
V nadväznosti na to Mgr. Zuzana Trubíniová, zástupkyňa akcionára - hlavného mesta SR Bratislavy 
požiadala o vysvetlenie rozdielov v nákladoch na služby a v nákladoch na finančnú činnosť 
v porovnaní roku 2021 s rokom 2020. Nakoľko však zástupcovia spoločnosti Bratislavská 
integrovaná doprava, a.s. nevedeli s ohľadom na nemožnosť prípravy zodpovedať tieto otázky 
priamo na valnom zhromaždení, boli tieto otázky zodpovedané e-mailom zo dňa 28.06.2022 
zaslaným všetkým osobám zúčastneným na valnom zhromaždení.     
 
Ďalšie pripomienky, alebo otázky akcionári nemali, a preto ich vyzval Mgr. Juraj Orvan na 
hlasovanie ohľadom schválenia individuálnej účtovnej závierky za rok 2021 a návrhu 
predstavenstva na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2021. 
 
Na to bolo pristúpené k hlasovaniu. 
 
 
Uznesenie č. 8 

 
Valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2021 spolu so 
stanoviskom audítora. 
 
Za:              33 195 hlasov, t.j. 100 % všetkých akcionárov   
Proti:    0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov   
Zdržalo sa:    0 hlasov, t.j. 0 %  všetkých akcionárov  
Neplatných hlasov:    0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov 
 
Na základe výsledkov hlasovania valné zhromaždenie schválilo Uznesenie č. 8 tak ako je vyššie 
uvedené. 
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Uznesenie č. 9 
 

Valné zhromaždenie schvaľuje zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2021 – zisk vo výške 
46.032,52 eur ponechať ako nerozdelený zisk minulých rokov. 
 
Za:              33 195 hlasov, t.j. 100 % všetkých akcionárov   
Proti:    0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov   
Zdržalo sa:    0 hlasov, t.j. 0 %  všetkých akcionárov  
Neplatných hlasov:    0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov 
 
Na základe výsledkov hlasovania valné zhromaždenie schválilo Uznesenie č. 9 tak ako je vyššie 
uvedené. 
 

7. Valorizácia miezd zamestnancov spoločnosti v súlade s kolektívnou zmluvou vyššieho 

stupňa na rok 2022 

 

Predkladateľ materiálu PhDr. Branislav Masarovič, predseda predstavenstva požiadal Mgr. Juraja 
Orvana, spracovateľa materiálu o jeho prednes. V nadväznosti na to Mgr. Juraj Orvan uviedol 
nasledovné: 
 
V súlade s Článkom III. bod. 4 internej smernice spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, 
a.s. o odmeňovaní a benefitoch (ďalej len ako „Smernica o odmeňovaní“): 
 
Mzdy zamestnancov sa zvýšia o výšku zodpovedajúcu 1,0 násobku percenta zvýšenia základnej 
stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme dohodnutého 
Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa 
z. č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na príslušný kalendárny 
rok. 
 
Ďalej podľa Článku III. bod. 5 Smernice o odmeňovaní:  
 
Zvýšenie miezd podľa bodu 4. bude realizované každoročne od roku 2019, pričom sa vykoná k 1. 
januáru kalendárneho roka. Pri výpočte sa mzda zaokrúhli na 10,- eur nahor. Vo vzťahu 
k zamestnancom odmeňovaným hodinovou mzdou sa ich mzda zaokrúhli na 0,05,- eur nahor. 
 
V nadväznosti na vyššie uvedené je potrebné dodať, že podľa Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa 
pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. 
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2022 (ďalej 
len ako „Kolektívna zmluva“) má od 01.07.2022 dôjsť k zvýšeniu základnej stupnice platových 
taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o 3%. 
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Napriek tomu, že v zmysle Smernice o odmeňovaní by sa valorizácia miezd zamestnancov 
spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s. stanovená Kolektívnou zmluvou mala prejaviť 
až v roku 2023, t. j. mala by byť vykonaná až k 01.01.2023, navrhujeme zohľadniť aktuálnu 
vysokú infláciu v Slovenskej republike, nárast priemernej mzdy v Bratislavskom kraji 
v porovnaní s rokmi 2020 a 2021, ako aj skutočnosť, že platy zamestnancov boli valorizované 
naposledy v roku 2020 a postupovať v tomto prípade v súlade s Kolektívnou zmluvou, t. j. 
vykonať valorizáciu miezd k 01.07.2022. 
    
Predstavenstvo s vykonaním valorizácie miezd k 01.07.2022 vyjadrilo súhlas na zasadnutí 
predstavenstva dňa 19.05.2022, na ktorom zároveň poverilo predsedu predstavenstva PhDr. 
Branislava Masaroviča, aby predložil na najbližšom zasadnutí dozornej rady návrh na vyjadrenie 
súhlasu s valorizáciou miezd. Dozorná rada spoločnosti vyjadrila súhlas s vykonaním valorizácie 
na svojom zasadnutí dňa 25.05.2022. 
 
Dôvodom na predloženie návrhu valnému zhromaždeniu je skutočnosť, že takáto valorizácia 
bude realizovaná nad rámec Smernice o odmeňovaní, a preto v záujme právnej istoty si 
predstavenstvo dovoľuje požiadať valné zhromaždenie o vyjadrenie súhlasu s vykonaním 
valorizácie. 
 
V nadväznosti na vyššie uvedené Mgr. Zuzana Trubíniová, zástupkyňa akcionára – hlavného 
mesta SR Bratislavy uviedla, že voči predmetnej valorizácii nemajú námietky, avšak nemôžu s ňou 
vyjadriť súhlas, resp. nesúhlas, nakoľko predmetnú Smernicu o odmeňovaní podľa ich názoru 
prijalo predstavenstvo a nie valné zhromaždenie, preto majú za to, že nie je rozhodovanie o tejto 
otázke v kompetencii valného zhromaždenia, a zároveň v rozpočte spoločnosti Bratislavská 
integrovaná doprava, a.s. na rok 2022, ktorý bol poslaný hlavnému mestu SR Bratislave nie je 
podľa ich názoru zohľadnená položka valorizácie (v tejto súvislosti je potrebné uviesť, že po 
valnom zhromaždení bol zástupcom hlavného mesta SR Bratislavy opätovne poslaný návrh 
rozpočtu na rok 2022, ktorý obdržali ešte v roku 2021 a v ktorom je zohľadnená tiež plánovaná 
valorizácia v roku 2022). Na základe uvedeného sa musia zdržať hlasovania v uvedenom bode. 
 
Ing. Patrícia Mešťan - zástupkyňa Bratislavského samosprávneho kraja uviedla, že Bratislavský 
samosprávny kraj súhlasí s vykonaním valorizácie k 01.07.2022 v zmysle tohto materiálu, nakoľko 
má za to, že je potrebné zohľadniť aktuálne finančné a platové podmienky v Slovenskej republike. 
 
Následne predseda valného zhromaždenia Mgr. Juraj Orvan vyzval na hlasovanie. Na to bolo 
pristúpené k hlasovaniu. 
  
Uznesenie č. 10 

 
Valné zhromaždenie súhlasí s valorizáciou miezd zamestnancov spoločnosti vo výške 3% od 
01.07.2022 v súlade s Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri 
odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov 
pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2022. 
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Za:              21.577 ks, t.j. 65,000753 % všetkých akcionárov   
Proti:    0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov   
Zdržalo sa:    11.618 ks hlasov, t.j. 34,999247 %  všetkých akcionárov  
Neplatných hlasov:    0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov 
 
Na základe výsledkov hlasovania valné zhromaždenie schválilo Uznesenie č. 10 tak ako je vyššie 
uvedené. 
    

8. Rôzne 

V rámci bodu Rôzne Ing. Tatiana Kratochvílová zúčastnená za akcionára – hlavné mesto SR 
Bratislavu požiadala o riešenie otázky zastavovania autobusov prímestskej autobusovej dopravy 
v Bratislavskom kraji na zastávkach na území hlavného mesta SR Bratislavy, čo spôsobuje viacero 
problémov, ako napr. zdržanie pri obsluhe predmetných zastávok. Zároveň s tým súvisí tiež 
otázka, kto má zabezpečiť budovanie zastávok, ktoré sa nachádzajú súčasne na území hlavného 
mesta SR Bratislavy, ako aj Bratislavského kraja. V nadväznosti na uvedené predseda 
predstavenstva PhDr. Branislav Masarovič prisľúbil riešenie týchto otázok v spolupráci s hlavným 
mestom SR Bratislavou, ako aj Bratislavským samosprávnym krajom.     
 

9. Záver 

Predseda valného zhromaždenia konštatoval v závere valného zhromaždenia, že počas celého 
rokovania tohto riadneho valného zhromaždenia nebol zo strany žiadneho akcionára ani členov 
orgánov spoločnosti vznesený protest týkajúci sa rozhodnutia valného zhromaždenia, a teda 
všetky uznesenia sú platne prijaté. Na záver poďakoval prítomným akcionárom za ich účasť na 
tomto valnom zhromaždení a rokovanie valného zhromaždenia ukončil o 15.10 hod. 
 
V Bratislave, dňa 27.06.2022 
 
 
__________________________________            ________________________________ 
Mgr. Juraj Orvan,                Mgr. Zuzana Trubíniová, 
predseda valného zhromaždenia                 overovateľ zápisnice 
 
 
 
__________________________________            ________________________________ 
Ing. Matúš Kužel,               Ing. Patrícia Mešťan, 
zapisovateľ                overovateľ zápisnice 


