
Plnenie kľúčových ukazovateľov „KPIs“ 

Dopravný podnik Bratislava, a.s. 

Za rok 2020 

 

 

  

Oblasť KPI Názov Váha Popis metriky Cieľ 2020 Výsledok 2020 Plnenie Komentár Metóda vyhodnotenia

1
Spokojnosť obyvateľov 

s úrovňou služieb
10%

Podnik je orientovaný na spokojnosť 

zákazníkov, meranú v niekoľkých 

kategóriach.

Pozitívny trend - bude definované podľa prvého prieskumu
Zachovaná spokojnosť v troch 

sledovaných otázkách
100%

Výsledky v separátnej 

tabuľke
Prieskum vykonaný nezávislou agentúrou v gescii mesta

2
Oprávnené sťažnosti na 

správanie vodičov
5%

Znženie počtu oprávnených sťažností (email, call centrum) na 

správanie vodičov v prepočte na jedného vodiča

Klesajúci trend za rok 2020

Celkovo 14,9 sťažností na 100 

vodičov

100%

% splnenie

Klesajúci trend - bude definované podľa mesačného 

prehľadu za rok 2020

3
Pochvaly na správanie 

vodičov
5%

Zvýšenie počtu pozitívnych správ (email, call centrum, 

sociálne siete) súvisiacimi so správaním vodiča v prepočte na 

jedného vodiča

Pozitívny trend za rok 2020

Celkovo 12,3 pochvál na 100 

vodičov

100%

% splnenie

Rastúci trend - bude definované podľa mesačného 

prehľadu za rok 2020

4 Obslužnosť 5%
Podnik zabezpečuje mestom požadovanú 

obslúžnosť.

Dodané vlakokilometre sú maximálne s odchýlkou 1% od 

objednávky.
99,40% 100%

Splnenie / nesplnenie cieľa.  

Neplánované objednávky alebo objektívne príčiny 

budú prehodnotené individuálne

5 Vynechávanie spojov 10%
Minimálne 99,5% skutočne vypravených spojov v porovnaní s 

grafikonom
100,0% 100% Splnenie / nesplnenie cieľa

6 Mechanické poruchy 10%
Zníženie počtu mechanických porúch na 0,3 na 1000 

vlakoKM
0,29 100% % splnenie cieľa

7 Stav infraštruktúry 10% Úroveň údržby siete vplýva na rýchlosť MHD. Vypracovanie a dodržanie plánu rekonštrukcie siete.
Podiel úsekov zo zníženov rýchlosťou 

klesol zo 4,86% na 3,64%
100%

% splnenie cieľa

Cieľ bude upresnený v závislosti od konkrétneho plánu, 

jeho plnenia  a dostupných finančných prostriedkov.

8 Nehodovosť 10%
Štýl jazdy vodičov vplýva na vnímaný 

komfort prepravy.

Zníženie počtu nehôd zavinených vodičmi na 1,28 na 100 000 

vlakoKM
1,27 100% % splnenie cieľa

9 Cash generation 15% € 44 600 000 € 25 300 166 100%

splnenie / nesplnenie cieľa na základe auditovaných 

výsledkov

Vlastné tržby (cash) z predaja JCL a PCL

(po odčítaní nárastu tržieb z aplikácie IDS BK)

10 EBITDA 10% € 11 136 700 € 10 021 790 100%
splnenie / nesplnenie cieľa na základe auditovaných 

výsledkov

11

Iniciatívy pre zvýšenie 

efektivity a 

transparentnosti

10%

Vedenie podniku robí proaktívne kroky pre 

optimalizáciu príjmov a nákladov, vzťahov s 

dodávateľmi a riešenie zdedených výziev. 

Obstarávania sú nastavené transparentne s 

ohľadom na maximálny dlhodobý benefit 

podniku.

Plán bude definovaný

Implementované úsporné opatrenia 

v hodnote 6 miliónov €. Vykonané 

revízie zmlúv, efektívnejšie verejné 

obstarávania a optimalizované 

personálne náklady.

100%

% splnenie cieľa

Predstavenstvo predloží ročné zhrnutie vykonaných 

krokov pre aktívne zlepšenie efektivity a 

transparentnosti podniku. Zhrnutie bude obsahovať 

kvantifikáciu ušetrených prostriedkov a pod. Toto bude 

kvalitatívne posúdené a vyhodnotené mestom v 

kontexte definovaných cieľov.

Celkové plnenie 100%

Zásadný výpadok tržieb z 

objektívnej príčiny COVID - 

akceptované

Kolísavý počet sťažností / 

pochvál z dôvodu 

pandémie, no celkovo 

zachovaný klesajúci, resp. 

pozitívny trend v oboch 

metrikách

Spokojní 

zákazníci

Správanie vodičov a vodičiek ako dôležitý 

faktor vnímania verejnej dopravy je nielen na 

akceptovateľnej úrovni, ale aj aktívne 

pomáha budovať lovebrand a atraktivitu 

MHD

Kvalita služieb

Vynechávanie a poruchy spojov priamo 

vplývajú na vnímanú spoľahlivosť MHD a sú 

odrazom kvality manažmentu ľudí a 

starostlivosti o vozidlá.

Hospodárenie 

podniku

Stabilizácia spoločnosti prebieha v súlade s 

plánovaným finančným výkonom.



Prieskum spokojnosti – detail 

 

 

 

Prieskumy boli vykonané nezávislou agentúrou na reprezentatívnej vzorke 1 000 obyvateľov. 

OTÁZKA VÁHA VÝCHODISKO 03/2020 CIEĽ VÝSLEDOK 02/2021

„Revízori a revízorky sa k cestujúcim správajú slušne. Ako veľmi 

súhlasíte alebo nesúhlasíte s daným výrokom?" (N=798)
20%

73.3% “spokojný”(585)

34.2% veľmi spokojný (273)

39.1% skôr spokojný (312)

zvýšenie % "spokojných" o 3 

percentuálne body -

v rámci intervalu spoľahlivosti

splnenie / nesplnenie cieľa

76.7% spokojní (73.6% - 79.9%)

„Ako ste boli spokojný/á so správaním pracovníkov a pracovníčok 

DPB?" (N=170)
20%

92.9% “spokojný”(158), 

57.6% veľmi spokojný(98)

35.3% skôr spokojný(60)

udržanie % "spokojných" (v rámci 

intervalu spoľahlivosti)

splnenie / nesplnenie cieľa

90.8% spokojní (88.9% - 92.7%)

akceptovaná štatistická odchýlka

„Ako ste celkovo spokojný/á s mestskou hromadnou dopravou a so 

službami Dopravného podniku Bratislava?" (N=798)
60%

90.1% “spokojný” (719), 

25.6% veľmi spokojný(204)

64.5% skôr spokojný(515) 

udržanie % "spokojných" (v rámci 

intervalu spoľahlivosti)

splnenie / nesplnenie cieľa

88.8% spokojní (86.5% - 91.2%)

akceptovaná štatistická odchýlka


