STRATÉGIA
2014 - 2018

Stratégia Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s.
na obdobie rokov 2014 – 2018

Obsah

1.

ÚVOD ....................................................................................................................................................... 4
1.1

VYMEDZENIE POJMOV ................................................................................................................................. 4

2.

MISIA SPOLOČNOSTI NDS......................................................................................................................... 4

3.

VÍZIA SPOLOČNOSTI NDS.......................................................................................................................... 4

4.

SITUAČNÁ ANALÝZA ................................................................................................................................. 4
4.1
4.2

CHARAKTERISTIKA SPOLOČNOSTI .................................................................................................................... 4
ANALÝZA HLAVNÝCH ČINNOSTÍ (PRODUKTOV) NDS ........................................................................................... 5
Výstavba diaľničnej siete ........................................................................................................................ 5
Prevádzkovanie diaľničnej siete ............................................................................................................. 6
Poskytovanie služieb .............................................................................................................................. 6
Spoplatňovanie diaľničnej siete .............................................................................................................. 6

5.

ŠTRUKTÚRA ZÁKAZNÍKOV SPOLOČNOSTI NDS ......................................................................................... 7

6.

ANALÝZA RIZÍK ......................................................................................................................................... 7

7.

STRATEGICKÉ CIELE SPOLOČNOSTI NDS DO ROKU 2018 ........................................................................... 8
7.1

8.

CIELE STRATÉGIE NDS V HLAVNÝCH OBLASTIACH............................................................................................... 8

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA ...................................................................................................................... 9

PRÍLOHA ČÍSLO 1 – STRATEGICKÝ CIEĽ 1 – VYBUDOVAŤ DIAĽNIČNÚ SIEŤ ....................................................... 10
Mapa strategického cieľa 1 – Vybudovať diaľničnú sieť ...................................................................... 10
Popis strategického cieľa 1 – Vybudovať diaľničnú sieť ....................................................................... 11
PRÍLOHA ČÍSLO 2 – STRATEGICKÝ CIEĽ 2 – POSKYTOVAŤ KVALITNÉ SLUŽBY ................................................... 12
Mapa strategického cieľa 2 – Poskytovať kvalitné služby .................................................................... 12
Popis strategického cieľa 2 – Poskytovať kvalitné služby ..................................................................... 13
PRÍLOHA ČÍSLO 3 – STRATEGICKÝ CIEĽ 3 – BYŤ SILNOU ORGANIZÁCIOU ......................................................... 14
Mapa strategického cieľa 3 – Byť silnou organizáciou ......................................................................... 14
Popis strategického cieľa 3 - Silná organizácia..................................................................................... 15
PRÍLOHA ČÍSLO 4 – STRATEGICKÝ CIEĽ 4 – MAXIMALIZOVAŤ VLASTNÉ FINANČNÉ ZDROJE ............................. 17
Mapa strategického cieľa 4 – Maximalizovať vlastné finančné zdroje ................................................ 17
Popis strategického cieľa 4 – Maximalizovať vlastné finančné zdroje ................................................. 18
PRÍLOHA ČÍSLO 5 - STAV PRÍPRAVY A VÝSTAVBY DIAĽNIC K 1.1.2014 ............................................................. 19
PRÍLOHA ČÍSLO 6 – STAV PREVÁDZKY DIAĽNIC K 1.1.2014 .............................................................................. 20

Stratégia Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s.
na obdobie rokov 2014 – 2018

Abecedný zoznam skratiek
BSC

-

Balanced Scorecard (bilančná kartička) - metóda merania výkonnosti

D

-

Diaľnica

EDZ

-

Elektronická diaľničná známka

ETC

-

Elektronické mýto
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-

Európska únia
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-

Hlavný inžinier stavby
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-

Informačný a riadiaci systém diaľnic
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-

Informačné technológie
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-
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MBO

-

Riadenie prostredníctvom cieľov (Management by Objectives)

MDVRR SR -

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky

MPV

-

Majetkovoprávne vysporiadanie

MTZ

-

Materiálno-technické zabezpečenie

NDS

-
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PHM

-

Pohonné hmoty
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-
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-

Rýchlostná cesta
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-

Slovenská republika

STN

-

Slovenské technické normy
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-

Technické predpisy

VO

-

Verejné obstarávanie
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1. Úvod
Dokument „Stratégia Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. na obdobie rokov 2014 - 2018“
(ďalej len „stratégia NDS“) definuje základnú stratégiu Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s.
(ďalej len „NDS“ alebo „spoločnosť“) z pohľadu napĺňania spoločenských záväzkov a potrieb
vo vzťahu k štatútu a misii spoločnosti.
1.1 Vymedzenie pojmov
Pre potreby stratégie NDS:

Diaľnice – ak v konkrétnej súvislosti nie je uvedené inak, používa sa v ďalšom texte pre
diaľnice, rýchlostné cesty a ostatné cesty vo vlastníctve NDS spoločný pojem „diaľnice“.

Diaľničná sieť – rozumie sa celá sieť diaľnic a rýchlostných ciest Slovenskej republiky so
všetkými jej súčasťami.

Výstavba diaľničnej siete – rozumejú sa tri realizačné fázy, a to predpríprava výstavby,
príprava výstavby a realizácia výstavby.

Prevádzkovanie diaľničnej siete - ak v konkrétnej súvislosti nie je uvedené inak, používa
sa v ďalšom texte pre správu, prevádzku, opravy a údržbu diaľničnej siete spoločný pojem
„prevádzkovanie diaľničnej siete“.

2. Misia spoločnosti NDS
Poslaním NDS je napĺňanie potrieb užívateľov diaľničnej siete a zabezpečovanie rozvoja
dopravnej infraštruktúry SR v zmysle schválených cestných koridorov.

3. Vízia spoločnosti NDS
Prioritným zámerom NDS je vybudovanie a prevádzkovanie kvalitnej, komplexnej a dostupnej
diaľničnej siete, ktorej kvalita bude odzrkadľovať aktuálny technický vývoj s ohľadom na
spoločenské a ekologické požiadavky pri zachovaní ekonomickej efektívnosti vynakladaných
zdrojov.
Zároveň je jej zámerom dosahovanie úrovne príjmov pokrývajúcich plnenie základných
funkcií NDS. Popritom je prioritou kontinuálne skvalitňovanie a inovovanie poskytovaných
služieb, zavádzanie nových prvkov bezpečnosti a zabezpečenie užívateľského komfortu.

4. Situačná analýza
4.1 Charakteristika spoločnosti
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. je akciová spoločnosť vytvorená na základe zákona
o Národnej diaľničnej spoločnosti. Keďže jej akcie nie sú verejne obchodovateľné, NDS je
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v zmysle Obchodného zákonníka subjektom obchodného práva definovaným ako súkromná
akciová spoločnosť. NDS vznikla 1.2.2005, pričom jej 100% akcií vlastní Slovenská republika
reprezentovaná Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky. V mene spoločnosti konajú štatutárni zástupcovia, ktorí sú určení jediným
akcionárom. NDS hospodári a nakladá okrem vlastných zdrojov, aj s verejnými zdrojmi zo
štátneho rozpočtu SR alebo z fondov EÚ. Podľa zákona o pozemných komunikáciách je NDS
vlastníkom a správcom diaľnic, rýchlostných ciest a ciest podľa plánu rozvoja diaľnic a ciest.
4.2 Analýza hlavných činností (produktov) NDS
Spoločnosť realizuje, resp. poskytuje tieto základné produkty:

Výstavba
diaľničnej siete

Prevádzkovanie
diaľničnej siete

Poskytovanie
služieb
v rozsahu
činnosti NDS

Spoplatňovanie
diaľničnej siete

Výstavba diaľničnej siete
Označenie:

Aktivity v zmysle investičnej a stavebnej činnosti

Typ produktu:

Hmotný produkt – výstupom činností je diaľnica alebo rýchlostná cesta,
ktorá spĺňa definované medzinárodné technické štandardy
Finálny produkt je hmotný, spoločnosť zabezpečuje jeho vytvorenie
zmluvnými partnermi NDS v súlade s pravidlami pre verejné obstarávanie
vo všetkých fázach
Výstavba diaľničnej siete zahŕňa 3 realizačné fázy – predprípravnú,
prípravnú a realizačnú (stavebnú)

Charakteristika
produktu:

Kompaktnou súčasťou
realizovaných stavieb:

produktu

sú

aj

ďalšie

majetkové

súčasti

 Informačné systémy
 Technologické prvky, systémy a zariadenia
 Odstavné a parkovacie plochy
 Nehnuteľnosti potrebné pre prevádzkovanie diaľničnej siete
Stav procesu prípravy a výstavby diaľnic k 1.1.2014 je v prílohe č. 5
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Prevádzkovanie diaľničnej siete
Označenie:

Aktivity prevádzky na majetku NDS

Typ produktu:

Nehmotný produkt – výstupom činností je súbor služieb poskytovaných na
diaľničnej sieti, ktoré zabezpečujú riadnu a správnu prevádzkyschopnosť
podľa platných národných a medzinárodných technických štandardov
 Letná údržba diaľničnej siete

Charakteristika
produktu:

 Zimná údržba diaľničnej siete
 Správa diaľničnej siete
 Opravy diaľničnej siete

Poskytovanie služieb
Označenie:

Poskytovanie služieb motoristickej a širokej verejnosti

Typ produktu:

Nehmotný produkt – výstupom činnosti je súbor služieb poskytovaných na
diaľničnej sieti v súvislosti s jej prevádzkou

Charakteristika
produktu:



Dostupnosť diaľničnej siete



Služby čerpacích staníc



Služby zariadení pre občerstvenie



Dostupnosť oddychových zón



Poskytovanie dopravných a všeobecných informácií



Pomoc motoristom v núdzi (SOS číslo, diaľničná patrola )

Služby čerpacích staníc a zariadení pre občerstvenie poskytujú zmluvní
partneri NDS
Stav prevádzky diaľnic k 1.1.2014 je v prílohe č. 6

Spoplatňovanie diaľničnej siete
Označenie:

Činnosť realizovaná podľa platnej legislatívy

Typ produktu:

Nehmotný produkt – výstupom činností je získavanie finančných
prostriedkov od užívateľov diaľničnej siete

Charakteristika
produktu:

 Realizácia na báze poplatkov vo forme diaľničných nálepiek (vozidlá do
3,5 t na D a RC) a elektronického výberu mýta (vozidlá nad 3,5 t na D,
RC a vybraných úsekoch ciest I. triedy)
 Systém elektronického výberu mýta vybudoval a prevádzkuje zmluvný
partner
 Distribúciu a predaj diaľničných nálepiek zabezpečujú aj zmluvní
partneri
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5. Štruktúra zákazníkov spoločnosti NDS
Štruktúra zákazníkov NDS vychádza z hlavných činností NDS.
Základnú skupinu zákazníkov NDS tvoria:








motoristická verejnosť,
štát / samospráva,
správcovia iných ciest,
nájomcovia majetku NDS,
podnikateľská verejnosť,
nemotoristická verejnosť,
iní odberatelia.

6. Analýza rizík
Porovnaním s bežnými komerčnými spoločnosťami na území SR boli identifikované
nasledovné rozdiely a riziká:
a) spoločnosť je akciová spoločnosť, ale jej 100% vlastníkom je štát reprezentovaný
MDVRR SR, z čoho vyplýva čiastočná závislosť spoločnosti od politických rozhodnutí,
b) hlavné produkty spoločnosti sú vysoko špecifické, pričom z komplexného pohľadu je
možné iba v obmedzenej miere identifikovať konkurenčné organizácie, z parciálneho
pohľadu naopak je možné identifikovať konkurenciu v iných správcoch
infraštruktúry,
c) pre kľúčové procesy spoločnosti je zákazník identický s majiteľom a zároveň aj s
regulátorom,
d) spoločnosť nie je primárne zameraná na generovanie zisku, ale na plnenie štátnej
dopravnej politiky, pričom možnosti ovplyvňovať štátnu dopravnú politiku sú
obmedzené,
e) spoločnosť je (priamo aj nepriamo) regulovaná, pričom regulácia spočíva najmä
v prideľovaní finančných prostriedkov zo strany štátu na realizáciu štátnej dopravnej
politiky ako aj v schvaľovaní sadzieb spoplatnenia,
f) časť procesov spoločnosti je závislá na externom prostredí, ktorého správanie je
ťažko predvídateľné.
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7. Strategické ciele spoločnosti NDS do roku 2018

1. Vybudovať diaľničnú sieť
2. Poskytovať kvalitné služby
3. Byť silnou organizáciou
4. Maximalizovať vlastné finančné zdroje

7.1 Ciele stratégie NDS v hlavných oblastiach
Na formulovanie strategických cieľov bol využitý ideový vzor Balanced Scorecard (BSC).
Keďže štandardne používané BSC je určené pre podniky riadené ziskom a NDS je
riadená svojím poslaním, boli jednotlivé perspektívy BSC pre stratégiu NDS upravené
nasledovne:






štyri základné strategické ciele NDS sú rozdelené na čiastkové ciele;
každý čiastkový strategický cieľ je charakterizovaný plánovanými výstupmi,
ktoré sa hodnotia meradlom ich dosahovania;
na vytvorenie predpokladov na dosiahnutie výstupov stratégia konštatuje zdroje
a potenciály, ktorými NDS a jej úseky musia disponovať, aby výstupy bolo
možné dosiahnuť, vrátane meradla dostatočnosti zdrojov;
ak zdroje na začiatku obdobia nie sú v plnej miere dosiahnuté, stratégia uvádza
rozvoj, ktorý spoločnosť resp. jej úseky potrebujú uskutočniť, vrátane meradiel
úspešnosti rozvoja.

Strategické ciele NDS sú zadefinované v prílohách číslo 1 až 4 tejto stratégie a sú jej
neoddeliteľnou súčasťou.
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8. Záverečné ustanovenia
Neoddeliteľnou súčasťou tejto stratégie NDS sú:
a) príloha číslo 1 – „Strategický cieľ 1 – Vybudovať diaľničnú sieť“,
b) príloha číslo 2 – „Strategický cieľ 2 – Poskytovať kvalitné služby“,
c) príloha číslo 3 – „Strategický cieľ 3 - Byť silnou organizáciou“,
d) príloha číslo 4 – „Strategický cieľ 4 – Maximalizovať vlastné finančné zdroje“,
e) príloha číslo 5 – „Stav prípravy a výstavby diaľnic k 1.1.2014“,
f) príloha číslo 6 – „Stav prevádzky diaľnic k 1.1.2014“.
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Príloha číslo 1
Príloha číslo 1 – Strategický cieľ 1 – Vybudovať diaľničnú sieť
Mapa strategického cieľa 1 – Vybudovať diaľničnú sieť

Čiastkový strategický cieľ

85% územia Slovenska a 95% obyvateľstva bude
mať v roku 2020 prístup na diaľnicu alebo
rýchlostnú cestu v čase kratšom ako 45 minút

Výstup - výsledok

Meradlo dosahovania výstupov

Odovzdať do užívania nové úseky diaľnic a
rýchlostných ciest

Odovzdať do užívania 234 km diaľnic a rýchlostných
ciest v rokoch 2014-2018, zároveň v rokoch 20142016 rozostavať 320 km

pripraviť do výstavby nové úseky diaľnic a
rýchlostných ciest

V rokoch 2014-2018 pripravovať zásobník projektov
v dĺžke 527 km
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Príloha číslo 1

Popis strategického cieľa 1 – Vybudovať diaľničnú sieť
Cieľom NDS je, aby 85% územia Slovenska a 95% obyvateľstva malo v roku 2020 prístup na
diaľnicu alebo rýchlostnú cestu v čase kratšom ako 45 minút. Tento cieľ možno naplniť pri
zabezpečení kvalitnej prípravy a výstavby.

1. VÝSTAVBA
NDS v rokoch 2014 - 2018 odovzdá do užívania 234 km nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest
a zároveň v rokoch 2012 - 2016 začne výstavbu 320 km diaľnic a rýchlostných ciest. Pre splnenie
tohto cieľa je nevyhnutné, aby NDS dlhodobo pripravovala, aplikovala a kontrolovala proces
výstavby D a RC, ktorý bude realizovaný zo strany NDS kvalifikovanými a dostatočnými ľudskými
zdrojmi, ktoré sú vybavené zodpovedajúcim materiálovo - technickým zabezpečením (MTZ).

2. PRÍPRAVA
Pre plynulú výstavbu a rozvoj siete D a RC v rámci celého územia Slovenska je potrebné
zabezpečovať dlhodobú kvalitnú prípravu výstavby zahrňujúcu všetky rozhodovacie a povoľovacie
procesy pre jednotlivé úseky D a RC tak, aby bolo možné plnohodnotne a efektívne čerpať a využiť
všetky dostupné finančné zdroje. V rokoch 2014 - 2018 bude NDS aktívne pripravovať zásobník
projektov v celkovej dĺžke 527 km.
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Príloha číslo 2
Príloha číslo 2 – Strategický cieľ 2 – Poskytovať kvalitné služby
Mapa strategického cieľa 2 – Poskytovať kvalitné služby

Čiastkový strategický cieľ

Výstup - výsledok

Meradlo dosahovania výstupov
Diaľničné úseky v prevádzke dosahujú vyhovujúcu
kvalitu v súlade s TP,STN pri dodržaní ekonomickej
efektívnosti.

Realizovať kvalitnú údržbu a opravy diaľnic
Nepretržitá zjazdnosť diaľnic okrem mimoriadnych
situácií.

Zvyšovať bezpečnosť diaľnic

Kvalitné diaľnice s kvalitnými službami

Znižovať riziká nehodovosti a ich dôsledkov

Plniť koncepciu odpočívadiel.

Odpočívadlá sú vybavené korporátnymi prvkami.
Skvalitňovať poskytované služby
Mať vybudovaný a funkčný systém informovanosti
užívateľov diaľnic.
Mať vybudovaný a funkčný systém pomoci
motoristom v núdzi
12
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Príloha číslo 2

Popis strategického cieľa 2 – Poskytovať kvalitné služby
Cieľom stratégie NDS je do roku 2018 zabezpečiť kvalitnú, dostupnú, bezpečnú a užívateľsky
prijateľnú diaľničnú sieť a kvalitné, zákaznícky orientované služby.

1. REALIZOVAŤ KVALITNÚ ÚDRŽBU A OPRAVY DIAĽNIC
Prioritou NDS je udržanie diaľničnej siete v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý je určená.

2. ZVYŠOVAŤ BEZPEČNOSŤ DIAĽNIC
Ďalšou úlohou pre zabezpečenie strategického cieľa je zvyšovanie bezpečnosti diaľnic. To je
úzko spojené s kvalitnou údržbou a opravami diaľnic, pričom obe činnosti sa v mnohých
prípadoch prelínajú.

3. SKVALITŇOVAŤ POSKYTOVANÉ SLUŽBY
Dôležitým zámerom, ktorý NDS plánuje naplniť, je skvalitňovanie poskytovaných služieb na
diaľniciach. Snahou je systematické zvyšovanie kvality výsledkov vytvorených vlastnými
činnosťami pri vzájomnom styku medzi NDS a zákazníkmi, s cieľom dosiahnuť ich maximálnu
spokojnosť. Spokojnosť zákazníkov NDS závisí od kvality diaľnic a poskytovaných služieb na
nich.
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Príloha číslo 3
Príloha číslo 3 – Strategický cieľ 3 – Byť silnou organizáciou
Mapa strategického cieľa 3 – Byť silnou organizáciou

Čiastkový strategický cieľ

Výstup - výsledok

Meradlo dosahovania výstupov

Byť efektívne procesne riadená organizácia so
zameraním na výsledok

Naše procesy sú efektívne

Plnenie naplánovaných míľnikov v termíne pre
konkrétne procesy

NDS disponuje ľudskými zdrojmi spôsobilými
napĺňať strategické ciele spoločnosti

Efektívne fungovanie ľudských zdrojov

Dosahujeme nami vytýčené ciele

V jednotlivých úsekoch a oddeleniach NDS je
V NDS je vybudovaná podniková kultúra
cielene budovaná výsledkovo orientovaná kultúra a
podporujúca dosahovanie strategických cieľov NDS
interná klíma motivujúca k výkonnosti

Dosahovanie zisku v dlhodobom horizonte

Ekonomicky zdravá organizácia

Sú zavedené optimálne prvky riadenia pre
dosahovanie cieľov
Prieskum spokojnosti a názorov zamestnancov
indikuje dosahovanie SC
Kladná hodnota súčtu hospodárskych výsledkov
v dlhodobom horizonte

Okamžitá likvidita je > 0,2 až 0,6.
Dostatočná likvidita
Bežná likvidita je > 1 až 1,5.
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Popis strategického cieľa 3 - Silná organizácia
Na to, aby mohla NDS napĺňať potreby užívateľov diaľničnej siete a zabezpečovať rozvoj
dopravnej infraštruktúry SR potrebuje byť silnou organizáciou. To znamená, že potrebuje
mať efektívne zavedené a využívané procesy, mať k dispozícii kvalitné a kvalifikované ľudské
zdroje spôsobilé napĺňať zadefinované strategické ciele organizácie, mať vybudovanú takú
podnikovú kultúru, ktorá podporuje dosahovanie strategických cieľov a po ekonomickej
stránke byť zdravou organizáciou z pohľadu dosahovaniu zisku v dlhodobom horizonte
a schopnosti spoločnosti uhrádzať splatné záväzky.

1. EFEKTÍVNE PROCESY
Jedným z hlavných predpokladov k vytváraniu vnútorne silnej organizácie je byť efektívne
procesne riadenou organizáciou so zameraním na výsledok. K tomu je potrebné efektívne
riadiť veľký počet vzájomne prepojených procesov, ktoré v sebe zahŕňajú postupnosť
jednotlivých krokov potrebných k dosahovaniu stanovených cieľov. Taktiež musia byť
zadefinované všetky vstupy a výstupy, či už hmotné alebo informačné, vzťahy na ostatné
procesy ako aj priradenie zodpovednosti a právomocí.
Výstupom dosiahnutia tohto zámeru budú efektívne fungujúce procesy, ktoré umožnia
dosahovať stanovené ciele.
Meradlom úspešnosti dosahovania výstupu je plnenie naplánovaných míľnikov pre konkrétne
procesy, ktoré sú nastavené tak, že spoločnosť je schopná splniť ciele v plánovanom
termíne.

2. ĽUDSKÉ ZDROJE
Ľudské zdroje, ktoré sú spôsobilé napĺňať strategické ciele spoločnosti, sú jedným zo
základných kľúčových predpokladov na vybudovanie silnej organizácie. K napĺňaniu cieľov
musia mať zamestnanci potrebné vedomosti a informácie, musia byť dostatočne motivovaní
a angažovaní a musia mať vytvorené vhodné pracovné podmienky.
Výsledkom je efektívne fungovanie ľudských zdrojov spoločnosti tak, aby jednotlivci, ale aj
pracovné tímy využívali efektívne metódy práce, aby pracovné postupy boli v súlade so
zadefinovanými procesmi a aby sa tak dosahovala potrebná výkonnosť, produktivita a kvalita
práce.
Meradlom dosiahnutia tohto zámeru je plnenie cieľov celej spoločnosti.
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3. PODNIKOVÁ KULTÚRA
Vytvárať vnútorne silnú organizáciu znamená tiež budovať také vnútorné prostredie,
v ktorom všetci zamestnanci chcú, vedia a dokážu dosahovať stanovené ciele. Preto jedným
zo strategických zámerov je vybudovať takú vnútornú podnikovú kultúru, ktorá bude
podporovať dosahovanie strategických cieľov NDS.
Výsledkom tohto celkového zámeru je, že v jednotlivých úsekoch a oddeleniach manažment
cielene buduje kultúru orientovanú na výsledky a internú klímu motivujúcu k výkonnosti,
efektívnosti a produktivite.
Meradlá úspešnosti dosahovania výstupu sú dva:
a. manažment ako hlavnú riadiacu metódu využíva riadenie prostredníctvom cieľov
(MBO - Management by Objectives),
b. pravidelný prieskum spokojnosti a názorov zamestnancov indikuje, že zamestnanci
NDS ohodnocujú vnútorné prostredie ako výsledkovo orientované.

4. EKONOMICKY ZDRAVÁ ORGANIZÁCIA
Strategický cieľ orientovaný na vytvorenie silnej organizácie je napĺňaný aj dosahovaním
takých ekonomických parametrov, ktorými bude možné považovať spoločnosť za ekonomicky
zdravú.
K výstupom tohto zámeru patrí dosahovanie zisku v dlhodobom horizonte, ale aj schopnosť
podniku uhrádzať svoje splatné záväzky, teda dosahovať takú úroveň likvidity, aby jej
ukazovatele dosahovali optimálne hodnoty.
Meradlom úspešnosti dosahovania týchto výstupov je v prípade dosahovania zisku kladná
hodnota súčtu hospodárskych výsledkov v dlhodobom horizonte a v prípade likvidity práve
dosahovanie definovaných optimálnych hodnôt:
a) Okamžitá likvidita - vypovedá o schopnosti podniku hradiť splatné dlhy
(krátkodobé záväzky) hotovostnými prostriedkami. Interval odporúčaných hodnôt je
<0,2 – 0,6>.
b) Bežná likvidita - vypovedá o celkovom potenciále likvidity. Interval odporúčaných
hodnôt je <1 – 2> avšak dôležité je, aby hodnota bola výrazne vyššia ako 1, t.j. aby
podnik s dostatočnou finančnou rezervou kryl svoje dlhy.
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Príloha číslo 4 – Strategický cieľ 4 – Maximalizovať vlastné finančné zdroje
Mapa strategického cieľa 4 – Maximalizovať vlastné finančné zdroje

Čiastkový strategický cieľ

Výstup - výsledok

Meradlo dosahovania výstupov

Zabezpečenie maximalizácie platených prejazdov
diaľničnou sieťou

Efektivita výberu je 99%

Eliminácia obchádzania spoplatnenej infraštruktúry
NDS

Klesajúci podiel dopravy na nespoplatnenej
infraštruktúre

Pridaná hodnota z využívania aktív NDS

Absolútna hodnota získaných vlastných zdrojov
z využívania aktív

Efektívnosť výnosov zo spoplatnenej siete

Efektívne využívanie aktív
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Popis strategického cieľa 4 – Maximalizovať vlastné finančné zdroje
Tento strategický cieľ predstavuje systém opatrení za účelom zabezpečenia maximálnych
výnosov spoločnosti optimálnym využívaním vlastných aktív spoločnosti.
Základným predpokladom naplnenia cieľa je definícia vlastných aktív, ktoré budú použité pre
zabezpečenie finančných zdrojov určených na ďalší rozvoj vlastných aktív.

1. Efektívnosť výnosov zo spoplatnenej siete
Ide o generovanie výnosov z aktív, ktoré už dnes NDS využíva.
Základným predpokladom zabezpečenia príjmov v dlhodobom horizonte je nastavenie takého
systému opatrení, ktorým bude dlhodobo zaručená vysoká efektívnosť výnosov (viac ako
99%) z poskytovaných služieb a zároveň sa dosiahne, že doprava určená na využívanie
spoplatnenej infraštruktúry bude túto infraštruktúru aj využívať.
Nevyhnutným predpokladom pre dosiahnutie tohto cieľa je funkčný systém elektronickej
diaľničnej známky a komplexný systém elektronického výberu mýta, vrátane efektívnej
kontroly dodržiavania povinností používateľov spoplatnenej infraštruktúry platiť za
poskytovanú službu.
Dôležitou súčasťou napĺňania cieľa je aj optimálne využívanie výstupov z vyhodnocovania
dopravných intenzít nespoplatnenej siete – ovplyvňovanie dopravných tokov na základe
vyhodnocovania intenzít dopravy a usmerňovanie dopravy na spoplatnenú sieť, čo je
dôležitým predpokladom k zvýšeniu príjmov spoločnosti.

2. Optimálne využívanie aktív na ďalšie výnosy
Diaľnice a rýchlostné cesty nie sú jediným aktívom Národnej diaľničnej spoločnosti – je
nevyhnutné definovať aj ostatné aktíva spoločnosti a zadefinovať mieru a pravidlá ich
optimálneho využitia, zvážiť možnosti ďalšieho využitia spoplatnenej siete na generovanie
dodatočných výnosov a v neposlednom rade zabezpečiť procesy neustáleho zvyšovania
kvality a kvantity aktív spoločnosti.
Vyhodnocovanie pravidiel využívania aktív a ich skvalitňovanie je
zabezpečenia stabilnej úrovne pravidiel vplývajúcej na dosiahnutie cieľa.

predpokladom
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Príloha číslo 5 - Stav prípravy a výstavby diaľnic k 1.1.2014
Sieť diaľnic
(km)*

D1

Vo výstavbe


plný profil



½ profil

D2

D3

72,85

D4

SPOLU

15,41

88,26

72,85

72,85
15,41

15,41

V príprave

142,16

35,91

45,96

224,03



plný profil

134,86

35,91

42,93

213,70



½ profil

3,03

10,33

R8

SPOLU

7,30

*v tabuľke sú uvedené líniové dĺžky stavieb

Sieť rýchlostných ciest
(km)*

R1

Vo výstavbe


plný profil



½ profil

R2

R3

R4

R5

R6

R7

25,70
11,38

25,70
11,38

14,32

14,32

V príprave

50,58

266,79

167,85

80,78

1,98

23,20

218,37

54,89

864,44



plný profil

50,58

266,79

162,65

80,78

1,98

23,20

218,37

54,89

859,24



½ profil

5,20

5,20

*v tabuľke sú uvedené líniové dĺžky stavieb
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Príloha číslo 6 – Stav prevádzky diaľnic k 1.1.2014
Sieť diaľnic
(km)*

D1

V prevádzke


plný profil



½ profil

D2

D3

D4

SPOLU

318,08

80,50

13,55

5,80

417,93

310,31

80,50

8,70

2,77

402,28

4,85

3,03

15,65

7,77

*v tabuľke sú uvedené líniové dĺžky stavieb

Sieť rýchlostných ciest
(km)*
V prevádzke


plný profil



½ profil

R1

R2

R3

R4

127,11

25,00

16,82

18,75

127,11

2,73
22,27

R5

R6
7,55

14,18
16,82

4,57

R7

R8

SPOLU
195,23
144,02

7,55

51,21

*v tabuľke sú uvedené líniové dĺžky stavieb
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