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ÚVODNÉ SLOVO PREDSEDU 
PREDSTAVENSTVA

Vážený akcionár, vážení obchodní partneri, dámy a páni,

máme za sebou prvý ucelený rok činnosti, ktorý by sa dal nazvať aj rokom zmien 
a pre nás hlavne nového začiatku. Našim cieľom bolo dosiahnutie naplnenia vízií, 
ktoré sme predstavili v  našej koncepcii rozvoja spoločnosti tak, aby sa nestali iba 
prázdnymi slovami na papieri.

Musím priznať, že táto cesta nie je vôbec ľahká a v snahe dosiahnuť čo najskôr 
vytýčené ciele sme urobili aj chyby, ale trúfam si povedať, že sme sa z  nich vždy 
snažili poučiť. Rovnako musím priznať, že ešte ani zďaleka nie sme na jej konci, ale 
som ešte viac ako na začiatku presvedčený, že nastúpená cesta je správna.

Vybudovanie stabilnej, profesionálnej a prosperujúcej spoločnosti je postupný 
a  dlhodobý proces a  ja verím, aj vďaka tomuto prvému (k)roku, že dosiahnutými 
výsledkami sa nám podarí presvedčiť všetkých, že existencia spoločnosti má zmysel 
a že akcionár a poslanci neurobili chybu, keď nám dali šancu ukázať, že veci sa dajú 
robiť lepšie.

Na záver by som chcel poďakovať všetkým zamestnancom, členom predstavenstva 
a dozornej rady, ktorí svojou prácou a prístupom potvrdzujú moje slová a hlavne vďaka 
nim tieto nezostanú len na papieri, ale sú každodenne pretavované do konkrétnych 
skutkov.

        Igor Slanina
                   predseda predstavenstva
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PROFIL SPOLOČNOSTI

Spoločnosť Technické služby Starého Mesta a.s. má významné postavenie na 
území mestskej časti Staré Mesto. Hlavnou úlohou spoločnosti je zabezpečovanie 
čistoty a  údržby komunikácií a  chodníkov na území mestskej časti vrátane zberu 
a  odvozu organického i  anorganického odpadu, prevádzkovanie a  údržba parkov 
a  záhrad, detských ihrísk, športových areálov, trhovísk, verejných toaliet a  psích 
výbehov. Úlohou spoločnosti je v  neposlednom rade tiež správa a  údržba budov, 
ktoré sú majetkom mestskej časti Staré Mesto. 

V oblasti zabezpečovania čistoty a údržby komunikácií a chodníkov spoločnosť 
vykonáva strojné a  ručné zametanie verejných priestranstiev, odvoz odpadu, 
odstraňovanie havarijných stavov, v zimných mesiacoch odstraňovanie snehu a posyp 
chodníkov ekologickými materiálmi.

Čistota verejných priestranstiev nie je len o  odpratávaní nečistôt, zbere 
komunálneho odpadu a úprave zelene, ale i o vytvorení podmienok pre verejnosť, 
aby k znečisťovaniu nedochádzalo. Jednou z takýchto úloh je i vytvorenie dostatočnej 
siete verejných toaliet, zodpovedajúcej statusu historického jadra hlavného mesta. 
Neodmysliteľnou súčasťou existencie ľudí v  mestských aglomeráciách je i  chov 
psov, čo však so sebou prináša i nemalé problémy v oblasti znečisťovania verejných 
priestranstiev. Zabezpečenie dostatočného množstva stojísk so sáčkami na psie 
výkaly spolu s osvetou i represívnymi úkonmi, prinesie zníženie nákladov na samotné 
čistenie priestranstiev i možnosti využitia jednotlivých zelených plôch verejnosťou 
bez obáv.

Údržba a ošetrovanie zelene - činnosť smerujúca k  skvalitneniu životného 
prostredia, jeden z predpokladov zachovania optimálnych podmienok života, 
fungovania spoločnosti a jej trvalo udržateľného rozvoja  predstavuje v mestskej časti 
Staré Mesto starostlivosť o viac ako 40 000 m2  verejne prístupnej zelene. Nedeliteľnou 
súčasťou sú detské zariadenia - prvky malej architektúry - detské ihriská, pieskoviská, 
lavičky pre voľnočasové aktivity obyvateľov.  

V  oblasti správy a  údržby trhovísk, spoločnosť zabezpečuje komplexnú správu 
trhovísk na Žilinskej a Poľnej ulici a taktiež organizáciu a zabezpečenie príležitostných 
trhov. 

Technické služby Starého Mesta a.s. ako stopercentná dcérska spoločnosť 
mestskej časti, sa pri výkone svojej činnosti snaží v  maximálnej miere zabezpečiť 
efektívne využitie majetku a  vynaložených investícií. Popri svojej hlavnej činnosti, 
ktorou je správa a  údržba verejných priestranstiev a  budov v  majetku mestskej 
časti, spoločnosť realizuje aj doplnkové služby, ako je správa a prevádzka parkovísk, 
parkovacieho systému a odťahovej služby. 
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PREDMET ČINNOSTI

►	 čistiace a upratovacie služby

►	 osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných  
značiek

►	 správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu

►	 správa a prenájom nehnuteľností

►	 prevádzkovanie verejných WC a detských ihrísk

►	 prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb

►	 stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

►	 odťahová služba

ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Obchodné meno: Technické služby Starého Mesta, a.s.

Sídlo: Žilinská 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 811 05

IČO: 35 804 092

IČ DPH: SK2020281846

Bankové spojenie:  VÚB, a.s.
   SWIFT kód: SUBASKBX
    IBAN: SK0902000000003100482856

Zápis v obchodnom registri: 

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sa, Vložka č. 2639/B

Právna forma: akciová spoločnosť

Základné imanie: 939 055,964951 Eur
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Z HISTÓRIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť Technické služby Starého Mesta a.s. bola založená zakladateľskou listinou 
15.12.2000 pod názvom SNP Invest a.s. Jediným akcionárom so 100%-ným podielom sa 
stala mestská časť Bratislava – Staré Mesto. Do obchodného registra bola zapísaná 22.1.2001. 
Zámer, pre ktorý bola spoločnosť vytvorená, sa však nenaplnil. 

2012 Rozhodnutím jediného akcionára bol zmenený názov spoločnosti na Staromestská 
a.s. 

 Súčasne bol rozšírený predmet činnosti spoločnosti a  boli podniknuté kroky 
smerujúce k  oživeniu podnikateľskej činnosti spoločnosti. Uvedené kroky spolu 
s  poskytnutím návratnej pôžičky mali viesť k  oživeniu podnikateľskej činnosti 
spoločnosti, ale naplnenie týchto cieľov bolo opäť iba čiastočné.

2015 Uskutočnila sa zmena v riadiacich a dozorných orgánoch spoločnosti

2016 Na základe návrhu hlavného akcionára bola odsúhlasená zmena názvu spoločnosti 
tak, aby názov reflektoval hlavné úlohy spoločnosti na území mestskej časti Staré 
Mesto. Taktiež prišlo k výmene dvoch členov predstavenstva. V súvislosti so zmenou 
názvu spoločnosti bolo vytvorené nové logo a spustená prevádzka novej webovej 
stránky. 
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ORGÁNY SPOLOČNOSTI

Akcionári spoločnosti k 31.12.2016

100% akcionárom spoločnosti je Mestská časť Bratislava – Staré Mesto

Predstavenstvo spoločnosti k 31.12.2016

Igor Slanina 

Predseda predstavenstva

Narodil sa v roku 1973 v Bratislave. Po skončení štúdia začal 
pracovať v reklamnej spoločnosti Akzent Media spol. s r. o., v ktorej 
sa postupne vypracoval do funkcie konateľa spoločnosti. Pôsobil 
v nej do roku 2013. Aj pod jeho vedením sa podarilo spoločnosti 
získať a dlhodobo udržiavať na slovenskom outdoorovom trhu 
pozíciu lídra. Počas tohto obdobia pôsobil tri roky taktiež aj ako 
konateľ českej spoločnosti Akzent Media s.r.o. Za 22 rokov práce 
získal mnoho skúseností v riadení nielen z pohľadu fungovania 
komerčných spoločností, ale aj v spolupráci so štátnou a verejnou 
správou.

Mgr. Ľuboš Majer

Člen predstavenstva

Narodil sa v  roku 1973 v  Banskej Bystrici. Vyštudoval Vysokú 
školu medzinárodných a  verejných vzťahov v  Prahe. V  roku 
1998 spoluzakladal súkromnú spoločnosť, v  ktorej pôsobil na 
pozícii riaditeľa. Od roku 2010 pôsobil v kontrolných a riadiacich 
orgánoch veľkých spoločností, ako Bratislavská teplárenská 
a.s. a  Odvoz a likvidácia odpadu a.s. Najmä činnosťou 
v predstavenstve spoločnosti OLO a.s., v spolupráci s ostatnými 
členmi a  zamestnancami, dosiahla spoločnosť významné 
postavenie vo svojom odvetví nielen na území Bratislavy, ale aj 
v rámci Slovenska.

Mgr. Oľga Šestáková

Člen predstavenstva

Po ukončení SEŠ pracovala v  Univerzitnej knižnici, neskôr 
ako hlavná kontrolórka. Nakoľko  ekonomické vzdelanie bolo 
v  mnohých oblastiach nepostačujúce, ďiaľkovo vyštudovala 
právnickú fakultu v Bratislave, ktorú ukončila v roku 1991. Neskôr 
pracovala vo vedúcich funkciách Slovenskej sporiteľne, ako 
sekčná riaditeľka legislatívno-právneho odboru Ministerstva 
zdravotníctva SR, viedla komerčno-právny odbor Eximbanky, 
riadila úsek vedúceho úradu Ministerstva hospodárstva 
SR,  niekoľko rokov pracovala ako advokátka. Od roku 2015 
pracovala ako vedúca kancelárie prednostu.
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Dozorná rada spoločnosti k 31.12.2016

Mgr. Vladimír Palko

Predseda dozornej rady

Ing. Martin Borguľa

Člen dozornej rady

PaedDr. Barbora Oráčová PhD.

Člen dozornej rady

Soňa Párnická

Člen dozornej rady

Ing. Tomáš Ziegler

Člen dozornej rady
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ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

 

Generálny riaditeľ

Úsek administratívy

Údržba verejných 

priestranstiev 

a komunikácií  

Správa a prevádzka 

WC a DI

Rekonštrukčné, stavebné 

a údržbárske práce

Správa a prevádzka 

stálych 

a príležitostných trhov

Prenájom 

nebytových 

priestorov

Služby
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ĽUDSKÉ ZDROJE

Jednou z najdôležitejších úloh v roku 2016 bolo personálne obsadenie pracovných 
miest v  novovzniknutej organizačnej štruktúre. Keďže ide prevažne o  segment 
s  vysokou fluktuáciou zamestnancov, veľkú dôležitosť sme prikladali nastaveniu 
takej personálnej a mzdovej politiky, výsledkom ktorej by bola čo najväčšia miera 
stabilizácie. Ako dôkaz úspešnosti týchto krokov považujeme fakt, že u 70% 
pôvodných a 50% novo prijatých zamestnancov pracovný pomer naďalej trvá a stali 
sa stabilným pilierom spoločnosti.

Vývoj zamestnanosti

k 31.12.2016 k 31.12.2015
Rozdiel

2016-2015
Rozdiel v %

Počet zamestnancov HPP 37 17 +22 +118%

Počet zamestnancov DPČ 6 1 +4 +500%

Spolu 43 18 +26

Veková štruktúra

k 31.12.2016 % podiel k 31.12.2015 % podiel

do 20 rokov 0 0 0 0

20-29 rokov 2 5 0 0

30-39 rokov 8 19 2 11

40-49 rokov 10 23 7 39

50-59 rokov 13 30 3 17

nad 60 rokov 10 23 6 33

Spolu 43 100% 18 100%

Vzdelanostná štruktúra 

k 31.12.2016 k 31.12.2015

Základné 2 0

Stredné 24 11

Úplné stredné 10 4

Vysokoškolské 7 3

Spolu 43 18
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VÝZVY BUDÚCICH OBDOBÍ

Spoločnosť Technické služby Starého Mesta a.s. prešla v  roku 2016 viacerými 
významnými zmenami. Okrem personálnych zmien, ktoré sa uskutočnili 
v  predstavenstve spoločnosti, medzi najvýznamnejšie zmeny patrí zmena názvu 
spoločnosti. Pôvodný názov Staromestská a.s. nevystihoval hlavné úlohy spoločnosti, 
ktoré by mala vykonávať v  prospech Mestskej časti Staré Mesto, ako hlavného 
akcionára. Nový názov plne reflektuje zameranie spoločnosti, ktorým je kompletná 
správa a údržba verejných priestranstiev, parkov, ihrísk, trhovísk a budov v majetku 
mestskej časti. So zmenou názvu súvisí aj zmena loga a nová webová stránka, ktorá 
by mala návštevníkom sprostredkovávať všetky informácie týkajúce sa spoločnosti. 

Prínos spoločnosti z  pohľadu mestskej 
časti je najmä úspora finančných 
prostriedkov, či už na úrovni procesu 
obstarania tovarov a  služieb a  taktiež 
v oblasti personálnych nákladov, nakoľko je 
možné eliminovať potenciálne duplicitné 
pracovné pozície v mestskej časti. Výhodou 
existencie spoločnosti je racionalizácia 
logistiky a  kvalita zabezpečenia činností 
vyplývajúcich z originálnych a prenesených 
kompetencií, ako i skrátenie reakčnej doby 
vysúťaženého dodávateľa tovarov či služieb, 
napr. pri orezoch drevín. Predlžovanie času 
obstarania tovarov a  služieb má negatívny 

vplyv na logistiku ďalších nadväzujúcich činností. Cieľom spoločnosti bude nadalej 
tieto procesy skvalitňovať tak, aby mestská časť zaznamenávala pozitívne výsledky 
vo finančnej oblasti i  v oblasti kvalitne a  rýchlo vykonaných prác. V neposlednom 
rade treba pripomenúť, že komunikácia so spoločnosťou, v  ktorej mestská časť 
predstavuje jediného akcionára, je jednoduchšia a  tým pádom určovanie priorít 
môže byť menené ad hoc.   

Hlavnou úlohou Technických služieb Starého Mesta a.s. má byť zabezpečovanie 
vyššie spomenutých činností pre mestskú časť Staré Mesto, s  minimalizovaním 
nákladov pre akcionára a  to tak, že spoločnosť bude popri prácach pre mestskú 
časť vykonávať „podnikateľskú“ činnosť pre iné subjekty, čím sa predpokladá, 
že bude vo väčšej miere schopná samofinancovania, čo vytvorí predpoklad pre 
zvyšovanie efektivity vykonávaných prác a  služieb. Rozširovanie, skvalitňovanie 
služieb pre občanov je možné len v  prípade, že Technické služby Starého Mesta 
a.s. budú zisk z podnikateľskej činnosti investovať do ľudských zdrojov, technického 
a  technologického vybavenia spoločnosti. Z toho vyplýva  zlepšenie, skvalitnenie 
a rozšírenie okruhu vykonávaných služieb pre akcionára, čo následne prináša kvalitné 
portfólio služieb pre obyvateľov a  návštevníkov Starého Mesta čím prichádza 
k vytvoreniu lepšieho obrazu mestskej časti v očiach verejnosti.
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FINANČNÁ SPRÁVA

Rok 2016 z  hľadiska hospodárenia spoločnosti a  dosiahnutých výsledkov bol 
rokom pozitívnym. Spoločnosť dosiahla zisk po zdanení vo výške 33 577 Eur, čo je 
nárast o 22 313 Eur v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

Celkové výnosy z hospodárskej činnosti vo výške 2  466  850 Eur predstavujú 
trojnásobok výnosov deklarovaných v roku 2015, pričom náklady vynaložené na ich 
dosiahnutie predstavujú čiastku 2 416 512 Eur.

Pod pozitívny vývoj ekonomickej situácie, zabezpečenie udržateľného prevádzky-
schopného stavu a finančnej stability spoločnosti, sa podpísalo najmä zodpovedné 
vedenie spoločnosti a tiež pôsobnosť kontrolného orgánu, ktorým je dozorná rada 
spoločnosti.
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ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA K 31.12.2016
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SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
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STANOVISKO DOZORNEJ RADY
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