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ÚVODNÉ SLOVO PREDSEDU PREDSTAVENSTVA 

 

Vážený akcionár, vážené dámy a páni, vážení obchodní partneri, 

v mene spoločnosti Technické služby Starého Mesta a.s. vám predkladám výročnú správu za rok 2020. 

 

Rok 2020 bol iný. Bol iný nielen pre našu spoločnosť, bol iný pre celý svet. Opatrenia, ktoré 

bolo nutné prijímať na potlačenie pandémie korona vírusu zasiahli všetky oblasti života, našu akciovú 

spoločnosť nevynímajúc.  Bolo nutné prijať opatrenia na zastabilizovanie spoločnosti. Rovnako sme 

museli urobiť aj nie veľmi populárne kroky.   

Opatrenia voči šíreniu korona vírusu spôsobili okrem iných nákladov ako boli náklady na 

dezinfekciu, ochranné rúška, čistiace prostriedky aj výpadok príjmov. TSSM mali počas jarných 

mesiacov roku 2020 zníženú frekvenciu  čistenia pešej zóny a vysýpania smetných košov v pešej 

zóne. Tento stav pretrval počas celého roka. Uzatvorené boli aj verejné WC a detské ihriská. Túto 

situáciu sme museli riešiť znižovaním personálnych nákladov ako aj ukončovaním pracovných 

pomerov. 

Výrazný výpadok našich príjmov spôsobila nemožnosť organizovania Vianočných trhov. Čiastočne sa 

tento výpadok vykryl z prenájmu parkoviska na nábr. arm. gen. L. Svobodu. Časť pracovných kapacít, 

ktoré by ináč pripravovali stánky na Vianočné trhy sme presunuli na vyznačovaie vodorovného 

dopravného značenia. 

Aj keď sa situácia počas leta stabilizovala, opäť sa situácia na jeseň zhoršila. Viacero kolegov 

malo pozitívne výsledky, ich prácu museli prevziať ostatní kolegovia. 

Keď som v minuloročnej výročnej správe spomínal, že v roku 2019 nám do portfólia nových 

činností pribudla prevádzka kaviarne Propeller v budove od známeho slovenského architekta Emila 

Belluša, tak v marci 2020 sme ju museli s dôvodu začínajúcej pandémie uzavrieť. A žiaľ už jej prevádzku 

neobnoviť.  

Dosiahnutie pozitívnych výsledkov by nebolo možné bez podpory Valného zhromaždenia, 

činnosti Predstavenstva a Dozornej rady, ale aj prácou našich zamestnancov v sťažených podmienkach. 

Všetkým by som sa chcel za nasadenie poďakovať. 

Vybudovanie stabilnej spoločnosti je dlhodobý proces. Verím, že aj ťažkosti a problémy 

spôsobené pandémiou Covidu a hľadanie ich riešení budú nakoniec viesť  k úspešnému pokračovaniu 

budovania našej spoločnosti. 

 

 

 

 

 

Ing. Ján Krta 
  predseda predstavenstva 

  



PROFIL SPOLOČNOSTI 

 

Spoločnosť Technické služby Starého Mesta a.s. má významné postavenie na území mestskej 

časti Bratislava - Staré mesto. Hlavnou úlohou spoločnosti je zabezpečovanie čistoty a údržby 

komunikácií lll. a  IV. triedy na území mestskej časti vrátane zberu a odvozu organického 

i anorganického odpadu, prevádzkovanie a údržba parkov a záhrad, detských ihrísk, trhovísk, 

verejných toaliet a psích výbehov. Úlohou spoločnosti je v neposlednom rade tiež správa a údržba 

budov, ktoré sú majetkom mestskej časti. Jednou z činnosti je aj  organizácia obľúbených Vianočných 

trhov. 

V oblasti zabezpečovania čistoty a údržby komunikácií  spoločnosť vykonáva strojné a ručné 

zametanie verejných priestranstiev, odvoz odpadu, odstraňovanie havarijných stavov, v zimných 

mesiacoch zimnú údržbu komunikácií, 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. 

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 zásobníkov s vreckami na psie exkrementy 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 Bratislava - Staré Mesto starostlivosť o viac ako     

136 157 m2 verejnej 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, najmä Vianočných 

trhov, ktoré sú obľúbené nielen medzi domácimi návštevníkmi, ale aj medzi turistami. 

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 prenájom komerčných priestorov, značenie vodorovných dopravných 

značení.  

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.  

  



PREDMET ČINNOSTI 

- čistiace a upratovacie služby 

- osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek 

- správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu 

- správa a prenájmom nehnuteľností 

- organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí 

- prevádzkovanie verejných WC a detských ihrísk 

- prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb 

- stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov 

- prenájom garáží a odstavných plôch 

- poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu 

 

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 

 

 

 

 

  



Z HISTÓRIE SPOLOČNOSTI 

 

História podniku siaha do obdobia prelomu storočí. Technické služby Starého Mesta. Predtým 

Staromestská, ešte skôr SNP Invest. Spoločnosť, ktorá bola založená mestskou časťou Bratislava - Staré 

Mesto v roku 2001 spolu so zámerom komplexnej rekonštrukcie Námestia SNP v Bratislave. Tri názvy, 

jedna a tá istá spoločnosť. Revitalizácia Námestia SNP sa síce neuskutočnila, firma však existovala 

naďalej. Najskôr jednostranne zameraná pre potreby veľkého projektu v centre mesta, ktorý sa však 

nerealizoval. Neskôr ako Staromestská a v roku 2016 prišlo k premenovaniu na Technické služby 

Starého Mesta, pričom tento názov verne vystihuje zameranie spoločnosti.  

 

2001 Zakladateľskou listinou bola mestskou časťou Bratislava – Staré Mesto založená spoločnosť 

SNP Invest a.s. Vzhľadom k nerealizácii projektu revitalizácie Námestia SNP bola činnosť 

spoločnosti utlmená. 

 

2012 Spoločnosť SNP Invest a.s. bola akcionárom premenovaná na Staromestská a.s. Súčasne bol 

rozšírený predmet činnosti spoločnosti a boli podniknuté kroky smerujúce k oživeniu 

podnikateľskej činnosti spoločnosti.  

 

2015 Po ukončení zmluvy so súkromnou spoločnosťou sa mestská časť rozhodla vykonávať správu 

a údržbu komunikácií, verejných WC, trhovísk prostredníctvom spoločnosti Staromestská a.s. 

Neskôr sa k týmto činnostiam pridružila správa a údržba fontán, zavlažovacích systémov, 

detských ihrísk, Medickej a Grassalkovichovej záhrady a drobné stavebné práce v objektoch 

mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. 

 

2016 Prišlo k zmene názvu spoločnosti tak, aby vystihoval hlavné úlohy spoločnosti na území 

mestskej časti Bratislava - Staré mesto. So zmenou názvu spoločnosti bolo vytvorené nové logo 

a spustená prevádzka novej webovej stránky. Vzhľadom k zvýšenému objemu 

zabezpečovaných činností bol zároveň prijatý väčší počet nových zamestnancov. 

 

2017 Modernizácia technického vybavenia spoločnosti zakúpením 2 kusov upratovacích áut značky 

Kärcher. Pokračovala personálna stabilizácia a profesionalizácia spoločnosti, aj s vzhľadom 

k snahe o napĺňanie záväzku vykonávať činnosti pre mestskú časť vlastnými výkonmi. 

 

2019 Od septembra 2019 spoločnosť prevzala kompletnú starostlivosť o komunikácie a chodníky III. 

a IV. Triedy. 

 Začiatok prevádzkovania plateného parkoviska na Nábr. Arm.gen.Ludvika Svobodu. 

 Spoločnosť začala prevádzkovať kaviareň Propeller. 

Prišlo k rozšíreniu technického vybavenia o čistiace vozidlo značky Kärcher, traktorovú kosačku 

Kubota. 

  

 

 



ORGÁNY SPOLOČNOSTI 

 

 

Akcionári spoločnosti k 31.12.2020 

100% akcionárom spoločnosti je Mestská časť Bratislava – Staré Mesto 

 

Predstavenstvo spoločnosti k 31.12.2020 

Ing. Ján Krta 

predseda predstavenstva 

 

Narodil sa v roku 1974 v Bratislave. Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave, odbor Finančná 

sústava a peňažníctvo. Po skončení štúdia pracoval ako manažér športového areálu v Mníchove. V roku 

2004 sa stal spoločníkom a  konateľom v obchodnej spoločnosti zaoberajúcou sa dodávaním 

príslušenstva k stavebným strojom. V roku 2007 začal pracovať vo Výskumnom ústave ekonomiky 

poľnohospodárstva a potravinárstva. V roku 2010 sa stal poslancom miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a zároveň aj zástupcom starostky pre oblasť sociálnych vecí, 

obchodu a služieb. Po skončení funkčného obdobia pracoval ako člen predstavenstva v  Staromestská, 

a.s. a neskôr ako zástupca riaditeľa vo Verejnoprospešných službách Karlova Ves. 

 

 

Ing. Patricia Martincová 

člen predstavenstva 

Narodila sa v Bratislave a tu aj vyštudovala odbor Medzinárodný obchod na Ekonomickej univerzite. 

Už počas štúdia a následne aj po ňom pracovala v rôznych spoločnostiach na stredných a vyšších 

manažérskych pozíciách. V rokoch 2007 až 2010 pracovala vo verejnej správe, z toho dva roky na pozícii 

prednostky MÚ MČ Bratislava – Lamač. Následne opäť pôsobila v súkromnom sektore. Zamestnancom 

spoločnosti Technické služby Starého Mesta a.s. je od novembra 2015, pričom sa významne podieľala 

na znovuobnovení činnosti spoločnosti. 

 

 

Marek Vrbický 

člen predstavenstva 

Narodil sa v roku 1978 v Bratislave. Pracoval vo Verejnoprospešných službách Stupava ako vedúci 

autodopravy a pre oblasť separovaného zberu. V roku 2019 bol zvolený do predstavenstva 

Technických služieb Starého Mesta a.s. 

 



Dozorná rada spoločnosti k 31.12.2020 

 

Mgr. Juraj Mikulášek 

Predseda dozornej rady 

Mgr. Vladimír Palko 

Člen dozornej rady 

Ing. Matej Vagač 

Člen dozornej rady 

Ing. arch. Ľubomír Boháč 

Člen dozornej rady 

Ing. Jana Španková 

Člen dozornej rady 

  



 

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA 

 

                 

                                  

Prevádzkový
riaditeľ

Odd. údržby verejných 
priestranstiev a komunikácií

Odd. správy a prevádzky 
verejných toaliet a detských 

ihrísk

Odd. údržbárskych prác a 
dopravného značenia

Odd. správy a prevádzky 
stálych a príležitostných trhov.

Prenájom nehnuteľnosti 

Odd. 
administratívy

Technický 
riaditeľ

Finančný 
riaditeľ

Prevádzka parkoviska



ĽUDSKÉ ZDROJE 
  

Rok 2020 priniesol turbulentné obdobie aj v  radoch zamestnancov. Z dôvodu zatvorenia 

a neobnovenia prevádzky Propeller sme ukončili so všetkými pracovníkmi z tejto prevádzky pracovný 

pomer dohodou. Celý rok 2020 bol poznačený veľkou fluktuáciou zamestnancov. Niektorí nevydržia 

pracovať ani mesiac. Aj napriek každoročne zvyšujúcej sa minimálnej mzde nie je o takúto robotu 

záujem.  Čiastočne nám pomohlo, že sme niektorým pracovníkom vedeli zabezpečiť ubytovanie. 

Vývoj zamestnanosti 

 
 

k 31.12.2020 

 

k 31.12.2019 

Rozdiel 

2020-2019 

Počet zamestnancov 

HPP 
71 75 - 4 

Počet zamestnancov 

DPČ a DVP 
3 1 +2 

Spolu 74 76 -2 

 
 

Veková štruktúra 

Vek 
k 

31.12.2020 

k 

31.12.2019 

k 

31.12.2018 

k 

31.12.2017 

do 20 rokov 1 2 3 0 

20-29 rokov 3 4 3 1 

30-39 rokov 10 9 6 9 

40-49 rokov 27 30 24 12 

50-59 rokov 17 16 9 11 

nad 60 rokov 16 17 13 16 

Spolu 74 76 58 49 

 

  



FINANČNÁ SPRÁVA 

 
Rok 2020 z hľadiska hospodárenia spoločností a dosiahnutých výsledkov bol rokom pozitívnym. 
Spoločnosť dosiahla zisk po zdanení 62.873,- Eur, čo je nárast oproti roku 2019 o 18.801 eur. 
Pozitívny výsledok sa dosiahol aj napriek prebiehajúcej pandémií Korona vírusu a  zvyšujúcej sa 
minimálnej mzde. 
 
Celkové výnosy z hospodárskej činnosti boli vo výške 1.945.898 Eur, čo je nárast takmer o 100.008 
eur oproti roku 2019. 
 
Náklady na hospodársku činnosť boli v roku 2020  1.867.462 Eur.  
 
 

 
 
 
 

  



Majetok spoločnosti k 31.12.2020 

 

Spoločnosť vykázala majetok v sume 1 626 939 Eur 

 

z toho: 

neobežný majetok je 1 441 269  Eur 

1/ softvér v sume 4600,- Eur je už 100% odpísaný 

2/ dlhodobý hmotný majetok v sume 1 436 669 Eur je odpísaný  na 63,51% (912 473 Eur) t.j. 

zostatková cena je 524 196 Eur  

- pozemky v sume 3 067 Eur - neodpisuje sa 

- samostatne hnuteľne veci sú v sume 653 875 Eur - odpis v sume 343 272 Eur t.j. 52,50 %. Zostatková 

cena je 310 603 Eur 

- obstarávaný dlhodobý majetok v sume 779 727 Eur (projekt) je precenený opravnou položkou 569 

201 Eur 

 

obežný majetok je 166 599 Eur 

1/ krátkodobé pohľadávky 15 723 Eur 

- pohľadávky z obchodného styku je 18 423 Eur 

- iné pohľadávky (opcie) -2 700 Eur 

 

finančné účty  v sume 150 876 Eur 

- peniaze 1 417 

účty v banke 149 459 Eur 

 

časove rozlíšenie - náklady budúcich období 19 071Eur 

 

 



ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA K 31.12.2020 

 

  



 

 



 

 



 



 



 

 



 



 

 



 



 

 



 

 



 



SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA 

 



  



STANOVISKO DOZORNEJ RADY 

 

Dozorná rada spoločnosti Technické služby Starého Mesta a.s. vychádzala pri svojej činnosti 
v roku 2020 z príslušných ustanovení Obchodného zákonníka § 197 a nasl. a zo Stanov 
spoločnosti. K ročnej účtovnej závierke za rok 2020 a k návrhu vysporiadania dosiahnutého 
hospodárskeho výsledku za rok 2020 prijala toto stanovisko: 
 
Dozorná rada: 
 
(a) konštatuje, že účtovná závierka bola zabezpečená v súlade so zákonom o účtovníctve 
č.431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. Účtovné výkazy a ostatné podklady v rámci 
ročnej účtovnej závierky sú úplné, vykazované údaje k 31. 12. 2020 pravdivo zobrazujú 
výsledky hospodárenia. 
 
(b) súhlasí so záverečným výrokom audítorky Ing. Emílie Luptákovej, PhD. zo dňa 21. 5. 
2021 a potvrdzuje, že účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach 
pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a. s. 
k 31. 12. 2020 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so 
zákonom o účtovníctve. 
 
(c) súhlasí s návrhom predstavenstva akciovej spoločnosti na vysporiadanie hospodárskeho 
výsledku za rok 2020 a odporúča valnému zhromaždeniu tento návrh schváliť. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

Výročná správa 2020 bola vydaná v júni 2021 a je verejným dokumentom. V printovej forme je na 

požiadanie dostupná v sídle spoločnosti. Elektronická forma vo formáte pdf je k dispozícií na 

stiahnutie na internetovej stránke spoločnosti: www.tssm.sk 

 

Graf: Finstat.sk 

http://www.tssm.sk/


 


