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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 2021. 

 

Rok 2021 bol opäť špecifický a to z dôvodu pokračovania koronavírusu.  Napriek všetkým 

problémom, ktoré nám už druhý rok pandémia prinášala podarilo sa nám dosiahnuť veľmi dobrý 

hospodársky výsledok a to vďaka aktívnemu prístupu vedenia spoločnosti k riadeniu, nakladaniu 

s finančnými prostriedkami a najmä posilneniu kontroly vykonávaných činnosti.  

Spoločnosť sa snaží posúvať ďalej, či už z hľadiska rozširovania poskytovaných služieb alebo 

skvalitňovaním existujúceho portfólia. Podarilo sa nám realizovať nové projekty, najmä v oblasti 

vyznačovania dopravného značenia, ale aj podpory realizácie projektov pri rekonštrukcií školských 

zariadení a opravách ciest pre mestskú časť. Opätovná nemožnosť organizovania Vianočných trhov 

spôsobila výpadok v príjmoch a dosiahnutia ešte lepšieho hospodárskeho výsledku. 

Manažérskym riadením sa podarilo spoločnosť stabilizovať finančne a aj personálne. Najmä 

personálna stabilita je pre nás veľmi dôležitá a mňa osobne veľmi teší, že sa viacerým zamestnancom 

podarilo dostať z bludného kruhu exekúcií a viacerým aj zabezpečiť trvalejšie ubytovanie.  

  Rád by som na tomto mieste poďakoval a vyzdvihol prácu ostatných členov predstavenstva, 

ale aj Valného zhromaždenia a Dozornej rady, bez podpory ktorých by boli mnohé zámery v covidových 

časoch ťažko realizovateľné. 

 

 

 

 

 

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, umiestňovanie horizontálneho  dopravného značenia, vypratávanie bytových a nebytových 

priestorov. 

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. 

 

2021     Kúpa Isuzu D-Max Pick Up s odnímateľnou radlicou a s nadstavbou na rozmetanie soli. 

 Prenájom externého skladu v priestoroch firmy Istrochem 



ORGÁNY SPOLOČNOSTI 

 

 

Akcionári spoločnosti k 31.12.2021 

100% akcionárom spoločnosti je Mestská časť Bratislava – Staré Mesto 

 

Predstavenstvo spoločnosti k 31.12.2021 

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 

členka 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 31.12.2021 

 

Ing. Peter Skalník 

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 

Členka 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 2021 priniesol zastabilizovanie a menšiu fluktuáciu v radoch zamestnancov. Viacerým sa 

podarilo ukončiť exekučné konania, čo výrazne ovplyvnilo výšku ich príjmov. Pomohlo aj to, že sme 

viacerým pracovníkom vedeli zabezpečiť trvalejšie ubytovanie. 

Vývoj zamestnanosti 

 
k 31.12.2021 k 31.12.2020 

Rozdiel 

2021-2020 

Počet zamestnancov 

HPP 
83 71 +11 

Počet zamestnancov 

DPČ a DVP 
2 3 0 

Spolu 85 74 +11 

 
 

Veková štruktúra 

Vek 
k 

31.12.2021 

k 

31.12.2020 

k 

31.12.2019 

k 

31.12.2018 

do 20 rokov 0 1 2 3 

20-29 rokov 6 3 4 3 

30-39 rokov 9 10 9 6 

40-49 rokov 31 27 30 24 

50-59 rokov 24 17 16 9 

nad 60 rokov 15 16 17 13 

Spolu 85 74 76 58 

 

  



VÝZVY BUDÚCICH OBDOBÍ 

Technické služby Starého Mesta, a.s. sú komunálnym podnikom mestskej časti a našou úlohou 

je vykonávať činností pre mestskú časť v oblasti zabezpečovania čistoty komunikácií, parkov, verejnej 

zelene, prevádzkovaním detských ihrísk a verejných toaliet, správy trhovísk a pod. Aby sa 

minimalizovali náklady mestskej časti, je nutné ako sa nám to darilo aj v tomto roku, vykonávať činností 

pre iné subjekty. Týka sa to najmä vyznačovania dopravného značenia, kde počítame s dlhodobejšou 

spoluprácou s magistrátom ako aj odgrafitovanie plôch na verejných miestách. Ďalšou činnosťou, ktorú 

by sme chceli ponúkať partnerom v samospráve je realizáciu externých dopadových plôch. Budúci rok 

by sme chceli urobiť pilotný projekt na vybranom detskom ihrisku v Starom Meste. 

Rozširovanie portfólia a skvalitňovanie existujúcich služieb je možné len pri investovaní do 

technického, technologického vybavenia a ľudských zdrojov. Toto bude možné len vtedy ak budú mať 

Technické služby Starého Mesta, a.s. priestor na takéto rozširovanie. To znamená dostatok 

parkovacích, skladových priestorov a zázemia pre zamestnancov ako sú šatne, sprchy, kuchynky. 

Najideálnejším riešením by bolo ak by naša spoločnosť mohla využívať celý areál na Kýčerského ul., 

keďže časové hľadisko napr. pri zimnej údržbe, ale aj blízkosť pešej zóny je pre kvalitu našich služieb 

dôležité. Rovnako dôležité pre zlepšovanie čistenia komunikácií by bolo po dohode s oddelením 

dopravy miestneho úradu umiestňovanie doplnkových dopravných značiek na parkovacích miestach, 

ktoré by vyznačovali čas čistenia konkrétnej ulice, čím by sa nám podarilo vyriešiť dve veci. Okrem 

čistejších komunikácií a verejného priestranstva aj zníženie upchávania kanálových vpustov.  

Zlepšenie, skvalitnenie a rozšírenie okruhu vykonávaných služieb prináša  vytvára lepší obraz 

mestskej časti v očiach verejnosti, lepšie finančné výsledky a schopnosť samofinancovania, ale aj 

rýchlosť vykonávaných prác. 

 

 

 

 

 

 

 

 



FINANČNÁ SPRÁVA 

 
Rok 2021 z hľadiska hospodárenia spoločností a dosiahnutých výsledkov bol rokom pozitívnym. 
Spoločnosť dosiahla zisk po zdanení 51.895,- Eur, čo je pokles oproti roku 2020 o 10.978,- eur. 
Pozitívny výsledok sa dosiahol aj napriek už druhý rok trvajúcej pandémií Korona vírusu a pravidelne 
sa  zvyšujúcej minimálnej mzde. 
 
Celkové výnosy z hospodárskej činnosti boli vo výške 2.895.079 Eur, čo je nárast takmer o 950.000 
eur oproti roku 2020, ktorý bol spôsobený zvýšenými prácami pre mestskú časť a značením 
vodorovného dopravného značenia pre magistrát a to v zónach, v ktorých sa zavádzala parkovacia 
politika. 
 
Náklady na hospodársku činnosť boli v roku 2021  2.810.219 Eur.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  



Majetok spoločnosti k 31.12.2021 

 

Spoločnosť vykázala majetok v sume 1 809 613,- Eur 

z toho: 

neobežný majetok je 1 474 504,- Eur 

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

2/ dlhodobý hmotný majetok v sume 1 469 904,- Eur  (odpisy vo výške 1 008 457,-  Eur) t.j. 

zostatková cena je 461 447,- Eur  

- pozemky v sume 3 067,- Eur - neodpisuje sa 

- samostatne hnuteľne veci sú v sume 687 110,- Eur - odpis v sume 384 676,- Eur. Zostatková cena je 

302 434,- Eur. 

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

623 781,-  Eur 

obežný majetok je 324 714,- Eur 

1/ krátkodobé pohľadávky 86 658,- Eur 

- pohľadávky z obchodného styku sú 86 442,- Eur 

- iné pohľadávky 216,- Eur 

finančné účty  v sume 238 056,- Eur 

- peniaze v hotovosti 3 318,- Eur 

- účty v banke 234 738,- Eur 

časove rozlíšenie - náklady budúcich období 7 727,- Eur 

 

 

 

 



ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA K 31.12.2021 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA 

 



  



STANOVISKO DOZORNEJ RADY 

 



                                                                                 

 

 

 

 

Výročná správa 2021 bola vydaná v máji 2022 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 
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http://www.tssm.sk/

