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Veľmi zjednodušený model ľudského života by sa dal
charakterizovať ako 20 rokov učenia, dvakrát dvadsať
rok práce a na záver 20 rokov odpočinku. V živote firmy to také jednoduché nie je. Sú spoločnosti, ktoré na
trhu viac či menej úspešne fungujú aj viac ako sto rokov a naopak je množstvo firiem, ktoré do piatich rokov
upúšťajú konkurenčné „zápasisko“.
Naša spoločnosť SMS a.s. oslávila v roku 2017 dvadsiate výročie svojej existencie. Určite to nebolo, ako je to
v ľudskom živote, obdobie určené na štúdium. Právo
na svoju existenciu sme si museli presadiť veľmi tvrdou prácou v silnom konkurenčnom prostredí. Za týchto spomínaných 20 rokov sme prešli veľkú časť cesty.
Cesty z malého „učňa“ na rešpektovanú stavebnú
spoločnosť. Spoločnosť, ktorá dokáže dať prácu stovke
svojich zamestnancov a ďalším desiatkam ľudí, ktorí
s nami spolupracujú. Spoločnosť, ktorá prepája skúsenosti s mladosťou a šikovnosť remeselníkov s umom
stavebných inžinierov. Spoločnosť, za ktorú hovoria
krásne mosty, opravené pamiatky, či nové kilometre
kanalizácií alebo aj protipovodňových opatrení rozosiate po celom Slovensku.
Rok 2017 ale pre nás nemohol byť len rokom oslavy tohoto výročia. Bol pre nás aj rokom nádeje a práce.
Nádeje v to, že ako spoločnosť, ktorá sa zameriava hlavne na dopravné a vodohospodárske projekty (čo je z drvivej väčšiny štátny sektor) nás stretne mnoho nových
výziev v podobe verejných súťaží na dopravné stavby – nové úseky diaľnic, opravy mostov, či rekonštrukcií
ciest. A taktiež súťaží na realizácie nových kanalizácií,
ČOV, protipovodňových opatrení a podobne.
Znovu musím konštatovať, že tieto nádeje sa nenaplnili. Za celý rok napríklad nebol odsúťažený ani jeden
nový diaľničný projekt. Zdĺhavá príprava stavieb a ešte

dlhší proces verejného obstarávania sú príčinou neutešeného stavu čerpania európskych prostriedkov a to
či už z Operačného programu Kvalita životného prostredia alebo z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Tieto skutočnosti sa nepriaznivo odrazili
aj v našej zásobe práce a budú mať dopad aj do prvej
polovici roka 2018.
Vedľa nádeje – ktorú sme si z dôvodov vyššie popísaných preniesli do roku 2018 – bol minulý rok aj obdobím
práce. Úspešne sme napríklad dokončili veľmi zložitú,
ale o to nádhernejšiu stavbu diaľničného úseku D3 Žilina Strážov – Žilina Brodno. V plnej sile sme naštartovali
práce na troch ďalších mostoch, ktoré sú súčasťou D1
Budimír – Bidovce. Zúčastnili sme sa na výstavbe ČOV
Nemšová a odkanalizovania oblasti Vlára – Váh. Alebo
začali s rozsiahlou stavbou ČOV a kanalizácie Valašská…
V rámci nového interného usporiadania sa začali presadzovať aj novo vznikajúce regionálne závody. Ich prvé
realizácie napovedajú, že to bol krok správnym smerom.
Minulý rok sme zakončili s výkonmi „ľahko“ nad 17 mil.
EUR a konsolidovaným hospodárskym výsledkom na
úrovni 0,5% zisku. Tieto čísla nie sú nijaké závratné,
ale hovoria o tom, že aj pri menšom objeme zákazky
sme boli schopní udržať zamestnanosť a zároveň sa
pohybovať v kladných hodnotách hospodárskeho výsledku – zisku.
Do roku 2018 vstupujeme pripravení posilniť našu pozíciu na trhu a uspieť vo férovom konkurenčnom boji.
Sme hrdí zamestnanci stavajúci dokonalé diela, dôveryhodný partner a inšpirácia pre konkurenciu.
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• prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
• kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
• prenájom hnuteľných vecí
• sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
• vykonávanie inžinierskych, bytových, občianskych, dopravných a priemyselných stavieb
• vedenie účtovníctva
• výroba stavebných hmôt a polotovarov
• prenájom motorových vozidiel
• prenájom stavebných strojov
• opravy mechanických častí stavebných strojov
• staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
• kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
• podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
• podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom

+/$91Î,11267,632/2Î1267,

Praha

Dopravné stavby - mosty

Banská Bystrica

606 a.s.
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• Monolitické železobetónové a predpäté konštrukcie
• Prefabrikované železobetónové a predpäté mosty
a konštrukcie
• Segmentové technológie
• Spriahnuté oceľovo-betónové mosty a konštrukcie
• Zavesené mostné konštrukcie
• Železničné oceľové mosty
• Prefabrikované presypané konštrukcie
• Rekonštrukcie mostov a výstavba oceľových a drevených lávok
• PHS
• Oporné a zárubné steny

Vodohospodárske a ekologické stavby
• Protipovodňové úpravy riek a potokov
• Kanalizácie a čističky odpadových vôd
• Revitalizácie a stavebné úpravy mestských plôch
• Úpravne pitnej vody

Pozemné stavby
• Revitalizácie kultúrnych pamiatok, budov pre kultúru
• Rekonštrukcie nebytových budov pre školstvo,
vzdelávanie
• Dostavby a rekonštrukcie zdravotníckych, sociálnych zariadení
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nocenným resp. silnejším partnerom pre silné konzorciá, ktoré tieto dva trhy ovládajú. Čím ďalej tým užšia
spolupráca materskej firmy s jej sesterskou firmou
Průmstav ako úspešným hráčom na trhu pozemných
stavieb a výhody, ktoré táto spolupráca prinášala, to
všetko boli impulzy myšlienky vytvorenia silnej skupiny spoločností, ktorých akcionárom je práve VINCI
Construction. Aj preto v lete roku 2013 došlo k vzniku
konceptu SKUPINY SMP, ktorá je z roka na rok silnejšia. Skupina mala od začiatku jednoznačne nastavený
vlastný model a pravidlá riadenia.
Okrem našej spoločnosti SMS je vytvorená aj zo spoločností PRŮMSTAV, ARKO, FREYSSINET, OK TŘEBESTOVICE, PREFA PRO a materskej spoločnosti SMP CZ.
Činnosť SKUPINY SMP s aktuálne viac ako tisíckou
zamestnancov začala ešte od roku 2014, pričom jej
dôležitosť aj v rámci politík samotných spoločností
je z roka na rok väčšia. Využitie špecializácie a špecifickosti jednotlivých firiem so skúsenosťami
• v realizácii dopravných a vodohospodárskych stavieb,
• s úspešne zrealizovanými projektami v oblasti pozemných stavieb,
• dodávkami investičných celkov vodohospodárskych stavieb (čistiarne odpadových vôd, úpravne
pitnej vody)
• kompletnými riešeniami pre sanácie, opravy, rekonštrukcie a zosilňovanie rôznych typov stavebných konštrukcií
• výrobou klasických oceľových konštrukcií, výroba
železničných a cestných oceľových mostov, kon-

štrukcia mostných dilatačných záverov
• výrobou mostných segmentov, predpínaných mostných nosníkov, protihlukových stien a ďalších prefabrikátov pre dopravné a pozemné stavby predstavujú pre úspešné naplnenie pôvodného zámeru
dobrý základ.
Skupina SMP a rôznorodosť jej činností dokáže
pokryť potreby prakticky všetkých stavebných oblastí. Vzájomná obchodná pomoc, prepracované
technické riešenia, finančné krytie, organizačná
podpora, špičkoví odborníci sú predpokladmi úspechu. Správna synchronizácia na jednotlivých úrovniach môže v dnešnej dobe zaručiť omnoho lepšiu
východiskovú pozíciu v boji o zaujímavé zákazky.
Nielen príslušnosť k SKUPINE SMP nám pomáha.
Spolu s materskou spoločnosťou a spomínanými
dcérskymi spoločnosťami patríme do významnej
skupiny spoločností VINCI v rámci internej organizačnej štruktúry do skupiny spoločností VINCI Construction a tam do VINCI Construction International Network. Medzinárodná sieť spoločností VINCI
Construction je tvorená spoločnosťami s mnohoročnými skúsenosťami a lokálnymi koreňmi,
schopnými pôsobiť v takmer všetkých stavebných
odvetviach. Dcérske spoločnosti v rámci svojej krajiny dokážu fungovať pri kombinácii a zladení dlhoročných skúseností s aktuálnymi potrebami miestnych trhov. K celkovej spokojnosti svojich klientov
chcú aplikovať globálny prístup, či už pri inžinieringu, projektovaní, inovatívnosti svojich riešení alebo
dokonalosti pri ich prevádzkovaní.

0,(672632/2Î1267,606
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Spoločnosť SMS a.s. do roku 2016 fungujúca pod obchodným názvom STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a.s. je
súčasťou slovenského stavebného trhu od roku 1997,
na ktorom pôsobí ako dcérska spoločnosť spoločnosti
SMP CZ, a.s. Materská firma má svoju základňu v Českej republike a jej úplné začiatky siahajú už do 50 rokov
minulého storočia. Hoci išlo o úplne inú dobu a spôsob fungovania, v tom čase vytvorený špeciálny závod
2 národného podniku Stavby sílnic a železnic vytvoril
základ pre aktuálne veľmi úspešnú spoločnosť v Čechách. Tá samostatne začala fungovať od roku 1990
ako Stavby mostů Praha, neskoršie názov z titulu rozšírenia oblasti podnikania bol zmenený na SMP CZ,
a.s. pod ktorým funguje až doteraz. Takmer 70 ročná
tradícia vo výstavbe a rekonštrukcii železobetónových
mostov, oceľových a drevených lávok, špecializácia na
výstavbu mostov z priečnych prefabrikátov, výstavbu
mostov letmou betonážou a závesných a visutých
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mostov ju predurčuje na popredné miesto na lokálnom
stavebnom trhu, kde patrí medzi 15 najvýznamnejších.
Okrem toho viac ako posledných 15 rokov sa presadzuje aj v oblasti vodohospodárskych, podzemných a inžinierskych stavieb a v neposlednom rade si postupne
buduje významné postavenie aj v oblasti ekologických
a energetických stavieb.
Jej 100 % akcionárom je od roku 2005 skupina VINCI Construction sídliaca vo Francúzsku. Čo v dnešnej
dobe patrí medzi nesmierne výhody pre úspešné napredovanie v tvrdej konkurencii je práve medzinárodné pozadie a krytie. Nakoľko podobne ako všetko čo
sa okolo nás deje podlieha či už menším alebo väčším zmenám, aj stavebný trh ovplyvňujú nové trendy.
Vzhľadom na nesmierne náročný konkurenčný boj na
českom alebo slovenskom trhu, aj vedenie materskej
firmy spolu s vedením akcionára VINCI Construction
Filiales Europe Central muselo na tento fakt reagovať. Hľadali sa tie najlepšie rozhodnutia ako byť rov-
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SKUPINA VINCI v celosvetovom meradle zastáva
prvé priečky. Ide o svetového lídra v oblasti koncesií a stavebníctva, spoločnosti, ktorá koncipuje, financuje, buduje a prevádzkuje infraštruktúry
a objekty občianskej vybavenosti prispievajúce
k zlepšeniu každodenného života a mobility každého obyvateľa.
Z roka na rok pribúdajú nové akvizície, počet zamestnancov rastie, aktuálne vo viac ako v stovke
krajín po celom svete ich zamestnáva viac ako 194
tisíc. Na základe publikovaných údajov obrat všetkých spoločností za rok 2017 bol viac ako 40 miliárd EUR. VINCI sa neobmedzuje iba na ekonomické
výsledky, zaväzuje k environmentálnej, sociálnej
a spoločenskej výkonnosti. Jej ambíciou je vytvorenie dlhodobej hodnoty pre svojich klientov, akcionárov a pre spoločnosť. VINCI si neustále kladie

dôveru investorov. Výsledky majú uisťovať investorov o správnosti ich rozhodnutia byť akcionárom
spoločnosti. Zamestnancom je umožnené podieľať
sa na spoločnom úspechu.
Práve aj medzinárodné pozadie pomáha tomu, že
postavenie na trhu je stabilné. Pre konkurenciu
spoločnosť SMS a.s. je rešpektovaným hráčom.
V združení je zase férovým a spoľahlivým partnerom, ktorý dokázal, že vie realizovať veľké zákazky.
Svojim obchodným partnerom a akcionárom chce
ponúkať svoje skúsenosti, ľudí, nové riešenia, inovácie, kvalitné diela pri dôkladnom BOZP s dôrazom
na jeho neustále zdokonaľovanie, zlepšovanie a dôkladnú prevenciu pred vznikom úrazov, dodržiavanie zásad ochrany životného prostredia, prevenciu
pred jeho znečisťovaním. Toto všetko prispieva k jej
imidžu. Vo vnútri medzi vlastnými zamestnanca-

SKUPINA VINCI v celosvetovom meradle zastáva prvé priečky.
Ide o svetového lídra v oblasti koncesií a stavebníctva, spoločnosti, ktorá koncipuje, financuje, buduje a prevádzkuje infraštruktúry a objekty občianskej vybavenosti prispievajúce k zlepšeniu každodenného života a mobility každého obyvateľa.
úlohy a otázky súvisiace s účelnosťou a spoločenskou užitočnosťou realizovaných stavieb a zasadzuje sa o to, aby čo najlepšie spĺňala súčasné
a budúce potreby užívateľov a obcí. VINCI rovnako reaguje na otázky súvisiace so zmenami klímy
a preto rozvíja ekologickú hodnotu svojich projektov. Zároveň sa svojimi projektami chce zasadzovať o sociálno-ekonomický rozvoj územných celkov
a regiónov. Spôsob ako zostať špičkovým hráčom
vo svojom obore vidí VINCI udržaním si náskoku
pred ostatnými a opieraním sa o kvalitné partnerstvo so zákazníkmi a s ich prostredím.
SMS a.s. presadzuje víziu, ambície, záväzky celej
Skupiny. Je si plne vedomá svojho silného zázemia.
Snaží sa fungovať maximálne profesionálne.
V rámci spoločnosti sú nastavované jednotlivé procesy tak, aby boli orientované na splnenie cieľov, či
už SKUPINY SMP alebo SKUPINY VINCI. Výraznejšie
sa zapája do spoločne vyhlasovaných aktivít. Vedenie spoločnosti si je vedomé, že stavebný sektor
zasahuje do života všetkých ľudí. Dbá na kvalitne
realizované projekty, ktoré uľahčia ich fungovanie.
SPOLOČNE sa podieľame na budovaní infraštruktúry, ktorá umožňuje rýchlejšie a bezpečnejšie
cestovanie. Správnym riadením zákaziek si získava
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mi, ale aj vo vzťahu k subdodávateľom, investorom,
vie aké dôležité sú férové vzťahy. Aktuálne vybudované miesto na slovenskom stavebnom trhu chce
zastávať čo najdlhšie a v najväčšej možnej miere
využiť ponúkané príležitosti.

ASF
Escota
Cofiroute
Arcour
Arcos

ANA
(Portugal)
Airports in France
Cambodia Airports
(Cambodia)
Aerodom
(Dominican Republic)
Deputado Luís Eduar do
Magalhães
(Brazil)

VINCI Highways
VINCI Railways
VINCI Stadium
Other projects

VINCI Energies
France
VINCI Energies
Europe
VINCI Energies
International &
Systems

France
Continental Europe
Rail & Specialities
Americas and United
Kingdom

Great Projects
Division
VINCI Construction
France
VINCI Construction
International
Network
Soletanche Freyssinet
Entrepose
VINCI Construction UK

Nuevo Pudahuel
(Chile)
Kansai Airports
(Japan)

zdroj: www.vinci.com
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V roku 2017 oslavujeme 20 rokov našej existencie.
Dátum založenia 20/03/1997, dátum zápisu v Obchodnom registri 26/09/1997, to sú základné dátumy
vzniku spoločnosti historicky do roku 2016 fungujúcej pod obchodným názvom STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a.s.
Za jej vznikom stojí rozhodnutie českej spoločnosti Stavby Mostů Praha, a. s., ktorá sa ako „matka“ rozhodla rozšíriť svoju rodinu aj na Slovensku,
konkrétne o dve „dcéry“. Jednou bola spoločnosť
SM 7 so zameraním na predpínanie železobetónových konštrukcií a druhou naša spoločnosť STAVBY
MOSTOV SLOVAKIA, s jasnou víziou budovať, rekonštruovať a sanovať mosty na území Slovenska.
Sídlo spoločnosti je už 18 rokov v „srdci Slovenska“,
v Banskej Bystrici. Počas 20tich rokov firma prešla
zložitým vývojom, vzostupy ale aj pády, to firmu
posúva neustále vpred. Počiatočný obrat sa pohyboval na úrovni cca 2 mil. EUR ročne. Neskôr pri výstavbe samostatných mostných objektov vzrástol
na úroveň 15 mil. EUR. Od tej chvíle sa spoločnosť
stala spoľahlivým a dôveryhodným partnerom pre
najvýznamnejšie stavebné firmy na slovenskom
trhu. Aj vďaka našim akcionárom, skupine VINCI,
sme sa v roku 2009 podieľali na historicky prvom
PPP projekte na Slovensku „R1 Nitra - Tekovské
Nemce a Banská Bystrica – Severný obchvat“. Hodnota zákazky 95 mil. EUR, doba výstavby 36 mesiacov, 24 mostných objektov, 15 protihlukových stien,
bola to pre nás skutočná výzva.

Mostné stavby však ako jediná oblasť podnikania
spoločnosti pri aktuálnom vývoji stavebníctva nemohli byť zárukou ďalšieho úspešného fungovania spoločnosti. Preto bolo portfólio spoločnosti
postupne rozšírené o vodohospodársky segment
i o segment pozemných stavieb. V rámci týchto
činností bolo spoločnosťou dokončených niekoľko
protipovodňových úprav, vybudované kanalizácie
v niekoľkých obciach a mestských častiach, revitalizované verejnoprospešné plochy, zrekonštruované kultúrne budovy ako aj zdravotnícke zariadenia.
Z referenčných dopravných stavieb, ktoré boli do
dnešného dňa úspešne odovzdané ich Objednávateľom a kde spoločnosť vystupovala ako jeden
z členov združenia je to stavba D1 úsek Jánovce-Jablonov II. etapa s objemom prestavanosti
cca 25 mil. EUR a stavba D3 Žilina (Strážov) – Žilina
(Brodno) s objemom cca 30 mil. EUR.
Do ďalších rokov si firma nastavila jasnú víziu.

„Sme hrdí zamestnanci, staviame dokonalé diela, sme dôveryhodný partner a inšpirácia
pre našu konkurenciu,“
je ambícia spoločnosti, ktorú sa všetci spoločne, či
už zamestnanci alebo jej vedenie spoločnosti budú
snažiť najneskôr do roku 2025 dosiahnuť.
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STAVBY DOKONČENÉ V OBDOBÍ 1997 – 2016
SANÁCIE A REKONŠTRUKCIE
• Oprava mosta v Martine ul. Čsl. armády
• Renovácia poškodených zvislých bet. plôch VD –
Hrušov
• Oprava mosta ev. č. D1-231 v km 465,964 na diaľnici nad c. III/5371 a nad poľnými cestami ľavý most
• Oprava mosta ev. č. D1-211 v km 452,230 a ev. č. D1212 v km 452,250 nad potokom Demänovka
• Oprava mosta cez rieku Nitra na ceste III/06427
v obci Černík
• I/66 Telgárt – oprava mosta
• I/11 Svrčinovec most cez rieku Čierňanku ev. č. 11202
• Rekonštrukcia lávky pre peších zo sídliska Družba
ku kostolu Sv. Mikuláša v Trnave
• Oprava mosta ev. č. 64-002 A v k. ú. Komárno
• Oprava spodnej stavby mosta III/05087 vo Zvolene
• Oprava mosta ev. č. 06433 – v kat. obce Kolíňany
• Oprava mosta ev. č. D61-029 – Bratislava
• Oprava mosta ev. č. 66-073 v km 91,838 na ceste
I/66 – Banská Bystrica
• I/65 Turčianský Michal – sanácia mosta
• Oprava mosta ev. č. 511-014 v km 27,517 v obci Topoľčianky

10

• Estakáda Sekule, na diaľnici D2 Kúty-Bratislava,
oprava spodnej stavby
• Diaľnica D61 Bratislava Mierová ulica-Senecká
cesta,
• Estakáda prievoz
• Diaľnica D1 Hybe-Važec – sanácia
• Diaľnica D61 Nové Mesto n. Váhom-Chocholná,
obj. 212 – sanácia
• Oprava mostného objektu na ŠC I/18, ev. č. mosta
374 – Motorest Važec
• Oprava mosta ev. č. D61-033 v km 21,264 cez potok
Čierna Voda
• Kompletná dodávka predpätia pre opravu mosta
č. I/50-325 – Košické Olšany
• Výmena zvodidlových stĺpikov a sanácia ríms na
mostoch D1-211 a D1-212 v križovatke Liptovský Mikuláš
• Oprava strechy U.S. EMBASSY Bratislava
• Oprava diaľničného mosta ev. č. D1-230 Belá
• I/65D Martin-obchvat
• Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I.
tried v Košickom kraji, úsek I/50 Michalovce – Lúčky
• Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I.
tried v Trenčianskom kraji, úsek I/50 Nováky Handlová
• Diaľnica D1 Ivachnová - Važec (v km 437,458 482,500 D1) Zvýšenie bezpečnosti dopravy na
diaľniciach a rýchlostných cestách Diaľnica D1
Trnava - Križovatka Lúka (D1 v km 49,500 - 95,450)
• I/66 Brusno- výmena MDZ, 66-087
• Rýchlostná cesta R1 Sielnica – úprava križovatky

DOPRAVNÉ STAVBY – MOSTNÉ
STAVBY
• R2 Ožďany – preložka SO 203-00 Most na R2 nad
poľnou cestou a údolím v km 1,653
• Diaľnica D1 Mengusovce-Jánovce, úsek v km
14,230 - 25,850
• R3 Oravský Podzámok-Horná Lehota
• Most nad cestou III/05922 a potokom Pribiš v km
3,212
• R2 Figa – obchvat, SO 202 a SO 204
• Rýchlostná cesta R1, Žarnovica-Šášovské Podhradie, I. Etapa, II. Etapa
• Rýchlostná cesta R1, Nitra-Tekovské Nemce
a Banská Bystrica – severný obchvat, projekt PPP,
2. úsek, Selenec-Beladice, 3. úsek Beladice- Tekovské Nemce, 4. úsek Banská Bystrica vrátane

protihlukových stien na II. a IV. Úseku
• I/50 Zvolen, Pustý Hrad - Neresnica, III. Etapa –
realizácia mimoúrovňovej križovatky
• I/61 Trenčín – vybudovanie 2 mostov
• Diaľnica D1 Jánovce – Jablonov, II. úsek
• I/72 Zbojská, Sedlo Tisovec
• Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité – vybudovanie
nosnej konštrukcie SO 245 Most „Čadečka“ v km
29,380
• Most cez Hron Brezno-Bujakovo
• I/59 Dolný Kubín (Medzihradie - Kňažia) (TEN-T)
• Diaľnica D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno)
• Bardejov I/77 - JZ obchvat

STAVBY V ZAHRANIČÍ
• Poľsko A2 Strykow - Konotopa – výstavba mostov
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VODOHOSPODÁRSKE STAVBY
• Odstránenie povodňových škôd - úprava komunikácie, úprava komunikácie Perlová, Krížna, Potočná, Gelnica
• Úprava Drienického potoka – DRIENICA – protipovodňová ochrana
• Valaliky, Geča – Skupinový vodovod a kanalizácia
• Krásnovce, Šamudovce – kanalizácia
• Výstavba verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd v Spišskom Podhradí
• Odkanalizovanie podunajskej časti Bratislavského
regiónu kanalizácia Podunajské Biskupice, II. etapa
• Ilava - úprava Podhradského potoka, I. etapa
• Sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových
vôd v okrese Prievidza, Obec Opatovce nad Nitrou
• Protipovodňové opatrenia v obci Malcov

35952.)81*29$1,$632/2Î1267,
32'12902%&+2'100(120

POZEMNÉ STAVBY
• Rekonštrukcia a revitalizácia parkov v Meste Košice: Mestský park, Komenského ul. – východ, Komenského ul. – západ, Moyzesová
• Revitalizácia hradu na vrchu Hradová v Košiciach
• Rekonštrukcia Historickej sály Východoslovenskej
galérie, Košice
• Dobudovanie 1.poschodia rozostavanej budovy –
Oravská poliklinika, Námestovo
• Riešenie havarijného stavu technických zariadení – rekonštrukcia výťahov chirurgický pavilón –
lôžkové výťahy – KNsP Čadca
• Rekonštrukcia strechy so zateplením – sanácia
plochej strechy na objekte dielní – SOŠ strojnícka,
Kysucké Nové Mesto
• Revitalizácia NKP na Betliarskej ul. č. 8 v Rožňave – Dom tradičnej ľudovej kultúry Gemer
• Zámok Budatín - kaplnka – stavebné úpravy areálu Budatínskeho zámku
• Zážitkové centrum SENTINEL v Rožňave
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Rok 2017 je už 20tym rokom spoločnosti SMS a.s.
Za uvedené obdobie spoločnosť prešla všetkými
fázami, ktoré v teoretickej rovine definujú fungovanie firmy na trhu. Začalo to hľadaním svojej pozície
na trhu, následne veľká príležitosť v podobe PPP
projektu, ktorá mala ukázať kvalitu, pomohla získať známku dôveryhodného partnera a nepochybne kríza, ktorá počas tohto obdobia neobišla ani
oblasť stavebníctva, si vypýtala taktiež svoju daň.
Aktuálne spoločnosť patrí medzi 25 najväčších stavebných firiem na slovenskom trhu. Stavebníctvo
a jeho smerovanie sa neustále menia. S ohľadom
na objednávateľov, ktorými sú výhradne verejní obstarávatelia naň vplýva predovšetkým nastavená
stratégia rozvoja a čerpanie zdrojov Európskej únie
z vyhlásených operačných programov. Výrazným
spôsobom do činnosti a fungovania firmy zasahuje
aj aktuálna politická situácia.
Viac ako desať rokov sa spoločnosť výsostne orientovala len na mostné stavby. Išlo o ich rekonštrukcie, sanácie alebo postupne aj ich samotnú realizáciu. Avšak neustále vyhodnocovanie posunov na
stavebnom trhu muselo postupne viesť k zmene
pôvodnej stratégie. Vedenie spoločnosti spolu s vedením materskej spoločnosti museli hľadať spôsob

ako ďalej. Mostné stavby, hoci ich spoločnosť dokázala po mnohoročných skúsenostiach realizovať
kvalitne, ponúkať k nim zaujímavé technické riešenia, už nedokázali zabezpečiť jej životaschopnosť
a fungovanie v tvrdej konkurencii.
Čím ďalej tým reálnejšia sa preto ukazovala cesta
rozširovania predmetu jej činnosti. Aj spoločnosť
chcela využiť ponúkané príležitosti v iných stavebných oblastiach. Taktiež jej veľmi pomáhali poznatky a skúsenosti materskej firmy, ktorá takéto
rozhodnutie prijala o niekoľko rokov skôr. Postupne
sa pretvárala koncepcia rozvoja a okrem mostného
segmentu začala prostredníctvom nových skúsených zamestnancov a profesionálov prenikať aj do
ďalších segmentov. Od roku 2013 sa postupne snaží
presadiť ako spoľahlivý dodávateľ ďalších stavieb
a to, či už pozemných, ekologických ale hlavne vodohospodárskych.
Spoločnosť SMS a.s. je dnes zastabilizovanou
spoločnosťou, ktorá je súčasťou najvýznamnejšej
stavebnej skupiny sveta, francúzskej spoločnosti VINCI. Naši zamestnanci sú súčasťou viac ako
194 tisícového kolosu. Rozšírenie predmetu činnosti sa ukazuje ako správne. Verejných súťaží na
budovanie ciest, diaľnic, rýchlostných ciest v po-
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2013

• člen združenia na ďalšom veľkom
projekte – stavba D1 úsek Jánovce
– Jablonov, II. etapa
• intenzívna implementácia pravidiel aplikovaných v materskej
spoločnosti SMP CZ aj VINCI
(ekonomická, obchodná, technická
oblasť, príprava zákaziek) vytváranie nového segmentu v rámci
obchodnej činnosti – segment
vodohospodárskych stavieb

• zmena obchodného mena zo
STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a.s. na
SMS a.s.
• zavádzanie nového konceptu obchodného oddelenia firmy – vznik
3 regionálnych závodov okrem
hlavných výrobných divízií získanie
prvého ocenenia „SPOĽAHLIVÝ
STAVEBNÝ PODNIK“ za výsledky
činnosti spoločnosti v roku 2015
účasť zamestnancov v súťaži
CENA ZA INOVÁCIU

CENA
ZA INOVACI
SKUPINY SMP
2017

• realizácia najväčšiehoo počtu zákaziek v
histórii firmy
• dobré ekonomické výsledky spoločnosti
• nová organizačná štruktúra – vytvorenie
divízií – dopravnej, vodohospodárskej
• stanovenie vízie spoločnosti do roku 2025

• úspešná oslava 20. výročia spoločnosti
• získanie Ceny Ministerstva dopravy a výstavby SR v súťaži Stavba
roka 2016 za stavbu realizovanú v združení so spoločnosťou
DOPRASTAV „I/72 Zbojská, sedlo
– Tisovec, Čertova dolina“
• zbavenie sa minuloročných dlhov
voči materskej spoločnosti
• rozšírenie vlastnejj materiálovejj
základne skruží

2017

• jedinečná prvá príležitosť pre
zamestnancov spoločnosti investovať do akcií VINCI – program
CASTOR, ktorá sa každoročne
opakuje

2011

• realizácia väčších mostných objektov pre veľké stavebné spoločnosti (STRABAG, EUROVIA) na stavbe
R2 Ožďany, R2 Figa – obchvat, D1
Mengusovce – Jánovce, R1 Žarnovica - Šášovské Podhradie

• stabilný a spoľahlivý, dôveryhodný partner na slovenskom
stavebnom trhu
• člen združenia v zaujímavej stavbe
D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno)
• pokračovanie v nastavovaní a
aplikácii moderných prvkov managementu po vzore materskej firmy
a hlavného akcionára
• organizovanie pravidelných ročných konferencií
• zahájenie vzdelávania zamestnancov formou internej školy
• využívanie synergických efektov
rozvíjajúcej sa skupiny SMP
• zavedenie elektronického obehu
dokladov v spoločnosti
• implementácia modelu ORCHESTRA pri realizácii stavebných
projektov

20
2015

• prvá skúsenosť s realizáciou prác
v zahraničí - Poľsko
• prvá realizácia veľkej zákazky I/50
Zvolen, Pustý Hrad – Neresnica, III.
etapa vo vlastnej réžii v združení
s materskou firmou SMP CZ pre
verejného obstarávateľa (Slovenská správa ciest)

2014

• významný partner na prvom PPP
projekte Rýchlostná cesta R1 –
Nitra – Tekovské Nemce a Banská
Bystrica – Severný obchvat s rekordnou hodnotou zákazky

2012

2009

• budovanie pozície spoločnosti
STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a.s.
cez sanácie, rekonštrukcie mostov
• vytváranie a rozširovanie tímu
kvalitných zamestnancov
• rok 2001 spoločnosť Stavby mostů
Praha sa stáva členom Skupiny
VINCI Construction
• rok 2005 Skupina VINCI Construction získava 100 % podiel v materskej firme

2006-2009

1997-2006

2016
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Dvadsať rokov fungovania na slovenskom stavebnom trhu s „renomé“ spoľahlivého obchodného
partnera bolo dobrým dôvodom toto výročie aj
patrične osláviť. Preto sa vedenie spoločnosti rozhodlo pre svojich obchodných partnerov ale aj zamestnancov zorganizovať veľkolepú oslavu. Tá sa
konala symbolicky v priestoroch, ktoré spoločnosť
v predchádzajúcich dvoch rokoch aj zrekonštruovala. Garden party sa dňa 20/06/2017 za vydareného
slnečného počasia konala na nádvorí Budatínskeho hradu v Žiline. Celým večerom viac ako 120 hostí zabával moderátor Vlado Voštinár, atmosféru
spríjemnilo vystúpenie slovenskej speváčky Emmy
Drobnej ale aj začínajúcej mladej skupiny zo Žiliny,
hostia mali jedinečnú príležitosť prejsť sa všetkými
kútmi Budatínskeho hradu. Podľa reakcií hostí sa
oslava podarila a tak veríme, že čoskoro bude ďalší
dôvod zorganizovať ďalšiu akciu.

sledných piatich rokoch nebolo veľa. Akonáhle sa
tak udialo, podnikli sa kroky, aby sme sa stali ich
súčasťou. Dokazuje to napr. projekt D1 Jánovce-Jablonov, II. etapa, prípadne D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno). Avšak okrem nich, v roku 2015 pomoc
ako sa dostať z červených čísiel sa dostavila prostredníctvom realizovaných zákaziek z nových segmentov (okrem rekonštrukcií mostov, ciest I. a II.
triedy aj budovaním kanalizácií, protipovodňových
opatrení, objektov občianskej vybavenosti). Za rok
2015 a 2016 firma dokázala súbežne dokončiť cca
20 projektov. Nakoľko rok 2016 bol rokom volebným,
aj vedenie si uvedomovalo, že príležitostí a nových
zákaziek určite nebude také množstvo ako v roku
predchádzajúcom. Rok 2017 možno charakterizovať
ako rok stabilizácie spoločnosti s priestorom na interné prerozdelenie výroby. Množstvo zákaziek sa
v porovnaní s predchádzajúcim rokom rapídne znížilo. Zásoba práce sa musela prerozdeliť tak, aby
sa nemuselo výrazne prepúšťať. Popri tradičnej dopravnej divízie vznikla aj divízia vodohospodárska.
Bol rozbehnutý projekt vytvárania regionálnych závodov, bol vytvorený závod – východ. Ďalej vedenie
spoločnosti venovalo veľkú pozornosť aplikácii systému Orchestra pre plánovanie stavieb a tomu, aby
všetky stavby boli manažované a riadené práve
v tomto systéme.
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Rok 2017 bol aj rokom, v ktorom spoločnosť chcela
svoje úspechy za 20 rokov na trhu aj osláviť. „Garden party“, kde boli pozvaní obchodní partneri
z mnohých oblastí ale aj interní zamestnanci bola
vydarenou bodkou. Avšak samotné fungovanie počas roka do veľkej miery bolo ovplyvňované pomalým čerpaním fondov na najvyššej úrovni, malým
množstvom vypisovaných súťaží, pomalým uvoľňovaním prostriedkov ministerstva dopravy prípadne
ministerstva životného prostredia. Spoločnosť má
aktuálne zriadené a fungujúce regionálne závody –
západ, stred, východ. Od budúceho roka by mal pribudnúť aj závod sever.
Bezpečnosť na všetkých úrovniach je prvoradá.
Sme preto radi, že podobne ako rok 2016 alebo 2015,
aj tento posledný bol rokom bez vážnych pracovných úrazov.
V popredí záujmov vedenia okrem plnenia každoročných cieľov je aj napĺňanie vízie nastavenej
v roku 2015. Snahou je správne využiť ponúkané
príležitosti, zabezpečiť a Investorom ponúkať kvalitný a stabilný personál, plniť termíny, realizovať
diela v tej najvyššej kvalite pri vysokom štandarde
bezpečnosti pri práci a vysokej miere spoločenskej
angažovanosti.
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67$9(%152.
REALIZOVANÉ STAVBY ZAZMLUVNENÉ
V PREDCHÁDZAJÚCICH OBDOBIACH

NOVO ZÍSKANÉ ZÁKAZKY V ROKU 2017
DOPRAVNÉ STAVBY

DOPRAVNÉ STAVBY
• D1 Budimír - Bidovce
Objednávateľ: Skanska SK, a.s.

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY

• Oprava zábradelného zvodidla SO301, PM a LM na D1
Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
• I/78 Oravský Podzámok – sanácia zosuvu, km 4,400 –
4,500
Objednávateľ: Slovenská správa ciest, a.s.

• Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára - Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová
Objednávateľ: BRAAND GROUP, s.r.o.

• Rýchlostná cesta R2 Zvolen východ – Pstruša
Objednávateľ: Corsan Corviam Construcción, S.A.

• Protipovodňové opatrenia v obci Malcov
Objednávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice

• Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park
Nitra, SO 207 „Most na komunikácii „K-I“ nad potokom Jelšina (bez špeciálnych základových prác)
Objednávateľ: EUROVIA SK, a.s.
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• Výmena porušeného zvodidla v úseku Hybe - Važec
na moste ev.č. D1-243 Jánošíkova studnička
Objednávateľ: Stavomontáže, Kovo-Sklo s.r.o.
• I/72 Malužiná - most č. 72-074 - odstránenie havarijného stavu
• Objednávateľ: MSJ GROUP, s.r.o.
• Modernizácia cestného spojenia Prešov - Bardejov –
Gorlice
Objednávateľ: EUROVIA SK, a.s.

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY
• Čierny Balog, kanalizácia a ČOV
Objednávateľ: VODOHOSPODÁRSKE STAVBY – ekologický podnik, a.s.
• Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV
Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť
*práce budú zahájené v roku 2018
• Bratislava - protipovodňová ochrana, Aktivita3, MČ
Bratislava - Karlova Ves, zaústenie Vydrice do Dunaja - dotesnenie podložia
Objednávateľ: Slovenský vodohospodársky podnik

POZEMNÉ STAVBY
• Rekonštrukcia sociálnych zariadení v materskej škôlke
Objednávateľ: ZŠ s MŽ Andreja Sládkoviča
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SMS a.s. mala od roku 2014 pred sebou ďalšiu
veľkú výzvu – podiel na realizácii síce kilometrovo krátkeho, ale nesmierne zaujímavého
a náročného projektu – stavby D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno).
Bola realizátorom nielen jedného z 2 mostných
objektov ale dostala príležitosť podieľať sa aj
na „tunelových objektoch“. Príležitosť bola využitá a tak aj našim výrazným pričinením už
od decembra 2017 vodiči jazdia po kvalitných
mostoch a tuneli v Žilinskom kraji.
Mostný objekt SO 224-00 Most na D3 v km 10,800
nad preložkou cesty I/11 a Kysucou je jedným
z nosných stavebných objektov úseku D3 Žilina
(Strážov) – Žilina (Brodno). Hlavnou úlohou tohto
mostného objektu je previesť dopravu na tomto
úseku diaľnice ponad cestu na Vranie, rieku Kysucu
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a vetvu cesty I/11 budovanú v rámci tejto stavby.
Most sa nachádza za vyústením diaľnice z tunela,
prekračuje cestu I/11 Žilina - Čadca, rieku Kysucu
s inundačným územím a vetvu A križovatky Žilina
- Brodno. Most je navrhnutý na prevedenie prejazdného gabaritu cesty I/11, plavebného gabaritu
výhľadového plavebného kanála a gabaritu vetvy
A križovatky Žilina - Brodno.
Spodnú stavbu mosta tvoria dve krajné opory a šesť
medziľahlých pilierov. Každá opora má z vonkajšej
strany železobetónové krídla. Priestor medzi oporami pre oba jazdné smery je zaistený opornými
múrmi. Piliere P6 a P7 sú navrhnuté ako stenové,
ostatné piliere sú navrhnuté ako dvojica (dve stojky pre každý jazdný smer) obdĺžnikových prierezov
s výrazným skosením hrán.
Nosná konštrukcia mosta je navrhnutá ako spojitý
dvojtrámový a komorový nosník z predpätého be-

tónu. Most je 7-poľový s rozpätiami polí (v zátvorke
pre pravý most) 33,685 (31,860) + 3 × 44,0 (3 × 42,0)
+ 61,0 + 107,0 + 74,7 (75,0) m. Vozovka na moste má
jednostranný premenný priečny sklon 2,5 % až 4,0
% s klesaním k ľavej rímse s protispádom 4% k osi
odvodnenia. Pozdĺžny sklon je premenný. Výška
prierezu nosnej konštrukcie je 2,6 m a je konštantná
v prvom až štvrtom poli mosta. V posledných troch
poliach je premenná od 2,6 m do 5,6 m. Zároveň
je v týchto poliach nahradený dvojtrámový priečny
rez komorovým prierezom. Šírka nosnej konštrukcie
ľavého i pravého mosta je konštantná 13,1 m. Nosná konštrukcia bude uložená na hrncových ložiskách na všetkých podporách. Pozdĺžne pevné ložisko bude osadené na pilieri P6. Nosná konštrukcia
je navrhnutá z betónu triedy C 35/45 - XC4, XD3,
XF2 (SK) - Cl 0,2 a vystužená prútmi z ocele B 500
B. Most bol vybudovaný technológiou betonáže na
pevnej skruži.

Základné údaje o stavbe:
Začiatok prác na úseku: 1. 6. 2014
Začiatok prác na mostnom objekte: 2. 8. 2014
Čas výstavby úseku: 40 mesiacov
Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Generálny projektant: Dopravoprojekt, a. s.
Projektant mostného objektu: Novák & Partner, s. r. o.
Stavebný dozor investora:
Inžinierske združenie
EUTECH & ESP & MULLER & API-D3
Zhotoviteľ úseku:
Združenie D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno),
Členovia združenia:
Eurovia SK, a. s., Hochtief CZ, a. s., SMS a.s.
SMS a.s. - ZHOTOVITEĽ
SO 224-00 Most na D3 nad Kysucou
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Predstavenstvo

THP .................................. 50
Robotníci .......................22
Manažment.................... 5
-------------------------Celkom............................ 77

Ģ758.75$=$0(671$1&29
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320(58.b

Milan Svoboda
predseda predstavenstva
Vznik funkcie: 01. 06. 2013

Ing. Martin Krchnák
podpredseda

Ing. Dalibor Novotný
člen predstavenstva

Vznik funkcie: 19. 09. 2014

Vznik funkcie: 01. 02. 2015

52='(/(1,(=$0(671$1&29
08Ŀ,Ŀ(1<.b

do 1 roku .................... 9
1 až 5 rokov ............49
6 až 10 rokov ...........11
11 až 15 rokov........... 6
16 až 20 rokov ......... 2
-------------------------Celkom............................ 77

8%

3%

Muži ................................ 60
Ženy ..................................17
-------------------------Celkom............................ 77

12 %

Dozorná rada:

14 %

Ing. Martin Doksanský
Vznik funkcie: 19. 09. 2014

64 %
Jan Jech
Vznik funkcie: 01. 02. 2014

Lucie Zímová
Vznik funkcie: 01. 02. 2014

20

21

Výročná správa 2017

25*$1,*5$0632/2Î1267,

Riaditeľ spoločnosti
Milan Svoboda

Sekcia riaditeľa
Vedúci sekcie riaditeľa
JUDr. Lámerová
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Právne, IMS, back office
JUDr. Lámerová
Mgr. Mattová
----------------------------BOZP, PO, ŽP
Bc. Jakubovie
----------------------------Centrálny nákup
Ing. Vincze
----------------------------Záručný servis, archív
Šagátová

Finančná
F
inančná sekcia
sekcriaditeľ
ia
Finančno-správny
Ing. Krchnák

Zástupca FSR
„Controlling, výstupy
k akcionárovi„
Ing. Šimoník
----------------------------IT Technik (outsourcing)
Mojžiš
----------------------------Účtovné oddelenie
Ing. Galányiová
Glajzová
----------------------------„Personálne oddelenie„
Ing. Pršancová
----------------------------„Mzdy (outsourcing)„
Ing. Šlamiarová

Obchodná sekcia

Výrobná sekcia

Obchodný riaditeľ
Ing. Novotný

Vedúci výroby
stav. Čáp

Vedúci obchodného odd.
Zostavovanie ponúk
Grbál
----------------------------Kompletizácia ponúk
Bc. Hanusková
----------------------------Rozpočty
Ing. Peťková
----------------------------Technická príprava
Ing. Dien
Ing. Sedliak
----------------------------Regionálny obchod
vedúci Reg. Závodov

Divízia dopravné stavby
stav. Čáp
----------------------------Divízia vodohospodárske
a pozemné stavby
Ing. Macko
----------------------------Závod Východ
Ing. Pindroch
----------------------------Závod Stred + požičovňa
Ing. Kout
----------------------------Závod Západ
Ing. Trebichalský
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Pre väčšinu firiem a spoločnosť SMS a.s. nevynímajúc, najväčšou najväčšou hodnotou sú jej zamestnanci – ich vedomosti, znalosti, entuziazmus.
Aj preto je ich bezpečnosť prvoradou v príprave
projektov, počas realizácie projektu i vo všetkých
pomocných činnostiach. Prostredníctvom kompetentných v oblasti BOZP firma odstraňuje všetky
možné riziká, nástrahy, nepodceňuje žiadne procesy, ktoré naši pracovníci musia vykonať a detailne
sa rozoberá každý dielčí proces.
SMS a.s. pôsobí na slovenskom stavebnom trhu 20
rokov. Za posledných 8 rokov dosiahla obrat 212 mil.
€ a za toto obdobie evidovala 2 pracovné úrazy
(v roku 2013 porezanie pracovníka podzhotoviteľa
na okružnej píle a v roku 2015 pád zamestnanca na
zľadovatelej ploche avšak mimo naše priestory). Aj
rok 2017 bol rokom s nulovým % či už registrovaných pracovných úrazov alebo evidovaných pracovných úrazov.
Udržanie nulovej úrazovosti a eliminácia rizika mimoriadnych udalostí je prioritou našej spoločnosti, SKUPINY SMP ale aj celej SKUPINY VINCI. Medzi
cieľmi spoločnosti sú každoročne na popredných
priečkach. Vdenie spoločnosti spolu s kompetentnými a zodpovednými zamestnancami pre oblasť
BOZP sa o to snaží nasledujúcimi krokmi:
• dôslednou prípravou jednotlivých pracovných procesov a detailným informovaním pred realizáciou
procesu všetkých pracovníkov a podzhotoviteľov realizujúcim pracovný proces.
• preventívnymi kontrolami pracovísk a výchovou
zamestnancov sa predchádza vzniku mimoriadnych udalostí (úrazov, požiarov, skoronehôd, nehôd
v oblasti bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi
a ochrany životného prostredia). V SMS a.s. pracuje
na trvalý pracovný pomer 5 zamestnancov s kvalifikáciou autorizovaný bezpečnostný technik, resp.
bezpečnostný technik. Všetci zamestnanci minimál-
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ne raz za 12 mesiacov absolvujú teoretické a praktické oboznamovanie o bezpečnosti práce na ich
pracoviskách a činnostiach, s ktorými sa pri výkone
práce môžu stretnúť a o poskytovaní prvej predlekárskej pomoci.
• na všetkých našich pracoviskách je inštalovaný patentovaný SAFEPOINT na poskytnutie prvej predlekárskej pomoci. Všetci zamestnanci i podzhotovitelia sú preškolení na poskytnutie prvej pomoci
pomocou SAFEPOINTu.
• systém kontrol dodržiavania pravidiel BOZP na stavenisku je viacstupňový - vedúci zamestnanci (majster, stavbyvedúci, hlavný stavbyvedúci) sústavne
kontrolujú pracoviská z hľadiska bezpečnosti práce,
ochrany pred požiarmi a ochrany životného prostredia. Vedúci projektu vykonáva kontrolu minimálne
raz denne (obvykle na začiatku, resp. konci pracovnej zmeny). Technik BOZP, PO a ŽP vykoná minimálne
raz týždenne kontrolu každého pracoviska. Vedenie
spoločnosti (riaditeľ, vedúci výrobného oddelenia,
členovia predstavenstva) vykonávajú minimálne
1xmesačne kontrolu pracovísk z hľadiska bezpečnosti práce. Výsledky kontrol zaznamenávajú aplikáciou TEMPUS.
• zvýšením angažovanosti zamestnancov v navrhovaní a realizovaní preventívnych opatrení dosahujeme
odstránenie príčin nezhôd počas realizácie pracovného postupu a efektívne aktualizovanie konkrétneho bezpečného pracovného postupu pre daný
konkrétny proces. Spätnou väzbou tiež eliminujeme
riziká pri pracovnom procese.
• V roku 2017 bol zo strany akcionára vydaný dokument „päť kľúčových aktivít“ – „hovor čo robíš a rob
čo hovoríš“. Ide o dokument, ktorý je určený pre
všetky stavebné projekty a manažérov spoločnosti
VINCI za účelom zaistenia prevádzky všetkých stavenísk v súlade s pravidlami bezpečnej práce. Vzhľadom na dôležitosť dokumentu, nižšie prikladáme
jeho celé znenie.
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MANAGING WITH

AFFETY FOCUS

„Říkej, co děláš a dělej, co říkáš“
Těchto pět klíčových aktivit musí být úplně zavedeno nejpozději
do konce roku 2018 v všech našich pobočkách a na každé z našich
staveb, abychom zajistili, že dosáhneme cílů CAP2020.
Byly definovány řídícím výborem VINCI Construction a jsou v souladu s dvanácti společnými zásadami uvedenými v připojeném
dokumentu.
Jejich implementace by měla být pečlivě sledována jak z kvantitativního, tak především z kvalitativního pohledu.
• Zkontroluji, zda jsou tyto aktivity prováděny v průběhu výročních
hodnocení, které provádím a během svých bezpečnostních inspekcí
pracovišť v rámci mé působnosti.
• Zajistím, aby byly tyto aktivity zahrnuty do programu auditu bezpečnosti poboček.
• Požaduji interní zprávy o stavu implementace těchto aktivit a příkladech nejlepší praxe.
• Manažerská přísnost je nutná, pokud chceme dosáhnout pokroku
v oblasti bezpečnosti. Výsledky budou shromáždeny a pravidelně
kontrolovány v řídícím výboru VINCI Construction.

Jérôme Stubler
předseda VINCI Construction

$.7,9,7$Î

$.7,9,7$Î

$.7,9,7$Î

Ujistím se, že každé staveniště aplikuje
zásady čtyř klíčových etap našich projektů.
Procedura PRETASK je povinným předpokladem pro PRESTART. Ujišťuji se, že je
systematicky prováděna pro každou novou
aktivitu.

Zajitím, že každý nový zaměstnanec naší
společnosti bude skutečně proškolen.
Co nejdříve poté, co byl najat nebo nastoupil na nové staveniště, dostane každý
zaměstnanec bezpečnostní instrukce pomocí videa a ad hoc připravených materiálů. Ty se zaměří zejména na:
• kulturu bezpečnosti ve společnosti VINCI
Construction a jejích poboček;

Pracuji na analýze klíčových důvodů
vážných nehod a vážných nebezpečných
událostí
• V případě vážné nehody, nebezpečné
události nebo skoronehody s potenciálně vážnými následky, požádám své
týmy o podrobnou analýzu a hledám její
základní příčiny (manažerské nebo organizační). Pokud je analýza neúplná, požádám o objasnění.

PRESTART je klíčovou součástí naší organizace práce. Ujišťuji se, že se každý den
koná na každém
pracovišti, na každém staveništi a že naši
mistři a stavbyvedoucí mají potřebné dovednosti je
připravit a řídit.

• hlavní pravidla pro ochranu zdraví a bezpečnosti;
• úroveň očekávané účasti zaměstnance.

$.7,9,7$Î
Účast na PRESTARTu je povinná pro všechny, kteří se podílejí na našich pracovních
místech, včetně zaměstnanců, dočasných
pracovníků a pracovníků našich subdodavatelů.

Do svého způsobu vedení zahrnuji organizační a lidské faktory
• Umím najít správnou rovnováhu mezi
bezpečnostními pravidly a řízením bezpečnosti.

• Ujistím se, že byla přijata příslušná nápravná opatření a že mají očekávaný účinek.
Podám zprávu o těchto událostech vedení společnosti.

$.7,9,7$Î
Před každým výročním hodnotícím pohovorem provedu sebehodnocení své
úrovně kultury bezpečnosti
• Jednou za rok se přihlásím na e-learningovou platformu:

Neustávající proces zlepšování je zásadní
pro dosažení pokroku na všech pracovištích
a všech částech naší společnosti. Po provedení PreStartu nebo provedení práce se
ujistím, že nesrovnalosti mezi skutečným
a plánovaným způsobem provedení jsou
zaznamenávány a informace předány projektovým nebo metodickým týmům.

• Uznávám právo dělat chyby.

• Rozvíjím spravedlivou kulturu, která podpoří tok informací a zajistím, aby všechny neshody v oblasti bezpečnosti práce
byly řádně zdokumentovány a záznamy
předány k dalšímu zpracování.

http://vinci-construction.campus-elearning.net
(přihlášení: e-mailová adresa / heslo:
CAP2020).
• Odpovídám na dotazník a vyplním svůj
akční plán (asi 45 minut).

Ujistím se, že všichni pochopili právo a povinnost zastavit práci, pokud je postup
špatně pochopen, došlo ke změně a nebo
není vyřešeno bezpečné provedení.

• Zaměřuji se spíše na uznání, než na výkon nebo trest

• Výsledek prodiskutuji s nadřízeným
během svého výročního hodnocení.

Při řízení lidí jsem pozitivní a transparentní a zajistím, aby lidé, kteří jsou mi
přímo podřízení, zahrnuli stejné principy
do svého způsobu řízení.

• Ujišťuji se, že zaměstnanci, kteří jsou mi
přímo podřízeni, provedli sebehodnocení
své kultury bezpečnosti. Společně pak
analyzujeme jejich úroveň bezpečnosti
a pracuji s nimi, abych identifikoval oblasti ke zlepšení.
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• Odděluji akci (chybu nebo přestupek)
a její důsledky.
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V spoločnosti, v ktorej žijeme si mnohí uvedomujú,
že je potrebné, aby silní pomáhali slabším v akejkoľvek možnej forme. Aj preto je veľmi potešiteľné,
že SKUPINA VINCI, ale aj materská spoločnosť SMP
sa už dlhodobo spoločensky a občiansky angažujú
v mnohých smeroch. Zodpovednosť spoločností zo
skupiny VINCI sa však netýka len spolupráce s ekonomickými subjektami, ale patrí sem aj spoločný život zdieľaný s miestnym obyvateľstvom a solidarita
s tými, ktorí v tejto komunite najťažšie nachádzajú
svoje miesto. Pomoc prostredníctvom zriadených
nadácií po celom svete alebo množstva úspešne
zvládnutých projektov sú toho dôkazom. Naša spoločnosť v žiadnom prípade nechce byť výnimkou.

Nie sú to však jediné aktivity, do ktorých sa firma
a jej zamestnanci zapojili. Všetci si uvedomujú potrebu pomáhať a tak sú v ich hlavách rozpracované
viaceré ďalšie projekty, prostredníctvom ktorých sa
budú snažiť pomôcť.

SMS a.s. taktiež už dlhodobejšie spolupracuje napr.
so Svetielkom nádeje zameraným na pomoc detičkám s onkologickými ochoreniami. Od počiatočného malého nefinančného daru sa táto spolupráca
posunula omnoho ďalej. Zamestnanci zorganizovali
prostredníctvom svojich príspevkov viacero finančných zbierok, kolegyne a kolegovia vymysleli niekoľko zaujímavých projektov pre rodičov onkologicky
chorých detičiek. Pomoc z našej strany pokračovala
aj ďalšími aktivitami. Napríklad v roku 2017 boli detičky podporené aj v detskom domove Svidník.

Finančná časť

.9$/,7$%2=3Ŀ3bઝ63591(1$67$9(1
,17(*529$10$1$Ŀ56.<6<670
Hodnoty spoločnosti SMS a.s. sú prezentované aj
zadefinovanou politikou kvality, ochrany ŽP, BOZP
a PO. Spoločnosť má vypracovaný integrovaný manažérsky systém, ktorý aplikuje vo všetkých svojich
realizovaných činnostiach a o ktorého zlepšovanie
sa neustále snaží. Hodnoty spoločnosti sú každoročne rozpracovávané do jednotlivých cieľov, ktoré
sú v danom čase pre firmu prvoradé a rozhodujúce.
Ich naplneniu počas celého roka venuje maximálnu pozornosť na všetkých úrovniach. Aby ich dosiahla, jedným z nástrojov sú aj pravidelné kontroly
všetkých svojich zložiek a pravidelné organizovanie
interných auditov. Preverenie funkčnosti a efektívnosti zavedeného systému managementu organizácie a implementácie zavedenia požiadaviek dotknutých noriem EN ISO je zase úlohou externého
auditu. Tento prebehol aj v roku 2017 a podľa výsledkov auditu spoločnosť SMS a.s. splnila certifi-
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kačné kritéria a zavedený integrovaný manažérsky
systém preukazuje schopnosť dosiahnuť stanovené
ciele a trvalé zlepšovanie. Podľa rozdelenia činností SK-NACE bola podobne ako v roku predchádzajúcom auditovaná kvalita, BOZP a ŽP pre nasledovné činnosti spoločnosti – nakladanie s iným ako
nebezpečným odpadom, výstavba ciest a diaľnic,
výstavba mostov a tunelov, výstavba rozvodov pre
plyn a kvapaliny, výstavby vodných diel, výstavba
ostatných inžinierskych stavieb i.n., demolácia,
zemné práce, inžinierske činnosti a poradenstvo.
Výsledkom úspešného zvládnutia auditov za rok
2017 sú udržané certifikáty manažmentu kvality
podľa ES ISO 9001, environmentálneho manažmentu podľa ES ISO 14001 a manažmentu BOZP podľa
OHSAS 18001.
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2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2011

40 000 000

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1 000 000

500 000

30 000 000

109 426

584 319

3 827
-466 664

-1 889 561

-1 000 000

17 529 629

17 788 053

25 039 503

24 677 312

15 709 915

37 373 719

10 000 000

20 263 492

-500 000

9 698

20 000 000

805 765

0

-1 500 000

0

-2 000 000

Spoločnosť dosiahla v roku 2017 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení vo výške 109 426,- EUR.
Dosiahnutý zisk bude prevedený na účet Nerozdelený zisk minulých rokov.

),1$1Î7<
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

9%(5=$.799.$=869$+$

11 000 000

Označenie

SPOLU MAJETOK

8 250 000

317 092

2 167 960

1 777 293

2 065 829

10 153 889

5 869 442

1 060 943

5 500 000

2 750 000

Text 1

A.I.

Dlhodobý nehmotný majetok súčet

A.II.

Dlhodobý hmotný majetok súčet

Bežné obd.netto
8 116 099,00 €
29 207,00 €
290 980,00 €

B.I.

Zásoby súčet

B.II.

Dlhodobé pohľadávky súčet

911 106,00 €

7 266,00 €

B.III.

Krátkodobé pohľadávky súčet

6 508 081,00 €

B.V.

Finančné účty súčet

C.

Časové rozlíšenie súčet

317 092 €
52 367,00 €

0

9%(5=3$699.$=869$+$

$.79$%58772
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Označenie

8 116 099,00 €

A.

Vlastné imanie

1 188 953,00 €

B.I.

Dlhodobé záväzky súčet

996 162,00 €

B.II.

Dlhodobé rezervy

301 510,00 €

B.IV.

Krátkodobé záväzky súčet

B.V.

Krátkodobé rezervy

C.

Časové rozlíšenie súčet

5 118 261,00 €
511 213,00 €

9 653 790

10 186 351

14 883 902

16 090 971

20 653 724

9 285 858

5 500 000

13 459 789

11 000 000

Bežné obd.

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY

22 000 000

16 500 000

Text 1

0

30

31

A.
A.I.
A.I.1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
A.II.
A.II.1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
A.III.
A.III.1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
B.
B.I.
B.I.1.
2.
3.
4.
5.
6.
B.II.
B.II.1.
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SPOLU MAJETOK
Neobežný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
Aktivované náklady na vývoj
Softvér
Oceniteľné práva
Goodwill
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Pozemky
Stavby
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
Pestovateľské celky trvalých porastov
Základné stádo a ťažné zvieratá
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
Opravná položka k nadobudnutému majetku
Dlhodobý finančný majetok
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných
jednotkách
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem
v prepojených účtovných jednotkách
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
Ostatné pôžičky
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou
splatnosti najviac jeden rok
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok
Zásoby
Materiál
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
Výrobky
Zvieratá
Tovar
Poskytnuté preddavky na zásoby
Dlhodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie
Brutto časť 1
1
Korekcia časť 2
9 653 790 € 1 537 691 €
1 662 660 € 1 342 473 €
80 560 €
51 353 €
-€
-€
80 560 €
51 353 €
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
1 582 100 € 1 291 120 €
-€
-€
4 971 €
344 €
1 520 091 € 1 244 275 €
-€
-€
-€
-€
57 038 €
46 501 €
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€

Netto 2
8 116 099 €
320 187 €
29 207 €
-€
29 207 €
-€
-€
-€
-€
-€
290 980 €
-€
4 627 €
275 816 €
-€
-€
10 537 €
-€
-€
-€
-€

Netto 3
8 773 500 €
178 510 €
35 527 €
-€
7 676 €
-€
-€
-€
27 851 €
-€
142 983 €
-€
8 027 €
112 646 €
-€
-€
22 310 €
-€
-€
-€
-€

1.a.
1.b.
1.c.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
B.III.
B.III.1.
1.a.
1.b.
1.c.
2.
3.

22

-€

-€

-€

-€

4.

23

-€

-€

-€

-€

24
25
26
27
28

-€
-€
-€
-€
-€

-€
-€
-€
-€
-€

-€
-€
-€
-€
-€

-€
-€
-€
-€
-€

29

-€

-€

-€

-€

5.
6.
7.
8.
9.
B.IV.
B.IV.1.

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

-€
-€
-€
7 938 763 €
7 266 €
7 015 €
-€
-€
-€
-€
251 €
947 187 €
605 401 €

-€
-€
-€
195 218 €
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
36 081 €
36 081 €

-€
-€
-€
7 743 545 €
7 266 €
7 015 €
-€
-€
-€
-€
251 €
911 106 €
569 320 €

2.
-€
-€
8 492 167 €
8 740 €
8 359 €
-€
-€
-€
-€
381 €
1 259 221 €
828 360 €

3.
4.
B.V.
B.V.1.
2.
C.
C.1.
2
3.
4.

Strana aktív b

Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným
jednotkám
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem
pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
Čistá hodnota zakázky
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok
voči prepojeným účtovným jednotkám
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
Pohľadávky z derivátových operácií
Iné pohľadávky
Odložená daňová pohľadávka
Krátkodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným
jednotkám
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem
pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
Čistá hodnota zakázky
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok
voči prepojeným účtovným jednotkám
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
Sociálne poistenie
Daňové pohľadávky a dotácie
Pohľadávky z derivátových operácií
Iné pohľadávky
Krátkodobý finančný majetok
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
Finančné účty
Peniaze
Účty v bankách
Časové rozlíšenie
Náklady budúcich období dlhodobé
Náklady budúcich období krátkodobé
Príjmy budúcich období dlhodobé
Príjmy budúcich období krátkodobé

Číslo riadku c

Strana aktív b

Číslo riadku c

Označenie a

69$+$Î32'

Označenie a

Výročná správa 2017
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie
1

Brutto časť 1
Korekcia časť 2

Netto 2
Netto 3

43

-€

-€

-€

-€

44

-€

-€

-€

-€

45
46
47

605 401 €
-€
-€

36 081 €
-€
-€

569 320 €
-€
-€

828 360 €
-€
-€

48

-€

-€

-€

-€

49
-€
50
-€
51
9 026 €
52
332 760 €
53 6 667 218 €
54 5 454 880 €

-€
-€
-€
-€
159 137 €
159 137 €

-€
-€
9 026 €
332 760 €
6 508 081 €
5 295 743 €

-€
-€
7 666 €
423 195 €
5 056 246 €
2 274 934 €

55

9 004 €

-€

9 004 €

8 845 €

56

8 845 €

-€

8 845 €

51 818 €

57 5 437 031 €
58 1 066 430 €
59
-€

159 137 €
-€
-€

5 277 894 €
1 066 430 €
-€

2 214 271 €
2 501 585 €
-€

60

-€

-€

-€

-€

61
62
63
64
65
66
67

-€
-€
129 405 €
-€
16 503 €
-€
-€

-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€

-€
-€
129 405 €
-€
16 503 €
-€
-€

147 €
-€
265 571 €
-€
14 009 €
-€
-€

68

-€

-€

-€

-€

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

-€
-€
317 092 €
3 808 €
313 284 €
52 367 €
19 005 €
33 362 €
-€
-€

-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€

-€
-€
317 092 €
3 808 €
313 284 €
52 367 €
19 005 €
33 362 €
-€
-€

-€
2 167 960 €
2 320 €
2 165 640 €
102 823 €
20 568 €
82 255 €
-€
-€

33

79

8 116 099 €

8 773 500 €

A.

Vlastné imanie

80

1 188 953 €

A.I.

Základné imanie

81

A.I.1.

Základné imanie

2.
3.

B.II.1.

Zákonné rezervy

119

-€

-€

1 109 527 €

2.

Ostatné rezervy

120

301 510 €

226 680 €

534 520 €

534 520 €

B.III.

Dlhodobé bankové úvery

121

-€

-€

82

534 520 €

534 520 €

B.IV.

Krátkodobé záväzky

122

5 118 261 €

6 482 222 €

Zmena základného imania

83

-€

-€

B.IV.1.

Záväzky z obchodného styku

123

4 724 743 €

5 758 353 €

Pohľadávky za upísané vlastné imanie

84

-€

-€

1.a.

957 460 €

648 484 €

A.II.

Emisné ážio

85

-€

-€

255 527 €

352 710 €

A.III.

Ostatné kapitálové fondy

86

-€

-€

A.IV.

Zákonné rezervné fondy

87

106 904 €

106 904 €

1.c.

124
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov
125
voči prepojeným účtovným jednotkám
Ostatné záväzky z obchodného styku
126

3 511 756 €

4 757 159 €

Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond

88

106 904 €

106 904 €

2.

Čistá hodnota zákazky

127

-€

-€

Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely

89

-€

-€

3.

128

6 682 €

544 877 €

Ostatné fondy zo zisku

90

-€

-€

4.

129

224 989 €

-€

Štatutárne fondy

91

-€

-€

Ostatné fondy

92

-€

-€

5.

Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
Záväzky voči spoločníkom a združeniu

130

28 886 €

20 865 €

Oceňovacie rozdiely z precenenia

93

-€

-€

6.

Záväzky voči zamestnancom

131

65 176 €

78 676 €

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov

94

-€

-€

7.

Záväzky zo sociálneho poistenia

132

54 689 €

60 031 €

2.

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín

95

-€

-€

8.

Daňové záväzky a dotácie

133

12 605 €

18 412 €

3.

Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení

96

-€

-€

9.

Záväzky z derivátových operácií

134

-€

-€

Výsledok hospodárenia minulých rokov

97

438 103 €

-116 216 €

10.

Iné záväzky

135

491 €

1 008 €

Nerozdelený zisk minulých rokov

98

438 103 €

346 622 €

B.V.

Krátkodobé rezervy

136

511 213 €

285 938 €

Neuhradená strata minulých rokov

99

-€

-462 838 €

B.V.1.

Zákonné rezervy

137

6 749 €

4 996 €

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/

100

109 426 €

584 319 €

2.

Ostatné rezervy

138

504 464 €

280 942 €

Záväzky

101

6 927 146 €

7 663 973 €

B.VI.

Bežné bankové úvery

139

-€

-€

Dlhodobé záväzky

102

996 162 €

669 133 €

B.VII.

Krátkodobé finančné výpomoci

140

-€

-€

Dlhodobé záväzky z obchodného styku

103

979 039 €

671 481 €

Časové rozlíšenie

141

-€

-€

Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
104
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov
105
voči prepojeným účtovným jednotkám
Ostatné záväzky z obchodného styku
106

-€

-€

C.1.

Výdavky budúcich období dlhodobé

142

-€

-€

2.

Výdavky budúcich období krátkodobé

143

-€

-€

15 622 €

6 200 €

3.

Výnosy budúcich období dlhodobé

144

-€

-€

963 417 €

665 281 €

4.

Výnosy budúcich období krátkodobé

145

-€

-€

Označenie a

Strana pasív b

Číslo riadku c

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY

Označenie a

Strana pasív b

Číslo riadku c

Výročná správa 2017

A.IV.1.
2.
A.V.
A.V.1.
2.
A.VI.
A.VI.1.

A.VII.
A.VII.1.
2.
A.VIII.
B.
B.I.
B.I.1.
1.a.
1.b.
1.c.

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5

2.

Čistá hodnota zákazky

107

-€

-€

3.

108

-€

-€

109

-€

-€

5.

Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
Ostatné dlhodobé záväzky

110

-€

-€

6.

Dlhodobé prijaté preddavky

111

-€

-€

7.

Dlhodobé zmenky na úhradu

112

-€

-€

8.

Vydané dlhopisy

113

-€

-€

9.

Záväzky zo sociálneho fondu

114

17 123 €

-3 336 €

10.

Iné dlhodobé záväzky

115

-€

-€

11.

Dlhodobé záväzky z derivátových operácií

116

-€

-€

12.

Odložený daňový záväzok

117

-€

988 €

B.II.

Dlhodobé rezervy

118

301 510 €

226 680 €

4.

34

Bežné účtovné obdobie 4

1.b.

C.

Bežné účtovné obdobie 4

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5

35

Označenie a

9.$==,6.29$b6757

*
**

Text b
Čistý obrat

1

17 529 629 €

Výnosy z hospodárskej činnosti spolu

2

17 604 924 €

17 959 897 €

3.

Výnosy z krátkodobého finančného majetku
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených
účtovných jednotiek
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem
výnosov prepojených účtovných jednotiek
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku

Bežné účtovné obdobie
1

X.

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie 2
17 788 053 €

X.1.
2.

35

Skutočnosť
Bezprostredne predBežné účtovné obdobie
chádzajúce účtovné
1
obdobie 2
-€
-€

36

-€

-€

37

-€

-€

38

-€

-€

Výnosové úroky

39

17 €

55 €

Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek

40

-€

-€

Ostatné výnosové úroky

41

17 €

55 €

Kurzové zisky
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových
operácií
Ostatné výnosy z finančnej činnosti

42

16 €

298 €

43

-€

989 €

44

-€

-€

I.

Tržby z predaja tovaru

3

21 309 €

24 053 €

XI.

II.

Tržby z predaja vlastných výrobkov

4

-€

-€

XI.1.

IV.

Tržby z predaja služieb

5

17 508 320 €

17 764 000 €

2.

V.

Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-)

6

-€

-€

XII.

VI.

Aktivácia
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého
hmotného majetku a materiálu
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti

7

-€

-€

8

4 248 €

1 981 €

9

71 047 €

169 863 €

**

Náklady na finančnú činnosť

45

127 915 €

128 381 €

**

Náklady na hospodársku činnosť spolu

10

17 284 827 €

17 210 881 €

K.

Predané cenné papiere a podiely

46

-€

-€

A.

Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru

11

21 305 €

24 053 €

L.

Náklady na krátkodobý finančný majetok

47

-€

-€

B.

Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok

12

2 011 308 €

2 808 379 €

M.

Opravné položky k finančnému majetku

48

-€

-€

C.

Opravné položky k zásobám (+/-)

13

-€

-€

N.

Nákladové úroky

49

13 740 €

8 342 €

D.

Služby

14

12 476 551 €

11 198 616 €

N.1.

Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky

50

-€

-€

E.

Osobné náklady

15

1 978 910 €

2 458 999 €

2.

Ostatné nákladové úroky

51

13 740 €

8 342 €

E.1.

O.

Kurzové straty
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové
operácie
Ostatné náklady na finančnú činnosť

52

63 241 €

14 133 €

53

-€

6 161 €

54

50 934 €

99 745 €

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti

55

-127 882 €

-127 039 €

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením

56

192 215 €

621 977 €

Daň z príjmov

57

82 789 €

37 658 €

Daň z príjmov splatná

58

-6 658 €

3 460 €

2.

Daň z príjmov odložená

59

89 447 €

34 198 €

S.

Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom

60

-€

-€

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení

61

109 426 €

584 319 €

VII.
VIII.

XIII.
XIV.

Mzdové náklady

16

1 333 624 €

1 679 248 €

2.

Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva

17

-€

-€

3.

Náklady na sociálne poistenie

18

534 109 €

630 927 €

4.

Sociálne náklady

19

111 177 €

148 824 €

Q.
***

F.

20

14 245 €

8 048 €

21

82 010 €

80 307 €

22

82 010 €

80 307 €

23

-€

-€

24

-€

91 €

I.

Dane a poplatky
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku
a dlhodobému hmotnému majetku
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného
majetku
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému
hmotnému majetku (+/-)
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného
materiálu
Opravné položky k pohľadávkam (+/-)

25

57 062 €

13 803 €

J.

Ostatné náklady na hospodársku činnosť

26

643 436 €

618 585 €

**

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-)

27

320 097 €

749 016 €

Pridaná hodnota

28

3 020 465 €

3 757 005 €

Výnosy z finančnej činnosti

29

33 €

1 342 €

Tržby z predaja cenných papierov a podielov

30

-€

-€

Výnosy z dlhodobého finančného majetku
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných
jednotiek
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem
výnosov prepojených účtovných jednotiek
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
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-€

-€

32

-€

-€

33

-€

-€

34

-€

-€

G.
G.1.
2.
H.

*
**
VIII.
IX.
IX.1.
2.
3.
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Skutočnosť

Text b

Číslo riadku c

Označenie a

Î32'

Číslo riadku c
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P.

****
R.
R.1.

****
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Výročná správa 2017
Cash flow spoločnosti SMS a.s. za rok 2017 v eurách
Čistý zisk (pred odpočítaním úrokových, daňových a mimoriadnych položiek)
Úpravy o nepeňažné operácie:
Odpisy stálych aktív
Zmena stavu oprav. položiek k pohľad. (s opač.znam.)
Zmena stavu opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku
časové rozlíšenie nákladov a výnosov (v pohľ.a záv.)
Zmena stavu opravných položiek k zásobám
Nerealizované kurzové straty k pohľ.a záväzkom
Nerealizované kurzové zisky k pohľ. a záväzkom
Zmena stavu ostatných rezerv
HV z predaja dlhodobého majetku /s opač.znam./
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu
Zmena pracovného kapitálu:
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a iných pohľadávok (vrátane časového rozlíšenia aktív) /brutto/
Úbytok (prírastok) zásob /brutto/
Úbytok (prírastok) záväzkov (vrátane časového rozlíšenia pasív)
Peňažné toky z prevádzky
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti
Peňažné toky z prevádzky
Zaplatené úroky
Odložená daň z príjmov
Splatná daň z príjmov
Vyplatené dividendy
Peňažné toky pred mimoriadnymi položkami
Príjmy z mimoriadnych položiek
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti
Peňažné toky z investičnej činnosti
Nákup dlhodobého majetku
Príjmy z predaja dlhodobého majetku
Obstaranie investícií
Prijaté dividendy
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti
Peňažné toky z finančnej činnosti
Príjmy zo zvýšenia vlastného imania
Príjmy z úverov a pôžičiek
Splátky úverov a pôžičiek
Príjmy z dlhodobých záväzkov /mimo úverov a pôžičie/
Splátky dlhodobých záväzkov /mimo úverov a pôž./+SF
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti
Prírastok (úbytok) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka

2017
205 955
82 010
57 062
50 456

300 105

695 588
-2 523 269
-1 160 782
1 474
-1 363 961
-1 827 682
-1 827 682
-13 740
-89 447
6 658
-1 924 211
-1 924 211
-223 687

-223 687
-30 000

327 029
297 029
-1 850 868
2 167 960
317 092

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
Akcionárom, predstavenstvu a dozornej rade spoločnosti SMS, a.s.:
Názor
Uskutočnila som audit účtovnej závierky spoločnosti SMS, a.s. („Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2017. výkaz ziskov
a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré
obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.
*
Podľa môjho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý
a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2017 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa
zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len.zákon o účtovníctve”).
Základ pre názor
Audit som vykonala podľa medzinárodných audítorských štandardov
(International Standards on Auditing - ISA). Moja zodpovednosť podľa
týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti som nezávislá podľa ustanovení
zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (d‘alej len.
zákon o štatutárnom audite”) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického
kódexu audítora, relevantných pre môj audit účtovnej závierky a splnila som aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky.
Som presvedčená, že audítorské dôkazy, ktoré som získala, poskytujú
dostatočný a vhodný základ pre môj názor.
Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku
Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky
tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už
v dôsledku podvodu alebo chyby.
Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za
zhodnotenie schopnosti Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej
činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle
Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú
realistickú možnosť než tak urobiť.
Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky
Mojou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka
ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu
alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je
uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho. že audit vykonaný podľa
medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu
alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické
rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.
V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských
štandardov, počas celého auditu uplatňujem odborný úsudok a zachovávam profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
• Oboznamujem sa s internými kontrolami relevantnými pre audit,
aby som mohla navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom ‚ vyjadrenia názoru na efektívnosť interných
kontrol Spoločnosti.
• Hodnotím vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód
a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
• Robím záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa
predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných
audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejem
k záveru, že významná neistota existuje, som povinná upozorniť v mojej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke
alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať môj názor. Moje
závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania
mojej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
• Hodnotím celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva
uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému
zobrazeniu. Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe Štatutárny
orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej
podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Môj vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe. V súvislosti s auditom účtovnej závierky je mojou zodpovednosťou oboznámenie
sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a zváženie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou
alebo mojimi poznatkami, ktoré som získala počas auditu účtovnej závierky
alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne. Výročnú správu som ku dňu
vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemala k dispozícii. Ked‘
získam výročnú správu, zvážim, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve, a na základe prác
vykonaných počas auditu účtovnej závierky, vyjadrím názor, či:
- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2017 sú
v súlade s účtovnou závierkou za daný rok.
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.
Okrem toho uvediem, či som zistila významné nesprávnosti vo výročnej
správe na základe mojich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej.
ktoré som získala počas auditu účtovnej závierky.
5. 4. 2018
Ing. Šurková Alžbeta,
č.licencie SK AU 17
Dr. Jánskeho 21/17
965 01 Žiar nad Hronom

• Identifikujem a posudzujem riziká významnej nesprávnosti účtovnej
závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujem a uskutočňujem audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavam audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu
pre môj názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku
podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod
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