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YIT je nadnárodná stavebná

a developerská spoločnosť, 

ktorá už viac než 100 rokov mení 

svet na lepšie miesto pre život. 

Príbeh spoločnosti YIT Group 

sa začína písať v roku 1912, 

kedy otvorila svoju prvú 

pobočku vo Fínsku.
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Príbeh spoločnosti YIT sa začína písať v roku 

1912 fúziou štyroch spoločností, ktorých 

základným cieľom bolo poskytovať kvalitné 

a komplexné služby v oblasti stavebníctva.

Spoločnosť YIT, ktorá si vybudovala veľmi 

solídnu povesť pri výstavbe infraštruktúry 

a zabezpečení zásobovania väčšiny fínskych 

miest vodou začala rýchlo expandovať. 

Fúziou štyroch spoločností, ktorých základným 

cieľom bolo poskytovať kvalitné a komplexné 

služby v oblasti stavebníctva, vzniká v roku 

1912 YIT ako ju poznáme dnes. Postupne 

sa obchodné aktivity korporácie rozširujú 

do celého sveta. V dvadsiatom storočí je to 

najmä Blízky východ a bývalý Sovietsky zväz, 

respektíve Ruská federácia. 

Na prelome milénia spoločnosť expanduje do 

oblasti technologických stavieb infraštruktúry, 

a to tak v Škandinávii, ako aj v krajinách 

strednej Európy. Naším cieľom je byť 

európskym lídrom v rezidenčnom developmente 

a stavebníctve a zároveň poskytovať služby 

prostredníctvom vytvárania spoločnej hodnoty 

s vysokou zodpovednosťou. Zameriavame 

sa na ustavičné zlepšovanie kvality a servisu 

poskytovaného našim zákazníkom na základe 

vyhľadávania a zavádzania nových inovatívnych 

riešení. Rovnako veríme, že náš úspech 

je predovšetkým založený na vzdelaných 

a kvalifikovaných zamestnancoch, dôvere 

v ich schopnosti a neustálom rozvoji 

ich zručností a kompetencií.
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N
aším dlhodobým cieľom je vytvárať 

príjemné prostredie pre kvalitný život. 

Rovnako chceme byť ohľaduplní k 

životnému prostrediu a sústrediť sa 

na energeticky úsporné riešenia našich stavieb. 

Všetko v kontexte dodržiavania etických princípov 

v podnikaní, úcty k obchodným partnerom, zákaz-

níkom, zamestnancom a aj ku konkurencii. 

 

Je pre nás dôležité poskytovať služby zodpoved-

ne prostredníctvom vytvárania spoločnej hodnoty. 

Zameriavame sa na neustále zlepšovanie kvality a 

servisu poskytovaného našim zákazníkom, na zák-

lade neustáleho vyhľadávania a zavádzania nových 

inovatívnych riešení. Našim zákazníkom poskytu-

jeme komplexné služby najvyššej kvality a robíme 

všetko preto, aby sme uspokojili ich potreby. Vie-

me, že starostlivosť o našich klientov nekončí ko-

laudáciou a odovzdaním nehnuteľnosti. Rovnako 

veríme, že náš úspech je v prvom rade založený 

na vzdelaných a kvalifikovaných zamestnancoch, 

na dôvere v ich schopnosti a na neustálom rozvoji 

ich zručností a kompetencií. Takýmto spôsobom 

môžeme ďalej rásť, zlepšovať sa a rozvíjať portfó-

lio našich služieb.

GENERÁLNY RIADITEĽ
YIT SLOVAKIA A. S.
MILAN MURCKO, MBA, MSC

OBCHODNÉ MENO:

SÍDLO:

PRÁVNA FORMA:

DÁTUM ZALOŽENIA: 

DÁTUM ZÁPISU DO OR:

TELEFÓN:

FAX:

E-MAIL:

WEB:

YIT Slovakia a.s. (do 1.1.2016 YIT Slovakia a.s.)

RAČIANSKA 153/A, 831 54 BRATISLAVA 34

AKCIOVÁ SPOLOČNOSŤ

14. 4. 1997

27. 5. 1997

+421 2 502 77 110, 402

+421 2 502 77 116, 117

INFO@YIT.SK

WWW.YIT.SK

Identifikačné údaje spoločnosti

Základné informácie 

Kontaktné údaje

Predmet činnosti

• výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby - dopravné stavby

• výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby - dopravné stavby

• vykonávanie dopravných stavieb

• vykonávanie bytových a občianskych, priemyselných a inžinierskych stavieb 

(vrátane vybavenia sídliskových celkov)

• obstarávateľská a sprostredkovateľská činnosť v stavebníctve

• montáž, oprava, údržba elektrických zariadení

• kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 

(maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti

• kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti  

(veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

• zhotovovanie a prevádzkovanie reklamných zariadení a poskytovanie 

služieb v oblasti reklamy

• realitná činnosť - sprostredkovanie kúpy a predaja bytov, rodinných domov, 

budov, stavieb a pozemkov

• prenájom nebytových priestorov s doplnkovými službami - obstarávateľské 

služby spojené s prenájmom

• projektovanie stavieb - pozemné stavby a interiér

• prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných 

služieb - obstarávateľská činnosť

• vedenie účtovníctva



Obchodná
etika
Podnikanie znamená vytváranie hodnôt, pridanej 

hodnoty a zisku. Medzi týmito zložkami však musí 

existovať vyvážený pomer. Ten nám pomáhajú 

udržiavať etické princípy, ktoré zastrešujú všetky 

aktivity našej spoločnosti.

Ciele v oblasti environmentálnej politiky:
• všetky činnosti vykonávať v súlade s environ-

mentálnou legislatívou a súvisiacimi predpismi,

• zvyšovať kvalifikáciu a environmentálne pove-

domie zamestnancov,

• s dodávateľmi jednať otvorene a zodpovedne, 

a pritom klásť vysoké nároky na kvalitu  

a starostlivosť o životné prostredie.

Zamestnanci sú najcennejším aktívom firmy. Ich prístup, nasadenie

a výsledky ovplyvňujú fungovanie celej spoločnosti. Veľký dôraz preto 

kladieme na ich spokojnosť, bezpečnosť, motiváciu a neustály rast.

Každý projekt je výsledkom spolupráce. Nezáleží na tom, 

či do zákazky vstupujeme ako stavebná spoločnosť, dodávateľ, 

investor, alebo developer, každú úlohu prijímame s absolútnym 

rešpektom voči našim partnerom, ich názorom a skúsenostiam.

Nikto iný nepreverí výsledky firmy tak, ako koncový užívateľ. Diela, 

ktoré vytvárame, sú na prvom mieste určené ľuďom, vytvárajú rámec, 

kulisu aj priestor ich každodenných činností. Naším heslom je kvalita za 

rozumnú cenu. Čím viac prihliadame na skutočné potreby a možnosti 

budúceho obyvateľa alebo zamestnanca, tým väčšiu šancu máme

na vytvorenie naozaj dobrého miesta pre život aj prácu.

Vo všetkých oblastiach činnosti máme na zreteli hodnoty, ktoré pre-

vyšujú potreby firmy či podnikateľský zisk, či už ide o platné zákony, 

ľudské práva, alebo nepísané etické zásady. Chceme byť subjektom, 

ktorý spoločenskú zodpovednosť uplatňuje v každom detaile; starostli-

vo zvažuje dôsledky svojich rozhodnutí a postupov, prispieva k trans-

parentnosti a férovosti podnikateľského sektora, zlepšovaniu prostredia 

pre život či ekologickej ochrane.

Zdravé životné prostredie je zárukou kvalitného života na Zemi, 

preto sa spoločnosť snaží minimalizovať environmentálne vplyvy 

jej vlastnej činnosti a činnosti jej subdodávateľov.

Úcta k 
zamestnancom

Rešpekt voči 
partnerom

Záujem
o koncových 
užívateľov

Spoločenská 
zodpovednosť

Vzťah k životnému 
prostrediu

PROCERT – certifikačný orgán certifikujúci manažérske systémy
vydal nasledujúce certifikáty pre spoločnosť YIT Slovakia a.s.:

• certifikát, ktorý potvrdzuje, že je zavedený a udržiavaný systém manažérstva kvality zodpovedajúci 

požiadavkám STN EN ISO 9001:2009 pre oblasť poskytovanie komplexných služieb pri investičnej 

výstavbe vrátane predprojektovej prípravy, inžinierskych a poradenských činností a realizácie stavieb;

• certifikát, ktorý potvrdzuje, že je zavedený a udržiavaný systém environmentálneho manažérstva zod-

povedajúci požiadavkám STN EN ISO 14001:2005 pre oblasť poskytovanie komplexných služieb pri 

investičnej výstavbe vrátane predprojektovej prípravy, inžinierskych a poradenských činností 

a realizácie stavieb;

• certifikát, ktorý potvrdzuje, že je zavedený a udržiavaný systém manažérstva bezpečnosti  

a ochrany zdravia pri práci zodpovedajúci požiadavkám STN OHSAS 18001:2009 pre oblasť 

poskytovanie komplexných služieb pri investičnej výstavbe vrátane predprojektovej prípravy, 

inžinierskych a poradenských činností a realizácie stavieb.

• Oprávnenie v súlade s ustanovením zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach, § 17, Úrad pre reguláciu 

železničnej dopravy.

• Odborná spôsobilosť podľa osobitného predpisu v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. v znení zákona 

č. 236/2000 Z. z.

• Licencia na vykonávanie prác dodatočného zatepľovania bytových objektov tepelnoizolačným systé-

mom TERRANOVA.

• Licencia na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov 

KABE THERM/LAMITHERM.

• Potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov č.2013 /01-PO-C4975 

pre účely verejného obstarávania.

Certifikáty manažérskych systémov

Odborné oprávnenia a licencie

Certifikáty
a oprávnenia

Bezpečnosť zamestnancov a dodržiavanie platných pred-

pisov, ktoré sa týkajú činností vykonávaných spoločnosťou 

YIT Slovakia a.s., patrí k základným zásadám našej firmy. 

Dôsledne sa staráme o to, aby naša spoločnosť pravidelne 

obnovovala platnosť svojich certifikátov, licencií a oprávnení. 

Spoločnosť YIT Slovakia a.s. tak spĺňa aktuálne požiadavky 

na kvalitu a bezpečnosť práce. V záujme ochrany našich 

zamestnancov je však našou snahou zabezpečiť pracov-

né prostredie a pracovné návyky aj nad rámec legislatívne 

kontrolovaných požiadaviek.

V spoločnosti YIT Slovakia a.s. je v rámci organizačnej 

štruktúry vytvorené oddelenie bezpečnosti práce a kvality, 

ktorého jednou z hlavných úloh je sledovať a vyhodnocovať 

dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

Nástrojom je interné know-how Skupiny YIT v oblasti bez-

pečnosti a ochrany zdravia pri práci, takzvaný Work safety 

barometer. Je to ukazovateľ reálnej úrovne bezpečnosti 

na našich stavbách. O najlepšie výsledky Work safety baro-

metra sa snažíme aj prostredníctvom pravidelných školení 

o bezpečnosti pri práci a prípravou interných materiálov 

a smerníc pre stavbu lešení, inštalácií ochrany proti pádu 

a ďalších opatrení na zabezpečenie maximálnej ochrany 

našich zamestnancov.



Naše hodnoty
Vieme, že úspech našej spoločnosti nie je 

náhodný, ale je výsledkom dlhodobej práce 

všetkých zamestnancov v prospech našich 

zákazníkov. Snažíme sa nielen naplniť, ale aj 

prevýšiť očakávania a potreby našich zákazní-

kov. Dôraz pri tom kladieme na svoju reputá-

ciu a pri projektoch vždy vnímame ich celkový 

vplyv na okolité prostredie.

Našou víziou je byť vždy o krok vpred, 

či už ide o starostlivosť o zákazníkov, alebo 

o spoločenskú zodpovednosť. Naším cieľom 

je vytvárať lepšie prostredie pre život a naše 

hodnoty sú starostlivosť a snaha neustále

napredovať a dosahovať kvalitný 

výkon vzájomnou spoluprácou.

Prvým sú VÝNIMOČNÉ SLUŽBY. Už od začiatku chceme byť značkou, na ktorú
sa možno spoľahnúť. Kvalita má v našich očiach podobu čestných vzťahov, 
neustálej snahy o maximálnu efektívnosť, ale všetko s ohľadom na životné pros-
tredie. Uvedomujeme si, že svet, spoločnosť a technológie okolo
nás sa rozvíjajú závratnou rýchlosťou. 

K tomu patrí potreba NEUSTÁLEHO VZDELÁVANIA. Držať krok s dobou však nezna-
mená len slepo podliehať trendom. Veríme, že rovnako dôležitú úlohu zohráva 
aj vnútorný rast firmy a jej vklad prostredníctvom vlastných inovácií 
a nových riešení.

DOBRÁ SPOLUPRÁCA pre nás znamená, že pracujeme ako tím v internom aj exter-
nom prostredí. Veríme, že sila prospešnej spolupráce spočíva vo vzájomnom 
rešpekte, dôvere, otvorenosti a úprimnosti.

Veríme, že výsledky našej KVALITNEJ PRÁCE spočívajú v čestnom podnikaní. 
Uvedomujeme si svoju zodpovednosť voči všetkým, ktorí s nami participujú 
na podnikateľských aktivitách, ako aj voči tým, ktorí využívajú výsledky našej 
práce. Sme presvedčení, že iba dobrá spolupráca je základom kvalitných 
výsledkov a len výnimočné výsledky vytvárajú dlhodobú prosperitu.

Pri práci staviame na štyroch pilieroch.

PRÁCA V YIT

Naším cieľom je prilákať tých najkvalifiko-

vanejších a najvhodnejších zamestnancov, 

bez ohľadu na vek, pohlavie, náboženstvo, 

rasu alebo národnosť. Vážime si zamest-

nancov, ktorí sú zameraní na poskytovanie 

služieb, na dosahovanie výsledkov, ktorí 

preukazujú zodpovednosť, iniciatívu a 

ochotu spolupracovať a rozvíjať sa.

Pri zamestnaní osoby je dôležité, aby sa 

pozornosť venovala tomu, či sa jeho/jej 

hodnoty zhodujú s hodnotami YIT. Pri ma-

nažérskych pozíciách sa uplatňujú aj kritériá 

YIT na vynikajúce vodcovské schopnosti.

 

Vážime si rôznorodosť zamestnancov, ktorí 

prichádzajú z rôzneho prostredia a prináša-

jú tak do firmy konkurenčné výhody. Spolu-

pracujeme so školami a univerzitami, sme 

posilnili svoj imidž zamestnávateľa v očiach 

budúcich generácií a prilákali tak budúcich 

zamestnancov YIT. 

Nábor nových zamestnancov pre YIT

sa realizuje profesionálnym spôsobom

a so všetkými uchádzačmi sa zaobchádza 

s rešpektom. 

ROZVOJ PRACOVNÍKOV

Podstatnou a dôležitou časťou dobrého 

náborového procesu je správna orientá-

cia nových zamestnancov, aby sa dobre 

integrovali do firmy a kultúry YIT. Naším 

cieľom je udržať a udržať si zamestnancov 

a motivovať ich tým, že im umožníme rozví-

jať svoje kompetencie a budovať si kariéru, 

aby ich zamestnanie v YIT bolo dlhodobé. 

Podporujeme rotáciu zamestnaní a kariérny 

rozvoj tým, že vždy, keď je to možné, infor-

mujeme o interných voľných miestach.

Rozvojom kompetencií našich zamestnan-

cov zabezpečujeme, že majú možnosť byť 

vo svojej práci úspešnými. Od zamestnan-

cov tiež očakávame, že sa sami budú aktív-

ne rozvíjať zvyšovaním svojich vedomostí

a zručností a zdieľaním vedomostí

v rámci firmy.

Osobné potreby a možnosti rozvoja za-

mestnancov rozoberáme a schvaľujeme 

na pravidelných stretnutiach. 



Manažment spoločnosti

Predstavenstvo Dozorná rada

VLADIMÍR DVOŘÁK – člen dozornej rady

ING. STANISLAV HRKEĽ – člen dozornej rady

JUDR. ING. MATÚŠ TOMAŠOVSKÝ – člen dozornej rady

ING. ALENA BUDZÁKOVÁ LEKÝROVÁ – člen dozornej rady

VIRPI TUULIKKI OUTILA – člen dozornej rady

KARI ARTTURI TOIKKA – člen dozornej rady

TOM MIKAEL SANDVIK – predseda predstavenstva

MILAN MURCKO , MSC, MBA – podpredseda predstavenstva

ING. MIROSLAV JANÍČEK – člen predstavenstva

MGR. JAROSLAV JANÍČEK, CFA – člen predstavenstva

JOUKO KEMPPINEN – člen predstavenstva

ESA TAPANI TURKKA – člen predstavenstva

ING. ARCH. RADEK PŠENIČKA
RIADITEĽ DEVELOPERSKÝCH 
PROJEKTOV
V skupine YIT od roku 2013

ING. PETER DOVALA
RIADITEĽ HOUSINGOVÝCH 
PROJEKTOV
V skupine YIT od roku 2014

MGR. JAROSLAV JANÍČEK, CFA
FINANČNÝ RIADITEĽ
V skupine YIT od roku 2015

ING. MIROSLAV JANÍČEK
TECHNICKÝ RIADITEĽ
V skupine YIT od roku 2010

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

YIT Slovakia a.s.: 

riaditeľ developerských 

projektov 2013

Skanska a.s.: 

Výkonný riaditeľ pre divíziu a 

člen predstavenstva 2010 – 2011

Výkonný riaditeľ 2009 – 2010

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

YIT Slovakia, a.s.:  Riaditeľ 

housingových projektov, 2016

YIT Reding, a.s.:  Projektový 

manažér, 2014 – 2015

KASTOR s.r.o. : Projektový 

manažér, 2007 – 2014

Acropolis, s.r.o.: Obchodný 

manažér 2006 – 2007

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

YIT Slovakia a.s.: 

Finančný riaditeľ, 2015

PPC Investments, a.s.:  

Riaditeľ oddelenia financií  

a konsolidácie, 2009 – 2014

Airbites:  

Manažér nákupu, 2008 – 2009

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

YIT Slovakia a.s.: 

technický riaditeľ od 1.1.2014; 

riaditeľ projektov pre cudzích 

investorov, 2013

REDING a.s.: 

riaditeľ obchodu, 2008 – 2010, 

vedúci odboru prípravy výroby, 

2002 – 2008, 

prípravár stavieb, 2000 – 2002

MILAN MURCKO, MBA, MSC
GENERÁLNY RIADITEĽ
YIT Slovakia a.s.
V skupine YIT od roku 2008

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

YIT Slovakia a.s.: 2013  
Riaditeľ pre developerské 
projekty, 2012  
 
Riaditeľ YIT Construction org. 
zložka na Slovensku, 
2008 – 2010

Wienerberger: riaditeľ 
predaja, 2007 – 2008

Ruukki: riaditeľ pre strategický 
marketing pre strednú 
a východnú Európu, 2004 – 2006



Referencie YIT GroupTendrové zákazky

VILLA COOP - APARTMÁNOVÝ DOM

DOKONČENIE: 07/2014

INVESTOR: COOP Jednota Bratislava – vidiek, spot-
rebné družstvo

BYTOVÝ DOM - REZIDENCIA III

DOKONČENIE: 11/2014

Bytový dom na Podkolibskej ulici v Bratisla-
ve pozostávajúci z 28 bytových jednotiek 
s dvojposchodovou garážou.

KOTI HYACINT

DOKONČENIE: 2014

Bytový dom v Prahe od YIT Stavo, prvý 
pasívny bytový dom v Českej republike.

Ocenenia

ASB GALA DEVELOPER ROKA 2015
ASB GALA DEVELOPER ROKA 2014

ASB GALA STAVEBNÁ FIRMA ROKA 2014
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V YIT VERÍME,
ŽE ZÁKLADOM ÚSPECHU 
JE POCTIVÁ, ZODPOVEDNÁ 
A VYTRVALÁ PRÁCA.
Sme veľmi radi, že naša prá-

ca a naše projekty dosiahli 

uznanie odbornej ako aj laickej 

verejnosti, čoho dôkazom je 

množstvo prestížnych ocenení 

získaných počas nášho pôso-

benia na slovenskom trhu.

2016
2015
2014

2014

2014

2014

2013 

2013 

2010 

2009 

2004 

ASB Gala – Developer roka 2016

ASB Gala – Developer roka 2015 

Certifikát AAA najvyššej dôveryhodnosti 
v SR

Cena Progresívne a cenovo dostupné 
bývanie za projekt Byty Kivikko 
od ministra dopravy, výstavby a 
regionálneho rozvoja SR

ASB Gala – Developer roka 
a Stavebná firma roka 2014

CIJ Awards – Najlepší rezidenčný 
projekt za stavbu Byty Villinki

CIJ Awards – Najlepší rezidenčný 
projekt za stavbu Tarjanne Dúbravka

CE.ZA.AR v kategórii Občianske 
a priemyselné budovy za projekt 
REDING Tower 2

Bytový dom roka v súťaži Stavba roka 
za projekt Centrum Gercenova 

CE.ZA.AR v kategórii Bytové 
domy za projekt Bytové domy 
Mudroňova

CE.ZA.AR v kategórii Bytové 
domy za polyfunkčný dom 
Bratislava – Kováčska ulica



Developerské
projekty

Komerčný
development

Komplex
REDING TOWER I. – III.
KANCELÁRIE NA MIERU NAOZAJ PRE KAŽDÉHO 

Administratívne centrá REDING TOWER 1 (2005) 

a REDING TOWER 2 (2012) ponúkajú na prenájom 

kancelárske priestory vo vysokom štandarde 

a v atraktívnej bratislavskej lokalite s výhľadom na 

vinice Malých Karpát. Projekty sú situované v mest-

skej časti Rača, iba osem minút od centra mesta.

REDING TOWER 2 dopĺňa existujúce a fungujúce 

administratívne centrum Reding Tower, v ktorom si 

našli miesto pre svoj biznis úspešné súkromné spo-

ločnosti a štátne inštitúcie. Centrum každodenne 

plní ich požiadavky na kancelárske priestory na vy-

sokej úrovni, bezproblémovú dostupnosť pre klien-

tov aj zamestnancov. Ponúka viacero zaujímavých 

benefitov. Okrem prvotriednych priestorov a služieb 

prináša aj pridanú hodnotu v podobe kvalitného pre-

vedenia stavby, ocenenej architektúry a príjemného 

prostredia.

REDING TOWER 3 ponúka vybudovanie kancelár-

skych priestorov presne podľa náročných a individu-

álnych požiadaviek klientov.



Byty Kivikko

OBYTNÝ PROJEKT ŠPECIÁLNE 
NAVRHNUTÝ AKO PRVÉ BÝVANIE 
PRE MLADÝCH S VÝBORNOU DO-
PRAVNOU DOSTUPNOSŤOU A VÝ-
HĽADOM PRIAMO NA VINOHRADY.

Byty Villinki

MODERNÉ BÝVANIE V DYNAMICKY 
SA ROZVÍJAJÚCEJ BRATISLAV-
SKEJ MESTSKEJ ČASTI KARLOVÁ 
VES S ĽAHKOU DOSTUPNOSŤOU 
MESTA AJ PRÍRODY.

Tammi Dúbravka

MODERNÉ BÝVANIE V DYNAMICKY 
SA ROZVÍJAJÚCEJ BRATISLAV-
SKEJ MESTSKEJ ČASTI DÚBRAVKA 
S ĽAHKOU DOSTUPNOSŤOU MESTA 
AJ PRÍRODY.

STEIN2

BÝVANIE V TICHOM STAROMEST-
SKOM DVORE SITUOVANOM V PRE-
STÍŽNEJ LOKALITE S HISTÓRIOU, 
KTORÉ REŠPEKTUJE GENIUS LOCI 
A VDÝCHNE SUSEDSTVU NOVÝ ŽIVOT.

Tarjanne Dúbravka

MODERNÉ BÝVANIE V DYNA-
MICKY SA ROZVÍJAJÚCEJ BRA-
TISLAVSKEJ MESTSKEJ ČASTI 
DÚBRAVKA S ĽAHKOU DOSTUP-
NOSŤOU MESTA AJ PRÍRODY.

Nuppu

PROJEKT V OBĽÚBENOM RUŽINO-
VE, KTORÝ PRINESIE VIAC AKO 800 
BYTOV SO ZELEŇOU, SLUŽBAMI, 
ODDYCHOVÝMI A ŠPORTOVÝMI 
ZÓNAMI.

BYTY, V KTORÝCH NÁJDU SVOJ DOMOV VŠETKY GENERÁCIE.

Rezidenčný development



Štruktúra
výsledku 
hospodárenia



VÝNOSY Z HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI 26 573 19 379 25 179 33 780

TRŽBY Z PREDAJA VLASTNÝCH VÝROBKOV, 
TOVARU A SLUŽIEB

19 523 13 306 23 314 40 130

ZMENY STAVU ZÁSOB A AKTIVÁCIA 6 792 5 693 1,151 -6 542

OSTATNÉ VÝNOSY Z HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI 257 379 714 192

NÁKLADY NA HOSPODÁRSKU ČINNOSŤ 27 053 18 878 24 963 29 175

OSOBNÉ NÁKLADY 3 139 3 046 3 296 4 032

SLUŽBY 20 937 13 314 16 675 14 411

NÁKLADY NA SPOTREBOVANÝ MATERIÁLA PREDANÝ TOVAR 2,642 2 354 3 101 10 468

OSTATNÉ NÁKLADY NA HOSPODÁRSKU ČINNOSŤ 334 164 1 890 264

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA Z HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI 
(EBITDA)

-480 501 216 4 605

odpisy 219 146 116 168

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA Z HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI 
(EBIT)

-699 355 100 4 437

VÝNOSY Z FINANČNEJ ČINNOSTI 165 69 42 18

NÁKLADY NA FINANČNÚ ČINNOSŤ 331 875 554 839

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA Z FINANČNEJ ČINNOSTI -165 -806 -512 -821

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA 
ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE PRED ZDANENÍM

-864 -452 -412 3,616

DAŇ (SPLATNÁ A ODLOŽENÁ) -211 49 -203 767

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE PO ZDANENÍ -653 -500 -210 2,849

Na účtoch nákladov a výnosov sa v priebehu roka 2015 účtovali 
všetky náklady a výnosy, ktoré s daným účtovným obdobím časovo 
a vecne súviseli. Prehľad výsledku hospodárenia za posledné 
4 roky je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

Celkové výnosy z hospodárskej činnosti vzrástli o 8 601 tis. 
EUR, čo predstavuje viac ako 34% nárast oproti celkovým výnosom 
v roku 2014. Veľký podiel na raste celkových výnosov mali tržby 
z predaja vlastných výrobkov (byty, garáže, nebytové priestory), 
ktoré tvoria v roku 2015 takmer 80% podiel na celkových výnosoch 
z hospodárskej činnosti spoločnosti. Tržby z predaja vlastných 
výrobkov vzrástli oproti minulému roku o približne 75%. Druhý 
najväčší podiel na raste celkových výnosov mali tržby z predaja 
tovaru, ktoré tvoria takmer 25% celkových výnosov z hospodárskej 
činnosti za rok 2015. Tržby z predaja tovaru vzrástli o približne 500% 
oproti predchádzajúcemu obdobiu. Napriek celkovému nárastu vo 
výnosoch z hospodárskej činnosti, tržby z predaja služieb poklesli 
o približne 25% a zmena stavu vnútroorganizačných zásob 
predstavuje zníženie o 7 693 tis. EUR.

Celkové náklady na hospodársku činnosť vzrástli oproti roku 
2014 o 4 212 tis. EUR, čo predstavuje takmer 17% nárast. 
Najväčší podiel na raste predstavujú náklady na spotrebovaný 
materiál a predaný tovar, ktoré za rok 2015 predstavujú sumu 10 
468 tis. EUR. Náklady v tejto kategórii vzrástli o 7 367 tis. EUR, čo 
predstavuje viac ako 200% nárast. Na raste celkových nákladov na 
hospodársku činnosť sa taktiež podielal rast osobných nákladov o 
735 tis. EUR čo predstavuje viac ako 22%. Celkový nárast nákladov 
na hospodársku činnosť bol ovplyvnený poklesom nákladov o 2 264 
tis. EUR (14%) vynaložených v kategórii služby.

Celkové výnosy z finančnej činnosti poklesli oproti minulému obdobiu 
o 23 tis. EUR (56%). Celkové náklady na finančnú činnosť vzrástli o 
285 tis. EUR (51%) oproti roku 2014 z dôvodu vyšších nákladových 
úrokov voči spoločnosti v rámci skupiny YIT, ktoré súvisia s rastom 
objemu prijatej krátkodobej pôžičky v roku 2015.

Pozitívny vývoj na trhu a dobrý ekonomický rozvoj v krajine vytvára 
dobrý základ pre nové projekty, ktoré spoločnosť plánuje do 
budúcnosti realizovať. Aj vďaka novým plánovaným projektom, 
spoločnosť odhaduje v budúcom roku výrazný nárast vo výnosoch .
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Výnosy z hospodárskej 
činnosti a ukazovateľ EBIT 
za obdobie 2012–2015

Ukazovateľ pridanej hodnoty
a EBIT za obdobie 2012–2015

VÝNOSY Z HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI  PRIDANÁ HODNOTA

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA Z HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTO (EBIT) VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA Z HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI (EBIT)

2012v tis. EUR 20142013 2015



Spoločnosť k 31. 12. 2015 eviduje v porovnaní s minulým obdobím nárast 

majetku o 28 937 tis. EUR (41%).

Dôvodom tejto zmeny bol najmä nárast obežného majetku o 27 974 tis. EUR  

(42%) spôsobený predovšetkým rastom zásob tovaru a zásob nedokončenej 

výroby. Zvýšenie stavu zásob tovaru tvorí nákup pozemkov na výstavbu bu-

dúcich plánovaných projektov (300%). 

Celková hodnota majetku v brutto vyjadrení bola k 31. 12. 2015 vo výške 

74 246 tis. EUR . 

K majetku boli vytvorené oprávky a opravné položky, ktoré k 31.12. 2015 

predstavujú kumulatívne sumu 3 005 tis. EUR .

Ku koncu roka 2015, spoločnosť eviduje nárast záväzkov o približne 39% 

z ktorých najväčší podiel tvoria záväzky z prijatej krátkodobej pôžičky 

od spoločnosti v rámci skupiny YIT. 

Zmena v časovom rozlíšení v netto vyjadrení bola k 31.12.2015 

vo výške - 1 381 tis. EUR

Štruktúra
aktív a pasív



MAJETOK 37 920 38 085 42 304 71 241

NEOBEŽNÝ MAJETOK 4 559 2 393 793 2 634

OBEŽNÝ MAJETOK 33 328 35 634 37 912 65 885

ČASOVÉ ROZLÍŠENIE 32 58 3 599 2 721

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 37 920 38 085 42 304 71 241

VLASTNÉ IMANIE 5 959 5 457 4 548 8 678

ZÁVÄZKY 31 961 32 628 37 756 62 060

ČASOVÉ ROZLÍŠENIE 0 0 0 503

v tis. EUR 2012 20142013 2015

Majetok, vlastné imanie a záväzky v spoločnosti YIT Slovakia, a.s.

za obdobie 2012 - 2015.

(Hodnoty majetku v uvedenej tabuľke sú vyjadrené v netto hodnote.)

Výsledok hospodárenia za 
účtovné obdobie po zdanení 
za obdobie 2012–2015
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Vývoj výsledku hodspodárenia po zdanení v období od 2012 až 2015

TAMMI DÚBRAVKA



Vybrané 
finančné 
ukazovatele

Ukazovateľ RENTABILITY CELKOVÉHO KAPITÁLU (ROA) od roku 2015 vykazuje 

pozitívnú hodnotu. Táto skutočnosť súvisí s dosiahnutým ziskom v roku 2015.

RENTABILITA VLASTNÉHO IMANIA (ROE) vyjadruje zúročenie vlastného kapitálu 

a mala by byť vyššia ako bežná úroková miera. Výrazný nárast ukazovateľa 

oproti predchádzajúcim obdobiam súvisí s kumulatívnym vykázaním zisku 

pri odovzdaní bytov klientom za niekoľko projektov v roku 2016 a zároveň 

relatívne nízkej miere vlastného imania počas roka 2015.

Ukazovateľ CELKOVEJ LIKVIDITY oproti minulému roku mierne vzrástol a jeho 

hodnota je 1,12. Najväčší podiel na zvýšení tohto ukazovateľa má výrazný 

nárast finančného majetku. Spoločnosť má na základe uzatvorenej Zmluvy 

o cashpoolingu možnosť čerpať finančné prostriedky do výšky 2 mil. EUR, 

čím je zabezpečená dostatočná schopnosť splácať záväzky spoločnosti. 

Okrem toho spoločnosť eviduje pohľadávku voči materskej spoločnosti 

z dôvodu uloženia vlastných peňažných prostriedkov na cashpoolovom účte 

vo výške 564 tis. EUR.

Ukazovateľ CELKOVEJ ZADĹŽENOSTI mierne poklesol oproti minulému obdo-

biu (2,14%). Pokles bol spojený s nárastom zisku v 2015, ktorý sa prejavil 

zvýšením vlastného imania a teda celkových pasív. Štruktúra pasív spoloč-

nosti v roku 2015 vyjadruje, že krytie celkového majetku  cudzími zdrojmi je 

na úrovni 87,11 % a krytie celkového majetku vlastnými zdrojmi predstavuje 

12,89%. 

Ako vidieť z prehľadu, DOBA OBRATU POHĽADÁVOK je 19 dní, čo predstavuje 

oproti minulému roku  značné zlepšenie. Pokles doby obratu pohľadávok bol 

ovplyvnený najmä lepšou platobnou disciplínou našich hlavných odberateľov.  

Ukazovateľ DOBY OBRATU ZÁVÄZKOV sa oproti minulému roku zvýšil na 212 

dní, predstavujúc nárast o 11 dní. Zvýšenie ukazovateľa spôsobil nárast 

krátkodobých záväzkov voči prepojenej spoločnosti na konci roka 2015.

UKAZOVATEĽ 2012 2013 2014 2015

PREVÁDZKOVÁ MARŽA V % -2.6 1.8 0.4 13.1

RENTABILITA CELKOVÉHO KAPITÁLU 
(ROA) V %

-2.2 -1.3 -0.5 5.0

RENTABILITA VLASTNÉHO KAPITÁLU 
(ROE) V %

-10.4 -8.8 -4.2 43.1

CELKOVÁ LIKVIDITA 1.31 1.18 1.01 1.12

CELKOVÁ ZADLŽENOSŤ V % 84.29 85.67 89.25 87.11

DOBA OBRATU POHĽADÁVOK 
 V DŇOCH

65 101 40 19

DOBA OBRATU ZÁVÄZKOV 
V DŇOCH

123 151 201 212



Spoločnosť YIT Slovakia a.s. sa zlúčila so spoločnosťou 

GALA Residence s.r.o. ku dňu 1. januáru 2016, pričom 

spoločnosť GALA Residence zanikla bez likvidácie 

a nástupníckou spoločnosťou bola spoločnosť 

YIT Slovakia a.s.

Za účelom kapitálového posilnenia YIT Slovakia a.s., 

vložil jediný akcionár 11. apríla 2016 do ostatných 

kapitálových fondov YIT Slovakia a.s. 40 000 tis. EUR.

Valné zhromaždenie schválilo dňa 1 júna 2016 rozdelenie 

zisku za rok 2015 nasledovne:

• tvorba rezervného fondu 284 tis. EUR

• prídel do sodiálneho fondu 28 tis. EUR

• tantiémy 10 tis. EUR

• prevod na nerozdelený zisk 

minulých období 2 525 tis. EUR

Spoločnosť nevynaložila v priebehu roka 2015 žiadne 

náklady na výskum a vývoj. 

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Ostatné
informácie



2015

YIT Slovakia a.s.
Účtovná závierka 
k 31. decembru 2015
a Správa nezávislého 
auditora
MÁJ 2015
































