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Základné údaje
Názov a sídlo spoločnosti: 

Dátum založenia spoločnosti:
Dátum zápisu do obchodného registra:

IČO:

Hlavné činnosti podľa výpisu z Obchodného 
registra: 

 Spoločníci:

SYTIQ a.s., Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava
14.03.2019
14.03.2019
52286843

MiddleCap Group SA (70%)
QRM, s.r.o. (30%)

 Predstavenstvo: Ing. Juraj Kotúč – predseda
Ing. Marek Žuffa - podpredseda
Mikuláš Čurik – člen
Ing. Michal Bedaj - člen
Ing. Zdenko Kuna - člen

 Dozorná rada: Ing. Michal Kviečinský
Viliam Mikuláš
Mgr. Ivana Pániková

uskutočňovanie stavieb a ich zmien

inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, 
projektovanie a konštruovanie elektrických 
zariadení

kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému 
spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho 
predaja iným prevádzkovateľom živnosti 
(veľkoobchod)

prenájom hnuteľných vecí

sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, 
služieb a výroby

výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov 
z kovu

inštalovanie a oprava elektrických rozvodov
s nižším ako bezpečným napätím

výkon činnosti stavbyvedúceho

odborné prehliadky, odborné skúšky a opravy 
tlakových a plynových zariadení

podnikanie v oblasti nakladania s iným ako 
nebezpečným odpadom

činnosť podnikateľských, organizačných
a ekonomických poradcov
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O spoločnosti

Bytové a nebytové budovy

SYTIQ a.s. vznikla v marci 2019 ako výsledok spojenia ľudí, ktorí dlhodobo a úspešne pôsobia v 
stavebníctve. Manažéri z viacerých firiem, spolu s odborníkmi na prípravu a realizáciu pozemných, 
líniových a technologických stavieb sa spojili a vytvorili novú stavebnú spoločnosť, ktorá sa rýchlo 
etablovala na trhu v Slovenskej aj v Českej republike.

Spoločnosť smeruje a rozvíja svoje stavebné aktivity najmä v dvoch oblastiach, ktorými sú:  

K 31. decembru 2021 mala spoločnosť 63 zamestnancov (k 31. decembru 2020: 49 zamestnancov). 

SYTIQ patrí do skupiny MiddleCap Group S.A., ktorá je aktívna v poskytovaní poradenských služieb
v oblasti fúzií a akvizícií, reštrukturalizácií, podnikového financovania a pôsobí tiež ako dlhodobý 
investor so zameraním na trh s nehnuteľnosťami. Do jej portfólia patria aj investície do súkromného 
kapitálu, medzigeneračné zmeny vlastníctva a investície na kapitálovom trhu.

Byty a polyfunkčné budovy
Budovy pre služby a priemysel – obchodné a nákupné centrá, administratívne budovy
Budovy verejných inštitúcií

Technologické stavby
Ropovody, plynovody, produktovody, teplovody
Zásobníky, nádrže, prečerpávacie stanice
Ochranné hrádze, plavebné a derivačné kanály
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Projekty

Green Avenue Nitra | etapa bytové domy

SYTIQ v roku 2021 dokončil a odovzdal investorom stavby v zazmluvnenej hodnote 15 900 tis. EUR

Bytový dom v Nitre so 66 bytmi. Výstavba troch štvorpodlažných blokov so spoločným podzemným 
podlažím, v ktorom sa nachádzajú parkovacie miesta, pivničné kobky a technické priestory.

EPERIA Prešov
Rozšírenie moderného nákupného centra v Prešove o 10 000 m². Predmetom výstavby bola 
hrubá stavba aj ďalšie pridružené stavebné práce. 

DOKONČENÉ PROJEKTY 
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Oprava uloženia potrubia zemného plynu, Česká republika
Riešenie havarijného stavu piatich vetiev plynového potrubia v rozdeľovacom uzle, ktoré v zemi 
klesli pod prípustnú hranicu. Oprava sa skladala z odkopania, nadvihnutia pneumatickými vakmi, 
podbetónovania a zastabilizovania potrubia počas prevádzky a jej súčasťou bola aj výmena podpier 
nadzemných častí plynovodu.

Rekonštrukcia odpúšťacích potrubí ropy, 
Tupá, Slovenská republika
Výmena pôvodných potrubí DN125/100 z uhlíkovej ocele za nerezové DN100 vrátane nerezových 
armatúr, ktoré slúžia na vyprázdňovanie hlavných potrubí ropy.
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Potrubie na ropu, prečerpávacia stanica Budkovce
Napojenie nádrže na ropu na okruh istiacej vetvy. Ropa, ktorá prichádza ropovodmi Družba
sa dopravuje pod tlakom. V prípade, že tlak presiahne predpísanú hranicu, pretrhnú sa 
bezpečnostné membrány a ropa sa odvedie istiacou vetvou potrubia do skladovacej nádrže.



EUROVEA City, Bratislava
Združenie EUROVEA 2, vytvorené 
spoločnosťami STRABAG Pozemné 
a inžinierske staviteľstvo s. r. o. a 
SYTIQ a.s., zhotovuje hrubú stavbu 
dvoch významných stavebných 
objektov - Eurovea Tower a 
Pribinova Y. 

Ovocné sady, Bratislava
Združenie Ovocné sady, ktoré tvorí SYTIQ a.s. so spoločnosťou STRABAG Pozemné a inžinierske 
staviteľstvo s.r.o., zhotovuje prvú etapu rezidenčnej výstavby v Trnávke. Jej súčasťou je 6 bytových 
domov s 550 bytmi, centrálnym parkom, detským ihriskom a materskou školou.
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V roku 2021 spoločnosť realizovala 13 stavebných projektov, z toho najvýznamnejšími sú:

PROJEKTY V REALIZÁCII
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Ovocné sady, Bratislava | druhá a tretia etapa
V druhej etape sa ponuka bývania v Ovocných sadoch rozšíri o 5 bytových domov, ktoré spolu 
ponúknu 354  bytov od jednoizbových po trojizbové. V tej tretej sa postaví spoločná podzemná garáž, 
ktorá bude slúžiť ako podstava pre ďalšie 3 sedem a osem podlažné bytové domy.

Green Avenue Nitra | etapa rodinné domy
V ďalšej etape rezidenčnej štvrte Green Avenue Nitra sa pokračuje s výstavbou 24 dvojpodlažných 
rodinných domov v radovej zástavbe a 5 jednopodlažných bungalovov.
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Centum komunitných sociálnych služieb,
Košice – Krásna
Centrum komunitných sociálnych služieb staviame 
pre magistrát mesta Košice. Predpokladaná doba 
výstavby je 18 mesiacov a prví klienti by sa mohli
v novom objekte zabývať už koncom roku 2022.

Mestská plaváreň, Michalovce
V meste Michalovce pracujeme na projekte obnovy mestskej plavárne. Rekonštrukcia 
by mala prebiehať 18 mesiacov a prvých plavcov pravdepodobne privíta už v lete 2023.



Štruktúra projektov
v roku 2021

Finančné
hospodárenie

| 11

SYTIQ a.s. v roku 2021 dosiahla celkové výnosy 27 092 tis. EUR, čo predstavuje nárast oproti výnosom 
2020, ktoré boli 23 680 tis. EUR. Medziročný nárast výnosov 14,5% je spôsobený predovšetkým 
nárastom počtu realizovaných projektov, nových ako aj pokračujúcich z roku 2020.  (2021: 13 
projektov; 2020: 10 projektov) 

Rok 2021 bol rokom organického rastu spoločnosti, doplnením nových stavebných zákaziek a 
stabilizácie financovania prevádzky. Aj napriek významnému nárastu cien stavebných materiálov 
počas roka 2021, ktorý postihol stavebný sektor vplyvom pandémie COVID-19, spoločnosť za rok 
2021 dosiahla zisk po zdanení 207 tis. EUR. Štruktúra zdrojov krytia ostala porovnateľná s 
predchádzajúcim obdobím. K 31. decembru 2021 predstavovali vlastné zdroje krytia 25% (2020: 24%) 
a cudzie zdroje 75% (2020: 76%).

Administratívne budovy
Obchodné priestory
Bytové domy
Verejné budovy
Technologické stavby
Ostatné

2021
9 709
2 019

12 427
1 015
1885

37

27 092
tis. EUR

2020
5 771
7 535
8 409

-
1 940

25

23 680
tis. EUR

Celkom

Obchodné
priestory

Administratívne
budovy 

Bytové 
domy

Technologické 
stavby

Verejné
budovy

46 %

4 %
7 %

36 %

7 %
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Ku koncu roka 2021 bol pomer hodnoty obežného majetku ku krátkodobým záväzkom 1,74 (2020: 
1,67), teda na úhradu 100 EUR krátkodobých záväzkov mala spoločnosť k dispozícii 174 EUR 
krátkodobých likvidných aktív.

V roku 2022 SYTIQ a.s. plánuje doplniť svoje portfólio o nové stavebné zákazky a dosiahnuť celkové 
výnosy na úrovni 30 mil. EUR. 

Finančnú situáciu a výsledky hospodárenia dokumentuje priložená účtovná závierka za  rok 2021 
zostavená k  31. 12. 2021, ktorá bola overená audítorskou spoločnosťou.

2019 2020 2021

Porovnanie výnosov za roky 2019, 2020, 2021

Spoločnosť SYTIQ a.s. dosiahla výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 2021 čistý zisk po zdanení 
vo výške 207 328 EUR. Predstavenstvo navrhlo tento zisk vo výške 207 328 EUR presunúť do 
nerozdeleného zisku minulých rokov.

Návrh rozdelenia výsledku hospodárenia

5 401 tis.

23 680 tis.
27 092 tis.
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SYTIQ a.s. v rámci predmetu svojej činnosti pristupuje zodpovedne, systematicky a aktívne k ochrane 
životného prostredia. Stavebný odpad, ktorý vzniká pri stavebných činnostiach a búracích prácach 
likviduje cez riadenú skládku. 

Spoločnosť je tiež držiteľom certifikátu STN EN ISO 14001 pre splnenie požiadaviek systému 
environmentálneho manažérstva v oblastiach výstavby inžinierskych, priemyselných, občianskych 
vodohospodárskych a dopravných stavieb vrátane mostov a tunelov, výstavby plynovodov, 
produktovodov, kompresorových a čerpacích staníc a podobne.

V roku 2021 Spoločnosť získala Osvedčenie o registrácii EMAS (schéma Európskeho spoločenstva pre 
environmentálne manažérstvo a audit).

Vplyv na životné prostredie

Významné udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení roku 2021

V rámci dôležitých udalostí, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka spoločnosť 
posúdila možný dopad pandémie COVID-19 a ozbrojeného konfliktu na Ukrajine na svoje hospodárenie 
a likviditu v roku 2022. 

Pri zostavovaní účtovnej závierky nie je možné posúdiť všetky vplyvy na činnosť spoločnosti. K 
dnešnému dňu však žiaden významný odberateľ nekomunikoval zastavenie objednávok / stavieb ani 
dodávatelia spoločnosti zastavenie dodávok stavebných vstupov. 

Spoločnosť posúdila možný vplyv týchto skutočností na plánované hospodárenie a likviditu a 
zhodnotila, že disponuje dostatočnou likviditou potrebnou na nepretržité pokračovanie spoločnosti.

Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja, ostatné informácie
Spoločnosť SYTIQ a.s. v roku 2021 nevynaložila žiadne náklady na výskum a vývoj, a nemá organizačnú 
zložku v zahraničí.

Nadobudnutie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a 
obchodných podielov materskej účtovnej jednotky
Spoločnosť SYTIQ a.s. v roku 2021 nenadobudla žiadne vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely 
a akcie, dočasné listy a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky.

Ostatné informácie osobitného významu



Správa audítora
s účtovnou závierkou 
V súlade s ustanovením § 20 zákona o Účtovníctve je súčasťou tejto výročnej správy aj správa 
audítora o overení účtovnej závierky, ktorej prílohu tvorí Účtovná závierka, ktorá obsahuje 
súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky.
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SYTIQ a.s.
Mlynské nivy 49 
821 09 Bratislava

Zostavené v Bratislave
dňa 09.06.2022

www.sytiq.com
IG | FB | Linkedin


