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Továrenská 4201/50
018 41 Dubnica nad Váhom

+421 32 744 59 21
tssgroup@tssgroup.sk

pondělí—pátek
8.00—16.30

tř. Tomáše Bati 145
763 02 Zlín-Louky

+420 514 514 245
tssgroup@tssgroup.cz

pondělí—pátek
8.00—16.30

Mlynské nivy 58
827 05 Bratislava

+421 2 534 174 15
bratislava@tssgroup.sk

pondělí—pátek
8.00—16.30

Hostivařská 1109/48
102 00 Praha

+420 514 514 255
praha@tssgroup.cz

pondělí—pátek
8.00—16.30

Rozvojová 2
040 11 Košice

+421 55 381 29 07
kosice@tssgroup.sk

pondělí—pátek
8.00—16.30

Vídeňská 204/125
619 00 Brno

+420 514 514 265
brno@tssgroup.cz

pondělí—pátek
8.00—16.30

Daliborova 416/5
709 00 Ostrava

+420 514 514 275
ostrava@tssgroup.cz

pondělí—pátek
8.00—16.30
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Vážení obchodní partneři, milí čtenáři,

do rukou se Vám dostává speciální vydání bulletinu 
k 20. výročí založení naší společnosti. Dovolte, aby-
chom Vám upřímně poděkovali za dosavadní spo-
lupráci. Vážíme si důvěry každého zákazníka a oce-
ňujeme profesionální přístup našich zaměstnanců. 
Přispíváte k rozvoji naší společnosti a zformovali jste ji 
do současné podoby.

Závěrem si do dalšího období společně přejme mnoho 
entuziasmu, kreativních nápadů, úspěšných projektů, 
stabilní postavení na trhu, mnoho spokojených zaměst-
nanců a zákazníků.

Vedení společnosti 
TSS Group 

zabezpeč.to, bulletin společnosti TSS Group s. r. o. nejen 
o zabezpečení. Vydává TSS Group s. r. o., tř. Tomáše Bati 145, 

763 02 Zlín-Louky, tel.: +420 514 514 245,  
e-mail: marketing@tssgroup.cz, www.tssgroup.cz. 

Grafická úprava: Hana Križková, Pavol Oslej, Andrej Gudiak. 
Vlastním nákladem.
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Praha

2002–2004
Začíná se psát historie značky TSS 
Group. Společnost sídlí v Dubnici nad 
Váhom a zpočátku se ještě pod názvem 
SoftPlus zaměřuje především na distri-
buci autoalarmů a autopříslušenství. Na 
startovní čáře stojíme s pěti zaměstnanci. 
Roční obrat na konci tohoto období 
dosáhl hodnoty 1,6 mil. Kč.

2004–2006
Start se podařil na jedničku. Díky tomu 
je na pořadu dne otevření nové centrály 
v Trenčíně a pobočky v Bratislavě, ale 
především i vstup na trh v České repub-
lice. Navíc byla založena divize Zabez-
pečení objektů. Firma roste a významně 
se rozšiřují řady zaměstnanců. Mnohé 
z nich můžete u nás potkat i dnes a jejich 
věrnosti si skutečně vážíme. Úspěšný 
růst se samozřejmě promítl také do výše 
ročního obratu, který v roce 2006 činil 
téměř 25 mil. Kč.

2006–2008
Vstup na český trh se povedl a v tomto 
období jsme světu představili i naši 
vlastní značku autopříslušenství Keetec, 
kterou máme v portfoliu doposud. Získá-
váme zastoupení pro významné značky 
z oblasti zabezpečovacích technologií. 
Zaměstnanců máme víc než 50 a roční 
obraty se v tomto období drží nad 
20 mil. Kč.

2008–2011
K dosavadním dvěma divizím se přidává 
třetí, která se specializuje na GPS monito-
ring. Spouštíme ostrý provoz GPS moni-
toringu KEETECSAT. V těchto letech se 
rodí i naše úzká spolupráce s kanadskou 
společností Avigilon. Jejich špičkové 
IP kamery naleznete v našem katalogu 
doposud. Otevíráme novou pobočku 
v Bratislavě a kolaudujeme stávající zlín-
skou centrálu pro ČR. V týmu pracuje 60 
zaměstnanců. Obrat se na konci tohoto 
období přehoupl přes 35,1 mil. Kč.

2011–2013
Navazujeme další zásadní partnerství 
s dodavateli a vývojáři bezpečnostních 
technologií. Samozřejmě nelze opome-
nout společnost Dahua, jednoho z největ-
ších hráčů v oblasti CCTV. Rozšiřujeme 
síť poboček a nově můžeme zákazníky 

Zlín Bratislava

Trenčín

Dubnica nad Váhom



5

hi
st

or
ie

 T
SS

 G
RO

U
Ppřivítat na „naší půdě“ v Praze a  v Koši-

cích. Roční obrat opět rostl a v roce 2013 
vystoupal k hodnotě 62 mil. Kč. Protože 
chceme být našim zákazníkům blíž 
a chceme se s nimi podělit i o novinky ze 
života firmy, začínáme vydávat firemní 
časopis zabezpeč.to.

2013–2015
Po letech opouštíme Trenčín a stěhujeme 
se do nových, moderních a především 
větších prostor v Dubnici nad Váhom. 
Kromě toho otevíráme novou pobočku 
v Brně a Bratislavě. Máme jasně defi-
novanou moderní corporate identity. 
Samozřejmě se stále intenzivněji účast-
níme významných domácích i zahranič-
ních veletrhů, a to i jako vystavovatelé. 
Počet zaměstnanců překonal magickou 
stovku. Stále více se začínáme věnovat 
také dobročinným aktivitám. Roční 
obrat setrvale rostl a na konci tohoto 
období činil 95,3 mil. Kč.

2015–2018
Pokračuje rozšiřování produktového 
portfolia i sítě poboček. Zatím poslední 
jsme otevřeli v Ostravě a pobočka 
v Košicích se přestěhovala do nových 
prostor. Naše účast na vybraných 
tuzemských i zahraničních veletrzích se 
už stává tradicí. V prestižní mezinárodní 
soutěži EY Podnikatel roku 2018 na 
Slovensku jsme byli jedním ze čtyř fina-
listů. Nemalou zásluhu na tom má samo-
zřejmě celý tým již více než 150 zaměst-
nanců. Roční obrat v průběhu tohoto 
období překonal pomyslnou laťku ve výši 
100 mil. Kč.

2018–2022
Vypracovali jsme se na pozici jednoho 
z klíčových distributorů bezpečnostních 
technologií na českém i slovenském 
trhu. Nechybíme u mnoha rozsáhlých 
projektů pro významné zákazníky, ale 
i u nespočtu drobných instalací. I nadále 
úspěšně hledáme řešení pro atypická 
zadání a poskytujeme špičkovou tech-
nickou podporu. Naše corporate iden-
tity prošla modernizací a dostala nový, 
svěží „kabát“. Rok 2022 se navíc nese 
v duchu velkých stavebních projektů. 
Probíhá realizace nového administra-
tivně-skladového objektu v Dubnici 
nad Váhom a souběžně se pracuje také 
na  přípravě zbrusu nových prostor pro 
naši pobočku v Praze.

Dubnica nad Váhom

Praha

Ostrava

Košice

Dubnica nad Váhom

Brno

Bratislava

Košice
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Kolem roku 2000 začala na našich cestách 
a parkovištích přibývat vozidla Škoda Felicia, 
Škoda Fabia a Škoda Octavia. Tato auta nebyla 
ve většině případů chráněna před zloději zabez-
pečovacím systémem, případně neměla 
komfortní centrální zamykání 
klíčem nebo dálkovým 
ovladačem. To byl 
prostor pro zahájení 
instalací produktů jako 
CZ 4200 DO, CS13, 
CS1712. Po založení 
firmy SoftPlus s.  r.  o. 
v roce 2002 v Dubnici 
nad Váhom se usku-
tečnily první montáže 
do aut, nejprve jedním a později dvěma tech-
niky. Ti každý den instalovali centrální zamykání 
a autoalarmy s LCD displejem do mnoha 
vozidel.

V z h l e d e m 
k rostoucí poptávce 

došlo postupně 
k přechodu na velko-

obchodní prodej pro 
celé Slovensko. Vznikly 
první skladové prostory 
a testovna v Dubnici 

nad Váhom. Protože 
jsme chtěli zákazníkům 

prodávat pouze kvalitní 
produkty dovážené z Asie, 

procházely všechny už 
tehdy důkladným testováním.

V roce 2006 se firma přesouvá 
do vlastních, větších prostor 

v Trenčíně. Tam už má kromě 
skladu i obchodníky, více techniků 

technické podpory a administrativu. Z firmy se 
stává distributor autoalarmů, centrálního zamy-
kání a dalšího autopříslušenství. Získali jsme 
distribuci dvoucestných autoalarmů s možností 
dálkového startu KOPEL. Zákazníky, které máme 
už i v České republice, obsluhujeme prostřednic-
tvím naší pobočky ve Zlíně.

Po mnoha zkušenostech a kladné zákaznické 
odezvě na trhu jsme se rozhodli pro vývoj vlast-
ních zabezpečovacích systémů, které by bylo 
možné instalovat do novějších a čím dál moder-
nějších vozidel s CAN BUS sběrnicí. Kromě tech-
nických pracovníků už firma zaměstnává i vlastní 
vývojáře.

Tyto produkty se začaly vyrábět a distribu-
ovat pod značkou KEETEC, kterou jsme si 
v roce 2009 nechali registrovat jako evropskou 
ochrannou známku. Vznikl první CAN BUS auto-
alarm TS CAN.

Začíná návrh produktů autopříslušenství urče-
ných pro evropský trh a evropská vozidla. Pod 
značkou KEETEC se prodávají kromě autoalarmů 
a centrálního zamykání už i parkovací asistenty, 
DRL světla, moduly pro denní svícení a vyhřívání 
sedadel. Do portfolia byl zařazen i první plašič 
hlodavců značky KEMO M100N, který dodnes 
patří mezi nejprodávanější produkty.

za
be

zp
eč

en
í v

oz
id

el ZAČALO 
TO AUTY



7

V roce 2012 jsme od konkurence převzali 
zastoupení parkovacích senzorů značky Steel-
mate a handsfree sad značky BURY, čímž jsme 
posílili naši pozici na trhu s autopříslušenstvím. 
Zároveň se změnil název i forma podnikání na 
TSS Group a. s. se třemi divizemi. O rok později 
přichází akvizice košické společnosti PHOBOS 
s. r. o., čímž jsme se stali jedničkou na sloven-
ském trhu. Do portfolia přibyla světoznámá 
značka dvoucestných autoalarmů Magicar. Velmi 
úspěšný je i prodej radarových detektorů do aut 
na ochranu před měřením rychlosti.

Jelikož nám už začínal být slovenský a český trh 
malý, bylo naším cílem prosadit se na evropském 
trhu. K tomu nám výrazným způsobem pomohl 
veletrh Automechanika ve Frankfurtu. Rozšířili 
jsme produktový management, exportní oddě-
lení a v nabídce už máme tisíce produktů.
Začínají první OEM projekty pro různé evropské 
zákazníky. 

V roce 2015 jsme se museli přestěhovat do 
větších prostor nazpět do Dubnice nad Váhom, 
kde jsme zakoupili třípatrovou administrativní 

budovu s velkým skladem. V roce 2016 jsme 
otevřeli novou produktovou kategorii oken-
ních fólií pod vlastní značkou KeetecFOL. O rok 
později už dodáváme naše vyhřívání sedadel 
pro malosériovou výrobu vozidel a začínáme 
s evropskou distribucí špičkových autoalarmů 
značky Pandora.

V roce 2019 byl Národní fotbalový stadion 
v Bratislavě osazen sedačkami 
s naším speciálně upraveným 
vyhříváním. Kvůli evropským 
zákazníkům jsme posílili 
technický tým, protože 
produkty Pandora 
distribuujeme téměř 
do každé země EU 
a kromě podpory 
je nutná i tech-
nická úprava pro 
evropská vozidla.

Od roku 2020 pociťujeme, stejně 
jako každá firma s  e l e k t r o n i k o u , 
problémy s výpadky dodávek polovodičů 
i s pandemií COVID-19. Navzdory této situaci 
jsme začali vyvíjet zabezpečovací systém pro 
významného evropského partnera.

Věříme, že i v následujících letech budeme našim 
zákazníkům přinášet kvalitní produkty za skvělé 
ceny, poskytovat výbornou technickou podporu 
a udržovat s nimi přátelské vztahy.
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Mnoho z nás si spojuje začátky TSS Group se 
vznikem divize Zabezpečení objektů. Ale není 
to úplně tak, protože historie divize ZO se v naší 
společnosti začíná psát až od roku 2006, tedy 
čtyři roky po založení společnosti.
Od té doby jsme si úspěšně vybudovali stabilní 
pozici na trhu předních dodavatelů „security“ 
systémů nejenom v Česku a na Slovensku.

NAŠE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ A NEZANEDBATELNÉ 
MILNÍKY, KTERÉ STOJÍ ZA PŘIPOMENUTÍ:

• V začátcích jsme se zaměřovali především 
na distribuci kamer značky J&S. Postupně 
jsme rozšiřovali portfolio i o další 
zabezpečovací technologie a výrobce 
jako PZTS systémy DSC, domovní telefony 
Commax, přístupové systémy Rosslare 
a další.

• V letech 2007 a 2008 jsme získali zastoupení 
významných výrobců jako SONY nebo 
CNB. Rovněž jsme se zúčastňovali i jako 
vystavovatelé prvních veletrhů, např. Elosys 
nebo Security Bratislava.

• O rok později jsme navázali úzkou 
spolupráci s neméně významnou kanadskou 
společností Avigilon, jejíž špičkové IP 
kamery najdete v naší nabídce dodnes.

• V roce 2010 jsme na trh uvedli vlastní 
značku domovních audio- a videotelefonů 
Easydoor, která má u nás své místo dodnes.

• Rok 2012 byl přelomový díky uzavření 
několika dalších partnerství s dodavateli 
a vývojáři bezpečnostních technologií. 
Patřila mezi ně i společnost Dahua, jeden 
z největších hráčů nejenom v oblasti 
kamerových systémů.

• V roce 2014 jsme do naší nabídky získali 
opět nové značky, mimo jiné i ochranu 
perimetru Politec. Intenzivně jsme se 
účastnili domácích i zahraničních veletrhů, 
navazovali jsme nové kontakty a spolupráci, 
které nás těší dodnes.

• V roce 2016 jsme představili vlastní značku 
kamer CAMPLUS+.

• O rok později jsme zařadili novou značku 
PZTS SATEL a doplnili jsme i portfolio 
perimetrické ochrany o značku SORHEA.

• V roce 2018 jsme se opět rozrostli, tentokrát 
o členy rodiny elektrické požární signalizace, 
a to konkrétně o značky MORLEY a SD3. 
Sortiment jsme také doplnili o nouzovou 
zvukovou signalizaci TOA.

• Naše aktivity jsme rozšířili také o doposud 
úspěšně fungující spolupráci na 
akademických půdách Žilinskej univerzity 
v Žilině a Strednej školy požiarnej ochrany 
MV SR, přičemž kromě oblíbených 
„testovaček“ nezapomínáme ani na duální 
vzdělávání studentů s praxí přímo pod 
vedením našich technických pracovníků.

• Prostřednictvím projektu Erasmus+ jsme 
odstartovali první mezinárodní edukativní 
zapojení studentů společně s interní praxí.

• V roce 2020 jsme vytvořili náš vlastní 
vývojový tým a společně s ním i jedinečné 
řešení elektronické recepční, které lze 
využít nejenom jako samoobslužný check-in 
hotelový kiosek.

JAK ŠEL ČAS V DIVIZI 
ZABEZPEČENÍ OBJEKTŮ
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• Rovněž jsme spustili dobročinný projekt 
Podporujme bezpečí, jehož prostřednictvím 
se snažíme zlepšovat bezpečnost i na 
místech a v prostorách, kde si to nemohou 
z finančních důvodů dovolit. Mezi objekty, 
které jsme podpořili, patří nemocnice, 
mateřské i základní školy, dětská hřiště 
a další.

• V průběhu let 2021 a 2022 jsme se 
vypracovali na jednoho z klíčových 
distributorů bezpečnostních technologií na 
českém a slovenském trhu.

Přestože v roce 2021 zkoušelo pandemické období 
nejednoho z nás, s naším týmem programátorů 
a analytiků jsme usilovně pracovali i na vývoji vlast-
ních řešení, přičemž mezi ta nejznámější patří napří-
klad SOFTPLUS FIT pro správu autonomních fitness 
center, efektivní softwarové řešení pro sledování 
počtu osob PEOPLE COUNTING TSS, vytvoření 
plně automatizovaného systému TSS GREENPASS 
READER pro čtení QR kódů z tzv. covid pasů. Před 
nedávnem jsme také spustili nonstop podporu 24/7 
pro TSS řešení z „naší dílny“.

Více než 25 specialistů technické 
podpory je aktuálně připraveno 
poradit vám při instalaci našich 
produktů a řešení. 

A pokračujeme dále... Už nyní se těšíme na projekty 
a nové výzvy, které nám přinese rok 2022. 

I díky „zdravému jádru“ naší společnosti a divize 
si i nadále zachováváme naše hodnoty, které se 
snažíme stále zlepšovat a kultivovat k dokonalosti. 
Vážíme si vás všech, díky kterým TSS Group a divize 
Zabezpečení objektů zraje jako víno, každým 
rokem se zlepšuje a upevňuje si pozici stabilního 
a profesionálního partnera pro podnikání v oblasti 
zabezpečení.

NIE JE DETEKTOR AKO DETEKTOR
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NEJMLADŠÍ DIVIZÍ 
V RODINĚ TSS GROUP 
JE GPS MONITORING
Začátky divize jsou spojeny s distribucí 
monitorovacího systému, ale tato cesta se 
ukázala jako nevyhovující pro naše zákazníky. 
Z dlouhodobého hlediska jsme nebyli schopni 
řešit potřeby našich zákazníků a inovovat nabízená 
řešení. Proto jsme se v roce 2009 rozhodli vydat 
náročnou cestou vlastního vývoje, která se 
ukázala jako velmi správné rozhodnutí. Začátky 
našeho monitorovacího systému byly známé 
jako KEETECSAT, který časem nahradil současný 
moderní inovativní TSS MONITORING. Za naším 
systémem stojí naši softwaroví a hardwaroví 
programátoři.

V roce 2016 jsme se stali partnery autoškol 
a získali jsme jako první na Slovensku oprávnění 
poskytovat monitorovací služby pro autoškoly. 
V rámci systému autoškol nabízíme monitorovací 
služby nad rámec běžného monitoringu. Zákazníci 
v našem systému naleznou různé reporty, 

které byly konzultovány s autoškolami, tak, aby 
ulehčovaly každodenní práci. 

Pro Slovenskou komoru výcvikových zariadení 
autoškôl (SKVZA) jsme vyvinuli virtuální 
učebnu pro distanční vzdělávání s možností 
online připojení a odesílání dat do Jednotného 
informačného systému v cestnej doprave (JISCD). 
Tento druh virtuální učebny umožňuje jednoduché 
ovládání a používání prostřednictvím webového 
prohlížeče bez nutnosti instalace doplňkového 
softwaru. Systém disponuje unikátní identifikací 
jednotlivých uživatelů, klade velký důraz na 
přesnou evidenci a kontrolu a nepostrádá ani 
automatické párování s údaji odeslanými do 
JISCD.

Díky našemu vývoji nabízíme na trhu jedinečná 
řešení, jakým je například i systém MOTO ASIST. 
Je to specifický systém spojující GPS lokalizaci, 
zabezpečení, telematické a asistenční služby pro 
motocyklisty a zahrnuje i nepřetržitou službu 
dispečinku. Systém umí automaticky vyhodnotit 
nebezpečnou událost a zajistit potřebnou pomoc.
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Dalším významným produktem je TSS PROTENG, 
který slouží jako automatický samohasicí online 
monitorovací systém pro ochranu vozidel. 
Výhodou systému automatického hašení 
je rychlá reakce už v zárodku požáru s následným 
zaplavením prostoru hasicí látkou, hašením 
vznikajícího požáru a následným informováním 
prostřednictvím mobilní aplikace nebo nonstop 
dispečinku.

Divize GPS monitoring se specializuje na 
řešení připravená zákazníkům na míru. Ve 
většině případů nenabízíme hotová řešení, ale 
přizpůsobujeme se potřebám našich zákazníků. 
Naše řešení, jakým je například detekce 
rušičky s GPS jednotkou a zabezpečením 
vozidla, akceptují všechny pojišťovny v rámci 
doplňkového havarijního pojištění. Stejně tak se 
specializujeme na monitoring lokomotiv nebo 
letadel, kdy zákazníkům nabízíme požadované 
údaje v různých reportech nebo statistikách.

Nabízíme komplexní řešení i pro taxislužby, 
leasingové společnosti a autopůjčovny. Nad 
rámec základních služeb tak systém disponuje 
rezervačním systémem, možností blokovat motor 
nebo detekcí otevření kapoty.

Oblastí, kde zaznamenáváme výrazné pokroky, je 
monitoring manipulační techniky v logistických 
centrech. Právě pro tento typ monitoringu byly 
vyvinuty speciální optimalizační mechanismy, 
které správcům pomáhají efektivně využívat 
své zaměstnance v průběhu směny. Monitoring 
manipulační techniky nachází své uplatnění 
i v oblasti zajištění bezpečnosti na pracovišti. 

V poslední době se věnuje velká pozornost také 
elektromobilitě, kde v porovnání s konkurencí 
nabízíme zákazníkům širší portfolio získávaných 
dat. Jinak řečeno, TSS Monitoring elektromobilů 
nabízí sledování všech detailů monitoringu 
nabíjení, spotřeby nebo využití spalovacího 
motoru u hybridů. 

Systém TSS Monitoring prošel významnou 
proměnou různých typů reportů, administrativ-
ních výstupů či speciálních funkcionalit, které jsou 
ve své podstatě unikátní v oblasti monitoringu. 
Vývoj postupuje i u mobilních aplikací, ve kterých 
zákazníkům nabízíme velké množství užitečných 
funkcí, které uspokojí požadavky i  těch nejnároč-
nějších klientů.

V rámci zákaznické péče nabízíme našim 
zákazníkům bezplatnou hotline linku 24/7/365. 
Zákazníkům chceme být co nejblíže, a proto 
se každoročně zúčastňujeme výstav a veletrhů 
v Česku i na Slovensku. 

Velké poděkování patří především našim klientům. 
Díky jejich novým podnětům a požadavkům 
je systém stále dokonalejší, a proto jsme vždy 
krok před konkurencí ve všech segmentech 
monitoringu.

HOTLINE 
24/7/365
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Jak vzpomínáš na své začátky v TSS Group? 
V TSS jsem začala pracovat v roce 2006, ještě 
když firma sídlila v Trenčíně. V časech mých 
začátků ve firmě pracovalo do 20 lidí, takže 
jsme se všichni navzájem znali a dennodenně se 
potkávali. Dokonce pokud někdo slavil svátek, 
všichni jsme se sešli na recepci a společně – 
seřazeni v řadě – blahopřáli oslavenci. V té době 
jsme měli obchodní zástupce, kteří ještě ručně 
vypisovali se zákazníky dodací listy a k nám 
do firmy je posílali faxem! Mailová komunikace 
se postupně rozběhla až později. Pamatuji si, 
že hned při nástupu bylo cítit vysoké pracovní 
tempo, takže jsem i já naskočila do „rozjetého 
vlaku“. Ale také bylo cítit, že všichni zabírají kvůli 
společnému cíli, práce každého byla záležitostí 
kolektivu. Časem, jak tak roky plynuly, se firma 
rozrostla také o mnoho zaměstnanců a museli 
jsme se přestěhovat do větší budovy.

Co bys popřála TSS Group do dalších let?
Do dalších let přeji firmě dostatek příležitostí, 
vstřícné podnikatelské prostředí bez pandemií, 
válek a restrikcí. Firmě přeji, ať si zachová 
svého objevitelského až vizionářského ducha, 
díky kterému jí vyšlo už mnoho pokrokových 
věcí. Dále přeji firmě cílevědomé a vytrvalé lidi 
ve vedení společnosti, pracovité, zodpovědné 
a loajální zaměstnance a ať jsou všichni na svých 
pozicích spokojení a šťastní.

Jak vzpomínáš na své začátky v TSS Group? 
Na první kontakt s firmou, v té době nesoucí 
název SoftPlus, si vzpomínám ještě z dob mých 
středoškolských studií, kdy jsem chodil brigádničit 
a testovat centrální zamykání a alarmy do malého 
skladu v Dubnici nad Váhom. S majiteli jsem se 
seznámil přes fotbal a stali se z nás kamarádi. 
Tehdy jsem si ještě neuvědomoval, kam až to může 
jeden z původních zakladatelů dotáhnout. Můj 
bratr Mirec patřil mezi první zaměstnance a začínal 
s instalacemi alarmů. Já jsem mu sem tam musel 
donést večeři, protože první montáže mu trvaly až 
do pozdního večera. :-) K TSSku jsem se nakonec 
přidal v roce 2010, když už firma sídlila v Trenčíně 
a já jsem získal kumulovanou funkci pobočkového 
pracovníka v Bratislavě a exportního obchoďáka.

Co bys popřál TSS Group do dalších let?
Hlavně stabilitu, protože nám v poslední době 
jaksi přibývají různé krize. Samozřejmě spokojené 
a kvalitní zaměstnance, kteří posouvají firmu vpřed. 
V neposlední řadě mnoho nových zákazníků 
a dobrých dodavatelů.

Jak vzpomínáš na své začátky v TSS Group? 
Měli jsme všude prostor. :-) Jak firma postupně 
rostla, tak se ten prostor stále zmenšoval a my 
jsme se přesouvali do větší a větší kanceláře 
(budovy). Vždy, když jsme se přestěhovali, tak 
jsme si řekli, že teď už větší kancelář nebudeme 
potřebovat. Prostory se stále postupně 
zvětšovaly, rozrůstali jsme se o další pobočky, aby 
noví zaměstnanci měli kde pracovat. Po minulých 
zkušenostech si dnes už nedovolím říct, že toto je 
už strop a další budova nebude potřeba.

Co bys popřál TSS Group do dalších let?
SoftPlus (původní název firmy) byla malá firma, 
kde každý každého znal. Při téměř dvou stech 
zaměstnancích je to už těžší, ale i tak jsem rád, 
že si zachováváme „ducha rodinné firmy“. TSS 
Group přeji, abychom stále rostli a aby se i náš 
budoucí tisící zaměstnanec v práci cítil tak, 
jako by pracoval v té malé firmičce v kruhu svých 
přátel.

Jak vzpomínáš na své začátky v TSS Group? 
Prvotně to byl velmi přátelský dojem, který ve 
mně zanechal do dalšího kariérního růstu jakýsi 
pocit jistoty. Začínal jsem na pozici pracovníka 
technické podpory GPS. Tady se mi opět potvrdilo, 
že jsem na správném místě s kolektivem, který mě 
formoval. Tato pozice mi přinesla spoustu nových 
a užitečných poznatků v dané problematice, 
které dnes každodenně aplikuji při své práci. 
Jako pracovník technické podpory jsem se naučil 
přistupovat k zákazníkovi asertivně, což považuji 
na nynější manažerské pozici za velmi důležitou 
vlastnost a jistý stupeň profesionality.  

Co bys popřál TSS Group do dalších let?
Do dalších let společnosti přeji, aby si zachovala svůj 
pozitivní a přátelský přístup k zaměstnancům. Také 
aby společnost svým osobitým přístupem získávala 
stále více nových a spokojených zákazníků. 

MARTINA 
UKUŠOVÁ
HLAVNÍ 
ÚČETNÍ

MARIÁN 
MIZERÁK
TECHNICKÝ 
ŘEDITEL – 
ZABEZPEČENÍ 
VOZIDEL

ONDREJ 
SOKOL
TECHNICKÝ 
ŘEDITEL – 
ZABEZPEČENÍ 
OBJEKTŮ

JAKUB 
AGAFON
SYSTÉMOVÝ 
A PRODUKTOVÝ 
MANAŽER – 
GPS MONITORING
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V neposlední řadě jí přeji neustálý rozvoj v každém 
segmentu vývoje a úspěch ve všech rozjetých 
projektech.

Jak vzpomínáš na své začátky v TSS Group? 
Je to už dlouhá doba, co jsem poprvé slyšel o TSS. 
Vzpomínám si, že už jen průběh rozhodnutí jít 
pracovat do TSS byl zajímavý, ale toto rozhodnutí 
bylo nakonec pro mě zlomové. V regionu západního 
Slovenska se v oblasti zabezpečení objektů začínalo 
prakticky od píky. Začala se budovat i pobočka 
a intenzivní práce se zákazníky. I když tam už jisté 
aktivity byly, tak se to se současnou databází nedá 
srovnávat. Velmi mě oslovili i lidé, kteří pro divizi 
Zabezpečení objektů tehdy pracovali a drtivá 
většina z nich je součástí kolektivu dodnes. V tomto 
směru jejich skladbu považuji za klíčovou lidsky 
i profesionálně. Byla to spousta práce a posun na 
trhu krok za krokem vpřed.

Co bys popřál TSS Group do dalších let?
Určitě ještě mnoho dalších úspěšných let. Udržet 
si cestu, kterou má firma v DNA. Od přístupu 
k zákazníkům až po výběr kolektivu zaměstnanců. 
Je důležité, aby se nezapomnělo, jak firma začínala 
a na to, čím vším za ta léta prošla. Zachovat si 
schopnost dosahovat neustálého pokroku. Říká se, 
že firma je tak úspěšná jako lidé, kteří v ní pracují. 
Tak přeji firmě a jejím zaměstnancům ještě mnoho 
dalších úspěšných let.  

Jak vzpomínáš na své začátky v TSS Group? 
V mých začátcích se firma rozbíhala v oblasti 
prodeje autopříslušenství a hlavně v zabezpečení 
vozidel. Vzhledem k poměrně silné konkurenci 
bylo náročné prosadit se na trhu, ale díky 
podpoře týmu mých kolegů se nám to po letech 
povedlo a dostali jsme se až do současného 
stavu, kdy jsme se stali jednou z předních firem 
v oblasti zabezpečovací techniky automobilů.

Co bys popřál TSS Group do dalších let?
Do budoucna bych firmě přál, aby stabilně zůstala 
na předních pozicích a udávala směr v trendech 
nejen v oblasti zabezpečení automobilů.

Jak vzpomínáš na své začátky v TSS Group? 
Srpen 2013, ještě jsme byli v Trenčíně, divize GPS 
začínala aktivně působit na slovenském trhu 
a přede mnou byla jedna obrovská výzva. 

Co bys popřál TSS Group do dalších let?
V první řadě mnoho úspěchů, loajálních 
zaměstnanců, kteří táhnou za jeden provaz 
a hlavně už ani jeden rok bez letní akce 
a vánočního večírku. :-)

Jak vzpomínáš na své začátky v TSS Group? 
Vzpomínám si naprosto přesně, jak jsem v roce 
2007 vstoupil do dveří mladé firmy, která neměla 
ani zdaleka tolik zaměstnanců jako nyní a už vůbec 
jsem nepředpokládal, že se stane mým budoucím 
zaměstnáním na příštích 15 let. Už po pár dnech 
jsem pochopil, že jsem se dostal do kolektivu milých 
a přátelských lidí, kteří mi od začátku pomáhali růst 
jak v pracovním, tak v osobním životě.

Co bys popřál TSS Group do dalších let?
Co bych jí popřál? Snad jen tolik, aby dalších 20 let 
bylo takových jako doposud, abychom společně 
překonávali překážky, společně si užívali úspěchy 
s tím, že když se ohlédneme, budeme hrdí na to, co 
jsme vytvořili.

Jak vzpomínáš na své začátky v TSS Group? 
Je to už velmi dávno, když jsem v roce 2003 
nastupoval do tehdy ještě SoftPlus se sídlem 
v Dubnici nad Váhom na místo montážníka auto-
alarmů a příslušenství do vozidel. Tehdy nás 
bylo ve firmě jen pět. Bylo to pro mě náročné, 
protože s elektronikou jsem neměl skoro žádné 
zkušenosti. Měl jsem však velmi dobrého a  trpě-
livého „učitele“ a kolegu Palina Grieša. V té době 
se nejčastěji montovaly Škody Felicie a Fabie.  :-)  

RICHARD 
BELLA
KEY ACCOUNT 
MANAŽER – 
ZABEZPEČENÍ 
OBJEKTŮ

RICHARD 
UJHELYI
REGIONÁLNÍ 
OBCHODNÍ 
MANAŽER – 
ZABEZPEČENÍ 
VOZIDEL

DÁVID 
HUDZIK
KEY ACCOUNT 
MANAŽER – 
GPS MONITORING

JÁN 
DUDÁK
VEDOUCÍ 
SKLADU

MIROSLAV 
MIZERÁK
PRACOVNÍK 
PRODEJE 
A ODBYTU
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KDE VŠUDE NÁS NAJDETE?

Od montáží jsem se přesunul do skladu, kde bylo 
mou náplní testování, balení a expedice balíků na 
poštu. Ze skladu jsem postupem času přešel na 
odbyt, kde působím už nějaký ten pátek. :-)

Co bys popřál TSS Group do dalších let?
„TSSku“ přeji i do dalších minimálně dvaceti 
let mnoho úspěchů, mnoho spokojených 
zákazníků, mnoho úspěšně zvládnutých projektů 
a samozřejmě skvělý kolektiv plný výjimečných lidí, 
kteří tvoří „velkou TSSkovou rodinu“.

Jak vzpomínáš na své začátky v TSS Group? 
Bylo to tak dávno, že si (i vzhledem ke svému věku 
:-)) na začátky naší divize už téměř nevzpomínám. 
Ale byla to doba hledání klíčových lidí, nastavování 
procesů, doba pokusů a omylů, doba, kdy jsme na 
výstavách stále dokola vysvětlovali, kdo TSS vůbec 
je. Víte, že jsem začínal na žebříku jako montážník? 
Kluci nosili na hlavách oranžové montérské přilby 
a na nich jmenovky s přezdívkami. Když přijel do 
skladu kamion s baterkami, zboží vykládali všichni, 
ručně, včetně děvčat z administrativy. A ve firmě 
se hlídala spotřeba dat na internetu, který byl 
nekřesťansky drahý – zní to neuvěřitelně. Když se 
však dnes podívám na kolegy, kteří mě obklopují, 
a na pozici firmy, kde je teď, cesta, zdá se, nebyla 
marná. :-)

Co bys popřál TSS Group do dalších let?
Úspěch, ale ten by popřál každý. Chtěl bych, aby 
firma byla nadále plná lidí nadšených pro věc, 
loajálních, těch, co si uvědomují, že firma jsou 
oni. Takto se nebudu obávat ani o oslavu příští 
dvacetiletky. :-)

Jak vzpomínáš na své začátky v TSS Group? 
Do firmy jsem nastoupila v roce 2005. Moje úplně 
první vzpomínky se vážou na prvotní prostory firmy 
v Dubnici nad Váhom a na malý kolektiv zanícených 
lidí. Postupným rozšiřováním nabízeného 
sortimentu výrobků se prostory staly nedostačující 
a firma se přestěhovala do Trenčína. Potěšilo mě, 
protože jsem Dubničanka, že vedení nakonec našlo 
nové prostory v Dubnici nad Váhom, a tak se firma 
vrátila do města svého vzniku.

Co bys popřála TSS Group do dalších let?
Aby se firmě dařilo minimálně tak dobře jako 
doposud. Přeji jí spoustu dobrých projektů a pouze 
spokojené zákazníky.

Jak vzpomínáš na své začátky v TSS Group? 
I když je to už pár let, zanedlouho 20, jsou to pěkné 
vzpomínky. :-) Jeden z majitelů firmy mě oslovil, 
jestli bych nechtěl zkusit montáže autoalarmů 
a centrálního zamykání. Nelituji tehdejšího 
rozhodnutí změnit zaměstnání na to, ve kterém 
jsem doposud, stejně jako nelze zapomenout na 
začátky v malé pronajaté garáži a na vozidla, která 
se v té době prodávala. Neustále jsme řešili ať už 
naše montáže, nebo poskytování podpory po 
telefonu při instalaci systémů našim zákazníkům, 
kterých nebylo ani v té době málo. S velkou 
radostí nám to zůstalo doteď. Vozidla v mých 
začátcích byla jednodušší a jak se vyvíjela, tak se 
vyvíjela i TSS Group. Tehdejší systémy, které jsme 
montovali, by byly do dnešních vozidel obtížně 
instalovatelné tak, abychom uměli nabídnout 
komfort a jejich 100% zabezpečení. Mám velké 
štěstí, že mě tato práce naplňuje a věřím, že pár 
alarmů ještě namontuji. :-)

Co bys popřál TSS Group do dalších let?
Firmě TSS Group bych chtěl popřát, 
aby ji v budoucnu znalo stále více a více zákazníků, 
spoustu krásných a úspěšných let a ať se naše 
firemní rodina rozrůstá jak o zaměstnance, tak 
o zákazníky.

PETER 
FUKALA
PROJEKTOVÝ 
MANAŽER – 
ZABEZPEČENÍ 
OBJEKTŮ

MICHAL 
PORUBČAN
TECHNICKÁ 
PODPORA – 
AUTOALARMY

Nechte se „polapit“ do našich sítí ;-)
Je vám blízké prostředí sociálních sítí a jste na nich 
jako doma? A víte, že ani nám není tento „paralelní 
vesmír“ cizí? Pokud ano, je všechno v pořádku – jsme 
rádi, že nás sledujete :) Pokud je to pro vás zbrusu 
nová informace, budeme určitě rádi, když se k nám 
přidáte. Najdete nás na Facebooku, YouTube 
i LinkedIn. Tak neváhejte a přidejte se k nám i vy!

ĽUBICA 
MIKOLAJČÍKOVÁ 
PRACOVNICE 
SKLADU 
A EXPEDICE
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SFilozofií naší společnosti jsou nejen obchod 
a podnikání, ale také vytvoření příjemného 
pracovního prostředí pro naše zaměstnance. 
K dobrému pracovnímu klimatu v TSS Group s. r. o. 
významným způsobem přispívají i pravidelně 
organizované teambuildingy a různé neformální 
firemní akce, na kterých celoročně budujeme 
přátelštější a otevřenější vztahy, které považujeme 
za účinný prostředek boření bariér mezi 
zaměstnanci a stejně tak v kontextu vedení 
společnosti.

Naše interpersonální vztahy se snažíme prohlubovat 
a upevňovat s příchodem letních měsíců i na kaž-
doročně organizované tzv. „letní akci“, která bývá 
výbornou příležitostí, jak uniknout od každodenních 
povinností a vyskočit z vysokého pracovního tempa 
ponořením se do her, fantazie a soutěží v překrásném 
prostředí dechberoucích pohledů na scenérii všudy-
přítomné zeleně, v níž nacházíme oázu ticha a klidu. 
Podávají se překvapivé sportovní výkony a z roku na 
rok se lámou i rekordy z předchozích období. :-)

Podzimním zpestřením bývá „bajkovačka“, kterou si uží-
vají i méně zdatní cyklisté, protože cyklostezky vybíráme 
pečlivě s přihlédnutím na všechny věkové kategorie tak, 
aby si každý účastník mohl výlety v maximální možné 
míře užít a nemusel se extrémně namáhat. Nejčastěji 
brázdíme trasy na jihu Moravy, kde lze nalézt širokou 
paletu volnočasových aktivit od sportovního vyžití až 
po historické památky a muzea, což z tohoto prostředí 
činí ideální místo pro teambuilding. Samozřejmostí jsou 
i návštěvy vinných sklepů spojené s ochutnávkou regio-
nálních vín a různých místních specialit.

Na sklonku roku, během nejkrásnějšího předvánoč-
ního období, každoročně pořádáme vánoční večírek, 
který je naší společnou odměnou za celoroční inten-
zivní práci. Díky detailně naplánovanému zábavnému 
programu z něj mohou zaměstnanci čerpat energii 
ještě i v novém roce. Pro dotvoření výjimečné před-
vánoční atmosféry byl jedním z pozvaných hostů 
například i známý slovenský zpěvák Paľo Habera, 
který se stal zároveň nezapomenutelným překva-
pením. Kromě hudby a tance bývá neodmyslitelnou 
součástí i pohlazení chuťových pohárků dobrým jíd-
lem a pitím.

Zimu máme již tradičně spojenu s naší firemní „lyžo-
vačkou“. Spojení relaxu, sportu a pobytu na čerstvém 
horském vzduchu má blahodárný účinek na pra-
covní výkon. Společné lyžování, oběd v horské chatě, 

testování nových modelů lyží nebo cesty lanovkou 
s sebou přinášejí řadu vhodných příležitostí k nefor-
málním rozhovorům, které jsou prostředkem k utu-
žení vzájemných vztahů, posílení důvěry, týmového 
ducha a zlepšení spolupráce. Z vydařeného lyžař-
ského pobytu mají naši kolegové vždy spoustu 
pozitivních zážitků, na které s nostalgií ještě dlouho 
vzpomínají.
  
SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST
Jako prosperující společnost jsme si dali za povin-
nost aktivně pomáhat tam, kde je to nejvíce potřeba, 
což se nám v průběhu dlouhých 20 let úspěšně daří. 
I proto, že si plně uvědomujeme, že právě děti jsou 
naše budoucnost, jsme se před mnoha lety přiro-
zeně a spontánně rozhodli pro podporu Centra pro 
děti a rodiny v Klobušicích na Slovensku a Dětského 
domova ve Vizovicích. Spolupráce se rozvinula 
natolik, že v současnosti už nejde jen o finanční 
a materiální pomoc například ve formě komfortněj-
šího vybavení prostor, nákupu nábytku do pokojíků, 
zhotovení zámkové dlažby, zajištění školních potřeb 
pro nové prvňáčky, darování hraček, trampolíny na 
skákání, tradičních vitamínovo-ovocných balíčků při 
příležitosti Mezinárodního dne dětí a sladkých miku-
lášských balíčků. Snažíme se dětem dopřát i zážit-
kové dárky v podobě lyžařských výcviků, táborů či 
návštěv zoologické zahrady. 

V rámci projektu s názvem „Podporujme bez-
pečí“ jsme darováním bezpečnostních technologií 
pomohli mnoha mateřským a základním školám 
i nemocnicím, které si je z vlastních prostředků zajis-
tit nemohly. Pro zkvalitnění výukového procesu jsme 
Střední odborné škole v Púchově darovali výpočetní 
techniku.

 

Naše pomoc směřuje také do oblasti sportu. 
Podporujeme několik sportovních týmů, ať už 
jde o mladé fotbalové talenty v Akademii Jozefa 
Jankecha v Dubnici nad Váhom, nebo hokejový klub 
Spartak Dubnica. Možností pomáhat, které nadále 
plánujeme, je téměř neomezené množství, protože 
prosociální chování je nám blízké a má pro nás 
nepopsatelně hluboký význam.



Sledujte nás také na:


