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Do rúk sa Vám dostáva špeciálne vydanie Bulletinu pri 
príležitosti 20. výročia založenia TSS Group. Dovoľte, 
aby sme sa Vám úprimne poďakovali za doterajšiu 
spoluprácu. Vážime si dôveru každého jedného zákaz-
níka a oceňujeme profesionálny prístup našich zamest-
nancov. Prispievate k napredovaniu našej spoločnosti 
a vyformovali ste ju do súčasnej podoby.

Na záver si do ďalšieho obdobia spoločne prajme veľa 
entuziazmu, kreatívnych nápadov, úspešných projek-
tov, stabilné postavenie na trhu, mnoho spokojných 
zamestnancov a zákazníkov.

Vedenie spoločnosti 
TSS Group, a.s.

zabezpeč.to, bulletin spoločnosti TSS Group a. s., nielen 
o zabezpečení. Vydáva TSS Group a. s., Továrenská 

4201/50, 018 41 Dubnica nad Váhom, tel.: +421 32 744 59 21, 
e-mail: marketing@tssgroup.sk, www.tssgroup.sk. 

Grafická úprava: Hana Križková, Pavol Oslej, Andrej Gudiak. 
Vlastný náklad.
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Praha

2002–2004
Začína sa písať história značky TSS Group. 
Spoločnosť sídli v Dubnici nad Váhom  
zo začiatku ešte pod názvom SoftPlus 
a zameriava sa predovšetkým na distribúciu 
autoalarmov a autopríslušenstva. Na štar-
tovacej čiare stojíme s piatimi zamestnan-
cami. Ročný obrat na konci tohto obdobia 
dosiahol hodnotu 0,9 mil. €.

2004–2006
Štart sa podaril na jednotku. Vďaka tomu 
je na porade dňa otvorenie novej centrály 
v Trenčíne a pobočky v Bratislave, ale 
predovšetkým aj vstup na trh v Českej 
republike. Naviac bola založená divízia 
Zabezpečenia objektov. Firma rastie 
a významne sa rozširujú aj rady zamest-
nancov. Mnohých z nich môžete u nás 
stretnúť aj dnes a ich lojalitu si nesmierne 
vážime. V roku 2006 už dosiahol ročný 
obrat 3 mil. € a od tej doby už pod túto 
úroveň nikdy neklesol.

2006–2008
Vstup na český trh sa podaril a v tejto 
dobe sme svetu predstavili našu vlastnú 
značku autopríslušenstva Keetec, ktorú 
máme v portfóliu doteraz. Získavame 
dôležité zastúpenie pre významné značky 
z oblasti zabezpečovacích technológií. 
Zamestnancov máme viac ako 50 a ročné 
obraty postupne stúpajú k  hodnote 
4 mil.  €.

2008–2011
K doterajším dvom divíziám sa pridáva 
tretia, ktorá sa špecializuje na GPS moni-
toring. Spúšťame ostrú prevádzku GPS 
monitoringu KEETECSAT. V týchto rokoch 
začína aj naša úzka spolupráca s kanad-
skou spoločnosťou Avigilon. Ich špičkové 
IP kamery nájdete v našom katalógu. Otvá-
rame novú pobočku v Bratislave a kolaudu-
jeme Zlínsku centrálu pre Českú republiku. 
V tíme pracuje 60 zamestnancov. Obrat 
sa na konci tohto obdobia prehupol cez  
5,1 mil. €.

2011–2013
Nadväzujeme ďalšie zásadné partnerstvá 
s dodávateľmi a vývojármi bezpečnostných 
technológií. Samozrejme nie je možné 
nespomenúť spoločnosť Dahua, jedného 
z najväčších hráčov v oblasti CCTV. Rozši-
rujeme sieť pobočiek a po novom môžeme 

Zlín Bratislava

Trenčín

Dubnica nad Váhom
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Pzákazníkov privítať na „našej pôde“ v Koši-

ciach a v Prahe. Ročný obrat opäť rástol 
a v roku 2013 stúpol k hodnote 6,1 mil. €. 
Keďže chceme byť bližšie k Vám a radi by 
sme sa s Vami podelili o novinky z nášho 
života začíname vydávať firemný časopis 
Zabezpeč.to.

2013–2015
Po rokoch opúšťame Trenčín a sťahu-
jeme sa do nových, moderných a predo-
všetkým väčších priestorov v Dubnici 
nad Váhom. Okrem toho otvárame novú 
pobočku v Bratislave a v Brne. Máme jasne 
definovanú modernú corporate identity. 
Samozrejme sa stále intenzívnejšie zúčast-
ňujeme významných domácich a zahra-
ničných veľtrhov a to aj ako vystavovatelia. 
Počet zamestnancov prekonal magickú 
stovku. Stále viac sa začíname venovať aj 
dobročinným aktivitám. Ročný obrat rástol 
a na konci tohto obdobia dosiahol hodnotu 
8,1 mil. €.

2015–2018
Pokračuje rozširovanie produktového port-
fólia a siete pobočiek. Zatiaľ poslednú sme 
otvorili v Ostrave a pobočka v Košiciach 
sa presťahovala do nových priestorov. 
Naša účasť na vybraných domácich aj 
zahraničných veľtrhoch sa už stáva „tradí-
ciou“. V prestížnej medzinárodnej súťaži 
EY Podnikateľ roka 2018 na Slovensku sme 
boli jedným zo štyroch finalistov. Nemalú 
zásluhu na tom má samozrejme celý tím 
viac ako 150 zamestnancov. Ročný obrat 
v priebehu tohto obdobia prekonal pomy-
selnú latku vo výške 12 mil. €.

2018–2022
Vypracovali sme sa na pozíciu jedného 
z kľúčových distribútorov bezpečnostných 
technológií nielen na slovenskom, ale aj 
českom trhu. Nechýbame pri mnohých 
rozsiahlych projektoch pre významných 
zákazníkov, ale aj u nespočetne veľkého 
množstva drobných inštalácií. Aj naďalej 
úspešne hľadáme riešenia pre atypické 
zadania a poskytujeme špičkovú technickú 
podporu. Naša corporate identity prešla 
modernizáciou a dostala nový, svieži kabát. 
Rok 2022 sa naviac nesie v duchu veľkých 
stavebných projektov. Prebieha realizácia 
novej modernej administratívno-skladovej 
budovy v Dubnici nad Váhom a kontinuálne 
sa pracuje aj na príprave nových priestorov 
pre našu pobočku v Prahe.

Dubnica nad Váhom

Praha

Ostrava

Košice

Dubnica nad Váhom

Brno

Bratislava

Košice
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Okolo roku 2000 začali na našich cestách a parko-
viskách pribúdať vozidlá Škoda Felicia, Škoda 
Fabia a Škoda Octavia. Tieto autá vo väčšine 
prípadov neboli chránené pred zlodejmi zabez-
pečovacím systémom, prípadne nemali 
komfortné zamykanie klúčom 
či diaľkovým ovládačom. 
To bol priestor na začatie 
montovania produktov 
ako CZ 4200 DO, CS13, 
CS1712. Po založení 
firmy Softplus s.r.o. 
v roku 2002 v Dubnici  
nad Váhom sa 
uskutočnili prvé 
montáže do  áut, najskôr  
s 1 a neskôr 2 montážnikmi. Tí každý deň inšta-
lovali centrálne zamykania  a autoalarmy s LCD 
displejom do množ- stva vozidiel.  

Nakoľko dopyt 
bol oveľa väčší, 
postupne prešiel  

do prvého veľkoob-
chodného predaja 

na celé Slovensko. 
Vznikli prvé skladové 
priestory a testovňa 
v Dubnici nad Váhom. 

Keďže sme chceli 
zákazníkom predávať len 

kvalitné produkty dová-
žané z Ázie, všetky sme ich 

už vtedy dôkladne testovali.

V roku 2006 sa firma presúva 
do svojich väčších priestorov 

v Trenčíne. Tam už dispo-
nuje okrem skladu aj obchod-

níkmi, viacerými technikmi na 

technickej podpore a administratívou. Z firmy 
sa stáva distribútor autoalarmov, centrálnych 
zamykaní a  ďalšieho autopríslušenstva. Získali 
sme distribúciu dvojcestných autoalarmov 
s možnosťou diaľkového štartu značky KOPEL. 
Zákazníkov máme už aj v Českej Republike, 
ktorých obsluhujeme cez našu pobočku v Zlíne.

Po skúsenostiach a zákazníckej odozve z trhu 
sme sa rozhodli vyvinúť vlastné zabezpečovacie 
systémy, ktoré by sa dali inštalovať do novších 
a čoraz viac modernejších vozidiel s CAN BUS 
zbernicou. Okrem technických pracovníkov 
už firma zamestnáva aj vlastných vývojárov.

Tieto produkty sa začali vyrábať a distribu-
ovať pod značkou KEETEC, ktorú sme si v roku 
2009 dali aj registrovať ako európsku ochrannú 
známku. Vznikol prvý CAN BUS-ový autoalarm 
TS CAN.

Začínajú sa navrhovať produkty autopríslušen-
stva určené pre európsky trh a európske vozidlá. 
Pod značkou KEETEC sa predávajú okrem auto-
alarmov a centrálnych zamykaní už aj parko-
vacie asistenty, DRL svetlá, moduly pre denné 
svietenie a vyhrievanie sedadiel. Do portfólia 
sa zaradil aj prvý plašič hlodavcov značky KEMO 
M100N, ktorý dodnes patrí medzi najpredáva-

nejšie produkty.
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V roku 2012 sme od konkurenčnej firmy prevzali 
zastúpenie parkovacích senzorov značky Steel-
mate a handsfree sád značky BURY, čím sme 
posilnili našu pozíciu na trhu s autopríslušen-
stvom. Zároveň sa mení názov a forma podnikania 
na TSS Group a. s. s tromi divíziami. O rok neskôr 
prichádza akvizícia košickej spoločnosti PHOBOS 
s.r.o., čím sme sa stali jednotkou na slovenskom 
trhu. Do portfólia pribudla svetoznáma značka 
dvojcestných autoalarmov Magicar. Veľmi 
úspešný je aj predaj radarových detektorov do áut 
na ochranu pred nameraním rýchlosti.

Nakoľko nám už bol slovenský a český trh malý, 
naším cieľom bolo presadiť sa na európskom 
trhu. K tomu nám výrazným spôsobom pomohla 
výstava Automechanika vo Frankfurte. Rozšírili 
sme produktový manažment, exportné odde-
lenie a v ponuke už máme tisíce produktov.  
Začínajú prvé OEM projekty pre rôznych európ-
skych zákazníkov. 

V roku 2015 sme sa opäť museli presťahovať 
do  väčších priestorov naspäť do Dubnice 
nad Váhom, kde sme  kúpili 3 poschodovú 

administratívnu budovu s veľkým skladom. 
V roku 2016 otvárame novú produktovú 
kategóriu okenných fólii pod vlastnou značkou 
KeetecFOL. O rok neskôr už dodávame naše 
vyhrievanie sedadiel do malosériovej výroby 
vozidiel a začíname s európskou distribúciou 
špičkových autoalarmov značky Pandora. 

V 2019 bol Národný futbalový štadión v Brati-
slave vybavený sedačkami s našimi 
špeciálne upravenými vyhrieva-
niami. Technický tím sa posil-
ňuje kvôli európskym 
zákazníkom, nakoľko 
produkty Pandora 
už distribuu-
jeme do takmer 
každej krajiny v EÚ 
a  je  okrem podpory 
nutná aj tech-
nická úprava pre 
európske vozidlá.

Od roku 2020 ako každá firma s elek-
tronikou pociťujeme problémy s výpadkami 
polovodičov a aj problémy s pandémiou COVID-
19. Napriek tejto situácii sme začali vyvíjať zabez-
pečovací systém pre významného európskeho 
partnera.

Veríme, že aj nasledujúce roky budeme prinášať 
našim zákazníkom kvalitné produkty za skvelé 
ceny, poskytovať výbornú technickú podporu 
a udržiavať s nimi priateľské vzťahy.
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Mnoho z nás si spája začiatky TSS Group zároveň 
so začiatkom divízie Zabezpečenia objektov. 
Avšak nie je to úplne tak, nakoľko naša spoločnosť 
píše históriu s divíziou ZO až od roku 2006, čiže 
4 roky po založení spoločnosti. 
Za ten čas sme si nielen na Slovensku a v Česku 
úspešne vybudovali stabilnú pozíciu na trhu top 
dodávateľov security systémov. 

NAŠE NAJDÔLEŽITEJŠIE A NEZANEDBATEĽNÉ 
MÍĽNIKY, KTORÉ STOJA ZA SPOMENUTIE:

• V začiatkoch sme sa zameriavali najmä 
na  distribúciu kamerovej značky J&S. 
Postupne sme rozširovali portfólio aj o ďalšie 
zabezpečovacie technológie a výrobcov 
ako EZS značky DSC, domové telefóny 
Commax, prístupové systémy Rosslare a iné.   

• V rokoch 2007 a 2008 sme získali zastúpenie 
významných výrobcov ako SONY alebo CNB. 
Taktiež sme sa zúčastňovali a vystavovali  

      na prvých veľtrhoch, napr. Elosys alebo Security 
         Bratislava.

• O rok neskôr sme začali úzku spoluprácu  
s nemenej významnou kanadskou spoločnosťou 
Avigilon, ktorej špičkové IP kamery nájdete 

         v našej ponuke aj dnes. 

• V roku 2010 sme priniesli na trh vlastnú značku 
domových audio a video telefónov Easydoor, 
ktorá má u nás svoje miesto dodnes.

• Rok 2012 bol prelomový pre uzatvorenie 
ďalších dôležitých partnerstiev s dodávateľmi 
a vývojármi bezpečnostných technológií. 
Patrila medzi ne aj spoločnosť Dahua, jeden 

         z najväčších hráčov v oblasti nielen kamerových      
         systémov.

• V 2014 sme získali opäť nové značky do našej 
ponuky, z toho okrem iných aj perimetrickú 
ochranu Politec. Neustále sme sa zúčastňovali 
domácich a zahraničných veľtrhov, nadväzovali 
sme nové kontakty a spolupráce, z ktorých sa 
tešíme dodnes.

• V roku 2016 sme predstavili vlastnú značku 
kamier CAMPLUS+. 

• O rok neskôr sme zaradili novú značku EZS 
SATEL a doplnili sme sortiment perimetrickej 
ochrany o ďalšiu značku SORHEA.

• V roku 2018 sme sa opäť rozrástli, tentokrát                     
o členov rodiny elektronickej požiarnej 
signalizácie a to konkrétne o značky MORLEY 
a SD3, doplnili sme tiež sortiment hlasovej 
signalizácie požiaru TOA. 

• Aktivity sme doplnili aj o doteraz úspešne 
fungujúcu spoluprácu na akademických 
pôdach Žilinskej univerzity v Žiline a Strednej 
školy požiarnej ochrany MV SR, pričom 
okrem obľúbených technických „testovačiek“ 
nezabúdame ani na duálne vzdelávanie 
študentov s praxou priamo pod vedením našich 
technických pracovníkov. 

• Prostredníctvom projektu Erasmus+ sme 
odštartovali prvé medzinárodné edukatívne 
zapojenie študentov spolu s internou praxou. 

• V roku 2020 sme vytvorili náš vlastný vývojový 
tím a spolu s ním jedinečné riešenie elektronickej 
recepčnej, ktoré sa dá využiť nielen ako 
samoobslužný check-in hotelový kiosk.

 

AKO IŠIEL ČAS V DIVÍZII 
ZABEZPEČENIA OBJEKTOV
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• Spustili sme tiež dobročinný projekt 
Podporujeme bezpečie, prostredníctvom 
ktorého sa snažíme zlepšovať bezpečnosť aj 
na miestach a v priestoroch, kde si to nemôžu 
finančne dovoliť. Medzi objekty, ktorým sme 
podali pomocnú ruku patria nemocnice, 
materské škôlky, základné školy, detské ihriská 
a iné.

• Počas rokov 2021 a 2022 sme sa vypracovali 
na jedného z kľúčových distribútorov 
bezpečnostných technológií na slovenskom 
a českom trhu. 

Hoci v roku 2021 skúšalo pandemické obdobie 
nejedného z nás, s našim tímom programátorov 
a analytikov sme usilovne pracovali aj na vývoji 
vlastných riešení, pričom medzi najznámejšie patria 
napríklad SOFTPLUS FIT  pre spravovanie 
autonómnych fitnescentier, efektívne softvérové 
riešenie na zaznamenávanie počtu osôb PEOPLE 
COUNTING TSS, vytvorenie plne automatizovaného 
systému TSS GREENPASS READER na čítanie QR 
kódov z Green Passov. Taktiež sme prednedávnom 
spustili nonstop podporu 24/7 pre TSS riešenia 
z našej dielne.

Aktuálne je vám viac ako 25 
špecialistov technickej podpory 
pripravených pomôcť pri vašich 
inštaláciách a riešeniach. 

A pokračujeme ďalej... Už teraz sa tešíme na projekty 
a nové výzvy, ktoré nám prinesie rok 2022. 

Aj vďaka pevnému jadru našej spoločnosti a divízie 
si i naďalej zachovávame naše hodnoty, ktoré  
pestujeme do ešte krajšej podoby a dokonalosti. 
Vážime si všetkých vás, vďaka ktorým TSS Group 
a divízia Zabezpečenia objektov zreje ako víno, 
zlepšuje sa každým rokom a upevňuje si pozíciu 
stabilného a profesionálneho partnera pre 
podnikanie v oblasti bezpečia.

NIE JE DETEKTOR AKO DETEKTOR
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NAJMLADŠOU DIVÍZIOU 
V RODINE TSS GROUP 
JE GPS MONITORING
Začiatky divízie boli spojené s distribúciou 
monitorovacieho systému, avšak táto cesta 
sa  ukázala ako nevyhovujúca pre našich 
zákazníkov. Nevedeli sme z dlhodobého hľadiska 
riešiť potreby našich zákazníkov  a inovovať 
naše riešenia. Preto sme sa v roku 2009 rozhodli 
vydať náročnou cestou vlastného vývoja, ktorý 
sa ukázal ako veľmi správne rozhodnutie. Začiatky 
nášho monitorovacieho systému ste mohli poznať 
ako KEETECSAT, ktorý časom nahradil súčasný 
moderný inovatívny TSS MONITORING. Za našim 
systémom stoja naši softvéroví a hardvéroví 
programátori. 

Od roku 2016 sme sa stali partnermi autoškôl 
a získali sme ako prvý na Slovensku oprávnenie 
poskytovať monitorovacie služby pre  autoškoly. 
V rámci systému autoškôl ponúkame 
monitorovacie služby nad rámec bežného 

monitoringu. Zákazníci v našom systéme dokážu 
nájsť  rôzne reporty, ktoré boli konzultované 
s autoškolami tak, aby uľahčil dennodennú prácu. 

Pre komoru autoškôl sme vyvinuli virtuálnu 
učebňu na dištančné vzdelávanie s možnosťou 
online prepojenia a odosielania dát do  systému 
JISCD. Tento druh virtuálnej učebne 
umožňuje jednoduché ovládanie a používanie 
prostredníctvom webového prehliadača bez 
nutnosti inštalácie doplnkového softvéru. Taktiež 
systém disponuje unikátnym identifikovaním 
jednotlivých účastníkov, čím sa kladie dôraz 
na presnú evidenciu a kontrolu ako aj automatické 
párovanie odoslaných údajov do JISCD.  

Vďaka nášmu vývoju dokážeme mať na trhu 
jedinečné riešenia ako napríklad systém MOTO 
ASIST. Je to jedinečný systém zahŕňajúci 
GPS lokalizáciu, zabezpečenie, telematické 
a asistenčné služby  pre motocyklistov 
a taktiež nepretržitú službu dispečingu. Systém 
automaticky vyhodnotí nebezpečnú udalosť 
a zabezpečí potrebnú pomoc.
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Ďalším významným produktom je TSS PROTENG, 
ktorý slúži ako automaticky samo hasiaci online 
monitorovací systém za cieľom ochrany vozidla. 
Výhodou systému automatického hasenia 
je rýchla reakcia už v zárodku požiaru s následným 
zaplavením priestoru hasiacou látkou, hasením 
vznikajúceho požiaru a následným informovaním 
prostredníctvom mobilnej aplikácie alebo 
NONSTOP dispečingu.

Divízia GPS monitoring sa špecializuje na 
riešenie pre zákazníkov na mieru. Vo väčšine 
prípadov neponúkame hotové riešenia, ale 
prispôsobujeme sa potrebám našich zákazníkov. 
Naše riešenia, ako napríklad detekcia rušičky 
s GPS jednotkou a zabezpečením vozidla 
akceptujú všetky poisťovne v rámci doplnkového 
havarijného poistenia. Taktiež sa špecializujeme 
aj na  monitoring lokomotív či lietadiel, kde 
zákazníkom ponúkame požadované údaje 
v rôznych reportoch či štatistických zobrazeniach.

Monitoring ponúka aj komplexné riešenia pre taxi 
služby, leasingové spoločnosti a autopožičovne. 
Nad rámec základných služieb systém disponuje 
rezervačným systémom, možnosťou blokovania 
motora či detekciou otvorenia kapoty.

 
 
 
 

 

Ďalším výrazným napredovaním je oblasť 
monitoringu manipulačnej techniky pre logistické 
strediská. Práve pre tento typ monitoringu boli 
vyvinuté špeciálne optimalizačné mechanizmy, 
ktoré pomáhajú správcom efektívne využiť 
svojich zamestnancov počas zmien. Monitoring 
manipulačnej techniky má využitie aj v oblasti 
samotnej bezpečnosti na pracovisku. 

Za posledné obdobie sa veľká pozornosť dáva 
predovšetkým elektromobilite, kde v porovnaní 
s konkurenciou zákazníkom ponúkame širšie 
portfólio získavaných dát.  Inak povedané TSS 
Monitoring elektromobilov ponúka sledovanie 
všetkých detailov monitoringu dobíjania, 
spotreby či využívania spaľovacieho motora 
u hybridov. 

Systém TSS Monitoring prešiel výraznou 
prestavbou rôznych typov reportov, 
administratívnych výstupov či špeciálnych 
funkcionalít, ktoré sú vo svojej podstate 
unikátne v oblasti monitoringu. Vývoj napreduje 
aj v mobilných aplikáciách, kde zákazníkovi 
ponúkame veľké množstvo užitočných funkcií, 
ktoré podliehajú kritériám aj tých najnáročnejších 
klientov.   

V rámci zákazníckej starostlivosti ponúkame 
pre našich zákazníkov bezplatnú HOTLINE linku 
24/7/365. Každoročne sa zúčastňujme výstav 
na  Slovensku ale aj v Česku, kde chceme byť 
aj takouto formou čo najbližšie k našim zákazníkom. 

Veľké poďakovanie patrí predovšetkým našim 
klientom, ktorí na základe nových podnetov 
a požiadaviek robia systém dokonalejší, čím 
sme vždy o krok pred konkurenciou vo všetkých 
segmentoch monitoringu.

HOTLINE 
24/7/365
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Ako si spomínaš na svoje začiatky v TSS Group? 
V TSS som začala pracovať v roku 2006, ešte keď 
firma sídlila v Trenčíne. V čase mojich začiatkov 
na firme pracovalo do 20 ľudí, takže sme sa všetci 
navzájom poznali, aj sa denno-denne stretávali. 
Dokonca ak niekto oslavoval sviatok, všetci sme 
sa zišli na recepcii a spoločne zoskupení v rade 
blahoželali oslávencovi. V tom období sme mali 
obchodných zástupcov, ktorí ešte ručne vypisovali 
so zákazníkmi dodacie listy a k nám do firmy ich 
posielali faxom! Mailová komunikácia sa postupne 
rozbehla až neskôr. Pamätám si, že hneď pri 
nástupe bolo cítiť vysoké tempo práce, takže som 
aj ja naskočila do „rozbehnutého vlaku“. Ale takisto 
bolo cítiť, že všetci zaberajú kvôli spoločnému cieľu, 
práca každého bola záležitosťou kolektívu. Časom, 
ako tak roky plynuli, firma sa rozrástla aj o počet 
zamestnancov a museli sme sa presťahovať do 
väčšej budovy.

Čo by si zapriala TSS Group do ďalších rokov?
Do ďalších rokov prajem firme dostatok príležitostí, 
prajné podnikateľské prostredie, bez pandémií, 
vojen a reštrikcií. Želám firme, nech si zachová 
takého objaviteľského až vizionárskeho ducha, 
vďaka ktorému firme vyšlo už veľa pokrokových vecí. 
Ďalej želám firme cieľavedomých a vytrvalých ľudí 
vo vedení spoločnosti, pracovitých, zodpovedných 
a lojálnych zamestnancov a nech sú všetci na svojich 
pozíciách spokojní a šťastní.

Ako si spomínaš na svoje začiatky v TSS Group? 
Na prvý kontakt s firmou, v tej dobe pod 
názvom SoftPlus, si spomínam ešte počas mojich 
stredoškolských čias, keď som chodil brigádovať a 
testovať centrálne zamykania a alarmy do malého 
skladu v Dubnici nad Váhom. Majiteľov som spoznal 
cez futbal a stali sa z nás kamaráti. Vtedy som si 
ešte neuvedomoval, kam to jeden z  pôvodných 
zakladateľov môže až dotiahnuť. Môj brat Mirec 
patril medzi prvých zamestnancov a začal montovať 
alarmy. Ja som mu sem-tam musel doniesť večeru, 
keďže prvé montáže mu trvali až do neskorého 
večera. :-) Do TSS-ka som sa nakoniec pridal v roku 
2010, keď už firma sídlila v Trenčíne a ja som získal 
kumulovanú funkciu pobočkového pracovníka 
v Bratislave a exportného obchoďáka.

Čo by si zaprial TSS Group do ďalších rokov?
Hlavne stabilitu, keďže nám v poslednej dobe akosi 
pribúdajú rôzne krízy. Samozrejme spokojných 
a kvalitných zamestnancov, ktorí posúvajú firmu 
vpred. V neposlednom rade veľa nových zákazníkov 
a dobrých dodávateľov.

Ako si spomínaš na svoje začiatky v TSS Group? 
Mali sme všade priestor. :-) Ako firma postupne 
rástla, tak sa ten priestor stále zmenšoval a my sme 
sa presúvali do väčšej a väčšej kancelárie (budovy). 
Vždy, keď sme sa presťahovali, tak sme si povedali, 
že teraz už nám väčšiu kanceláriu nebude treba. 
Postupne sa stále zväčšovali priestory, rástli sme 
o ďalšie pobočky, aby noví zamestnanci mali kde 
pracovať. Po minulých skúsenostiach si dnes už 
nedovolím povedať, že toto je už strop a ďalšiu 
budovu nebude treba.

Čo by si zaprial TSS Group do ďalších rokov?
SoftPlus (pôvodný názov firmy) bola malá firma, 
kde každý každého poznal. Pri takmer 200 
zamestnancoch je to už ťažšie, ale aj tak som rád, 
že si zachovávame “ducha rodinnej firmy”. Želám 
TSS Group, aby sme stále rástli a aby sa aj náš 
budúci 1000-ci zamestannec stále cítil v práci tak, 
akoby pracoval v tej malej firmičke v kruhu svojich 
priateľov.

Ako si spomínaš na svoje začiatky v TSS Group? 
Prvotne to bol veľmi priateľský dojem, ktorý vo mne 
zanechal do ďalšieho kariérneho rastu akýsi pocit 
istoty. Začínal som na pozícii pracovníka technickej 
podpory GPS. Tu sa mi opäť potvrdilo, že som na 
správnom mieste s kolektívom, ktorý ma formoval. 
Táto pozícia mi priniesla množstvo nových 
a  užitočných poznatkov v danej problematike, 
ktoré dnes každodenne aplikujem pri svojej práci. 
Ako pracovník technickej podpory som sa naučil 
pristupovať k zákazníkovi asertívne, čo považujem 
na terajšej manažérskej pozícii za veľmi dôležitú 
vlastnosť a istý stupeň profesionality. 

Čo by si zaprial TSS Group do ďalších rokov?
Do ďalších rokov prajem spoločnosti, aby 
si  zachovala svoj pozitívny a priateľský prístup 
k  zamestnancom. Taktiež aby spoločnosť svojim 
osobitým prístupom získavala čoraz viac nových 

MARTINA 
UKUŠOVÁ
HLAVNÝ 
ÚČTOVNÍK

MARIÁN 
MIZERÁK
TECHNICKÝ 
RIADITEĽ - 
ZABEZPEČENIE 
VOZIDIEL

ONDREJ 
SOKOL
TECHNICKÝ 
RIADITEĽ - 
ZABEZPEČENIE 
OBJEKTOV

JAKUB 
AGAFON
SYSTÉMOVÝ 
A PRODUKTOVÝ 
MANAŽÉR - 
GPS MONITORING
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a spokojných zákazníkov.  V neposlednom rade jej 
prajem neustály rozvoj v každom segmente vývoja 
a úspech vo všetkých rozbehnutých projektoch.

Ako si spomínaš na svoje začiatky v TSS Group? 
Je to už dlhá doba, keď som prvý krát počul o TSS. 
Spomínam si, že už len priebeh rozhodnutia ísť 
pracovať do TSS bol zaujímavý, ale toto rozhodnutie 
bolo nakoniec pre mňa zlomové. Prakticky 
sa v regióne západného Slovenska začínalo v oblasti 
zabezpečenia objektov od piky. Začala sa budovať 
aj pobočka a intenzívna práca so zákazníkmi. Aj keď 
tam už isté aktivity boli, ale to sa so súčasnou 
databázou nedá porovnať. Veľmi ma oslovili aj ľudia, 
ktorí pre divíziu Zabezpečenia objektov pracovali 
vtedy a drvivá väčšina je súčasťou kolektívu aj dnes. 
V tomto smere ich skladbu považujem za kľúčovú 
ľudsky aj profesionálne. Bolo to množstvo práce 
a krok za krokom posun na trhu vpred.

Čo by si zaprial TSS Group do ďalších rokov?
Určite ešte veľa ďalších úspešných rokov. Udržať 
si cestu, ktorú má firma v DNA. Od prístupu 
k zákazníkom až po výber kolektívu zamestnancov. 
Je dôležité, aby sa nezabudlo ako firma začínala 
a na to, čím všetkým za tie roky prešla. Zachovať 
si schopnosť neustáleho napredovania. Hovorí 
sa, že firma je taká úspešná ako ľudia, ktorí v nej 
pracujú. Tak želám firme a jej zamestnancom ešte 
veľa ďalších úspešných rokov. 

Ako si spomínaš na svoje začiatky v TSS Group? 
V mojich začiatkoch sa firma rozbiehala v oblasti 
predaja autopríslušenstva a hlavne v zabezpečení 
vozidiel. Vzhľadom k pomerne vysokej konkurencii 
bolo náročné presadiť sa na trhu, ale vďaka podpore 
tímu mojich kolegov sa nám to po rokoch podarilo 
a dostali sme sa až do súčasného stavu, kedy 
sme sa stali jednou z popredných firiem v oblasti 
zabezpečovacej techniky automobilov.

Čo by si zaprial TSS Group do ďalších rokov?
Do budúcnosti by som prial firme, aby zostala 
zastabilizovaná na popredných pozíciách a udávala 
smer v trendoch nielen v oblasti zabezpečovania 
automobilov.

Ako si spomínaš na svoje začiatky v TSS Group? 
August 2013, ešte sme boli v Trenčíne, GPS divízia 
začínala aktívne pôsobiť na slovenskom trhu 
a predo mnou bola jedna obrovská výzva. 

Čo by si zaprial TSS Group do ďalších rokov?
V prvom rade veľa úspechov, lojálnych 
zamestnancov, ktorí ťahajú za jeden povraz a hlavne 
už ani jeden rok bez letnej akcie a vianočného 
večierku. :-)

Ako si spomínaš na svoje začiatky v TSS Group ? 
Spomínam si úplne presne, ako som v roku 2007 
vstúpil do dverí mladej firmy, ktorá nemala ani 
z ďaleka toľko zamestnancov ako teraz a už vôbec 
som nepredpokladal, že sa stane mojim budúcim 
zamestnaním na najbližších 15 rokov. Už po pár 
dňoch som pochopil, že som sa dostal do milého 
a priateľského kolektívu ľudí, ktorí mi od začiatku 
pomáhali rásť ako v pracovnom, tak i osobnom  
živote. 

Čo by si zaprial TSS Group do ďalších rokov?
Čo by som jej zaprial? Snáď len toľko, aby ďalších 
20   rokov bolo takých ako doteraz, aby sme 
spoločne prekonávali prekážky, spoločne si užívali 
úspechy s  tým, že keď sa obhliadneme, budeme 
hrdí na to, čo sme vytvorili.

Ako si spomínaš na svoje začiatky v TSS Group? 
Je to už veľmi dávno, keď som v roku 2003 
nastupoval do vtedy ešte SoftPlus so sídlom 
v Dubnici nad   Váhom na miesto montážnika 
autoalarmov a  príslušenstva do vozidiel. Vtedy 
sme boli na  firme len piati. Bolo to pre mňa 
náročné, nakoľko s elektronikou som nemal skoro 
žiadne skúsenosti. Mal som však veľmi dobrého 
a  trpezlivého „učiteľa“ a kolegu Palina Grieša.  

RICHARD 
BELLA
KEY ACCOUNT 
MANAŽÉR - 
ZABEZPEČENIE 
OBJEKTOV

RICHARD 
UJHELYI
REGIONÁLNY 
OBCHODNÝ 
MANAŽÉR - ZABEZ-
PEČENIE VOZIDIEL

DÁVID 
HUDZIK
KEY ACCOUNT 
MANAŽÉR - 
GPS MONITORING

JÁN 
DUDÁK
VEDÚCI 
SKLADU

MIROSLAV 
MIZERÁK
PRACOVNÍK 
PREDAJA A ODBYTU
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KDE VŠADE NÁS NÁJDETE?

V tej dobe sa najčastejšie montovali Škody Felície a 
Fábie. :-) Od montáží som sa presunul do skladu, kde 
bolo mojou náplňou testovanie, balenie a expedícia 
balíkov na poštu. Zo skladu som postupom času 
prešiel na odbyt, kde pôsobím už nejaký ten rôčik. :-)

Čo by si zaprial TSS Group do ďalších rokov?
„TSS-ku“ prajem aj do ďalších minimálne 20 rokov 
veľa úspechov, veľa spokojných zákazníkov, veľa 
úspešne zvládnutých projektov a samozrejme 
skvelý kolektív plný výnimočných ľudí, ktorí tvoria 
„veľkú TSS-kovú rodinu“.

Ako si spomínaš na svoje začiatky v TSS Group? 
Bolo to tak dávno, že si (aj vzhľadom na svoj vek :-) ) 
na začiatky našej divízie už takmer nespomínam. Ale 
bola to doba hľadania kľúčových ľudí, nastavovania 
procesov, doba pokusov a omylov, doba, keď sme 
na výstavách dookola vysvetľovali, kto TSS vôbec 
je. Vieš, že som začínal na rebríku ako montážnik? 
Chalani nosili na hlavách oranžové montérske prilby 
a na nich menovky s prezývkami. Keď prišiel do 
skladu kamión s baterkami, tovar vykladali všetci, 
ručne, vrátane dievčat z administratívy. A na firme 
sa strážila spotreba dát na internete, ktorý bol 
nekresťansky drahý - znie to neuveriteľne. Keď sa 
však dnes pozriem na kolegov, ktorí ma obklopujú 
a na pozíciu firmy kde je teraz, cesta zdá sa nebola 
márna. :-)

Čo by si zaprial TSS Group do ďalších rokov?
Úspech, ale ten by zaželal každý. Chcel by som, 
aby firma bola naďalej plná ľudí nadšených pre vec, 
lojálnych, tých, čo si uvedomujú, že firma sú oni. 
Takto nebudem mať obavu ani o oslavu ďalšej 
20-ročnice. :-)

Ako si spomínaš na svoje začiatky v TSS Group? 
Do firmy som nastúpila v roku 2005. Moje úplne 
prvé spomienky sa viažu na prvotné priestory 
firmy v  Dubnici nad Váhom a malý kolektív 
zanietených ľudí. Postupným rozširovaním 
ponúkaného sortimentu výrobkov sa priestory 
stali nedostačujúcimi a firma sa presťahovala 
do Trenčína. Potešilo ma, keďže som Dubničanka, 
že vedenie nakoniec našlo nové priestory v Dubnici 
nad Váhom a tak sa firma vrátila do mesta svojho 
vzniku.

Čo by si zapriala TSS Group do ďalších rokov?
Aby sa firme darilo minimálne tak dobre, ako 
doteraz. Prajem jej veľa dobrých projektov a iba 
spokojných zákazníkov.

Ako si spomínaš na svoje začiatky v TSS Group? 
Aj keď je to už pár rokov, čochvíľa 20, sú to pekné 
spomienky. :-) Jeden z majiteľov firmy ma oslovil, 
či by som nechcel skúsiť montáže autoalarmov 
a centrálnych zamykaní. Neľutujem vtedajšie 
rozhodnutie zmeniť zamestnanie, v ktorom som 
doteraz, rovnako ako sa nedá zabudnúť na začiatky 
v malej prenajatej garáži a na vozidlá, ktoré sa v tej 
dobe predávali. Neustále sme riešili či už naše 
montáže alebo poskytovanie podpory na telefóne 
pri inštalácii systémov našim zákazníkom, ktorých 
nebolo ani v tej dobe málo. S veľkou radosťou 
nám to zostalo doteraz. Vozidlá v mojich 
začiatkoch boli jednoduchšie a ako napredovali, 
tak napredovalo aj TSS Group. Vtedajšie systémy, 
ktoré sme montovali, by boli do dnešných vozidiel 
ťažko inštalovateľné tak, aby sme vedeli ponúknuť 
komfort a ich 100% zabezpečenie. Mám veľké 
šťastie, že ma táto práca napĺňa a verím, že zopár 
alarmov ešte namontujem. :-)

Čo by si zaprial TSS Group do ďalších rokov?
Firme TSS Group by som chcel zapriať, aby ju 
poznalo stále viac a viac zákazníkov, veľa krásnych 
a úspešných rokov a nech sa naša firemná rodina 
rozrastá ako o zamestnancov, tak aj o zákazníkov.

PETER 
FUKALA
PROJEKTOVÝ 
MANAŽÉR - 
ZABEZPEČENIE 
OBJEKTOV

MICHAL 
PORUBČAN
TECHNICKÁ 
PODPORA - 
AUTOALARMY

Nechajte sa „chytiť“ do našich sietí :-)
Je Vám blízke prostredie sociálnych sietí a ste na nich 
ako doma? A viete, že ani nám nie je tento „paralelný 
vesmír“ cudzí? Ak áno, je všetko v poriadku –  sme 
radi, že nás sledujete. :-)  Ak je to pre Vás nová 
informácia, budeme určite radi, keď sa k nám pridáte. 
Nájdete nás na Facebooku, YouTube aj LinkedIn. 
Tak neváhajte a pridajte sa k nám aj Vy!

ĽUBICA 
MIKOLAJČÍKOVÁ 
PRACOVNÍČKA 
SKLADU 
A EXPEDÍCIE
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SFilozofiou našej spoločnosti je nielen obchod 
a podnikanie, ale aj vytvorenie príjemného 
pracovného prostredia pre našich zamestnancov. 
Dobrej pracovnej klíme v TSS Group, a.s. 
významným spôsobom prispievajú aj pravidelne 
organizované teambuildingy a rôzne neformálne 
firemné akcie, na ktorých celoročne budujeme 
priateľskejšie a otvorenejšie vzťahy, ktoré 
považujeme za účinný prostriedok lámania bariér 
medzi zamestnancami a rovnako aj v kontexte 
vedenia spoločnosti.

Naše medziľudské vzťahy sa snažíme prehlbovať 
a upevňovať s príchodom letných mesiacov aj 
na  každoročne organizovanej tzv. „Letnej akcii“, 
ktorá býva výbornou príležitosťou na únik od 
každodenných povinností a vysokého pracovného 
tempa ponorením sa do aktivít, hier a súťaží v 
prekrásnom prostredí všadeprítomnej zelene, 
oáze ticha a pokoja. Podávajú sa prekvapivé 
športové výkony a z roka na rok sa lámu aj rekordy 
z predchádzajúcich období. :-)

Jesenným spestrením býva „Bajkovačka“, ktorú 
si  užívajú aj menej zdatní cyklisti, pretože cyklotrasy 
vyberáme starostlivo s prihliadnutím na všetky 
vekové kategórie, aby si každý účastník mohol výlety 
v maximálnej možnej miere užiť a nemusel sa extrémne 
namáhať. Najčastejšie brázdime trasy v oblasti Moravy, 
kde je možné nájsť širokú paletu voľnočasových aktivít, 
od športového vyžitia až po historické pamiatky 
a múzeá, čo z tohto prostredia robí ideálne miesto 
pre teambuilding. Samozrejmosťou sú aj návštevy 
„sklípkov“ spojené s ochutnávkou regionálnych vín 
a rôznych miestnych špecialít.

Na sklonku roka počas najkrajšieho predvianočného 
obdobia každoročne organizujeme „Vianočný 
večierok“, ktorý je našou spoločnou odmenou 
za  celoročnú intenzívnu prácu. Vďaka do detailov 
naplánovaného zábavného programu môžu z neho 
zamestnanci čerpať energiu ešte aj v novom roku. 
Pre  dotvorenie výnimočnej predvianočnej atmosféry 
bol jedným z pozvaných hostí napríklad aj známy 
česko-slovenský spevák Paľo Habera, ktorý bol zároveň 
nezabudnuteľným prekvapením. Okrem hudby a tanca 
je neodmysliteľnou súčasťou aj pohladenie chuťových 
pohárikov dobrým jedlom a pitím.

Zimu máme už tradične spojenú s našou firemnou 
lyžovačkou. Spojenie relaxu, športu a pobytu 
na  čerstvom horskom vzduchu má blahodarný 

účinok na pracovný výkon. Spoločné lyžovanie, obed 
v horskej chate, testovanie nových modelov lyží 
alebo cesty lanovkou so sebou prinášajú množstvo 
vhodných príležitostí na neformálne rozhovory, ktoré 
sú prostriedkom utuženia vzájomných vzťahov, 
posilnenia dôvery, tímového ducha a zlepšenia 
spolupráce. Z vydareného lyžiarskeho pobytu majú naši 
kolegovia vždy množstvo pozitívnych zážitkov, na ktoré 
s nostalgiou ešte dlho spomínajú.
  
SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ
Ako prosperujúca spoločnosť sme si dali za povinnosť 
aktívne pomáhať tam, kde je to najviac potrebné, čo 
sa nám počas dlhých 20 rokov úspešne darí. Aj preto, 
že si plne uvedomujeme, že práve deti tvoria našu 
budúcnosť, sme sa pred dlhými rokmi veľmi prirodzene 
a spontánne rozhodli pre podporu Centra pre deti 
a rodiny v Klobušiciach a Detský domov vo Vizoviciach. 
Spolupráca sa rozvinula natoľko, že v súčasnosti už nejde 
iba o finančnú a materiálnu pomoc napr. vo forme 
komfortnejšieho vybavenia priestorov, kúpy nábytku 
do izbičiek, zhotovenie zámkovej dlažby, zabezpečenie 
školských potrieb pre nových prváčikov, darovanie 
hračiek, trampolíny na skákanie, tradičných vitamínovo-
ovocných balíčkov pri príležitosti Medzinárodného 
dňa detí a sladkých Mikulášskych balíčkov. Deťom 
sa snažíme dopriať aj zážitkové darčeky v podobe 
lyžiarskych výcvikov, táborov či návštev zoologickej 
záhrady. 

V rámci projektu s názvom „Podporujeme bezpečie“ 
sme poskytnutím bezpečnostných technológií pomohli 
viacerým materským školám, základným školám 
a nemocniciam, ktoré si ich z vlastných prostriedkov 
zabezpečiť nemôžu. Pre skvalitnenie vyučovacieho 
procesu sme Strednej odbornej škole v Púchove 
darovali výpočtovú techniku.

 

Naša pomoc je nasmerovaná aj na oblasť športu. 
Podporujeme viacero športových tímov, či už ide 
o mladé futbalové talenty v Akadémii Jozefa Jankecha 
v Dubnici nad Váhom alebo hokejový klub Spartak 
Dubnica. Možností, ktorými naďalej plánujeme 
pomáhať, je takmer neobmedzené množstvo, pretože 
prosociálne správanie je nám blízke a má pre nás 
neopísateľne hlboký význam.



Sledujte nás aj na: 


