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FIRMA MESIACA

STAVIA OBROVSKÉ 
HALY AJ UNIKÁTNE 
ROZHĽADNE  

„Výborné hospodárske výsledky, prestížne 
a náročné stavebné zákazky ukazujú, že naša 
spoločnosť sa stáva výrazným a uznávaným 
hráčom nielen na slovenskom stavebnom 
trhu,“ hovorí Tomáš Kosa, konateľ spoločnosti 
HSF System SK. 

Stavebnej spoločnosti HSF System SK sa 
tohto roku výborne darí a očakáva, 
z pohľadu realizovaných zákaziek, 
najúspešnejší rok v histórii firmy. 
„Aktuálne už máme väčší objem dohod-
nutých stavebných prác ako za celý rok 
2017. Z nášho pohľadu teda vidím 
tohtoročnú stavebnú sezónu veľmi 
pozitívne. Verím, že opäť posilníme našu 
pozíciu na slovenskom aj zahraničnom 
stavebnom trhu,“ vraví Tomáš Kosa 
a dodáva: „A to žilinská spoločnosť 
dosiahla v roku 2017 vynikajúce výsledky. 
HSF System SK mal vlani obrat vo výške 
17,546 mil. eur. Za skvelými výsledkami 
stálo vysoké nasadenie všetkých zamest-
nancov, priaznivý vývoj na stavebnom trhu 
aj dôvera odberateľov.“ 

Spoľahlivý partner 
Nedávno HSF System SK dokončil druhú 
etapu logistického centra pre spoločnosť 
DSK Logistik v priemyselnom parku 
Kostolné Kračany. Rozšírené skladovacie 
priestory využíva popredný európsky 
predajca textilu a doplnkov pre domácnosť 
KiK. Projekt logistického a distribučného 
centra má na starosti rakúska developerská 
spoločnosť GO Asset, kde komplexné 
projekčné služby ako aj projektový 
manažment zabezpečovala spoločnosť 
Atrios. Pôdorysná plocha logistického 
centra má po dokončení druhej etapy viac 

ako 50 000 m2. Celková zastavaná plocha aj 
s vonkajšími priestormi má rozlohu vyše 
100 000 m2. Rozšírením haly boli zvýšené 
o 100 miest nabíjacie miesta pre vysoko-
zdvižné vozíky. Generálna dodávka sa 
uskutočňovala podľa medzinárodného 
štandardu DGNB pre logistiku. Ide 
o certifikát na navrhovanie, realizáciu 
a prevádzku úsporných budov. Prvú etapu 

výstavby skladovacích priestorov realizoval 
rovnako HSF System SK. 

Dlhodobá spolupráca 
V priemyselnej zóne Immopark Košice sa 
uskutočňuje výstavba nového distribučné-
ho centra na ploche 6 500 m2. Nájomcom 
objektu bude popredný európsky 
poskytovateľ zásielkových služieb. 

Spracovala redakcia
Foto: archív spoločnosti HSF
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Developerom je spoločnosť Erste Group 
Immorent Slovensko. 
Žilinská spoločnosť začala, pre rovnakého 
developera a na rovnakom mieste, taktiež 
výstavbu výrobnej a skladovacej haly 
s rozlohou približne 14 000 m2. 
Spoločnosť HSF System SK bola aj 
generálnym dodávateľom oceňovaného 
projektu vyhliadkovej veže na Dubni. 

Rozhľadňa, ktorá sa vypína nad mestom 
Žilina, je vysoká 27,4 metrov a má desať 
podlaží. Najvyšší bod konštrukcie je 
v nadmorskej výške 598 metrov nad 
morom. 

Nové technológie 
HSF System SK pôsobí na Slovensku od 
roku 2010 ako dcérina spoločnosť českej 

spoločnosti HSF System. Sídlo má v Žiline 
a ďalšia pobočka je v Košiciach a kancelá-
ria v Bratislave. Medzi jej zákazníkmi 
nájdeme najmä developerské spoločnosti, 
výrobné firmy, logistické spoločnosti 
a obchodné reťazce. 
Dlhodobo je spoľahlivým generálnym 
dodávateľom stavieb, zabezpečuje 
projekčné práce, inžinierske činnosti 
a zaoberá sa developerskými aktivitami. 
Realizuje kompletné strešné a fasádne 
opláštenie moderných administratívnych, 
komerčných a priemyselných objektov 
vrátane rekonštrukcií.  
„Aj naďalej chceme udržiavať vysokú 
kvalitu odvedenej roboty a dodržiavať 
termíny stavieb podľa požiadaviek našich 
zákazníkov. Priebežne zavádzame nové IT 
technológie pre projektovanie, prípravu 
výroby a realizáciu stavieb, a to najmä 
aplikáciou metodiky BIM a softvéru Revit. 
Pravidelne rovnako zvyšujeme kvalifikáciu 
všetkých našich zamestnancov,“ dopĺňa na 
záver Tomáš Kosa.  ❖

www.hsfsystem.sk 


