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FIRMA MESIACA

HSF SYSTEM SK 
MÁ ZA SEBOU 
REKORDNÝ ROK    

HSF System SK patrí k top stavebným spoloč-
nostiam na slovenskom trhu a je tiež najväč-
šou stavebnou spoločnosťou zo žilinského 
kraja. Potvrdzuje to umiestnenie v rebríčku 
najväčších stavebných podnikov na Slovensku 
a tiež v rebríčku stavebných firiem zamera-
ných na pozemné stavby.  

Spoločnosti HSF System SK v roku 2018 
vzrástli tržby medziročne o 27 %. Výnosy 
z hospodárskej činnosti činili 22 334 tis. 
€. K najlepším výsledkom od vstupu na 
slovenský trh v roku 2010 uviedol konateľ 
spoločnosti HSF System SK Tomáš Kosa 
nasledujúce: „Chcel by som sa touto 
cestou poďakovať všetkým zamestnancom 
firmy za vysoké a profesionálne pracovné 
nasadenie, niekedy aj v neľahkých 
a komplikovaných projektoch.“ K vynikajú-

cim výsledkom prispel tiež priaznivý 
vývoj na stavebnom trhu a samozrejme 
dôvera k žilinskej stavebnej spoločnosti. 
Rast spoločnosti HSF System SK je 
postupný a dlhodobý. Podľa zverejne-
ných výsledkov stavebných spoločností 
sa HSF System SK stala v tomto roku 
najväčšou stavebnou spoločnosťou zo 
žilinského kraja, ktorá taktiež pôsobí na 
celom území Slovenska a zároveň na 
zahraničných projektoch. 

Ocenenie za najlepšiu stavbu
Česká materská spoločnosť HSF System 
nedávno získala titul PRESTA – prestížna 
stavba južných Čiech v kategórii Bytové 
stavby a rodinné domy za rekonštrukciu 
a prístavbu jedného z pavilónov dačickej 
nemocnice. Ten teraz slúži ako Domov 
pre seniorov. Odborná porota ocenila 
najmä interiérové riešenie stavby, 
komfortné obytné priestory, intuitívnu 
orientáciu na jednotlivých poschodiach 

Pripravila redakcia v spolupráci s HSF System SK 
Foto: archív HSF System SK
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a dobre realizované sadové úpravy. 
Pôvodný objekt už neslúžil svojmu 
pôvodnému účelu a bol veľmi zanedbaný. 
Bola to teda projekčne i stavebne veľmi 
náročná akcia, ktorá vyžadovala vysokú 
odbornosť. Stavbári použili pri rekon-
štrukcii v Dačiciach napríklad moderné 
betonárske prvky v monolitických 
konštrukciách a nosnú konštrukciu 
strechy realizovali z viditeľných lepených 
drevených väzníkov. Medzi náročné 
konštrukcie patrilo tiež veľkoformátové 
presklenie častí fasády a sklenené 
konštrukcie zábradlia a paravánov.

Projekty pre automotive i hobby 
segment
V priemyselnej zóne IMMOPARK Košice 
vznikla na ploche 14 400 m2 nová 
priemyselná hala, jej časť využije na 
výrobu hlavových opierok do automobi-
lov spoločnosť Windsor Machine & 
Stamping. Zvyšná časť haly je pripravená 

pre ďalších nájomcov. Generálnym 
dodávateľom stavby bola spoločnosť HSF 
System SK. Zaujímavosťou pri stavbe bolo 
nie príliš obvyklé využitie vrtuľníka pri 
montáži vzduchotechnickej jednotky na 
strechu haly.
V auguste bude spoločnosť HSF System 
SK dokončovať stavbu predajne Horn-
bach v Prešove, ktorá vyrastie v novo 
vznikajúcej nákupnej zóne Hobby Park 
Sekčov. Celková zastavaná plocha tvoriaca 
obchodný dom, spevnené plochy 
a parkovisko bude skoro 50-tis. m2. „To, že 
naši zákazníci dlhodobo oceňujú vysoký 
štandard kvality nami odovzdaných 
stavieb a dodržiavanie termínových 
kritérií, určite zohralo svoju rolu v získaní 
tejto prestížnej stavebnej zákazky,“ povedal 
Tomáš Kosa. V rovnakej lokalite HSF 
System SK v spolupráci s českou 
spoločnosťou  
HSF System stavia tiež obchodnú 
jednotku pre spoločnosť SIKO.

Nie je to len o stavbách
Spoločnosť HSF System SK každoročne 
podporuje akcie zamerané na deti alebo 
športové udalosti a snaží sa tak aktívne 
pomáhať tiež svojmu okoliu. V tohtoroč-
nej zimnej sezóne napríklad usporiadala 
firemnú lyžiarsku akciu HSF SKI CUP. Pre 
rok 2018 je jedným z hlavných partnerov 
Detskej Tour Petra Sagana, ktorej sa 
zúčastňuje viac ako 700 malých preteká-
rov na každom z podujatí. V júni sa 
v Družstevnej pri Hornáde uskutoční HSF 
System Race Družstevná, Majstrovstvá 
Slovenska v automobilovom slalome.   ❖

www.hsfsystem.sk 


