FIRMA MESIACA

ZAMESTNANCI AKO
STAVEBNÝ KĽÚČ
K ÚSPECHU

Spoločnosť HSF System SK realizuje
generálne dodávky stavieb, zaisťuje
projekčné práce a inžiniersku činnosť.
Poskytuje kompletné strešné a fasádne
opláštenie budov vrátane rekonštrukcií
a zaoberá sa aj developerskými aktivitami.
V roku 2018 dosiahla táto žilinská
spoločnosť najlepšie hospodárske
výsledky v histórii.
„Naša spoločnosť rastie postupne
a dlhodobo. Začínali sme ako malý
dodávateľ čiastkových stavebných prác.
Dnes sme už vyhľadávaným a rešpektovaným partnerom pri veľkých stavebných
projektoch,“ hovorí Tomáš Kosa, konateľ
spoločnosti HSF System SK, a dodáva:
„Základným kľúčom nášho úspechu je
stabilný tím zamestnancov, ktorí sú
skúsenými odborníkmi vo svojich oblastiach.“
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Generálny dodávateľ pre Hobby Park

V Prešove rastie nákupné centrum Hobby
Park Sekčov zamerané na bývanie
a stavbu. Lokalita Rusínska cesta,
developovaná slovensko-rakúskou spoločnosťou ATRIOS, má výbornú polohu
medzi sídliskom Sekčov a centrom mesta.
V novej obchodnej zóne budú zákazníkom
k dispozícii obchodné jednotky Hornbach,
SIKO kúpeľne a ASKO – NÁBYTOK.
12

Spoločnosť HSF System SK patrí k najväčším
stavebným spoločnostiam na slovenskom trhu
a stala sa aj najväčšou stavebnou firmou
v Žilinskom kraji (podľa rebríčka TOP 100
magazínu EUROSTAV). Čo stojí za jej úspechom, aké projekty v súčasnosti realizuje
a aký výsledok očakáva táto žilinská spoločnosť na konci roka 2019?

„Hobbymarket Hornbach otvorili pre
verejnosť 11. septembra 2019. Pred
dokončením je obchod SIKO kúpeľne
a začíname pracovať aj na objekte pre
spoločnosť ASKO – NÁBYTOK. Takže sme
dodávateľmi všetkých obchodných domov
a priestorov v Hobby Parku Sekčov vrátane
vnútroareálovej infraštruktúry, komunikácií
a spevnených plôch. Celkové zastavané
územie v prešovskej nákupnej zóne bude
zaberať rozlohu viac než 75 000 m2,“ hovorí
Tomáš Kosa.
Zaujímavé je využitie rôznych typov
konštrukcií v jednotlivých častiach
obchodnej jednotky Hornbach, ktorá

dohromady zahŕňa jednopodlažný
obchodný dom s plochou 14 689 m2,
spevnené plochy a parkovacie priestory.
Hlavnou nosnou časťou obchodného
centra je vodorovná a zvislá železobetónová konštrukcia. Stavebniny zase majú ako
nosnú konštrukciu zvislý železobetón
a vodorovná časť je z ocele.
V súčasnosti realizuje spoločnosť HSF
System SK ako generálny dodávateľ aj
projekty v Žiline a Lužiankach. V logistickom parku Immopark Žilina stavia objekt
skladovacej haly s rozlohou približne
10 000 m2, ktorá bude slúžiť na potravinárske účely. Developerom je spoločnosť
Erste Group Immorent Slovensko. Úspešne
pokračuje aj generálna dodávka distribučného centra pre Slovak Parcel Servis
v Lužiankach.

Nové sídlo spoločnosti

HSF System SK chce v tomto roku
dokončiť aj rekonštrukciu trojpodlažného
objektu s nadstavbou v Žiline, ktorý bude
slúžiť ako nové sídlo spoločnosti. Pôvodný
objekt rozšírili o skladovacie a výrobné
priestory a jeho celkovú kapacitu chce
spoločnosť využiť i na prenájom ďalším
subjektom. Okrem výstavby nového sídla
investuje HSF System SK v roku 2019 do
rozširovania vozového parku, integrácie
nového softvérového vybavenia na báze
BIM projektovania alebo do zvyšovania
znalostí a odbornosti zamestnancov.
„I v roku 2019 chceme udržať, prípadne
ešte posilniť svoju pozíciu na slovenskom
stavebnom trhu. Zároveň sa naďalej
snažíme udržiavať kvalitu stavebných prác
a termínové parametre podľa požiadaviek
zákazníkov. I keď do konca roka chýba ešte
niekoľko mesiacov, zatiaľ to vyzerá tak, že
i tento rok bude patriť k najlepším v histórii
našej spoločnosti,“ uvádza na záver Tomáš
Kosa. ❖

www.hsfsystem.sk
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Generálnym dodávateľom všetkých
objektov v prešovskom nákupnom parku
je spoločnosť HSF System SK.

