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AKTUÁLNE

HSF SYSTEM SK: 
REKORDNÝ ROK  
ZA NAMI  
A STAVIAME ĎALEJ    

Stavebná spoločnosť HSF System SK má za 
sebou najlepší rok vo svojej 10-ročnej histórii. 
V ostatných rokoch sa pevne usadila medzi 
najväčšími stavebnými spoločnosťami na 
Slovensku. Pred prázdninami dokončila 
obrovský projekt v nákupnej zóne v Prešove. 
Takisto sa snaží byť dobrým susedom v Žiline 
a okolí. 

I keď tento rok nie je vzhľadom na 
koronavírusovú krízu jednoduchý, 
spoločnosť HSF System SK zo Žiliny 
očakáva veľmi dobré výsledky i v roku 
2020. Konateľ spoločnosti HSF System SK 
Tomáš Kosa o aktuálnej situácii na 
stavebnom trhu uvádza: „Máme veľa 
projektov vo fáze oceňovania. Evidujeme 
však spomalenie rozostavaných projektov 
v jednotlivých mesiacoch. Napriek náročnej 
situácii na stavebnom trhu v tomto roku 
očakávame druhý najlepší výsledok 
v histórii našej spoločnosti. Kapacity máme 
naplnené až do konca roka 2020.“

Jedným z posledných dokončených 
projektov spoločnosti HSF System je 
generálna dodávka v priemyselnom areáli 
Veľká Ida, kde vyrástla nová výrobná hala 
a objekt lakovne pre spoločnosť Steelcon 
Slovakia. Výstavba prebiehala od 
novembra 2019 do júla 2020. Investorom 
je investičná a realitná spoločnosť Arete.
Objekt výrobnej haly s administratívnym 
zázemím má rozlohu asi 8 000 m2, druhý 
objekt, určený na lakovanie výrobkov, má 
rozlohu zhruba 3 000 m2. Investícia 
priniesla do regiónu asi 50 pracovných 
miest. Vďaka polohe neďaleko Košíc, 

blízkosti hlavných dopravných ťahov a do-
stupnosti kvalifikovanej pracovnej sily 
predstavuje priemyselný areál Veľká Ida 
lukratívne miesto pre priemyselné 
podniky z tejto oblasti.

Rekordné tržby a zisk
Stavebná spoločnosť HSF System SK, 
ktorá tento rok oslavuje 10. výročie na 
trhu, sa postupne zaradila k najvýznam-
nejším stavebným firmám na Slovensku. 
V roku 2019 medziročne vzrástli tržby 
firmy o 62 % na 36,14 mil. eur a čistý zisk 
sa zvýšil o 81 % na 2,53 mil. eur. 

Foto: archív HSF System SK
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„V minulom roku sa naplno prejavili už 
skôr prijaté opatrenia na zvládnutie 
väčšieho objemu zákaziek pri dodržaní 
kvalitatívnych a termínových požiadaviek 
zákazníkov. K rekordným hospodárskym 
výsledkom veľkou mierou prispeli 
zamestnanci firmy, ich vysoké nasadenie 
a produktivita práce,“ uvádza Tomáš Kosa.
Opakované umiestnenia na popredných 
miestach v rebríčkoch a hodnoteniach 
stavebných firiem len potvrdzujú súčasnú 
pozíciu žilinskej stavebnej spoločnosti. 
V najnovšom vydaní odborného časopisu 
Trend s prehľadom TREND TOP v staveb-
níctve a realitách skončil HSF System SK 
na 8. mieste v rebríčku stavebných firiem 
(pozemné stavby). V podobnom 
hodnotení časopisu Eurostav (TOP 100 
najúspešnejších firiem na slovenskom 
stavebnom trhu) obsadil dokonca  
5. miesto v tabuľke podľa výsledku 
hospodárenia. 

Generálny dodávateľ v Prešove
Medzi najväčšie a najnáročnejšie realizácie 
v posledných rokoch určite patrila 
generálna dodávka troch objektov  
za 20 mil. eur v nákupnej zóne Hobby Park 
Prešov. Výstavba troch obchodných 
domov Hornbach, SIKO kúpeľne a ASKO 
– NÁBYTOK na ploche 80 000 m2 trvala od 
októbra 2018 do júna 2020. Developerom 
bola slovensko-rakúska spoločnosť Atrios. 
„Pri príprave a realizácii týchto stavieb sa 

ukázala skvelá súhra našej spoločnosti 
s materskou spoločnosťou HSF System, a. s., 
kde vzájomne spolupracovali aj jednotlivé 
tímy určené pre dané objekty,“ hovorí 
Tomáš Kosa.

Ocenenie z Česka
Materská spoločnosť HSF System bola 
v Česku generálnym dodávateľom projektu 
Spoločenského centra v Sedlčanoch, ktorý 
získal v súťaži Stavba roka Stredočeského 
kraja 2020 Cenu za realizáciu verejného 
priestoru aj Cenu verejnosti s neuveriteľ-
ným počtom hlasov – 14 642.
Projekt v Sedlčanoch zahŕňal dva objekty. 
Na prízemí bytového domu so štyrmi bytmi 
sú priestory spoločenského centra 

a obchodná jednotka. Druhá budova je 
nezvyčajne riešená modlitebňa. Investorom 
víťaznej stavby je spolok Maranatha, 
projektanti sú A8000 a STATIKON Solutions.
 
Doma si pomáhame
Spoločnosť HSF System SK sa snaží byť, 
okrem kvalitného stavebného dodávateľa, 
aj dobrým susedom, preto podporuje 
rôzne záujmové aktivity zamerané na 
mládež, sociálnu a športovú oblasť. 
Finančnú podporu tak napríklad dostali 
preteky minikár, Žilinský triatlon alebo 
veľmi obľúbená a populárna Detská tour 
Petra Sagana.   ❖

www.hsfsystem.sk 

SVET SA NEZRÚTIL.
A KEBY ÁNO, POSTAVÍME HO ZNOVA.


