HSF SYSTEM SK:

NA SLOVENSKÝ STAVEBNÝ TRH DORAZIL (MIERNY) OPTIMIZMUS
Stavebnej firme HSF System SK sa vydaril i náročný rok 2020. Napriek útlmu v celom slovenskom priemysle dosiahli stavbári zo Žiliny veľmi dobré hospodárske výsledky. Spoločnosť HSF
System SK tak znovu potvrdila, že patrí medzi najlepšie stavebné firmy na Slovensku.

trhu) i v každoročnom prehľade TREND
TOP v stavebníctve a realitách (vydáva
odborný časopis Trend).
„Na slovenskom trhu sme začínali v roku
2010. Odvtedy sa nám podarilo zvýšiť tržby
asi na dvadsaťnásobok a zaradiť sa medzi
15 najlepších stavebných firiem na
Slovensku,“ hovorí Tomáš Kosa, konateľ
spoločnosti HSF System SK.
Za týmto postavením stojí hlavne veľké
nasadenie zamestnancov, produktivita
práce, dodržiavanie kvalitatívnych

a termínových požiadaviek zákazníkov
a tiež zavádzanie moderných technológií
a metód do projektovej a realizačnej fázy
stavebných projektov. HSF System SK
napríklad po novom implementovala
virtuálnu realitu stavby/projekcie
v spojitosti s opakovaným BIM nástrojom.
„Veľmi pozitívne hodnotím tiež vstup do
roku 2021, v ktorom už máme rozpracovaných niekoľko zaujímavých projektov.
Pozitívne tiež vnímam celkový vývoj
v slovenskom stavebníctve, hlavne
v oblastiach logistiky, retailu alebo výroby,
kde investori posilňujú svoje výrobné
a trhové kapacity,“ hovorí Tomáš Kosa.
V prvom kvartáli roku 2021 začala
spoločnosť HSF System SK ako generálny
dodávateľ realizovať komerčné centrum
Hornbach v Nitre, obchodný dom OBI
v Žiline, showroom značiek Toyota a Lexus
pre Auto Valas v Košiciach alebo baliareň
v Petrovanoch (okres Prešov).
Spoločnosť HSF System SK má sídlo
v novom reprezentatívnom objekte
Antracit Point v Žiline, za ktorý nedávno
získala ocenenie BigSee Architecture
Award 2020. ❖
www.hsfsystem.sk
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V rekordnom roku 2019 dosiahla firma
HSF System SK tržby viac ako 36 mil. eur.
Minulý rok 2020, ktorý významne zahýbal
s celou slovenskou ekonomikou, bol
i napriek tomu pre žilinskú stavebnú firmu
druhý najúspešnejší v jej histórii, pretože
dosiahla tržby takmer 25 mil. eur
a potvrdila svoje postavenie na slovenskom stavebnom trhu.
Spoločnosť HSF System SK sa postupne
usadila na horných priečkach stavebných
rebríčkov na Slovensku, a to v hodnotení
odborného časopisu Eurostav (TOP 100
najúspešnejších firiem na slovenskom

