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EY PODNIKATEĽ ROKA    TOMÁŠ KOSA

Stavbári proti kríze
V ľahkých časoch ide podnikanie každému. Krízy preveria majiteľov aj fl exibilnosť tímu. To sú 
podľa TOMÁŠA KOSU  zo stavebnej fi rmy HSF System, fi nalistu tohtoročného EY Podnikateľa 

roka, najdôležitejšie predpoklady úspešného biznisu.

V  stavebníctve zazname-
nali jeden z najvýraznejších nárastov 
cien v histórii, aj keď odhliadneme od 
energetiky. Zasiahli ho aj materiálová 
kríza, obrovská volatilita cien mate-
riálov a neschopnosť dodávateľov ga-
rantovať ceny. „Niečo, čo bežne trvalo 
tri týždne, zrazu trvalo šesť a ani sme 
nevedeli, koľko to bude stáť,“ opisuje 
situáciu posledných dvoch rokov To-
máš Kosa, ktorý stojí na čele sloven-
skej časti HSF System od roku 2010.

Medzinárodná stavebná firma, 
ktorá vznikla v  roku 2002 v  Česku, 
má dnes holdingovú štruktúru a sta-
rá sa o  generálne dodávky logistic-
kých a  výrobných hál či retailových 
objektov. Projekty má v celej Európe. 
O  nehnuteľnosti sa však cez správu 
a údržbu starajú aj po ich dobudova-
ní. „Chceme našim klientom ponúk-
nuť komplexný servis. Niekedy sa 
smejeme, že o päťdesiat rokov bude-
me musieť zriadiť aj demolačné od-
delenie pre budovy, ktoré už doslú-
žia,“ hovorí.

HSF System sídli na Slovensku 
v Žiline a zamestnáva približne päť-

desiat ľudí. Ďalších viac ako sto majú 
v  ostravskej centrále a  ďalších čes-
kých pobočkách. Podľa Tomáša Kosu 
sa firme, ktorá rok 2021 uzavrela 
s  tržbami viac ako 34,5 milióna eur 
a  ziskom prevyšujúcim 2,7 milió-
na, darilo v kríze rásť nielen finanč-
ne, ale aj personálne. „Myslím si, že 
sme sa s tým dokázali popasovať len 
vďaka flexibilite kolegov. Tí nám po-
mohli komunikovať s  investormi 
a hľadať riešenia,“ zdôrazňuje Kosa.

„Predtým prevažovala snaha in-
vestorov uzatvárať zákazky na kľúč. 
Vplyvom krízy a  spomínanej volati-
lity cien vstupných materiálov sme 
spoločne alternovali tento prístup 
na uzatváranie čiastkových oddielov 
s ohľadom na to, že ani investori ne-
mali istotu v  rozsahu a  cene dodáv-
ky. Projekty sme tendrovali spoločne 
a výsledné ceny navyšovali o dopre-
du stanovené koordinačné prirážky.“

Podľa podnikateľa bolo najdôleži-
tejšie investorom vysvetliť situáciu, 
aby si nemysleli, že firma ceny „nafu-
kuje“ umelo v snahe vytvoriť si rezer-
vy. „Boli to veľmi náročné rokovania 
a pre tieto kroky nám pribudla aj ad-
ministratívna záťaž. No v ľahkých ča-
soch ide podnikanie každému. Krízy 
preveria, kto uspeje.“

Aj keď veľká väčšina zamestnancov 
spoločnosti HSF System pracuje na 
riadiacej pozícii, vo firme si uvedo-
mujú znížený záujem o prácu v sta-
vebníctve. A nielen pri nábore nových 
zamestnancov, ale aj pri pohľade na 
technické vysoké školy. „Nejde ani 
tak o to, ako je ohodnotená, to už sa 

celkom napravilo, no budeme musieť 
ešte zapracovať na spoločenskom 
uznaní týchto ľudí,“ hovorí Tomáš 
Kosa. „Riešením je napríklad aj spo-
lupráca s vysokými a strednými ško-
lami, ktorým stavebníctvo predsta-
vujeme ako modernú, perspektívnu 
a udržateľnú oblasť podnikania.“

HSF System ako prvá projekč-
ná spoločnosť v  česko-slovenskom 
prostredí začala využívať systém 
BIM  – building information mode-
ling, teda parametrické modelovanie. 
Túto modernú projekčnú technoló-
giu chce viac priblížiť aj študentom. 
Spolupracuje preto aj s Vysokou ško-
lou banskou v Ostrave. „Je to dlhodo-
bá spolupráca, ktorá je obojstranne 
výhodná,“ hovorí Tomáš Kosa. „Pri-
jímame ich absolventov a  niektorí 
k nám prídu na prax už počas štúdia. 
Vďaka tomu vieme, že sú to šikovní 
a kvalitní ľudia, oni zasa vedia, ako to 
u nás funguje. Hneď po škole pozna-
jú kolegov.“

Značku si firma buduje najmä cez 
podporu športových aktivít v  Žili-
ne  – žilinského triatlonu a  Detskej 
tour Petra Sagana. Minulý rok však 
prebrali záštitu aj nad nešportovou 
súťažou. „V Česku už dlhé roky fun-
guje súťaž v modelovaní z vlnitej le-
penky. Stredoškoláci v  nej vytvárajú 
autorské modely,“ vysvetľuje podni-
kateľ. „Ide nám o podporu tvorivos-
ti, prehlbovanie ich vzťahu k  stav-
bárskemu remeslu aj schopností 
spolupráce. Tento rok sú to modely 
z  vlnitej lepenky, o  rok to môže byť 
súťaž v 3D modelovaní.“ 
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