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POĎAKOVANIE
Vážené dámy, vážení páni,
ďakujeme, že využívate Kvartálnu analýzu slovenského stavebníctva Q3/2016, ktorú pre
Vás pripravila spoločnosť CEEC Research za podpory generálneho partnera Považskej
cementárne, zlatého partnera spoločnosti SGCP Weber a ďalších partnerov.
Táto štúdia je spracovaná na základe údajov získaných z viac ako 100 uskutočnených
osobných a telefonických interview s kľúčovými predstaviteľmi vybraných stavebných
spoločností. Uvedené rozhovory boli vykonané v priebehu júla a augusta 2016.
Dáta pre spracovanie kapitoly venovanej vývoju verejných zákaziek poskytol Úrad pre
verejné obstarávanie.
Okrem štandardnej analýzy celej vzorky spoločností, ponúka tento výskum detailné
informácie o postojoch hlavných segmentov podľa dvojrozmernej segmentácie vzorky
(teda z hľadiska veľkosti spoločností, ako aj stavebného zamerania účastníkov). Segmenty
rozdeľujeme na veľké a stredné/malé spoločnosti, z druhého hľadiska na segmenty
zaoberajúce sa pozemným alebo inžinierskym staviteľstvom.
Vďaka tomu môže táto Kvartálna analýza slovenského stavebníctva Q3/2016 poskytnúť
úplne vyvážené, aktuálne a dostatočne podrobné údaje o slovenskom stavebníctve,
nevyhnutné pre rozhodovanie vedúcich predstaviteľov spoločností podnikajúcich v danej
oblasti.
Poďakovať by sme chceli jednak predstaviteľom firiem, ktorí nám venovali svoj čas
a poskytli potrebné informácie pre spracovanie tejto štúdie, a jednak všetkým aktívnym
užívateľom, ktorí nám pravidelne poskytujú cenné návrhy, vďaka ktorým sme schopní lepšie
a efektívnejšie uspokojovať ich informačné potreby.

Jiří Vacek

riaditeľ spoločnosti
CEEC Research
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ZHRNUTIE
Kapitola 1

str. 5

str. 8

V prvých deviatich mesiacoch tohto roka stúpol počet
vyhlásených výberových konaní na stavebné práce zo
štátneho rozpočtu o 11,2 percenta. Ich objem ale klesol takmer o štvrtinu. O 38,8 percenta vzrástol počet
výberových konaní, ktoré štátni investori zadali konkrétnym stavebným firmám.

Stavebníctvo v januári až auguste tohto roka skončilo, v porovnaní s rokom minulým, v záporných číslach.
Stavebná produkcia za 8 mesiacov 2016 klesla o 6,0 percenta. Inžinierske staviteľstvo, oproti porovnateľnému
obdobiu minulého roka, prepadlo viaž než o pätinu. Pozemné staviteľstvo mierne vzrástlo, a to o 2,4 percenta.

Kapitola 2

Kapitola 3

str. 9

str. 16

Stavebný sektor, podľa najnovšieho výskumu v roku
2016 porastie, a to v priemere o 3,6 percenta. V kladný vývoj významného odvetvia slovenskej ekonomiky
verí osem riaditeľov z desiatich (79 percent). Ďalší pozitívny vývoj sektora prinesie rok 2017, a to v priemere o 3,1 percenta. O rastu je presvedčených 93 percent
firiem.

Riaditelia stavebných spoločností zaznamenali rast
cien v roku 2015 u 42 percent privátnych investorov
a u 38 percent verejných investorov. Ceny klesali iba
v desatine prípadov. Ďalšie zdražovanie plánuje tretina firiem v roku 2017. V priemere by malo ísť o sedempercentný nárast.

Kapitola 4

Kapitola 5

str. 19

str. 24

Stavebné firmy trpia nedostatkom subdodávateľských kapacít. Na problém si sťažujú dve tretiny spoločností. Viac než tretina riaditeľov stavebných spoločností potvrdila rast cien subdodávateľských prác.
Aj skrz výrazné vyťaženie subdodávatelia zmluvy vo
väčšine prípadov plnia.

Verejní investori sa pri výbere stavebnej firmy riadia
predovšetkým podľa ceny. Oproti tomu, privátne firmy hľadajú vyvážený pomer s kvalitou. Prílišný tlak
na cenu môže, podľa stavebných firiem, viesť k nekvalitnému prevedeniu verejnej zákazky.

Kapitola 6

Kapitola 7

str. 25

Stavebné spoločnosti bude brzdiť v raste byrokracia,
nekvalitná legislatíva, zdĺhavý proces zadávania zákaziek, nízke ceny realizovaných zákaziek a novo tiež
nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Za najmenší
problém považujú riaditelia vysokú cenu stavebného
materiálu.
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Kapitola 2

str. 26

Firmy sa budú v nasledujúcich mesiacoch snažiť
zefektívniť fungovanie ich spoločnosti. Riaditelia sa
chcú venovať tiež získavaniu zákaziek a intenzívnejšiemu kontaktu s investormi. Deväť firiem z desiatich
sa chce zapojiť do zákaziek už v prípravnej alebo projektovej fáze.
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V prvých deviatich mesiacoch tohto roka stúpol počet vyhlásených výberových
konaní na stavebné práce zo štátneho rozpočtu o 11,2 percenta. Ich objem ale
klesol takmer o štvrtinu. O 38,8 percenta vzrástol počet výberových konaní,
ktoré štátni investori zadali konkrétnym stavebným firmám.

Počet vyhlásených verejných
obstarávaní vzrástol o 11,2 %

V januári až septembri 2016 vyhlásili verejní investori o 11,2 percenta viac výberových
konaní na stavebné práce. To predstavuje celkom 2 697 zákaziek.

POČET OZNÁMENÍ O ZÁKAZKE
Celkom

Hodnota ale bola o štvrtinu
nižšia

Nadlimitné

Zákazky
stavebné

počet

medziročná zmena
v%

2012

2 030

2013

3 307



+62,9

75



+63,0

2014

2 822



-14,7

98



+30,7

2015

3 776



+33,8

92



-6,1

Január až
september 2016

2 697



+11,2

46



-16,4

počet

medziročná zmena
v%

46

Celková hodnota týchto verejných obstarávaní klesla o 24,2 percenta na 1 672 miliónov
EUR. Zo zákaziek oznámených v prvých deviatich mesiacoch roka 2016 bolo zadávateľmi
zrušených 9 percent verejných obstarávaní (7 percent objemu). Viac než tretina (34 percent)
týchto súťaží bola ukončená a našla už svojho realizátora. Avšak išlo predovšetkým
o menšie zákazky, pretože ich hodnota predstavovala len 14 percent objemu. Hodnota
zákaziek bola po ukončení o 13 percent nižšia než pri vyhlásení.
Po minulom, pre stavebníctvo veľmi dobrom roku, nastal značný prepad. Zvlášť
v dopravnom staviteľstve sa nové súťaže takmer nevypisujú a staré sa doťahujú veľmi
a veľmi pomaly. Očakávame tento rok prepad tržieb o tretinu v porovnaní s rokom
2015. Zároveň s nádejou vzhliadame k roku 2017, tu už dúfame v mierne oživenie.
Milan Svoboda
riaditeľ, predseda predstavenstva, SMS, a. s.
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HODNOTA OZNÁMENÍ O ZÁKAZKE
Celkom
Zákazky
stavebné

mil. EUR

Nadlimitné

medziročná zmena
v%

mil. EUR

medziročná zmena
v%

2012

2 340

2013

3 907



+67,0

2 656



+52,0

2014

2 517



-35,6

1 075



-59,5

2015

3 240



+28,7

1 848



+71,9

Január až
september 2016

1 672



-24,2

881



-26,6

1 747

V tomto roku je u verejných investícií badateľný pomalší rozbeh nových projektov,
financovaných z programovacieho obdobia 2014 – 2020, a to aj z dôvodu slabšej
investorskej pripravenosti. Ak k tomu pridáme dopady volieb, personálne výmeny na
jednotlivých ministerstvách a ich investorských organizáciách, výsledkom je pokles
tržieb slovenského stavebníctva aj našej spoločnosti v roku 2016.
Ján Záhradník
obchodný riaditeľ, Doprastav, a. s.

Počet ukončených výberových
konaní vzrástol o viac ako
tretinu

V prvých deviatich mesiacoch roka 2016 vzrástol počet ukončených výberových konaní na
stavebné práce, a to o 38,8 percenta.

POČET OZNÁMENÍ O ZADANÍ ZÁKAZKY
Celkom
Zákazky
stavebné

počet

2012

2 007

2013

2 655

2014

Nadlimitné

medziročná zmena
v%

medziročná zmena
v%

.

51



+32,3

39



-23,5

2 004



-24,5

56



+43,6

2015

2 302



+14,9

73



+30,4

Január až
september 2016

1 904



+38,8

32



-44,8

Zdroj: Vestník verejného obstarávania, výpočty CEEC Research
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Predpokladáme, že vyhodnotenie veľkých infraštruktúrnych projektov a začatie ich
výstavby zmierni určité napätie z ťažko predvídateľného vývoja na trhu stavebných
prác. V nasledujúcom roku očakávame mierny rast tržieb ako aj nárast zásoby práce
na dlhšie obdobie.
Magdaléna Dobišová
generálna riaditeľka, Skanska SK, a. s.
Tento rok sú pre slovenské stavebníctvo rozhodujúce najmä tri diaľničné tendre. Tie
štát začal súťažiť ešte v minulom roku a je vysoko pravdepodobné, že reálne výkony
na týchto troch stavbách sa v tomto roku už nezačnú realizovať. Rovnaká situácia je
aj pri PPP projekte – obchvat Bratislavy, kde očakávame, že stavebné práce sa začnú
realizovať tak isto až na budúci rok. Z veľkých zákaziek tu ostali len dve súťaže pre
vybudovanie priemyselného parku v Nitre pre automobilku Land Rover. Pričom ale
tento projekt určite nevykryje objem prác, ktoré sa mali už v tomto roku realizovať
na plánovaných diaľničných stavbách. Z tohto dôvodu očakávame, že výkony
slovenského stavebníctva poklesnú tento rok, oproti minulému roku, o približne 30
percent.
Marián Moravčík
generálny riaditeľ, VÁHOSTAV-SK, a. s.

Hodnota ukončených zákaziek
vzrástla iba vďaka jednej veľkej
zákazke

Aj skrz vyššie uvedený rast ukončených výberových konaní, celková hodnota investícií do
stavieb zo štátneho rozpočtu medziročne vzrástla o 28,7 percenta (na 1 477 miliónov EUR),
iba vďaka jednej veľkej zákazke zadávateľa ŽSR z júla 2016 na modernizáciu trate Púchov –
Žilina v celkovej hodnote 365 miliónov EUR. Pokiaľ by sme túto zákazku modelovo
odpočítali, dostaneme medziročný pokles hodnoty zadaných zákaziek o 3,1 percenta.

HODNOTA OZNÁMENÍ O ZADANÍ ZÁKAZKY
Celkom
Zákazky
stavebné

mil. EUR

2012

1 441

2013

2 598

2014

Nadlimitné

medziročná zmena
v%

mil. EUR

medziročná zmena
v%

.

960



+80,3

1 884



+96,4

2 413



-7,1

1 712



-9,2

2015

1 671



-30,8

860



-49,8

Január až
september 2016

1 477



+28,7

965



+59,7

Zdroj: Vestník verejného obstarávania, výpočty CEEC Research
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Stavebníctvo v januári až auguste tohto roka skončilo, v porovnaní s rokom minulým,
v záporných číslach. Stavebná produkcia za 8 mesiacov 2016 klesla o 6,0 percenta.
Inžinierske staviteľstvo, oproti porovnateľnému obdobiu minulého roka, prepadlo
viaž než o pätinu. Pozemné staviteľstvo mierne vzrástlo, a to o 2,4 percenta.

Stavebná produkcia v januári až
auguste klesla o 6 %

Stavebná produkcia slovenského stavebníctva za 8 mesiacov 2016 klesla o 6,0 percenta
(dosiahla 2 990,8 milióna EUR) oproti rovnakému obdobiu roka 2015. Produkcia
realizovaná v tuzemsku sa znížila o 6,8 percenta na 2 824,5 milióna EUR. Objem prác na
novej výstavbe vrátane modernizácií a rekonštrukcií sa znížil o 11,5 percenta. Stavebné
práce na opravách a údržbe boli, oproti rovnakému obdobiu minulého roka, vyššie
o 4,3 percenta. Produkcia v zahraničí vzrástla o 11,6 percenta. Za osem mesiacov 2016,
v porovnaní so svojim vrcholom v roku 2008, pokleslo stavebníctvo o 870 miliónov EUR, t.
j. o 30,6 percenta zo svojho porovnateľného objemu

OČAKÁVANY VÝVOJ STAVEBNÍCTVA
2012 – 2017
87 %

65 %

8%

(10 % nevie)

64 %

(9 % nevie)

65 %

(4 % nevie)

70 %

78 %

Očakávaný vývoj stavebníctva
(vážený priemer)

(4 % nevie)

79 %

(4 % nevie)

79 %

38 %

35 %

(0 % nevie)

21 %

(2 % nevie)

80 %

(0 % nevie)

(1 % nevie)

60 %

37 %

4,7

(2 % nevie)

28 %

16 %

3,7

3,4

(0 % nevie)

(6 % nevie)

3,6

40 %
3,1

20 %

2,4
1,6

1,2

0%

0%

-0,2
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25 %

-4 %

-3,9
-4,6

-6 %
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63 %
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Darilo sa pozemnému
staviteľstvu

Z pohľadu stavebného zamerania vykázalo pozemné staviteľstvo rast, oproti rovnakému
obdobiu roka 2015, o 2,4 percenta a oproti porovnateľnému obdobiu roka 2008 pokles
o 38,2 percenta. Inžinierske stavby, v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2015, klesli
o 22,8 percenta a oproti porovnateľnému obdobiu roka 2008 o 9,1 percenta.

Stavebníctvo v roku 2016
porastie o 3,6 %

Stavebný sektor, podľa najnovšieho výskumu, v roku 2016 porastie, a to v priemere o 3,6
percenta. V kladný vývoj významného odvetvia slovenskej ekonomiky verí osem riaditeľov
z desiatich (79 percent).
Očakávame výkyvy v priebehu roka, ale celkovo stavebníctvo porastie.
Predpokladáme, že sa tento vývoj zachová aj v roku 2017. Objem našich tržieb by mal
taktiež mierne rásť.
Marián Hybler
obchodno-výrobný riaditeľ, REMESLO stav, s. r. o.

OČAKÁVANY VÝVOJ STAVEBNÍCTVA V SEGMENTOCH
2016 – 2017
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Predpokladáme, že bude pokračovať pozitívny trend minulého roka.
Zdeněk Pokorný
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, VCES, a. s.

Dariť sa bude malým firmám
a pozemným spoločnostiam

V tomto roku sa, podľa riaditeľov a popredných predstaviteľov stavebných spoločností,
bude dariť predovšetkým spoločnostiam malým a stredným a tým, ktoré sú zamerané
na pozemnú výstavbu. Spoločnosti očakávajú rast sektora o 4,0 percenta, respektíve 4,6
percenta. Veľké spoločnosti a tie zamerané na inžiniersku výstavbu zhodne predikujú
stagnáciu sektora (0,6 percenta, respektíve 0,8 percenta).
Makroekonomické ukazovatele, ako sú HDP, či rast spotreby domácností, nasvedčujú
pozitívnemu vývoju v stavebníctve. Kladný vývoj zaznamenáva celé pozemné
staviteľstvo, dobré vyhliadky majú i inžinierske stavby. Rok 2017 môže byť dobrý.
Milan Milanovič
riaditeľ, PS STAVBY, s. r. o.

Rast trhu v roku 2017 predikuje
79 % firiem

Ďalší pozitívny vývoj sektora prinesie rok 2017, a to v priemere o 3,1 percenta. O rastu
je presvedčených 79 percent firiem. Najlepšie výsledky očakávajú riaditelia veľkých
spoločností – rast o 4,3 percenta. Riaditelia spoločností zameraných na pozemnú výstavbu
predikujú rast o ďalších 3,4 percenta.
Nárast stavebnej produkcie očakávam v roku 2017, a to do 10 % oproti roku 2016.
Bude výsledkom nových stavieb železnice a diaľnic D1 a D3, ale predovšetkým
začatím prác na projekte PPP D4/R7. U našej spoločnosti očakávam v budúcom roku
miernejší nárast tržieb do 5 %.
Ján Záhradník
obchodný riaditeľ, Doprastav, a. s.

Tržby porastú iba niektorým
spoločnostiam

V roku 2016 porastú tiež tržby stavebných spoločností, ale iba o niečo málo rýchlejšie,
než porastie samotný sektor (rast o 3,9 percenta). Veľké firmy a spoločnosti zamerané
na inžiniersku výstavbu avšak očakávajú mierny prepad výnosov, a to o 0,8 percenta,
respektíve o 0,4 percenta. V roku 2017 by sa už, podľa najnovšieho výskumu, malo dariť
všetkým. Tržby by, podľa 79 percent riaditeľov, mali rásť o 3,3 percenta.
Naše tržby v roku 2016 neporastú oproti roku 2015.
Adriana Paholíková
HBH Projekt
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OČAKÁVANÝ VÝVOJ TRŽIEB
2012 – 2017
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OČAKÁVANY VÝVOJ TRŽIEB V SEGMENTOCH
2016 – 2017
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Firmy majú najviac vyťažené
kapacity od roku 2008

Podiel firiem

10 %

Stavebné spoločnosti sú najviac vyťažené od roku 2008. Riaditelia spoločností hlásia
naplnenie kapacít na 91 percent. V roku 2008 mali firmy iba o jeden percetný bod viac
vyťažených zamestnancov/strojov. Najhoršie na tom boli v dobe výskumu firmy zamerané
na inžiniersku výstavbu – evidovali 17 percent voľných kapacít.
Naše kapacity sú vyťažené na 100 % a naďalej je veľký tlak na potrebu pracovnej
sily. Ale taký luxus ako je prijímanie ľudí si nemôžeme dovoliť a… nakoniec, voľní
kvalitní remeselníci na pracovnom trhu ani nie sú. Snažíme sa a budeme aj naďalej
vyhľadávať spoľahlivých živnostníkov.
Miroslav Gatial
konateľ, STAVTEES, s. r. o.
Kapacity máme dnes vyťažené nadpriemerne. V najbližších 12 mesiacoch plánujeme
prijímať nových zamestnancov. Aktuálne je to hlavne nábor z radov absolventov, čo
robíme takmer každý rok.
Magdaléna Dobišová
generálna riaditeľka, Skanska SK, a. s.
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Vlastné kapacity máme vyťažené asi na 80 %, nebudeme prepúšťať. Čakáme na
začatie prác stavby železnice a diaľnice, ktoré začnú na jeseň, respektíve na jar
2017. Tento posun začatia prác na veľkých stavbách vyvoláva zvýšené náklady na
ich udržanie vo firme. Na trhu špecializovaných personálnych kapacít očakávam
v najbližšej dobe určité turbulencie, nakoľko zahraničné firmy úspešné v projekte PPP
sa budú snažiť získať odborné kapacity z domácich firiem za každú cenu.
Ján Záhradník
obchodný riaditeľ, Doprastav, a. s.
Vzhľadom na vývoj na slovenskom stavebnom trhu sme, rovnako ako iné stavebné
spoločnosti, optimalizovali počet našich zamestnancov tak, aby sme vykryli stratu
z tých zákaziek, ktoré sa síce mali realizovať, avšak reálne sa do dnešného dňa
nezačali budovať.
Marián Moravčík
generálny riaditeľ, VÁHOSTAV-SK, a. s.
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Najviac zákaziek majú veľké
firmy (10,2 mesiacov)

Riaditelia stavebných spoločností majú v súčasnej dobe zazmluvnené zákazky na sedem
mesiacov. Najlepšie sú na tom so zásobníkom práce tradične veľké spoločnosti (10,2
mesiacov). Veľmi dobre si vedú tiež spoločnosti zamerané na inžiniersku výstavbu (8,4
mesiacov). Malé a stredné spoločnosti a firmy zamerané na pozemnú výstavbu majú práce
na pol roka (6,5 mesiacov).
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Viac než polovica spoločností (54 percent) má rovnako práce ako pred rokom. Tretina
firiem (32 percent) potvrdila nárast zákaziek. Úbytok hlási len 14 percent stavebných
spoločností.
Naše kapacity sú vyťažené takmer na 100 %. Ak chceme ako firma rásť, musíme
hľadať nových ľudí, čo je dnes veľmi náročné.
Milan Milanovič
riaditeľ, PS STAVBY, s. r. o.

Kapacity v tomto čase sú vyťažené na 70 %. Ak nedôjde v najbližšom období v náprave
vo vývoji stavebníctva, budeme nútení prepúšťať kapacity.
Ondrej Patlevič
generálny riaditeľ a konateľ, STAVOMONT SP Snina, s. r. o.

Nedostatok zákaziek nás donútil redukovať počet našich kmeňových zamestnancov.
Niektorých sme previedli na práce do zahraničia.
Milan Svoboda
riaditeľ, predseda predstavenstva, SMS, a. s.

S vyťaženosťou našich kapacít sme spokojní a našim cieľom je prijať ďalších odborne
zdatných ľudí do riadenia stavebných prác a prípravy.
Marián Hybler
obchodno-výrobný riaditeľ, REMESLO stav, s. r. o.

ZAZMLUVNENÉ ZÁKAZKY V POROVNANÍ S ROVNAKÝM OBDOBÍM
MINULÉHO ROKA V SEGMENTOCH
(odpovede v %)

Viac
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Veľké spoločnosti

43

43

14

Stredné/malé firmy

30

56

14

Pozemné staviteľstvo

33

57

10

Inžinierske staviteľstvo

30

44

26

Rok 2016 nenaplnil prognózy o raste stavebných prác. Naše kapacity sme nastavili
na prognózovaný objem stavebných prác, ktorý sa však nenaplnil. Veríme však, že
kapacity budeme vedieť vyťažiť začiatkom jesene a v roku 2017.
Miroslav Beka
riaditeľ, HOCHTIEF SK
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ZAZMLUVNENÉ ZÁKAZKY
(porovnanie s minulým rokom)
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Firmy uspejú v 34 % výberových
konaní

Stavebné spoločnosti v priemere získajú každú tretiu zákazku (34 percent), o ktorú sa
uchádzajú (merané objemom). Veľké firmy uspejú v pätine podaných ponúk (19 percent).
U malých a stredných firiem a spoločností zameraných na pozemnú a inžiniersku výstavbu
úspešnosť prekračuje tridsať percent.

Tretina firiem plánuje do konca
roka nábory

Vzhľadom k vyššie uvedeným informáciám chce tretina firiem (34 percent) prijímať nových
zamestnancov už v druhej polovici roka 2016. Necelé dve tretiny spoločností (62 percent)
zachová v nasledujúcich mesiacoch rovnaký stav počtu zamestnancov. Z radov veľkých
firiem plánuje nábor dokonca 61 percent spoločností.
Potrebujeme prijať nových ľudí, no na trhu je vhodných kandidátov nedostatok.
Adriana Paholíková
HBH Projekt

Naše kapacity sú z veľkej časti vyťažené. Prijímať nových ľudí sa však nechystáme. Oni
totiž ani nie sú.
Ján Kozáček
výkonný riaditeľ pre CZ/SK, RAMIRENT, s. r. o.
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Riaditelia stavebných spoločností zaznamenali rast cien v roku 2015
u 42 percent privátnych investorov a u 38 percent verejných investorov. Ceny
klesali iba v desatine prípadov. Ďalšie zdražovanie plánuje tretina firiem v roku
2017. V priemere by malo ísť o sedempercentný nárast.

Ceny stavebných prác v roku
2015 rástli u štyroch stavieb
z desiatich

Rast cien stavebných prác v roku 2015 zaznamenali riaditelia stavebných firiem vo väčšej
miere u privátnych investorov. Vyššie ceny zaznamenali firmy v 42 percentách prípadov.
Ceny u verejných investorov rástli v 38 percentách prípadov. Pokles cien potvrdili riaditelia
spoločností jednej z desiatich firiem (12 percent u privátnych investorov a 13 percent
u verejných investorov).

ZAZNAMENALI STE ZMENU CIEN STAVEBNÝCH
PRÁC OPROTI ROKU 2015?
(odpovede v %)
100 %

60 %

12

13

40 %

42

38

Verejní investori
Rast

20 %

Privátni investori
Pokles

odpovede v %

80 %

46

49

0%

Bez zmeny

Nenazval by som to zdražovanie. Marže sú tak nízko, že je to dlhodobo neúnosné. Je
potrebné upraviť ceny.
Jaroslav Varga
konateľ, IZOLA Košice, s. r. o.
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Otázka cien stavebných prác je v ostatnom období, predovšetkým v súvislosti
s výstavbou diaľnic, zjednodušovaná a skresľovaná. Dodávatelia sú médiami aj
odborníkmi kritizovaní za predražené stavby, a to bez detailnej znalosti projektov.
Na porovnanie často slúži predpokladaná hodnota zákazky verejného obstarávateľa,
ktorá je však často nesprávne a subjektívne nastavená. Myslím si, že ceny stavebných
prác mierne porastú. Dôvodom je vysoký nárast rozsahu prác v budúcom roku,
pretože sa začnú budovať nové úseky diaľnic, obchvat Bratislavy a vysoký počet
stavieb kanalizácií a ČOV. Ceny vstupných materiálov budú určitú dobu udržateľné,
časom však vzrastú. Rásť budú aj ceny špecializovaných prác, napríklad zakladanie,
pretože bude vysoký dopyt po tomto druhu prác. To, čo rozhodujúcou mierou
prispeje k zvyšovaniu cien, je cena práce. Zvyšujú sa náklady na kvalifikovaných
ľudí. Pokračujú snahy zahraničných firiem, vstupujúcich na náš trh, získať hotových
kvalitných odborníkov. Ak si firmy chcú udržať kvalitných ľudí, budú musieť náklady
na nich zvyšovať.
Ján Záhradník
obchodný riaditeľ, Doprastav, a. s.

V roku 2017 bude zdražovať
32 % firiem

Ďalší rast cien potvrdila tretina (32 percent) riaditeľov stavebných spoločností pre rok 2017.
V priemere by malo dôjsť k zvýšeniu stavebných prác o 7 percent. Dve tretiny spoločností
(66 percent) zachovajú v roku 2017 stávajúcu cenovú hladinu. Firmy zamerané na pozemnú
výstavbu plánujú zdražovanie v 38 percentách prípadov. Zo spoločností zameraných na
inžiniersku výstavbu plánuje zdražiť iba 15 percent riaditeľov.
Prípadný rast cien našich prác v budúcich kontraktoch je naviazaný na ceny
hlavných stavebných komodít a rast miezd zamestnancov v stavebníctve. Väčšina
našich kontraktov už uzatvorených má stanovenú cenu tak, že nie je možné ju meniť
v závislosti od situácie na trhu.
Magdaléna Dobišová
generálna riaditeľka, Skanska SK, a. s.
Keď rastie dopyt, rastú aj ceny. Tie naše sa budú primerane prispôsobovať k vstupom.
Miroslav Gatial
konateľ, STAVTEES, s. r. o.

Ceny stavebných prác aj pre nedostatok zákazky budú stagnovať, čo nedáva firmám
možnosť rásť.
Milan Svoboda
riaditeľ, predseda predstavenstva, SMS, a. s.

Mzdová zložka ceny stavebných prác porastie, materiálová zložka bude väčšinou
stagnovať.
Marián Hybler
obchodno-výrobný riaditeľ, REMESLO stav, s. r. o.
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Všetko nasvedčuje rastu cien. Ak má dnes kvalitná firma dopyt násobne prekračujúci
jej kapacity, tak samozrejme uprednostní zákazky s vyššou maržou.
Milan Milanovič
riaditeľ, PS STAVBY, s. r. o.

BUDETE V BUDÚCOM ROKU ZVYŠOVAŤ
CENY VAŠICH PRÁC?
Nie, znižovať

2%

Áno

32 %

Nie, bez zmeny

66 %
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Stavebné firmy trpia nedostatkom subdodávateľských kapacít. Na problém
si sťažujú dve tretiny spoločností. Viac než tretina riaditeľov stavebných
spoločností potvrdila rast cien subdodávateľských prác. Aj skrz výrazné
vyťaženie subdodávatelia zmluvy vo väčšine prípadov plnia.

68 % firiem eviduje nedostatok
subdodávateľov

Dve tretiny stavebných spoločností majú problém zaistiť dostatok subdodávateľských
firiem. Štvrtina firiem si sťažuje na nedostatok všetkých typov subdodávateľských
kapacít. Necelá polovica (43 percent) má problém zaistiť niektoré profesie. Na nedostatok
subdodávok si najmenej sťažujú veľké firmy (43 percent z nich nemá problém zaistiť
dostatok subdodávateľov) a spoločnosti z inžinierskych stavieb (37 percent z nich nemá
problém zaistiť dostatok subdodávateľov).
S väčšinou našich subdodávateľov spolupracujeme dlhodobo, takže vieme, čo
môžeme od seba navzájom očakávať. Problémy nastávajú pri kolízií termínov
viacerých zákaziek, kedy sa jednotlivé harmonogramy musia precízne koordinovať
a rozpis práce je nastavený doslova hodinu po hodine.
Milan Milanovič
riaditeľ, PS STAVBY, s. r. o.
Pracujeme s osvedčenými subdodávateľmi, dôležitá je pre nás nielen cena, ale aj ich
referencie či skúsenosti. Pokiaľ firmy nemali dostatok zákaziek, nebol s ich prístupom
problém. So vzrastajúcou naplnenosťou kapacít rastie aj cena ich prác. Uvidíme,
ako sa budú vyvíjať subdodávateľské vzťahy v období zvýšeného rozsahu prác
a nedostatku kvalitných kapacít na trhu.
Ján Záhradník
obchodný riaditeľ, Doprastav, a. s.

MÁTE PROBLÉM SO ZAISTENÍM DOSTATOČNÝCH
SUBDODÁVATEĽSKÝCH KAPACÍT?
Áno

25 %
Niektorých

43 %

Nie

32 %
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Ceny subdodávateľov sa, oproti roku 2015, podľa 37 percent riaditeľov stavebných
spoločností, zvýšili. Iba 6 percent spoločností zaznamenalo pokles cien subdodávateľských
prác. Polovica veľkých spoločností a štyri firmy z desiatich z odboru pozemnej výstavby
nakupujú drahšie práce.
Subdodávatelia rýchlo reagujú na zmeny na stavebnom trhu, čo sa prejavuje i ich
vyššími cenami. Subdodávateľov si vyberáme podľa kvality realizovaných prác a tiež
ich ceny. Našim záujmom je nadviazať s nimi dlhodobú spoluprácu.
Zdeněk Pokorný
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, VCES, a. s.

ZMENILI SA CENY SUBDODÁVATEĽSKÝCH
PRÁC OPROTI ROKU 2015?
5

5

14

7

100 %

36

55

60

63

60 %
40 %

50

Veľké firmy

Malé/stredné
firmy
Vzrástli
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Kvalita práce subdodávateľov, podľa riaditeľov stavebných spoločností, vzrástla iba v 17
percentách prípadov. Každá desiata subdodávateľská firma údajne dodáva menej kvalitnú
prácu než v roku 2015. Riaditelia veľkých spoločností odpovedali úplne opačne než malé
a stredné spoločnosti. Podľa nich dodáva horšiu prácu až 17 percent subdodávateľov a iba
8 percent pracuje lepšie než v roku 2015.
Spolupráca so subdodávateľmi má zhoršujúci sa trend. Na trhu je v súčasnej
dobe pretlak dopytu na zhotovovanie stavebných, čo má za následok zvyšovanie
cien subdodávateľských prác, ako aj zhoršujúci sa prístup k plneniu zmluvných
podmienok. Pri výbere subdodávateľov kladieme v prvom rade dôraz na doterajšiu
spoluprácu a následne na referencie z ich doterajšej činnosti (kvalita prác, plnenie
termínov, cena).
Ladislav Barčák
riaditeľ, SKELETON, a. s.
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Spoluprácu so subdodávateľmi máme stabilnú a korektnú, väčšinou využívame už
overených subdodávateľov z predošlých stavebných zákaziek. Pri výbere okrem ceny
je pre nás dôležitá aj spoľahlivosť a kvalita realizovaných prác a požadované platové
podmienky.
Marián Hybler
obchodno-výrobný riaditeľ, REMESLO stav, s. r. o.

ZMENILA SA KVALITA SUBDODÁVATEĽSKÝCH
PRÁC OPROTI ROKU 2015?
Zhoršila sa

Zlepšila sa

10 %

17 %

Je rovnaká

73 %

Kvalita prác je nadpriemerná

Riaditelia stavebných spoločností vo výskume tiež odpovedali na otázku, ako hodnotia
kvalitu subdodávateľských prác. Pre jej ohodnotenie mali použiť stupnicu od jednotky
do desiatky, kde jednotka znamená veľmi zle odvedenú prácu a desiatka veľmi dobre
odvedenú prácu. Riaditelia spoločností kvalite prisúdili číslo 6,3. Odpovede spoločností
v závislosti na odbore a zameraní sa líšili minimálne.
Čo subdodávateľ, to špecifikum, no je väčší problém stlačiť cenu a s niektorými je
problém plnenia termínov kvôli ich vyťaženosti aj na iných zákazkách.
Adriana Paholíková
HBH Projekt

Subdodávatelia zmluvy plnia

Iba osem percent subdodávateľov v roku 2015 nezrealizovalo zmluvne dohodnutú
prácu. Najmenšie problémy s plnením záväzkov majú veľké spoločnosti. Tie potvrdili päť
percent zrušených zmlúv. Odpovede riaditeľov stavebných spoločností sa ale pohybovali
v značnom rozsahu.
So subdodávateľmi je spolupráca dobrá, vytvorená na dlhoročnej existencii
a vzájomnej dôvere. Toto nechceme meniť.
Miroslav Gatial
konateľ, STAVTEES, s. r. o.
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Stavebné spoločnosti sa pri výbere subdodávateľa nerozhodujú len podľa ceny.
V Kvartálnej analýze slovenského stavebníctva Q3/2016 priradili tomuto faktoru číslo 6,7
z maximálnych možných desiatich, kde desiatka má najväčší vplyv na rozhodnutie o výbere
dodávateľa. Pre firmy je najdôležitejšia dlhodobá spolupráca a kvalita materiálov, ktoré
subdodávateľ na stavbe použije (oboje 8,1 z maximálnych 10). Pre spoločnosti z odboru
inžinierskych stavieb je najdôležitejší termín dodania (8,1 z maximálnych 10). U veľkých
spoločností je tento faktor taktiež na prvom mieste spolu s dlhodobou spoluprácou
(8,4 z maximálnych 10). Veľké firmy ale hneď na tretie miesto, avšak úplne od odpovedí
všetkých ostatných, umiestnili práve cenu.
Snažíme sa o vytváranie dobrých a dlhodobých vzťahov so subdodávateľmi.
Z posledného obdobia, keď mali niektorí dodávatelia zlé skúsenosti z minulosti
s platobnou morálkou, bolo cítiť z ich strany zvýšenú opatrnosť pri uzatváraní
zmlúv. Dodávateľov si vyberáme podľa skúseností z minulosti. Spoľahlivosť v kvalite
a plnení termínov, prístup k bezpečnosti práce a schopnosť reagovať na zmeny sú asi
najvýznamnejšie kritériá pre výber dodávateľov. Negatívna skúsenosť je s niektorými
subdodávateľmi, ktorí aj podpíšu zmluvu s dohodnutou cenou, ale nemajú problém
sa zo dňa na deň zbaliť a odísť zo stavby, lebo konkurencia im jednorazovo dáva
o pár centov viac a možno nie je taká striktná, čo sa týka bezpečnosti práce. Takíto
subdodávatelia putujú zo stavby na stavbu ako putovný pohár, a neuvedomujú si, že
stavebný boom nie je trvalá záležitosť a vzájomné vzťahy sa budujú dlhodobo.
Magdaléna Dobišová
generálna riaditeľka, Skanska SK, a. s.
Využívame zväčša dlhodobo odskúšaných subdodávateľov.
Jaroslav Varga
konateľ, IZOLA Košice, s. r. o.

PODĽA ČOHO SA ROZHODUJETE PRI VÝBERE
SUBDODÁVATEĽSKEJ FIRMY?
Dlhodobá spolupráca s
danou firmou

Termín dodania
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Máme databázu overených subdodávateľov, ktorí museli preukázať kvalitu a odbornú
spôsobilosť. Ceny sa vždy menia podľa dopytu a ponuky na stavebnom trhu.
Miroslav Beka
riaditeľ, HOCHTIEF SK
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Verejní investori sa pri výbere stavebnej firmy riadia predovšetkým podľa ceny.
Oproti tomu, privátne firmy hľadajú vyvážený pomer s kvalitou. Prílišný tlak na
cenu môže, podľa stavebných firiem, viesť k nekvalitnému prevedeniu verejnej
zákazky.

Súkromní investori viac
zohľadňujú kvalitu

Privátni investori sa pri výbere stavebnej firmy nechávajú viac ovplyvniť kvalitou než
investori verejní. V Kvartálnej analýze slovenského stavebníctva Q3/2016 riaditelia
stavebných firiem odpovedali na otázku, čo sú priority zadávateľa z pohľadu hodnotenia
kvality a ceny. Pre ohodnotenie mali stupnicu od jednotky do desiatky, kde jednotka
znamenala, že zadávateľ kladie dôraz na cenu. Výber desiatky značil maximálny dôraz na
kvalitu. Riaditelia stavebných spoločností ohodnotili rozhodovanie privátnych investorov
číslom 4,6 a investorov verejných číslom 3,5.
Radi by sme zdražovali, aby sme pokryli naše najzákladnejšie náklady. No žiaľ, pokiaľ
vo výberových konaniach bude existovať jedno kritérium t. j. cena, nemôže dôjsť
k rastu cien.
Ondrej Patlevič
generálny riaditeľ a konateľ, STAVOMONT SP Snina, s. r. o.
Spolupráca sa v zásade nemení. Ceny klesajú a požiadavka na kvalitu stále rastie.
Rast kvality je samozrejme v poriadku. Musí tomu potom odpovedať avšak aj cena.
Stavebné firmy si vyberáme iba s ohľadom na ich platobnú morálku.
Ján Kozáček
výkonný riaditeľ pre CZ/SK, RAMIRENT, s. r. o.

56 % verejných stavieb je kvôli
tlaku na cenu nekvalitných
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Viac než polovica stavieb (56 percent) hradených verejnými investormi je pritom vďaka
prílišnému tlaku na cenu, podľa riaditeľov stavebných spoločností, nedostatočne
kvalitných. Na odpovediach sa zhodli firmy bez rozdielu zamerania a veľkosti.
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Stavebné spoločnosti bude brzdiť v raste byrokracia, nekvalitná legislatíva,
zdĺhavý proces zadávania zákaziek, nízke ceny realizovaných zákaziek a novo
tiež nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Za najmenší problém považujú
riaditelia vysokú cenu stavebného materiálu.
Riaditelia stavebných spoločností sú najviac limitovaní byrokraciou, zdĺhavými procesmi
zadávania zákaziek a nekvalitnou legislatívou. Na stupnici od nuly do desiatky, kde
desiatka najviac limituje firmy v rýchlejšom raste, tento faktor označili číslom 7,3. Za druhý
najväčší problém a limit rastu spoločností označili riaditelia firiem nízke ceny realizovaných
zákaziek (7,1 z maximálnych 10). Stavebné spoločnosti vidia ako problém svojho budúceho
fungovania tiež nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily (6,1 z maximálnych 10). Zatiaľ čo,
prvý a druhý faktor (byrokracia, zdĺhavý proces zadávania zákaziek a nekvalitná legislatíva,
nízke ceny realizovaných zákaziek) považovali riaditelia stavebných spoločností za limit
rastu už v roku 2015, nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily ešte v roku 2015 ohodnotili
číslom 4,8.

Najväčší problémom je
byrokracia a nekvalitná
legislatíva
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Firmy sa budú v nasledujúcich mesiacoch snažiť zefektívniť fungovanie
ich spoločnosti. Riaditelia sa chcú venovať tiež získavaniu zákaziek
a intenzívnejšiemu kontaktu s investormi. Deväť firiem z desiatich sa chce
zapojiť do zákaziek už v prípravnej alebo projektovej fáze.

Firmy chcú zefektívniť svoje
fungovanie

Pre stavebné spoločnosti bude v nasledujúcich dvanástich mesiacoch prioritou zvýšenie
efektivity fungovania spoločnosti. Na stupnici od nuly do desiatky, kde desiatka označuje
maximálnu prioritu, označili tento faktor číslom 6,9. Druhým najdôležitejším bude pre
firmy získavanie zákaziek a intenzívnejší kontakt s investormi. Na stupnici od nuly do
desiatky, kde desiatka označuje maximálnu prioritu, označili tento faktor číslom 6,8.
Prioritne to bude udržanie stabilizácie spoločnosti tak vo finančnej, personálnej
a technicko-mechanizačnej oblasti. Chceme pokračovať v nastúpenom trende
z roku 2015 a ešte výraznejšie sa presadiť na domácom trhu. Sústredíme sa ale aj na
rozširovanie technologického vybavenia v mostných a cestných technológiách a na
ich efektívnejšie využívanie v nových projektoch.
Ján Záhradník
obchodný riaditeľ, Doprastav, a. s.
Všetko je o ľuďoch a tam smerujú i naše priority. Zlepšovanie motivácie ľudí vo firme,
dopĺňanie nášho tímu o nových členov sú niektoré z priorít.
Milan Milanovič
riaditeľ, PS STAVBY, s. r. o.

Dúfam, že budeme stavať! Stálou prioritou je zvyšovanie bezpečnosti práce na
stavbách, kde je pred nami stále veľa práce.
Magdaléna Dobišová
generálna riaditeľka, Skanska SK, a. s.

Radi by sme sa venovali už konečne výstavbe. Veríme, že proces obstarávania bude
v krátkej dobe ukončený a budeme sa môcť venovať stavbám. Zároveň veríme, že
proces obstarávania ďalších stavieb bude zahájený tak, aby vytvoril priestor pre
ďalšie obdobia v poslednom plánovacom období finančnej pomoci EÚ.
Miroslav Beka
riaditeľ, HOCHTIEF SK
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KTOREJ Z NASLEDUJÚCICH OBLASTÍ SA BUDETE VENOVAŤ
V NASLEDUJÚCICH 12 MESIACOCH PRIORITNE?
Zvýšenie efektivity
fungovania spoločnosti

Vymáhanie
Zapojenie do zákaziek už pohľadávok a právne Výber strategickroky voči
kého partnera
v prípravnej alebo
investorom
pre podnikanie
projektovej fáze
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KONTAKTY
The Central and Eastern European Construction (CEEC) Research
CEEC Research je najväčším výskumom stavebníctva v krajinách strednej a východnej
Európy. Bol založený v roku 2005 a odvtedy bezplatne poskytuje štúdie o aktuálnom stave
a očakávanom vývoji stavebníctva v desiatich krajinách strednej a východnej Európy.
Všetky naše štúdie a analýzy sú založené výhradne na údajoch získaných z pravidelných
štrukturovaných rozhovorov s kľúčovými predstaviteľmi vybraných najväčších, stredných
i malých stavebných spoločností.
CEEC Research okrem pravidelných a bezplatných analýz stavebníctva organizuje aj
Stretnutia lídrov stavebných spoločností, ktorých sa zúčastňujú generálni riaditelia
najvýznamnejších stavebných, projektových i developerských spoločností, prezidenti
najväčších zväzov, cechov a komôr z oblasti stavebníctva a taktiež aj ministri a najvyšší
predstavitelia štátov vybraných krajín.
Jiří Vacek
Riaditeľ spoločnosti
CEEC Research, s. r. o.
Tel.: +421 949 213 170
Tel.: +420 774 325 111
E-mail: vacek@ceec.eu
www.ceec.eu

Považská cementáreň, a. s., Ladce
Považská cementáreň, a. s., Ladce je najstaršia cementáreň na Slovensku, ktorá sa stala
realizáciou významných investícií jednou z najmodernejších v stredoeurópskom regióne.
Už 125 rokov prinášajú generácie ladeckých cementárov špičkové cementy všetkých
pevnostných tried, ktorými zlepšujeme kvalitu života obyvateľov na Slovensku. Komerčný
úspech cementov z Ladiec pramení z nadštandardnej úrovne fyzikálno-chemických
vlastností ako aj z ústretového plnenia požiadaviek našich spokojných zákazníkov.
Používaním progresívnych technológií v oblasti využívania alternatívnych palív chránime
životné prostredie a stali sme sa lídrom vo využívaní ekotechnológií v cementárenskom
priemysle. „Pomáhame realizovať Vaše plány“ www.pcla.sk
Považská cementáreň, a. s.
ul. Janka Kráľa
018 63 Ladce
www.pcla.sk
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Fax: +421/42/4603 386
E-mail: pcla@pcla.sk
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Saint-Gobain Weber
Saint-Gobain Weber patrí medzi popredné subjekty v oblasti priemyselnej výroby
fasádnych materiálov a materiálov na povrchovú úpravu v interiéroch.
Pre stvárnenie fasád na novostavbách a pre potreby rekonštrukcií starších objektov
ponúka Saint-Gobain Weber širokú paletu materiálov, ktorých sortiment je výsledkom
dlhoročného sledovania požiadaviek zákazníkov. Každá stavba je navrhnutá na mieru
podľa potreby.
Vo všeobecnosti odborník zo stavebníctva spája s menom Saint-Gobain Weber
garantovanú a overenú kvalitu s dlhoročnou skúsenosťou.
Saint-Gobain Construction Products, s. r. o.
divízia Weber – Terranova
Stará Vajnorská 139
831 04 Bratislava
www.weber-terranova.sk

Tel.: +421 (2) 44 45 30 22
Fax: + 421 (2) 44 45 11 07
E-mail: info@weber-terranova.sk

29

KVARTÁLNA ANALÝZA SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA Q3/2016

www.ceec.eu

ŠTOR CAD – GRAITEC, s. r. o.

Prví v inováciách.

ŠTOR CAD = CAD/BIM/IT spoločnosť pôsobiaca na tuzemskom trhu vyše 23 rokov.
Špecializujeme sa na optimalizované riešenia od návrhu po implementáciu CAD/ BIM
pre projekčné, konštrukčné spoločnosti a architektonické kancelárie.
ŠTOR CAD, Slovensko je 12 krajinou a 29 kanceláriou z celého sveta, ktorá je súčasťou
celosvetovo pôsobiacej spoločnosti Graitec. Posilnili sme akvizíciou (ŠTOR CAD + GRAITEC)
svoju pozíciu na trhu a stali sme sa technicky najsilnejším a najväčším Autodesk
Platinum Partnerom a vývojárom na Slovensku. Autodesk Platinum Partner je najvyššie
možné partnerstvo spoločnosti Autodesk. Čo znamená garanciu odbornosti pri navrhovaní
správneho riešenia pre Vaše potreby a excelentnej technickej podpory. Špecializujeme sa
na implementácie CAD/BIM riešení do dennej praxe na reálnych projektoch, začlenením
našich špecialistov do pracovného prostredia klienta.
Graitec group má vyše 100 úspešných BIM implementácií vo významných
spoločnostiach v našom regióne a v Európe. To je Naša ponuka a záruka pre Váš správny
výber partnera. Pre našich klientov je k dispozícií team takmer 40 aplikačných
inžinierov v pobočkách Graitec group v SR, ČR, PL. Náš team vývojárov vytvára doplnkové
aplikácie podľa tuzemských projekčných zvyklostí a noriem pre optimalizáciu nami
dodávaných softvérových riešení na špecifické potreby lokálneho trhu, ale i priamo
jednotlivých klientov.
Inovácie = investície do konkurenčnej výhody našich obchodných partnerov.
Jediný limit, ktorý máte, je ten čo si sami vytvoríte.
Naše riešenia Vaše limity zvládnu.
ŠTOR CAD – GRAITEC, s. r. o.
Čajakova 19, Bratislava
02/571 00 800
www.stor.sk / www.CADcentrum.sk
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Ramirent
Spoločnosť Ramirent ponúka na prenájom veľké aj malé mechanizácie, kontajnery, lešenia,
či pracovné plošiny. Náš strojový park spĺňa najvyššie kritéria kvality a bezpečnosti. Okrem
prenájmu ponúkame svojim klientom ďalšie služby ako prenájom stroja s obsluhou,
poradenské služby, či servis a predaj náhradných dielov. Ramirent je organizáciou, ktorá
pracuje na základe vysokej úrovne ochrany zdravia, bezpečnosti a ochrany životného
prostredia. Prenájom je podľa definície priateľského riešenia pre životné prostredie:
prenájom stavebných strojov je pro-environmentálna možnosť v porovnaní s jeho kúpou.
Ramirent, spol. s r. o.
Opletalova 65
84107 Bratislava, Slovenská republika
www.ramirent.sk

TYROS LOADING SYSTEMS SK, s. r. o.
Spoločnosť Tyros Loading Systems, s. r. o. pôsobí vo svojom obore dodávok vrátovej
a nakladacej techniky na slovenskom trhu od roku 2000. Zakladatelia firmy si v priebehu
rozvoja vybrali silného európskeho partnera a v roku 2004 sa stali členmi európskej skupiny
Loading Systems s výrobnými závodmi v Holandsku a Českej republike a obchodnoservisnými spoločnosťami po celej Európe.
Portfólio spoločnosti tvorí dodávka a montáž nakladacej techniky – hydraulické rampy,
nožnicové plošiny, sklopné plechy atď. a vrátovej techniky – sekčné priemyselné vráta,
rolovacie vráta, rýchlobežné vráta, vráta s požiarnou odolnosťou, garážové brány atď.
Produkty sú vysokokvalitné, certifikované a ponúkané zákazníkovi presne na mieru, na
základe ním zadaných požiadaviek. Vďaka profesionalite tímu firma vie, ako uspokojiť
požiadavky aj najnáročnejších klientov a dlhoročné skúsenosti firme dovoľujú realizovať
najnáročnejšie a najväčšie projekty.
Súčasťou spoločnosti je aj servisné oddelenie, ktoré ponúkne konečnému užívateľovi
servisný program na mieru. Okrem povinných revízií a pravidelných prehliadok vykonáva
na zariadeniach všetky opravy, prípadne výmenu poškodených dielov. K dispozícii je
HOTLINE linka - 24 hodín denne, 7 dní v týždni.
Ideou spoločnosti je umožňovať zákazníkom šetrnú, bezpečnú a jednoduchú logistiku
tovaru a osôb v priemyselných objektoch po ich logistických trasách. Slogan We take care
presne vystihuje firemný prístup k zákazníkom.
TYROS LOADING SYSTEMS SK, s. r. o.
Ing. Roman Drobný – riaditeľ spoločnosti
Tel.:0907 733 438
E-mail: r. drobny@tyros-loading-systems.sk

www.tyros-loading-systems.sk
Sídlo spoločnosti:
Šteruská cesta 21
922 03 Vrbové
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OMC Invest, spol. s r. o.
Spoločnosť O.M.C. Invest bola založená v roku 2006 ako developerská spoločnosť
a postupne rozširovala portfólio svojich aktivít. V súčasnosti pôsobí ako investičná
spoločnosť, ktorej portfólio tvoria investície v oblasti developmentu, poľnohospodárstva,
strojárstva, cestovného ruchu, správy pohľadávok a private equity. Realizuje vlastné
developerské projekty a súčasne sa podieľa ako investor a odborný garant na ďalších
projektoch svojich partnerov.
Spravuje aktíva svojich klientov, vyhľadáva pre nich investičné príležitosti a následne
poskytuje komplexné služby pri ich realizácii najmä v oblasti prípravy projektov,
finančných analýz a právneho poradenstva.
Vďaka svojim skúsenostiam sa úspešne angažuje ako partner na organizácii konferencií
a workshopov v oblasti stavebníctva a poľnohospodárstva.
Do portfólia spoločnosti patria aj aktivity v oblasti výroby a obchodu, vlastní značku
Kalvín Penzion a Kalvín Wood, ktorá sa zaoberá výrobou a predajom luxusného nábytku
na domácom a zahraničnom trhu. Pri svojej činnosti úzko spolupracuje s domácimi
a zahraničnými partnermi, je stálým členom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory,
Zväzu hotelov a reštaurácií SR, Zväzu spracovateľov dreva SR.
Pri realizácii svojich aktivít uplatňuje princípy zodpovedného podnikania a etiky voči
všetkým zúčastneným stranám, tak isto aj k životnému prostrediu a pravidelne sa angažuje
v rôznych charitatívnych projektech.
Mário Červenka
konateľ – CEO
Tel.: 0903 477 516
E-mail: cervenka@omcinvest.com
www.omcinvest.com

Ing. Stanislav Švajčík
finančný riaditeľ – CFO
Tel.: 0903 709 456
E-mail: svajcik@omcinvest.com
www.omcinvest.com

REMING CONSULT, a. s.
Spoločnosť REMING CONSULT, a. s. je projektová, inžinierska a konzultačná spoločnosť.
Svojim zákazníkom ponúka komplexné služby pri príprave a riadení projektov
dopravnej infraštruktúry, občianskej, bytovej a administratívnej výstavby, inžinierskych
a priemyselných stavieb.
Rozvoj spoločnosti REMING CONSULT, a. s. je postavený na princípoch fungujúceho
systému riadenia kvality, na spoľahlivosti, odbornosti, kreatívnosti, ekologickej disciplíne
a na etike podnikania.
Sídlo spoločnosti
Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava 3
Slovenská republika
E-mail: reming@reming.sk
Tel.: 00 421 2 / 55 56 61 61
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Generali Poisťovňa, a. s.
Poisťovňa Generali patrí do prvej trojky najsilnejších poisťovní na slovenskom trhu. Je
súčasťou jednej z najväčších poisťovacích skupín v strednej a vo východnej Európe –
Generali CEE Holding, ktorá riadi obchodnú činnosť v desiatich krajinách strednej
a východnej Európy a poskytuje služby viac ako jedenástim miliónom klientov. Tí tak môžu
využívať výhody vyplývajúce zo silného medzinárodného zázemia, ako aj zo silnej tradície
poisťovne v oblasti životného aj neživotného poistenia.
Kvalitné produkty
Poisťovňa Generali poskytuje kompletné portfólio životného aj neživotného poistenia,
poistenia pre malých a stredných podnikateľov, ako aj individuálnych riešení pre veľkých
klientov. Cieľom poisťovne je neustále monitorovať požiadavky trhu a prinášať klientom
kvalitné a inovatívne produkty.
Prvotriedne služby a servis
Pretože chceme byť aj naďalej spoľahlivým partnerom v oblasti poistenia, sú pre nás
v Generali prvoradé služby pre klienta. Neustále zavádzame najmodernejšie systémy
a staviame na profesionalite a odbornosti zamestnancov. Našim klientom tak poskytujeme
maximálny komfort a prvotriedny servis – od kvalitného poistného poradenstva, cez
manažment poistky, až po rýchlu likvidáciu poistných udalostí. Prostredníctvom nášho
Kontaktného centra sme našim klientom k dispozícii vždy, keď nás potrebujú. V súčasnosti
sme klientom k dispozícií aj prostredníctvom viac ako 100 pobočiek a zároveň ponúkame
moderné formy poistenia cez telefón a internet.
Okrem poistenia sa snažíme pomáhať aj všade tam, kde ide o dobrú vec. Preto sme už
dlhodobo stabilným partnerom kultúrnych podujatí, ako aj športových a charitatívnych
projektov na Slovensku.
Sídlo spoločnosti:
Generali Poisťovňa, a. s.
Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava
Tel.: 0850 111 117
www.generali.sk
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Skanska SK, a. s.
Skanska je stavebná a developerská skupina pôsobiaca v Slovenskej a Českej republike, je
súčasťou svetového koncernu Skanska so sídlom vo Švédsku. Pôsobí na vybraných trhoch
v Európe - Švédsko, Nórsko, Fínsko, Veľká Británia, Rumunsko, Poľsko, Česká republika,
Slovensko a USA. Aktuálne zamestnáva takmer 60 000 zamestnancov a akcie spoločnosti
sú obchodovateľné na štokholmskej burze.
Na Slovensku pôsobí Skanska SK, a. s. a prostredníctvom svojich piatich závodov
pokrýva všetky segmenty stavebníctva - pozemné, dopravné i železničné stavby. V oblasti
pozemného staviteľstva staviame bytové komplexy, občianske, priemyselné, inžinierske
a ekologické stavby. V oblasti dopravného staviteľstva sa sústreďujeme na cestné, koľajové
a podzemné stavby, realizujeme mostné diela a ponúkame špecializované činnosti. Taktiež
prevádzkujeme obaľovačky pre výrobu asfaltových zmesí.
Našou prioritou je tím kvalifikovaných a motivovaných zamestnancov, naše hodnoty
sú etika podnikania, bezpečnosť práce, zelené staviteľstvo a orientácia na zákazníka.
Presadzujeme princípy spoločensky zodpovedného podnikania v oblasti environmentálnej,
sociálnej i ekonomickej.
Skanska SK, a. s.
Krajná 29
821 04 Bratislava

Tel.: +421 248 295 111
Fax: +421 248 295 112
E-mail: skanska@skanska.sk
www.skanska.sk

Závod Cesty, mosty SK, Krajná 29, 821 04 Bratislava, tel.: +421 248 295 111
Závod Tunely SK, Košovská cesta 16, 971 74 Prievidza, tel.: +421 465 190 111
Závod Železničné staviteľstvo SK, Krajná 29, 821 04 Bratislava, tel.: +421 248 295 111
Závod Pozemné staviteľstvo SK, Krajná 29, 821 04 Bratislava, tel.: +421 248 295 111
Závod Monolitické konštrukcie SK, Kysucká cesta 8405/16C, 010 01 Žilina,
tel.: +421 417 070 911
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DOPRAVOPROJEKT, a. s.
DOPRAVOPROJEKT, a. s., člen skupiny SUDOP GROUP, je najväčšou projektovou,
konzultačnou a inžinierskou spoločnosťou v Slovenskej republike, ktorá viac ako 65 rokov
poskytuje pre verejný a súkromný sektor:
• Projektové práce a konzultačné služby pre dopravné, inžinierske, pozemné
a vodohospodárske stavby
• Expertízne služby
• Geotechnické a environmentálne projekty
• Inžiniersko-investorské činnosti pre všetky druhy projektovej dokumentácie vrátane
zabezpečenia právoplatných územných rozhodnutí, stavebných povolení a schvaľovacích
rozhodnutí, ako aj činností súvisiacich s majetkovoprávnou agendou a výkonom
stavebného dozoru.
Poslaním DOPRAVOPROJEKT-u, a. s. je poskytovať služby na vysokej profesionálnej
úrovni s dôrazom na etiku konania, spoločenskú a environmentálnu zodpovednosť
a zabezpečovanie kvality našich produktov - projektových dokumentácií, konzultačných
a inžinierskych služieb.
DOPRAVOPROJEKT, a. s.
Kominárska 2,4
832 03 Bratislava 3
www.dopravoprojekt.sk

YIT SLOVAKIA
YIT SLOVAKIA – s vyše storočnou tradíciou je YIT najväčšou stavebnou a developerskou
spoločnosťou vo Fínsku. Jej ambíciou je byť vždy o krok vpred a udržiavať si vysoký
štandard starostlivosti o klientov, partnerov a zamestnancov v 8 krajinách Európy. Na
Slovensku pôsobí od roku 2010 a pod hlavičkou YIT Slovakia realizuje v Bratislave obytné
komplexy Tammi Dúbravka, Byty Kivikko a STEIN2. Oba ukončené projekty Tarjanne
Dúbravka a Byty Villinki boli ocenené cenou CIJ Awards za najlepší rezidenčný projekt.
Firma v rokoch 2014-16 trikrát získala ocenenie ASB Developer roka a raz cenu ASB
Stavebná firma roka. V roku 2013 jej administratívny projekt Reding Tower 2 získal cenu
CE.ZA.AR. Koncom roka 2015 spoločnosť získala dva lukratívne pozemky: bývalý projekt
Bergamon a niekdajšiu cvernovú továreň, tzv. Cvernovku. Na oboch plánuje vybudovať
rezidenčné štvrte so zmiešaným využitím.
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Husqvarna Construction Products
Spoločnosť Husqvarna Construction Products je svetovým lídrom v oblasti výroby
strojov a diamantových nástrojov pre stavebný a kamenársky priemysel. Používateľom
na celom svete dodávame najvýkonnejšie a najspoľahlivejšie technické vybavenie, čím
sa staráme o to, aby boli naši profesionálni používatelia hrdí na dobre vykonanú prácu.
A hrdí profesionáli sú pre nás najlepšou odmenou. Do nášho produktového portfólia patria
rozbrusovacie píly, demolačné roboty, rezačky škár, rezačky čerstvého betónu, stolové
píly, jadrové vŕtačky, brúsky na betón, lanové a stenové píly.
Husqvarna je poprednou svetovou spoločnosťou v oblasti vývoja a jedným z najväčších
výrobcov diamantových kotúčov a nástrojov pre rezanie a vŕtanie betónu, kameňa,
muriva a ďalších tvrdých stavebných materiálov. Každý rok dodávame profesionálnym
stavebníkom, remeselníkom a požičovniam po celom svete milióny diamantových
nástrojov – od kotúčov pre rozbrusovacie píly, uhlové brúsky, stolové a stenové píly,
jadrové vrtáky, laná až po nástroje pre brúsenie a leštenie povrchov.
Husqvarna oslavuje tento rok 325. výročie založenia.
Husqvarna Slovensko, s. r. o.
Revolučná 573
031 05 Liptovský Mikuláš

Husqvarna Construction Products
showroom, demo, servis centrum
Galvaniho 12/B, 821 04 Bratislava

Mob.: +421 903 722 789
Telefón: +421 44 55 22 511

Fax: +421 44 55 22 515
Email: info@sk.husqvarna.com

www.husqvarnacp.sk
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Auto Palace Bratislava, s. r. o.
Auto Palace Bratislava je najväčším autorizovaným predajcom a servisom značiek BMW
a MINI v Slovenskej republike. Okrem predaja nových vozidiel BMW a MINI, sa v Auto Palace
Bratislava sústredíme aj na predaj jazdených vozidiel BMW a MINI. Auto Palace Bratislava je
certifikovaným predajcom BMW Premium Selection a jazdených vozidiel MINI v programe
MINI NEXT.
„Snažíme sa pre našich zákazníkov pripraviť vždy čo najvýhodnejšie ponuky. Hľadáme
možnosti, ako čo najlepšie uspokojiť ich požiadavky a potreby, či už ide o konfiguráciu
konkrétneho vozidla, jeho financovanie či servis,” hovorí riaditeľ spoločnosti Petr Zich.
Auto Palace má vďaka zahraničnému kapitálu koncernu AutoBinck, ktorý je lídrom na
európskom automobilovom trhu od roku 1907, širokú škálu skladových zásob a zastrešuje
všetky služby spojené so servisom vozidiel, financovaním či poistením vozidla. Aj vďaka
tradícii a sile zahraničného investora, prinášame svojim zákazníkom pevné a dlhodobé
partnerstvo na slovenskom trhu už 25 rokov.
Auto Palace Bratislava, s. r. o.
Vajnorská 136/C
831 04 Bratislava
www.autopalacebratislava.sk
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Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.
Allianz – Slovenská poisťovňa pôsobí na slovenskom poistnom trhu už niekoľko desiatok
rokov a je nesporným lídrom v poskytovaní vysoko kvalitných služieb a produktov. Patrí
do poisťovacej skupiny Allianz Societas Europaea (ďalej aj „Allianz SE“), ktorá spravuje
zmluvy miliónov klientov po celom svete.
Allianz – SP stojí na silných základoch. Finančná sila, tradícia a profesionalita predstavujú
istotu, že spoločnosť poskytuje svojim klientom prvotriedne služby. Je najväčšou
univerzálnou poisťovňou na Slovensku. Ponúka celú škálu inovatívnych poistných
produktov: od životného a úrazového poistenia cez poistenie privátneho majetku
a poistenie motorových vozidiel až po poistenie priemyslu a podnikateľov. Značka Allianz –
SP je všeobecne uznávaná a pozitívne vnímaná širokou verejnosťou.
Allianz – SP sa intenzívne orientuje na ďalšie zlepšovanie služieb. Klienti profitujú nielen
z rýchlejšej likvidácie poistných udalostí, ale aj z rozšírených telefonických a internetových
služieb. Prostredníctvom webovej stránky spoločnosti alebo bezplatnej infolinky
(0800 122 222) môžu klienti rýchlo a komfortne uzavrieť vybrané druhy poistenia. Infolinka
je volajúcim k dispozícii sedem dní v týždni od 7. do 19. hodiny, poistné udalosti je možné
hlásiť nonstop. Informovať poisťovňu o vzniku škodovej udalosti možno aj cez internet
alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie v smartfóne. Klient má takisto možnosť cez
internet sledovať priebeh riešenia svojej poistnej udalosti. Poisťovňa tak klientom šetrí čas
a poskytuje pohodlný a jednoduchý spôsob vybavenia potrebných žiadostí.
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.
Dostojevského rad 4
815 74 Bratislava
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Construsoft, s. r. o.
Firma Construsoft je viac ako 20 rokov dodávateľom a vývojárom BIM (Building Information
Modelling) software. Pôsobí vo viac než tridsiatich krajinách Európy a tiež v Južnej
Amerike. Je partnerom skupiny Trimble Solution. V Českej republike a na Slovensku pôsobí
Construsoft od roku 1997 a má tu veľa spokojných zákazníkov. Program Tekla Structures,
ktorého je Construsoft výhradným dodávateľom, je najlepším softwarovým riešením pre
oceľové, železobetónové aj drevené konštrukcie nezávisle na ich veľkostiach. Construsoft
poskytuje software, odborné poradenstvo, školenia, aktualizácie a ďalšie služby. To všetko
na mieru firemným aj osobným požiadavkám zákazníkov.
Komplexné softwarové riešenie všetkých typov konštrukcií – oceľových, železobetónových,
drevených aj hliníkových. Prepojenie so statickými programami, automaticky generovaná
výrobná dokumentácia, výkazy materiálov, súbory CNC pre numericky riadené stroje –
všetky informácie sú neustále aktualizované. Vyskúšajte Tekla Structures a rozšírte
možnosti svojej firmy!
Tekla BIMSight
Profesionálny bezplatný program pre spoluprácu a výmenu informácií na projekte.
Prepojenie rôznych modelov, programov a formátov (ifc, xml, dwg, dgn) v BIM projekte.
Kontrola kolízií, kótovania, správa zmien, detailné informácie o elementoch konštrukcie
a veľa ďalších funkcií. Teklu BIMSight používa 150 000 profesionálov v 160 krajinách sveta.
K stiahnutiu zdarma! www.bimsight.com.
Tekla Model Sharing
Služba umožňujúca rýchle a efektívne zdieľanie projektu so spolupracovníkmi po celom
svete. So službou Tekla Model Sharing môžu projekčné tímy pracovať na rovnakom modeli
oveľa efektívnejšie, bez ohľadu na vzdialenosti a rozdielne časové pásma. Dáta modelu sú
vždy bezpečné.
Construsoft, s. r. o.
Sadová 2
750 03 Přerov

info@construsoft.cz
Tel. +420 581 209 537
www.construsoft.cz
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HOCHTIEF SK
HOCHTIEF SK, s. r. o. je 100 % dcérska spoločnosť HOCHTIEF CZ, zamestnáva 138
odborníkov a je jediným zamestnávateľom koncernových zamestnancov na slovenskom
trhu. Na slovenskom trhu podniká v rovnakých segmentoch ako v ČR, podieľa sa na
výstavbe dopravnej infraštruktúry, zemných prác, vodovodov a kanalizácií, čistiarní
odpadových vôd, protipovodňových opatrení a stavieb v segmente pozemného
staviteľstva.
Konateľmi spoločnosti HOCHTIEF SK, s. r. o. sú Ing. Tomáš Koranda a Jörg Mathew
(zároveň členovia predstavenstva HOCHTIEF CZ), v pozícii riaditeľa a prokuristu HOCHTIEF
SK, s. r. o. zastupuje Ing. Miroslav Beka. Ďalšími prokuristami spoločnosti HOCHTIEF
SK, s. r. o. sú Ing. Rastislav Pauliny zodpovedný za obchodno-výrobnú oblasť, Peter Vaško,
DiS, za ekonomiku a Juraj Voleský za technologické kompetencie v oblasti tunelovej
výstavby.
Rovnako ako materská spoločnosť HOCHTIEF CZ, je i HOCHTIEF SK súčasťou významnej
nadnárodnej spoločnosti HOCHTIEF. Spolupracuje s jej pobočkami z Európy a zámoria.
Svojim zákazníkom poskytuje široké spektrum služieb na vysokej kvalitatívnej úrovni,
ktoré sú založené na jej skúsenostiach a znalostiach trhu, na ústretovom a zodpovednom
prístupe.
HOCHTIEF SK, s. r. o.
Miletičova 23
821 09 Bratislava
Slovenská republika

40

Ing. Miroslav Beka – riaditeľ
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INFRAM, a. s. - inžinierska a konzultačná firma
Spoločnosť INFRAM, a. s. riadi a kontroluje významné zákazky z oblasti dopravnej
infraštruktúry, priemyslovej a občianskej výstavby v Českej republike aj v zahraničí.
Hlavnými domáci zákazníkmi sú Ministerstvo dopravy, cestné a diaľničné spoločnosti,
železničné organizácie, obce i súkromní klienti. Prostredníctvom svojich dcérskych
spoločností operuje INFRAM, a. s. aj na Slovensku a v Bulharsku.
Project management, posudzovanie, supervízia a inžiniering stavieb:
• dopravného staviteľstva (diaľnice, cesty, mosty, tunely, železničné koridory, električkové
a trolejbusové trate a pod.)
• pozemného staviteľstva (občianska vybavenosť, elektrárne, priemyslové stavby a pod.)
• vodohospodárske infraštruktúry (rozvody vody, kanalizácie, rybníky, ČOV a pod.)
• sanácie betónových konštrukcií
To vo všetkých výkonových fázach procesu
prípravy a realizácie projektov.
Členstvo INFRAM, a. s. v odborných združeniach
• Česká asociácia konzultačných inžinierov - CACE, riadneho člena EFCA a FIDIC.
• Česká betonárska spoločnosť
• Združenie pre sanácie betónových konštrukcií
• Česká cestná spoločnosť
Spoločnosť je zapísaná do Zoznamu kvalifikovaných dodávateľov MMR ČR EN
ISO 9001:2009 / EN ISO 14001:2005 / OHSAS 18001:2008
INFRAM, a. s. Pelušková 1407, 198 00 Praha 9
Tel: 281 940 151, 602 272 418
E-mail: recepce@infram.cz
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