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„Na‰ím cieºom je budovanie modernej, zdravej a konkurencieschopnej stavebnej firmy,
ktorá sa odbornosÈou, skúsenosÈami, serióznou cenovou politikou a garantovaním kvality i termínov
dokáÏe presadiÈ na trhu stavebn˘ch firiem,“ povedal pre Parlamentn˘ kuriér
predseda predstavenstva a generálny riaditeº TUBAU, a. s., Ing. Jozef HRIC.

Ideme aÏ do hæbky
stavbách Divízie ‰peciálneho zakladania je
diametrálne odli‰ná od organizácie prác na
stavbách ostatn˘ch dvoch. T˘m v‰ak nechcem
povedaÈ, Ïe jednotlivé divízie nespolupracujú, práve naopak. Je mnoÏstvo zákaziek, kde
sa ich ãinnosti prelínajú, v takom prípade sa
vzájomne dopæÀajú a podporujú. Práve v tom
je v˘hoda na‰ej firmy, Ïe dokáÏeme zabezpeãiÈ ‰peciálne práce pri podzemn˘ch stavbách
komplexne. Najnov‰ie sa zameriavame aj na
hæbenie a stabilizovanie veºk˘ch stavebn˘ch
jám aj s v˘stavbou nosn˘ch stien do úrovne terénu, ão je v˘hoda pre investorov, Ïe tieto
‰peciálne práce nemusia deliÈ medzi viacer˘ch dodávateºov, ale majú jedného zodpovedného partnera, ktor˘ dokáÏe toto v‰etko realizovaÈ vlastn˘mi kapacitami.
TUBAU a rok 2007... Ako ho hodnotíte? Podarilo sa dosiahnuÈ v‰etko, ão ste si predsavzali?
Rok 2007 môÏem spokojne hodnotiÈ ako rok
úspe‰n˘ z hºadiska dosiahnutého obratu, ale aj
zisku. Vyt˘ãené ciele sa nám podarilo splniÈ aj
napriek tomu, Ïe niektoré oãakávané projekty, o ktoré sme sa chceli v tomto roku uchádzaÈ, neboli vôbec vypísané. Preto sme museli hlavne pre na‰ich zamestnancov z Divízie
podzemn˘ch stavieb hºadaÈ prácu na tunelov˘ch stavbách v zahraniãí, ão sa nám v koneãnom dôsledku aj podarilo.
TUBAU, a. s., to sú tri divízie: Divízia podzemn˘ch stavieb, Divízia ‰peciálneho zakladania a Divízia inÏinierskych stavieb.
Pracujú v‰etky tri oddelene, alebo vyuÏívate ich synergick˘ efekt?
Na‰e tri divízie majú spoloãné to, Ïe sa zameriavajú na realizáciu prác pod úrovÀou terénu, ale zároveÀ je ich ãinnosÈ v˘razne odli‰ná. Vybavenie kaÏdej z nich je závislé od ‰peciálnej mechanizácie, ktorá je pre kaÏdú oblasÈ pôsobenia iná. Rovnako veºk˘ rozdiel je
aj v technickej odbornosti zamestnancov jednotliv˘ch divízií. Napr. organizácia prác na

Îilina Europalace – realizácia základov˘ch
veºkopriemerov˘ch pilót
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S domácim slovensk˘m trhom je spojená
predov‰etk˘m Divízia ‰peciálneho zakladania. Okrem prác v oblasti zakladania
polyfunkãn˘ch objektov, obchodno-priemyseln˘ch parkov, obytn˘ch budov atì.
má táto divízia siln˘ diaºniãn˘ a cestn˘ program. Ak by ste mali spomenúÈ najv˘znamnej‰ie realizácie tohto druhu na Slovensku, ktoré by to boli?
Divízia ‰peciálneho zakladania sa zúãastÀuje na diaºniãnom a cestnom programe Slovenskej republiky. Na úsekoch diaºnice D3
Hriãovské Podhradie – Îilina ( StráÏov) zabezpeãovala kompletnú dodávku zárubného múra
a zaloÏenie mostn˘ch objektov, na D1 Mengusovce – Jánovce I. a II. etapa realizovala zaloÏenie mostn˘ch objektov a zaistenie portálov tunela Bôrik. K ìal‰ím realizovan˘m projektom patrí zakladanie objektov r˘chlostnej
komunikácie Oravsk˘ Podzámok – Horná Lehota, zakladanie mostn˘ch objektov na stavbe R2 OÏìany – preloÏka a zabezpeãovanie
portálov tunela Sitiny pri v˘stavbe úseku D2
Bratislava Lamaãská cesta – Staré Grunty.
Va‰u Divíziu podzemn˘ch stavieb zasa poznajú veºmi dobre v zahraniãí... Napríklad
v ·kótsku, v Grónsku, na Islande, v âechách...
Áno, sme na to právom hrdí, Ïe máme zamestnancov schopn˘ch pracovaÈ aj v tak˘ch
extrémnych podmienkach aké sú na stavbe
za polárnym kruhom v Grónsku, ãi v nehostinn˘ch oblastiach Islandu, alebo na v˘‰inách
severného ·kótska. Firma sa zamerala na zahraniãie hlavne z dôvodu stabilizácie zamestnancov, pre ktor˘ch nebol dostatok pracovn˘ch príleÏitostí na tunelov˘ch stavbách na
Slovensku. ZároveÀ to bola vynikajúca príleÏitosÈ oboznámiÈ sa s nov˘mi technológiami,
s in˘m systémom organizovania práce a s vysok˘mi nárokmi na kvalitu realizovan˘ch prác.
Toto v‰etko posunulo na‰u firmu o veºk˘ krok
dopredu. Verím, Ïe dokáÏeme tieto na‰e pred-

nosti vyuÏiÈ aj na pripravovan˘ch stavbách
na Slovensku.
A Divízia inÏinierskych stavieb? âím prispieva k dobrému menu spoloãnosti?
Divízia iÏinierskych stavieb je síce najmlad‰ia divízia firmy a zatiaº aj najmen‰ia ão
do obratu a poãtu zamestnancov, ale máme vysoké cieºe, ktoré sa budeme snaÏiÈ ão najskôr
dosiahnuÈ. Trh na Slovensku síce dáva v tejto oblasti veºa príleÏitostí, ale musím zároveÀ
skon‰tatovaÈ, Ïe presadiÈ sa v mnoÏstve realizujúcich firiem v tomto sortimente nie je vôbec jednoduché. SnaÏíme sa kvalitou a r˘chlosÈou práce upútaÈ investorov, ão sa nám aj
vìaka na‰ím odborne zdatn˘m zamestnancom darí. Poãas krátkej existencie tejto divízie sme úspe‰ne ukonãili také stavby, ako Rekon‰trukcia kanalizaãného zberaãa – Pribinova ulica v Bratislave, Senec – roz‰írenie vodovodu, Rekon‰trukcia kanalizaãného zberaãa C v Bratislave.

Podzemná elektráreÀ Sisimiut v Grónsku – pohºad
na servisn˘ tunel po odpale

V súãasnosti realizujeme práce na stavbách
– Sústava na likvidáciu odpadov˘ch vôd Banská Bystrica a âOV Pezinok – predãistenie odpadov˘ch vôd. Aj za krátky ãas, ão sa venujeme tomuto druhu prác, sme si dokázali získaÈ dôveru investorov. Verím, Ïe sa aj v tejto
oblasti ão najskôr staneme uznávan˘m a kvalitn˘m partnerom.
V ãom vidíte najväã‰iu budúcnosÈ TUBAU,
a. s.?
KaÏdá firma sa môÏe vybaviÈ dobr˘mi strojmi ak na to má finanãné prostriedky, ale nie
kaÏdá firma má tak˘ dobr˘ potenciál kvalifikovan˘ch a odborne zdatn˘ch zamestnancov
ako má TUBAU, a. s. Preto si myslím, Ïe pre
úspe‰nú budúcnosÈ je veºmi dôleÏité udrÏanie
si kvalitného personálu, ãomu venujeme maximálnu pozornosÈ. Keì spojíme hlavn˘ potenciál firmy, ktor˘m nesporne je stabiln˘ kvalifikovan˘ a kvalitn˘ kolektív zamestnancov s
technickou a odbornou podporou jej vlastníkov, ‰vajãiarskej spoloãnosti Marti Tunnelbau
AG a slovenskej DANICON HOLDING, tak
verím, Ïe sa môÏeme s optimizmom pozeraÈ
do budúcnosti.

