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„Do roku 2009 sa pozerám aj napriek svetovej finanãnej kríze optimisticky. Som presvedãen˘, Ïe meno na‰ej
spoloãnosti sa bude spájaÈ aj v roku 2009 s mnoh˘mi stavbami na Slovensku, ãi uÏ pri v˘stavbe diaºnic,
r˘chlostn˘ch ciest, Ïelezníc alebo in˘ch stavieb. Samozrejme, stále chceme byÈ ãinní aj v zahraniãí, kde má na‰a
firma rovnako dobré meno,“ povedal pre Parlamentn˘ kuriér generálny riaditeº TUBAU, a. s., Ing. Jozef HRIC.

Chceme udrÏaÈ rast firmy
âesku, Bulharsku ãi ·kótsku, ale aj na ìalekom severe – napríklad na Islande. Aká je situácia v posledne menovanej krajine?
Ako som uÏ spomínal, udrÏaÈ v pracovnom
nasadení v‰etk˘ch na‰ich zamestnancov sa nám
podarilo len vìaka zahraniãn˘m aktivitám. V
priebehu roku sme zaãali pracovaÈ na projektoch
v Bulharsku a v Nemecku a opäÈ asi po jeden a
pol roãnej prestávke aj na Islande. Îiaº, dopad
svetovej finanãnej krízy sa tejto malej ostrovnej ekonomiky dotkol dosÈ tvrdo, ale na druhej
strane na celom ostrove Ïije len asi 300-tisíc
obyvateºov, ão znamená, Ïe aj zabezpeãenie
ekonomickej stability Islandu by vìaka bohatstvu a moÏnostiam, ktoré táto krajina má, malo
byÈ ºah‰ie. Islandská vláda sa snaÏí rozbehnuté
projekty udrÏaÈ a zabezpeãiÈ ich plynulé financovanie, ão sa jej zatiaº aj darí.
Rok 2008 je za nami. Ak˘ bol v TUBAU,
a. s.? Dotkla sa vás svetová finanãná kríza?
Îiaº, musím kon‰tatovaÈ, Ïe plánované v˘sledky na rok 2008 nedosiahneme v plnej miere. Ná‰ obchodn˘ plán pre tento rok bol zameran˘ hlavne na projekty v slovenskom diaºniãnom programe, ale keìÏe tunelové stavby, ktoré mali zaãaÈ v priebehu roku neboli ani tendrované, museli sme sa zameraÈ viac na zahraniãie.
Jedine tak sme mohli pre na‰ich tunelárov zabezpeãiÈ adekvátnu prácu a udrÏaÈ si dobr˘ch
odborníkov vo firme pre budúce projekty.
âo sa t˘ka svetovej finanãnej krízy, môÏem
skon‰tatovaÈ, Ïe sa TUBAU, a. s., dotkla zatiaº
len okrajovo zastavením niektor˘ch developersk˘ch projektov na Slovensku, s ktor˘mi sme
poãítali pre na‰u Divíziu ‰peciálneho zakladania. Som v‰ak optimista a verím, Ïe sa na‰ej vláde podarí rozbehnúÈ v˘stavbu diaºniãn˘ch a Ïelezniãn˘ch projektov, a tak zmierniÈ dopad finanãnej krízy na slovenské hospodárstvo.

Ako hodnotíte situáciu na Slovensku v oblasti dopravn˘ch stavieb, najmä ão sa t˘ka v˘stavby tunelov?
V˘stavba dopravn˘ch stavieb, kam patria aj
tunely, na Slovensku dlhé roky absentovala.
Neúnosnú dopravnú situáciu na na‰ich cestách
pociÈujeme uÏ takmer v‰etci. Slovensko je pomerne hornatá krajina a bez tunelov˘ch stavieb bude doprava stále zloÏitej‰ia. V zahraniãí môÏeme vidieÈ, aká pozornosÈ sa venuje doprave, a tá je ãasto vedená na diaºniciach, cesTunel Grjóta – Island

nanãnom trhu sa prená‰a na developerov a aj dodávateºov a naznaãuje, Ïe podobn˘ch projektov
nebude toºko ako v predo‰lom období. Na‰u budúcnosÈ vidíme preto skôr v diaºniãnom programe, konkrétne na projektoch PPP a v stavebn˘ch
jamách, ako je aktuálne nami realizovan˘ projekt Obchodné centrum Hrad Îilina.

A ão v zahraniãí? Je známe, Ïe podnikáte prostredníctvom svojich dcérskych firiem aj v
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Veºk˘ podnikateºsk˘ priestor sa pre TUBAU,
a. s., v posledn˘ch rokoch otvoril aj v oblasti ‰peciálneho zakladania stavieb. Vá‰ „podpis“ je uÏ na tak˘ch objektoch, ako je v˘robná hala automobilky KIA pri Îiline, ãi bratislavsk˘ River Park. Ako vidíte svoje ìal‰ie
moÏnosti v tomto smere?
Ná‰ záujem je aj naìalej presadiÈ sa v podobn˘ch projektoch. No momentálna situácia na fi-

tách a Ïelezniciach cez tunely a vo veºk˘ch
mestách sa umiestÀuje do podzemia. Máme na
Slovensku teda skutoãne ão dobiehaÈ.
âo vidím ako kritické je, Ïe po dlh˘ch straten˘ch rokoch chceme teraz veºmi r˘chlo rozbehnúÈ v˘stavbu viacer˘ch tunelov naraz. Od
roku 1996 aÏ doteraz bol vo v˘stavbe stále iba
jeden tunel, ão bolo aj pre kapacity slovensk˘ch firiem málo, preto sme aj my boli nútení hºadaÈ prácu v zahraniãí. Teraz, keì sa rozbehne viac tunelov˘ch projektov, budeme v
opaãnej situácii – bude nedostatok dobr˘ch odborníkov. Verím v‰ak, Ïe tak túÏobne oãakávané diaºniãné spojenie Bratislava – Îilina – Ko‰ice sa ãoskoro stane realitou. TUBAU, a. s., je
pripravená v‰etk˘mi svojimi kapacitami tomuto cieºu maximálne napomôcÈ.

Práce v oblasti v˘stavby tunelov ãi ‰peciálneho zakladania do veºk˘ch hæbok sú samozrejme veºmi sofistikované a nároãné na technologickú a pracovnú disciplínu. Ako va‰a
firma inovuje a rozvíja svoje know-how?
UdrÏaÈ si dobré meno, získavaÈ nové zákazky a plniÈ nároãné technologické a ãasové poÏiadavky investorov si vyÏaduje neustále pracovaÈ na zlep‰ovaní systému práce a nadobúdaní nov˘ch technológií. Aby si firma udrÏala neustály rast, musí maÈ perfektne zvládnutú personálnu politiku, zamestnanci musia vidieÈ perspektívu vo firme aj do budúcnosti, musia vidieÈ
moÏnosÈ osobného rastu a v neposlednej miere
aj moÏnosÈ dobrého finanãného ohodnotenia.
TUBAU, a. s., si je vedomá toho, ão je pre firmu najdôleÏitej‰ie.

