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venstva a riaditeº divízie inÏinierskych stavieb,
Ing. Milan CagáÀ, obchodno-technick˘ riaditeº.
Prechodom t˘chto kºúãov˘ch pracovníkov je za-
bezpeãené plynulé pokraãovanie vo v‰etk˘ch
ãinnostiach odkúpen˘ch ãastí podniku. 

Okrem personálnej kontinuity je tu aj kon-
tinuita referencií. TuCon, a. s., má bohaté re-
ferencie z uÏ realizovan˘ch zákaziek v oblas-
ti podzemného staviteºstva a v oblasti budo-
vania stokov˘ch sietí, ãistiãiek odpadov˘ch
vôd a vodovodov. Ktoré konkrétne? 

T˘m, Ïe spoloãnosÈ TuCon, a. s., prebrala
kúpou ãasti podniku na seba v‰etky záväzky, po-
vinnosti a práva k v‰etk˘m zákazkám odkúpe-
n˘ch ãastí podniku, preberá na seba aj v‰etky re-
ferencie k realizovan˘m projektom odkúpe-
n˘ch ãastí podniku. K na‰im najhodnotnej‰ím
domácim referenciám patrí: razenie a betonáÏ
diaºniãného tunela Bôrik, betonáÏ tunela Sitina,
roz‰írenie vodovodu v Senci, odkanalizovanie
Malokarpatského regiónu a v˘stavba âOV v Pe-
zinku, v˘stavba prívodu vody v Chorvátskom
Grobe. 

Zo zahraniãn˘ch referencií je to hlavne: ra-
zenie Ïelezniãného tunela Bibra v Nemecku, ra-
zenie a betonáÏ cestného tunela Oshlid, razia-
ce práce na Podzemnej vodnej elektrárni Ká-
rahnjúkar na Islande, takisto raziace práce na
podzemn˘ch vodn˘ch elektrárÀach Glendoe v
·kótsku a Sisimiut v Grónsku, i v˘stavba Pod-
zemnej stanice ã. 7 metra v Sofii v Bulharsku.

Zo star˘ch zásluh sa samozrejme dlho ÏiÈ
nedá. SpoloãnosÈ TuCon, a. s., dokonãila diaº-
niãn˘ tunel Bôrik, ktor˘ bol 5. decembra
2009 slávnostne spusten˘ do prevádzky a po-
kraãuje v realizácii ìal‰ích zákaziek. Mohli
by ste spomenúÈ tie najdôleÏitej‰ie ãi uÏ na
Slovensku alebo v zahraniãí?

Referencie sú síce pekná vec, ale ako hovo-
ríte, len z toho sa ÏiÈ nedá, to je pravda. Na mar-
go toho musím povedaÈ, Ïe hoci Slovensko po-
trebuje tunely veºmi súrne, my ako ‰pecializo-
vaná spoloãnosÈ, keì chceme preÏiÈ, musíme si
hºadaÈ prácu v zahraniãí. Momentálne pracujú
na‰i tunelári na v˘stavbe podzemn˘ch preãer-
pávacích elektrární Nant de Drance a Linth
Limmern vo ·vajãiarsku, zabezpeãujú betonáÏ
tunela Bibra v Nemecku. Od augusta tohto roku
sme rozbehli práce aj v Grónsku, a to na v˘stav-
be podzemnej preãerpávacej elektrárne llulissat.
Verím, Ïe budúcnosÈ prinesie viac pracovn˘ch
príleÏitostí aj pre TuCon, a. s., a Ïe budeme maÈ
moÏnosÈ vyuÏiÈ na‰e skúsenosti z mnoÏstva za-
hraniãn˘ch stavieb aj na domácom trhu, na ão
sa uÏ te‰íme. 

âo v‰etko, aké druhy prác a v˘konov, TuCon,
a. s., ponúka svojim zákazníkom?

Ako som uÏ spomenul, sme ‰pecializovaná
spoloãnosÈ, zameriavame sa hlavne na razenie
cestn˘ch, diaºniãn˘ch a Ïelezniãn˘ch tunelov,

podzemn˘ch elektrární, prístupov˘ch, vtoko-
v˘ch a odtokov˘ch tunelov. ëalej realizujeme
betonárske práce sekundárnych v˘stuÏí tunelov
a ostatn˘ch podzemn˘ch diel. V oblasti inÏinier-
skej v˘stavby je to v˘stavba kanalizácií a ãis-
tiarní odpadov˘ch vôd v˘kopovou a bezv˘ko-
povou technológiou. Okrem tohto sortimentu sa
na domácom trhu orientujeme aj na sanáciu a
v˘stavbu skládok komunálneho odpadu a revi-
talizáciu a úpravu verejn˘ch priestranstiev.

Aké sú zámery, ciele a ambície spoloãnosti do
budúcnosti?

Dlhoroãné skúsenosti zo zahraniãn˘ch sta-
vieb, zmysel na‰ich zamestnancov pre kvalitne
odvedenú prácu, ako aj podpora skupiny Mar-
ti nám dáva dobrú v˘chodiskovú pozíciu byÈ dô-
leÏitou stavebnou spoloãnosÈou nielen na slo-
venskom trhu, ale aj v zahraniãí. Na‰ím cieºom
je spokojnosÈ na‰ich zákazníkov, obchodn˘ch
partnerov a v neposlednom rade v‰etk˘ch za-
mestnancov spoloãnosti TuCon, a. s. Chceme sa
plnohodnotne a ãestne zapájaÈ do verejn˘ch sú-
ÈaÏí a realizácie zákaziek z oblasti ná‰ho staveb-
ného zamerania. 

Kontakt:
TuCon, a. s. 
Priemyselná 2, 010 01 Îilina
tel.: +421 41 5115 411
fax: +421 41 5115 401
e-mail: info@tucon.sk
www.tucon.sk

âo v‰etko na základe uvedenej Zmluvy pre-
‰lo do vlastníctva va‰ej spoloãnosti? A ão
znamená názov TuCon? 

SpoloãnosÈ TuCon, a. s., (ãlen ‰vajãiarskej
stavebnej skupiny Marti Holding AG) odkúpi-
la od  spoloãnosti Tubau, a. s., na základe  Zmlu-
vy o predaji ãasti podniku v súlade s § 487 Ob-
chodného zákonníka tieto ãasti podniku: Diví-
ziu podzemn˘ch stavieb, Divíziu inÏinierskych
stavieb, Divíziu headquarters podzemn˘ch sta-
vieb a inÏinierskych stavieb, Dcérske spoloãnos-
ti a organizaãné zloÏky v zahraniãí. To zname-
ná, Ïe spoloãnosÈ TuCon t˘mto aktom prebra-
la na seba v‰etky záväzky, povinnosti a práva
k v‰etk˘m zákazkám, ktoré realizovali odkúpe-
né ãasti podniku a ìalej pokraãuje vo v‰etk˘ch
ich aktivitách. Názov spoloãnosti TuCon je
skráten˘ názov na‰ej hlavnej stavebnej aktivi-
ty – Tunnel Construction. 

Dôkazom kontinuity kvality v sortimente
stavieb podzemného staviteºstva a inÏinier-
skych stavieb v spoloãnosti TuCon, a. s., je aj
zloÏenie vedenia spoloãnosti. V akom zloÏe-
ní v súãasnosti pracuje vrcholov˘ manaÏ-
ment TuCon, a. s.? 

Z vedenia spoloãnosti Tubau, a. s., pre‰li do
vedenia spoloãnosti TuCon, a. s., okrem mÀa aj
ìal‰í ‰tyria riaditelia: Ing. Viera Palanová, pod-
predsedníãka predstavenstva a ekonomická ria-
diteºka spoloãnosti, Ing. Tibor Bielokostolsk˘,
ãlen predstavenstva a riaditeº divízie podzem-
n˘ch stavieb, Ing. ªubomír GaÀa, ãlen predsta-

Na‰e stavby menia vá‰ svet...

Nová Ïilinská stavebná spoloãnosÈ TuCon, a. s., vznikla koncom roka 2009 a plynulo pokraãuje v podnikateºsk˘ch
aktivitách v˘robn˘ch divízií podzemn˘ch stavieb a inÏinierskych stavieb spoloãnosti TUBAU, a. s., 

ktoré odkúpila na základe Zmluvy o predaji ãasti podniku. Parlamentn˘ kuriér oslovil predsedu predstavenstva
a generálneho riaditeºa TuCon, a. s., Ing. Jozefa HRICA.

Podzemná preãerpávacia elektráreÀ Linth Limmern –
·vajãiarsko, zariadenie stavby KLL.

Îelezniãn˘ tunel Bibra, Nemecko


