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Špecialista na sortiment prác
podzemného a inžinierskEho
staviteľstva
V tohtoročnom prvom vydaní nášho Magazínu by sme vám, milí čitatelia, radi predstavili
spoločnosť TuCon, a. s., a sprostredkovali najnovšie informácie o modernej stavebnej spoločnosti
sídliacej na severe Slovenska v malebnom meste Žilina. Podľa oficiálnych údajov sa spoločnosť
špecializuje na sortiment prác podzemného a inžinierskeho staviteľstva na Slovensku i v zahraničí.
Čo presne tieto výrazy znamenajú a aké projekty si môžeme pod týmito pojmami predstaviť,
nám objasnil generálny riaditeľ spoločnosti TuCon, a. s., Ing. Jozef Hric.
MSSaM: Pán generálny riaditeľ, mohli
by ste pripomenúť našim čitateľom základné fakty o histórii, resp. o vzniku
spoločnosti TuCon, čo bolo impulzom
pre jej vznik a kde na Slovensku má pôsobnosť okrem Žiliny?
Ing. Jozef Hric: Stavebná spoločnosť
TuCon, a. s., so sídlom v Žiline vznikla
v roku 2009 so zameraním budovať tunely
a iné podzemné diela a zároveň sa presadiť aj pri budovaní inžinierskych stavieb
zahrňujúcich výstavbu vodovodov, kanalizácií a čističiek odpadových vôd, s cieľom
postupne sa zaradiť v tomto sortimente
stavebných prác medzi popredné stavebné firmy na slovenskom trhu. S týmto cieľom následne na jeseň 2009 kúpila dve
výrobné divízie spoločnosti TUBAU, a.
s. – divíziu podzemných stavieb a divíziu
inžinierskych stavieb vrátane ich kompletného technického a strojného vybavenia,
kompletného personálu, ako aj všetkých
ukončených či rozostavaných projektov
týchto dvoch divízií TUBAU, a. s. Spoločnosť TuCon, a. s., tak úspešne a plynule
Železničný tunel Bibra, Nemecko
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pokračuje v podnikateľských aktivitách
oboch týchto výrobných divízií.
MSSaM: Zaujímalo by nás, aké sú zámery vašej spoločnosti, čo je jej hlavnou náplňou a aké sú hlavné oblasti jej
podnikania?
Ing. Jozef Hric: Tucon je špecializovaná
spoločnosť, to znamená, že sa zameriavame hlavne na razenie cestných, diaľničných a železničných tunelov, podzemných elektrární, prístupových, vtokových
a odtokových tunelov. Ďalej realizujeme
betonárske práce sekundárnych výstuží tunelov a ostatných podzemných diel.
V oblasti inžinierskej výstavby je to výstavba vodovodov, kanalizácií a čistiarní
odpadových vôd výkopovou a bezvýkopovou technológiou.
Vzhľadom na zložitú situáciu na stavebnom trhu, ktorého sa v nemalej miere
dotkla finančná kríza, sme sa na domácom
trhu okrem tohto sortimentu prác začali
orientovať aj na sanáciu a výstavbu skládok komunálneho odpadu a na revitalizáciu a úpravu verejných priestranstiev.
MSSaM: Z dostupných materiálov
o spoločnosti TuCon majú čitatelia
možnosť dozvedieť sa, že spoločnosť
participovala na mnohých významných
projektoch doma i v zahraničí. Spomeniem len niektoré miesta s priaznivými
referenciami ako napr. Island, Grónsko,
Škótsko, také vzdialené od Slovenska.
Bližšie je to Česká republika, Bulharsko,
Nemecko, Švajčiarsko a, samozrejme,
dôležité projekty doma na Slovensku,
ako napr. razenie diaľničných tunelov,
stavba čističky odpadových vôd, rekonštrukčné práce na vodohospodárskych
stavbách, odkanalizovanie malokarpatského regiónu a mnoho iných. Môžete
nám poskytnúť viac informácií o vašich
projektoch – minulých i súčasných?
Ing. Jozef Hric: K naším najhodnotnejším realizovaným domácim projektom,
a teda aj referenciám nepochybne patrí
razenie a betonáž tunela Bôrik, betonáž

Podzemná hydroelektráreň Nant de Drance, Švajčiarsko
tunela Sitina, budovanie Sústavy na likvidáciu odpadových vôd v Banskej Bystrici,
rozšírenie vodovodu v Senci, odkanalizovanie malokarpatského regiónu, výstavba ČOV v Pezinku a výstavba vodovodu
v Chorvátskom Grobe. Zo zahraničných
projektov by som chcel spomenúť razenie
železničného tunela Bibra, razenie a betonáž cestného tunela Oshlid na Islande,
raziace práce na výstavbe podzemných
vodných elektrární v Škótsku a v Grónsku
i výstavbu Podzemnej stanice č. 7 metra
v Sofii v Bulharsku.
Stlmenie či oneskorenie avizovanej
výstavby tunelov spôsobené krízou či nedostatkom finančných prostriedkov na
Slovensku malo za následok to, že sme
boli nútení hľadať prácu na zahraničných
trhoch. Som rád, že sa nám to podarilo.
Momentálne naši tunelári pracujú na výstavbe podzemných prečerpávacích vodných elektrární Nant de Drance a Linth
Limmern vo Švajčiarsku, od augusta minulého roka sme rozbehli práce už na druhej podzemnej vodnej elektrárni Ilulissat
v Grónsku. V Nemecku nám okrem betonáže tunela Bibra pribudla aj realizácia
raziacich prác na výstavbe železničného
tunela Feuerfelsen.

V oblasti inžinierskych stavieb v súčasnosti realizujeme práce na výstavbe
Zriaďovacej stanice v Tepličke, podieľame sa na oprave kanalizačných šácht na
ľavobrežnom zberači v Žiline. Ešte v minulom roku sme začali práce na Revitalizácii verejných priestranstiev obce Zákopčie. V týchto dňoch rozbiehame stavby
Vodný zdroj Pečniansky les I. a II. etapa
a výstavbu ČOV Senica pre Bratislavskú
vodárenskú spoločnosť.
MSSaM: Náročné projekty si vyžadujú
dokonalú prípravu nielen z logistickej,
organizačnej stránky, ale kladú vysoké
nároky aj na odbornú úroveň a kvalifikáciu zamestnancov. Ako funguje vo vašej spoločnosti prepojenie všetkých spomínaných zložiek, aby výsledný efekt
bol čo najlepší? Podľa akých kritérií si
vyberáte budúcich zamestnancov?
Ing. Jozef Hric: Pri každej práci je potrebné dodržiavať disciplínu a kvalitu práce, to je hlavné kritérium, ktoré máme na
našich zamestnancov. Z uchádzačov vyberáme najmä tých, ktorí spĺňajú požiadavky jednotlivých oddelení, predovšetkým
z výroby, technickej prípravy výroby,
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Ing. Jozef Hric: Je našou snahou, aby
spoločnosť TuCon mala pre realizáciu
stavebných prác k dispozícii kompletné
strojové a technologické vybavenie. Preto dnes vlastníme stroje a mechanizáciu,
s ktorou dokážeme realizovať náročné
vrtné práce, odťažbu a odvoz horniny
z tunelov, izolačné, armovacie, ale aj iné
práce, a to nielen v oblasti výstavby tunelov a inžinierskych sietí. Medzi stroje na
vykonávanie uvedených činností patria
napríklad vrtné vozy, tunelbagre, tunelové
nakladače, dampre, teleskopické manipulátory, stroje na aplikáciu striekaného betónu, izolačné a armovacie vozy.
Pre vykonávanie inžinierskych stavieb vlastníme strojový park pozostávajúci z traktorbagrov, šmykom riadených nakladačov, kolesových a pásových bagrov.
Za zmienku stojí aj pretláčacia súprava,
ktorou dokážeme urobiť priemer až 2 500
mm. Samozrejmosťou je aj malá mechanizácia, ako sú kompresory, elektrocentrály,
zváracie agregáty, zariadenia na čistenie vody zo stavebnej činnosti a mnoho
ďalších.
Podzemná hydroelektráreň Ilulissat, Grónsko
marketingu a kontroly kvality. Kritériá
výberu sú závislé od obsadzovanej pozície. Pretože sa naša spoločnosť podieľa
vo veľkej miere na realizácii projektov
v zahraničí, jedným z dôležitých kritérií
je ovládanie nemeckého alebo anglického jazyka. Pri výbere sa zameriavame
nielen na skúsenosti a odborné znalosti
záujemcov, ale aj na ich povahové vlastnosti a zmysel pre zodpovednosť. Chceme
vytvoriť pracovný tím, ktorý ťahá za jeden
povraz tak, aby sa stavebná výroba a administratíva spolupodieľali na skvalitnení
fungovania našej spoločnosti.
MSSaM: Pán generálny riaditeľ, keďže sme odborný Magazín stavebných
strojov a mechanizácie, radi by sme sa
dozvedeli, aké druhy a typy strojov používa spoločnosť TuCon pri realizácii
stavebných prác?
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MSSaM: Analytické prognózy hovoria
o tom, že situácia v tomto roku bude
ešte stále zložitá nielen pre stavebné
spoločnosti. Podľa množstva spomínaných projektov sa zdá, že vaša spoločnosť je vyťažená na maximum. Aká je
realita?
Ing. Jozef Hric: Je pravda, že máme dosť
projektov, ale treba vidieť aj to, v akých
krajinách sa niektoré projekty nachádzajú. Momentálne máme prerušené práce
na stavbe v Grónsku, kde práca v zimných mesiacoch je vysoko neekonomická. Rovnako aj práce na výstavbe vodnej
prečerpávacej podzemnej elektrárne Nant
De Drance vo švajčiarsko-francúzskom
pohraničí sme museli z dôvodu hrozby padania lavín vo vysokohorskom prostredí
Alp na obdobie zimných mesiacov prerušiť. Takže musím skonštatovať, že zimné
obdobie je aj pre nás, ako pre každú stavebnú spoločnosť z pohľadu vyťažiteľnosti
zamestnancov, náročné. S nedočkavosťou

MAGAZÍN STAVEBNÉ STROJE A MECHANIZÁCIA

čakáme na jarné mesiace, keď by malo
nastať oživenie stavebnej výroby aj na
Slovensku, a veríme že budeme môcť naše
bohaté skúsenosti zo zahraničia vo väčšej
miere uplatniť aj na Slovensku.
MSSaM: Čo čaká vašu spoločnosť
tento rok, čo pripravujete a aké máte
plány?
Ing. Jozef Hric: Nie je naším prvoradým
cieľom pôsobiť v zahraničí, ale v období, keď nie je dostatok práce doma, je to
jediná možnosť, ako udržať kvalitných
a odborne zdatných pracovníkov v aktívnej činnosti, naďalej rozvíjať ich dobré
pracovné návyky, odbornosť a vytvárať
hodnotu aj pre spoločnosť.
Od tohto roku očakávam viac pracovných príležitostí, aby sme vo väčšej
miere využili skúsenosti a vysokú odbornosť našich pracovníkov aj na domácom
trhu. Som presvedčený, že náš zámer čoraz viac a viac zavádzať štandard kvality
a vysokej pracovnej produktivity nám výrazne pomôže upevniť si našu pozíciu aj
na domácom trhu. Tak ako všetky stavebné spoločnosti, aj my s nádejou čakáme,
že sa tohto roku spustí taká potrebná výstavba diaľnic a že bude pre slovenských
stavbárov viac pracovných príležitostí.
Redakcia MSSaM ďakuje generálnemu riaditeľovi stavebnej spoločnosti TuCon, a. s., Ing. Jozefovi Hricovi za
rozhovor.
www.tucon.sk
Oprava kanalizačných šácht na Ľavobrežnom
zberači v Žiline

