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SMS A JEJ 20 ROKOV NA TRHU
Tento rok oslavujeme 20 rokov našej
existencie. Naša spoločnosť bola založená 20/03/1997 a v Obchodnom
registri zapísaná 26/09/1997 pod obchodným názvom STAVBY MOSTOV
SLOVAKIA, a.s..
Za jej vznikom stojí rozhodnutie českej
spoločnosti Stavby Mostů Praha, a. s.,
ktorá sa ako „matka“ rozhodla rozšíriť
svoju rodinu aj na Slovensku, konkrétne
o dve „dcéry“. Jednou bola spoločnosť
SM 7 so zameraním na predpínanie železobetónových konštrukcií a druhou
naša spoločnosť STAVBY MOSTOV
SLOVAKIA, s jasnou víziou budovať,
rekonštruovať a sanovať mosty na území Slovenska.
Sídlo spoločnosti je už 18 rokov v „srdci
Slovenska“, v Banskej Bystrici. Z troch
zamestnancov na jej úplnom začiatku
je teraz firma, ktorá dáva priestor viac
ako 100 zamestnancom. Čerství absolventi stredných a vysokých škôl, kvalifikovaní odborníci, českí kolegovia z
materskej firmy, títo ľudia tvoria našu
firmu a veria v našu víziu: „Spoločne k
dokonalosti, dôvere a inšpirácii“.
Počas 20tich rokov firma prešla zložitým vývojom, vzostupy ale aj pády,
to nás posúvalo neustále vpred. V začiatkoch svojej existencie spoločnosť
vykonávala prevažne opravy a sanácie
mostných objektov s ročným obratom
na úrovni 2 mil EUR. Neskôr sa firma
vďaka získaných skúsenostiam a dobrému menu dostala k väčším dopravným
stavbám, mosty na diaľničných úsekoch
D1 Mengusovce – Jánovce a R1 Žarnovica - Šášovské Podhradie sú toho
jasným príkladom. Obrat firmy vzrástol
na úroveň 15 mil EUR. Od tejto chvíle
sme sa stali spoľahlivým a dôveryhodným partnerom pre najvýznamnejšie
stavebné firmy na slovenskom trhu.

Vďaka našim akcionárom, skupine
VINCI, sme sa v roku 2009 podieľali
na historicky prvom PPP projekte na
Slovensku „R1 Nitra - Tekovské Nemce
a Banská Bystrica – Severný obchvat“.
Hodnota zákazky 95 mil. EUR, doba
výstavby 36 mesiacov, 24 mostných
objektov, 15 protihlukových stien, bola
to pre nás skutočná výzva. Zvládli sme
to so cťou a uvedená diaľnica sa stala
našou najväčšou a najkrajšou referenčnou stavbou. Veď posúďte sami, každý
z nás po nej pravidelne cestuje a vidí
obrovský rozdiel oproti iným diaľničným úsekom.
Aj vplyvom situácie na stavebnom trhu
sa spoločnosť rozhodla diverzifikovať
svoje portfólio. Mostné stavby rozšírila o vodohospodársky segment ako aj
o pozemné stavby. Od tej doby sme
dokončili niekoľko mimoriadne dôležitých protipovodňových úprav, vybudovali kanalizácie v niekoľkých obciach
a mestských častiach, revitalizovali
sme verejnoprospešné plochy, rekonštruovali kultúrne budovy ako aj zdravotnícke zariadenia.
Ambíciou SMS a.s. je do roku 2025
naplniť svoju víziu: „Sme hrdí zamestnanci, staviame dokonalé diela, sme
dôveryhodný partner a inšpirácia pre
našu konkurenciu.“
K tomu jednoznačne prispieva aj pomoc našej materskej spoločnosti SMP
ako aj skúsenosti a finančná sila skupiny VINCI, na čo sme právom hrdí a za
čo im patrí veľká vďaka...
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Spoločne k dokonalosti, dôvere a inšpirácii
*zdroj: výročná správa 2015
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Názov spoločnosti: SMS a.s.
(pôvodný názov: STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a.s.)
Dátum založenia: 20. 3. 1997
Dátum vzniku: 26. 9. 1997
IČO: 35727951
IČ DPH: SK 2020268173
Adresa:
Partizánska cesta 91
974 01 Banská Bystrica
+421 48 414 26 22
business@stavbymostov.sk
job@stavbymostov.sk
stavbymostov@stavbymostov.sk

www.stavbymostov.sk

