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„Spoločne k dokonalosti, dôvere a inšpirácii“

PROFIL SPOLOČNOSTI
Spoločnosť SMS, a.s. bola založená na
jar v roku 1997 ako dcérska spoločnosť
vtedajšej spoločnosti Stavby mostů
Praha, a. s.
Je súčasťou svetového koncernu VINCI so sídlom vo Francúzsku. Prvých
desať rokov spoločnosti charakterizujú
opravy a sanácie mostných objektov s
ročným obratom cca 2 mil. EUR. Následne kvalitou dokončených prác dokázala, že je životaschopná a v združení s ďalšími skúsenými stavebnými
spoločnosťami začala realizovať mostné objekty, ktorých celková hodnota
bola niekoľkonásobne vyššia - (zákazka
R2 Figa – obchvat, ďalej Mengusovce
– Jánovce, R1 Žarnovica – Šášovské
Podhradie). Zlomovým bol rok 2009,
keď STAVBY MOSTOV SLOVAKIA,
a. s. bola jednou z rozhodujúcich spoločností, podieľajúcich sa na najväčšom

a jedinom PPP projekte na Slovensku,
stavbe „R1 Nitra – Tekovské Nemce a
Banská Bystrica – Severný obchvat“ s
objemom viac ako 95 mil. EUR. Od
tohto roku sa naša spoločnosť so silnou
podporou skupiny SMP a VINCI stala výraznou súčasťou stavebného trhu
nielen v oblasti výstavby atraktívnych
mostných stavieb, ale získané skúsenosti postupne presúva aj do realizácie
vodohospodárskych a pozemných stavieb. Myslíme si, že naša spoločnosť
svojou činnosťou uľahčuje ľuďom život,
predovšetkým tým že sa podieľame na
budovaní infraštruktúry, ktorá umožňuje rýchlejšie a bezpečnejšie cestovanie.
Naším poslaním je získanie dôvery investorov, vytváranie hodnôt pre našich
akcionárov a poskytnutie možnosti pre
našich zamestnancov podieľať sa na
spoločnom úspechu.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Obchodné meno: SMS, a.s.
(pôvodné obchodné meno:
STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a.s.)

Dátum založenia: 20. 3. 1997
Dátum vzniku: 26. 9. 1997
IČO: 35727951
IČ DPH: SK 2020268173
Akcionár: 100 % SMP CZ, a.s.,
Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8
Základný kapitál: 534 520,- EUR
Chceme ponúkať vysokú kvalitu služieb v oblasti realizácie stavebných
diel za súčasného dodržovania zásad
BOZP, ochrany ŽP a prevencie znečisťovania ŽP. Rovnako ako skupina VINCI, aj my chceme stavať predovšetkým
na férových vzťahoch s investormi,

dodávateľmi a v neposlednej rade aj
s našimi zamestnancami. Postupným
zvyšovaním technickej, materiálovej a
organizačnej vybavenosti sme sa stali
stabilnou a spoľahlivou stavebnou spoločnosťou na trhu, čo by sme chceli
zachovať aj do budúcna.

PORTFÓLIO SPOLOČNOSTI
DOPRAVNÉ STAVBY - MOSTY
• Monolitické železobetónové a predpäté konštrukcie
• Prefabrikované železobetónové a predpäté mosty a konštrukcie
• Segmentové technológie
• Spriahnuté oceľovo-betónové mosty a konštrukcie
• Zavesené mostné konštrukcie
• Železničné oceľové mosty
• Prefabrikované presypané konštrukcie
• Rekonštrukcie mostov a výstavba oceľových a drevených lávok
• PHS
• Oporné a zárubné steny
VODOHOSPODÁRSKE
A EKOLOGICKÉ STAVBY
• Protipovodňové úpravy riek a potokov
• Kanalizácie a čističky odpadových vôd
• Revitalizácie a stavebné úpravy mestských plôch
• Úpravne pitnej vody
POZEMNÉ STAVBY
• Revitalizácie kultúrnych pamiatok, budov pre kultúru
• Rekonštrukcie nebytových budov pre školstvo, vzdelávanie
• Dostavby a rekonštrukcie zdravotníckych, sociálnych zariadení

DOPRAVNÉ STAVBY
VEĽKÉ PROJEKTY
PROJEKT PPP
Rýchlostná cesta R1, Nitra - Tekovské Nemce a
Banská Bystrica – Severný obchvat, II. úsek Beladice - Tekovské Nemce
Rýchlostná cesta R1, Nitra - Tekovské Nemce a
Banská Bystrica – Severný obchvat, IV. úsek Banská Bystrica
Objednávateľ: GRANVIA a.s.
HODNOTA ZÁKAZKY: 95 mil. EUR
DOBA VÝSTAVBY: 2010 - 2012
realizácia 24 mostných objektov a 15 protihlukových stien

Diaľnica D1 Jánovce – Jablonov, II. úsek
Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Zhotoviteľ: Združenie D1 Jánovce-Jablonov,
EUROVIA SK-EUROVIA-CS -SMS
HODNOTA ZÁKAZKY: 24 mil. EUR
DOBA VÝSTAVBY: 2012 – 2015
realizácia 7 mostných objektov a zárubných a oporných múrov
Diaľnica D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno)
Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Zhotoviteľ: Združenie Diaľnica D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno),
EUROVIA SK-HOCHTIEF CZ-SMS
HODNOTA ZÁKAZKY: 25 mil. EUR
DOBA VÝSTAVBY: 2014 – 2017
realizácia mostu cez rieku Kysuca

DOPRAVNÉ STAVBY
DAĽŠIE STAVBY
R2 Ožďany – preložka SO 203-00
Most na R2 nad poľnou cestou
a údolím v km 1,653 Diaľnica D1 Mengusovce – Jánovce,
úsek v km 14,230 - 25,850
R3 Oravský Podzámok - Horná Lehota
R2 Figa – obchvat mesta
Rýchlostná cesta R1, Žarnovica - Šášovské Podhradie, I. Etapa
Rýchlostná cesta R1, Žarnovica - Šášovské Podhradie, II. Etapa
Poľsko A2 Strykow – Konotopa

Diaľnica D1 Ivachnová - Važec (v km 437,458 - 482,500 D1)
- zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľniciach a rýchlostných cestách
Diaľnica D1 Trnava - Križovatka Lúka (D1 v km 49,500 - 95,450)
Bardejov I/77 - JZ obchvat, VR
Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. tried v Trenčianskom
kraji, úsek I/50 Nováky Handlová
Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. tried v Košickom kraji,
úsek I/50 Michalovce - Lúčky
Rekonštrukcia betónových vozoviek v Trnavskom regióne I/62, I/75

I/50 Zvolen, Pustý Hrad - Neresnica, III. Etapa – mimoúrovňová križovatka

Stavebné a bezpečnostné opatrenia I/59 Dolný Kubín,
úsek Medzihradie - Kňažia) (TEN-T)

I/72 Zbojská, Sedlo - Tisovec, Čertova Dolina

Cestný most cez Hron v Brezne - Bujakovo – výstavba mosta

Trenčín most I/61, VR – výstavba mosta

I/65D Martin obchvat (TEN-T) – oprava a rekonštrukcia

Oprava diaľničného mosta č. D1 - 230 Belá

I/66 Brusno- výmena MDZ, 66-087

Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité, Most Čadečka v km 29,380
- vybudovanie nosnej konštrukcie

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY
Odstránenie povodňových škôd – úprava komunikácií Gelnica
Valaliky, Geča – Skupinový vodovod a kanalizácia
Krásnovce, Šamudovce – Skupinový vodovod a kanalizácia
Odkanalizovanie podunajskej časti Bratislavského regiónu kanalizácia Podunajské
Biskupice, II. etapa
Úprava Drienického potoka – DRIENICA – protipovodňová ochrana Ilava - úprava
Podhradského potoka
Sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Prievidza, Obec
Opatovce nad Nitrou
Výstavba verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd v Spišskom Podhradí

VEREJNO-PROSPEŠNÉ
POZEMNÉ STAVBY
Rekonštrukcia a revitalizácia parkov
v Meste Košice: Mestský park, Komenského ul. – východ, Komenského ul. – západ,
Moyzesová

Riešenie havarijného stavu technických
zariadení – rekonštrukcia výťahov chirurgický pavilón – lôžkové výťahy – KNsP Čadca

Revitalizácia hradu na vrchu Hradová
v Košiciach

Rekonštrukcia strechy so zateplením –
sanácia plochej strechy na objekte dielní –
SOŠ strojnícka, Kysucké Nové Mesto

Rekonštrukcia Historickej sály Východoslovenskej galérie, Košice

Zážitkové centrum SENTINEL
v Rožňave

Revitalizácia NKP na Betliarskej ul. č. 8 Zámok Budatín - Obnova objektov
v Rožňave – Dom tradičnej ľudovej kultúry - stavebné úpravy areálu Budatínskeho
Gemer
zámku - I. etapa časť kaplnka
Dobudovanie 1. poschodia rozostavanej
budovy Oravská poliklinika, Námestovo

VÍZIA SPOLOČNOSTI
DO ROKU 2025
Spoločne k dokonalosti, dôvere a inšpirácii.
- Zamestnávame tých najlepších odborníkov, ktorí sa u nás cítia ako v rodinnej firme. Podieľame sa na najvýznamnejších stavbách, navrhujeme inovatívne riešenia a patríme medzi
najlepších v odbore, s veľkou perspektívou do budúcnosti.
- Trh nás vníma ako spoľahlivého partnera, ktorý realizuje náročné, pôsobivé a odvážne
stavby vo viacerých odvetviach, a to najmä na území Slovenska.
- Dodržiavame dohody. Kvalita a termíny sú pre nás prvoradé.
- Výsledky a príslušnosť k VINCI nás predurčujú k úspechom a prosperite.
- Vysoký štandard bezpečnosti a spoločenská angažovanosť je našim trvalým záväzkom.
„Sme hrdí zamestnanci, staviame dokonalé diela, sme dôveryhodný partner a inšpirácia pre našu konkurenciu.“
Všetky tieto kroky, podpora materskej firmy, fungujúca skupina SKUPINA SMP majú viesť
k napĺňaniu vytýčených cieľov, vízie a stabilnom mieste na slovenskom stavebnom poli.

SKUTOČNÉ

ÚSPECHY
SÚ TIE, KTORÉ

PREŽÍVAME

SPOLOČNE

Adresa:
Partizánska cesta 91
974 01 Banská Bystrica
business@stavbymostov.sk
job@stavbymostov.sk
stavbymostov@stavbymostov.sk

www.stavbymostov.sk

