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Vzniku Liptovskej stavebnej spoločností, s.r.o., Ru-
žomberok predchádzala myšlienka doplnenia trhu o 
špecializovanú spoločnosť zameranú na budovanie 
inžinierskych sietí a prevádzkovanie vodovodov a 
kanalizácií.

Začiatky nášho podnikania boli spojené s regiónom 
dolného Liptova. Postupné rozrastanie spoločnosti 
sa prejavilo aj rozšírením územného pôsobenia. Počas 
pôsobenia našej spoločnosti môžeme konštatovať, že 
spoločné úsilie a tímová práca nám priniesla očaká-
vané ovocie vo forme etablovania sa firmy na sloven-
skom a českom stavebnom trhu.

Objem vlastnej stavebnej výroby realizovaný vlastný-
mi pracovníkmi má od založenia spoločnosti rastúcu 
tendenciu. Investorom ponúkame na zložitých tech-
nologických stavbách vlastné návrhy technických 
riešení.

Našou úlohou je zabezpečiť kontinuálnu zamestna-
nosť pre stabilný tím pracovníkov spoločnosti, čo z 
dôvodu nášho špeciálneho zamerania v inžinierskych 
sieťach, nie je na Slovensku vždy jednoduché. Preto 
vízia vedenia spoločnosti vyžaduje venovať pozor-
nosť aj pracovným príležitostiam mimo blízky región 
a aj mimo Slovenska. Je našou prioritou, aby sme boli 
schopní udržať výrobný program a náš skúsený a od-
borne zdatný personál.

Pri príležitosti 15-teho výročia založenia Liptovskej 
stavebnej spoločnosti chceme poďakovať všetkým 
investorom, obchodným partnerom a hlavne naším 
zamestnancom za spoluprácu a možnosť pracovať na 
viacerých významných projektoch, ktorých realizá-
ciou rastie kredit a odbornosť našej spoločnosti.

The establishment of Liptovská stavebná spoločnosť, 
s.r.o., Ružomberok was preceded by the idea of supple-
menting the market with a specialised company focused 
on the construction of utility lines and the operation of 
water supply and sewerage systems.

The beginnings of our business were connected with the 
region of lower Liptov. The gradual growth of the com-
pany was also reflected in the expansion of its territorial 
impact. We can say that joint efforts and teamwork du-
ring the operation of our company have brought us the 
expected fruit in the form of establishing the company 
on the Slovak and Czech construction market.

The volume of own construction production implemen-
ted by our own employees has been growing since the 
company was founded. We offer our own proposals of 
technical solutions to investors for complex technologi-
cal constructions.

Our task is to ensure continuous employment for a 
stable team of the company‘s employees, which is not 
always easy in Slovakia due to our special focus in engi-
neering networks. Therefore the vision of the company‘s 
management requires paying attention to employment 
opportunities outside the nearby region and also outsi-
de Slovakia. It is our priority to be able to maintain our 
production program and retain our experienced and 
skilled staff.

On the occasion of the 15th anniversary of Liptovská 
stavebná spoločnosť, we would like to thank all in-
vestors, business partners and especially our employe-
es for their cooperation and the opportunity to work on 
several important projects, the implementation of which 
increases the credit and expertise of our company.

Úvodom
Short introduction

Ing. Ľubomír Sidor
konateľ spoločnosti / managing director

Patrik Habo
konateľ spoločnosti / managing director
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Stretnúť sa je začiatok, zostať spolu je pokrok
a pracovať spoločne je úspech.

Coming together is a beginning, staying together is progress 
and working together is success.

HENRY FORD



Súčasnosť, ale aj pohľad do budúcnosti jasne nazna-
čuje, že výstavba inžinierskych sietí a s nimi súvisia-
cich stavieb bude čím ďalej tým viac náročnejšia a 
bude vyžadovať moderné stavebné technológie a vy-
soko špecializovaný a kvalifikovaný personál z dôvodu 
nasýtenejšej infraštruktúry a požiadaviek na bezpeč-
nosť a kvalitu prevedenia. Liptovská stavebná spoloč-
nosť od začiatku svojho vzniku tento trend sleduje a 
dynamicky sa prispôsobuje aktuálnym podmienkam. 

Budujeme i rekonštruujeme inžinierske siete kopanou, 
aj bezvýkopovou metódou, vykonávame ich monito-
ring, prevádzku i údržbu, budujeme súvisiace kom-
plexné strojnotechnologické celky...

Toto je cesta, hoci mnohokrát náročná, ktorou sa ube-
rá Liptovská stavebná spoločnosť postavená na zdra-
vých hodnotách a pevných základoch zodpovedných 
pracovníkov na všetkých úrovniach výrobného proce-
su.

The present, but also a look to the future, clearly indica-
tes that the construction of utilities and related structu-
res will become increasingly challenging and will require 
advanced construction technologies and highly specia-
lised and skilled personnel due to the saturation of in-
frastructure and the requirements for safety and quality 
of the work performed. Liptovská stavebná společnost 
has been following this trend since the beginning of its 
establishment and has been dynamically adapting to 
the current conditions.

We build and reconstruct utility lines using both excava-
tion and trenchless methods, perform their monitoring, 
operation and maintenance, build related complex en-
gineering and technological units...

This is the path, although many times difficult, which the 
Liptovská stavebná spoločnosť takes, built on sound va-
lues and a solid foundation of responsible employees at 
all levels of the production process.

Tímová spolupráca
Teamwork

Ing. Milan Hatala
riaditeľ výroby / production manager
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Veľkých cieľov je možné dosiahnuť jedine,
keď sa spojí dohromady mnoho ľudí. 

Great achievements can only be accomplished 
when many people work together. 

JOHN C. MAXWELL



Niečo z histórie spoločnosti
Something from the company‘s history

Liptovská stavebná spoločnosť s.r.o (skrátene LSS, 
s.r.o) vznikla v Ružomberku dňa 1. 4. 2006. Jej zakla-
dateľmi boli fyzické osoby, ktoré majú dlhoročné skú-
senosti v oblasti budovania inžinierskych sietí a pre-
vádzkovania verejných vodovodov a kanalizácií.

Od vzniku až do konca roku 2007 firma realizovala prá-
ce len v regióne Liptova, pričom zákazky boli menšieho 
investičného nákladu, prevažne pre súkromný sektor. 
Po rozšírení oprávnení na prevádzkovanie verejných 
vodovodov a kanalizácií (V-1 a K-1) a tiež osvedčení o 
odbornej spôsobilosti na výkon stavbyvedúcich a sta-
vebného dozoru v odbore inžinierskych stavieb, sme 
zamerali aj našu stavebnú činnosť na rozsiahlejšie zá-
kazky takéhoto typu. V menšej miere prevádzkujeme 
verejné vodovody a kanalizácie lokálneho významu a 
na základe zmluvného vzťahu dokážeme prevádzkovať 
aj samostatné výrobné a nevýrobné areály. V snahe 
skvalitniť pracovný proces, kontrolnú a organizačnú 
činnosť a BOZP sme v roku 2008 zaviedli v spoločnosti 
systém integrovaného manažérstva systému kvality. 
Recertifikačným auditom v roku 2020 sme preukázali 
používanie systému kvality v súlade s normami: STN 
EN ISO 9001:2015, STN EN ISO 14001:2015 a STN ISO 
45001:2019

V roku 2009 sme sa aktívne zapojili do prípravných 
prác pre PPP projekty, v rámci pripravovanej výstav-
by diaľničnej infraštruktúry na Slovensku. V nasle-
dujúcich rokoch sme sa podieľali na významných 
projektoch preložiek inžinierskych sietí súvisiacich s 
budovaním rýchlostných ciest R2 a výstavby diaľnice 
D1. V areáli zariadenia cestovného ruchu - U dobrého 
pastiera v nádhernom prostredí Čutkovskej doliny sme 
vybudovali ďalšie objekty slúžiace domácim aj zahra-
ničným zákazníkom.

Liptovská stavebná spoločnosť s.r.o (abbreviated to LSS, 
s.r.o) was established in Ružomberok on 1 April 2006. Its 
founders are natural persons who have many years of ex-
perience in the construction of utility networks and opera-
tion of public water supply and sewerage systems. From its 
establishment until the end of 2007, the company carried 
out works of smaller investment costs only in the Liptov 
region, mainly for the private sector.

After the extension of the authorizations for the operation 
of public water supply and sewerage systems (V-1 and 
K-1), as well as certificates of professional competence for 
the performance of construction managers and constru-
ction supervision in the field of civil engineering, we have 
also focused our construction activities on larger-scale 
contracts of this type. To a lesser extent, we operate

public water supply and sewerage systems of local impor-
tance and we can also operate separate production and 
non-production sites on a contractual basis. In order to 
improve work processes, control and organisational acti-
vities and occupational health and safety, we introduced 
integrated quality management system in 2008.

Recertification audit in 2020 proved the use of the quali-
ty system in accordance with the following standards: STN 
EN ISO 9001: 2015, STN EN ISO 14001:2015 and STN ISO 
45001:2019.

In 2009, we were actively involved in the preparatory work 
for PPP projects, within the framework of the upcoming 
construction of motorway infrastructure in Slovakia. In the 
following years, we participated in major utility relocation 
projects related to the construction of the R2 expressway 
and the construction of the D1 motorway. We have built 
additional facilities serving local and foreign customers in 
the tourist area U dobrého pastiera - At the Good Shepherd 
in the beautiful surroundings of the Čutkovská valley.
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Verejné vodovody 
a kanalizácie

Operation of public water supply 
and sewage systems

Vzhľadom k dlhodobým teoretickým a praktickým 
skúsenostiam väčšiny kmeňových pracovníkov LSS 
s prevádzkovaním a údržbou verejných vodovodov 
a kanalizácií, bolo len logickým pokračovaním, že aj 
naša spoločnosť má ambíciu sa do týchto činností 
aktívne zapojiť. Následne sme po udelení osvedčení 
na prevádzku vodovodov v kategórii V-1 a kanalizácií 
v kategórii K-1 rozšírili predmet činnosti a plnohod-
notne prevádzkujeme verejné vodovody a verejnú 
kanalizáciu s čistiarňou odpadových vôd. V oblasti 
prevádzkovania vodovodov a kanalizácií poskytujeme 
poradenskú činnosť pre vodárenské spoločnosti, obce 
i súkromný sektor. Našim cieľom do budúcnosti je túto 
činnosť rozšíriť a posilniť o podporné činnosti súvi-
siace s vyhľadávaním porúch a ich odstraňovaním. Pri 
rozvojových programoch sa chceme aktívne zapájať 
do tvorby koncepcie a odbornými podnetmi podporo-
vať skvalitňovanie činností v oblasti vodného hospo-
dárstva na Slovensku. Prevádzkovateľom vodovodov 
a kanalizácií ponúkame široké spektrum podporných 
služieb bližšie špecifikovaných v sekcii IBOS Sloven-
sko.

Due to the long-term theoretical and practical experi-
ence of most of the LSS’s skeleton staff in the operation 
and maintenance of public water supply and sewerage 
systems, it was a logical step forward for our company 
to be actively involved in these activities. Consequent-
ly, after being granted certificates for the operation of 
water supply system in the V-1 category and sewerage 
systems in the K-1 category, we expanded our scope of 
activity and started to fully operate public water supply 
systems and public sewerage systems with a wastewa-
ter treatment plant. In the field of water supply and sew-
age system operation, we provide consultancy services 
to water utilities, municipalities and the private sector. 
Our goal for the future is to expand and strengthen this 
activity with support activities related to fault location 
and troubleshooting. As to development programmes, 
we want to be actively involved in the development of 
the concept and support the improvement of water ma-
nagement activities in Slovakia with professional pro-
posals. We offer a wide range of supporting services 
specified in more detail in the IBOS Slovakia section to 
water supply and sewerage system operators.
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Strojový a vozový park
Vehicle and machine list

PÁSOVÝ RÝPADLO – NAKLADAČ

 KOLESOVÝ RÝPADLO – NAKLADAČ

ŠMYKOM RIADENÝ NAKLADAČ

NÁKLADNÉ VOZIDLO – SKLÁPAČ DO 12T

 NÁKLADNÉ  VEĽKOKAPACITNÉ VOZIDLO – SKLÁPAČ  DO 25T

NÁKLADNÉ  VEĽKOKAPACITNÉ VOZIDLO – SKLÁPAČ  
+ HYDRAULICKÁ RUKA DO 25T

NÁKLADNÉ  TERÉNNE VOZIDLO – POJAZDNÁ DIELŇA

AUTOŽERIAV 7T

PRÍVESNÝ VOZÍK

ÚŽITKOVÉ VOZIDLO 8-MIESTNE

ÚŽITKOVÉ VOZIDLO 3-MIESTNE

ÚŽITKOVÉ VOZIDLO 5-MIESTNE

OSOBNÉ VOZIDLO

V snahe spresniť evidenciu pohybov, výkonov a  spotreby PHM, jednotlivých  strojov a vozidiel , firma zviedla 
centrálny dispečing GPS (NAVIGATE), ktorý je  pre spoločnosť veľkým prínosom. 

In order to keep the exact record of movements, performance and fuel consumption of individual vehicles 
and machinery, the company introduced a central GPS dispatching, which turns out to be prosperous for our company.

HYDRAULIC EXCAVATOR

BACKHOE LOADER

SKID STEER LOADER

DUMP TRUCK 12T

DUMP TRUCK 25T

DUMP TRUCK 25T WITH CRANE 

MOBILE WOKSHOP BOX TRUCK

MOBILE CRANE 7T

UNIVERSAL TRAILER

VAN 8 SEATS

VAN 3 SEATS

VAN 5 SEATS

CAR

4

3 

4

5

1

1 

2

1

3

6

3

3

7
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Významné 
zrealizované stavby

Our biggest projects include

Za obdobie pôsobenia Liptovskej stavebnej spoloč-
nosti, s.r.o. máme za sebou mnoho zrealizovaných 
podzemných, vodohospodárskych, inžinierskych a 
ekologických stavieb. Medzi našich zákazníkov patria 
obce, mestá, slovenské, zahraničné i nadnárodné spo-
ločnosti. Svojou prácou sme si získali dôveru obchod-
ných partnerov, svojich odberateľov i dodávateľov. 

K novým projektom pristupujeme ako k výzve podieľať 
sa na dotvorení projektu vlastnými návrhmi technic-
kých riešení. Takto sa nám darí v spolupráci s obchod-
nými partnermi hľadať moderné  a inovačné postupy k 
naplneniu cieľa zrealizovať dielo kvalitne, rýchlo, efek-
tívne a s dôrazom na ekológiu.

Since its founding, our company Liptovská stavebná 
spoločnosť, s.r.o. has successfully completed many 
underground, water management, engineering and 
ecological constructions. Our customers include muni-
cipalities, cities and Slovak, international and multinati-
onal companies. Our work has earned us the trust of our 
business partners, customers and suppliers.

We approach new projects as a challenge to participate 
in successful projects with our own proposals on tech-
nical solutions. In this way, we manage to seek modern 
and innovative methods in cooperation with our busi-
ness partners to meet the goal of completing the work 
in a high-quality, fast, efficient and ecologically-friendly 
manner.
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01

Nitra

Nitra JLR – križovatka Šindolka 

Nitra JLR – Šindolka crossroad

Objednávateľ / Customer

Združenie Infraštruktúra 
Nitra - Doprastav, a.s. a Strabag, a.s.

Rozsah projektu / Project size 

Rozsah projektu: Retenčná nádrž 9 600m3, 
dažďová a splašková kanalizácia, ORL, 
čerpacia stanica

Retention basin (9 600 m3), rainwater 
and wastewater sewerage system, oil-water 
separator, pumping station

24 25



02

Hričovské 
Podhradie

Diaľnica D1: Hričovské Podhradie – Dubná 
Skala (prekládka potoka a meliorácie) 

D1 Motorway: Hričovské Podhradie – Dubná 
Skala (Stream relocation and melioration)

Objednávateľ / Customer

TSS, a.s.

Rozsah projektu / Project size 

V čase realizácie prípravných prác pred výstavbou 
úseku diaľnice D1 boli vykonané preložky meliorácií, 
vytvorenie novej trasy koryta potoka so zatrubnením 
do sklolaminátu DN 1200 – DN 1400 a otvoreným, 
kameňom vykladaným korytom o dĺžke 421 m.

At the time of the preparatory works prior 
to the construction of the D1 motorway section, 
the melioration relocations were carried out, creating 
a new route for the stream bed with GRP pipes 
DN 1200 - DN 1400 and an open stone-lined 
riverbed of 421 m length.
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Hubová – 
Ivachnová

Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová 
Stabilizačné šachty 

D1 Motorway Hubová – Ivachnová
Stabilisation shafts

Objednávateľ / Customer

Váhostav, a.s.

Rozsah projektu / Project size 

Realizácia hĺbených vykopávok stabilizačných 
šachiet, realizácia 36 ks železobetónových  
vystužujúcich prstencov priemeru 8 m.

Project size Implementation of excavation 
works for stabilising shafts, implementation 
of 36 pcs of reinforced concrete supporting 
rings with a diameter of 8 m.

03
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04

Bratislava
Eurovea II

Úprava Pribinovej a Čulenovej ulice 

Adjustment of Pribinova and Čulenova streets

Objednávateľ / Customer

Adifex, a.s.

Rozsah projektu / Project size 

Preložky a výstavba sklolaminátovej a liatinovej 
dažďovej kanalizácie od DN 150 do DN 1200 
vrátane kanalizačných prípojok.

Relocation and construction of fibreglass
and cast iron rainwater sewerage system from 
DN 150 to DN 1200 including sewer connections.
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05

Mýtna

Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Mýtna 

R2 Expressway Kriváň and Mýtna

Objednávateľ / Customer

Stredoslovenská vodárenská 
prevádzková spoločnosť, a.s. 

Rozsah projektu / Project size 

Preložky piatich úsekov skupinového 
vodovodu HLF DN 500.

Relocation of five sections of the HLF group
water supply pipework (DN 500).
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06

Lovča

Hlinické Pohronie – zásobovanie
pitnou vodou obec Lovča 

Hlinické Pohronie – drinking water 
supply in the Lovča municipality

Objednávateľ / Customer

Stredoslovenská vodárenská 
spoločnosť, a.s.

Rozsah projektu / Project size 

Verejný vodovod HDPE d 160 a d 110 dĺžky 1 640 m, 
21ks hydrantov, 131 ks vodovodných prípojok.

HDPE public water supply network d 160 and d 110 
with the length of 1 640 m, 21 hydrants, 131 water 
connections. 
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07

Pstruša

R2 – rýchlocesta Pstruša – Kriváň

R2 Expressway Pstruša – Kriváň

Objednávateľ / Customer

Strabag, a.s.

Rozsah projektu / Project size 

HDPE s ochrannou vrstvou RC PE100 d 500 PN 16 dĺžky 
1 108 m, HDPE s ochrannou vrstvou RC PE100 d 355 
PN 16 dĺžky 765m, HDPE s ochrannou vrstvou 
RC PE100 d 315 PN 16 dĺžky 216 m, HOBAS 
DN 800 125 m SN 12 500.

HDPE pipes with protective layer of RC PE100 d 500 PN 16 
with the length of 1 108m, HDPE pipes with protective layer 
of RC PE100 d 355 PN 16 with the length of 765m, HDPE 
pipes with protective layer of RC PE100 d 315 PN 16 with 
the length of 216 m, HOBAS DN800 125 m SN 12 500.

36 37



0208

Sereď

Pečivárne Sereď:
rozvoj závodu, I. až III. Etapa 

Pečivárne Sereď:
Plant development, Stages I to III

Objednávateľ / Customer

Dynamik, a.s.

Rozsah projektu / Project size 

Pitný a úžitkový vodovod, ATS, 
dažďová a splašková kanalizácia, 
STL plynovod.

Drinking and non-potable water supply network, 
ATS, rainwater and wastewater sewerage 
system, MP gas pipeline.

09

Žarnovica

Obchodné centrum Hexagon 

Hexagon shopping centre

Objednávateľ / Customer

Dynamik, a.s.

Rozsah projektu / Project size 

Pitný a požiarny vodovod, požiarna nádrž s ATS, 
dažďová a splašková kanalizácia, ORL, vsakovacie 
zariadenia a STL plynovod.

Drinking and fire water supply network, firewater 
storage tank with ATS, rainwater and wastewater 
sewerage system, oil-water separator, water 
infiltration facilities and MP gas pipeline.
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0210

Trnava

Čistiareň odpadových vôd a odkanalizovanie 
Trnavského regiónu

Wastewater treatment plant 
and sewerage in Trnava region

Objednávateľ / Customer

Eiffage Slovensko, a.s.

Rozsah projektu / Project size 

Dažďová kanalizácia PVC DN 300 – DN 1 000 
s vyústením do recipientu o dĺžke 3,4 km • Splašková 
kanalizácia PVC DN 300 – DN 400 2,1 km, vrátane 
čerpacej stanice a výtlačného potrubia PE DN 
100 – 410 m • Jednotná kanalizácia sklolaminát, 
PVC, železobetón DN 300 – DN 1 600 o dĺžke 4,6 km.

Rainwater sewerage system of PVC DN 300 - DN 1000 
with outlet to the recipient, 3.4 km long • Wastewater 
sewerage system of PVC DN 300 - DN 400, 2.1 km long, 
including pumping station and discharge pipe PE DN 100, 
401 m long • Unified sewerage system of fibreglass, 
PVC, reinforced steel DN 300 - DN 1600, 4.6 km long.

11

Žiar nad Hronom

Nemak Slovakia Žiar nad Hronom
– dažďová kanalizácia

Nemak Slovakia Žiar nad Hronom

Objednávateľ / Customer

Strabag, a.s.

Rozsah projektu / Project size 

Výstavba dažďovej kanalizácie – sklolaminát 
DN 1 600, DN 900, DN 500 s napojením 
na jestvujúcu kanalizáciu.

Construction of rainwater sewerage system
– GRP DN 1600, DN 900, DN 500 with
connection to the existing sewerage system.
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1312

Žilina Strážov
– Brodno

Čerpacie studne 

Wells

Objednávateľ / Customer

SMS, a.s.

Rozsah projektu / Project size 

Čerpacie studne DN 1 000 každá s výdatnosťou 
min. 20 l/s pre zabezpečenie požiarnej vody 
tunela Považský Chlmec.

Wells DN 1 000 each yielding min. 20 l/s to provide 
fire water for the Považský Chlmec tunnel.

Ružomberok

RB3 Project – Mondi SCP, a.s. 

Objednávateľ / Customer

Ingsteel, a.s.

Rozsah projektu / Project size 

Vnútroareálové rozvody pitnej, požiarnej 
a priemyselnej vody, dažďová, splašková a chemická 
kanalizácia materiálu PE, PP a nehrdzavejúca oceľ 
v súvislosti výstavbou regeneračného kotla RB3.

On-site distribution of drinking, fire and industrial water, 
rainwater, wastewater and chemical sewage system 
of PE, PP and stainless steel materials in connection 
with the construction of the recovery boiler RB3.
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Bratislava
Národná rada SR

National Council of the 

Slovak Republic (NC SR)

Výmena vodovodného 
potrubia pod NR SR 

Replacement of water supply system 
under the building of NC SR

Objednávateľ / Customer

Kancelária Národnej Rady SR

Rozsah projektu / Project size 

Demontáž oceľového potrubia a montáž HDPE d 160 
vodovodného potrubia s ukotvením a izoláciou 
v kolektore po NR SR.

Removal of steel pipework and installation of HDPE d 160 
water pipework with anchorage and insulation
in the collector under the NC SR.

14

Krivá

Inžinierske siete v obci Krivá 

Utility networks in Krivá village

Objednávateľ / Customer

MTS, a.s.

Rozsah projektu / Project size 

Zatrubnenie potoka DN 800, splašková a dažďová 
kanalizácia, verejný vodovod, NTL plynovod, 
elektrická prípojka a prístupová komunikácia.

Stream piping DN 800, wastewater and rainwater
sewerage system, public water supply, LP gas pipeline, 
electrical lines and access road.
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Lovinobaňa

Rýchlostná cesta R2
(úsek Mýtna – Tomášovce) 

R2 Expressway

Objednávateľ / Customer

Združenie R2, Metrostav a.s., 
Hochtief SK s.r.o.

Rozsah projektu / Project size 

Preložky vodovodov DN 100 až DN 400 mm, 
materiál tvárna liatina a preložky výtlačného 
sklolaminátového potrubia DN 1 000 mm.

Relocation of water supply system DN 100 to DN 400 
mm, ductile cast iron material and relocation 
of fibreglass discharge pipes DN 1 000 mm.

Hrabovo

Lávka pre peších 

Pedestrian Footbridge

Objednávateľ / Customer

Mesto Ružomberok

Rozsah projektu / Project size 

Nosné prekladané lepené drevené nosníky lavičky 
pre peších sú prepojené oceľovými prvkami. 
Podlahu tvorí oceľový pozinkovaný zváraný rošt.

Supporting interlaced glued timber beams 
of the pedestrian footbridge are connected by steel 

17
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Trenčín

Project-Package III, Component Factory 
10056, pitný a požiarny vodovod, kanalizácia 

Project-Package III, Component Factory
10056, drinking and fire water supply, sewerage

Objednávateľ / Customer 

Takenaka Europe GmbH

Rozsah projektu / Project size 

Výstavba priemyselného parku v Trenčíne si 
vyžadovala vybudovať novú infraštruktúru v rámci 
areálu. Zrealizovali sme nový pitný vodovod, požiarny 
vodovod PE d 350 o dĺžke 834 m a dažďovú kanalizáciu 
PE potrubia DN 300 – DN 600 o dĺžke 810 m. 

Construction of an industrial park in Trenčín
required the construction of new infrastructure 
within the site. We implemented a new drinking 
water supply system, fire water supply system 
PE d 350 with a length of 834 m and rainwater 
sewerage PE pipes DN 300 - DN 600, 810 m long.

18

Liptovská 
Anna

Ochrana VTL plynovodu

HP Gas Pipeline Protection

Objednávateľ / Customer

Tibor Záhorec – súkromný investor / private investor

Rozsah projektu / Project size 

Položením a vzájomným pozváraním 93 kusov 
cestných panelov bola vytvorená mechanická 
ochrana VTL plynovodu (DN 500 PN 6,3 MPa) 
za účelom zníženia ochranného pásma.

Mechanical protection of the HP gas pipeline (DN 500 
PN 6,3 MPa) was constructed by laying and mutual 
welding of 93 pieces of road panels in order 
to reduce the protection zone.
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Areál
U dobrého
pastiera

At the 

Good Shepherd 

tourist area

2009 – 2022

50 51



Ďalší rozmer našej činnosti...
Another dimension of our activity…
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Sami toho zvládneme málo, 
ale keď sa spojíme, zvládneme čokoľvek.

Alone we can do so little, together we can do so much.

HELEN KELLER



Organizačná štruktúra
Organizational structure

CELKOVÝ POČET

THP – KATEGÓRIA

R – KATEGÓRIA

ŽIVNOSŤ

TOTAL NUMBER

TECHNICAL / OFFICE STAFF

WORKERS

SELF-EMPLOYED

ZAMESTNANCI               EMPLOYEES

131

29

102

5
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Vedúci ekonomického oddelenia

Riaditeľ ekonomiky

Vedúci 
dopravy

Vedúci 
obchodu a DM

Administratívny
pracovník

Účtovník
Operátor 
dopravy

Pomocný admin. 
pracovník

Správa 
budov

Koordinátor ISO Správa registratúry

Upratovanie Manipulant
MTZ a DM

Manipulant
dopravy

BOZP
Referent

MTZ a DM

PAM

Riaditeľ výroby

Vedúci 
oddelenia prípravy

Majster 
stavebnej výroby

Stavbyvedúci
(vedúci zákazky)

Tech. pracovník
stavebnej výroby

Kalkulant, 
prípravár

Sekretariát

Právne služby

Plány, VO, technický pracovník

IT technik a programovanie

Marketing, grafik

Vedúci pracovnej
skupiny R

Technický 
pracovník

Technický
pracovník

Stredisko
špeciálnych činností

Projektový
manažér

Vedúci 
VaK

Konatelia
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Sociálny program
Social program

Liptovská stavebná spoločnosť prikladá starostlivosti 
o zamestnancov zvláštnu pozornosť. Dôkazom toho je 
Zamestnanecká dohoda, ktorá je  uzatvorená medzi 
vedením spoločnosti a zamestnaneckou radou. Táto 
garantuje zamestnanecké výhody aj nad rámec zák-
ladných štandardov v platných v pracovno právnych 
vzťahoch. LSS s.r.o, kladie dôraz na možnosť pravidel-
ného vzdelávania a preškoľovania  pracovníkov, na ich 
odborný rast a zvyšovanie kvalifikácie. Spolupatrič-
nosť k Liptovskej stavebnej spoločnosti sa pravidel-
ne utužuje aj pri mimopracovných aktivitách v rámci 
športových a kultúrnych podujatí organizovaných v 
spolupráci so zamestnaneckou radou. 

Liptovska stavebna spolocnost takes special care 
of its employees. This is demonstrated by the Em-
ployment Agreement, which is concluded between 
the company management and the Works Coun-
cil and guarantees the employees the benefits 
beyond basic standards. LSS s.r.o. keeps open 
possibilities of regular training and retraining of 
workers to ensure their professional growth and 
career development. Various non-work activities, 
sport and cultural events are also organized by 
the Works Council from time to time to ensure that 
our employees bond together, creating the per-
fect team.
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Liptovská stavebná spoločnosť    A. Hlinku 72    034 06 Ružomberok    www.lss.sk

Charakter firmy určuje rebríček hodnôt, ktorými sú inšpirované a riadené 
interné procesy a systémy. Tieto následne určujú aj jej vonkajší prejav.

Liptovská stavebná spoločnosť už 15 rokov pracuje na hodnotách, 
ktoré popísali jej identitu. Z nich na prvom mieste je človek a jeho vzťahy. 

Tieto prioritné firemné hodnoty, uvedomujúc si že nie len z chleba je človek živý, 
umožnili firme vzniknúť, učiť sa, rásť a plánovať. 

Pre Liptovskú stavebnú spoločnosť pokračovať v smelých plánoch, 
znamená stavať na správnych hodnotách.

The character of a company is determined by a set of values that inspire and guide 
internal processes and systems. These, in turn, determine its outward action.

Liptovská stavebná spoločnosť has been working on the values that describe its identity 
for 15 years. Of these, first and foremost is the human being and his/her relationships.

Recognizing that man does not live by bread alone, these priority corporate values 
have enabled the company to be established, learn, grow and plan.

For Liptovská stavebná spoločnosť to continue 
with its bold plans means to build on the right values.


