ÚVOD
Spoločnosť GOLSTROJ - SM S.R.O. vznikla zápisom
do obchodného registra dňa 01.10.2011.
Zakladateľom a konateľom spoločnosti
je p. Jozef Golian. Spoločnosť má v súčasnosti
21 zamestnancov, vrátane manažmentu.
Vrcholové vedenie spoločnosti tvoria:
p. Jozef Golian – konateľ a výkonný riaditeľ
Ing. Peter Gero – obchodný riaditeľ

PROFIL SPOLOČNOSTI
Hlavným zameraním spoločnosti je ťažba, spracovanie
a predaj prírodného drveného kameňa.

P

Vyrobené kamenivo je vhodné na použitie:
- do betónu
- do bitumenových zmesí
- kamenivo do nestmelených a hydraulicky
stmelených zmesí používaných v inžinierskom
staviteľstve a pri výstavbe ciest
- kameň na vodné stavby
- kamenivo do koľajového lôžka

PREDMETOM ČINNOSTI JE:
- banská činnosť a činnosť vykonávaná banským
spôsobom podľa oprávnenia vydaného Obvodným
banským úradom v Banskej Bystrici:
▲ otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk
▲ zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia
banských diel a lomov
▲ úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané
v súvislosti s ich dobývaním
▲ zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek
a odkalísk pri uvedených banských činnostiach
▲ dobývanie ložísk nevyhradených nerastov
vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov
v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečenie
a likvidácia lomov
- prípravné práce k realizácii stavieb
- prenájom hnuteľných vecí
- kúpa tovaru a služieb na účely jeho predaja
konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

CIEĽ NAŠEJ SPOLOČNOSTI
Systematickým zvyšovaním kvality vyrábaného
kameniva, pri zachovaní vysokej stability jeho akosti
zaistiť neustály rast objemu výroby a tým vo všetkých
smeroch uspokojiť potreby zákazníka.
Pre dosiahnutie tohto cieľa je formulovaná politika
vychádzajúca z celkových zámerov, ktoré je možné
definovať ako požiadavku trvalého zlepšovania
sa vo všetkých smeroch nášho pôsobenia, a tým
upevňovania postavenia na Slovenskom trhu.
Systém manažmentu kvality životného prostredia
a bezpečnosti práce a ochrany zdravia v našej
spoločnosti, vychádza z celkových zámerov, ktoré je
možné definovať ako požiadavku trvalého zlepšovania
vo všetkých smeroch pôsobenia našej spoločnosti,
a tým upevňovania postavenia našej spoločnosti
na Slovenskom trhu.

Pre dosiahnutie tohto cieľa je formulovaná politika
nasledujúcim spôsobom:

ZLEPŠOVANIE ENVIROMENTÁLNEHO PROFILU
KAMEŇOLOMU

V OBLASTI KVALITY - Systematickým zvyšovaním
kvality vyrábaného kameniva, pri zachovaní vysokej
stability kvality produkcie, zaistiť neustály rast objemov
výroby a tým vo všetkých smeroch uspokojiť potreby
zákazníka.

Zlepšovanie enviromentálneho profilu prevádzok
kameňolomov, znižovanie hodnôt hluku a prašnosti
u existujúcich technológií docielime ich modernizáciou
alebo enviromentálnymi investíciami.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA je prioritou.
Rovnako ako je ťažba surovín, je i ochrana životného
prostredia neoddeliteľnou súčasťou riadiaceho
procesu našej spoločnosti.
Naša činnosť má vplyv na tvorbu krajiny, preto je
sanácia a rekultivácia následkov ťažobnej činnosti
samozrejmou súčasťou našej práce.
Na tento účel budeme využívať vytvorené zákonné
rezervy ale aj vlastné finančné prostriedky.

Postupným nahradzovaním zastaraných výrobných
technológií novými technológiami, ktorých parametre
hlučnosti a prašnosti sú na najvyššej možnej
kvalitatívnej úrovni, ktorú dnešná moderná technika
umožňuje a je v našich podmienkach ekonomicky
dostupná.
Na prvom mieste v manažmente bezpečnosti práce
je prevencia. Budeme presadzovať prevenciu pri
dodržiavaní zásad bezpečnosti práce vo všetkých
činnostiach tak, aby sa predchádzalo možným úrazom
a havarijným stavom. To súvisí tiež s nekompromisným
vyžadovaním používania osobných a pracovných
ochranných prostriedkov.

OBCHODNÁ ČINNOSŤ

O

Spoločnosť GOLSTROJ - SM S.R.O., v súčasnosti
prevádzkuje štyri kameňolomy a jednu štrkovňu.
Pri svojej činnosti kladieme vysoký dôraz
na modernizáciu technologického zariadenia, čím
prispievame k zlepšovaniu kvality dodávanej produkcie
a životného prostredia.
Dôkazom sú investície v podobe obstarania nových
technologických mobilných liniek na spracovanie
kameniva v kameňolome Podrohy a Hostie,
a modernizácia ťažobnej techniky v štrkovni Nový
Trh (Zlaté Klasy), ktorými sa znížili prestoje, zlepšili
pracovné podmienky a zvýšila kapacita, kvalita
a množstvo vyrábaných frakcií. Zvýšila sa tým aj
bezpečnosť práce a znížilo sa ekologické zaťaženie
krajiny.

Naša spoločnosť sa vďaka investíciám v posledných
rokoch do najmodernejších mobilných technológií pre
spracovanie kameniva, stala lídrom v tomto segmente
na Slovenskom trhu.
Vďaka tomu ponúkame spracovanie kameniva
aj v iných lokalitách ako subdodávateľ pre ďalšie
spoločnosti v tomto sektore.

V ÝROBNÝ PROGRAM
V našich lokalitách vyrábame kamenivo vo frakciách:

KAMENIVO
DO BITUMENOVÝCH ZMESÍ

0/4

KAMENIVO
DO BETÓNU

4/8

KAMENIVO DO NESTMELENÝCH
A HYDRAULICKY STMELENÝCH ZMESÍ

0/22

KAMENIVO
DO GABIÓNOV

100/200

0/31,5
4/8

8/16

KAMENIVO
DO KOĽAJOVÉHO LÔŽKA

0/32
0/63

8/11

16/32

0/125

32/55
0/300

32/63

11/22
- alebo je možná výroba aj iných frakcií podľa požiadaviek odberateľov.

ÚDRŽBA A SERVIS
TECHNOLÓGIÍ
Údržbu a servis strojov a liniek na spracovanie
zabezpečujeme ako vlastnými vyškolenými technikmi,
tak aj externými spoločnosťami (dodávateľmi strojov
a technológií).
Vedúci údržby a servisu dohliada na pravidelnosť
vykonávania servisných prehliadok a zabezpečuje
včasnú dodávku náhradných dielov a jednotlivých
komponentov výrobnej linky.

PONUK A SLUŽIEB
Naša spoločnosť ponúka subdodávateľsky komplexné
zabezpečenie ťažby, spracovania a výroby na trhu
čo pozostáva zo zabezpečenia všetkých povolení
pre ťažbu, vŕtacích a trhacích prác, a finálnej výroby
požadovaných frakcií objednávateľom.

REFERENCIE FIRMY
GOLSTROJ-SM S.R.O.

R

Rok

Stavba

2013

Rekonštrukcia cesty Veľký Krtíš-Pôtor Cesta 1 triedy 1/72
Dodávky materiálu z kameňolomu Horný Tisovník
Odberateľ Strabag a.s.

2014 –
2015

R2 Pstruša-Kriváň, dĺžka stavby 10,38 Km, lokalita kameňolom Horný
Tisovník
Odberateľ Váhostav-SK a.s., Strabag a.s.

560 000

2015

R2 Pstruša-Kriváň, dĺžka stavby 10,38 km, lokalita kameňolom Horný
Tisovník
Kameňolom Vígľaš Podrohy
Odberateľ Váhostav-SK a.s.

165 000
100 000

R2 Zvolen východ-Pstruša, dĺžka stavby 7,85 km, lokalita Vígľaš Podrohy
Odberateľ Corsán Corvian Construction s.r.o., Chemkostav Michalovce

980 000

R2 Zvolen východ-Pstruša, lokalita Vigľaš Podrohy
Odberateľ Corsán Corvian Construction s.r.o., Chemkostav Michalovce,
Geostav s,r,o,

480 000

HTÚ Jaguár Landrover Nitra, lokalita Lom Pohranice
Odberateľ Strabag a.s.

100 000

2016

Objemy materiálu (t)
40 000

Rok

Stavba

2017

R2 Zvolen východ-Pstruša, lokalita lom Vígľaš Podrohy
Odberateľ Corsán Corvian Construction s.r.o., Chemkostav Michalovce

2018

Objemy materiálu (t)
50 000

Jaguár Landrover Nitra, lokalita lom Hostie
Odberateľ Strabag a.s.

100 000

Obchvat Drážovce, lokalita lom Hostie
Odberateľ Doprastav a.s.

350 000

Vonkajšia infraštruktúra Jaguár Landrover, lokalita lom Hostie
Odberateľ Doprastav a.s.

130 000

Terminál intermodálne prepravy Lužianky, lom Hostie
Odberateľ Strabag a.s.

100 000

Kanalizácie obce Očová, lokalita Podrohy-Vigľaš
Odberateľ Doprastav a.s.

50 000

D1 Prešov západ-Prešov juh. lokalita lom Fintice
Odberateľ Doprastav a.s.

230 000

Modernizácia železničnej trate Púchov-Považská teplá, lokalita lom Tunežice
Odberateľ Doprastav a.s.

250 000

Výroba železničného kameniva pre Maďarské železnice, lokalita lom Husiná
Odberateľ Strabag a.s.

25 000

CIELE A PL ÁNY GOLSTROJ MINERAL
N A RO K Y 2019 – 2021:
Spoločnosť má zazmluvnené a rozpracované
nasledovné zakázky:

OBCHODNO-VÝROBNÉ DODÁVKY:
▲ Výroba železničného

INFRAŠTRUKTÚRNE PROJEKTY:
▲ D4R7 – Obchvat Bratislavy – dodávka surovín pre

stavbu obchvatu v predpokladanom objeme
1,5 – 2,0 mil. ton
▲ R2 – rýchlostná cesta Mýtna – Tomášovce – dodávka
surovín pre stavbu rýchlostnej cesty v objeme
cca 1,5 – 2,0 mil. ton
▲ R2 rýchlostná cesta Mýtna – Tomášovce – realizácie
prác na stavbe rýchlostnej cesty v objeme
cca 14 mil. EUR
▲ R2 – rýchlostná cesta Kriváň - Mýtna – dodávka
surovín pre stavbu rýchlostnej cesty v objeme
cca 0,9 mil. ton
▲ Stavba – Modernizácia železničnej trate Púchov
▲ Považská Teplá – lokalita lom Tunežice – dodávka
surovín v objeme 400 tis. ton

kameniva pre Maďarské železnice
– v kameňolome Husiná – v objeme cca 1,3 mil. ton
▲ Spracovanie a výroba materiálu pre cementárenskú
skupinu CRH Rohožník – v objeme 0,55 – 0,8 mil. ton/
rok, kontrakt je na 3 roky
VÝROBA KAMENIVA DO BITUMENOVÝCH ZMENÍ
v našich prevádzkach podľa dopytu od našich
tradičných odberateľov: DOPRASTAV ASFALT a.s.,
STRABAG a.s., ASKAM s.r.o., Slovenské asfalty s.r.o.,
UNI ASFALT s.r.o.
HTÚ PRE PRIEMYSELNÉ OBJEKTY A STAVBY:
Priemyselný park Detva Trstená – PUNCH, ZF Slovakia,
KRONOSPAN v areáli BUČINA Zvolen, CONTINENTAL
Zvolen, ....
VODOHOSPODÁRSKE PROJEKTY:
Výstavba protipovodňových opatrení na rieke Hron
v Banskej Bystrici

ĎALŠIE CIELE A ZÁMERY
SPOLOČNOSTI GOLSTROJ MINERAL:

NAŠE SILNÉ STRÁNKY:
▲ Naša spoločnosť je lídrom na trhu

▲ Rozšírenie a doplnenie nových lomov a štrkovní

na území SR ich zakúpením alebo získaním
do dlhodobého prenájmu
▲ Rozšírenie a doplnenie technologického vybavenia
z dôvodu masívneho navýšenia plánovaného objemu
výroby a pozitívneho vplyvu nových technológií
na životné prostredie
▲ Doplnenie prevádzkového kapitálu za účelom
prefinancovania plánovaného výrazného navýšenia
objemu výroby a produkcie zásob, prefinancovania
požadovanej splatnosti pohľadávok

v mobilnom spracovaní hornín
a komplexného zabezpečenia výroby
jednotlivých frakcií z týchto hornín
▲ Dlhoročné skúsenosti a referencie v danej oblasti
▲ Firma disponuje všetkými potrebnými povoleniami
v banskej oblasti a rekultivačných prác
▲ Skúsený personál v oblasti ťažby, výroby
a obchodu
▲ Strojné a technologické vybavenie
na najvyššej úrovni od svetových
výrobcov v danom segmente

GOLSTROJ - SM s.r.o.
A. Hlinku 11
962 12 Detva

