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Investícia

do vašej budúcnosti

Miesto realizácie projektu : 

Názov projektu :

Názov a sídlo prijímateľa :

Spoločnosť VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o., Horný Hričov č.324, 013 42 Horný Hričov realizuje s podporou poskytovanou z fondov Európskej únie 

nižšie uvedený projekt rozšírenia sortimentu výroby mostných nosníkov  zameraný na zvýšenie konkurenieschopnosti a hospodárskeho rastu 

spoločnosti - zavedením inovatívnej technológie.

Tento projekt sa realizuje s 

podporou EURÓPSKEJ ÚNIE

Zvýšenie 

konkurencieschopnosti 

podniku zavedením 

inovatívnej technológie vo 

výrobe

Stav pred zmenou typov nosníkov - nosníky o výške 

1,9m s dĺžkou 36 m a 38 m vyrábané a prepravované v 

celosti

Po zmene technológie - výroba nosníkov o výške 1,2 m a 1,4 

m a  dĺžok od 15 m do 32 m

Stav - "PRED" - východiská projektu Stav - "PO" - rozšírenie sortimentu výrobkov

www.economy.gov.sk

Miestom realizácie projektu je západná loď dvojloďovej haly - parcelné číslo 824/8 - katastrálne územie 

Horný Hričov, nachádzajúca sa v areáli výrobne VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o. v Hornom Hričove.

Zvýšenie konkurencieschopnosti podniku zavedením inovatívnej technológie vo výrobe

VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o., Horný Hričov č. 342, 013 42 Horný Hričov                                   www.vph.sk 

Stručný opis projektu :

a) Východisková situácia:

Spoločnosť VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o., so sídlom v Hornom Hričove vznikla 11.09.2001. 

Jej predmetom činnosti je okre iného aj výroba betónov, železobetónových prefabrikovaných

prvkov a tiež výroba predpätých tyčových mostných nosníkov. Na základe požiadaviek odberateľov 

sa spoločnosť rozhodla rozšíriť a inovovať svoj výrobný program mostných nosníkov. V súčasnosti

spoločnosť na dvoch predpínacích dráhach vyrába predpäté mostné nosníky prierezu I o výške

1.900 mm a o dlžkach 36 a 38 m.

b) Ciele projektu:

Rozšíriť výrobný program spoločnosti s použitím nových inovatívnych technológií. Pribudnú nové 

typy nosníkov o výške 1.200  mm a 1.400 mm pre dĺžku nosníkov od 15 do 27 m. Tým sa zvýši

konkurencieschopnosť spoločnosti, nárast tržieb a pridanej hodnoty. Nové technológie zabezpe- 

čia udržanie pozície spoločnosti na stavebnom trhu v podmienkach stále rastúcej konkurencie.

c) Spôsob realizácie projektu:

Realizáciu aktivít projektu bude zabezpečovať spoločnosť PROMONT, s.r.o. so sídlom v Krásne nad 

Kysucou, ktorá bola vybraná na základe vykonanej Obchodnej Verejnej Súťaže. Pre realizáciu pro-

jektu nie sú potrebné stavebné práce - pôjde o demontáž starého technologického zariadenia,

vývoj, výrobu a montáž nového technologického zariadenia v existujúcej výrobnej hale. Po ukon-

čení dodávky a  montáže technológie prejdú určení zamestnanci  zaškolením a spustí sa 7-dňová

skúšobná prevádzka. Riadenie aktivít projektu zabezpečuje trojčlenný projektový tím - projektový 

projektový manažér, projektový asistent a projektový účtovník. Vedúci pracovníci disponujú

dlhoročnými skúsenosťami v oblasti riadenia a marketingu, ktoré získali počas svojho predošlého

pôsobenia

d) Situácia po ukončení projektu:

Výsledky projektu budú pre spoločnosť VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o. motivujúcim prvkom ku  ďal-

šiemu rozvoju výrobných kapacít, zdokonaľovaniu výroby a vývoju nových prvkov a technológií.

Obstaraním technológie, ktoré by nebolo možné bez poskytnutia NFP, sa zlepší postavenie a

konkurencieschopnosť spoločnosti na domácom trhu a rozšíria sa jej možnosti aj na thoch EÚ.

e) Udržateľnosť výsledkov projektu:

Ďalšie zabezpečenie prevádzky, po ukončení spolufinancovania - prostredníctvom NFP, bude 

http://www.economy.gov.sk/


Dátum začatia projektu:

Dátum skončenia projektu:

Operačný orogram :

Názov riadiaceho orgánu :

Názov sprostredkovateľského 

orgánu:

Internetové stránky riadiaceho 

orgánu:

Celkové výdavky projektu v €:

Výška poskytnutého NFP v €:

Kód výzvy :

Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP:

Kód ITMS:

Stručný opis projektu :

spoločnosť zabezpečovať z vlastných personálnych kapacít a finančných zdrojov. Vďaka realizácii

projektu sa rozšíria možnosti odbytu a tým v budúcnosti vznikne možnosť vplyvu na svoje okolie

aj v podobe  zamestnávania ďalších zamestnancov.

08.09.2010.

31.538,71 €

KaHR - 111SP - 0902

KaHR - 111SP - 0902/0388/07

25110120388

31.08.2012.

2510002 KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST       

Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky

Slovenská inovačná a energetická agentúra

www.economy.gov.sk

 63.077,44 € 

http://www.economy.gov.sk/

