chránených stavieb. Realizuje optimálne
riešenia a poskytuje komplexné služby
charakteristické pre túto oblasť. Vysoká
kvalita a výkonnosť, presné plnenie termínov
dodávok, silne dimenzované technické
i výrobné kapacity posunuli spoločnosť
ZIPP medzi najsilnejšie stavebno-výrobné
podniky na domácom trhu. Svoju produkciu
exportuje aj na trhy v Maďarsku, v Rakúsku
a v Českej republike.

HISTÓRIA
Ministerstvo
výstavby ČSSR
v Prahe založilo
1.7.1963
samostatný
národný podnik
Závody inžinierskej
a priemyslovej
prefabrikácie
so sídlom
v Bratislave (ZIPP).
Bol podriadený
Združeniu
národných
podnikov pre
výrobu stavebných
prefabrikátov
a konštrukcií
v Bratislave.
Prvých 26 rokov
ZIPP pracoval
v podmienkach
centrálneho
riadenia národného hospodárstva,
so špecializáciou v oblasti výroby betónových,
železobetónových a predpätých
prefabrikátov pre priemyselnú a inžiniersku
výstavbu. V týchto podmienkach si zachoval
vlastný vývoj technológií a stavebných
konštrukcií. S viac ako 2 600 zamestnancami
patril k najväčším podnikom v organizačnom
zoskupení Generálneho riaditeľstva
prefabrikácie v bývalom Československu.
V tomto období ZIPP získal vďaka pobytom
inžinierov v cudzine cenné skúsenosti, najmä
účasťou na stavbách v Líbyi.
Napredoval technický rozvoj a vybudovali
sa rozsiahle energetické diela, chemický,
strojársky, vojenský a poľnohospodársky
priemysel vrátane škôl všetkých stupňov.
Namontovala sa linka na výrobu
dodatočne predpätých mostných dielcov
unifikovaného radu KA-61 s rozpätím
6 - 24 m. Rozvíjala sa aj výroba dielcov
pre halové objekty. Na zastrešenie
objektov Východoslovenských železiarní
(dnes US Steel) boli vyrobené väzníky
s rozpätím 40 m z dodatočne predpätých
dielcov s pevnosťou betónu 600 kg/m2.
Doviezla sa fínska technológia LOHJA
pre výrobu veľkorozponových predpätých
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tyčových dielcov. Začala sa hromadná
výroba rúr, doviezli sa podstatne vylepšené
odstreďovacie zariadenia Protos
s priaznivejším uložením foriem na remeňoch
a ich chladením vodou. Nainštaloval sa
stroj od firmy VIHY-Pedershab – vertikálne
vibračné zariadenie na výrobu pätkových
rúr DN 1200 – 1600 s dĺžkou 2 m.
Zakúpila se licencia na výrobu tlakových rúr
SOCOMAN z Francúzska od spoločnosti
Socea a v roku 1973 sa inštalovala
výrobná linka v nových halách.
Odrazom nových potrieb architektov
na kvalitu a funkčnosť stavebných diel
bol vznik otvoreného skeletového systému
INTEGRO – viacpodlažný veľkorozponový
konštrukčný systém s univerzálnym zameraním.
V období voľného trhu po roku 1990 ZIPP
postupne prebudovával svoju výrobnú
základňu na export a v tomto najťažšom
období podniku v jeho histórii zmenil
orientáciu firmy a ZIPP sa stal najväčšou
komplexnou a univerzálnou stavebnou
spoločnosťou v pozemnom staviteľstve
na Slovensku, ktorá začala pripravovať
aj vlastné developerské aktivity. Úspešný
rozvoj ZIPP a jeho významné postavenie
na trhu po zmene spoločenského zriadenia

vzbudili záujem
o spoluprácu
so ZIPP nielen
v radoch
československej
odbornej verejnosti,
ale aj v radoch
staviteľov, investorov,
nestavebných
koncernov
a developerov
z viacerých krajín
Európy. Obrat
prekročil hodnotu
6 miliárd Sk ročne
(cca 200 mil. EUR).
Globalizácia
svetového
hospodárstva
a generačný
problém viedli
vedenie spoločnosti
k rozhodnutiu
venovať pozornosť
ponukám zo strany strategických partnerov
pre ďalší rast a rozvoj ZIPP. V roku 2004 sa
ZIPP stal členom významného európskeho
stavebného koncernu STRABAG vrátane
svojich dcérskych spoločností. Dôležitým
momentom v histórii ZIPP bolo ponechanie
cenného obchodného mena a loga ZIPP.
Táto etapa vývoja spoločnosti bola
charakteristická aj generačnou výmenou,
aby bola schopná reagovať
na požiadavky trhu. Rozšírili sa aktivity
do oblastí inžinierskeho staviteľstva,
ekologických stavieb, plynárenstva,
energetiky, kanalizačných a vodovodných
sietí, ako aj bytových domov, najmä ako
generálneho dodávateľa.
HODNOTA ZNAČKY
ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. je popredná
stavebná spoločnosť na Slovensku s viac
ako 50-ročnou tradíciou v stavebnom
priemysle. Svojou činnosťou sa zameriava
najmä na dodávku a realizáciu stavieb
na kľúč, realizáciu inžinierskych stavieb,
výrobu a montáž prefabrikovaných
konštrukcií účelne dopĺňané monolitickými
alebo oceľovými konštrukciami a realizáciu
rekonštrukcií historických a pamiatkovo

INOVÁCIE
ZIPP spája tradičné stavebné metódy
výstavby s inovatívnymi technológiami.
Vďaka prefabrikovanej konštrukcii vyrobí
rôzne prvky.
Konštrukčné prvky nazývané aj ako „tübingy“
vyrobené v ZIPP sa použili napr. pri výstavbe
metra vo Viedni a neskôr aj v Budapešti.
Okrem klasických stavebných dielcov
sa ZIPP podieľal aj na stvárnení umeleckých
diel z betónového kompozitu, ako napr.
Pamätník Mórica Beňovského na ostrove
Madagaskar.
Dôležité aspekty a okolnosti vo vývoji
spoločnosti vrátane pohľadu na schopnosti
ľudí, ktorí sú zapojení do riadiacich
procesov, sú výsledkom dnešného
vedúceho postavenia ZIPP na slovenskom
stavebnom trhu. Dôkazom tejto skutočnosti
je najmä tvorivosť, odbornosť a riadiaca
schopnosť ľudí reprezentujúcich spoločnosť,
ktorá je zárukou jeho dlhotrvajúceho
úspechu. Medzi tradičných zákazníkov
patria napr. Volkswagen, IKEA, OBI, Calex Samsung, Baumax, REWE, Faure & Machet,
Globus, Gabor, INA, TESCO, Carrefour,
Kaufland, BILLA, Hypernova, PSA Peugeot
Citroen Automobiles, AWT Bavaria, NAY,
DELPHI, YAZAKI, KIA, Johnson Controls,
Gebrüder Weiss, ProLogis, POINTPARK, ZKW.

ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. je prvá
stavebná spoločnosť v Slovenskej republike,
ktorá získala certifikát systému riadenia kvality
už v roku 1997 (QM) podľa európskej
normy EN ISO 9001. V súčasnosti ZIPP
rozvíja systém manažérstva podľa noriem:
- STN EN ISO 9001:2009 pre kvalitu
- STN OHSAS 18 001:2009 pre
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
- STN EN ISO 14 001:2005 pre životné
prostredie
- STN ISO/IEC 27001:2006 pre informačnú
bezpečnosť.
SPOLOČENSKY ZODPOVEDNÉ
PODNIKANIE
Vďaka širokému záberu stavebných aktivít
sa mu darí získavať zákazky aj v rokoch
menej úrodných. Spoločnosť je zastúpená
v mnohých oblastiach a zamestnáva
odborníkov; špičkových statikov, schopných
inžinierov či stavbyvedúcich. Nad rámec
svojich zákonných povinností prispieva
ZIPP chorým deťom a ich rodinám, finančne
podporuje realizácie dobročinných
projektov orientovaných na zdravie detí,
ako napr. „realizácia projektu intermediárnych
izieb slúžiacich detským pacientom
v prípravnej fáze na transplantáciu pečene
a fáze potransplantačnej adaptácie
a potransplantačného sledovania“
v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou
Bratislava. Spoločnosť a jej zamestnanci
žijú a podnikajú na Slovensku, a preto chcú,
aby sa s časťou svojich výsledkov podelili
aj s tými, ktorí trpia núdzou, resp. podporili
významné športové či kultúrne podujatia,
ktoré by v opačnom prípade nebolo možné
realizovať na zodpovedajúcej úrovni.

OCENENIA
Najvyšším ocenením pre ZIPP bola cena
koncernu VW „Corporate Supplier Award
– The Leading Edge“ ktorá sa udeľuje
najlepším dodávateľom koncernu spomedzi
dodávateľov technológie, všetkých súčastí
automobilu, materiálov i stavebných
dodávateľov. Na adresu ZIPP sa vyjadrili,
že to bol „Weltrekord“. Mnohí dodnes tvrdia,
že bez lakovne, v tom čase postavenej
v Bratislave, by nebol automobilový
priemysel na Slovensku, ako ho poznáme
dnes. ZIPP je neobyčajne úspešný
aj v celoštátnej prestížnej súťaži realizovaných
stavieb na Slovensku STAVBA ROKA,
ktorá začala svoju tradíciu v roku 1995.
Vyhlasuje sa každoročne na podporu kvality
komplexnej realizácie stavebného diela ako
súčasť uceleného systému zabezpečovania
kvality vo výstavbe a stavebníctve pod
záštitou Ministerstva dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,
Slovenskej komory stavebných inžinierov
a Slovenskej komory architektov. ZIPP získal
v súťaži STAVBA ROKA významné ocenenia
takmer každý rok.
ZNAČKA A ČÍSLA
❍ 700 – PRIEMERNý POČET
ZAMESTNANCOV
❍ 2004 – ZIPP SA STAL ČLENOM
KONCERNU STRABAG
❍ 1958 – ZAČIATKY PREFABRIKOVANEJ
VýROBY V ZáVODE SEREď
❍ 21 – POČET OCENENí V SÚťAžI
STAVBA ROKA
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