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Zberné suroviny Žilina prechádzajú aktuálne veľmi produktívnym a úspešným obdobím vďaka situácii na trhu 

s druhotnými surovinami. August nebol výnimkou opäť sme zaznamenali rekordné tržby, rekordne spracované 

a expedované tony a to napriek tomu, že veľa zamestnancov si čerpalo zaslúženú dovolenku.

Okrem vysokého pracovného nasadenia a maximálnej vyťaženosti sa nám darí aj zveľaďovať a skrášľovať pracovné 

prostredie pre našich zamestnancov. Vynovili a zrekonštruovali sme budovy, kancelárske a sociálne priestory na 

viacerých prevádzkach: napr. v Banskej Bystrici, Žiline, Liptovskom Mikuláši. Opravili a vymenili sme oplotenie, 

rekonštruovali kanalizáciu a výrobné haly a rozšírili spevnené plochy v Trnave a Nitre.

Vďaka úspechom a dobrým výsledkom si môžeme po dlhšom čase dovoliť aj investovať do vozového parku 

a techniky. Objednali sme 7 nových nákladných áut s hydraulickou rukou, nožnice na úpravu železného šrotu, 

nakladače na manipuláciu so šrotom. S ohľadom na životné prostredie sme pristúpili aj ku výmene starých 

dieselových VZV za nové elektrické VZV. Kolegovia veľmi intenzívne pracujú na zavedení nového informačného 

systému, ktorého spustenie sa plánuje od 1.1.2022.

Aby nebolo všetko iba o práci, rozhodli sme sa prispieť aj na podujatia, ktorých cieľom je budovať a zosilniť tímového 

ducha. Združený do niekoľkých tímov sme absolvovali napríklad splav v Červenom Kláštore, zúčastnili sme sa veľkého 

Rajeckého maratónu, kde sme vo veľkom počte štyroch družstiev dosiahli veľmi pekné výsledky, absolvovali sme túru vo 

Vysokých Tatrách s výstupom na Téryho chatu a prechodom cez Priečne sedlo.

Po lete však prichádza náročné obdobie plánovania a tvorenia rozpočtu na budúci rok. Po záchrane a rozbehnutí 

Zberných surovín si chceme dobré meno udržať a rozvíjať naše aktivity aj naďalej. Plne si uvedomujeme, že takýto 

úspešný rok len veľmi ťažko zopakujeme, ale sme pripravený urobiť všetko pre to, aby sme dosiahli čo najlepšie 

výsledky aj v ďalších rokoch.

SITUÁCIA NA TRHU S DRUHOTNÝMI SUROVINAMI NÁM PRAJE. VĎAKA 
REKORDNÝM TRŽBÁM MÔŽEME V ZBERNÝCH SUROVINÁCH ŽILINA MASÍVNE 
INVESTOVAŤ DO PREVÁDZOK AJ DO VOZOVÉHO PARKU. ABY SME POSILNILI 
TÍMOVÉHO DUCHA, ROBÍME AJ AKCIE PRE ZAMESTNANCOV A VERÍME, 
ŽE ĎALŠIE ROKY BUDÚ PODOBNE ÚSPEŠNÉ.

ZBERNÉ SUROVINY ŽILINA SI CHCÚ ÚSPECHY 
PRENIESŤ AJ DO ĎALŠÍCH ROKOV


