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OCEĽOVÁ KVALITA Z VÝCHODNÉHO SLOVENSKA 
 

V roku 2007 bola založená spoločnosť SLOVAKIA STEEL MILLS, a. s. s cieľom 

naprojektovať, postaviť, uviesť do prevádzky a úspešne spustiť oceliareň a valcovňu 

v Strážskom na východnom Slovensku. Vzhľadom na rozsah podnikateľského plánu ide 

o jednu z najväčších súkromných investícií posledných rokov, zvlášť v regióne, ktorému 

priniesla mnoho sociálnych benefitov. SLOVAKIA STEEL MILLS, a. s. je dcérskou 

spoločnosťou holandskej firmy Steel Assets Management B. V., kde hlavným akcionárom je 

známy slovenský podnikateľ Braňo Prieložný. Manažment spoločnosti tvoria kvalitní 

odborníci s dlhodobými skúsenosťami v oceliarskom priemysle. 

 

Technologický koncept použitého zariadenia je klasifikovaný ako „minioceliareň”.  Základom 

technológie je výroba ocele v elektrickej oblúkovej peci, ktorá využíva vysoké elektrické 

napätie na premenu vstupnej suroviny (oceľového šrotu) na tekutú oceľ. Táto je následne 

legovaná v panvovej peci, kontinuálne odlievaná do oceľových sochorov a valcovaná na 

stavebnú oceľ vo forme roxorov. Roxory – stavebnú betonársku oceľ – tu vyrábajú vo 

forme tyčí alebo zvitkov a taktiež úspešne spúšťajú produkciu valcovaných drôtov. 

Použité technológie patria do kategórie Najlepšie dostupné technológie (Best Available 

Technologies – BAT). Vyhovujú všetkým príslušným slovenským normám, ako aj normám 

Európskej únie, ktoré pojednávajú o kritériách ochrany životného prostredia 

a environmentálnej kvality života.  

 

Po ukončení výstavby v marci 2011 spustila spoločnosť skúšobnú výrobu svojich produktov 

na oceliarni a následne na valcovni. Prvé predaje sa uskutočnili v júni roku 2011 a odvtedy 

postupne firma rozširuje portfólio svojich zákazníkov a dodáva stavebnú oceľ pre klientov na 

poľskom, maďarskom, rumunskom, nemeckom, slovenskom, českom a belgickom trhu. 

SLOVAKIA STEEL MILLS, a.s. sa snaží svoju predajnú politiku prispôsobiť trendom na 

trhu oceliarskych výrobkov, pravidelne sleduje kroky svojej konkurencie a širokou podporou 

predaja cez marketingové, logistické a iné podporné aktivity dodáva svojím klientom pocit 

komfortného nakupovania kvalitného tovaru. 

Hlavným cieľom novovzniknutej fabriky je teda dodávať klientom bezchybný tovar za 

konkurenčné ceny a v strategickom časovom horizonte dodávať svoje výrobky aj do krajín 

Mena (stredný východ a severná Afrika). Podnikateľský plán SSM, a.s. uvažuje s postupným 

zvyšovaním výroby dlhých oceľových výrobkov z úvodných 600 000 t/ročne až na 800 000 

t/ročne. 

 Vstupné suroviny:  Oceľový šrot 

 Polovýrobky:   Sochory 130 x 130 mm – 12 m 

 Finálne výrobky:   Stavebná rebierková oceľ v tyčiach ϕ 8 mm – ϕ 36 mm 
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Stavebná rebierková oceľ vo zvirkoch 8 mm – ϕ 16 mm 

Valcovaný drôt  ϕ 5,5 mm – ϕ 16 mm 

 

HLAVNÉ PRIEMYSELNÉ APLIKÁCIE PONÚKANÝCH PRODUKTOV 
 
Produkt     Ročný objem (2012)  Použitie 

 
Stavebná betonárska                   250,000 ton      Exkluzívne využitie v priemysle 
oceľ v tyčiach          stavebnom, pre účely spevne- 
Stavebná betonárska                    150,000 ton      nia a zvýšenia schopností  
oceľ vo zvitkoch         odporu; pri stavbe diaľnic, mos-

           tov a stavieb vo všeobecnosti. 
   

 
 
 

 
Valcovaný drôt         100,000 ton     Použitie v mnohých priemysel- 
          ných aplikáciách; po vyrobení 
          sa väčšinou ponúka na ďalšie 
          ťahanie a valcovanie. Hlavní 
          spotrebitelia sú z oblasti auto- 

                  mobilového a stavebného  
                  priemyslu 

SLOVAKIA STEEL MILLS, a.s. je držiteľom certifikátu  ISO 9001:2008 a certifikátov 

a technických osvedčení pre stavebnú oceľ. Vrcholové vedenie spoločnosti sa rozhodlo za 

účinnej podpory a účasti všetkých zamestnancov spoločnosti zaviesť a udržiavať systém 

environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14 001, ktorý spolu so zavedeným 

systémom manažérstva kvality podľa ISO 9001 bude zárukou, že sa popri snahe 

o uspokojovanie požiadaviek svojich zákazníkov zabezpečí aj rovnováha medzi 

prevádzkovými, ekonomickými a environmentálnymi požiadavkami. 

 

 

 

 


