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Stavba nového úseku D1 na východním Slovensku
zahájena
Slovenský ministr dopravy, výstavby a regionálního rozvoje
Arpád Érsek, generální ředitel Národní dálniční společnosti Juraj
Valent a statutární ředitel Skanska Česká republika a Slovensko
Michal Jurka dnes slavnostně otevřeli stavbu nového úseku
dálnice D1 na východním Slovensku. Prodloužení dálnice D1 u
Košic o více jak 14 km přijde na 5,3 miliardy korun a bude
financováno z Evropských fondů a slovenského rozpočtu.
Předpokládaný termín dokončení je plánován na prosinec 2019.
Stavba 14,4 kilometrů dlouhého úseku mezi Budimírem a Bidovci,
včetně dalšího 1,1 kilometru rychlostních silnic (R2/R4), bude
financována z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Operačního
programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 a ze slovenského
státního rozpočtu. Obsahuje celkem 23 mostů a čtyři nadjezdy a
protihlukové stěny. Nejdelší most přes řeku Torysa bude 542 metrů
dlouhý.
Skanska Česká republika a Slovensko dosáhla v roce 2015 tržeb ve
výši 15,8 mld Kč. Společnost má necelých 4000 zaměstnanců.
V regionu je Skanska také aktivní v komerčním developmentu přes
Skanska Commercial Development Europe a v rezidenčním
developmentu přes Skanska Residential Development Europe.
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Skanska je celosvětově jedna z největších společností poskytujících služby v oblasti
stavebnictví, komerčního a rezidenčního developmentu a PPP projektů. Na
vybraných trzích ve Skandinávii, Evropě a USA působí více než 43 tisíc jejích
zaměstnanců. Skupina Skanska vstoupila na český a slovenský trh v roce 2000 a
zabývá se výstavbou dopravní infrastruktury, veřejných zařízení a inženýrských sítí,
vyrábí vlastní produkty a zajišťuje si zdroje pro výstavbu. Administrativní, výrobní a
obchodní prostory zajišťuje od developmentu až po facility management. V oblasti
rezidenčního developmentu se zaměřuje na budovy šetrné ke svému okolí i lidem,
kteří je obývají. Při výstavbě minimalizuje ekologickou zátěž, využívá obnovitelných
zdrojů a dbá na bezpečnost práce. Skanska prosazuje principy společensky
odpovědného a etického podnikání v environmentální, sociální i ekonomické rovině.
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