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CEO
80 rokov so srdcom pre Vás každý deň

„SIMACEK je spoločnosť s dlhodobou tradíciou a postavením 

na trhu. Považujeme sa za profesionálneho partnera s veľkým 

pochopením pre kvalitu a udržateľnosť. Naša definícia                          Mag. Ursula Simacek - CEO SIMACEK Facility Management Group 

zodpovednosti je založená práve na udržateľnosti rastu a stability.       

Záujem našej spoločnosti je zameraný na vyvážené riadenie, ktoré    

zaistí ekonomickú, ekologickú a sociálnu udržateľnosť. Týmto chceme podporiť vlastnú zodpovednosť

a podnikateľské pochopenie. Náš manažment vytvára pridanú hodnotu pre našich zamestnancov, 

klientov, partnerov a dodávateľov.“

SIMACEK je Rakúska rodinná spoločnosť, ktorá zamestnáva viac ako 8000 zamestnancov v Rakúsku,

Nemecku, Českej Republike, Slovensku, Rumunsku, Bulharsku, Srbsku, Bosne a Hercegovine, Chorvátsku, 

Slovinsku, a v Čiernej Hore s ročným obratom presahujúcim €200 miliónov.

SIMACEK – Services made in Europe.
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História

Na Slovenskom trhu pôsobíme od roku 2003 a postupne sme sa dostali medzi popredných dodávateľov

uceleného komplexu služieb s celoslovenskou pôsobnosťou. Aktuálne realizujeme dodávku našich služieb

s pomocou viac ako 400 zamestnancov a celoslovenskú pôsobnosť zabezpečujeme cez 5 našich pobočiek

s centrálou v Banskej Bystrici.

Naša ponuka zahŕňa všetko od denného upratovanie, špeciálneho upratovanie, údržby exteriérov,

hygienického servisu, deratizácie a dezinfekcie až po mnoho ďalších služieb.

SIMACEK – Services made in Europe.
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Výhody spolupráce

24/7/365

Všetky služby z jedného zdroja znamenajú úsporu nákladov!

• Jedna kontaktná osoba pre všetky služby

• Služby vykonávané vlastnými zamestnancami

• Stáli zamestnanci

• Kompletné synergie v oblasti integrovaných facility služieb

• Systém zabezpečovania kvality

• Jedna faktúra znižujúca administratívnu náročnosť

SIMACEK – Services made in Europe.
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Naše portfólio služieb:

• Denné upratovanie

• Špeciálne upratovanie

• Údržba exteriérov

• Hygienický servis

• Dezinfekcia s poradenstvom

• Odpadové hospodárstvo

• Deratizácia a dezinsekcia

• Personálne služby 

• Doplnkové služby a mnoho ďalších

SIMACEK – Services made in Europe.
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Denné upratovanie
Robíme prácu správne!

Denné upratovanie je jedna z nosných činností našej spoločnosti. Kde je našim cieľom čistý a 

udržiavaný priestor zákazníka .

Priestory upratovania:

• Kancelárske priestory

• Skladové priestory

• Sociálne zariadenia

• Kuchynky

• Šatne

• Chodby

• Predajné priestory

• Schodištia

• Výrobné priestory

• Sprchy

Denné upratovanie je pravidelne sa opakujúca činnosť s presným 

rozsahom prác dohodnutým so zákazníkom.
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Špeciálne upratovanie
Robíme prácu správne!

Špeciálne upratovanie slúži na realizáciu neštandardných upratovacích prác, ktoré  nie  sú  súčasťou bežného 

udržiavacieho upratovania. Sú to rôzne druhy upratovacích prác, na ktoré je potrebná vyššia kvalifikácia 

a ovládanie používania špeciálneho technicko-materiálneho vybavenia. 

Rozsah našich prác :

• Umývanie okien

• Výškové práce

• Tepovanie kobercov

• Tepovanie čalúneného nábytku

• Hĺbkové čistenia rôznych druhov podláh

• Odmasťovanie rôznych štruktúr podláh a obkladov

• Rôzne druhy čistenia technologických zariadení

• Nanášanie ochranných vrstiev na podlahy

• Čistenie opláštenia budov

• Pred kolaudačné upratovania po stavebných prácach
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Špeciálne upratovanie
Robíme prácu správne!

Špeciálne upratovanie slúži na realizáciu neštandardných upratovacích prác, ktoré  nie  sú  súčasťou bežného 

udržiavacieho upratovania. Sú to rôzne druhy upratovacích prác, na ktoré je potrebná vyššia kvalifikácia 

a ovládanie používania špeciálneho technicko-materiálneho vybavenia. 

Rozsah našich prác :

• Čistenie technologických zariadení

• Hĺbkové čistenie podláh a obkladov

• Odstraňovanie vodného kameňa

• Umývanie okien

• Výškové práce

• Tepovanie kobercov

• Tepovanie čalúneného nábytku

• Nanášanie ochranných vrstiev na podlahy

• Čistenie opláštenia budov

• Pred kolaudačné upratovania po stavebných prácach

• Odstraňovanie žuvačiek
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Údržba exteriérov
Robíme prácu správne!

Celoročne zabezpečujeme letnú aj zimnú údržbu. Letná údržba slúži na udržiavanie a starostlivosť o zelené a spevnené 

plochy. Prioritou zimnej údržby, je zabezpečenie plynulého chodu spoločností a ich prevádzok, počas zimného obdobia, 

počnúc výrobou cez administratívu a hlavne pre potrebnú logistiku, spojenú s objektom, kde je vykonávaná zimná 

údržba na objekte.

Letná údržba 

• Kosenie trávnatých plôch

• Vyhrabanie pokosenej trávy spojené s odvozom

• Hnojenie trávy

• Mulčovanie

• Zakladanie nového trávnika     

• Zavlažovanie trávy

• Výsadba okrasných rastlín a drevín

• Zazimovanie rastlín

Zimná údržba

• Pohotovostná služba nastúpenie na objekt do 1-2 hodín od nahlásenia

• Odstraňovanie snehu zo spevnených plôch

• Zametanie spevnených plôch

• Posyp posypovým materiálom (drvinou alebo soľou)

• Vyvážanie snehu z objektu



23.08.2022 ·  © SIMACEK Facility Management Group GmbH ·  www.simacek.comServices made in Europe. S. 10

Hygienický servis
Robíme prácu správne!

Hygienické produkty sú nevyhnutnými pomocníkmi vo všetkých oblastiach, kde sa vyžaduje vysoký 

štandard čistoty. Spoločnosť SIMACEK Vám pomáha udržiavať čistotu, komfort a zdravé prostredie 

vďaka ponuke svojich inovatívnych produktov, testovaných v súlade s medzinárodnými štandardami.

Naša ponuka:

• Toaletný papier

• Utierky na ruky a mydlá

• Zásobníky

• Osviežovače vzduchu

• Dávkovače dezinfekčných prostriedkov na povrchy a ruky

Do hygienického servisu patrí kompletné vybavenie priestorov zásobníkmi a 

dávkovačmi. K dispozícii máme veľký počet dizajnových a kvalitatívnych línií. 

Disponujeme širokou sortimentnou skladbou náplní, takže si dokáže každý 

zákazník vybrať.

Hygienický servis zabezpečujeme priamo na objekt upratovania aj s
objednávaním a dodacia doba je do 24 - 48 hodín. Pokiaľ je však na
objekte skladník tak ihneď.
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Customers – references, SIMACEK Facility 

SK, s.r.o.
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Objednajte si naše služby

PhDr. Jozef Budaj
M: +421 911 899 099
budaj@simacek.sk

www.simacek.com

mailto:budaj@simacek.sk

