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Servis BCI – S&T, s.r.o., rastie 

 

Opravárenské kapacity spoločnosti BCI – S&T, s.r.o., tradičného 

servisného strediska pre nákladné vozidlá v Žiline – Považskom 

Chlmci, výrazne vzrástli od 11. mája 2016, keď oficiálne uviedli do 

prevádzky novú halu. V areáli autorizovaného servisu značiek MAN a 

Mercedes-Benz tak pribudli priestory postavené na ploche 504 m2 a 

vytvorilo sa 10 ďalších pracovných miest.    

„Nová hala si vyžiadal investíciu zhruba 700 000 eur, ďalších 80 000 eur nás 

stálo odkúpenie pozemku. S výstavbou sa začalo vlani v apríli a za rok bola 

hotová,“ hovorí Ing. Martin Sukupčák, spolumajiteľ spoločnosti BCI – S&T, 

s.r.o. a dodáva, že projekt je výsledkom zrealizovania nápadu, ako 

zmysluplne využiť zanedbaný pozemok, ktorý ležal v susedstve ich areálu. 

„Naším cieľom bolo rozšíriť kapacity a skvalitniť ponúkané služby. Nová hala 

bude slúžiť pre servis a opravy vozidiel oboch značiek – MAN aj Mercedes-

Benz.“  

Tím mechanikov a technikov má v novopostavených servisných priestoroch 

k dispozícii prejazdný montážny kanál s brzdovou stolicou a 14-tonovým 

ručným hydraulickým kanálovým zdvihákom, jeden montážny kanál 

vybavený 2-tonovým ručným hydraulickým kanálovým zdvihákom na 

prevodovky. Na voľnej ploche sa bude využívať 24-tonový stĺpový zdvihák. 

Ponad celú servisnú halu je k dispozícii 5-tonový portálový žeriav. V hale je 

vybudované olejové hospodárstvo s digitálnymi výdajnými pištoľami a 

samozrejme, šatne, sprchy a sociálne zariadenie. Spredu pri vstupe do 

administratívnej časti je novovybudované parkovisko pre zákazníkov s 

kapacitou 16 áut, nový asfaltový koberec na ploche 600 m2 pribudol aj vo 

vnútri areálu pred štyri brány novej servisnej haly. Príjem vozidiel sa teraz 

rozdelil podľa značiek: MAN ostal v pôvodnom priestore, kde má kanceláriu 

aj regionálny predajca pre Žilinský a Trenčiansky kraj.  

Žilinskú spoločnosť BCI, založil Ing. Martin Sukupčák spolu s kolegom v roku 

1992 a postupne z nej vybudovali renomovanú firmu zameranú na stavebnú 
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činnosť s 200 zamestnancami. Neskôr aktivity rozšírili aj do oblasti 

cestovného ruchu i servisu a predaja nákladných vozidiel a v názve pribudla 

skratka S&T (servis a transport). V roku 1999 sa spoločnosť BCI - S&T, 

s.r.o., stala zmluvným partnerom importéra MAN–ÚŽITKOVÉ VOZIDLÁ–

SLOVAKIA a odvtedy sa venuje výhradne opravárenskej činnosti  

Firma sídli v Považskom Chlmci na ceste z Bytče do Žiliny, čiže 

obhospodaruje spádovú oblasť od Nového Mesta nad Váhom na sever. Ale 

keďže najbližší servis MAN smerom na východ je v Prešove, nejeden stály 

zákazník chodí aj zo vzdialenejších okresov. Gro pravidelných klientov tvorí 

okolo 30-40 spoločností z regiónu, resp. ich vozidlové parky. Tržby za tieto 

služby pre obidve značky dosahujú ročne 2,5 mil. eur.  

Servis poskytuje všetky druhy prác – od pravidelných kontrol až po GO a 

kompletné opravy motorov a ako jeden z mála i prevodoviek ZF a Eaton. 

Všetko vo vlastných kapacitách s výnimkou prác na rovnacej stolici a 

klampiarskych prác/lakovania, ktoré zadávajú osvedčeným dodávateľom. 

Tím pracovníkov je stabilizovaný, v súčasnosti má firma 30 zamestnancov. 

Otváracie hodiny cez týždeň sú od 7.00 do 20.00 a v sobotu od 8.00 do 

12.00 hod. Ďalšou aktivitou spoločnosti je prvá komplexná umývacia linka na 

Slovensku, ktorá dokáže rýchlo a účinne umyť nákladné či úžitkové vozidlo 

akýchkoľvek tvarov a rozmerov.  

 

Na snímkach: 

1 – Pred novou halou je parkovisko pre klientov s kapacitou 16 áut. 

2 – Hostí privítal Ing. Martin Sukupčák, spolumajiteľ spoločnosti BCI-S&T. 

3 a 4 – Prvá brána s prejazdným montážnym kanálom.  
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MAN Truck & Bus, jeden z najväčších európskych výrobcov úžitkových vozidiel a dodávateľ dopravných riešení, dosiahol v roku 2015 

obrat približne 9 miliárd eur. Jeho produktové portfólio obsahuje nákladné vozidlá, autobusy a vznetové motory, a tiež služby súvisiace 

s nákladnou dopravou a prepravou osôb.  Spoločnosť MAN Truck & Bus zamestnáva celosvetovo vyše 35 500 pracovníkov. 


