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Pozdravujem vás, 
milí kolegovia! 

Obmedzenie cestovania a stretávania sa s ľuďmi 
mne osobne chýbalo najviac. Vždy som sa tešil na 
spoločné stretnutie u príležitosti koncoročného 
vyhodnotenia činnosti našej spoločnosti, alebo 
keď som mohol vyraziť na cesty medzi vás. Pri 
každej návšteve pobočky som sa snažil navštíviť aj 
pamätihodnosti miesta, naštudovať si jeho histó-
riu. Spomínam na mnohé z miest, napríklad na 
Vesprém. Pri prvej návšteve ma vítal usmievavý 
vedúci Bandi Vass. Túto jar nás však zasiahla správa 
o úmrtí nášho kolegu Bandiho. Bandi bol skvelý 
chlap. Aj keď sme si nerozumeli, pretože ja som sa 
zatiaľ nenaučil maďarsky, všetko podstatné som 
Bandimu rozumel. V jeho prítomnosti som vždy cítil 
priateľstvo a chlapčenské šibalstvo. Pamätám si, 
ako mi Bandi pri príležitosti prvej návštevy nalial 
zo svojich produktov. Vtedy som ešte nevedel, že je 
svojou pohostinnosťou známy v celom kolektíve a že 
jeho dodávky patria k tradičnej koncoročnej prezen-
tácii fi rmy. Okrem pobočky mi ukázal aj historické 
centrum a vzácne miestne stavby – medzi nimi aj 
tie najstaršie stavby z 9. storočia, teda z čias Veľkej 
Moravy. Tí, ktorí máte radi históriu, nájdete tieto 
stavebné pamiatky na námestí malebného Vespré-
mu. Keď tam prídete, nezabudnite ochutnať skvelé 
vína a vychutnať si výhľady do šíreho okolia. 

Napriek koronavírusu sme uplynulý polrok uzavreli 
jedno z najúspešnejších období v histórii. Koncom 
minulého roka sa naša fi remná rodina rozrástla 
o nových kolegov z fi rmy SALVATOR, špecialistu na 
strechy, ktorého v skupine toľko potrebujeme – vždy 
sme cítili, že segment striech potrebujeme v našej 
spoločnosti posilniť. Takmer sto nových kolegov 
sa dnes postupne začleňuje do kolektívu české-
ho Stavmatu. Sľubujeme si, že postupne sa počet 
špecialistov na strechy zvýši aspoň v tretine našich 
pobočiek. Tých je dnes v Českej republike osemde-
siat. V celej skupine sa číslo pobočiek vyšplhalo na 
rovných stopäťdesiat. V týchto dňoch otvárame dve 
nové pobočky v Zlatých Moravciach a Leviciach.

Ďalšou významnou udalosťou bolo získanie podpo-
ry maďarskej vlády na výstavbu nového závodu na 
betónové dlažby. Závod projektujeme podľa našich 
najnovších poznatkov a verím, že to bude opätovný 
posun smerom ku kvalite a efektivite výroby našich 

produktov, ktoré si nachádzajú svojich stálych 
zákazníkov. Vybrané technológie sú tým najlepším, 
čo náš tradičný dodávateľ, fi rma HESS, momentál-
ne ponúka. Pre nový závod sme vybrali mestečko 
Dabaš ležiace cca 20 km južne od Budapešti – toto 
miesto je svojou polohou pre tento druh podniku 
ako stvorené. V okolí sú náleziská štrkov, ktoré sem 
za milióny rokov nanosil Dunaj. Osobne ma potešilo, 
že sa dokážem s mnohými miestnymi dohovoriť po 
slovensky. Viac o závode sa dočítate na strane 10. 

Dabaš nebude jediným mestom v Maďarsku, kde 
tento rok budeme investovať. Ďalším investičným 
zámerom je 60-tisícový Kaposvár. Pre toto mesto 
pripravujeme spoločne s fi rmou GREENCON INTER-
NATIONAL vizionársky projekt. V závode, ktorý 
bude postavený v mieste našej pobočky, sa bude 
spracovávať odpad, hlavne tetrapakové odrezky 
a fľaše. Výsledkom spracovania budú stavebné 
dosky – zvukovoizolačné, s požiarnou odolnos-
ťou a iné. Ochrana prírody sa tak postupne stáva 
súčasťou našej vízie, v ktorej chceme pomocou 
siete predajní šíriť stavebné materiály vyrábané 
z recyklátov. Týmto chceme aj my prispieť k ochrane 
prírody a recyklácii toho, čo recyklovateľné je. Som 
presvedčený, že toto bude v nasledujúcich rokoch 
trend našej spoločnosti. 

Svoje pôsobenie úspešne rozvíja aj developerský 
segment. Zdá sa, že sa blížime k získaniu staveb-
ného povolenia pre náš doteraz najväčší projekt. 
Budem nesmierne šťastný, ak vám ho budem môcť 
v nasledujúcom vydaní ST news predstaviť. 

Covid-19 mimoriadnym spôsobom zasahuje do na-
šich životov. Potešiteľné ale je, že situáciu zatiaľ zvlá-
dame. V Česku sa investície do stavebníctva minulý 
rok prepadli iba minimálne, v Maďarsku dokonca 
rástli. Tieto trendy pretrvávajú aj v prvom štvrťroku 
tohto roka. O poznanie horšie je na tom Slovensko, 
kde stavebná produkcia citeľne klesá. Chcem však 
veriť, že špecifi cký segment a naše nastavenie nám 
nakoniec pomôže „corona time“ prekonať. 

Želám vám všetkým zdravie a dobrú náladu.

 Ing. arch. Pavol Kollár

Konečne, konečne sa zdá, že by sme mohli začať normálnejšie žiť. 
Cestovať a stretávať sa s priateľmi.
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roK 2020 v SKUpine in GroUp  

Aký bol rok 2020 z pohľadu 
spoločnosti STAVMAT 
STAVEBNINY? 
Rok 2020 bol pre nás, podobne ako zrejme pre drvivú väčšinu iných fi riem, ale aj samotných ľudí, 
náročný, turbulentný, ale v mnohých ohľadoch aj poučný. Pandémia vtrhla do našich životov náhle 
a zo dňa na deň sme museli reagovať – prísne hygienické pravidlá, zatvorené školy a práca z domu, 
obmedzenia predaja. Do toho pomerne veľká miera neistoty z ďalšieho vývoja a otázky okolo dopadu 
koronakrízy nielen na stavebníctvo, ale celú ekonomiku.

Napriek všetkým negatívam, 
ktoré navždy zostanú spojené 
s príchodom koronakrízy do 
našich životov, však z po-

hľadu dosiahnutých výsledkov fi rmy 
hodnotím rok 2020 ako veľmi úspešný. 
Z hľadiska obratu sa nám podarilo obhá-
jiť výsledok z roku 2019 a z hľadiska zisku 
sme dosiahli vlani dokonca najúspešnejší 
rok v celej našej histórii. Keby mi niekto 
povedal v marci 2020, že rok skončíme 
takto úspešne, neveril by som mu. 
V prvom rade je to zásluha celého tímu 
STAVMAT-u, každého jedného zamestnan-
ca – za čo patrí všetkým mojim kolegom 
veľká vďaka. Oni sa museli adaptovať na 
nové podmienky zo dňa na deň, oni boli 
takpovediac v prvej línii, denne v kon-
takte so zákazníkmi, riskujúc nákazu 
novým koronavírusom. Všetci majú môj 
veľký rešpekt za to, ako sme uplynulý rok 
zvládli. 
Dôležitým faktorom úspešného ukončenia 
roka sa ukázalo byť tiež široké regionálne 
pokrytie pobočkami – keď v medziročnom 
porovnaní stagnoval, respektíve klesal 
jeden región, potiahli pobočky v inom 
regióne. Podobne dôležitú úlohu zohral 
tiež zákaznícky mix – keď bol obmedzený 
predaj pre koncových zákazníkov, predaj 
ťahali profi  zákazníci a projektový predaj. 
Práve posilnenie projektového biznisu 
sme si pred pár rokmi zadefi novali ako 
jednu zo strategických úloh – prax ukazu-
je, že to bolo správne rozhodnutie.
Dôvody zlepšenia ziskovosti by som roz-
delil do dvoch skupín – zníženie nákladov 
a udržanie celkovej percentuálnej marže 
na úrovni roku 2019. V uplynulom roku sa 
nám podarilo dokončiť systémové zmeny 
v paletovom hospodárstve, čo nám spolu 
s nižšími nákladmi na spotrebu pohon-
ných hmôt, materiálov a energií prinieslo 
hlavné plus na strane nákladov. Pokiaľ 
ide o maržu, aj v predchádzajúcich rokoch 
bolo naše interné zameranie fokusované 
na udržanie, respektíve postupné zvyšo-
vanie marže. Naším cieľom bolo pripraviť 
sa na príchod cyklickej krízy – vtedy sme, 
samozrejme, netušili, že príde koronakrí-
za a že príde tak nečakane.

Prvé mesiace roku 2020 boli ešte v zna-
mení dobehu pozitívneho záveru roka 
2019, v marci sa začala pandémia, ktorá 
mala menší alebo väčší dopad prakticky 
na všetky zložky hospodárstva. Na jednej 
strane stavebníctvo nebolo zasiahnuté 
tak dramaticky a existenčne ako naprí-
klad sektor turistického ruchu, gastro 
a hotely. Na strane druhej pri porovnaní 
výkonnosti stavebníctva v roku 2020 na 
Slovensku a v okolitých krajinách nám, 
žiaľ, vychádza, že slovenské stavebníctvo 
zaznamenalo v rámci krajín V4 najväč-
ší pokles a aj v rámci celej EÚ patríme 
medzi krajiny s najväčším medziročným 
poklesom stavebníctva. Dôvodov, prečo je 
to tak, je nepochybne viac a viaceré z nich 
táto kríza naplno obnažila. Starý, ne-
funkčný stavebný zákon, zdĺhavé konania 
na stavebných úradoch, ktoré sa z dôvodu 
koronakrízy stali v mnohých prípadoch 
nedostupné, a konania sa tak ešte viac 
predĺžili, chýbajúca vízia štátu (nielen) 
v oblasti stavebníctva s jasnou podporou 
strategických úloh ako napríklad znižova-
nie energetickej náročnosti budov, rieše-
nie otázky nájomného bývania, podpora 
bývania pre mladé rodiny a podobne.

Verím, že rok 2021 bude rokom, keď 
sa nám podarí vymaniť z pandémie 
a život sa postupne začne vracať do 
normálu. Aký bude ten normál, si netrú-
fnem predpovedať. Naším základným 
cieľom pre rok 2021 ostáva neustále 
zlepšovanie kvality služieb pre našich 
zákazníkov. Už v máji otvárame nové 
veľké stavebniny v Bratislave, v pláne 
je ďalšie rozširovanie siete pobočiek 
na Slovensku tak, aby sme boli ešte 
bližšie k potrebám našich zákazníkov. 
Pandémia tiež zvýšila záujem o nákupy 
cez e-shopy, a to aj v oblasti predaja 
stavebných materiálov – je to jedna 
z oblastí, ktorej sa v tomto roku chceme 
intenzívne venovať, aby sme ponúkli 
zákazníkom aj túto možnosť nákupu. 
Tento rok sme tiež spustili nový ver-
nostný program pre našich zákazníkov 
pod názvom ST BENEFIT, našu hlavnú 
marketingovú aktivitu v roku 2021, kto-
rou sa opäť dostávame bližšie k zákaz-
níkovi a vďaka ktorej upevňujeme náš 
partnerský vzťah.

Ing. Ivan Bako, 
konateľ Stavmat Stavebniny, s. r. o.
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Ing. Ivan Bako, konateľ 
Stavmat Stavebniny, 
s. r. o., oslávil v apríli 
2021 životné jubileum. 
Za celú skupinu IN 
GROUP mu želáme 
všetko len to najlepšie, 
najmä pevné zdravie, 
rodinnú pohodu 
a pracovné úspechy.
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Ohlédnutí za rokem 2020  
Každoročně se na přelomu ledna a února scházíme na celofi remním vyhodnocení předešlého roku 
a takzvaném výkopu roku nového. Letos je ale vše jinak – více než rok trvající pandemická situace mění 
zaběhané zvyklosti. Hromadné akce jsou zakázány, pravidelný kick-off se nekonal. Tak tedy alespoň touto 
formou pár vět k předešlému roku.

roK 2020 v SKUpine in GroUp 
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První dva měsíce roku 2020 byly 
obchodně nadprůměrné, ale 
s březnovým příchodem proti-
pandemických opatření se začal 

omezovat prodej na našich prodejnách 
a s menšími přestávkami pak tato omeze-
ní pokračovala po celý rok. Naštěstí jsme 
nemuseli přerušit dodávky materiálu 
a služeb profesionálním stavebníkům.
První polovina roku ještě těžila z rozje-
tých akcí z roku 2019 a z hlediska objemu 
prodaného zboží jsme v „poločase“ byli 
lehce lépe oproti roku 2019. Druhá polovi-
na roku byla však již výrazněji ovlivněna 
covidovou situací a obchod se nám začal 
propadat. Zároveň jsme v průběhu roku 
museli poměrně často řešit personální vý-
padky na prodejnách vinou onemocnění 
některých nakažených kolegů či jejich pří-
buzných a s tím spojenými karanténami.
Co se hospodářských výsledků týká, 
hodnotím rok 2020 poměrně pozitivně. 
Navzdory všem problémům a vládním 
omezením jsme vykázali za rok 2020 
celkový obrat lehce pod 4,3 miliardy, což 
v porovnání s rokem předchozím bylo 
cca o 1,5 % méně a hospodářský výsledek 
je v absolutním vyjádření srovnatelný 
s předchozím rokem.
Z hlediska investičních akcí jsme v roce 
2020 spustili či dokončili několik aktivit na 
našich prodejnách. Byla dokončena celková 
přestavba prodejny v Praze 5-Stodůlkách 
(psali jsme o ní již dříve). Začal develo-
perský projekt v Českých Budějovicích 
a výstavba nové skladové plochy, rozběhla 

se celková přestavba pobočky ve Zlíně, kte-
rá bude dokončena v nejbližších týdnech. 
V Mukařově jsme zrealizovali novou zpev-
něnou plochu skladu a instalovali novou 
halu, v tomto roce zde postavíme ještě pro-
dejnu. V Nymburku jsme rozšířili prodejnu, 
v Bohumíně probíhá kompletní rekonstruk-
ce střediska. Ve stadiu realizaci či přípravy 
jsou akce v Jihlavě (zpevnění nové plochy), 
v Plzni (kompletní přestavba areálu), 
v Chebu (také kompletní přestavba areálu), 
přestavba nového areálu v Novém Jičíně, 
přestavba prodejny v Litoměřicích. Další 
menší či větší přestavby budou přicházet 
i v průběhu tohoto roku. Cílem je, abychom 
postupně zmodernizovali všechna obchod-
ní střediska a zpříjemnili tak prostředí pro 
naše zákazníky i pro naše kolegy. 
Velkou investicí realizovanou na přelomu 
let 2020/2021 byla akvizice společnosti 
Salvator střechy do naší společnosti. Od 

ledna 2021 je dvanáct specializovaných 
střechařských prodejen začleněno pod 
značkou STAVMAT STAVEBNINY. Naším 
zájmem je tento specifi cký byznys rozví-
jet, posilovat a využít synergie v rámci 
celé sítě našich poboček. 
Letos očekáváme, že překonáme hrani-
ci obratu 5 miliard korun. Zároveň se 
chceme letos výrazně zaměřit na lepší 
profi tabilitu jednotlivých středisek. A to 
jak z hlediska zlepšení akviziční činnosti 
obchodníků, tak i vylepšením dosahova-
né průměrné marže na prodejnách. Na 
posílení těchto aktivit jsme kromě jiného 
nastavili kvartální motivační systém, kte-
rý úspěšným střediskům a jejich týmům 
může přinést velmi zajímavé fi nanční 
odměny. Na miniregionálních poradách 
byli o této aktivitě informováni vedoucí 
středisek a byly jim zadané cíle. Na měsíč-
ní bázi si pak v rámci svých miniregionů 
budou spolu s vedením porovnávat své 
výsledky a předávat zkušenosti.
Věříme, že tato aktivita posílí postavení 
našich prodejních míst v rámci každé 
jednotlivé lokality. 
Děkuji všem kolegům za velmi dobrou 
práci v roce 2020, který nebyl vůbec 
jednoduchý.
Doufám, že doba covidová už brzy skončí 
a my se vrátíme zpět k normálnímu pra-
covnímu i soukromému životu. Přeji nám 
všem úspěšný rok 2021.

Ing. Jindřich Foubík, ředitel společnosti
STAVMAT STAVEBNINY, a. s.
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A j keď priemyselné od-
vetvie bolo postihnuté 
v porovnaní s ostatnými 
sektormi hospodárstva 

najmenej, aj tu sa prejavili dôsledky 
pandémie a opatrení, ktoré prijí-
mala vláda na zamedzenie šírenia 
vírusu. 
Mnohí investori z opatrnosti z nejasné-
ho vývoja pandémie pozastavili svoje 
investičné aktivity, čím sa narušili 
odberateľské väzby, mnohé spoločnos-
ti zápasili s nedostatkom zákazkovej 
náplne, niektoré skončili nadobro.
Stavebníctvo je akýmsi lakmusovým 
papierikom trendu vývoja hospodár-
stva. A uplynulý rok 2020 ukazoval, že 
slovenské hospodárstvo nie je v dobrej 
kondícii, nie je v takom progrese, aby 
poskytlo pre stavebný trh dostatok 
zákaziek a uspokojilo potreby staveb-
ných organizácií. Dôsledkom sú tendre 
generujúce nezmyselné ceny, ktoré 
ponúkajú fi rmy v snahe zachrániť sa. 
Či je to záchrana, ukáže čas.
Preto sa pre nás stal priestor sloven-
ského stavebného trhu nevyhovu-
júci a úzky. Hľadali sme aktivity za 
hranicami – zdá sa, že tamojšie vlády 
i investori pristupujú k pandemickej 
hospodárskej kríze zásadne inak 
a vytvárajú priestor na rozšírenie 
a podporu podnikania ako základného 
predpokladu tvorby daní.
Priestor sme našli u nášho dlhodobého 
partnera spoločnosti Samsung engine-
ering, ktorý ako generálny kontraktor 
zabezpečuje výstavbu priemyselných 
komplexov pre mnohé kórejské priemy-
selné fi rmy v Maďarsku. Prijali sme na 
seba záväzky podieľať sa na realizácii 
týchto, na slovenské pomery nepredsta-
viteľne veľkých projektov do baterkové-
ho priemyslu. Samozrejme, aj my sme 
bojovali s prekážkami a obmedzeniami 
na hraniciach, niektorých potrápila 
samotná choroba, iní ostali v karanténe. 
O to väčší bol nárok na riadenie v krízo-
vých situáciách, lebo život a očakávania 
investorov sa nezastavili a termíny 
realizácie sú, ako vždy, posvätné.
Podarilo sa, splnili sme svoje záväzky, 
klient je tiež spokojný. Za touto jednodu-
chou vetou sa skrýva obrovské nasa-
denie a obetavosť všetkých kolektívov 
spoločnosti, ktoré sa týchto projektov 

Slovenské stavebníctvo 
a celosvetová pandémia  
Uplynulý rok 2020 priniesol situáciu, akú svet novej generácie nepoznal. Zmenila životný štýl, 
zmenila myslenie, zasiahla silno a často až fatálne do života jednotlivcov, rodín, kolektívov – 
či už pracovných alebo športových – a tiež do fungovania fi riem.

DIVÍZIA STAVEBNÍCTVO

roK v SKUpine in GroUp  

zúčastnili a i naďalej fungujú na 
maďarskom trhu. Poďakovanie, a nie 
malé, je preto na mieste, veľká vďaka 
za to, ako ste sa dokázali vysporiadať 
s náročnou situáciou a úlohami, ktoré 
pred nami stáli. Poďakovanie patrí aj 
za dodržiavanie systémových opatre-
ní v boji pandémiou a značnú mieru 
pochopenia, že prípadné masívne 
rozšírenie choroby vo výrobe alebo na 
stavbách by znamenalo výpadky v pl-
není a v konečnom sumáre aj nesplne-
nie záväzkov.
Hodnotenie uplynulého roka i ná-

stup do toho súčasného pri ustupujúcej 
pandémii a uvoľňovaní opatrení sa zdá 
byť pozitívne z hľadiska dosiahnuté-
ho obratu, hospodárskeho výsledku, 
zákazkovej naplnenosti i zvládnutia 
ťažkej situácie.
Aj toto úspešné obdobie má pre nás 
čiernu škvrnu. Ochoreniu covid-19 
podľahol náš dlhoročný kolega Emil 
Straňák, pracant a dobrý človek; chýba 
nám. Česť jeho pamiatke!

Ing. Ivan Khandl, generálny 
riaditeľ IN VEST, s. r. o.

Zdroj: isifa/Shutterstock
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STAVMAT STAVEBNINY – 
rozšiřujeme se!   
V lednu 2021 jsme rozšířili naši síť stavebnin v České republice o 12 nových prodejen, 
které dosud fungovaly pod značkou Salvator střechy. 

Tyto pobočky jsou primárně 
zaměřeny na prodej střešních 
materiálů, systémů a služeb s tím 
spojených – součástí všech těchto 

středisek jsou i ohýbačky plechů pro 
vlastní úpravy zákaznických požadavků.
Od této akvizice si slibujeme lepší pokrytí 
nabídky našich produktů a služeb zákaz-
níkům. Zároveň očekáváme i synergické 
efekty pro nárůst obchodovaných objemů 
na všech prodejnách Stavmat. 
Naše nové pobočky střechařské divi-
ze jsou ve Frýdku-Místku, Kroměříži, 
Loukově, Olomouci, Prostějově, Liberci, 

Novém Jičíně, Opavě, Ostravě, Plzni, 
Praze 8-Dolních Chabrech a ve Zlíně 
a v loňském roce tyto pobočky realizova-
ly obrat ve výši cca 450 milionů korun.
Naše řady se rozšířily o necelých sto no-
vých kolegů, kterým přejeme co nejrych-
lejší a nejhladší přechod do společnosti 
STAVMAT. 
Jsme rádi, že se naše stavmatí rodina roz-
růstá (aktuálně působíme na 80 místech) 
a posiluje. 

Ing. Jindřich Foubík, ředitel společnosti, 
STAVMAT STAVEBNINY, a. s.

Zdroj: isifa/Shutterstock
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Výstavba závodu na výrobu 
dlažieb CityStoneDesign 
v Peštianskej župe  
CityStoneDesign zo svojich výrobných závodov Šaľa a Geča úspešne vyvážal svoje výrobky 
aj do susedného maďarska pre STAVmAT maďarsko, ktoré si aj na tomto trhu našli svojich zákazníkov. 
Koncom minulého roka bolo preto vedením spoločnosti odsúhlasené, že v Dabaši bude stáť tretí výrobný 
závod patriaci pod značku CityStoneDesign. 

Zámocké dlažby v Maďarsku 
sa používajú dlhodobo. Sú 
zárukou moderného, trvácneho 
a elegantného prostredia. Pa-

mätajú na vzťah k životnému prostrediu 
a predstavujú ekologický spôsob vyho-
tovenia priestranstiev, chodníkov či 
dvorov. Vďaka širokému výberu tvarov, 
farieb a svojej vodopriepustnosti sa stali 
najobľúbenejšou technikou vyhotovenia 
spevnených plôch. Uprednostňovanie 
esteticky krajších, technicky trvác-
nejších a z pohľadu vodopriepustnosti 
vhodnejších dlažieb namiesto betóno-
vých povrchov je všeobecným tren-
dom. Túto tendenciu možno pozorovať 
v prípade revitalizácie mestských častí, 
verejných priestranstiev, cyklistických 
chodníkov a chodníkov pre chodcov, 
ako aj v okolí bytových a rodinných 
domov. 
Súčasná výrobná kapacita dlažieb v Ma-
ďarsku nepostačuje. Dopyt po dlažbách 
v posledných dvoch až troch rokoch viac-
násobne vzrástol. Vďaka zníženiu DPH, 
podpore rodín a stavebným priemyslom 
vítanej najnovšej podpore rekonštrukcie 
domov je dopyt po dlažbách veľký a bude 
čoraz väčší. Maďarský trh s dlažbami z dl-
hodobého, strednodobého aj krátkodobého 
hľadiska očakáva neustály rast. 
Ako investícia spoločnosti Stavmat Zrt. 
podľa plánov začne v prvom štvrťroku 

Vizualizácia 
výrobného závodu

2022 v Maďarsku výroba dlažieb CitySto-
neDesign. Pozemok s rozlohou 
40 000 m2 kúpený v Priemyselnom parku 
Dabaš poskytne domov výrobnej hale 
CityStoneDesign s rozlohou 4 000 m2, ktorá 
bude produkovať betónové výrobky na 
stavebné účely, teda dlažby a iné doplnky 
(napr. chodníkové obrubníky). 

Výrobný závod v Dabaši bude vybavený technológiami 
od najlepších súčasných svetových výrobcov v našom sektore:
●  Betonárka od spoločnosti Transunit s veľkokapacitnými zásobníkmi a frekvenčne 

riadenými miešačkami značky Pemat – Black Edition PMPR 1875 a PMPR 500, 
s najnovšou technológiou výroby colormixových betónov.

●  Výrobná linka od spoločnosti HESS Gmbh so strojom Multimat RH 2000 
s automatickou výmenou foriem, laserovým meraním výšky výrobkov SHV 500 
a meraním kvality výstupného betónu vo výrobku QAVER Light.

●  Vyzrievacie komory osadené technológiou od spoločnosti Kraft Curring systém, ktorá 
zabezpečí ideálne podmienky zretia betónu, zvýšenie kvality betónu a rýchlejšiu 
paletizáciu výrobkov.

Celková hodnota investície je 5,7 mld. HUF. 
Realizuje sa s 25 % štátnou podporou. 
Plánovaná ročná kapacita nemeckej vý-
robnej a sušiacej linky je 880 000 m2 a zá-
vod vytvorí 40 nových pracovných miest. 

František Iván, riaditeľ 
STAVMAT Maďarsko
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GECON SIP (Structural Insulated Panels) 
sú vysokoúčinné stavebné prvky používané 
v stenách, strechách a podlahách rodin-
ných domov a ľahkých komerčných stavieb. 
Vznikajú spojením tvrdého penovoizolačného 
jadra (EPS, XPS) a obojstranného plášťa z do-
siek GECON (Acoustic, Protect, Diamond).
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GreenCon a IN GROUP spojili sily 
Túto jar sme založili spoločný podnik GreenCon Solution so spoločnosťou GreenCon. 
Spoločnosť GreenCon, s. r. o., bola založená v roku 2007 a sídli v Bratislave. Hlavnou myšlienkou 
a fi lozofi ou spoločnosti bola nová dimenzia spracovania a zhodnocovania odpadu. Víziou 
spoločnosti je snaha posunúť recykláciu na vyššiu úroveň. Výstupom spracovania odpadov 
sú stavebné materiály. je to najlepšia cesta, ako eliminovať rozrastajúce sa skládky.

inveStUJeMe

GECON SIP (Structural Insulated Panels) 

sú stavebné materiály. je to najlepšia cesta, ako eliminovať rozrastajúce sa skládky.

Vďaka rokom výskumu 
a vývoja a úzkej spolupráce 
s renomovanými svetovými 
fi rmami bola vyvinutá 
unikátna recyklačná 
technológia a s ňou aj 
súvisiace nové produkty, 
ktoré sa postupne etablujú 
na trhu.

Zvukovoizolačná doska GECON ACOUSTIC patrí k najúčinnejším v danom seg-
mente na trhu. Všetky testy vzduchovej nepriezvučnosti potvrdili jej prvenstvo 
v konkurencii doteraz používaných produktov. Testy preukázali jej vzduchovú 
nepriezvučnosť až 33 dB. 

GECON PROTECT je protipožiarna, nehorľavá doska so zvýšenou požiarnou 
odolnosťou, ktorá pri hrúbke 10 mm dosahuje triedu E30/EI30/EW30 a je alter-
natívou k cementotrieskovým doskám s porovnateľnou cenou. 

Viac sa o unikátnej technológii, ale aj o pro-
duktoch, ich výnimočných vlastnostiach 
a konkrétnych možnostiach využitia dozviete 
na www.greencon.sk.

Ing. arch. Pavol Kollár, IN GROUP, a. s.

Výstupom výrobného procesu budú 
ekologické dosky GeCOn a rovnomen-

né stavebné elementy. Dosky GeCOn 
sa vyznačujú výnimočnými vlastnosťami, 

ktorými v mnohom prekonajú konkurenčné 
produkty, aktuálne dostupné na trhu.

 

predajne STAVMAT STAVEBNINY

sídlo IN GROUP
sídlo INVEST

Závod Šaľa  
CITY STONE DESIGN

Závod Geča
CITY STONE DESIGN

Závod Dabas
CITY STONE DESIGN

Dabas

Závod Kaposvár  
GreenCon

o d   r o k u  1 9 9 2
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Spoločnosť STAVMAT 
STAVEBNINY stavia svoj prvý 
developerský projekt PRI PARKU
Dva bytové domy projektu PRI PARKU v Senici predstavujú príjemné bývanie v blízkosti centra 
v tesnej nadväznosti na pôsobivý mestský park. Investorom projektu i dodávateľom stavebných materiálov 
je spoločnosť STAVmAT STAVeBnInY.

Čo SMe poStaviLi, Čo StaviaMe 

Ide o projekt, ktorý svojou 
vhodnou podlažnosťou vhodne 
zapadá do okolitého prostredia, 
a tým i zvyšuje atraktivitu archi-

tektúry. Vybavenie bytov – balkón, 
skladové priestory neďaleko bytu či 
vyhradené parkovanie – ocenia naj-
mä budúci obyvatelia. Bývanie má 
stanovenú triezvu cenu bytov, ktorá 
sa hýbe len ľahko nad úrovňou ceny 
starého bytu v Senici. Generálnym 
projektantom stavby je spoločnosť VI-
SIA, s. r. o. Development manažment 
zastrešuje člen skupiny IN GROUP, 
spoločnost STY-X s. r. o.
Pre obyvateľov rezidenčného projektu 
PRI PARKU je k dispozícii 142 parko-
vacích miest, z čoho je 66 parkova-
cích miest umiestnených na prízemí 
bytových domov. Na ďalších štyroch 
podlažiach sa v každom bytovom 
dome nachádza 56 bytov, celkovo je 
teda k dispozícii 112 bytov. Oba bytové 
domy sú prístupné dvoma schodiskami 
a dvoma výťahmi.
„Výstavba objektov sa začala v decembri 
2020, začiatkom roka 2021 sa začalo 
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pozn.5

pozn.5

pozn.5

pozn.5

K1K1

pozn.3

pozn. 1

At1
S1

At1

Fa2

Fa2

Fa2

Fa2

Fa2

Fa2

A

C1

C2

C2

C2

A

B2

B3

B3

B3

B1

S1 S1

B3

B3

B3

B4

B4

B4

B4

B1F F

Legenda materiálov
Murivo hr.300mm z keramických tvárnic POROTHERM 30
na vápennocementovú murovaciu maltu POROTHERM MM 50

Železobetón

Murivo hr.115mm z keramických tvárnic POROTHERM 11,5
na vápennocementovú murovaciu maltu POROTHERM MM 50

Prostý betón, podrobne viď. Statika

Tepelná izolácia - minerálna vlna

Sadrokartónová predsadená stena
Sadrokartón impregnovaný

Murivo hr.80mm z keramických tvárnic POROTHERM 8
na vápennocementovú murovaciu maltu POROTHERM MM 50

Tepelná izolácia - expandovaný polystyrén EPS

Tepelná izolácia - expandovaný polystyrén EPS perimeter

Tepelná izolácia - extrudovaný polystyrén XPS

Drvené kamenivo, fr. 4-8mm

Drvené kamenivo, fr. 8-16mm

Drvené kamenivo, fr. 16-32mm

Riečny vymývaný štrk, fr. 16-32mm

Štrkové lôžko, 0-63mm

Násyp, zhutňovaný po vrstvách

Murivo hr.250mm z keramických tvárnic POROTHERM 25
na vápennocementovú murovaciu maltu POROTHERM MM 50

Murivo hr.300mm z akustických keramických tvárnic POROTHERM 30 AKU Z
na vápennocementovú murovaciu maltu POROTHERM MM 50

Pôvodný terén

Drátkobetón

pozn.1 - Líniový odvodňovací žľab, 160x80mm

pozn.2 - Tepelnoizolačný prvok na prerušenie tepelného mosta, s oceľovou výstužou, hr. 120mm

pozn.3 - Výlez na strechu, 850x1150mm

pozn.4 - Strešný vtok

pozn.5 - Oceľové zábradlie, výška 1150mm, resp. 1500mm, žiarovo pozinkované

A

D

B1

C1

B2

B3

B4

C2

E

F

G

Výpis skladby podláh

- Epoxidový náter     1 mm
- Drátkobetón  100 mm
- Hydroizolácia - modifikovaný asfaltový pás
  plošne natavený
- Podkladný betón  150 mm 
- Tepelná izolácia - extrudovaný polystyrén  100 mm
- Zásyp z netriedeného štrku  150 mm
- Násyp zhutňovaný po vrstvách  100 mm
- Pôvodný terén   

100mm - garáž 1.N.P. - epoxidový náter

- Transparentný uzatvárací hydroizolačný náter
- Železobetónová doska  300 mm
- Hydroizolácia - modifikovaný asfaltový pás
    plošne natavený
- Podkladový betón  150 mm
- Zásyp z netriedeného štrku  150 mm

600mm - výťahová šachta 1.N.P.

- Keramická dlažba  10 mm
- Cementové lepidlo  5 mm
- Anhydridový poter   45 mm
- Tepelná izolácia - podlahový polystyrén  40 mm
- Hydroizolácia - modifikovaný asfaltový pás
  plošne natavený
- Podkladný betón  150 mm 
- Tepelná izolácia - extrudovaný polystyrén  100 mm
- Zásyp z netriedeného štrku  150 mm
- Násyp zhutňovaný po vrstvách  100 mm
- Pôvodný terén    

100mm - spoločné priestory 1.N.P. - keramická dlažba

- Laminátová podlaha  8 mm
- Podkladná fólia  2 mm
- Samonivelizačný poter  5 mm
- Anhydridový poter   45 mm
- Tepelná izolácia - podlahový polystyrén  40 mm
- Železobetónový strop  200 mm
- Tepelná izolácia - minerálna vlna  120 mm
- Omietka  15 mm
- Maľba  

100mm - 2.N.P. - laminátová podlaha

- Keramická dlažba  10 mm
- Cementové lepidlo  5 mm
- Anhydridový poter   45 mm
- Tepelná izolácia - podlahový polystyrén  40 mm
- Železobetónový strop  200 mm
- Tepelná izolácia - minerálna vlna  120 mm
- Omietka  15 mm
- Maľba 

100mm - 2.N.P. - keramická dlažba

- Keramická dlažba  10 mm
- Cementové lepidlo   5 mm
- Anhydridový poter   45 mm
- Tepelná izolácia - podlahový polystyrén  40 mm
- Železobetónový strop  200 mm
- Omietka  15 mm
- Maľba 

100mm - 3.- 5.N.P. - keramická dlažba

- Keramická dlažba  10 mm
- Cementové lepidlo   5 mm
- Železobetónová doska schodiska - pohľadový betón 200 mm 

215mm - schodisko - keramická dlažba

- Laminátová podlaha  8 mm
- Podkladná fólia  2 mm
- Samonivelizačný poter  5 mm
- Anhydridový poter   45 mm
- Tepelná izolácia - podlahový polystyrén  40 mm
- Železobetónový strop   200 mm
- Omietka  15 mm
- Maľba  

100mm - 3.- 5.N.P. - laminátová podlaha

- Protišmyková mrazuvzdorná keramická dlažba  10 mm
- Špárovacia malta HF05-Brillnatfuge
- Mrazuvzdorné vodonepriepust. lepidlo UNIFIX-2K 2 mm
- Hydroizolačná minerálna stierka AQUAFIN-2K/M 2 mm
- Tesniaca páska ASO-DICHTBAND-2000
- Vodoodpudivý poterový cement ASO-EZ4  59-75 mm
- Železobetónová doska balkóna  200 mm
- Lepiaca stierka  2 mm
- Štruktúrovaná omietka  3 mm   

90mm - balkóny

- Betónová zámková dlažba  60 mm
- Lôžko z kameniva, fr. 4-8 mm  30 mm  
- Cementom stmelená zmes  100 mm
- Štrkodrvina, fr. 16-32 mm  100 mm 

290mm - chodníky

- Asfaltový betón  50 mm
- Asfaltový betón  60 mm  
- Cementom stmelená zmes  150 mm
- Štrkodrvina, fr. 0-45 mm  200 mm 

460mm - vozovka prístupovej komunikácie

Fa1

S1 At1

S2

Fa2

At2

Výpis skladby fasád

Murivo  300 mm + 160 TI

- Vnútorná omietka  15 mm
- Murivo z keramických tvárnic Porotherm 30 Profi 300 mm
- Lepiaca stierka  3 mm
- Tepelná izolácia - minerálna vlna  160 mm
- Lepiaca stierka  4 mm
- Štrukturovaná omietka  3 mm

Výpis skladby striech

- Štrkový násyp - ochranná vrstva   60 mm
- Separačná a ochranná fólia so syntetických vlákien
- PVC - hydroizolácia - FATRAFOL 810   1,5 mm
- Separačná a ochranná fólia so syntetických vlákien
- Tepelná izolácia - EPS 120mm
- Tepelná izolácia - EPS 120mm
- Tepelná izolácia - EPS, spádové kliny 60-183mm
- Parozábrana - modifikovaný asfaltový pás
   plošne natavený
- Železobetónový strop  200 mm
- Omietka  15 mm
- Maľba

Výpis skladby atík

50 TI + atika 200mm + 50 TI + 160TI

- PVC - hydroizolácia   1,5 mm
- Separačná a ochranná fólia so syntetických vlákien
- Tepelná izolácia - EPS 140mm
- Tepelná izolácia - EPS, spádové kliny 100-141mm
- Parozábrana - modifikovaný asfaltový pás
   plošne natavený
- Železobetónový strop  200 mm

strecha nad 5.N.P.

strecha nad výťahovými šachtami

Murivo  250 mm + 160 TI

- Vnútorná omietka  15 mm
- Murivo z keramických tvárnic Porotherm 25 Profi 250 mm
- Lepiaca stierka  3 mm
- Tepelná izolácia - minerálna vlna  160 mm
- Lepiaca stierka  4 mm
- Štrukturovaná omietka  3 mm

- PVC - hydroizolácia - FATRAFOL 804  2 mm
- Separačná a ochranná fólia zo syntetických vlákien
- Tepelná izolácia - XPS 50 mm
- Lepidlo 2 mm
- Parozábrana - modifikovaný asfaltový pás, plošne natavený
- Železobetónová atika 200 mm
- Tepelná izolácia - XPS 50 mm
- Lepiaca stierka 2 mm
- Tepelná izolácia - minerálna vlna 160 mm
- Lepiaca stierka 2 mm
- Štruktúrovaná omietka 3 mm

50 TI + atika 200mm + 200TI

- PVC - hydroizolácia - FATRAFOL 804  2 mm
- Separačná a ochranná fólia zo syntetických vlákien
- Tepelná izolácia - XPS 50 mm
- Lepidlo 2 mm
- Parozábrana - modifikovaný asfaltový pás, plošne natavený
- Železobetónová atika 200 mm
- Parozábrana - modifikovaný asfaltový pás, plošne natavený
- Lepidlo 2 mm
- Tepelná izolácia - EPS perimeter 100 mm
- Lepiaca stierka 2 mm
- Tepelná izolácia - EPS perimeter 100 mm
- Separačná a ochranná fólia zo syntetických vlákien
- PVC - hydroizolácia - FATRAFOL 804  2 mm Ing. arch. Radovan VRANKA
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s pilotovým založením a výstavbou 
základových konštrukcií,“ vysvetľuje 
Pavol Ďuriš zo spoločnosti Destav, spol. 
s r. o., ktorá je generálnym dodávateľom 
stavby. „Momentálne prebiehajú práce 
na železobetónových a murovaných kon-
štrukciách,“ dopĺňa Pavol Ďuriš. V čase 
uzávierky časopisu ST news, teda v máji 
2021, sa stavalo druhé a tretie nadzem-
né podlažie bytových domov. 

Dom bude postavený ako železobe-
tónový skelet s obvodovým muri-
vom z brúsených keramických tvár-
nic POROTHERM 25 PROFI hrúbky 
250 mm s kontaktným zatepľovacím 
systémom na báze minerálnej vlny 
ISOVER TF PROFI hrúbky 180 mm. 
Aj vnútorné steny sú z brúsenej 
tehly, pričom priečky oddeľujúce 
výťah od bytov sú z akustických te-

hál POROTHERM 25 AKU Z hrúbky 
250 mm, takže obyvatelia si môžu 
byť istí, že nebudú vo svojich bytoch 
rušení. Kolaudácia bytových domov 
je naplánovaná na jeseň 2022. 
Bližšie informácie sú zverejnené 
na www.priparku.sk.

Ing. Denisa Kureková, redakcia 
časopisu ST news
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Čo SMe poStaviLi, Čo StaviaMe 

DIVÍZIA STAVEBNÍCTVO

Výstavba skeletu v maďarskej Tatabanyi 

Pre LOTTE ALUMINIUM HUNGARY KFT. dokončuje 
stavebná divízia IN VEST výstavbu skeletu v maďarskej 
Tatabanyi. Stavba pozostáva z hlavnej výrobnej haly 
a malých pridružených objektov o rozlohe 11 000 m2. 
V súčasnosti sa dokončujú požiadavky investora na 

monolitických a oceľových konštrukciách. Odovzdanie 
celej stavby s dokončovacími prácami je plánované na 
15. 6. 2021.

Ing. Jozef Homola, projekt manažér, IN VEST, s. r. o.

Volta Energy Solution 
Hungary, Környe – 
Maďarsko
Aktuálne prebieha rozširo-
vanie výrobnej haly, pričom 
spoločnosť IN VEST, s. r. o., 
realizovala aj prvú etapu. 
Rozloha pôvodnej haly sa 
viac ako zdvojnásobuje, cel-
ková zastavaná plocha 
2. etapy je 14 790 m2 a výška 
objektov je až do 19 m. 

Výstavba prefabrikovaného 
železobetónového skeletu je 
už ukončená a v súčasnosti 
sa realizujú monolitické 
konštrukcie a začali sa inte-
riérové práce.

Ing. Márk Ordódy, projektový manažér, 
IN VEST, s. r. o.
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DIVÍZIA STAVEBNÍCTVO

SAMSUNG SDI PH4 
COMPLEX2 Gőd, Maďarsko
Spoločnosť In VeST, s. r. o., aj v roku 2021 naďalej 
spolupracuje so zákazníkom, ktorým je spoločnosť 
SAmSUnG SDI Hungary Kft. v meste Göd. 

V januári 2021 bola dokončená stavba s názvom Test Buil-
ding, v marci 2021 sme ukončili aj stavbu STACK No 3,4 For-
mation Electrode Extension, časť A, B, F. Celková zastavaná 
plocha je viac ako 14 350 m2. Výška viacpodlažných objektov 
je premenná a dosahuje od 21 do 32 m.
V súčasnosti prebiehajú práce na novej stavbe výrobnej haly 
Complex II. Momentálne sa realizujú práce na zakladaní ob-
jektu a v druhej polovici mesiaca máj sa začne montáž prefy. 

Štefan Packa, stavbyvedúci IN VEST, s. r. o.

JAS Plastik 
Nitra
Pre spoločnosť Jasplastik, ktorá 
je najväčším výrobcom plasto-
vých komponentov na Slovensku, 
fi nalizujeme skladovú halu č. 5 
s podlahovou plochou 7 000 m2 
a medzistropom 2 000 m2 spolu so 
žeriavovou dráhou.
Momentálne sa realizujú nadpráce 
– oceľové konštrukcie nákladových 
rámp so zastrešením.

Marián Sýkora, stavbyvedúci, IN VEST, s. r. o.
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DIVÍZIA STAVEBNÍCTVO

SKH plastic Galanta
Výstavba jednopodlažných skladových hál 
vrátane dvojpodlažnej administratívnej vstavby 
vo vnútri haly. Súčasťou realizácie je aj spojovací 
prístrešok, inžinierske siete a vnútroareálové 
komunikácie. Momentálne je projekt v procese 
zakladania pilót. 

Ing. Katarína Pintérová, projektová manažérka, IN VEST, s. r. o.

Tate & Lyle v Bolerázi
V areáli výrobného závodu Tate & Lyle momentálne rozširu-
jeme sklad hotových výrobkov na produkt maltodextrín. Na 
spomínané skladovanie produktu bude využívaný jednopod-
lažný halový objekt s prefabrikovaným železobetónovým 
skeletom. 

Ing. Katarína Pintérová, projektová manažérka, IN VEST, s. r. o.

V rámci stavebných prác sme 
zrealizovali budovu kompresorovej 
stanice, rozvodňu, základy pod 
zariadenia technológie, základy 
pod TG zariadenia skladovania 
a plnenia, potrubný most, vonkajšie 
rozvody vodovodu a kanalizácie, 
oplotenie a spevnené plochy areálu 
stavby.
Zariadenie bude slúžiť na spraco-
vanie odpadového prúdu plynov 
(surový syntézny plyn – TSG) 
z výrobne Čpavok 4 v spoločnosti 
Duslo, a. s., za účelom získania 
argónu (AR), ako aj ďalších plynov 
(dusíka – N, metánu – M, syntéz-
neho plynu – SG) a ich následného 
komerčného využitia. Realizáciou 
ARU jednotky sa zvýši efektívnosť 
výroby čpavku.

Eva Kováčová, projektová manažérka IN VEST, s. r. o.

DIVÍZIA STROJÁRSTVO

Argónová jednotka v Dusle Šaľa
na prelome rokov naša spoločnosť v areáli Dusla realizovala pre investora messer Tatragas, spol. s r. o., 
Bratislava, stavebnú časť stavby Argónová jednotka Duslo (ARU). 
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DIVÍZIA STROJÁRSTVO

Investičné akcie roku 2020 

Koncom roka 2020 sme podpísali 
dva kontrakty s fi rmou Tecno-
trade na dodávku vertikálneho 
CNC obrábacieho centra DOO-
SAN DNM 5700 a CNC sústruhu 
DOOSAN typ PUMA GT2600L. 
Oba CNC stroje sú vybavené 
najnovším riadiacim systémom 
FANUC. CNC fréza bola dodaná 
a uvedená do prevádzky v prie-
behu januára 2021. CNC sústruh 
bol dodaný a uvedený do pre-

vádzky v priebehu mája 2021. 
Obrovskou výhodou obrábacích 
centier je ich produktivita, efek-
tivita a možnosť vykonávania 
rôznych pracovných operácií na 
jednom mieste. Touto investí-
ciou sme sa opäť posunuli o pár 
krokov vpred k dosahovaniu 
kvalitatívnych a kvantitatív-
nych požiadaviek zákazníkov.

Ing. Róbert Bol, riaditeľ divízie

Zákazka 
pre maďarský 
BorsodChem 
Pre spoločnosť BorsodChem vyrábame 
jednu z ďalších kolón s označením Caustic 
Scrubber UC-2901/UV-2903. Kolóna o prieme-
re 2 800 mm, celkovej dĺžke 28 000 mm 
a s váhou 34 000 kg je špeciálna svojím vy-
plátovaním materiálom HASTELLOY C-276, 
ktorý je chemicky aj pevnostne veľmi odolný. 
Voči základnému materiálu použitému na 
plášť kolóny je až 2,5-krát pevnejší. Hrúbka 
použitých plechov na plátovanie je 2 mm.

Ing. Róbert Bol, riaditeľ divízie

Odovzdali sme 
poslednú železničnú 
cisternu pre Duslo
Začiatkom roka 2021 sme odovzdali poslednú 
z piatich železničných cisterien pre Duslo, a. s.
Kotol železničnej cisterny má objem 46 m3, 
dĺžku 10 000 mm a priemer 2 400 mm. Vyrobe-
ný je z nehrdzavejúcej a chemicky odolnej oceli 
1.4541. Cisterny bude Duslo, a. s., využívať na 
prepravu AdBlue, ktoré sa využíva pri úprave 
výfukových plynov naftových motorov na úro-
veň emisných limitov Euro 4 a vyšších.

Ing. Róbert Bol, riaditeľ divízie

17 ST newS máj 2021
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Naša dlažba je už 
aj v Drážďanoch
Veľkoformátová dlažba Granada sa stále viac objavuje vo veľkých projektoch, kde sa stáva súčasťou 
priestorovo štedrých verejných priestranstiev. Sú to hlavne novo vybudované alebo zrekonštruované mestské 
časti, kde sa prelína moderné bývanie so službami a kultúrou. 

Čo Sa nÁM poDariLo 

Chceme sa preto pochváliť, že 
vďaka svojmu potenciálu sa 
už objavila priamo v hlavnom 
meste Saska – v meste Drážďa-

ny. Nový bytový komplex Güntzareal leží 
v bezprostrednej blízkosti rieky Labe, 
neďaleko starého centra mesta. Moderný 
projekt, ktorý spája všetky generácie, 
ponúka okrem bývania mnoho služieb od 
gastra až po kultúru. Široká ulica, ktorá 
obkolesuje celý komplex, priam láka 
na prechádzku. Preto keď v budúcnosti 
navštívite Drážďany, určite sa zastavte 
aj v tejto časti. Pri prechádzke ulicou vás 
bude sprevádzať práve naša dlažba.

Ing. Lucia Hollá, CityStoneDesign
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Čo Sa nÁM poDariLo 

Ďalší robot v rodine 
CityStoneDesign 
novú výrobnú sezónu sme v skúšobnej prevádzke začali v marci tohto roku po úspešnej 
rekonštrukcii Linky Hess-2. 

Na účely zvýšenia výkonu 
a najmä kvality výrobkov 
bola v období november 2020 
až marec 2021 naša prvá 

linka zrekonštruovaná na modernú, 
sofi stikovanú linku. Opäť sme tak potvr-
dili, že robotizácia nám nie je cudzia a že 
s robotmi to aj v betonárskom sektore 
výroby vieme. Zateplením celej haly 
a zvýšením kvality zrenia betónu vo vy-
zrievacích komorách v ideálnom prostre-
dí zabezpečíme to, že naše výrobky budú 
schopné paletizácie už po 24 hodinách. 
Vyskladňovacia časť linky bola doplnená 

novými dopravníkmi a paletizáciu sme 
riešili robotom značky Kawasaki CP700L. 
Efektivita a precíznosť robota zabezpečí, 
že naše výrobky z tejto linky budú na vý-
stupe pre zákazníka zabalené v najvyššej 
kvalite a pripravené aj na spracovanie na 
našich ďalších linkách.

Celá hala Linky Hess-2, ako aj betonár-
ka takmer po 20 rokoch prešli obnovou 
cementových síl – náterom a zateplením 
dostali nový dizajn. 

Ing. Peter Perina, 
vedúci technológie výroby, CSD
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V krátkej dobe na silá pri-
budne aj logo našej fi rmy, 
ktoré tak vďaka svojim 
rozmerom bude viditeľné 

už z diaľky. Výrobný závod takých roz-
merov si nový vzhľad právom zaslúži.
Z boku haly bol ešte v decembri nainštalo-
vaný veľký banner. Tento vizuál postupne 
dostávame do povedomia našich zákazní-
kov aj formou ďalšej reklamy, napríklad 
v podobe plachty na kamióne, a po novom 
bude zavedený aj na našich výstavných 
stojanoch.

Ing. Lucia Hollá, CityStoneDesign

Začiatok sezóny sme privítali novým, dlho pripravovaným 
produktovým katalógom, ktorý už máme aj v tlačovej 
podobe. Okrem toho je dostupný aj na našej ofi ciálnej 
webovej stránke www.citystonedesign.sk, kde je
každému záujemcovi k dispozícii na prelistovanie, 
alebo na stiahnutie. Webové stránky je možné čítať 
aj v maďarskej mutácii.

Naše logo vidieť už zďaleka
minulý rok v decembri dostali silá na výrobnej hale v Šali nový, biely náter. 

Nový produktový katalóg CityStoneDesign
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Farebné novinky 2021 
v sortimente CityStoneDesign

 Čo Sa nÁM poDariLo 

Náš sortiment bude 
túto sezónu rozší-
rený o dva nové fa-
rebné odtiene, ktoré 

pribudnú aj na základe stále 
väčšieho dopytu po teplých far-
bách. Odtieň karamel predsta-
víme v niekoľkých typoch dla-
žieb, zatiaľ čo odtieň sépia sa 
objaví v plotových systémoch. 
Farebné odtiene budú dostupné 
od 1. 6. 2020, keď vychádza náš 
nový cenník produktov.

Ing. Lucia Hollá, CityStoneDesign

Odtieň sépia na plotovom systéme

Odtieň karamel na dlažbe

nový odtieň karamel

nový odtieň sépia
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Nová vlajková loď Stavmatu 
na Slovensku 
nová pobočka na Tuhovskej ulici v Bratislave ožíva. V sobotu 1. mája 2021 sme sa defi nitívne 
presťahovali z objektu z Vajnorskej ulice v Bratislave do väčších a modernejších priestorov na Tuhovskej. 

Nová poloha je ako stvorená 
pre naše stavebniny. Výrazne 
väčšie je tu vlastne všetko – 
od vonkajších priestorov cez 

sklad až po predajňu. Na dvore máme viac 
parkovacích miest, viac tovaru, rozšírili 
sme sortiment o stavebné rezivo a strechy 
skladom. Predajňa s rozlohou viac ako 
400 m2 bude jednou z našich najväčších. 
Výrazne rozšírime aj sortiment – o ručné 
a maliarske náradie, stavebnú chémiu, 
spojovací materiál aj elektro náradie. 
Sortiment bude na predajni dostupný 
v dostatočnom množstve a pre všetkých. 
Na záver už len popriať zamestnancom 
v novej predajni veľa spokojných zákaz-
níkov.

Martin Hipp, marketing 
STAVMAT STAVEBNINY Slovensko
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Nový klenot medzi pobočkami 
Stavmat: Kecskemét
V novembrovom čísle ST news 2019 sme písali o tom, že sme s investičným zámerom kúpili aj pozemok 
pri našej existujúcej pobočke v meste Kecskemét, čím sa pôvodná rozloha nášho pozemku zväčšila 
z 13 000 m2 o ďalších 5 000 m2. Prvoradým cieľom investície bolo viac prepojiť pobočku s ulicou a našou víziou 
bolo presťahovať ju v rámci areálu do novej, modernej budovy.

Projektovanie novej budovy 
predajne vychádzalo z pôvod-
nej budovy autosalónu, ktorá 
stála na zakúpenom pozem-

ku. V roku 2019 prebiehalo plánovanie 
vnútornej a vonkajšej rekonštrukcie 
budovy, ako aj optimálneho využitia 

pozemku. Samotné rekonštrukčné 
práce sa začali v lete roku 2020. Veľký 
dôraz sme kládli na dobrú viditeľnosť 
predajne, ľahké parkovanie a vytvore-
nie internej logistiky. Naším cieľom pri 
vnútornej a vonkajšej prestavbe budo-
vy bolo vytvorenie moderného a svet-

lého interiéru. Niekoľko údajov 
k výsledku: moderná, svetlá a pre-
hľadná predajná plocha s rozlohou 
175 m2; ergonomické a príjemné 
pracovné prostredie; plocha s roz-
lohou 68 m2 na prezentáciu dvier, 
okien a obkladov; samostatný 
sklad na vrecované výrobky (250 
m2) a vykurovaný sklad (160 m2) 
s novými regálovými systémami; 
nové elektrické riešenia a nábytok; 
vonkajší skladovací priestor pre 
výrobky na paletách s rozlohou 
2 500 m2.
Prestavba bola ukončená v decembri 
roku 2020 a otvorenie novej budovy 
sa uskutočnilo v januári roku 2021. 
Aj touto cestou by sme sa chceli 
poďakovať vedúcemu našej pobočky 
v Kecskeméte Gáborovi Siposovi, ako 
aj miestnym kolegom za ich vytrva-
losť a prácu pri realizácii projektu. 
Naša vynovená pobočka v Kecske-
méte sa stala jedným z klenotov ma-
ďarskej siete, do ktorého vzhľadom na 
prognózy rozvoja regiónu vkladáme 
veľké nádeje.
Kecskemétskemu tímu prajeme veľa 
úspechov v práci!

Roland Sarmon, 
obchodný riaditeľ STAVMAT Maďarsko
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Novinky z našej pobočky 
v meste Székesfehérvár 
Z pohľadu obratu významná pobočka maďarskej siete STAVmAT v meste Székesfehérvár 
prešla v minulom roku modernizáciou vonkajšej fasády. Uplynulé mesiace boli venované čiastočnej 
obnove vnútorných priestorov. 

Čo Sa nÁM poDariLo  

Z  pohľadu obratu významná 
pobočka maďarskej siete 
STAVMAT v meste Széke-
sfehérvár prešla v minulom 

roku modernizáciou vonkajšej fasády. 
Uplynulé mesiace boli venované čias-
točnej obnove vnútorných priestorov. 
Pôvodný regálový systém v predajni 
s výškou 1,4 m sme vymenili za nový 
systém s výškou 2 m, a tým sme dokázali 

rozšíriť ponuku výrobkov. Naša ponuka 
sa rozšírila o stovky výrobkov v sekcii 
ručných náradí, pracovných odevov a spo-
jovacích materiálov. 
Vytvorili sme prezentačnú plochu pre 
nové moderné obklady, sanitárne výrobky 
a vírivky, so stojanmi a samostatným pre-
dajným pultom.
Z dôvodu zvýšenia dopytu na trhu v ob-
lasti renovácie bytov v roku 2021 sme 

opäť obnovili distribúciu interiérových 
nástenných farieb, smaltovaných farieb 
a lazúr.
Okrem toho bol do nových šiat oblečený 
aj celý predajný pult, ktorý zabezpečuje 
elegantnú a pohodlnú obsluhu zákaz-
níkov.

Roland Sarmon, obchodný 
riaditeľ STAVMAT Maďarsko

  Co to konkrétně znamená?
Nechali jsme nainstalovat na střechu haly fotovoltaickou elektrárnu 
jako zdroj energie. Vyměnili jsme vysokozdvižné vozíky se spalova-
cími motory za elektrické a staré kotle za jeden nový elektrokotel.
Elektrárnu jsme s dodavatelskou fi rmou navrhli tak, aby vyrobenou 
elektřinou dokázala zajistit:

  kompletní dobíjení baterií vozíků – přímo i přes náhradní 
výměnné baterie,

  svícení ve všech prostorách prodejny a skladů,
  vytápění pomocí elektrokotle v zimě,
  chlazení pomocí klimatizace v létě.

Systém byl navržen tak, aby co nejekonomičtěji využíval vyrobenou 
energii, případné přebytky prodáváme do rozvodné sítě. 
Nyní budeme po určitý čas sledovat a vyhodnocovat fungování 
systému. Pokud budou zkušenosti pozitivní, přistoupíme k dalším 
podobným instalacím.

Ing. Jindřich Foubík, ředitel společnosti STAVMAT STAVEBNINY a.s.

Sluneční energie v zajetí ST 
Ochrana životního prostředí není jen o slovech, ale hlavně o činech. Proto jsme 
přistoupili ve STAVmATu ke zkušebnímu využití sluneční energie pro zajištění 
provozu pobočky stavebnin v Praze 5.
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Spoločnosť STAVMAT Zrt. 
dosiahla ďalší významný úspech
Spoločnosť STAVmAT épytonyag kereskedelem Zrt. získala od medzinárodnej ratingovej 
agentúry Scope Ratings hodnotenie B+.

Rating B+/Stable, ako aj 
rating nezabezpeče-
ných dlhopisov BB od 
nezávislej medzinárod-

nej ratingovej agentúry Scope 
Ratings, odzrkadľujú pozoruhod-
né fi nančné výsledky v uply-
nulom období a prognózy pre 
nasledujúce roky. Vďaka tomu 
získala naša spoločnosť možnosť 
zúčastniť sa na Rastovom dlho-
pisovom programe (Növekedési 
Kötvényprogram, NKP).
Podľa hodnotenia Scope Ratings 
pokrytie nákladov v spoločnosti 
STAMVAT Zrt. výrazne presahuje 
stanovené kvalifi kačné požiadav-
ky. Podľa zistení ratingovej agentú-
ry je spoločnosť schopná odolávať 
makroekonomickým poklesom 
spôsobeným napríklad korona-
vírusom. Podľa názoru Scope je 
hospodárska a fi nančná situácia 
spoločnosti STAVMAT Zrt. stabilná, 
ňou zastupovaný sektor stavebníc-
tva nemá cyklickú povahu a riadi 
sa dlhodobým trendom.

Čo Sa nÁM poDariLo 

Riaditeľ spoločnosti STAVMAT Zrt.,
František Iván, sa o výsledku vy-
jadril takto: „Hodnotenie agentúry 
Scope je dôležitým momentom 
živote spoločnosti STAVMAT Zrt. 
Vypovedá o tom, že sme v uplynu-
lých rokoch prijali správne hos-
podárske rozhodnutia a vytvorili 
fi remnú stabilitu aj na nasledujúce 
roky. Aj za našimi novými investí-
ciami stoja starostlivé fi nančné 
analýzy a máme presne defi novanú 
víziu budúcnosti.“

Účasť na Rastovom 
dlhopisovom programe
Maďarská národná banka spustila 
1. júla 2019 Rastový dlhopisový 
program (NKP) s cieľom zvýšiť 
likviditu trhu s korporátnymi cen-
nými papiermi. Maďarská národná 
banka v rámci programu nakupuje 
dlhopisy vydané nefi nančnými 
korporáciami s dobrým ratingom 
v celkovej sume 1 150 miliárd 
forintov. Požadované hodnotenie 
získalo doteraz iba takmer 50 

maďarských spoločností, ktoré sa 
takto mohli na programe zúčastniť.
Ekonomická riaditeľka spoloč-
nosti STAVMAT Zrt., Krisztina 
Török, uvádza: „Rastový dlhopisový 
program podporí diverzifi káciu 
získavania fi nančných zdrojov na 
makroekonomickej úrovni a fi rmám 
poskytne alternatívny spôsob fi nan-
covania popri bankových úveroch. 
Vydávanie dlhopisov takisto umožní 
rozbehnutie väčšieho objemu investí-
cií a túto možnosť chceme v budúc-
nosti využiť prvýkrát v histórii našej 
spoločnosti.“

Veronika Molnár, 
STAVMAT Maďarsko
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Naša kolegyňa nezištne 
pomáha, kde sa len dá 
Beatrix Bartha je obchodná zástupkyňa v našej predajni na ulici Ceglédi út v Budapešti. Vo svojom voľnom čase 
už dlhé roky nezištne pomáha pri rekonštrukcii domov a bytov organizácii Habitat for Humanity. Organizácia 
renovuje sociálne nájomné byty a domy rodinám, ktoré si samy nevedia zabezpečiť rekonštrukciu svojho domu 
alebo úpravu svojho okolia. S radosťou zverejňujeme rozhovor s našou kolegyňou.

  Ako sa začala spolupráca 
s organizáciou Habitat for Humanity? 
Ako obchodná zástupkyňa som sa v roku 
2013 zoznámila s organizáciou Habitat, 
ktorá nás požiadala o cenovú ponuku – 
práve v tomto momente sa vtedy začala 
spolupráca medzi našou spoločnosťou 
a organizáciou Habitat. Odvtedy jej ne-
pretržite poskytujeme stavebné materiály 
za špeciálne projektové ceny. Stavebné 
materiály, ktoré nám zostanú z realizácie 
projektov, jej poskytujeme za cenu výrob-
ných nákladov a v niektorých prípadoch 
úplne zadarmo. Ak máme príležitostne 
akciové ceny alebo výpredaj, ako prvú 
informujeme Habitat. Ďalej ju podporuje-
me aj dobrovoľníckou prácou a spoločným 
sponzorským behom (Vivicitta).

  Čo si myslíte, prečo je dôležitá spolu-
práca našej spoločnosti s mimovládnymi 
organizáciami? 
STAVMAT podporuje okrem organizácie 
Habitat aj iné miestne organizácie a cha-
ritatívne iniciatívy. Nielen v Maďarsku, 
ale aj na Slovensku a v Českej republike. 
Podporujeme športové združenia, odborné 
súťaže aj odborné školy. Už niekoľko rokov 
podporujeme činnosť maďarskej mi-
movládnej organizácie SOS detské dedinky, 
ktorá je v Maďarsku od roku 1983 kľúčovou 
organizáciou v oblasti ochrany detí. Sme 
sponzormi mládežníckeho hádzanárskeho 
mužstva Stavmat Füzesabonyi SC, ktorého 
názov to aj odzrkadľuje. V predošlých 
rokoch sme pravidelne podporovali Deň 
detí vo viacerých maďarských mestách, 
ako aj mestské festivaly. V lete roku 2019 
mohli slovenské a maďarské deti žijúce na 
Slovensku spoločne táboriť pri Balatone, 
náklady pokryla spoločnosť STAVMAT. 
Na týchto veciach záleží nielen našej 
skupine, nášmu majiteľovi, vedúcim, ale 
aj našim oddaným kolegom. Odpoveď na 
otázku jednou vetou znie: Dávať je veľmi 
dobré a nie je to len prázdna fráza – my aj 
takto konáme.

  Čo viete o rodinách, ktoré sa nasťaho-
vali do zrekonštruovaných bytov? 
Najlepší pocit je, že popri každodennej 
práci môžeme slúžiť aj ušľachtilým cieľom. 
Netvrdím, že sme sledovali alebo sledu-
jeme cestu každej rodiny. Môžem však 
povedať, že viacerí z nás mali slzy v očiach 

pri niektorých príbehoch, keď sme aj 
našou prácou prispeli k tomu, aby sociálne 
odkázaná rodina získala dôstojný domov. 
Keď sme sa ako dobrovoľníci podieľali 
fyzickou prácou na výsledkoch alebo keď 
sme sa aj osobne stretli s týmito ľuďmi... 
nuž, to sa ani nedá povedať bez sĺz, aký to 
má význam.

  Aký to bol pocit prvýkrát sa zúčastniť 
stavby ako dobrovoľník? Kedy to bolo? 
Prvá účasť bola nezabudnuteľná. Vlastne 
všetky sú nezabudnuteľné, nielen prvá. 
Ja som sa prvýkrát zúčastnila pri zatepľo-
vaní domu, ktorý bol vo veľmi zlom stave, 
v roku 2013 v meste Nagymaros. Pripra-
vovala som omietku a po povzbudení od 
kolegov som ju aj nanášala. Výsledok svojej 
práce by som nenominovala na fasádu 
roka,  ale som na to veľmi hrdá, keďže to 
bola moja prvá dobrovoľnícka skúsenosť. 
Vtedy som sa rozhodla, že pôjdem pracovať 
ako dobrovoľník, kedykoľvek to bude 
možné. Počas mojich dobrovoľníckych 
prác som sa stretla so seniorskými dobro-
voľníkmi z USA, ktorí mi boli neuveriteľne 
veľkou inšpiráciou, s akou som sa dovtedy 
nestretla. Odvtedy ma to motivuje.

  Osvojili ste si v rámci dobrovoľníctva 
nejaké stavebné zručnosti alebo techniku? 
Áno, viaceré. Hoci v stavebnom prie-
mysle pôsobím ako obchodný zástupca 

od roku 1998, predávané výrobky som 
dovtedy nezabudovala. Na dobrovoľníc-
kych stavbách som sa naučila murovať, 
zatepľovať fasádu, maľovať, omietať, šká-
rovať, inštalovať sadrokartón, izolovať 
a inštalovať zavesený strop, vyrovnávať 
povrch podlahy, nanášať tekutú hydro-
izoláciu, dláždiť a pokladať laminátové 
podlahy. Viem namontovať dvere aj okná 
a naposledy som aj rezala parapety na 
mieru.
Tento zoznam znie trošku namyslene, no 
netvrdím, že by som sa do toho pustila 
sama. Vďaka pomoci stavbyvedúceho 
Habitat a ostatných dobrovoľníkov sa 
však na to dám kedykoľvek. Jedno je isté, 
viackrát som si dokázala, že najlepšie viem 
demolovať.  

  Čo by ste poradili osobe, ktorá by 
sa chcela zúčastniť dobrovoľníckeho 
programu? 
Povedala by som iba jednu vec: nech IDE 
DO TOHO! Nech o tom neuvažuje, ale smelo 
vykročí! Som si istá, že to nikdy neoľutuje 
a nezabudne na to. Obávať sa môže jedine 
toho, že mu to bude chýbať už v nasledu-
júci deň a nebude sa vedieť dočkať ďalšej 
dobrovoľníckej akcie. Nuž, takto som 
dopadla ja.

Veronika Molnár, 
STAVMAT Maďarsko
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Polyfunkčný projekt  
PROMENADA Living Park

Polyfunkčný projekt PROMENADA 
Living Park spája obchodno-zá-
bavné a voľnočasové aktivity 
s funkciou bývania. 

Na viac ako 26 000 m2 obchodnej plochy 
vznikne približne 120 prevádzok vrá-
tane nových atraktívnych konceptov, 
ktoré sa v Nitre predstavia prvýkrát. 
Predajné priestory dopĺňa rezidenčná 
časť s 89 bytmi, promenáda s gastro-
prevádzkami, zelené oddychové zóny 
a cyklotrasa pozdĺž celého projektu. 
Prozákaznícky orientované rozloženie 
obchodných priestorov bude ponúkať 
okrem bohatých nákupných možnos-
tí aj špičkovú gastronómiu, zábavu, 

•  kontaktný zatepľovací systém 
Baumit

•  tepelné izolácie Isover, Knauf, 
Austrotherm

detské ihriská a oddychové zóny. 
PROMENADA Living Park využíva nový 
koncept obchodného centra, ktoré sa 
zameriava na zážitky, relax a prepoje-
nie s exteriérom. Projekt sa tak stane 
voľnočasovým centrom s kvalitnými 
priestormi, bohatou ponukou služieb 
a modernou gastrozónou pre široké 
spektrum návštevníkov. Jedinečné 
umiestnenie na brehu rieky Nitra zá-
roveň poskytuje možnosť vybudovania 
promenádovej časti s veľkými zelenými 
plochami, športoviskami a cyklotrasou. 
Vzniknú tak ďalšie možnosti na vyžitie 
pre všetky vekové kategórie a aktivity 
pre rodiny s deťmi.

Zdroj: ICT Istroconti

dodáva

Zdroj: ICT Istroconti
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Stavby našich partnerov  

Projekt NUPPU v Bratislave

• kontaktný zatepľovací systém Weber
• tepelné izolácie Austrotherm
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dodávaProjekt NUPPU vyrastá medzi 
ulicami Mlynské nivy – Hra-
ničná už od roku 2016 a za ten 
čas pretvoril schátrané územie 

bývalého dopravného depa na živú štvrť. 
Bytové domy tohto rezidenčného komple-
xu majú podobnú kompozíciu, no predsa 
je každý originálny. Nedávno bola do-
končená 3. etapa s názvom RUUSU.
Aj keď každá etapa projektu sa svojím 
názvom drží kvetinovej tematiky, líšia 
sa farbou a fínskym názvom kvetu. 

Po už skolaudovaných etapách LILJA 
(ľalia), TULPPAANI (tulipán) a RUUSU 
(ruža) sa v rôznych štádiách rozosta-
vanosti nachádzajú ďalšie štyri etapy: 
4. etapa JASMIINI (jazmín) by mala byť 
skolaudovaná a mala by privítať svojich 
obyvateľov ešte v tomto roku a vo 
výstavbe už sú aj ďalšie etapy: 5. etapa 
s názvom HYASINTTI (hyacint), 6. etapa 
ORKIDEA (orchidea) a 7. etapa HORTEN-
SIA (hortenzia). Spolu vznikne v NUPPU 
v desiatich etapách celkom 999 bytov. 
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Stavby našich partnerov 

Bratislavská štvrť 
Slnečnice – POP

Š tvrť Slnečnice v Petržalke 
vstupuje do ďalšej etapy. 
Developerská spoločnosť 
Cresco Real Estate štartuje 

predaj nových bytových domov 
Slnečnice POP v zóne Mesto v tesnej 
blízkosti plánovanej električkovej 
trate cez Petržalku. Spolu 360 bytov 
by malo byť dokončených už v dru-
hom kvartáli 2022. Bytové domy T1, 
T2 a T3 pod značkou Slnečnice POP 
sa odlišujú od doterajšej zástavby 
zóny Mesto architektúrou aj loka-
litou – sú umiestnené v blízkosti 

• murovacie materiály Porotherm
•  kontaktný zatepľovací systém 

Baumit
• tepelné izolácie Austrotherm

plánovanej električkovej trate. Tri 
deväťpodlažné bytové domy sú opäť 
z dielne ateliéru Compass architekti 
ako väčšina budov v Slnečniciach.

dodáva
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Bytové domy Barbora Poprad

Bytové domy Barbora sa na-
chádzajú na novom sídlisku 
Juh IV-Merťuky v Poprade. 
Ide o výstavbu 128 bytových 

jednotiek v dvoch samostatne stojacich 
sedempodlažných bytových domoch. 
Projekt ponúka na výber z garsónok, 

• murovací materiál Porotherm
•  kontaktný zatepľovací systém 

Weber

dodáva

dvojizbových a trojizbových bytov 
v štandardnom vybavení. Nádherný 
výhľad na Vysoké Tatry dodáva pro-
jektu punc atraktívnosti a luxusu. 
Parkovanie bude možné v podzem-
nom alebo na prvom nadzemnom 
podlaží. 
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Dve veže v Trenčíne

Projekt Dve veže je situovaný 
v trenčianskej štvrti Zlatovce, 
ktorá sa postupne rozrastá 
o novú modernú zónu. Svojou 

kompozíciou zapadajú do okolitého 
prostredia. Bytový dom pozostáva 
z dvoch obytných veží, ktoré sú prepo-
jené polozapusteným suterénom s par-
kovacími miestami. Dominantou pro-

• murovacie materiály Porotherm
• tepelné izolácie Isover
•  kontaktný zatepľovací  

systém Baumit

jektu je oddychový priestor medzi 
objektmi, ktorý poskytuje miesto na 
relax obyvateľom bytovému domu. 
Dve veže sa vyznačujú priestranný-
mi lodžiami a strešnými terasami 
s veľkorysým priestorom na spoloč-
né stolovanie s výhľadom na okolitú 
zeleň a dominantu mesta Trenčín 
Trenčiansky hrad.

dodáva

 Stavby našich partnerov 

Zdroj: Rezidencia Vinohrady
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STAVMAT Vernostný program  
nakupuj a vyberaj z viac ako 40-tisíc odmien na e-shope mALL.SK 

AKTIVITY mARKeTInGU nA SLOVenSKU

V slovenskej pobočke vznikol 
nový vernostný program pre 
zákazníkov STAVMAT STAVEB-
NINY s názvom ST Benefi t. Do 

vernostného programu sa môže zapojiť 
každý, kto sa zaregistruje a dosiahne 
určenú výšku obratu. Zmluvní zákazníci 
sú registrovaní automaticky. Prvé kolo 
programu ST Benefi t bolo spustené 
1. apríla 2021.  
Zaregistrovaný zákazník zbiera 
vernostné body na svoj účet za každý 
nákup automaticky. Po ukončení prís-
lušného kola a po splnení podmienok 
mu budú body odovzdané vo forme 
poukážky na nákup sortimentu podľa 
vlastného výberu na najväčšom sloven-
skom e-shope MALL.SK. 
Do vernostného programu ST Benefi t 
sa zapojilo takmer 30 partnerov z radov 
našich dodávateľov. Pri nákupe nimi 

Byť členom vernostného 
programu ST Benefi t sa oplatí! 

dodávaného tovaru zbiera automaticky 
každý zákazník body na svoj vernostný 
účet.  
Na účely informovania zákazníkov vznik-
la aj nová webstránka www.st-benefi t.sk.
Webstránka má za úlohu informovať 
zákazníkov o celej škále benefi tov našej 
spoločnosti, ako aj podrobne vysvetliť 
mechanizmus vernostného programu pro-
stredníctvom info grafík či animovaného 
videa. Informovanie o novinke prebehlo 
aj formou sms, e-mailov a plagátov na 
každej našej pobočke.

Erik Bartoň, STAVMAT STAVEBNINY, s. r. o.

Predstavujeme 
Oddelenie kľúčových zákazníkov 

Pevnou súčasťou obchodného 
úseku spoločnosti STAVMAT 
STAVEBNINY, s. r. o., je už 
niekoľko rokov aj Oddelenie 

kľúčových zákazníkov (OKZ). Odde-
lenie vzniklo v roku 2018 s cieľom 
posilniť pozíciu značky STAVMAT na 
väčších projektoch a zároveň zvýšiť 
kvalitu nášho servisu a služieb pre 
veľké stavebné fi rmy s celosloven-
skou pôsobnosťou. Úlohou oddelenia 

Oddelenie OKZ v súčasnosti pozostáva z piatich pracovníkov:

je komplexné riešenie zákaziek už od 
fázy návrhu, resp. zverejnenia zámeru 
až po realizačnú fázu a zabezpečenie 
dodávok stavebných materiálov na stav-
bu. Nemenej dôležitou úlohou oddelenia 
OKZ je tiež koordinácia činností a úzka 
komunikácia s jednotlivými pobočkami 
STAVMAT-u o pripravovaných, resp. 
realizovaných projektoch v jednotli-
vých regiónoch SR. Ako hovorí Rastislav 
Droščák, vedúci oddelenia OKZ: 

„Všetko robíme s cieľom zabezpečiť kon-
štantne vysokú kvalitu servisu a služieb 
pre stavebnú fi rmu bez ohľadu na to, 
v ktorom regióne práve realizuje stavbu 
a z ktorej pobočky STAVMAT-u nakupuje 
materiál.“ Celému teamu OKZ želáme 
najmä veľa úspešných zákaziek a ešte 
viac spokojných zákazníkov.

Martin Hriňa, obchodný riaditeľ 
STAVMAT STAVEBNINY, s. r. o.

Rastislav Droščák, 
vedúci oddelenia

Janka Bokorová, 
asistentka OKZ

Boris Čuda, obchodný 
zástupca OKZ

Peter Berčo, obchodný 
zástupca OKZ

Milan Korček, obchodný 
zástupca OKZ

34 ST newS máj 2021
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AKTIVITY mARKeTInGU V ČeSKej RePUBLIKe

Věrnostní program Prachy dělaj 
Prachy v Česku úspěšně provozujeme 
od roku 2013. Účastníky věrnostního 
programu jsou automaticky všichni 
zákazníci, kteří jsou evidováni v in-
formačním systému SAP. Za všechny 
nákupy se zákazníkům načítají věr-
nostní body. Počítá se každá koruna, 
což v praxi znamená „Co koruna – to 
bod“. 
Jelikož se jedná o věrnostní 
program – od slova věrnost 
–, musí se zákazník dostat na 
stanovenou hranici obratu za 
určité časové období. Ve STAV-
MATu hodnotíme dvě pololetí. 
Ve vyhodnocení pomáhá systém 
SAP, který sofi stikovaně spočí-
tá obrat, body a podle předem 
stanoveného koefi cientu dopočítá 

zákazníkovi jeho věrnostní bonus. 
Podmínkou k získání odměny je 
bezvadná platební morálka. Když 
zákazník splňuje veškeré stanovené 
podmínky, nic nebrání tomu, aby 

Povinné testování 
ve fi rmách v ČR 
To, co znal donedávna běžný člověk jen ze sci-fi  fi lmu, se 
díky covidu-19 v průběhu jednoho roku stalo skutečností. 
Hitparádu různých omezení a opatření v březnu 2021 dopl-
nili samotesty ve fi rmách. Rozhodnutí vstoupilo v platnost 
ze dne na den, přizpůsobit jsme se museli velice rychle 
a po prvotním rozčarování z nové povinnosti jsme zjistili, 
že testy u vládou doporučených prodejců buď nejsou, nebo 
jsou prodražené. Snahu pomoct fi rmě a zajistit zdroj pro 
dodávku testů měl snad každý zaměstnanec. Tíživou situaci 
jsme nakonec společně zvládli a ve STAVMATu se aktivně 
testuje téměř dva měsíce. Zpočátku, když se nemoc šířila 
bleskovou rychlostí, se díky testování podařilo podchytit 
několik pozitivních případů, které se potvrdili i násled-
nými PCR testy. Dnes tuto skutečnost bereme jako nutnou 
součást vývoje situace, ale vnímáme ji v podstatě pozitivně 
– můžeme být v práci, začlenit se tak do relativně běžného 
života a věnovat se zákazníkům. 

Adela Adamíková, marketing STAVMAT STAVEBNINY a. s.

Prachy dělaj Prachy (PDP) – věrnostní 
program pro zákazníky 

získal dárkové certifi káty MALL, 
za které nakupuje v internetové 
galerii na mall.cz. Benefi tem 
k věrnostnímu programu jsou tzv. 
turbo prachy – zákazník může 
získat nad rámec standardních 
bodů dvojnásobek až trojnásobek 
bodů za nákup produktů vybrané 
značky. Nastavení věrnostního 
programu si mezi zákazníky zís-
kalo přízeň a těší se velké oblibě 
již devátý rok. Věrnostní program 
PDP podporují desítky výrobců 
– dodavatelů, protože zákazníci 
jsou díky STAVMATu věrní znač-
kám stavebních materiálů – od 
základů až po střechu. 

Adela Adamíková, marketing 
STAVMAT STAVEBNINY a. s.

ST všude, 
kam se podíváš 
Naší značku ST jsme přenesli na lískooříško-
vou oplatku a pojmenovali ji jako ST linka. 
Ke kávičce, do auta na cestu ze stavebnin 
nebo jen tak do práce pro naše zákazníky.
ST je všude, kam se podíváš – sladký začátek 
nebo sladká tečka pracovního dne.  

Adela Adamíková, marketing 
STAVMAT STAVEBNINY a. s.

STAVMAT_2021_MC.indd   35 25.5.2021   9:47:45



 

 

Dabas

 

 

predajne STAVMAT STAVEBNINY
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