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Úvodník 
V poslednom čase často rozmýšľam nad 
tým, ako aplikovať v našej spoločnosti 
frekventované slovo „udržateľnosť“. 
Používajú ho najmä politici v súvislosti 
so životným štandardom, ale mnohí 
majú na mysli najmä udržanie svojej 
moci.  
Moc totiž znamená okrem iného 
možnosť deliť majetky – vždy 
odznova a vždy najmä medzi svojich. 
My, ktorí im to umožňujeme a dávame 
do spoločného peniaze v podobe 
daní, sme často konfrontovaní s ich 
nezodpovednosťou. Vždy, keď 
vidím mrhanie verejných zdrojov, 
považujem to za neúctu vládnucej 
vrstvy k nám, ktorí tvoríme pridanú 
hodnotu neraz v nepohode, vystavení 
nástrahám počasia, v konkurenčnom 
boji. Je to nápor na psychiku aj na 
dôveru v demokraciu, ak vidíme, 
že to, čo my krvopotne zarobíme 
a odvedieme do spoločnej pokladne, 
niekto ľahkovážne minie, alebo nám 
poskytne služby, ktorých kvalitu by sme 
si my nikdy za tie peniaze nekúpili, resp. 
ktorú si my voči zákazníkom nemôžeme 
dovoliť. 
Tieto chmúrne úvahy sa premietajú aj do 
úvah, či takzvaná udržateľnosť pamätá 
aj na demokraciu, či opäť nemáme 
našliapnuté na totalitu. Pripomíname 
si tridsiate výročie zmeny režimu, čo je 
príležitosť na hodnotenie. Hodnoteniu, 
na ktorom sa určite všetci nezhodneme, 
ale aj to patrí k demokracii. Na čom 
sa určite zhodneme je to, že mieru 
korupcie a zneužívania moci, ktorú dnes 
sledujeme takmer všade, sme si pred 
tridsiatimi rokmi nedokázali predstaviť.
Odložme chmúrne úvahy a venujme 
sa radšej „udržateľnosti“ u nás. 
Udržateľnosť pre zajtrajšok znamená 
minimálne zachovať štandard a istoty 
dneška. 
Pre tento cieľ pracujeme. Na rozdiel 
od politikov, ktorí udržateľnosť riešia 
spravidla iba zvyšovaním daní, my 
musíme kvôli udržateľnosti neustále 
hľadať úspory. Mnohé technologické 
firmy namiesto rečí prinášajú riešenia. 
Znižovanie spotreby na jednotku 
produkcie je alfou a omegou úspechu. 

Aj v stavebníctve budeme od roku 
2020 hľadať riešenia, ktoré budú spĺňať 
prísne energetické kritériá. Hoci nie 
sme technologicky orientovaní a sme 
„iba“ distribútormi a realizátormi 
produktov a myšlienok iných, 
môžeme našu prácu vykonávať 
takpovediac s duchom doby. 
Ekologicky a ekonomicky. Všade okolo 
je množstvo inšpirácií a príležitostí. 
Neustále sa núkajú nové možnosti. Bola 
by škoda ich nevyužiť a neposunúť 
naše ambície byť dobrými o kúsok 
dopredu. V pražskej predajni Stodůlky 
napríklad pripravujeme fotovoltickú 
strechu, ktorá bude nabíjať baterky 
vysokozdvižných vozíkov. Prispievame 
tým k znižovaniu emisií. V CSD 
zavádzame robotizáciu, aby sme znížili 
podiel manuálnej práce. Čoraz viac 
tovaru dopravujeme priamo na stavbu. 
Tento rok podiel  „traťoviek“ dosiahol 
v českom STAVMAT-e hranicu 60 %. 
Traťovky sú „trendy“. Okrem iného 
šetria kilometre potrebné k preprave 
tovaru. Investujeme a pripravujeme 
nové investície rádovo v desiatkach 
miliónov eur. Posúvame sa. Je to ale 
jediný spôsob, ako byť „ udržateľný“? 
Myslím si, že nie. Udržateľnosť robia aj 
vzťahy. Tam, kde fungujú vzťahy, funguje 
aj obchod a unguje aj udržateľnosť. 
Vážme si teda dobré vzťahy. Rok 
sa pomaly opäť nakloní ku svojmu 
koncu a my sme v takom čase viac 
náchylní bilancovať. Nebilancujme 
iba ekonomické výsledky. Tie sú, 
chvalabohu, dobré. Bilancujme aj 
vzťahy. To je predsa to, čo je v živote 
najdôležitejšie. 
Všetkým, ktorí tento rok pracovali 
pre spoločnosti našej skupiny, našim 
obchodným partnerom a priateľom, 
chcem aspoň touto cestou poďakovať. 
Želám vám všetkým šťastie, 
zdravie a s končiacim sa rokom aj 
zaslúženú pohodu v rodinnom kruhu. 

Pavol Kollár
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„Medzinárodná spoločnosť Bisnode 
analyzuje finančnú stabilitu 
a dôveryhodnosť spoločností pomocou 
overeného a neustále kontrolovaného 
systému vytvoreného odborníkmi 
z rôznych krajín. Naša spoločnosť 
STAVMAT Zrt. bola zvolená za jednu 
z finančne najstabilnejších spoločností. 
Naša spoločnosť teda patrí medzi 0,63 % 
spoločností v Maďarsku, ktoré stoja na 
najpevnejších finančných základoch, 
vďaka čomu sú držiteľmi certifikátu 
Bisnode AAA.
Je to pre nás veľká česť, že sa na základe 
objektívneho hodnotenia Bisnode radíme 
medzi najlepších. Osobitnú pozornosť 
venujeme čestnému jednaniu na 
trhu, a preto je dôležitá skutočnosť, že aj 
externý špecialista potvrdil veľmi nízku 
pravdepodobnosť platobnej neschopnosti 

našej spoločnosti. Veríme, že pomocou 
certifikátu Bisnode porastie dôvera našich 
zákazníkov, dodávateľov a zamestnancov, 
ktorá je čoraz dôležitejšia z pohľadu 
dlhodobých a stabilných obchodných 
vzťahov. Hodnotenie našej spoločnosti sa 
zakladalo prísne na odborných aspektoch, 
na túto certifikáciu sa nemožno prihlásiť 
ani sa o ňu uchádzať, a tak certifikát 
Bisnode je pre nás skutočným ocenením. 
Certifikát Bisnode vydáva spoločnosť 
Bisnode, ktorá od roku 1908 analyzuje 
dôveryhodnosť spoločností na 
medzinárodnej úrovni. Certifikát 
Bisnode sa vystavuje s hodnotením 
AAA, AA a A, pričom spoločnosti, ktoré 
ho získajú, sa vyznačujú finančnou 
stabilitou. Hodnotenie AAA zaviedli v roku 
1989 a od roku 1996 majú spoločnosti 
možnosť preukázať ich dôveryhodnosť 

aj formou tohto certifikátu. Oprávneným 
spoločnostiam poskytuje certifikát 
možnosť preukázať, že sú uznávané, 
dôveryhodné a platobne schopné. 
Certifikát Bisnode zohľadňujú v mnohých 
krajinách Európy, v škandinávskych 
krajinách je dokonca podmienkou pre 
uzatváranie obchodu.
Certifikácia Bisnode je založená na 
údajoch z niekoľkých oficiálnych 
zdrojov, ako sú údaje ministerstva 
spravodlivosti, obchodného registra, 
Národného daňového a colného úradu 
Maďarska (maď. NAV) a iných úradov. 
Okrem oficiálnych údajov zahŕňa 
finančné údaje týkajúce sa spoločnosti, 
ako údaje z účtovnej súvahy, výkazu 
ziskov a strát alebo trendy. Hodnotenie 
zohľadňuje demografické údaje 
spoločnosti alebo organizácie, a to 

trvanie spoločnosti, činnosti, veľkosti, 
vlastníkov spoločnosti a ich prepojenie. 
Bisnode integruje do hodnotenia aj 
údaje platobnej disciplíny. Okrem vyššie 
uvedených údajov prináša systém 
hodnotenia Bisnode aj iné informácie, ako 
sú údaje o exekúcii alebo tlačové správy.
Keďže certifikát Bisnode neukazuje 
iba súčasnú finančnú stabilitu našej 
spoločnosti, ale vďaka svojmu systému 
hodnotenia udáva pravdepodobnosť 
platobnej neschopnosti našej 
spoločnosti v priebehu budúceho roka, 
hrdo môžeme skonštatovať, že STAVMAT 
Zrt. bude aj v budúcnosti stabilným 
trhovým účastníkom.

Veronika Molnár

– Všimli si nás druhí –

Vedúci oddelenia 
kľúčových zákazníkov 
STAVMAT Slovensko 
S účinnosťou od 1. augusta 2019 sa novým 
vedúcim oddelenia kľúčových zákazníkov 
stal Rastislav Droščák, ktorý u nás doteraz 
pracoval ako obchodný zástupca na 
oddelení kľúčových zákazníkov. Rasťo 
Droščák bol zároveň od 1. septembra 
2019 vymenovaný za vedúceho pobočky 
Bratislava Vajnorská, kde na pozícii 
vymenil Mgr. Alexandra Nagya. 

Nový obchodný riaditeľ 
STAVMAT Maďarsko
„Obchodovať so stavebnými materiálmi 
som začal v roku 1995 na pozícii 
predajcu v stavebnej spoločnosti Raab 
Karcher, ktorá sa neskôr premenila 
na Saint Gobain a nakoniec na 
STAVMAT Zrt. 9 rokov som pracoval 
ako predajca a následne 15 rokov ako 
vedúci pobočky v meste Tamási. Počas 
posledných 4 – 5 rokov som bol okrem 
vedúceho pobočky aj regionálnym 
vedúcim. v posledných dvoch 
desaťročiach som sa vždy snažil o tímovú 
prácu. Zastávam názor, že úspechy 
môžeme dosahovať iba spoločne. S týmto 
prístupom vykonávam a aj budem 
vykonávať svoju prácu. Ako obchodný 
riaditeľ vidím veľké príležitosti pre ďalší 
rozvoj spoločnosti, aby sme o niekoľko 
rokov mohli získať vedúce postavenie na 
maďarskom trhu.“

Roland SarmonRastisla Droščák Zľava: Peter Turjanský, Roland Sarmon, Török Kristína a František Iván.

Nový konateľ  
STAVMAT Slovensko 
Od 1. augusta 2019 došlo k zmene 
aj na pozícii konateľa v spoločnosti 
STAVMAT Slovensko, keď Igora Habdáka 
nahradil Ing. Juraj Struhár, finančný 
riaditeľ spoločnosti. Ing. Struhár prišiel 
do našej spoločnosti v roku 2018 
po predchádzajúcej dvanásťročnej 
pracovnej skúsenosti z koncernu 
Saint-Gobain, kde pôsobil na viacerých 
pozíciách v rámci financií a účtovníctva. 
Začínal v roku 2006 v divízii Saint-

Gobain Building Distribution, od roku 
2013 v Saint-Gobain Construction 
Products, divízia Isover. Na svojej pozícii 
za jednu z najdôležitejších priorít 
považuje okrem transparentného 
finančného manažmentu zosúlaďovanie 
a zefektívňovanie procesov 
nielen v rámci financií, ale naprieč celým 
informačným systémom. Ing. Struhár má 
37 rokov. 
Vo voľnom čase si rád sadne na bicykel, 
čím sa pridal k početnej skupine 
STAVMAT cyklistov.

Nový obchodný riaditeľ 
STAVMAT Slovensko 
Po dlhých 22 rokoch sa s našou 
spoločnosťou rozlúčil Igor Habdák, 
dlhoročný obchodný riaditeľ a od roku 
2017 aj konateľ spoločnosti. Aj touto 
cestou sa mu chceme poďakovať za jeho 
obetavosť, dlhoročnú prácu, energiu 
a nasadenie, ktoré odovzdal pri budovaní 
našej firmy. Igor sa nezmazateľne 
zapísal do histórie spoločnosti 
STAVMAT STAVEBNINY a navždy ostane 
legendou STAVMAT-u. s účinnosťou od 
1. augusta 2019 za nového obchodného 
riaditeľa spoločnosti vymenovaný Ing. 
Martin Hriňa, ktorý prišiel do našej 

spoločnosti v roku 2017 zo spoločnosti 
Saint-Gobain Construction Products, 
divízia Isover, kde pôsobil na pozícii 
product managera. v STAVMATE 
Slovensko začínal na pozícii manažéra 
kľúčových zákazníkov, neskôr pôsobil 
na oddelení kľúčových zákazníkov a po 
odchode p. Habdáka prešiel na pozíciu 
obchodného riaditeľa spoločnosti. Na 
svojej pozícii sa chce sústrediť najmä na 
zvyšovanie efektivity predaja a ďalšie 
budovanie a rozvoj produktov privátnej 
značky ST Line. Ing. Hriňa má 45 rokov, je 
ženatý, má dve deti, vo voľnom čase rád 
zájde s manželkou do kina, do divadla 
alebo na kávu, v zime sa rád lyžuje a v lete 
preferuje relax pri mori.

– Personálne zmeny  –

Ing. Juraj Struhár

Ing. Martin Hriňa
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Programy Sociálnej 
zodpovednosti 
podnikov 2019  
v STAVMAT Maďarsko

„Musíme sa usilovať o ochranu nášho 
životného prostredia a o zvýšenie životnej 
úrovne našej spoločnosti. Vedený týmto 
presvedčením sa STAVMAT Maďarsko 
aj tohto roku zúčastňuje na viacerých 
sociálnych programoch,” takto zhrnul 
Ivan František cieľ, vďaka ktorému sa 
STAVMAT Maďarsko zúčastnil aj v tomto 
roku viacerých podporných  
programov. 

STAVMAT Maďarsko Kereskedelmi 
Zrt. neustále hľadá možnosti na 
prevzatie väčšej spoločenskej 
zodpovednosti. s našimi dobrovoľníkmi 
už niekoľko rokov spolupracujeme 
na renováciách a výstavbách pod 
záštitou Habitat for Humanity s cieľom 
pomáhať tým, ktorí to potrebujú, 
pričom túto organizáciu podporujeme 
aj peňažnými darmi. Poskytujeme 
mikroregionálne a miestne granty pre 
materské školy, školy a zdravotnícke 
zariadenia. 
Osobitný dôraz kladieme na podporu 
športových aktivít a už niekoľko 
rokov sme sponzormi Hádzanárskeho 
tímu mužov FTC, zároveň sme 
hlavným sponzorom Mládežníckeho 
hádzanárskeho tímu STAVMAT v meste 
Füzesabony.
Okrem vyššie uvedených sme v roku 2019 
podporili nasledovné vybrané programy:

STAVMAT podporuje prevádzku 
detských domovov SOS 
Maďarsko 
Detské domovy SOS sú od roku 
1983 najvýznamnejšou neziskovou 
organizáciou na ochranu detí v Maďarsku, 
poskytujú milujúci a bezpečný domov 
takmer 400 deťom v pestúnskych 
rodinách, pričom svojimi programami 
pomáhajú aj rodinám, ktoré sa dostali do 
znevýhodnenej situácie.

STAVMAT Zrt. poskytuje peňažný dar 
organizácii z príjmu za nákup produktov ST 

line od 1. marca 2019.

SÚŤAŹ  
O NAJZRUČNEJŠIEHO 
MURÁRA
Spoločnosť MAPEI spolu s partnerskými 
firmami MAKITA, RIGIPS a STAVMAT 
STAVEBNINY zorganizovala 1. ročník 
projektu „MAPEI MLADÝM“, do ktorého 
sa zapojilo 8 stredných odborných 
škôl. Projekt má 2 fázy. V 1. fáze budú 

študentom predstavené výrobky 
spoločnosti a správne postupy prác pri 
lepení a škárovaní obkladov a dlažieb. 
Počas praktickej časti si žiaci budú môcť 
navyše všetky postupy sami vyskúšať. 
Študenti sa naučia, ako si vybrať vhodný 
materiál, správne pripraviť podklad, 
kvalitne lepiť a škárovať obklady či dlažby, 
ale aj správne používať silikón. 
Po ukončení súťaží na jednotlivých 

školách si každá škola vyskladá tím 
zložený z 3 – 4 najzručnejších žiakov. Tí 
si zmerajú sily v 2. fáze projektu, čo je 
celoslovenské finále súťaže, ktoré bude 
28. novembra 2019 v Ivanke pri Dunaji. 
Každý člen víťazného tímu dostane 
poukážku na nákup náradia v hodnote 
250 eur a víťazná škola získa 
poukážku v hodnote až 1000 eur.
STAVMAT Slovensko si uvedomuje potrebu 

odborného vzdelávania „budúcich 
majstrov“ na našich stredných odborných 
školách. Aj preto sme s radosťou prijali 
partnerstvo v tomto tak potrebnom 
projekte, kde venujeme školám všetok 
potrebný materiál k bezproblémovému 
priebehu súťaže. 

Martin Hipp

pokračovanie zo s. 2 >>– Naše  
verejnopro-
spešné  
iniciatívy –

Program 
renovácie 

toaliet pre odborné školy
V mnohých školách je problematický stav 
toaliet aj ich vybavenie. Nedostatočná 
výbava týchto miestností a nevhodné 
hygienické podmienky sťažujú 
každodenný život mladých. Hlavným 
cieľom programu je podporiť vznik 
moderných školských toaliet s modernou 
výbavou a ľahkým čistením.
Ďalším cieľom programu 
je prispieť k odbornému 
vzdelávaniu v oblasti nedostatkových 
profesií. Renovácie toaliet vykonávajú 
študenti odborných škôl v rámci 
ich odbornej prípravy, vďaka čomu 
sa zoznamujú aj s murárskymi 
a inštalatérskymi produktmi i 
technikami.
Pomocné materiály k renovácii 
zabezpečujú štyri stavebné spoločnosti: 

Kerámia-Hungária Team Kft., Mapei Kft., 
Ravak Hungary Kft. a STAVMAT Építőanyag 
Kereskedelmi Zrt. 
Projekt bol spustený v máji 2019 a po 
spracovaní prijatých žiadostí v septembri 
získali podporu nasledovné odborné 
školy:
• Odborná škola Gézu Pattantyús-

Ábraháma SZC Ózd v meste 
Sajószentpéter,

• Vzdelávacie centrum Gábora 
Bethlena – stredná škola, odborná 
škola a internát v meste Mátészalka, 

• Zjednotený inštitút špeciálnej 
pedagogickej metodológie Dr. Lászlóa 
Nagya v meste Kőszeg, 

• Vzdelávacie centrum, stavebné 
a umelecké gymnázium a odborná 
stredná škola Henrika Fazolu v meste 
Miskolc,

• Gymnázium, odborné gymnázium 
a odborná stredná škola SZC Karcag 

v meste Kunszentmárton,
• Odborné gymnázium a odborná 

stredná škola Mátyása Hunyadiho SZC 
Győr v meste Mosonmagyaróvár, 

• Odborná stredná škola a umelecké 
odborné gymnázium Ferenca Deáka 
ÓSZC v meste Kazincbarcika,

• Materská škola, základná 
škola, odborná škola, škola 
rozvoja zručností, vzdelávacia 
škola a internát v meste Baja.

Program renovácie školských 
umyvární Domestos pre 
znevýhodnené školy

V tomto roku sa aj STAVMAT 
Maďarsko zúčastnil úspešnej iniciatívy 
Domestos, v rámci ktorej sa modernizujú 
umyvárne znevýhodnených základných 
škôl.
Ponúkli sme naše odborné vedomosti 

a produkty ST line. Výsledok je potvrdením 
nášho snaženia – je fantastické pozerať 
sa na zmodernizované umyvárne 
a úsmevy na tvárach žiakov. Vyhlásenie 
výsledkov programu a tlačová konferencia 
sa uskutočnili 19. septembra 2019 
v Základnej škole Istvána Feketeho v obci 
Monorierdő, ktorých hostiteľom bol Ervin 
Nagy, laureát ceny Mari Jászai. 
V rámci programu sa v roku 2019 podarilo 
zmodernizovať umyvárne na troch 
znevýhodnených školách v Maďarsku:
• Základná škola Istvána Feketeho v obci 

Monorierdő,
• Zjednotený inštitút špeciálnej 

pedagogickej metodológie Mátyása 
Éltesa, materská škola, základná škola, 
škola rozvoja zručností, vzdelávacia 
škola a internát v meste Pécs,

• Základná škola v obci Rém.

Veronika Molnár
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– Čo sa 
nám 
podarilo –  

SAMSUNG SDI PH4 
COMPLEX2 Gőd, 
Maďarsko

Spoločnosť 
SAMSUNG SDI Hungary Kft. nás 
po predchádzajúcich dobrých 
skúsenostiach opätovne 
požiadala o spoluprácu pri 
výrobe a montáži prefabrikovaných 
konštrukcií ďalšej výrobnej haly. Hala 
bude v budúcnosti súčasťou výroby 
autobatérii pre elektromobily.
K výstavbe haly sme pristúpili 15. 
08. 2019. Termín ukončenia prác je 
stanovený na 15. 11. 2019.

Ing. Karol Lochman, stavbyvedúci

Doosan, Maďarsko 
Stavba DOOSAN 

Tatabánya prešla hektickým obdobím 
(08-10/2019), v ktorom naši pracovníci 
v neľahkých podmienkach vykonali 
veľký kus poctivej práce a splnili 

prioritnú úlohu od investora – 
zabezpečiť stavebnú pripravenosť 
budovy na začiatok montáží 
technologických prvkov od polovice 
septembra 2019.
Veľká vďaka patrí pracovníkom strediska 
tesárov pod vedením majstra Mareka 

Ujhelyiho a, samozrejme, pracovníkom 
strediska 101 pod vedením majstra 
Ivana Takácsa.
Veľký podiel na aktuálnom stave 
na stavbe majú aj pracovníci iných 
stredísk, musím však spomenúť aspoň 
stredisko dopravy: Tibor Ištokovič, 

Attila Kurucz, Vlado Lazebník, Emil 
Straňák a mnoho iných, ktorí sa väčšou 
či menšou mierou spolupodieľali na 
dosiahnutí vytýčených cieľov. Na záver 
som si nechal veľké poďakovanie dvom 
najvyťaženejším riadiacim pracovníkom, 
ktorými sú Ing. Dežko Szalai a Michal 

Osička – bez nich si skutočne neviem 
predstaviť túto stavbu, sobota, veľakrát 
aj nedeľa, predstavovala v uvedenom 
období štandardný pracovný deň. 
Bez ich osobnej iniciatívy by tá masa 
pracovníkov nemala to správne 
velenie a kontrolu.

Osobne ma veľmi teší, že po takom 
náročnom období môžem vysloviť 
toľko pochvalných slov na adresu 
spolupracovníkov a postaviť sa pred 
investora s čistým štítom.

Jozef Hipp, stavbyvedúci

Výstuž stropnej dosky PLATING.  Naši tesári p. Adamička a p. Kiss inštalujú debnenie.

Zľava: Ivan Takács, Michal Osička a Ing. Dezider Szalai. Dežko Szalai st. počas betonáže.
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Autosalón Jaguár 
Land Rover, Nitra

Stavba: Servis a predajňa 
vozidiel Jaguar Land Rover
Začiatok výstavby 10/2019
Termín ukončenia 4/2020

Investor: JP – AUTO 

Ide o novostavbu predajne a servisu 
vozidiel Jaguar a Land Rover. Hlavnou 
pozemnou stavbou je sústava spojených 
halových objektov. Toto delenie 
sa objaví v hmote aj vo farebnom 

stvárnení komplexu budovy. Stavba 
je nepodpivničená, jednopodlažná 
s vloženým medzistropom, predná časť 
predajňa je z monolitickej stenovej 
konštrukcie, s prefabrikovanými 
IN VEST väzníkmi strechy a s Bond 
fasádou s kazetovým obložením. 

Zadná dielenská časť bude montovaná 
do modulového systému z IN 
VEST prefaprvkov s opláštením zo 
sendvičových panelov.

Ing. Karol Zima, projekt manažér

WORKSHOP  
V BORSODCHEM, 
Maďarsko

Borsodchem 
zrt. Kazincbarcika investuje 
do rozšírenia kapacít na 
výrobu Polyolu, ktorá slúži 
ako komponent pri výrobe 
polyuretánových hmôt. v rámci 
tohto nového projektu INVEST 
realizuje výrobnú jednotku – 
WORKSHOP. Konkrétne dodávame 
približne 2000 t oceľovej 
konštrukcie a technologické 
zariadenia pre výrobný proces.

IN VEST 
s.r.o. – MDX 
II., BOLERÁZ 
Slovensko

Investor 
TATE & LYLE BOLERÁZ, 
s. r. o, sa rozhodol rozšíriť 
výrobné kapacity sušiarne 
maltodextrínu. Stavba bola 
odovzdaná investorovi 
do užívania, momentálne 
prebieha jej skúšobná 
prevádzka.
V mesiaci jún 2019 sme 
pre in&vestora TATE & LYLE 
BOLERÁZ, s. r. o, začali 
s realizáciou Prístavby skladu 
hotových výrobkov. Na ploche 
650 m2 ide o 1. etapu rozšírenia 
existujúceho skladu nových 
výrobkov, a to z dôvodu 
navýšenia kapacity výroby.

Štefan Packa, stavbyvedúci
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IN VEST s. r. o. – 
divízia strojárstvo – 
Slovensko

V júni 2019 sme 
úspešne dokončili výrobu aparátov pre 
novú prevádzku HPM v maďarskom 
Borsodcheme. Celkovo bolo 
expedovaných 18 aparátov. Časť z týchto 
zariadení je umiestnená vo workshope, 
ktorého výstavbu zabezpečovala 
stavebná divízia spoločnosti.
Borsodchem aj v tomto roku investuje 
do rozširovania svojej výroby. Pre 
novú prevádzku výroby anilínu sme 
uzavreli kontrakt na výrobu reaktora 
R-5101 o priemere 2 100 mm, celkovej 
dĺžke 26 000 mm a váhe 59 000 
kg. Je to kľúčové zariadenie celej 
prevádzky a sme radi, že vyrábať ho 
budeme práve my.
 Spolupráca s nemeckou spoločnosťou 
PVA Tepla pokračuje. Finálne skúšky 
vákuovej pece sme vykonali bez účasti 

PREFA SKELET – 
ARETE PARK, NOVÉ 
MESTO NAD VÁHOM – 
Slovensko

Arete Invest, český 
fond zameraný na investície v oblasti 
nehnuteľností, začal výstavbu ďalšej haly 
vo svojom slovenskom priemyselnom 
a logistickom areáli v Novom Meste 
nad Váhom. Práce prevedené našou 
firmou na objekte centrálneho skladu 

pre región strednej a východnej Európy 
pre skupinu Factcool, medzinárodnú sieť 
internetových obchodov s módou, sú vo 
výške 11 miliónov eur. Prácu v ňom nájde 
vyše 100 ľudí.
Nový sklad, ktorého PREFA SLELET 
dodávala naša spoločnosť, bol uvedený 

do prevádzky v apríli 2019 a na ploche 
16 500 m2 ponúkol vďaka skladovaciemu 
systému v niekoľkých úrovniach vyše 60 
000 m2 skladovacej plochy. 

Ing. Martin Jurík

Kolegovia-strojári: zľava František Csicsola, Karol Döme, Juraj Vörös ,Miroslav Hlavatý, hore na lešení Jozef Paštéka.

inšpektora z nemeckej spoločnosti, čo nie je bežné u žiadneho výrobcu. Je to ďalší 
významný krok v preukazovaní kvality procesu výroby u náročného nemeckého 
zákazníka. Pre Duslo, a. s., vyrábame chladič nitróznych plynov E-113 na prevádzku 
KD3. Okrem toho, že výmenník má celkovú dĺžku 10 metrov a váhu 37 ton, bolo pri 
výrobe použitých 1 150 kusov výmenníkových trubiek zo špeciálneho materiálu 
2RE10 s vysokou odolnosťou voči kyseline dusičnej. Dodanie výmenníkových trubiek 

trvalo 6 mesiacov. Krajinou pôvodu je Švédsko. 
Výrobu aparátu má na starosti partia okolo Miroslava Hlavatého. Mirova partia má 
dlhoročné skúsenosti s výrobou aparátov, počnúc jednoduchými nádržami až po 
rôzne reaktory, výmenníky, dvojplášťové nádoby atď. 

Ing. Róbert Bol, riaditeľ divízie

pokračovanie na s. 11 >>

pokračovanie zo s. 10 >>
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V spoločnosti CITY STONE DESIGN, s. r. o., 
rok 2019 priniesol inovácie v oblasti výroby a v spojitosti s tým pribudli do 
našej ponuky predovšetkým nové typy dlažieb. Pri vývoji produktov sledujeme 
trendy v súčasnej architektúre a v stavebníctve, ale zároveň sa snažíme čo najviac 
sa priblížiť aj k požiadavkám zákazníkov. Rozšírili sme preto sortiment dlažieb 
vyrábaných v hrúbke 6 cm. Nezabúdame však ani na vlastnú víziu a snažíme sa tvoriť 
originálne produkty, ktoré budú reprezentovať značku CITY STONE DESIGN. Dôkazom 
toho sú jesenné novinky, ktoré osviežili našu ponuku a priniesli opäť niečo nové.
Začiatkom júna sme predstavili dlažobné systémy Ambia naturo a Ravena naturo, čo 
oslovilo mnoho zákazníkov, ktorí si žiadali dlažbu vo výške 6 cm. Oba typy dlažieb 
sú skladbou troch formátov, preto z nich možno vytvoriť niekoľko skladobných 
vzorov. Hladký rovný povrch s mikrofázou, prírodné odtiene a nosnosť do 3,5 tony 
umožňujú z týchto dlažieb vytvoriť hneď niekoľko typov spevnených plôch – od 

príjazdovej cesty až po chodníky či terasy. Ambia a Ravena sú preto ideálnym 
doplnkom takmer ku všetkým typom rodinných domov, kde splnia praktickú a zároveň 
estetickú funkciu. September oproti tomu priniesol niečo „z iného súdka“. 
Veľkoformátové platne Maxima a Maxima kombi v hrúbke 8 cm a Terrazza 
Grande v hrúbke 5 cm sú jedinečné farebným prevedením, ktoré bude dostupné 
iba v týchto produktoch. Odtiene vo dvoch farebných škálach – v studených a teplých 
tónoch – umožňujú vytvoriť harmonické kombinácie od svetlej farby až po najtmavšiu. 
Pre dosiahnutie výrazného farebného akcentu možno medzi sebou odtiene ľubovoľne 
kombinovať. Čistý dizajn jednofarebných sýtych farieb a hladkého povrchu sa dokonale 
dopĺňa s modernou mestskou architektúrou. Tieto jedinečné formáty dokonale vyniknú 
na veľkých priestranstvách ako sú pešie zóny, námestia alebo promenády.

Ing. Lucia Hollá
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– Investujeme – 
INVEST – divízia 
strojárstvo – 
Slovensko – Zakúpenie 
plazmového rezacieho 
stroja pre našich 
strojárov

Z dôvodu poruchovosti, 
nedostatku náhradných 

dielov, servisu a efektivity sme sa 
rozhodli pre výmenu pôvodného 
plazmového rezacieho stroja (r. v. 
2000) za nový, modernejší páliaci 
stroj. Dopytovanie u výrobcov začalo 
koncom roka 2018. Po náročnom výbere, 
zhodnotení všetkých technických 
parametrov, servisných možností a cien 
rezacích strojov sme začiatkom apríla 
2019 uzavreli zmluvu so spoločnosťou 
MicroStep spol. s r. o. Ide o poprednú 

slovenskú spoločnosť s bohatými 
skúsenosťami v oblasti strojov na delenie 
materiálu.
Zakúpený plazmový rezací stroj 
MasterCut-X 6001.25 PtkG má oproti 
pôvodnému páliacemu stroju väčšiu 
pracovnú plochu 2 500 x 6 000 mm 
(pôvodná prac. plocha 2 000 x 6 000 mm). 
MasterCut-X je vybavený úkosovacou 
plazmovou rezacou hlavou, s ktorou 
vieme robiť zvarové hrany priamo na 

páliacom stroji, čím rapídne zvyšujeme 
výrobnú efektivitu. Maximálna hrúbka 
rezu pri uhlíkových oceliach je 80 mm, pri 
nerezových oceliach 75 mm. Pri použití 
plynovej hlavy, ktorá je taktiež súčasťou 
páliaceho stroja sa dostávame až na hrúbku 
rezu 150 mm pri uhlíkových oceliach.
Plazmový rezací stroj bol uvedený do 
prevádzky v auguste 2019.

Ing. Róbert Bol, riaditeľ divízie

...s robotmi netreba 
súperiť 

Rast objednávok nás núti zvyšovať 
produkciu vo výrobe obľúbených 
plotových systémov Casser a Duvar 
Light. v minulosti sa tieto dva 
systémy vyrábali na jednej linke, vo 
dvoch zmenách a stále s vysokým 
podielom manuálnych činností 
nie práve s najľahšími betónovými 
prvkami. Dodacie termíny týchto 
výrobkov boli 6 – 8 týždňov, aj preto 
bolo treba hľadať riešenia na úrovni 
dnešnej doby. Investícia do ďalšej linky 
by si vyžiadala prijatie nových ľudí, 
ktorých je na trhu nedostatok. Preto 
ideme cestou robotizácie, ktorá zvýši 
produktivitu výroby, zníži dodacie 
termíny, nepotrebujeme prijať nových 
zamestnancov a zároveň nikto nepríde 
o prácu. Toto bol náš cieľ.
Spoločnosť ROBOPAL CZ, zástupca 

renomovaného talianskeho výrobcu 
robotov zn. COMAU Robotics, v priebehu 
zimnej odstávky spolu s našimi 
technikmi nainštalovali a uviedli do 
prevádzky vôbec prvú robotizačnú linku 
na Slovensku vo výrobe betónových 
prvkov nášho typu. Robot COMAU 
okrem odoberania výrobkov pred 
opracovaním z palety, vkladaním do 
linky na opracovanie a následným 
odobraním a uložením na paletu je 
schopný si palety pripraviť na pozície 
úplne sám. Týmto odpadlo značné 
množstvo zariadení, ktoré by boli 
nevyhnutné na zabezpečenie plynulého 
chodu linky. Operátor výroby má na 
malom priestore úplný prehľad o chode 
linky, má viac priestoru na kontrolu 
kvality výrobkov, efektivita výroby sa 
zvýšila niekoľkonásobne a výsledný 
efekt môžeme dnes s odstupom pár 
mesiacov hodnotiť ako veľmi pozitívny. 
Slovensko patrí medzi lídrov robotizácie 
najmä v automobilovom priemysle, naša 

spoločnosť sa ale robotizáciou procesov 
výroby zaraďuje medzi popredných 
výrobcov a lídrov vo výrobe betónových 
dlažieb, plotových systémov a prvkov 
záhradnej architektúry.
Ukážku tejto linky nájdete na našich 

facebookových stránkach a na 
Instagrame Citystonedesign: https://
www.facebook.com/CITYSTONEDESIGN.
SLOVAKIA/videos/284627789147797/

Ing. Lucia Hollá a Ing. Peter Perina

INVEST – divízia strojárstvo – 
Slovensko Kancelárie 
technických pracovníkov vo 
výrobe
Po výmene svetlíkov na všetkých štyroch 
halách nasledovala jedna z ďalších investičných 
akcií v priestoroch našej divízie – rekonštrukcia 
kancelárskych a sociálnych priestorov pre 
technikov výrobného úseku. Vedúci výroby, 
majstri a pracovníci technickej kontroly mali vybudované 
kancelárie v prístavbách výrobných hál. Tieto priestory 
po dlhých rokoch používania už nespĺňali svoj 
účel z estetického ani technického hľadiska. 
Cieľom rekonštrukcie bolo postaviť moderné, 
reprezentujúce kancelárie a vytvorenie spoločných 
priestorov pre technických pracovníkov vo výrobe. 
Vhodné miesto sme našli v nevyužitých priestoroch, kde 
boli pôvodne skladované rôzne strojárske súčiastky.
Rekonštrukčné práce začali vo februári 2019 a skončili v júli 
2019. Práce vykonávala stavebná divízia IN VEST s. r. o. 
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Investície spoločnosti STAVMAT Maďarsko  
v roku 2019

V aprílovom čísle ST News sme už písali o tom, že na jar tohto roku 
sme otvorili novú pobočku v maďarskom Segedíne (Szeged) – v meste, ktoré má 
prioritný význam z hľadiska ekonomiky. Okrem tejto pobočky v Segedíne sme počas 
roka uskutočnili ďalšie tri významné investície.
V meste Jáger (Eger), prioritnom centre severomaďarského okresu, sme namiesto 
pôvodne prenajímaného areálu – ktorý zároveň nebol vhodný na ďalší rozvoj – kúpili 
vlastný pozemok na juhu mesta, pri príjazdovej ceste číslo 25, zo smeru diaľnice M3. 
Pobočku sme presťahovali začiatkom roka 2019. Tento frekventovaný areál s rozlohou 
13 200 m2 nám v budúcnosti umožní uskutočniť aj vážnejšie rozvojové aktivity. 

Rovnako s investičným zámerom sme kúpili aj pozemok pri existujúcej 
pobočke v meste Kecskemét, rozloha vlastného pozemku s veľkosťou  
13 000 m2 sa tak zväčšila o ďalších 5 000 m2. Prvoradým cieľom bolo zväčšenie 
prepojenia pobočky s ulicou, následne v budúcom roku plánujeme pobočku 
presťahovať v rámci areálu do novej, modernej budovy, keďže možnosti rozšírenia 
terajšej budovy predajne sú obmedzené. 
Našou najnovšou investíciou je kúpa a otvorenie prevádzky v XVII. obvode Budapešti, 
na ulici Szabadság utca 21, v novembri. Preberáme tým už fungujúcu prevádzku, a tak 
zvýšime počet našich pobočiek v Peštianskej župe na tri. Vďaka tomu STAVMAT 
Maďarsko bude pokračovať vo svojej činnosti už na 33 pobočkách. 

Iván František, riaditeľ STAVMAT Maďarsko

Nové prodejny STAVMAT STAVEBNINY a. s. 
Od začátku roku 2019 jsme síť STAVMAT STAVEBNINY a. s. rozšířili o tři 

nové pobočky. Jako první byla v lednu zprovozněna prodejna v Mukařově u Prahy. 
Následně v březnu prodejna v České Třebové, region Východní Čechy a pak v polovině 
července prodejna v obci Morkovice – Slížany, region Morava. Posílili jsme tak 
působnost STAVMATu a celkem dnes provozujeme v České Republice 67 prodejen. 
Vzhledem k tomu, že jsme přebírali zaběhnuté stavebniny, které zákazníci znali 
pod jinými názvy, bylo potřebné udělat obrovský kus manuální i administrativní 
práce. Poděkováni patří všem, kdo na začlenění poboček do provozu pracovali, od 
zaměstnanců všech součinných prodejen, přes administrativu až po regionální ředitele. 

Dnes už se všechny tři nové provozovny kupujícím dostávají do povědomí jako 
stavebniny se silnou značkou STAVMAT STAVEBNINY a.s. Na rozšiřování a modernizaci 
prodejen firma pracuje i dál. Významné finanční prostředky jsou dlouhodobě vkládány 
do rekonstrukcí a přestaveb areálů. Aktuálně nám probíhá přestavba stávajících 
poboček, konkrétně v Praze – Stodůlkách, kde je již postavená nová skladová 
hala, z větší části jsou zhotoveny venkovní povrchy a probíhá rekonstrukce prodejny. 
Termín dokončení je začátkem roku 2020 a celková investiční náročnost bude 
přesahovat 70 mil. Kč. Další rekonstruovaná pobočka je ve Zlíně, kde již aktuálně běží 
přestavba skladovacích hal a připravuje se rekonstrukce zpevněných ploch.

Adela Adamíková

Česká Třebová

Morkovice - Slížany

Naša predajňa v Budapešti. Praha-Stodůlky
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– Aktivity Marketingu na Slovensku –
MOBILNÁ APLIKÁCIA 
CITY STONE DESIGN
Inovácie sa tento rok neudiali iba 
vo výrobe, ale prišli aj v oblasti 
moderných technológií. Keďže je doba 
smartfónov a sociálnych sietí, v snahe 
priblížiť sa k čo najväčšiemu okruhu večne 
zaneprázdnených zákazníkov sme vyvinuli 
mobilnú aplikáciu, ktorá je nápomocná pri 
výbere našich produktov. 
Mobilná aplikácia ponúka jedinečnú 
funkciu modelovania plotových 
systémov, ktoré si ktokoľvek môže 
„postaviť“ a porovnať so svojím 
domom. Vďaka tomu zákazník získa 
oveľa lepšiu predstavu o tom, aký 
typ a farba plotového systému najviac 

sedí k fasáde a k ostatným prvkom 
rodinného domu. Na správne fungovanie 
aplikácie je potrebné mať v smartfóne 
kvalitný fotoaparát. Potom si už stačí 
aplikáciu iba zadarmo stiahnuť v App 
store alebo v Google play. Podrobný 
popis fungovania aplikácie je dostupný 
na našej internetovej stránke 

https://www.citystonedesign.sk/mobilna-
aplikacia-citystonedesign/. 

Ing. Lucia Hollá a Ing. Peter Perina

Krst nových 
produktov ST line  
na Slovensku
22. mája sme v hoteli Krpáčovo pokrstili 
4 nové produkty ST line – asfaltové 
pásy. Ide o úplne novú sortimentnú 
skupinu v škály produktov pod našou 
privátnou značkou. Celým krstom 
nás sprevádzala moderátorka Aneta 
Parišková. Krstu sa zhostili za STAVMAT 
Alex Nagy a za KVK Ľubka Benovičová, 

ktorí popriali novým výrobkom dobrú 
predajnosť a vysokú trvanlivosť. Aby sa 
nové produkty dobre predávali, tak po 
krste prebehlo o školenie o vlastnostiach 
jednotlivých produktoch. Po školení 
nasledovali zábavné súťaže pre rozdelené 
skupiny o zaujímavé ceny. Vyhodnotenie 
prebehlo po večeri a víťaznému 
tímu z Bratislavy na Vajnorskej 
blahoželáme. 

Martin Hipp

Obliekame remeselníkov  
po Slovensku
Aj v tomto roku sa naša spoločnosť rozhodla odmeniť 
viac ako 4 tisíc remeselníkov novými monterkovými 
súpravami. Táto marketingová aktivita má u nás 
na Slovensku tradíciu a veľa firiem už na oblečenie 
čaká. K súpravám pribalíme aj nové tričká, a tak 
od nás odchádzajú s úsmevom na tvári. Často 
vidieť remeselníkov v meste či na stavbách s naším 
označením, čo je najlepšie smerovaná reklama. Takto 
sú spokojné obe strany. Chceme sa poďakovať aj 
našim partnerom, bez ich podpory by sme nevedeli 
odovzdať taký počet súprav. Ide o tieto firmy – 
Baumit, CRH, Gunnex, Heluz, Isover, KVK, Mapei, 
Quick-mix, Rigips, Semmelrock, Terran, Top Kraft, 
Weber a Wienerberger. 

Martin Hipp

MRVA&STANKO
Predajňa Trnava dňa 23. 
marca v priestoroch vinárstva 
MRVA&STANKO zorganizovala 
posedenie pre skupinu 
25 zákazníkov. Po kvalitnej 
večeri a poďakovaní za vzájomný 
obchod sa konala prehliadka výroby 
spojená s degustáciou kvalitných 
vín. Skúsený someliér predstavil čaro 
výroby a ochutnávky vín a previedol 
zúčastnených pivnicami a štýlovou 
rotundou. Zvyšok večera sa niesol 
vo vzájomných rozhovoroch a v 
utužovaní vzťahov. 

Martin Hipp

STAVMAT  
PROFI CENTRUM – 
NOC NÁŘADÍ jaro 
2019
Na přelomu května a června 
2019 se na všech pobočkách 
STAVMAT PROFI CENTRUM konali 
akce NOC NÁŘADÍ. Prodejní 
akce s poradenstvím, atraktivními 
cenami a slevami, hodnotnými věcnými 
bonusy a občerstvením pro všechny 
kupující, se na PROFI CENTRECH konají 
tradičně již několik let a těší se mezi 
zákazníky velké oblibě. Na své si přijdou 
nejen profíci, ale i kutilové. Noc nářadí 
zaměřená na značky BOSCH, MAKITA, 
DEWALT, NAREX, FLEX, METABO, 
NILFISK, NORTON, CLIPPER a STORCH 
je podporovaná nejen materiálně, ale 
hlavně odborně. Na stáncích dodavatelů 
má zákazník možnost získat cenné 
rady a také si může značkové elektrické 
nářadí odzkoušet, než se pro nákup zboží 
rozhodne. To že rozhodování o nákupu 
netrvá dlouho, potvrzují odpovídající 
obraty a četnost objednávek. Na 
podzimní noc nářadí se zákazníci mohou 
těšit již teď v listopadu 2019.

Adela Adamíková 

– Aktivity marketingu v České republice –

TEAMBUILDING –  
RAFTY 2019
 
Stavmaťáci mají rádi vodu a proto jsme i v roce 
2019 absolvovali rafty na Vltavě. Pozvaní byli 
všichni zaměstnanci STAVMAT STAVEBNINY 
a.s., a komu situace a okolnosti dovolili, přijel 
na víkend 08. – 09. 06. 2019 do Kempu Vltava. 
Po ubytování v kempu a nafasování vodáckých 
pruhovaných triček, jsme se všichni přesunuli 
autobusy do městečka Rožmberk nad Vltavou, 
kde byl pro nás připravený oběd v restauraci 
Kocábka u Martina. Nalodění do raftů probíhalo 
přímo u restaurace a odtamtud jsme se pozvolna 
plavili po Vltavě s cílem dorazit do kempu. 
Někdo vodní cestu zvládnul za kratší čas, no 

komu se na Vltavě líbilo tak, že pádloval i víc 
hodin s průběžnými občerstvovacími zastávkami. 
Ten kdo se bál vody, určitě nezůstal na suchu, ale 
absolvoval prohlídku městečka Rožmberk, který 
se pyšní svojí dominantou Hradem Rožmberk. 
Před večerem jsme již všichni byli zase v kempu, 
kde na nás čekala teplá sprcha, suché oblečení, 
večeře a diskotéka s DJ Jardou Pavlíkem 
(moderátor Hitrádo – Faktor) až do rána. Druhý 
den po snídani jsme se opět rozprchli všichni 
domů, do všech koutů ČR. Výška Vltavy i počasí 
nám hodně přálo a setkání stavmaťáků se po 
všech stránkách povedlo. 

Adela Adamíková 
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Tenisový turnaj žen 
MACHA LAKE OPEN 
2019
Společnost STAVMAT STAVEBNINY a.s., 
se letos již podruhé stala partnerem 
tenisového turnaje žen MACHA LAKE 
OPEN 2019. Turnaje, který probíhal 
ve dnech 17. – 23. 06. 2019 a byl 
letos s celkovou dotací 60tis. USD + 

hospitality, se zúčastnili hráčky z více 
než 20 zemí světa. Díky vyšší dotaci 
získal turnaj větší atraktivitu a řadí se tak 
mezi TOP ženské turnaje v ČR. Vítězka si 
může připsat až 100 bodu do světového 
řebříčku WTA. Letošní finále bylo české, 
ve kterém nakonec zvítězila Barbora 
Krejčíková nad Denisou Allertovou. 

Adela Adamíková 

Výjezdy s rádiem 
FREKVENCE 1
Na přelomu dubna a května 2019 jsme 
společně s naším obchodním partnerem 
SGCP divize Isover a rádiem Frekvence 
1, udělali radost posluchačům na 5 
místech v ČR. Každý den v týdnu od 
29. 04. – 03. 05. 2019 byl odměněn 
zajímavý příběh jednoho z posluchačů 
nadupaným balíkem pro kutily, 
který obsahoval pracovní oblečení, 
reklamní předměty, poukaz na 
nákup produktů značky ST line a jako 

hlavní cenu aku vrtačku BOSCH. 
Akce byla podpořená reklamními 
spoty, PR článkem na webu rádia, 
obrazovými a textovými příspěvky na FB 
profilu rádia, ale hlavně moderovanými 
vstupy v přímém přenosu a následnými 
záznamy z výjezdů v průběhu 
jednotlivých dnů. 
Soutěž s Isoverem a rádiem Frekvence 
1 se konala již poněkolikáté a mezi 
posluchači i našimi zákazníky se těší 
velké oblibě. 

Adela Adamíková 

Tenisový  
turnaj čtyřher  
STAVMAT CUP 2019
Dne 12. 09. 2019 se konal první ročník 
tenisového turnaje STAVMAT CUP 2019. 
Tato sportovně společenská akce byla 
organizována pro naše zákazníky za 
účasti pana majitele Ing. arch. Pavla 
Kollára a vedení STAVMAT STAVEBNINY 
a.s., také s podporou společností 
ACO Stavební prvky spol. s r.o., 

WIENERBERGER s.r.o. a Vinařství Lahofer. 
Celé sportovní utkání se konalo 
na tenisových kurtech ve Starých 
Splavech u Máchova jezera, kde jak 
se na pořádný tenisový turnaj patří, 
proběhlo nejdříve rozlosování a pak 
se začalo hrát. Celkem se utvořilo 
12 tenisových dvojic ve čtyřech 
skupinách a hrálo se na čtyřech kurtech. 
Některé tenisové dvojice brali hru spíš 
jako zábavu, ale byli i dvojice, které 
brali hru dost vážně. Diváci si přišli na 

své a měli možnost zažít kvalitní tenis, 
ale i humorné situace. Pro účastníky 
bylo celý den připravené občerstvení 
až do ukončení všech her. Po finálových 
hrách, vyhodnocení a převzetí cen 
se všichni přestěhovali do Hotelu 
Passage, kde akce pokračovala 
posezením a rozhovory až do 
pozdních hodin. Ceny STAVMAT CUP 
2019 si právem zasloužili dvojice: 3. 
místo – Ing. Brych a p. Hlaváček, 2. 
místo p. Čombor a p. Drda, 1. místo 

p. Vidner a p. Vltavský. Cenu útěchy 
získali p. Zetocha a Ing. Dolinský. 
Tenisový turnaj měl mezi pozvanými 
hosty velice pozitivní ohlas a doufáme, 
že jsme ve STAVMATu založili novou 
tradici a proběhnou i další ročníky, na 
které se již teď těšíme. 

Adela Adamíková 

1. místo - p. Vltavský, p. Vidner

3. místo - Ing. Brych, p. Hlaváček MACHA LAKE OPEN 2019, finalistky Barbora Krejčíková a Denisa Allertová2. místo - p. Čombor, p. Drda

Značka ST line 
rozšířená o nové 
produkty
Ve druhém pololetí 2019, 
jsme na český trh uvedli, nové 
produkty pod značkou ST line. 
Tento krát jsme privátní značku 
doplnili o metry a vodováhy v počtu – 
3 nové produkty v celkem 12 
variantách. Konkrétně – metr dřevěný 
skládací 2m, metr svinovací dl. 3m, 
5m a 8m, vodováha SPIRIT dl. 40 cm, 
60 cm, 80 cm, 100 cm, 120 cm, 150 
cm, 180 cm a 200 cm. Stejně tak jako 

ostatní produkty i metry a vodováhy 
pocházejí od renomovaných výrobců, 
což kupujícímu zaručuje 100% kvalitu. 
Rozšíření privátní značky o tento 
sortiment a produkty je výsledek 
práce kolegy p. Tomáše Urbana 
(produktový manažer), za co mu patří 
velké poděkování.

Adela Adamíková 
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– Aktivity Marketingu v Maďarsku –
ST line Roadshow 
má za sebou ďalšiu 
úspešnú sériu 
podujatí
Po druhýkrát sme usporiadali sériu 
podujatí ST line Roadshow za aktívnej 
účasti 16 maďarských pobočiek. 
Prioritným cieľom aktivity bolo 
oboznámiť partnerov s produktmi  
ST line a poskytnúť odborné 
poradenstvo pomocou odborníkov 
výrobcov. 
Záujemcov počas vybraných 
dní sme privítali na výjazdových 
miestach s jednotným 
imidžom a odborníkmi výrobcov. 
Potešila nás skutočnosť, že väčšina 
návštevníkov už pravidelne používa 
produkty ST line. Spomedzi 
výrobcov sa série podujatí zúčastnili 
odborníci z Weber, Den Braven a Meffert. 
Aj touto cestou by sme sa radi 
poďakovali za ich pomoc a za to, 
že svojou prácou a vedomosťami 
prispeli k úspechu podujatí. 
Partneri si mohli prevziať darčekový 
balík produktov ST line. Už minulý 
rok návštevníci túto možnosť veľmi 
ocenili. Veríme, že vyskúšanie 
produktov pomôže partnerom rozšíriť 

svoj sortiment produktov ST line 
používaných pri svojej práci. 
Na podporu kampane vznikla v tomto 
roku aj podporná webová stránka, 

tzv. microsite, ktorá podporila 
propagáciu podujatia a registráciu 
účastníkov. o podujatiach sme aktívne 
informovali aj na Facebooku.

Ďakujeme pekne našim 
pobočkám a kolegom za ich účasť v tomto 
programe. 

Veronika Molnár

ST família  
V mesiacoch apríl 2019 až november 2019 sa významného životného jubilea dožívajú títo naši drahí kolegovia
Khandl Ivan Ing.  
generálny riaditeľ IN VEST, s.r.o.
Andrlová Lenka |  
STAVMAT STAVEBNINY a.s.
Běťák Rostislav Ing. |  
STAVMAT STAVEBNINY a.s.
Filip Jiří | STAVMAT STAVEBNINY a.s.
Hradilová Božena |  
STAVMAT STAVEBNINY a.s.
Hrubý Milan | STAVMAT STAVEBNINY 
a.s.
Chomucký Matej |  
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.
Jiřincová Drahuše |  
STAVMAT STAVEBNINY a.s.
Juhász Michal Mgr. |  
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.
Kancko Zoltán |  
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.
Karkuš Martin | IN VEST, s.r.o.
Kinčák Jozef |  
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. 
Klepáčová Tatiana |  
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.
Kolářová Jana |  

STAVMAT STAVEBNINY a.s.
Korcová Zuzana |  
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.
Kosec Vladimír |  
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.
Krásnický Jan | STAVMAT STAVEBNINY 
a.s.
Kurucz Attila | IN VEST, s.r.o.
Laskovič Patrik |  
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o..
Laurová Mária |  
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. 
Lehnert Radoslav |  
CITY STONE DESIGN, s.r.o.
Lissner Harald |  
STAVMAT STAVEBNINY a.s.
Majorošová Silvia |  
CITY STONE DESIGN, s.r.o.
Marková Renata |  
STAVMAT STAVEBNINY a.s.
Mesároš Radoslav |  
CITY STONE DESIGN, s.r.o.
Mészáros Eugen | IN VEST, s.r.o. 
Mokráš Ivan | IN VEST, s.r.o. 
Novosád Miloslav | IN VEST, s.r.o. 

Oláh Jozef | IN VEST, s.r.o. 
Pistovič Štefan | IN VEST, s.r.o.
Rábek Peter | IN VEST, s.r.o.
Ruzsik Štefan |  
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. 
Salokyová Marta |  
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.
Spevák Ľubomír |  
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.
Staso Milan | STAVMAT STAVEBNINY, 
s.r.o.
Straňák Marián |  
CITY STONE DESIGN, s.r.o.
Sýkora Marián Ing. | IN VEST, s.r.o. 
Szalay Jozef | IN VEST, s.r.o. 
Szőcs Jozef | IN VEST, s.r.o. 
Szőcs Róbert | IN VEST, s.r.o. 
Šimončíková Kateřina |  
STAVMAT STAVEBNINY a.s.
Škultéty Patrik |  
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.
Šlajsová Hana |  
STAVMAT STAVEBNINY a.s.
Šmatlava Peter |  
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.

Švec Rudolf | IN VEST, s.r.o. 
Tomková Jana |  
STAVMAT STAVEBNINY a.s.
Tóth Bohuš | IN VEST, s.r.o. 
Tóth Matej Ing. |  
CITY STONE DESIGN, s.r.o.
Uhrinec Ján | STAVMAT STAVEBNINY, 
s.r.o.
Vavrečka Vladimír |  
STAVMAT STAVEBNINY a.s.
Welzová Gabriela |  
STAVMAT STAVEBNINY a.s.
Zdráhalová Petra |  
STAVMAT STAVEBNINY a.s.
Ziegelheim Robert |  
STAVMAT STAVEBNINY a.s.

Všetkým kolegom 
želáme hlavne veľa 
zdravíčka, rodinnej 
pohody, ako aj 
osobných i pracovných 
úspechov!

Marián Gála odišiel z IN VESTu do zaslúženého dôchodku
Po 23 rokoch práce v našej spoločnosti sa náš drahý kolega Marián Gála rozhodol užívať si dôchodok a v októbri požiadal o ukončenie pracovného pomeru. V príjemnej 

atmosfére a pri dobrom jedle sa, samozrejme, nezabudol rozlúčiť s kolegami, ktorí mu zo srdca želajú hlavne zdravíčko, pohodu a ešte veľa splnených prianí.

MAROŠ, ĎAKUJEME! 

Vladimír Urban –  
vedúci strojárskej výroby  
v IN VESTe

V máji 2018 k nám nastúpil nový vedúci výroby 
Ing. Vladimír Urban. Jeho „netradičnou“ záľubou 
je tlak na lavičke, tzv. benchpress. Súťažnú kariéru 
odštartoval v roku 2000. Ako študent vysokej 
školy sa zúčastnil medzinárodnej veľkej ceny 
Trenčína. v kategórii do 82,5 kg sa výkonom 170 kg 
umiestnil na štvrtej priečke. Po prvých pretekoch 
postupne ustanovil vo svojej kategórii nové 
slovenské rekordy.
V roku 2012 organizátori najprestížnejšej 
kulturistickej súťaže sveta MR. Olympia organizovali 
ako sprievodný program stretnutie 10 najlepších 
tlakárov USA a 10 najlepších tlakárov Európy. Ako 
jediného slovenského reprezentanta v tlaku na 
lavičke ho vybrali do tímu Európy.
Najväčší osobný výkon sa mu podaril v Írsku na 
majstrovstvách Európy, a to 270 kg v kategórii do 90 
kg. Dodnes je držiteľom svetového rekordu od 35 
do 40 rokov kategórie do 90 kg s výkonom 265,5 kg.
Postupne k dnešnému dňu získal tri tituly majstra 
sveta, päťkrát majstra Európy a trinásťkrát 
majstra Slovenska, naposledy v apríli tohto 
roku v Lučenci v kategórii Master do 100 kg bez 
dresu (RAW) výkonom 180 kg.

Srdečne blahoželáme Alexandre Nagy, vedúcej kancelárie  
Stavmat Zrt. Maďarsko, k narodeniu dcérky Miry (18. 9. 2019).  

Prajeme im dobré zdravie a veľa radosti!
Touto cestou by sme chceli poďakovať Viktorovi Téwichovi, nášmu 

kolegovi STAVMAT Zrt. v Dombóváre, za 30-ročné posilnenie nášho tímu!

Marián Gála – dlhoročný vedúci strediska údržby.Konateľ IN VEST, s. r. o., Ing. Ivan Khandl počas ďakovnej reči p. Gálovi.
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