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7. číslo

Skupina ST v číslach
za rok 2018
Naša skupina podnikov ST,
reprezentovaná sieťami stavebnín na
Slovensku, v Česku a Maďarsku, ako
aj podnikmi na výrobu stavebných
materiálov a na realizáciu stavieb
a samostatných developerských
projektov, má za sebou ďalší úspešný
rok. Naše podniky vo všetkých
uvedených segmentoch stavebníctva
v uplynulom roku 2018 obhájili svoje
pozície v náročnej konkurencii a náležite
využili prebiehajúci hospodársky boom
na stabilizáciu svojho postavenia na
trhu a na svoj ďalší rast. Bez falošnej
skromnosti sa dnes už dá konštatovať,
že každý z našich podnikov je vo svojej
oblasti pojmom, ktorý sa u stoviek
a tisícov našich odberateľov stal
synonymom dlhoročnej tradície,
vysokej odbornosti personálu a kvality
realizovaných dodávok.
Odpredajom obchodného centra MLYNY
Nitra sme uskutočnili najväčšiu transakciu
uplynulého roka na slovenskom realitnom
trhu. Úspešná transakcia nás nielenže
zviditeľnila v kruhoch najvýznamnejších
medzinárodných finančných investorov,
ale najmä nám otvorila cestu k realizácii
ďalších významných developerských
projektov nielen na Slovensku, ale aj
v Česku alebo Maďarsku. Ďalší rozvoj našej
developerskej činnosti v dohľadnej dobe
výrazným spôsobom pomôže stabilizovať
výkony našich podnikov v oblasti
realizácie stavieb, odbytu stavebných
materiálov a výroby prefabrikátov
a zámkovej dlažby aj v období prípadného
všeobecného cyklického útlmu
stavebníctva.
Relevantnými podnikmi skupiny sú
STAVMAT STAVEBNINY, pôsobiace ako
samostatné firmy na Slovensku, v Česku
a v Maďarsku, IN VEST Šaľa a CITY STONE
DESIGN so strediskami v Šali a v Geči.
Tieto podniky na konci roku 2018
zamestnávali 1 686 pracovníkov, čo bolo
o 49 pracovníkov viac ako v rovnakom
období predchádzajúceho roku. Hodnota
majetku, s ktorým hospodárili podniky na
konci roku 2018, predstavovala 210 mil.
eur, a celkový obrat v roku 2018 dosiahol
410 mil. eur, čo bolo takmer o 50 mil. eur
viac ako v roku 2017.
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Výsledky hospodárenia jednotlivých podnikov boli v roku 2018 nasledovné ( v eurách):
STAVMAT
STAVEBNINY,
s.r.o.

Ukazovateľ

STAVMAT
STAVEBNINY,
a.s. (CZ)

STAVMAT
STAVEBNINY
Zrt. (HU)

IN VEST s.r.o.

CITY STONE
DESIGN s.r.o.

CELKOM

Čistý obrat

114 067 306

169 624 829

79 478 697

37 877 658

9 580 617

410 629 107

Výnosy z hospodárskej činnosti spolu

114 720 928

169 890 738

80 452 409

38 063 918

10 080 851

413 208 844

Tržby z predaja tovaru

112 787 194

168 515 802

78 888 200

41 267

20 789

360 253 251

0

0

4 774 922

8 868 513

13 643 435

1 109 027

590 497

33 061 469

691 315

36 732 420

Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob

0

0

-157 429

118 527

Aktivácia

0

0

143 368

Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
Tržby z predaja služieb

1 280 112

Tržby z predaja dlhodobého majetku

-38 902
143 368

167

6 697

141 785

162 142

381 699

692 489

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti

653 455

259 213

831 927

38 179

8

1 782 782

Náklady na hospodársku činnosť spolu

110 500 832

160 700 215

76 564 151

38 313 813

8 688 750

394 767 761

Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru

96 645 286

142 202 115

64 888 126

41 210

14 863

303 791 599

830 933

1 329 861

665 939

10 596 372

4 383 852

17 806 957

0

-24 435

0

Služby

3 323 765

3 305 502

2 982 657

19 625 665

1 058 824

30 296 413

Osobné náklady

7 479 532

11 100 999

6 049 283

7 013 696

1 990 769

33 634 279

Dane a poplatky

144 650

202 115

538 111

132 596

9 961

1 027 433

1 054 725

1 862 307

578 023

753 080

1 023 956

5 272 091

192 503

Spotreba materiálu a energie
Opravné položky k zásobám

Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku
Opravné položky k pohľadávkam
Ostatné náklady na hospodársku činnosť

6 569

0

60 171

35 910

154 701

234 972

-877 189

0

-24 435

295 153
-487 516

860 671

462 346

1 703 464

115 284

14 022

3 155 787

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti

4 220 096

9 190 523

3 888 258

-249 895

1 392 101

18 441 082

Pridaná hodnota

13 267 322

22 787 351

10 966 410

7 600 350

4 241 605

58 863 038

Na čistom obrate skupiny ST sa jednotlivé podniky podieľali nasledovne:

graf 1 | čistý obrat
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.
STAVMAT STAVEBNINY, a.s.
STAVMAT STAVEBNINY, Zrt. (HU)
IN VEST, s.r.o.
CITY STONE DESIGN, s.r.o.

Kľúčovým ukazovateľom ekonomickej
aktivity našich podnikov bola, je a bude
tvorba pridanej hodnoty. Ide o to, aby
sme čo najlepšie s výrobkami a službami,
nakúpenými od našich dodávateľov,
dokázali v hospodárskom reťazci predať
našim odberateľom prácu našich
zamestnancov a výkony strojového
parku. Pridaná hodnota je predovšetkým
jediným zdrojom prostriedkov na výplaty

zamestnancov, ale aj prostriedkov na
obstaranie investícií na udržanie a ďalší
rozvoj jednotlivých podnikov skupiny.
Jedine z pridanej hodnoty môžu podniky
splácať úvery a úroky, platiť poistné
a poskytovať záruky svojim odberateľom.
Preto je dôležité, že kým podniky skupiny
v roku 2017 pri obchodnom obrate 362
mil. eur vytvorili pridanú hodnotu 48 mil.
eur (13,2 % z obratu), v roku 2018 pri

celkovom obrate 410 mil. eur vytvorili
pridanú hodnotu v sume 59 mil. eur
(14,4 % z obratu).
Úroveň tvorby pridanej hodnoty
je bezprostredne výsledkom
najmä aktivity našich pracovníkov
a manažérov, výsledkom ich schopnosti
čo najefektívnejšie využívať všetky
disponibilné podnikové fondy pri
napĺňaní potrieb a požiadaviek našich
zákazníkov. Podiel jednotlivých odvetví
našej činnosti úzko súvisí jednak
s počtom zamestnancov, jednak
s efektívnosťou jednotlivých odvetví. Na
tvorbe pridanej hodnoty sa v uplynulom
roku 80 % podieľali stavebniny,
13 % realizácie stavieb a 7 % výroba
stavebných materiálov.
Objem osobných nákladov (miezd
a odvodov) v skupine sa zvýšil z 28,8
mil. eur v roku 2017 na 33,6 mil.
eur v roku 2018. Medziročný nárast
predstavoval 17 %, čo v absolútnej
čiastke predstavovalo 4,8 mil. eur. V roku
2018 predstavoval pokračovanie na s. 2 >>
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pokračovanie zo s. 1 >> podiel mzdových
nákladov na pridanej hodnote viac ako
57 %. Iba menšia časť pridanej hodnoty,
a to 43 %, bola použitá na pokrytie
nákladov na odpisy, na investície na
zabezpečenie obnovy a ďalšie rozšírenie
výrobných fondov a na úhradu
finančných nákladov. Investície v tejto
miere sú nevyhnutným predpokladom
na udržanie úrovne odmeňovania

INVEST stavebný
závod 2018/2019
Mnohí z nás si pod pojmom stavebníctvo
automaticky predstavujú stavebnú
výrobu. Je v tom malý rozdiel. Zatiaľ čo
stavebníctvo je ekonomické odvetvie
zameriavajúce sa na obrat a profit,
stavebná výroba je proces premeny
inertných stavebných materiálov
dômyselnou ľudskou aktivitou na hmotný
statok. Práve pridaním umu a práce
k matériám v reálnom čase dochádza
k vytvoreniu stavebného diela, ktoré je
produktom i našej spoločnosti. Hybnými
silami prebiehajúceho procesu výstavby
alebo podmienkami ovplyvňujúci proces
sú rôzne faktory.
Medzi základne faktory, na ktoré sa
sústreďujeme, je hospodársky výsledok,
lehota výstavby, kvalita, bezpečnosť
s dôrazom na minimálne environmentálne
zaťažovanie prostredia a samozrejme
spokojnosť klienta. Ich správnym
nastavením sa snažíme docieliť dobré
výsledky v produkcii stavebnej výroby
a zabezpečiť tak budúci ekonomický
rast spoločnosti. Efekt stavebnej výroby
je síce najviac citeľný v medziobdobí od
prevzatia staveniska po odovzdanie diela,
avšak je to len vyvrcholenie poctivého
a svedomitého úsilia vedenia spoločnosti
v procese výberových konaní, obchodnonegociačných stretnutí či prípravy stavby.
Portfóliom stavebnej výroby spoločnosti
INVEST boli v uplynulom roku aktivity
v oblasti priemyselných, občianskych
a obchodno-administratívnych stavieb.
Stavebné objekty s ich špecifikami už boli
predstavené v minulých vydaniach, preto
len krátke zhrnutie:
• VÝROBNÁ HALA „E“ a „D“, výrob. časť
a sklad potravín pre spoločnosť I.D.C.
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graf 3 | osobné náklady

graf 2 | pridaná hodnota
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pokračovanie zo s. 2 >> a odborná práca
sa stali veľmi lukratívnymi z dôvodu
vysokého dopytu po odborníkoch na
trhu práce. V nemalej miere bolo priam
nosným systémom výroby na dosiahnutie
rýchlej a produktívnej výstavby
stredisko výroby prefabrikátov, ktoré
pokrylo naše potreby, ale aj požiadavky
externých stavebných spoločností. Naša
prefabrikácia zožala úspechy nielen na
Slovensku, ale i v susednom Maďarsku.
V roku 2019 je dôležité v prvom rade

a na jej perspektívny rast. Je potrebné
zdôrazniť našu dlhodobo sa uplatňujúcu
zásadu, že kde sa zdroje vytvoria, tam
sa aj spotrebujú. Podniky a pracovné
kolektívy, ktoré svojou činnosťou
vytvárajú nadpriemernú pridanú
hodnotu, majú nadpriemerné zárobky
a nadpriemerné podmienky pre svoj
ďalší rozvoj.
Na udržanie životnej úrovne

a zabezpečenie ďalších perspektív našich
zamestnancov bude aj v roku 2019
kľúčová tvorba pridanej hodnoty.
V súvislosti s očakávaným všeobecným
spomalením ekonomického rastu
musíme počítať s horšími podmienkami
ako v predchádzajúcom roku.
Ekonomické ochladenie môže priniesť
pokles objednávok, čo vyvolá zo strany
odberateľov tlak na znižovanie cien.

Stagnácii alebo poklesu tržieb sa bude
dať čeliť iba znižovaním nákladov
a racionalizáciou všetkých výrobných
a obchodných procesov. Mimo tohto
úsilia o udržanie a zlepšenie výsledkov
z minulého roku by nemal ostať nikto,
kto chce spájať svoju budúcnosť
s ktorýmkoľvek podnikom skupiny ST.

Pečivárne Sereď. Ukončenie aktivít
05/2018.Pod vedením vedúceho stavby
Mariána Mičeka v spolupráci s kvalitným
zázemím investora sme zabezpečili rýchlu
a kvalitnú výstavbu komplexu dvoch hál.

• Rekonštrukcia hotela Atóm na
polyfunkčný objekt pre spoločnosť MS
Finance5 Piešťany
Začiatok rekonštrukcie 04/2018,
ukončenie 02/2019. Aj napriek
nedostatočnému zadefinovaniu
zadávacích podmienok klientom
pri kumulujúcich sa problémoch
rekonštrukčných zložitostí dokázal
Ing. Peter Krajči so svojím kolektívom
v dostatočnej miere preukázať technickú
vyspelosť a húževnatosť pri zvládaní
všetkých problémov. Na exteriérovej
podmienenej výstavbe plôch a parkovísk
v dobrej kvalite a rýchlosti sa zase
vynikajúco prejavil stavbyvedúci
Ing. Michal Osička.

výbornú zvláda tím pod vedením Mariana
Mičeka. Rýchlosť, produktivita, kvalita,
spokojnosť klienta a výborný ekonomický
výsledok.

• VÝROBNÁ HALA „A“ pre spoločnosť
JAV – AKC Vlčany
Začiatok výstavby 07/2018, ukončenie
10/2018. Stavbyvedúci Ing. Karol
Lochman optimalizáciou objemu
stavebných aktivít na základe požiadaviek
investora zrealizoval výrobnú halu
s administratívnymi priestormi vo veľmi
dobrej kvalite pri vyváženej ekonomickej
bilancii.
• Novostavba stravovacieho zariadenia
pre spoločnosť DUSLO Šaľa
Začiatok výstavby 03/2018, ukončenie
10/2018. Technicky náročnú výstavbu
jedálenského komplexu v krátkom čase
zvládol tím stavbyvedúceho Štefana
Packau na výbornú. Kvalita, spokojnosť
klienta a dobrý ekonomický výsledok.
• OC Lúčky pre spoločnosť STAVABBAS
Nitrianske Hrnčiarovce. Jednomesačnú
aktivitu zakladania a montáže skeletu
na prelome roku 2018/2019 pod
vedením Ing. Lochmana sme zvládli aj za
nepriaznivých klimatických podmienok
v náročnom prostredí.
• VÝROBNÁ HALA na výrobu batérií pre
spoločnosť SAMSUNG Göd (Maďarsko)
Začiatok výstavby 09/2018, ukončenie
12/2018. Technicky náročnú montáž
trojpodlažnej haly s monolitickými
konštrukciami v krátkom čase výborne
zvládol tím projektového manažéra
Jozefa Hippa. Rýchlosť, spokojnosť klienta
a dobrý ekonomický výsledok.

• POLYFUNČNÝ BYTOVÝ DOM
„REZIDENCIA PAULÍNSKA“ pre spoločnosť
PRAEDIUM SK Trnava, Pokračovanie
prác 01/2018, ukončenie 03/2019.
Archeologický výskum, stiesnene pomery
v mestskej zástavbe, obmedzenia
z nariadení mesta na minimálne
zaťažovanie životného prostredia,
revidovanie projektovej dokumentácie
(klientske zmeny), požiadavky na naviac
práce, obmedzený rozpočet – to boli
východiská na realizáciu zaujímavého
projektu bytového komplexu v centre
Trnavy. Výzvy sa chopil skúsený manažér
a stavbyvedúci Ing. Ján Bicek so svojimi
spolupracovníkmi a preukázali svoje
kvality. Kolaudácia 03/2019.
• Spracovanie drevného odpadu pre
spoločnosť BUČINA DDD Zvolen
Začiatok výstavby 10/2018, ukončenie
04/2019. Vysoký objem monolitických
konštrukcií aj s prípravnými prácami
v krátkom čase za sťažených klimatických
podmienok (v zimnom období) na

Jozef Gála

• SUŠIAREŇ MDX II. pre spoločnosť
TATE&LILE Boleráz
Začiatok výstavby 05/2018, ukončenie
05/2019. Prefabrikovaný betónový
a oceľový skelet s opláštením, týčiaci sa do
38 m, sa podujal pre nášho dlhoročného
klienta postaviť Ing. Dezider Szalai pod
patronátom stavbyvedúceho Štefana
Packu. Bezpečnosť, kvalita, spokojnosť
klienta a dobrý ekonomický výsledok.
• Intenzifikácia expedície kvapalných
hnojív pre spoločnosť DUSLO Šaľa
Začiatok výstavby 07/2018, ukončenie
06/2019. Komplex stavebných aktivít od
výstavby halového prístrešku, preložku
železničnej vlečky, rekonštrukciu
železničného priecestia a rozšírenie
cestných komunikácii v areáli závodu
manažuje Peter Titka. Bezpečnosť, kvalita,
spokojnosť klienta a dobrý ekonomický
výsledok.
Neoddeliteľnou súčasťou procesu
výstavby sú aktivity predvýrobnej
a stavebnej prípravy. Svedomitou
prácou tohto oddelenia boli vytvorené
a zabezpečené predpoklady pre chod
výroby tak, aby boli dosiahnuté čo
najlepšie hospodárske výsledky. Jedným
z najväčších problémov, s ktorým museli
každodenne zápasiť, boli zvyšujúce sa
ceny práce a materiálov, prípadne ich
nedostatok na trhu.
Na získaných zákazkách sa počas
uplynulého roka podarilo zabezpečiť
vyvážený ekonomický výsledok aj
našim hospodárskym strediskám. Ich
profesionálny prístup pokračovanie na s. 3 >>
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naplniť objem stavebnej výroby
kvalitnými zákazkami a zlepšovať
sa vo využívaní skrytých rezerv. Na
vysúťažených projektoch nastaviť
stavebný proces s maximálnym efektom
profitu. Ak hospodársky výsledok (zisk)
je rozdiel výnosov a nákladov, tak cesta
k jeho zvyšovaniu je maximalizovať
výnosy a minimalizovať náklady.
Chceme sa sústrediť na kontrolu
a dodržiavanie všetkých faktorov výroby.
Znižovanie nákladov je možné napríklad

optimalizáciou zadania projektu, resp.
znižovaním výrobných a režijných
nákladov. Zvyšovanie výnosov je zase
možné cieľavedomejším vymáhaním
úhrady mimorozpočtových prác (naviac
prác), resp. získanie výnosov z právneho
rámca zmluvy od klienta.
V silnej konkurencii stavebných
spoločností, súťažiacich o zákazku,
vyhráva nielen dobrá cena, ale aj dobré
meno. Spoločnosť IN VEST, s.r.o., je
spoľahlivým partnerom na projektoch

rôznych typov, dlhodobo preukazujúcim
svoje kvality, ktorými sú flexibilita,
kooperativita, ústretovosť, technická
zdatnosť a synergia výroby s dodávkami
materiálov cez sesterské spoločnosti
STAVMAT alebo CITY STONE DESIGN.
Pevne veríme, že v takom silnom združení,
akým bezpochyby skupina ST je, sme
predurčení byť na trhu úspešní a budeme
garanciou stability aj pre našich partnerov.

V následné prezentaci zhodnotil Ing.
Jindřich Foubík výsledky společnosti
STAVMAT STAVEBNINY a.s. za rok 2018.
Seznámil přítomné kolegy s výkony
celé společnosti, jednotlivých regionů
a vyhlásil nejúspěšnější střediska.
Zhodnotil pozitiva i negativa roku
2018, představil plány na rok 2019
a poděkoval všem za velmi dobrou práci
v loňském roce.
V průběhu naší pracovní části začali
přijíždět pozvaní obchodní partneři.
Tohoto přátelského setkáni se účastnilo
celkem 18 TOP výrobců – dodavatelů
stavebních materiálů. Se zástupci

dodavatelů jsme se potkali u společného
obědu a poté jsme již ve skvělé atmosféře
soutěžili a bavili se celé odpoledne.
Nenáročné soutěže vtipně s hudebním
podkresem doplňoval moderátor a DJ
Patrik Wolf. Kdo se na soutěže necítil,
mohl nerušeně diskutovat s kolegy
či obchodními partnery, nebo využít
doplňkové sportovní aktivity a wellness.
Vyhodnocení soutěží proběhlo ještě
před večeří a společenským večerem,
který hned v úvodu začínal vystoupením
známé skupiny HODINY. Tato část večera
udělala radost zejména ženskému
osazenstvu :). Po vystoupení pokračoval

večer diskotékou a tradiční tombolou
nezbytných tatrovek T148, které se
i v dospělém věku těší obrovskému
zájmu. Nejvytrvalejší tanečníci vydrželi
na parketu do pozdních ranních hodin.
Také touto formou bych ráda poděkovala
všem za účast. Zvlášť našim obchodním
partnerům a celému realizačnímu týmu,
který se aktivně podílel na přípravě
i průběhu akce. Těšíme se na další
setkání v r. 2019 se slovy písně kapely
Queen – WE ARE THE CHAMPIONS!

Najväčším skokanom roka na základe
navýšenia obratu sa stala predajňa
v Novom Meste n/V. V hospodárskom
výsledku si najviac polepšili naši kolegovia
z Košíc. Na záver prezentácie boli
predstavené plány rastu jednotlivých
pobočiek na rok 2019.
Po krátkej prestávke sa pokračovalo
v prezentácii noviniek v informačnom

systéme Abra. Po nich nasledovalo
školenie BoZP a právna poradňa, ako
reagovať v prípade reklamácií, čím sa
školenie ukončilo. Po krátkej prestávke
sme sa stretli na večeri a v bowling centre,
kde sme sa s cimbalovou hudbou a DJ–
om, zabávali do neskorej noci.

Ing. Jaroslav Hnát

Hodnocení obchodních
výsledků STAVMAT
STAVEBNINY a.s.
roku 2018
Hodnocení obchodních výsledků za rok
2018 proběhlo ve dnech 31. 01. – 01.
02. 2019 v Hotelu LIONS v Nesuchyni.
Jelikož hlavní část této pracovněspolečenské události probíhala poslední
lednový den, dá se říct, že jsme ve
STAVMATu dostali vysvědčení za
celoroční práci – a že to byl rok velice
úspěšný! Dopolední část byla pro nás
STAVMAťáky pracovní.
V úvodním vystoupení jsme od Ing.
Arch. Pavola Kollára získali informace
o výsledcích a aktivitách jednotlivých
firem z naší ST skupiny. Dozvěděli
jsme se, co se v předchozích měsících
povedlo, byl nám představen i směr,
kterým se jako celek chceme ubírat
v letech následujících. Pochopili
jsme, že jsme součástí velké, výkonné
a inovativní skupiny.

Patince 2019
Vyhodnotenie roka 2018 v našej
spoločnosti prebehlo vo Wellness Hoteli
v Patinciach 14. 3. 2019. Začali sme
obedom, po ktorom sme sa presunuli
do zasadacej miestnosti. V úvodnom
príhovore nás privítal Ing. arch. Kollár,
potom nasledovala zaujímavá prezentácia

Adela Adamíková

o stave celej skupiny ST, o výsledkoch
a plánoch do budúcnosti. Koniec
prezentácie patril životnému prostrediu
a myšlienke, aby každý niečo urobil pre
zelenšiu planétu. Ekonomické výsledky,
rozdelené podľa predajní, prezentoval
riaditeľ spoločnosti Ing. Bako. Najlepšou
predajňou na základe obratu sa stala
naša pobočka v Bratislave na Vajnorskej.

Martin Hipp
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Podujatie
na privítanie
roka v STAVMATE
MAĎARSKO
V dňoch 7. a 8. februára 2019 sa
uskutočnilo naše Podujatie na privítanie
roka, ktoré neobvykle hostil hotel
Puchner Kaštieľ v maďarskej obci
Bikal. Toto miesto ponúka vzrušujúcu
atmosféru a programy so stredovekou
tematikou. Počas doobedňajších
prezentácií sme si vypočuli vyhodnotenie
predchádzajúceho roka vedením
spoločnosti.
V úvodnej prezentácii generálneho
riaditeľa padlo slovo o budúcich
plánoch korporácie, ich maďarských
aspektoch, okrem iného aj o otváraní
nových prevádzok. Kľúčovú úlohu na
základe očakávania majiteľa bude mať
naďalej ochrana životného prostredia
pri stanovovaní hospodárskych cieľov
skupiny, čomu napomáha stratégia
UN-IN-EN, vypracovaná a prezentovaná
vedením spoločnosti. Predstavené
boli projekty plánované v Bratislave,
v Českých Budějoviciach a v Šali, ako aj
investičné projekty v Budapešti.
Krisztina Török, ekonomická riaditeľka,
predstavila výsledky za rok 2018. Je
za nami úspešný rok a príjemne sa
počúvalo, že väčšinu vytýčených cieľov

Prezentácia – Péter Turjánszki,
Credit Management team.

SILNEJŠÍ S NOVÝM
TÍMOM
STAVMAT Maďarsko sa stáva silnejším
vďaka tímu zameraného na odbornú
podporu predaja. Členovia 4-členného
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Čo sa
podarilo
v SKUPINE?
Prezentácia – Iván František, generálny riaditeľ STAVMAT Maďarsko, a Krisztina Török, ekonomická riaditeľka

sme dosiahli, dokonca v prípade určitých
ukazovateľov ich aj prekročili.
Péter Turjánszki s nami zdieľal skúsenosti
a výsledky skupiny úverového
dohľadu, obchodný riaditeľ Róbert
Ducsai prednášal o obchodných
a marketingových plánoch. Vypočuli
sme si prezentáciu Istvána Németha,
vedúceho podnikovej rady, a predstavil
sa nám aj vedúci nového odborného
tímu Gyula Várady, ktorý bude
poskytovať podporu prioritným
projektom.
Po obede sme vyzvali kolegov na ľahký
teambuilding – „vyhlásenie beťárov“,
kde cez rôzne hry založené na zručnosti
a telesnej kondícii, museli dokázať, že
v ich žilách tečie krv beťára. Hry, ako
zhodenie fľaše bičom, krájanie zemiakov
valaškou, roztĺkanie orechov kyjakom,
držanie vidiel, boli skutočne
osviežujúcimi aktivitami.
Na poobedňajšiu konferenciu sa pridalo
40 našich dodávateľov a aj Ing. Arch.
Pavol Kollár, majiteľ našej korporácie.
Uskutočnilo sa oceňovanie prevádzok
a našich kolegov s excelentnými
výsledkami za uplynulý rok. Ing.
Arch. Pavol Kollár nás opäť poctil
tým, že prehovoril v maďarčine.
Po jeho príhovore dostali diplomy
prevádzky, ktoré dosiahli najväčší
rast tržieb – priemernú a na osobu
pripadajúcu – ako aj najväčší zisk, a to:

tímu sú vynikajúcimi odborníkmi pre
jednotlivé skupiny výrobkov a poskytnú
podporu v rámci prioritných projektov
pri obstarávaní a udržiavaní kontaktov.
Prioritné odborné oblasti sú nasledovné:
• Hydroizolácie: ploché strechy, spodné

Hotel ATOM, Piešťany
Úspešne sa nám podarilo
dokončiť a odovzdať do užívania
zrekonštruovaný objekt v Piešťanoch.
Išlo o prístavbu a nadstavbu bývalého
hotela Atóm v centre mesta, ktorý bude
slúžiť ako administratíva s prevádzkami
obchodov a služieb na prízemí.
Renáta Drančáková
Renáta Drančáková

Rezidencia Paulínska,
Trnava

Prezentácia – Róbert Ducsai, obchodný riaditeľ.

Kecskemét, Székesfehérvár, Szolnok,
Budapešť prevádzka na Üllői út,
Miskolc. Ocenená bola aj obchodná
zástupkyňa, ktorá dosiahla najväčší rast
tržieb, Krisztina Böszörményi-Varga
Kovácsné. Sme hrdí na to, že počet našich
prevádzok dosahujúcich miliardový obrat
sa zvýšil na 10, vďaka čomu nám vedenie
na znak uznania slávnostne odovzdalo
plakety s nadpisom „Klub miliardárov
2018“. Členmi klubu miliardárov sú
prevádzky: Budapešť prevádzka na Üllői

út, Budaörs, Székesfehérvár, Miskolc,
Veszprém, Zalaegerszeg, Szolnok,
Kecskemét, Eger a Gödöllő. Gratulujeme
ku krásnym výsledkom!
Galavečera sa podávala na rytierskych
šaragliach pri príjemnej cigánskej hudbe.
Neskoro večer sa ukončil program
vzrušujúcimi rytierskymi predstaveniami.
Sme pripravení na začatie sezóny 2019!!!

stavby, všeobecné hydroizolácie,
doplnky.

• Fasády: tepelné izolácie, systémové
riešenia, doplnky.

• Systémy suchých stavieb:
sadrokartónové priečky, stropné systémy.

Želáme im úspešnú prácu!

V historickom centre
Trnavy sme na objekte Rezidencia
Paulínska aktuálne ukončili všetky
HSV a PSV stavebné práce v rozsahu

dodávky holobyty, vonkajšie spevnené
plochy a parkovisko. V marci 2019 bolo
ukončené kolaudačné konanie stavby
s povolením na jej užívanie.
Ing. Karol Zima, projekt manažér

Iván František
generálny riaditeľ STAVMAT Maďarsko
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Bučina DDDS,
s.r.o. vo Zvolene

Jedáleň
Duslo, a.s.

Pre investora
realizujeme technologické
základy pre recyklačnú linku
na spracovanie drevného
odpadu. Stavba je rozdelená
do siedmich objektov,
z ktorých najzložitejšími
a najzaujímavejšími z hľadiska
realizácie monolitov
sú objekty „Posuvné
dná“ a „Drtič“. Podľa
harmonogramu sa plánuje
ukončenie prác v apríli 2019.

IN VEST, s.r.o.,
ako generálny
dodávateľ, za
necelých 10
mesiacov zrealizoval
a odovzdal do
užívania novostavbu
centrálnej jedálne
a kuchyne hlavnému
investorovi Duslo,
a.s., Šaľa.

apríl 2019

Ing. Pavol Šuvada
Ing. Marcela Tomková

MDX II., BOLERÁZ
Investor TATE &

Samsung Göd,
Maďarsko
V maďarskom
meste Göd spoločnosť
SAMSUNG investuje do novej
haly na výrobu batérií do
elektromobilov, kde
IN VEST dodáva tyčové
a plošné prefabrikátové prvky,
ako aj armovanie a betonáž
nadbetonávok TT panelov.
Rozhodujúcu časť diela sme
zrealizovali do 12/2018. Pre
stavebnú nepripravenosť
zo strany objednávateľa,
momentálne dokončujeme
zostávajúce práce – spádové
betóny na streche.
Predpokladané odovzdanie
diela je v termíne 03/2019.
Jozef Hipp, stavbyvedúci
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LYLE BOLERÁZ, s.r.o, sa rozhodol
rozšíriť výrobné kapacity sušiarne
maltodextrínu. Stavba s finálnou výškou

38 m je zhotovovaná kombináciou ŽBskeletu a oceľovej konštrukcie. Realizácia
postupuje podľa harmonogramu

s finálnym ukončením prác v marci
2019.
Štefan Packa, hlavný stavbyvedúci

Strojárska divízia dodávala silá pre MDX II.

BORSODCHEM,
Maďarsko
Iorsodchem
zrt. Kazincbarcika investuje
do rozšírenia kapacít na
výrobu Polyolu. V rámci tohto
nového projektu INVEST
realizuje oceľové potrubné
mosty, ktoré prepoja
existujúci a nový závod.
Ide o priestorovú
pozinkovanú oceľovú
konštrukciu s celkovou dĺžkou
približne 1 km a výšky do
20 m. Celková hmotnosť
potrubných mostov
predstavuje viac ako 3200 ton
oceľových konštrukcií.
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Futbalový štadión
AS TRENČÍN
Stavba PREFA
skeletu východnej tribúny
futbalového štadióna AS
TRENČÍN prebieha od 1. 3. 2019.
Ukončenie tribúny je plánované
koncom mája 2019.
Celkový objem tribúny
je bezmála 1.540 m3.
Stavbu realizujeme pre GD,
INPEKHOLDING s.r.o., Nitra.
Následne od augusta 2019
je plánované pokračovanie
montáže dvoch priľahlých
tribún.
Ing. Martin Jurík

Klenuté dná

Vákuová pec COD 733_PVA Tepla

Kúpeľný park Turčianske Teplice

• dlažba Villa Nobile antico, farba giallo
• terasa: dlažba Terrazza naturo, farba giallo

V strojárskej divízii máme
za sebou úspešný rok 2018. Niesol
sa v znamení priaznivej ekonomickej
situácie u nás aj v zahraničí, čo malo
za následok výrazný nárast počtu
objednávok ako od stálych, tak aj nových
zákazníkov. Výrobná kapacita dielní
bola počas celého roka vyťažovaná na
maximum. V číslach môžeme sumarizovať
rok 2018 nasledovne: obrat strojárskej
divízie vzrástol oproti roku 2017 zo 4,2
mil. € na 5,4 mil. €, čo predstavuje nárast
o 28,5 %. Za odvedenú prácu a zvládnutie
náročných pracovných úloh ďakujem
kolektívu našej divízie.
V roku 2019 pokračujeme vo výrobe
aparátov na novú prevádzku HPM pre
maďarský Borsodchem. Expedované
boli 4 aparáty z celkového počtu 18.
S rovnakým zákazníkom sme uzavreli
zmluvu na výrobu 2 kusov titánových
výmenníkov tepla.
S nemeckou spoločnosťou PVA Tepla
sme sa dohodli na výrobe 3 kusov
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vysokotlakových vákuových pecí
v celkovej hodnote 585.000,00 €, čo
dokazuje spokojnosť zahraničného
partnera plnením kvalitatívnych
požiadaviek kladených na výrobu
spomenutých zariadení.
Ešte v predchádzajúcom roku sa nám
podarilo vyhrať elektronickú aukciu na
výrobu a montáž chladiča nitróznych
plynov E-113 na prevádzke KD3 pre
Duslo, a.s. Aparát o rozmeroch
ø2 500 x 10 000 mm a celkovej váhe 37
ton patrí medzi najväčšie zariadenia
vyrobené v našej divízii za posledné roky.
Okrem výroby spomínaných zariadení,
sme začali realizovať ďalšiu časť
z naplánovaných investícií, a to nové
kancelárie v priestoroch výrobnej haly.
Kancelárie budú slúžiť pre technických
pracovníkov vo výrobe. Návrh a výstavbu
kancelárii realizuje stavebná divízia našej
spoločnosti.
Ing. Róbert Bol, riaditeľ divízie

Tlaková nádoba pre Borsodchem.

V spoločnosti CITY STONE DESIGN,
s.r.o., hodnotíme rok 2018 pozitívne
a vnímame ho ako veľmi úspešný.
Zaznamenali sme nárast vo výrobe
o 9 %, pričom v predaji nárast činil až
20 %. K naplneniu našich cieľov nám
pomáha veľmi dobrá spolupráca so
spoločnosťou STAVMAT STAVEBNINY,
s.r.o., ktorá je naším najvýznamnejším

obchodným partnerom a skoro každá
ich prevádzka v roku 2018 zaznamenala
nárast predaja našich výrobkov. Taktiež
sa úspešne rozvíja predaj na maďarskom
trhu cez prevádzku STAVMAT Építőanyag
Kereskedelmi Zrt.-Miskolc, kde sa v roku
2018 otvorila aj nová výstavná plocha.
Podarilo sa nám upevniť našu dobrú
pozíciu na slovenskom trhu, rozšíriť
sortiment farieb, výrobkov a hlavne

udržať kvalitu výrobkov i našich
služieb. Na rok 2019 sú plánované nové
inovačné technológie vo výrobe a nové
výrobky v sortimente štandardných
a prémiových výrobkov. Naším
cieľom v roku 2019 je veľa spokojných
zákazníkov, ktorých realizácie budú šíriť
dobré meno našej
spoločnosti tak, ako tomu bolo aj
doteraz.

Z minuloročných úspešných realizácií
za zmienku určite stojí kúpeľný park
v Turčianskych Tepliciach, kam putovala
naša dlažba Villa Nobile v antickom
prevedení. Farebný odtieň giallo
sa dokonale dopĺňa s historickými
kúpeľnými budovami a v kombinácii
s okolitou zeleňou vytvára pre
návštevníkov nezabudnuteľnú
atmosféru.
pokračovanie na s. 10 >>
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Kino Mier Nové Zámky
Rezidencia pri radnici Košice

• Granada naturo, farba dolomite

• Granada naturo, farba granito
• Bella Piccola antico, farba dolomite

V dodávaní dlažby
pre väčšie projekty nezaostáva ani
výrobný závod v Geči. Na konto
pekných realizácií si v roku 2018
pripísali obytný komplex Rezidencia
pri radnici, ktorý sa nachádza v centre
Košíc. Modernú a nadčasovú atmosféru
celého komplexu dotvárajú spevnené
plochy z veľkoformátovej dlažby
Granada naturo, ale aj kontrastné malé
formáty dlažby Bella Piccola v antickom
prevedení.

pokračovanie zo s. 9 >>

Veľké formáty dlažby Granada naturo
si udržali obľúbenosť počas celej
sezóny, o čom svedčí aj ďalšia realizácia.
Letné kúpalisko Rosnička v Bratislave
v mestskej časti Dúbravka oživilo svoje
priestory práve týmto produktom.
Teplé tóny farebného odtieňa dolomite
dokonale kontrastujú so studenou
vodnou hladinou plaveckého bazéna.
Ako dodávateľ dlažby sme sa zúčastnili
aj na ďalšej veľkej rekonštrukcii, ktorá
prebiehala v Nových Zámkoch. Okolie

• Casa di Campo senso, farba babylon
• terasa: Terrazza naturo, farba black-shadow
• schodisko: Softistep naturo, farba sivá

Kúpalisko Rosnička Bratislava

budovy Kino Mier je vybudované
z dlažby Casa di Campo, Terrazza naturo
a zo schodiskových blokov Softistep
naturo. Líniová skladba dlažby Casa
di Campo v odtieni babylon dokonale
dopĺňa zrekonštruovanú fasádu kina.
Rovnaký typ dlažby sme koncom roka
dodávali aj do Dunajskej Stredy, kde
práve prebieha III. etapa prestavby
futbalového štadiónu FC DAC 1904
Dunajská Streda. Ide o naozaj rozsiahly
projekt, a preto sa dodávka dlažby

FINANČNÁ
RIADITEĽKA
STAVMATU ZÍSKALA
CENU CFO MASTER

začala ešte v roku 2017.
Toto všetko je iba zlomok z úspešných
projektov, na ktorých sme sa podieľali
počas minulej sezóny.
Naše najlepšie referencie postupne
dopĺňame aj na našu oficiálnu webovú
stránku www.citystonedesign.sk , kde sú
k nahliadnutiu v priečinku „Realizácie“.
Ing. Lucia Hollá

Krisztina Török, ekonomická riaditeľka STAVMAT Maďarsko, na odovzdávaní cien „CFO of the year“.

Kúpeľný park Turčianske Teplice

• dlažba Villa Nobile antico, farba giallo

FC DAC 1904 Dunajská Streda

STAVMAT Szeged – nová
predajňa v Maďarsku

• Casa di Campo senso, farba babylon

Komplex Panorama Towers

• dlažba Casa di Campo
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Dlažba Casa di Campo
je mimoriadne žiadaná
najmä do väčších
projektov, o čom
svedčí aj nábrežie
Dunaja v Bratislave.
Líniová skladba úzkych
a širokých formátov
v odtieni babylon
dopĺňa spevnené
plochy administratívnobytového komplexu
Panorama Towers, ktorý
sa nachádza hneď vedľa
nákupnej galérie OC
Eurovea.

Nedávno sme otvorili novú predajňu

STAVMAT v Szegede. Szeged je najväčším mestom
a regionálnym centrom južnej Veľkej nížiny a krajským
sídlom Csongrádskej župy. S týmto strategickým
otvorením sa počet maďarských obchodov Stavmat

Credit Management
Group a Portfolio
každý rok spoločne organizujú jedno
z najväčších obchodných a finančných
stretnutí v Maďarsku – Konferenciu
Business and Finance. Na tejto
konferencii sa vyhlasuje cena „CFO of
the year”, na ktorú profesijné organizácie
a organizátori nominujú veľký počet
stredných a veľkých podnikov, ktorých
obchodné výsledky prevyšujú maďarský
priemer a zvládli komplexné investičné,
finančné alebo akvizičné výzvy
v uplynulom období. Naša finančná
riaditeľka Krisztina Török prevzala
vysoké ohodnotenie: cenu CFO Master
2018, ktorá sa každým rokom odovzdáva
finančným riaditeľom s excelentným
výkonom. Srdečne gratulujeme!
Na diskusiu za okrúhlym stolom bol
pozvaný aj Péter Turjánszki, vedúci
nášho tímu Credit Management, ktorý
zvíťazil v roku 2017.

zvýšil na 32. Začíname masívnu marketingovú
komunikáciu (billboardy, rozhlasové spoty, sociálne		
médiá), aby sme tomuto novému obchodu pomohli
stať sa úspešným členom siete STAVMAT HU.
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MICHALOVSKÁ
PREDAJŇA
PREROBENÁ
V novembri 2018 sme
začali s prerábkou veľkoplošnej predajne
v Michalovciach. Predajňa potrebovala
inovovať a dostať novú tvár. Osadili
sme nové pulty pre pokladne a sedenia
pre obchodných zástupcov. Pridali
sme nové regály s tovarom a rozšírili

apríl 2019

Nová vzorková stena
pre tenké omietky
a fasádne farbivá

sme paletové miesta, a tak si zákazníci
môžu najpredávanejšie vrecované
materiály zobrať už priamo z predajne.
Najväčším plusom celej rekonštrukcie je,
že sa opätovne zlepšili podmienky pre
zákazníkov a zamestnancov.
Na záver prajeme celému tímu
v Michalovciach, aby im výsledky
a predaje išli len smerom hore.

V predajniach STAVMAT
Budapest a Budaörs boli zriadené
nové stenové displeje, ktoré majú
farby produktov STline. Pomocou
týchto nástenných displejov a s novou
farebnou škálou si môžeme ľahšie
predstaviť farby tenkej omietky STline
a výrobky z fasádnych farbív.

Martin Hipp

Predajňa Michalovce

7. číslo

apríl 2019

KALKULÁTOR – NOVINKA 2019
Na počátku letošního
roku se nám ve STAVMAT
STAVEBNINY a.s. podařilo dokončit
systém na podporu prodeje s názvem
KALKULÁTOR. Tento systém umožňuje
orientační výpočet spotřeby materiálu
pro danou konstrukci (dále jen
kalkulace) na základě zadání jejích
základních parametrů. Jde o webovou
aplikaci, která je určena primárně
pro naše zákazníky, zejména z řad
koncových zákazníků, kterým umožní
jednoduchým způsobem zjistit
spotřebu materiálu pro požadovaný
záměr a zároveň elegantním způsobem
vytvořit a odeslat podklad pro nabídku
na konkrétní pobočku, ze které chtějí
následně materiál odebírat.
Přístup do webové aplikace je přes
odkaz:

na úvodní stránce našeho webu www.
stavmat.cz. Zákazník má v tuto chvíli
k dispozici pět Kalkulátorů ve 3D
grafice – zateplení obchodových
stěn, obvodové zdivo, vnitřní nosné
a nenosné zdivo, ztracené bednění.
Návrh materiálu a výpočet jeho spotřeby
vychází vždy z modelových případů
definovaných výrobci. Podstatnou
výhodou Kalkulátorů tak je to, že
skladba materiálu v kalkulaci vždy
odpovídá systémovým požadavkům.
Nemůže se tak stát, že by zákazník
na některý komponent ve své poptávce
zapomněl. Volbu konkrétního systému

lze provést buď prostřednictvím
postupných filtrů, které po každé volbě
následně zužují další výběr, nebo
prostřednictvím odkazu na konkrétní
systém, pokud jej zadavatel zná.
Z uvedených vlastností vyplývá, že
použití Kalkulátorů je rovněž žádoucí
u našich zaměstnanců. Ti mohou jejich
prostřednictvím vytvořit orientační
nabídku zákazníkovi, aniž by znali
přesné požadavky na systémové řešení
a aniž by zapomněli na jakýkoliv prvek
systémového řešení.
Součástí kalkulace jsou i orientační ceny,
konkrétně ceníková cena výrobce.
V případě, že se zákazník v rámci
Kalkulátoru zaregistruje, může
s kalkulací dále pracovat – stáhnout
a uložit nebo odeslat poptávku
na naší konkrétní prodejnu. Pokud se
nezaregistruje, není mu další práce
s kalkulací umožněna.
Poptávku došlou z Kalkulátoru
lze automaticky importovat
do informačního systému
prostřednictvím nově vytvořené
transakce, vč. odpovídajícího
množství palet, jako skladovou nebo
traťovou nabídku a zakázku, a vytvořit
jednoduchým způsobem finální
nabídku pro zákazníka, vč. potřebných
cenových kalkulací. A tu následně
odeslat zákazníkovi na kontakt uvedený
v kontaktních údajích z jeho registrace.
Rád bych na tomto místě poděkoval
všem, kteří se na vývoji Kalkulátoru
podíleli. Zejména pak děkuji
Standovi Ortinskému, za zprovoznění
automatických importů kalkulací

do informačního systému.
V letošním roce budeme pokračovat
s rozšiřování nabídky o další
kalkulátory – připravujeme konstrukce
plochých střech, SDK konstrukce a další.
Věřím, že nám Kalkulátor umožní

získat nové poptávky, rychle z nich
vytvořit atraktivní nabídky, a následně
zrealizovat zakázky a rozšířit tak
portfolio našich spokojených zákazníků.
Jindřich Zoula, ředitel nákupu

Veľká cena
WIENERBERGER
Naša
korporácia za výsledky
v roku 2018 prevzala 6.
februára diplom a plaketu
Zlatého stupňa Veľkej ceny
Wienerberger. Môžeme
byť hrdí na skutočnosť, že
najlepší výkon v celkovom
predaji krytín a tehiel
Wienerberger a Tondach
dosiahol v celom Maďarsku
Stavmat Zrt., a.s.

PRERÁBKA DOMINA –
Stavmat stavebné
centrum
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V zimných mesiacoch
prebehla v STAVMAT Stavebnom centre
v Trnave rekonštrukcia objektu, najmä

za účelom rozšírenia a poskytnutia
samostatných prevádzok pre nájomné
obchodné jednotky, to znamená, že sme

všetky prevádzky „vytiahli“ na fasádu.
Renáta Drančáková
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– Aktivity Marketingu v České republice –

– Aktivity Marketingu
na Slovensku –
PREFA CUP
V Mestskej športovej hale v Šali sme
v decembri minulého roka usporiadali
už 6. ročník turnaja v sálovom futbale
PREFA CUP za účasti nášho „Prefa tímu“,
Stavba tímu“ – kolegov zo stavebnej
divízie, ako aj obchodných partnerov
VPK International zo Šale a „Tímu
živnostníkov“. Po nadpriemerných

Vánoční večírek
s divadelním
představením 2018

športových výkonoch si napokon zlatý
pohár odniesli kolegovia z Prefa závodu.
Po turnaji sme sa presunuli do Strike
Caffe, kde sa pokračovalo vyhlásením
výsledkov a neformálnym posedením
spojeným s dobrou náladou, chutnou
večerou a bowlingom.

V předvánočním období již pravidelně
několik let po sobě organizujeme pro
naše TOP obchodní partnery Vánoční
večírek s divadelním představením, jako
poděkování za celoroční spolupráci.
Po zkušenosti z předchozího roku jsme
tuto akci i v roce 2018 organizovali
na dvou místech a mohli tak pozvat
téměř 700 hostů. Naše milé zákazníky
z regiónů Morava jsme přivítali v Hotelu

Renáta Drančáková

Vianočné večierky
Vianoce sú časom pokoja, keď aspoň
na chvíľu spomalíme. A časom, keď sa
treba poďakovať obchodným partnerom
a zamestnancom za prevedenú prácu
počas celého roka. Na viacerých našich
strediskách počas tohto obdobia
prebiehali vianočné večierky.
Michalovce – 18. 12. 2018 od 10.00
do 17.00 h. sa v priestoroch predajne
ponúkala kapustnica, jaternice, klobásy
a pečené buchty.
Trnava – 22. 12. 2018 od 17.00
h. – firemný večierok pre zamestnancov
pobočky Trnava v Bowling centre Horné
Orešany. Pre zákazníkov sa konal večierok
vo vinárstve Mrva&Stanko 1. 3. 2019.
Viac ako 30 zákazníkov si pochutnalo na
ochutnávke kvalitných vín a večere.
Trenčín – 12. 12. 2018 sa stretli naši
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kolegovia z Trenčína aj so zákazníkmi
v miestnom Country Pube. Po dobrej
večeri prebiehala zábava pri bowlingu,
pohári vína a harmonike.
Liptovský Mikuláš – Po uponáhľanom
a náročnom roku sme v našej novej
predajni v Liptovskom Mikuláši pripravili
pre nás a našich verných zákazníkov
spoločnú vianočnú kapustnicu. Mali sme
ju obohatenú grilovaným prasiatkom
a ďalším drobným občerstvením spojenú
s posedením. Toto celé nám dotvárala
krásna vianočná výzdoba so stromčekom
a príjemnou hudbou, ktorá tomu celému
dávala príjemnú priateľskú atmosféru.
Večierok mal veľký úspech a budeme
radi, keď ho budeme vedieť zrealizovať aj
na konci roka 2019.
Martin Hipp

JANA v Přerově. Hotel je svými prostory
a skvělými službami ideální i pro přípravu
divadelního představení. Pro hosty byla
připravená hra CAVEMAN s hercem
Honzou Holíkem, který mimořádně
vtipně všem vysvětlil a obhájil rozdíly
mezi muži a ženami, a také jak tyto
rozdíly vyvolávají častá nedorozumění.
Ve hře se vzhlédli všichni přítomní
a určitě každý našel odpověď na otázky
ohledně vztahů mezi muži a ženami.
Zákazníky z regiónů ČR jsme pozvali
do Divadla ABC v Praze. V divadelní hře
LISTOPAD exceloval skvělý Michal Dlouhý
v roli amerického prezidenta, který

„pravděpodobně prohraje“ prezidentské
volby. Divadelní hra hodně neotrlým
humorným způsobem nastínila „jak asi“
volby na amerického prezidenta fungují,
co všechno se odehrává v zákulisí voleb,
a jak jsou propojeny činnosti vedoucí
až do Bílého domu. Po mimořádně
skvělé zábavě a excelentním výkonu
hlavních protagonistů, v obou případech
pokračoval sváteční večer v rozhovorech

mezi přáteli u dobrého jídla a pití. Před
půlnoci jsme se se zákazníky rozloučili
a dámy obdarovali růžemi. Se zákazníky
se STAVMAťáci potkávají celoročně, no
tato mimořádně sváteční událost se koná
pouze jednou za rok, proto se těšíme na
prosincové shledání již teď.
Adela Adamíková

– Aktivity Marketingu v Maďarsku –
Vypínajú sa nad
ulicami maďarských
miest – lešenárske siete
stavmatu, je ich vidieť
kam len oči dovidia

Neslabnúcim úspechom pokračujeme
v dodávaní sietí na lešenie STAVMAT
na miesta prioritných projektov. Tento
reklamný nosič funguje na princípe 3
v 1: užitočný, nápadný a dobre zacielený.
V dodávaní sietí pokračujeme aj v roku
2019.
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Kolektív prevádzky Stavmat Stavebniny, s.r.o.,
Ružomberok by touto cestou chcel poblahoželať
kolegovi Júliusovi Kudličkovi k jeho 50. narodeninám,
ktoré oslávil 28. januára 2019. Zároveň by sme mu chceli
poďakovať za odvedenú prácu, ktorú vždy vykonáva
svedomite a s vysokým nasadením, na ktoré občas
nestačia naše mladšie ročníky. Chceme mu popriať
do ďalších rokov hlavne pevné zdravie, úsmev na tvári
a radosť v podobe spokojných zákazníkov.
Tiež by sme mu chceli popriať všetko najlepšie
k narodenému piatemu synovi Adamkovi, darček k 50.
narodeninám od jeho manželky Renátky, ktorá bola
súčasťou nášho kolektívu, čím jej prejavujeme náš
obdiv a vďaku. Keďže dvaja synovia p. Kudličku pracujú
v našej prevádzke v Ružomberku, veríme tak, že nám
zabezpečuje do budúcnosti nové posily do našich
radov.

Všetko najlepšie, JULKO !!!
Břeclavská dvojčátka
S radostí všem oznamujeme, že náš kolega Josef Chadima
z pobočky v Břeclavi se stal 08. 11. 2018 dvojnásobným tatínkem.
Dvojčátkám Lili a Ondřejovi přejeme hodně zdraví a ať se jim na
světě líbí.

Srdečně
blahopřejeme

ST família
V mesiacoch október 2018 až marec 2019 sa významného životného jubilea dožívajú títo naši drahí kolegovia
Bara Gabriel | IN VEST, s.r.o.
Benko Viliam | CITY STONE DESIGN,
s.r.o.
Bol Branislav | IN VEST, s.r.o.
Csörgő Zoltán | CITY STONE DESIGN,
s.r.o.
Czehlárik Peter | STAVMAT
STAVEBNINY, s.r.o.
Čmarada René | IN VEST, s.r.o.
Grögerová Adriana | CITY STONE
DESIGN, s.r.o.
Hošková Petra | STAVMAT
STAVEBNINY, a.s.
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Hrubý Roman | STAVMAT
STAVEBNINY, a.s.
Chlápečková Erika | STAVMAT
STAVEBNINY, s.r.o.
Ištokovič Tibor | IN VEST, s.r.o.
Košťalík František | IN VEST, s.r.o.
Kraic David | STAVMAT STAVEBNINY,
a.s.
Kunic Michal | STAVMAT STAVEBNINY,
s.r.o.
Lelovics Gabriel | IN VEST, s.r.o.
Lenčéš Bohuslav, Ing. | IN VEST, s.r.o.
Rotek Dezider | IN VEST, s.r.o.

Straňák Emil | IN VEST, s.r.o.
Szőcsővá Juliana | IN VEST, s.r.o.
Šašinka Lubomír | STAVMAT
STAVEBNINY, a.s.
Šmejkal Václav – STAVMAT
STAVEBNINY, a.s.
Štefanovič Tomáš, Ing. | IN VEST, s.r.o.
Štreba Štefan | CITY STONE DESIGN,
s.r.o.
Šváček Kamil | STAVMAT
STAVEBNINY, a.s.
Uher Ján | IN VEST, s.r.o.
Urban Tomáš | STAVMAT

STAVEBNINY, a.s.
Zabák Dušan | CITY STONE DESIGN,
s.r.o.
Želipská Lívia | STAVMAT
STAVEBNINY, s.r.o.

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

