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Dvadsaťpäť rokov
skupiny
Milé kolegyne a kolegovia!
Začiatok rok sa tradične niesol v duchu
hodnotení roka predchádzajúceho.
Bol to úspešný rok. Dosiahli sme
rekordný obrat a posunuli sme najmä
predaj stavebnín dopredu o značný
kus. Celkové tržby skupiny v roku 2017
dosiahli 380 mil. eur a konsolidovaná
hodnota celkových aktív bola k 31. 12.
2017 vo výške cca 200 mil. eur. Chcem
sa vám všetkým za tento výsledok ešte
raz poďakovať.
V roku 2017 uplynulo dvadsaťpäť
rokov odvtedy, ako boli položené
základy našej skupiny. Skupinu
aktuálne tvoria dva výrobné
podniky – dnes prevažne stavebná
spoločnosť IN VEST s.r.o. a výrobca
betónových dlažieb CITY STONE
DESIGN, s.r.o., so sídlami v Šali. Štyri
obchodné spoločnosti: STAVMAT
STAVEBNINY, s.r.o., a STAVMAT SERVIS,
s.r.o., sú slovenskými zástupcami
divízie predaja stavebných hmôt,
STAVMAT STAVEBNINY, a. s., so
sídlom v Prahe zastupuje českú
a STAVMAT Zrt. so sídlom v Budapešti
maďarskú časť divízie predaja
stavebnín. Materská spoločnosť IN
GROUP má okrem toho významné
podiely aj v piatich developerských
spoločnostiach, MLYNY, a. s., a MLYNY
CIMEMAS, s.r.o., so sídlami v Nitre,
PRAEDIUM SK, s.r.o., so sídlom v Trnave,
RED_DUBY, s.r.o. so sídlom v Bratislave
a KN CENTRUM, s.r.o., so sídlom v Šali.

STAVMATY
medzi lídrami
Kým v roku 2016 prebiehali v našej
trojčlennej stredoeurópskej rodine
Stavmatov konsolidačné procesy,
sprevádzané najmä v Česku
a v Maďarsku optimalizáciou
predajnej siete a personálneho
zabezpečenia, od začiatku roku 2017
Stavmaty vo všetkých troch štátoch
už reálne fungovali pod jedným
vedením a uplatňovali jednotnú
obchodnú politiku.
V uplynulom roku 2017 Stavmaty
predali tovar za 317 mil. eur, čo bolo

V podnikoch skupiny dnes pracuje
takmer 1 700 pracovníkov.
Stavebná divízia spoločnosti IN VEST,
s.r.o., zrealizovala za dvadsaťpäť
rokov množstvo stavieb v oblasti
priemyselnej a občianskej výstavby.
Mnohé z týchto stavieb sa dočkali aj
významných ocenení v odborných
kruhoch. Veľké logistické centrá
a obchodné komplexy, na ktorých
sme sa presadili ako realizátori buď
významných celkov, alebo celých
komplexov stavieb, nás posunuli
medzi popredné (slovenské) stavebné
spoločnosti. Okrem realizácie
stavebných častí investičných celkov
realizuje spoločnosť IN VEST, s.r.o.,
aj montáže technologických diel,
z ktorých mnohé komponenty
dokážeme vyrobiť v našich
strojárskych dielňach. Výrobky
strojného závodu si nachádzajú
uplatnenie hlavne v chemickom,
petrochemickom, potravinárskom
a energetickom priemysle
a v odvetviach obnoviteľných zdrojov
energie.

Dvadsaťročnú tradíciu má v skupine
výroba zámkovej dlažby a betónových
plotových prvkov. Od začiatku roku
2015 sa tento výrobný program
realizuje v samostatnej spoločnosti
CITY STONE DESIGN, s.r.o., ktorá
má dva závody – v Šali a v Geči pri
Košiciach. V záujme ďalšieho rozvoja
boli v uplynulom roku vynaložené
investície vo výrobnom závode Šaľa vo
výške 1,1 mil. eur.
Pod značkou STAVMAT STAVEBNINY
sa dnes predávajú stavebné materiály
v 132 predajniach na území troch
stredoeurópskych štátov. V uplynulom
roku 2017 naše STAVMATY predali
tovar za 317 mil. eur, čo bolo o 10 %
viac ako v predchádzajúcom roku
2016. Tento trend pokračoval aj v 1.
kvartáli roku 2018, keď sme obrat
oproti rovnakému obdobiu minulého
roka zvýšili o 16 %. Celkovo sme
predali tovar za 58,4 mil. eur, čo je o 8,2
mil. viac ako v roku 2016.
Naša história aj súčasnosť sú úzko
späté s vývojom stavebníctva.
Do budúcnosti plánujeme našu

pozíciu v sektore posilniť o samostatnú
investičnú skupinu. Výstavba vlastných
projektov môže priniesť do skupiny
synergické efekty. Avšak nie iba
synergia je motorom plánovaného
rozvoja. Ide predovšetkým
o zhodnotenie nadobudnutých
skúseností a snahu ponúknuť trhu
maximálnu kvalitu a inovatívnosť.
Na podporu tejto idey sa budem
snažiť postupne vám predstavovať
na našich stránkach významné
osobnosti z oblasti stavebníctva,
ktorých diela sa nachádzajú na území
najmenej dvoch štátov, v ktorých
pôsobí naša skupina. Začínam, celkom
pochopiteľne, rodákom zo Šale
Janosom Feketeházym. Staviteľom
z malého mestečka, z ktorého vyšla aj
naša skupina a ktorý sa preslávil okrem
iného tým, že začínal u slávneho
francúzskeho konštruktéra G. Eifella.

o 10 % viac ako v predchádzajúcom
roku 2016. V Maďarsku predstavoval
medziročný nárast tržieb za tovar až
25 %, na Slovensku 12 % a v Česku
3 %. Treba ale povedať, že v Česku
sme z titulu fúzie spoločnosti zavreli
7 pobočiek v miestach, kde sa
pobočky prekrývali.
Celkom opačné poradie je vo veľkosti
podielu tržieb za tovar. V Česku
sa realizovalo 48 % celkových
tržieb za tovar, na Slovensku 32 %
a v Maďarsko 20 %. Dôležité je,
že v každej z týchto krajín patria
naše Stavmaty medzi lídrov svojho
odvetvia.

Naše rezervy treba hľadať v prvom
rade v obchodnej politike, vo
vzťahu k zákazníkovi a k jeho
požiadavkám. Nemôžeme zabúdať,
že komfort, ktorý poskytneme
zákazníkovi v podobe dlhých lehôt
splatnosti a bohatého sortimentu
aktuálne dostupných zásob tovaru
na predajniach, niečo stojí. Samotná
hodnota našich vlastných predajní,
pozemkov a budov so zariadeniami
k 31. 12. 2017 predstavovala 57 mil.
eur a hodnota obežného majetku
na predajniach, pohľadávok a zásob
84 mil. eur. Na financovanie týchto
potrieb využívame okrem iného

bankové úvery v objeme 46 mil.
eur. Je preto dôležité, aby si každý
zamestnanec bol vedomý svojej
zodpovednosti za zverené hodnoty
a ich efektívne využívanie.
V nasledujúcom roku 2018 budeme
hľadať možnosti ako zefektívniť
prácu so zákazníkom, najmä
zlepšením organizácie práce
a celkovej logistiky zásobovania
a odbytu, ale aj formou zlepšenia
softvérového vybavenia. Zásadným
spôsobom zefektívnime kontrolné
procesy.

Želám vám všetkým úspešný rok 2018!
Pavol Kollár

pokračovanie na s. 2 >>
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VYHODNOTENIE
ROKA
2017 – STAVMAT
STAVEBNINY, Zrt.

graf 2

pokračovanie zo s. 1 >>

STAVMATY medzi
lídrami
Dôležitým ukazovateľom je aj
obrat na pobočku, resp. obrat
na zamestnanca, kde evidujeme
na jednotlivých trhoch pomerne
značné rozdiely. Je to oblasť, ktorej
sa jednotlivé manažmenty budú
musieť dlhodobo venovať.
V nasledujúcom období očakávame
ďalšie zvýšenie rastu stavebnej
produkcie vo všetkých troch krajinách.
Zdrojom ďalšieho významného

Hodnocení
obchodních
výsledků STAVMAT
STAVEBNINY a.s.
roku 2017
Každá sezóna si zaslouží hodnocení
a jinak tomu není ani ve STAVMAT
STAVEBNINY a.s. Hodnocení naší
obchodní sezóny 2017 proběhlo
hned na začátku února ve dnech
01. – 02. 02. 2018 v Hotelu
Jana **** v Přerově. Toto setkání
mělo pracovně společenský
charakter. Konalo se za účasti
stavmaťáků a 20 nejvýznamnějších
výrobců – dodavatelů stavebních
hmot. V dopolední pracovní části byli
zaměstnanci STAVMATu seznámení
s výsledky r. 2017 a s novinkami
pro r. 2018. V rámci hodnocení
loňské sezóny byli odměněni
nejúspěšnější obchodníci a týmy
prodejen v jednotlivých regionech.
Poděkování patří kolegům – Markétě
Žižkové, Zuzce Rajchlové, Ivetě
Záhorovské, Otovi Balákovi,
Jirkovi Mercovi a Jirkovi Hlomovi.
Nejúspěšnějšími prodejnami se
za loňský rok stali – Stodůlky, Plzeň
a Břeclav.

rozvoja našich Stavmatov musí byť
najmä zväčšenie nášho podielu na trhu
so stavebninami vo všetkých troch
štátoch. Mali by sme rásť rýchlejšie
ako trh, k čomu nám môžu pomôcť
okrem zlepšených procesov, lepšie
využívaných zdrojov aj pripravované
investície do rekonštrukcií mnohých
našich areálov.
Ing. Jozef Gála
finančný riaditeľ skupiny

Rok 2017 bol pre Maďarsko
v oblasti stavebného priemyslu
silným a úspešným rokom. Oproti
predchádzajúcemu roku sa
v stavebnom priemysle zvýšila
produktivita o 29,6 %. Trh ťahali
výstavby bytov: bolo postavených
14 389 bytov, čo oproti roku 2016
znamená 44 % nárast. Najväčšiu
zmenu v živote predajne STAVMAT
v Maďarsku predstavovala zmena
názvu spoločnosti, lebo od januára
sa názov firmy zmenil na STAVMAT
Építőanyag Kereskedelmi Zrt.
(STAVMAT stavebná a obchodná a. s.).
Z tejto udalosti vyplynulo mnoho
úloh, keďže sme museli zmeniť
vzhľad všetkých predajní, obnoviť náš
autopark a všetok náš marketingový
materiál vydať pod novým názvom
a obchodnou značkou. Zároveň
aj naše vlastné značkové výrobky
boli uvedené do obehu pod novým
názvom ST Line. Hoci uvedené úlohy
si vyžiadali veľa práce, našli sme si
čas a energiu aj na plnenie našej
najdôležitejšej úlohy – na zvýšenie
obratu. Výsledkom toho bolo, že
sme rok uzavreli s takmer 25 %
zvýšením obratu a priblížili sme
sa k tržbe v sume 20 miliárd
forintov. Z toho 60 % podiel tvoril
skladový predaj, ostatný predaj
bol tranzitný. V prípade osobných
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výdavkov sme uskutočnili zmeny
v prémiovom systéme, snažili sme
sa u zamestnancov zvýšiť motiváciu
v oblasti predaja, preto prémie
platíme na základe množstva
vyprodukovaného cenového
rozpätia. Úspešne sa to osvedčilo
v roku 2017. Našou významnejšou
investíciou v roku 2017 bola
prestavba predajne v meste Miskolc
(Miškovec), ďalej rekonštrukcia
obchodného domu na centrále
v Budapešti, ako aj pokládka
zámkovej dlažby v areáli predajne
v meste Zalaegerszeg. Súčasne
sme však centrálne náklady znížili
o 15,5 %.
Makroekonomické prognózy sa
vyvíjali pozitívne aj ku koncu roka,
lebo v celoštátnom meradle sa zvýšil
počet vydaných stavebných povolení
na 37.997. Na základe toho možno
očakávať, že sa aj v tomto roku
výrazne zvýši výkonnosť stavebného
priemyslu a svoj podiel na tom bude
mať opäť i spoločnosť STAVMAT
v Maďarsku!
František Iván

5. číslo

Kick-off 2018
Obchodná spoločnosť Stavmat
v Maďarsku usporiadala v dňoch
22. a 23. februára dvojdňové
podujatie za účelom otvorenia roka.
Podujatie sa uskutočnilo v Ostrihome
v priestoroch hotela Portobello
Wellness & Yacht Hotel. V rámci
dopoludňajšieho programu boli
pripravené prednášky zamerané
na vyhodnotenie roka 2017 pre
obchodných vedúcich, obchodných
zástupcov a predajcov, ďalej boli
prezentované prognózy a plány pre
rok 2018. Popoludňajší program
pokračoval po príchode vyše 50
pozvaných partnerov a riaditeľov
dodávateľských spoločností.
Významným programom večera bolo
vyhodnotenie našich obchodov,
v rámci ktorého nielen my sami, ale
aj partnerské spoločnosti odmenili
poniektoré z obchodov v Maďarsku.
Odovzdávanie cien a ďalšia časť
večera pokračovala vo vynikajúcej
nálade, pozvaných 160 hostí malo
možnosť plnohodnotne tráviť
spoločné chvíle. S radosťou môžeme
konštatovať a zároveň po výsledkoch
dosiahnutých v roku 2017 cítime,
že spoločne s našimi vynikajúcimi
kolegami a partnermi sme pripravení
zvládnuť výzvy v roku 2018.

Vánoční večírek
s divadelním
představením 2017
Předvánoční období je čas, kdy si
vzájemně víc projevujeme úctu
a dáváme svým blízkým najevo, že
jsou pro nás nesmírně důležití, a že
nám na nich záleží. V pracovní oblasti
jsou pro nás důležití naši zákazníci,
proto jsme nad rámec různých dárků
pro TOP odběratele připravili i v roce
2017 jako poděkovaní Vánoční večírek
s divadelním představením. Divadlo
je ve STAVMAT STAVEBNINY a.s. již
tradici, ale poprvé jsme tuto akci
připravili na dvou místech.
V Divadle na Šantovce v Olomouci,
jsme naše milé zákazníky z regiónů
Morava přivítali 30. 11. 2017, kde nám
herci Divadla Tramtarie a Moravského
divadala připravili skvělou podívanou,
díky hře „Herci na ležáka“. Jednotlivé
zábavné scénky ve stylu stand-
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up comedy byly „ušité na míru“
STAVMATu. Zákazníci i zaměstnanci
měli tak možnost vidět, jak se dělá
výběrové řízení na obchodního
manažera, nebo jak správně kouzlit
s kartami. Na počest nám moravští
herci složili a zazpívali stavmatí
hymnu v českém, slovenském
a maďarském jazyce. Zákazníky
z českých regiónů jsme po delší pauze
přivítali v Divadle bez Zábradlí v Praze
08. 12. 2017. Komedie „2 x Woody
Allen“ pobavila všechny zúčastněné,
do posledního hosta. Hra byla „ze
života“ a každý si v ní našel „to své“.
Herci byli odměnění obrovským
potleskem a kytkami.
Předvánoční večer ať již v Olomouci
nebo v Praze za účasti více než
500 hostů, pokračoval slavnostním
rautem v příjemných rozhovorech až
do pozdních hodin.

TATRY 2018
Slovenský STAVMAT má opäť za sebou
stretnutie nielen zamestnancov,
ale aj významných obchodných
partnerov – tentokrát už 5. ročník
Outdoor Stavmat, ktorý sa konal dňa
8. 2. 2018 na Štrbskom Plese.
Tento ročník sa niesol v pracovnosúťažnom nasadení. Dopoludnia sa
konala pracovná porada všetkých
vedúcich, obchodných zástupcov a
manažérov spoločnosti. V poobedných
hodinách sme sa rozdelili do skupín a
išli sme súťažiť. Tento rok to bola hra
Yukigassen a rôzne iné sprievodnéšportové, zábavné a zážitkové
disciplíny. Gratulujeme víťaznému
okrovému tímu a ostatným „hádam“
stačila zábava, ktorú športovaním zažili.
Tešíme sa na stretnutie v ďalšom roku.
Redakcia

Adela Adamíková

Vianočný večierok
v Trenčíne

Po oficiální pracovní části
následovala zábavnější část společně
s našimi dodavateli ve venkovních
prostorách hotelu. Hlavním tématem
dne byla „zabijačka“. Pravou
moravskou atmosféru skvěle doplnila
degustace vín z vinařství Lahofer ze
Znojemska. Ochutnali jsme pravé
zabijačkové speciality připravené
přímo na místě, soutěžilo se v krájení
cibule, výrobě a špejlování jitrnic,
krájení sádla na škvaření nebo
ve strouhání křenu. Vítězné týmy
pak převzali svá ocenění v rámci
večerního programu. Ti, kteří
měli štěstí, si odnesli z tomboly
krásnou tatrovku s logem STAVMAT
STAVEBNINY.
K večerní zábavě přispěla skvělá
moravská cimbálovka Notečka,
DJ Jirka Vinkler, nebo bláznivá
fotobudka s vtipnými fotkami.
Nejvytrvalejším stavmaťákům
a obchodním partnerům vydržela
skvělá nálada do pozdních ranních
hodin. Všem moc děkuji za účast
a těším se na další setkání v roce
2019.

Seminár IN VESTu
23. februára 2018 sa v priestoroch
neogotického kaštieľa Esterházy
v Galante konal seminár spoločnosti
IN VEST, s.r.o., kde generálny riaditeľ

spoločnosti Ing. Khandl zhodnotil
minulý rok, ako aj predstavil ďalšie
smerovanie a vízie do budúcich
rokov. Po samotnej prezentácii sa
pokračovalo prehliadkou historických

priestorov kaštieľa a v bezprostrednej
atmosfére sme večeru spojili s riadenou
degustáciou vín.
Renáta Drančáková

Minulý rok 21. decembra zorganizovali
v STAVMAT STAVEBNOM CENTRE
v Trenčíne „Vianočný večierok“ pre
stálych zákazníkov. Kapustnica, pečené
klobásy, pagáče, varené víno a vianočný
punč čakali na každého hladného či
smädného „spotrebiteľa“. Daný večierok
(popoludnie) sa nieslo v príjemnej
atmosfére a obsluhe. Aj touto cestou
sme sa chceli zákazníkom poďakovať
za spoluprácu v roku 2017 a popriať im
príjemné sviatky.
Martin Hipp

Adela Adamíková
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5. číslo
Na trh sme uviedli novinku medzi
našimi plotmi – antický Duvar
v nových farebných – colormixových
prevedeniach.
Naďalej sa rozrastajú aj naše
showroomy, najnovšie sme otvorili
v Banskej Bystrici a v maďarskom
Miskolci.
V rámci všetkých showroomov sme
si na túto sezónu pripravili malú
inováciu v podobe QR kódov, ktoré
zákazníkom zjednodušia orientáciu
medzi našimi výrobkami. QR kódy
sa vo forme štítkov nachádzajú
na každom produkte, pomocou nich
si zákazníci budú môcť naštudovať
všetky potrebné informácie o danom
produkte priamo na výstavnej ploche.
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Showroom v Miskolci

Lucia Hollá
Energetické centrum JLR v Nitre

Čo sa
podarilo
v SKUPINE?
V rámci projektu
Jaguár Land Rover
v Nitre dokončila stavebná divízia
spoločnosti INVEST dokončila
Energetické centrum, skladajúce sa
z objektov: kotolňa, kompresorovňa
a chladenie, elektrorozvodňa
a transformátory, ako aj budova
stabilného hasiaceho zariadenia,
ktoré sú pripravené na odovzdanie
a prevádzkovanie investorovi.

Pre spoločnosť GESTAMP v Nitre sme
zrealizovali v rámci lisovne základy
a prefabrikovaný skelet, monolitické
základové „vane“, monolitickú
konštrukciu objektov „utility
building“, „office building“ a ostatné
menšie monolitické konštrukcie
(prepojovacie kanály, základy pod
menšie zariadenia).

Na začiatku roka 2018
stavebná divízia úspešne dokončila
a odovzdala do užívania novostavbu

rozšírených obchodno-technických
priestorov a parkovacieho domu
spoločnosti EKOM v Piešťanoch.

Novinka - plot DUVAR

Gestamp Nitra

EKOM Piešťany

Strojársku produkciu
sme v roku 2018 odštartovali
dodávkou piatich nádrží pre jednotku
TDI, dodávkou deviatich výmenníkov
pre stredisko VCM a taktiež
montážnymi prácami na výrobni

plynného chlóru pre jedného
z našich najväčších odberateľov,
firmu Borsodchem v Maďarsku, ako
aj výrobou vákuových pecí pre PVA
Tepla a MG Technik.

Showroom v Banskej Bystrici

Úspešne pokračuje
výstavba 5-podlažnej polyfunkčnej

budovy v centre Trnavy na Paulínskej
ulici.

Skutkový stav – Paulínska, Trnava

Vizualizácia projektu

V polovině února 2018
jsme síť STAVMAT STAVEBNINY a. s.
doplnili o nové středisko v moravském
městečku Litovel. V krátkém časovém
období prošlo toto místo výraznou
změnou v rozsahu nabízeného
sortimentu, služeb, a také významnou
proměnou vzhledu celé pobočky.
Výsledkem spolupráce nás Stavmaťáků
a dodavatelů je hezká prodejna

s půjčovnou nářadí, kde zákazníky
velice rád obslouží kvalifikovaný
personál. Novým kolegům a prodejně
přejeme hodně spokojených zákazníků,
kteří se k nám vždy budou rádi vracet.
Všem co přiložili ruku k dílu, patří velké
poděkování.

Stavebné skúšobné
laboratórium spoločnosti IN VEST,
s.r.o., Šaľa vzniklo v roku 2006.
Laboratórium vykonáva plánované
skúšky zatvrdnutého betónu, t. j.
pevnosti v tlaku, pevnosť v ťahu
pri ohybe, pevnosť v priečnom
ťahu. Tieto deštrukčné skúšky sú
realizované na skúšobnom lise pre
potreby našich betonárok na Štrkovci
alebo v Nitre, taktiež pre PREFA závod,
v neposlednom rade, pre požiadavky
nami realizovaných stavieb.
Od roku 2017 disponujeme novým
Schmidtovym kladivkom, typ Silver
SCHMIDT PC podľa triedy N, pre
potreby nedeštrukčných skúšok
betónu. Toto zariadenie priamo
zobrazuje pevnosť v tlaku a sťahuje

namerané dáta do počítača, ktoré
môžeme potom triediť a analyzovať.
Meranie vlhkosti betónu, poteru alebo
omietky meriame nedeštrukčným
meradlom GMK 100. Deštrukčnou
skúšobnou metódou CM meriame
vlhkosť poteru. Na skúšku o nosnosti
zemín a kameniva v podložiach
a podkladových vrstvách používame
prenosnú rázovú zaťažovaciu zostavu
LDD 100.
Ďalej realizujeme skúšky produktov
spoločnosti CITY STONE DESIGN,
s.r.o., akými sú napríklad betónové
dlažbové tvarovky, betónové dlaždice,
betónové obrubníky, debniace
tvárnice, murovacie prvky či žľabovky.
Dezider Juska

Adela Adamíková

Separátor UV-234
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– Aktivity Marketingu –
Aktivity
marketingu
na Slovensku
Novú tohtoročnú sezónu privítame
tradične jarnou výstavou produktov
CITY STONE DESIGN v OC Galéria
Mlyny v Nitre, ktorá bude spustená

Školenie
v STAVMAT
STAVEBNINY Trnava
Školenie, ktoré sa uskutočnilo 20.
februára v Trnave, bolo určené
pre stavebné firmy a drobných
živnostníkov zaoberajúcich sa
realizáciou stavieb – hlavne hrubej
stavby – zhotovovanie muriva
z tehál. Cieľom bolo predstaviť
rozšírenú ponuku výrobkov
spoločnosti Wienerberger
(Porotherm, Tondach, Terca
a Argeton), prezentovať aktuálne
technológie murovania – ich
výhody, nevýhody, ukázať
ponuku výrobkov v produktovom
rade Porotherm a upozorniť

začiatkom apríla. Výstava sa nesie
v duchu jarnej výsadby, ktorú budú
dopĺňať naše exkluzívne dlažby
a plotové systémy. Prvýkrát budeme
prezentovať aj veľkoformátové platne
Granada naturo, ktoré sú medzi
zákazníkmi čoraz obľúbenejšie.

na výhody použitia doplnkových
tehál – rohové, koncové, polovičné.
Boli prezentované aj rôzne postupy
správnej realizácie jednotlivých častí
stavby s upozornením na najčastejšie
chyby vyskytujúce sa pri murovaní
a zhotovovaní prekladov.
Pri rezaní tehly boli ukázané
videá prezentujúce zariadenia
na jednoduché a rýchle rezanie tehál
(stolová píla a ručná elektrická píla),
ako aj zariadenia na jednoduché
zhotovenie drážok v murive. Všetci
účastníci školenia dostali Certifikát
spôsobilosti pre realizáciu stavieb zo
systému Porotherm.
Ing. Alexander Pintér, Mgr. Martin Hipp

Aktivity marketingu
v Maďarsku
• všetky obchody v Maďarsku sa
pretransformovali na vzhľad Stavmat
• veľký počet obchodných domov
po rekonštrukcii zvonka i zvnútra
opeknelo, významná rekonštrukcia
a investícia bola realizovaná
na filiálkach v meste Miskolc
(Miškovec) a v meste Kaposvár
• obnovený bol náš autopark
• naše obchodné domy usporiadali
pracovné raňajky pre zhotoviteľov
a ostatných odberateľov
• na pobočkách sme počas roka
usporiadali početné úspešné
odborné prezentácie a stretnutia pre
odberateľov
• obnovili sme webovú stránku
a domovská stránka nášho eshopu
bola prepracovaná podľa nového
návrhu
• naše dva katalógy – s názvom
Riešenia (Megoldások) pre súkromné
osoby, ktoré plánujú rekonštrukciu
a výstavbu, ako aj katalóg
s názvom Katalóg pre majstrov
(Mesterkatalógus) pre zhotoviteľov –
boli v našej práci počas roka naďalej
nápomocnými
• v apríli sme sa zúčastnili
na najprestížnejšej výstave
stavebného priemyslu v Maďarsku
s názvom Construma, kde sme sa
prezentovali atraktívnym stánkom
a odbornými materiálmi
• naše lešenárske siete boli inštalované
na významných stavebných
investíciach mesta Eger (Jáger),
Tamási, Miskolc (Miškovec)
a v mnohých iných mestách
• významnú pozornosť sme v tomto
roku venovali online prezentácii firmy

PREFA CUP

Aktivity marketingu
v České republice
Sportu zdar a hokeji zvlášť!
Ve středu 31. 01. 2018 se konalo první
přátelské utkání v dresech STAVMAT
STAVEBNINY a.s., ve WERK Arena
Třinec. Sestava hráčů složená ze

zástupců našich zákazníků, dodavatelů
a kolegů STAVMAT byla ve skvělé
kondici. Všichni do hry vložili nadšení
a srdce. Utkání skončilo 6 : 3 pro hráče
v dresech STAVMAT STAVEBNINY.
Adela Adamíková

V stredu 20. decembra 2017 sa
v telocvični SOUŠ chemickej v Šali
uskutočnil 5. ročník turnaja v sálovom
futbale PREFA CUP za účasti družstiev:
kolegov zo Závodu prefabrikátov,
stavebnej divízie, ako aj obchodných
partnerov VPK International zo
Šale. V duchu hesla „Nie je dôležité
vyhrať, ale zúčastniť sa“ sa kolegyne
a kolegovia po turnaji presunuli
do Strike Caffe, kde sa pokračovalo
vyhlásením výsledkov a neformálnym
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János Feketeházy – mostár zo Šale, ktorý spolupracoval aj s Eiffelom

• predaj našich sezónnych produktov
sme podporovali pomocou bannerkampaní, veľkorozmerných plagátov,
miestnej inzercie, reklamných spotov
v rozhlase, vo väčšine týchto aktivít
spolupracovali aj naši dodávatelia
• náš televízny spot bol zaradený
do najsledovanejšieho programu
krajiny s názvom „Sztárban Sztár”
• prostredníctvom poskytnutia
sponzorstva pre družstvo hádzanárov
FTC aj športová verejnosť sa
oboznámila s našim odkazom
• začali sme sme práce zamerané
na uvedenie našich nových výrobkov
značky ST line (oxidbitúmenová
hydroizolačná doska, interiérový náter
na stenu, vápenná farba )
• v našich obchodných domoch
v Budapešti a v meste Budaörs
sme v auguste usporiadali týždeň
obkladačiek, ktorý sme propagovali
pre záujemcov verejnosti intenzívnou
marketingovou činnosťou a akciami
• s dôrazom na prezentáciu krycích
produktov sme začali obnovu
prezentačných produktov našich
obchodov

31. 10. 2017 uplynulo presne
90 rokov od úmrtia jedného
z najznámejších mostárov
a konštruktérov bývalého Uhorska,
ktorého konštrukcie a mosty patria
dodnes medzi unikátne diela nielen
v strednej Európe.
János Feketéházy bol synom

Alžbetin most v Komárne.

Portrét Feketeházyho a jeho podpis.

Dominika Černohausa (neskôr
premenovaného na Feketeházyho),
pôvodom z Čiech, a Anny Fekete,
pôvodom z Maďarska. Svoje detstvo
aj starobu prežil v meste Šaľa, kde
v roku 1927 nakoniec aj zomrel.
Väčšinu svojho života teda prežil
v Uhorsku, a preto polemiky, či bol
Slovák, Čech alebo Maďar, nebudem

Most Márie Valérie medzi Štúrovom a Ostrihomom.

staviteľstva ako inžinier-praktikant.
Riaditeľstvo sa potom v roku 1873
dostalo pod organizáciu Maďarských
štátnych železníc, kde Feketeházy
pracoval až do roku 1892, keď
z funkcie hlavného inžiniera
odišiel do dôchodku. Jeho odchod
do dôchodku neznamenal odchod
od odbornej činnosti, lebo výkresy

pozornosť aj detailom a estetickým
doplnkom, ktoré mostu dodávajú
dušu. Investícia do takýchto detailov
je v porovnaní s cenou mosta len
zanedbateľná, avšak dnes sa na to
akosi pri nových mostoch úplne
zabúda.
Všetky jeho konštrukcie sú
špecifické eleganciou a staticky

optimalizovaným tvarom, pričom
rôzne alternatívy vždy prepočítal
aj z finančného hľadiska. Ak bol
rozdiel v cene minimálny, priklonil
sa k riešeniu, ktoré lepšie zapadalo
do okolitého prostredia.
Jeho ďalšími dielami, ktoré stáli
na území Slovenska, sú napr. bývalý
železničný most cez Váh v Hlohovci,
cestný most v Ružomberku
alebo cestný most v Kolárove.
Tieto konštrukcie boli v tej dobe
najlacnejšími alternatívami pre dané
mosty, čo sa dalo dosiahnuť len
optimalizáciou ich tvaru.
Bývalý cestný most v Ružomberku
(dnes ostal z neho len pilier v strede
Váhu).
Kolárovo – cestný most (aj keď
ho v roku 1945 zasiahla bomba,
našťastie, nevybuchla, a tak most
prežil až dodnes).
Množstvo konštrukcií, ktoré
Feketeházy navrhol v Maďarsku, napr.
most v Segedíne, sú pripisované G.
Eiffelovi, a to najmä z dôvodu, že Eiffel
ich nakoniec pečiatkoval a Eiffelova
lobby bola v tom čase veľmi silná.
Eiffel však po maďarsky zrejme
nevedel, na výkresoch sa nachádza
jeho pečiatka, ale texty vo výkresoch
sú v maďarčine...
Dnes je už zrejmé, že most v Segedíne
síce postavila Eiffelova firma, avšak
víťazný návrh mosta bol vypracovaný
Feketeházym.
Bývalý cestný most v Segedíne, ktorý
navrhol Feketeházy a bol postavený
firmou G. Eiffela.

pokračovanie na s. 8 >>

posedením, spojeným s dobrou
náladou, chutnou večerou, hudbou
a bowlingom.
Renáta Drančáková
Bývalý železničný most cez Váh v Hlohovci.

komentovať, a to aj z dôvodu, že
mosty, ktoré navrhoval, majú v prvom
rade ľudí spájať, nie rozdeľovať.
Vysokú školu so zameraním
na matematiku začal študovať vo
Viedni, odkiaľ prestúpil na školu
s technickým zameraním – na ETH
Zürich, ktorá dodnes patrí medzi
popredné technické školy sveta.
Po skončení školy začal pracovať
vo Viedni na riaditeľstve rakúskych
železníc.
Po rakúsko-uhorskom vyrovnaní sa
v roku 1867 vrátil domov a zamestnal
sa na riaditeľstve železničného
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Bývalý cestný most v Ružomberku (dnes ostal z neho len pilier v strede Váhu).

jeho najvýznamnejšieho diela – Mosta
slobody v Budapešti – vypracoval až
ako dôchodca.
Jeho najpoužívanejším tvarom pre
nosné konštrukcie mostov bola
priehradová konštrukcia „kosákového“
tvaru, teda so zakriveným spodným
aj horným pásom. Elegancia tohto
tvaru zapadá takmer do akéhokoľvek
prostredia a je staticky veľmi
efektívna. Aj z tohto dôvodu
zopakoval tento typ konštrukcie pri
viacerých mostoch, napr. mosty cez
Dunaj v Komárne alebo v Štúrove.
Na mostoch sa v tej dobe venovala

Kolárovo – cestný most (aj keď ho v roku 1945 zasiahla bomba, našťastie, nevybuchla, a tak
most prežil až dodnes).
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Otočný most v Rijeke, postavený v roku 1888.

pokračovanie zo s. 7 >>

Jedno z jeho najznamenitejších diel,
ktoré sa podarilo po vojne obnoviť
do pôvodného stavu, je Most
slobody v Budapešti, ktorý osobne
považujem za jeden z najkrajších
mostov Európy. Most je pekný nielen
z diaľky, ale aj zblízka, a to vďaka
množstvu prepracovaných detailov,
ktoré mu dodávajú jedinečný vzhľad
a atmosféru.
Most je zaujímavý aj zo statického

hľadiska. Hoci na prvý pohľad vyzerá
ako visutý most, v skutočnosti ide
o tzv. Gerberov nosník (stredné pole
je uložené na krátke konzoly krajných
polí). Aj táto skutočnosť napomohla
tomu, že nebol koncom 2. svetovej
vojny úplne zničený. Ustupujúci
Nemci nemali čas študovať podrobne
jeho konštrukciu, podmínovali
ho ako visutý most, no odpálené
nálože zničili len stredné pole, a tak

Množstvo vyšperkovaných detailov je neoddeliteľnou súčasťou tohto veľkolepého diela.

rekonštrukcia nebola taká náročná.
Ďalšou výnimočnou stavbou, ktorú
navrhol, bol prvý otočný most
v kontinentálnej Európe v meste
Rijeka v dnešnom Chorvátsku (prvý
otočný most na svete bol postavený
v roku 1876 v Anglicku). Otočením
konštrukcie bolo umožnené lodiam
vplávať do prístavu.
Aj keď mnohé Feketeházyho mosty
sú už len minulosťou, množstvo jeho

veľkolepých diel dodnes slúži doprave
a obdivujú ich turisti z rôznych krajov
sveta. Väčšina bežných ľudí však ani
len netuší, kto za týmito dielami stojí,
prevažná väčšina Slovákov nevie ani
to, že takýto výnimočný človek kedysi
žil a tvoril na území Slovenska. Ale to
už je údel mostárov, ktorí spoločnosti
zanechajú kus svojej duše, no oni
ostávajú neznámymi napriek tomu, že
ich diela slúžia tisíckam ľudí každý deň.

Pamätná tabuľa v meste Šaľa, ktoré bolo Feketeházyho domovom, a jeho socha v Segedíne.

Most slobody v Budapešti.

ST família
V I. štvrťroku 2018 sa
významného životného
jubilea dožívajú títo naši
drahí kolegovia
Antal Honorka | STAVMAT STAVEBNINY, Zrt.
Bočák Miroslav | IN VEST, s.r.o.
Bodai Emőke Mária | STAVMAT STAVEBNINY,
Zrt.

Friedszám Balázs | STAVMAT STAVEBNINY,
Zrt.
Gála Jozef, Ing. | IN VEST, s.r.o.
Godány Zsolt | STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.
Godočík Dušan | STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.
Györgyövics Andrea | STAVMAT STAVEBNINY,
Zrt.
Habdák Igor | STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.
Hanko Igor | CITY STONE DESIGN, s.r.o.
Herencsár Ernest | IN VEST, s.r.o.
Kalauz Tamás | STAVMAT STAVEBNINY, Zrt.
Kiss Gejza | IN VEST, s.r.o.

Lázár Csaba | STAVMAT STAVEBNINY, Zrt.
Mackovič Jaroslav | IN VEST, s.r.o.
Margušová Katarína | CITY STONE DESIGN,
s.r.o.
Obdržálek Vladislav | STAVMAT STAVEBNINY,
a.s.
Petrová Lucia | IN VEST, s.r.o.
Rekl Marek | STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.
Suchár Vladimír | STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.
Spörerová Veronika | STAVMAT STAVEBNINY,
s.r.o.
Százová Žaneta | IN VEST, s.r.o.

Šupica Rastislav | STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.
Török Attila | STAVMAT STAVEBNINY, Zrt.
Vondrus Josef | STAVMAT STAVEBNINY, a.s.
Vörös Csaba | STAVMAT STAVEBNINY, Zrt.

Želáme hlavne veľa
zdravíčka, rodinnej pohody,
ako aj osobných i pracovných
úspechov.
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