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Eredmények 
Szeretettel köszöntöm minden kedves 
kollégámat és barátomat a STAVMAT, az 
INVEST és a CSD vállalatoknál! Az elmúlt 
félévben a csoportunkban jelentős 
eseményekre került sor, s e jelen őszi
ST news kiadványban is megemlítek ezek
közül néhányat. Kétségtelen, hogy 
a legjelentősebb esemény az eddigi 
legnagyobb fejlesztési projektünk,  
a Nyitra óvárosában épített Mlyny galéria 
eladása volt. Ezt a beruházást 10 éve 
valósítottuk meg és nem volt könnyű tőle 
búcsút venni. Az árak viszont most  
a legmagasabbak, mi pedig új projekteket 
tervezünk, ezért ésszerű volt az eladás 
mellett dönteni. Ez a tranzakció eddig az 
idei legnagyobb ingatlanpiaci üzletnek 
minősül Szlovákiában.

A tranzakcióból származó bevételt új 
fejlesztési projektek elindítására, fiókjaink 
felújítására és növelésére fordítjuk.  
A célunk az, hogy 2025-ig 200-ra növeljük 
a fióktelepek számát. Céljaink között 
szerepel egy önálló fejlesztési csoport 
csatlakozása is a családunkhoz. Több saját 
projekt elindítására törekszünk,  
a legnagyobbak Budapesten, Pozsonyban 
és České Budejovicén kapnak helyet. 
Többezer új lakás és több tízezer 
négyzetméternyi irodahelyiség építését 
tervezzük a legmagasabb színvonalon. 
További fontos hír, hogy Magyarország 
sok évi stagnálás után újra jól teljesít. Jól 
teljesít a magyar gazdaság és jól teljesít 
a Stavmat is! A Stavmat magyarországi 
forgalma 30 %-kal növekedett. Jelentős 
beruházás is történt Magyarországon: 
Debrecenben kerül kiépítésre a BMW új üzeme. Egy ilyen hír mellett számos más, 

nagyobb beruházás is kicsit háttérbe 
szorulhat. Ilyen például  
a gödi Samsung akkumulátor óriásgyár, 
amelynek építésében a csoportunk egyik 
tagja, a vágsellyei INVEST is részt vesz. 
Az építkezésre vasbeton szerkezeteket 
szállítunk Vágsellyéről. Idén az INVEST 
a BorsodChemnél is rekord méretű 
megbízásokat nyert el. Magyarország 
tehát kulcsfontosságú piaccá vált a 
csoportunk számára. A csoport forgalma 
a 2018-as év első kilenc hónapjában 
az előző évhez viszonyítva 15 %-al 
nőtt az építőanyagok értékesítésének 
kategóriájában. 
A jövedelmezőség még ennél is 
jelentősebben nőtt, közel 40 %-ot 
mutat. Kiváló eredmények! Az is pozitív, 
hogy az elért eredményeket több 
éven át megvédtük, sőt folyamatosan 
javítjuk. Jól teljesítenek a STAVMAT-ok! 

Nagyszerű eredményeket érnek el a 
beton padlólapok gyártásában (CSD) és 
az építési divízió (INVEST) is. Építészeink 
legújabb referenciáiról az STnews  
e számában is olvashatnak. Napvilágot 
látott a prefa ház, egy eredeti fejlesztés, 
amelynek előállításánál a minőségi 
vasbeton elemek gyártásában való 
jártasságunkra tudunk alapozni.  
A beton padlólapok gyártása alig győzi 
kielégíteni a vásárlók igényeit. A jelek 
szerint remekül időzítettük az utóbbi két 
évben véghezvitt technológiai újításokat. 
Összefoglalva: jól teljesít az építőipar és 
a csoportunk rekorderedmények felé 
halad. Úgy gondolom, hogy ezekre az 
eredményekre mindannyian büszkék 
lehetünk! Egy ilyen pillanatban jólesik ezt 
mondani: KÖSZÖNÖM!

Pavol Kollár

IN VEST CUP 
2018. július 14-én, egy gyönyörű 
napsütéses napon nem csak az „INVEST-
esek“ találkoztak családjaik kíséretében 
Sopornyában, a Hotel Relax Inn-ben, 
 a 15. alkalommal megrendezett INVEST 
CUP-on. A szokásokhoz híven nagy 
létszámú résztvevőt felsorakoztató 
tenisz- és focikupa, a legkisebbeket 
szórakoztató, a vágsellyei szabadidő- 
központból érkező fantasztikus Materinky 
színjátszócsoport, Demková asszony 
vezetésével, valamint a jelenlegi és a volt 
kollégákkal való találkozás évről-évre 

borítékolja a rendezvény sikerét. Bízunk 
benne, hogy ez idén is így volt, és már 
most nagy örömmel várjuk a jövő évi 
találkozót! A kupák győztesei pedig a 
következők a foci kupát a magyarországi 
STAVMAT focicsapata nyerte, második 
helyen végeztek az INVEST építészei, 
a bronzérmet pedig szintén az INVEST 
gépészeti divíziója nyerte.
A teniszkupa nyertese Molnárová asszony 
és Papp úr, akik a döntőben a Mrlák - Žido 
párost győzték le. Bronzérmet szerzett a 
Malárik és fia páros.

graf 1 ST SK forgalom 2014 - 2018

graf 3 ST HU forgalom 2014 - 2018

A győztes HU STAVMAT.

graf 2 ST CZ forgalom 2014 - 2018

graf 4 STAVMAT forgalom 2014 - 2017 v mil EUR
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HOTEL ATOM, PÖSTYÉN
Az egykori pöstyéni 

Hotel Atom bővítése és felépítménye. 
A felújított épületben a legkiválóbb 
minőségű helyiségek bérelhetők. A 2.-tól 
a 6.-ig emeletig főként irodahelyiségek 

lesznek, a földszinten pedig boltok és 
szolgáltatások kapnak helyet.

Danica Krištofíková, projektmenedzser

IN VEST CUP 

A prefa modul 
családi ház 

Az INVEST piacra dobta  
a prefa családi házat. Az érdeklődők 
a házat a vágsellyei CSD vállalat 
telephelyén tekinthetik meg. A társaság 
a korszerű, ultra-alacsony energiaigényű 
családi házak egyik alternatíváját 
kínálja, saját gyártású előregyártott 
betonelemekből. Ez a megoldás lerövidíti 
a kész ház felépítésének időtartamát a 
vevők számára. Az építészeti kivitelezés 
a látszó betonfelületeket fával ötvözi, 
kiegészítőként alumínium redőnyöket 
és a legkiválóbb minőségű nyílászárókat 

használva. A kínálatban az egyszintes 
és kétszintes változat is megtalálható. 
Természetesen a modul garázs és az 
előtető sem hiányozhat. A projekt az 
alkalmazott technológiák segítségével 
teljes egészében környezetbarát, 
ráadásul a felszerelés a manapság elvárt 
„okos“ jelzőt kölcsönzi a háznak. Mivel 
a ház végleges felszerelését a jövőbeni 
tulajdonos igényei szerint alakítják, 
akárcsak az autók esetében, itt is aligha 
találunk két teljesen azonos modellt. 

Boris Bleho

MDX II., BOLERÁZ
A TATE & LYLE BOLERÁZ, 

spol. s r.o. beruházó a maltodextrin 
szárító üzem termelési kapacitásának 
bővítése mellett döntött.

A 38 méteres végső magasságú 
épület vasbeton- és acélszerkezet 
kombinációjával készül.

Štefan Packa, építésvezető

az 1. oldal folytatása >>

Milyen eredményeket értünk 
el a CSOPORTon belül?

ARETE N 
Vágújhely
Vasbetonból készült 
keretváz gyártása és 
szerelése az ARETE 
vállalat Vágújhelyen 
építendő, 16.500 
m2-es raktárcsarnoka 
számára, összesen 
1600 m3 előregyártott 
elem segítségével.

Látványterv LátványtervAz építkezés aktuális folyamata Az építkezés aktuális folyamata

HALA A JAV, 
Vágfarkasd

A „Hala A JAV Vlčany“ 
építkezés beruházója a vágfarkasdi 
JAV-AKC, spol. s r.o. vállalat, amely állati 
zsírok feldolgozásával és a kapcsolódó 
élelmiszeripari és ipari termékek 
előállításával foglalkozik. Az „A” gyártó 

csarnok egy szabadon álló, kéthajós 
vasbeton keretvázas épület. A főhajóban 
rámpás gyártósorok és a technológiai 
háttér található, a mellékhajóban pedig 
iroda- és egészségügyi helyiségek 
lesznek a munkavállalók részére.

Ing. Karol Lochman, építésvezető

Rezidencia Paulínska, Trnava
Nagyszombat 

központjában sikeresen haladnak az 
ötszintű többfunkciós épület építési 
munkálatai – a szerkezetépítési 
munkákat a tetőszerkezetek építése 

követi, ezután kerül sor a nyílászárók 
beépítésére és végül az épület 
burkolására. 

Ing. Karol Zima,  
projektmenedzser

A Samsung Gödön
A SAMSUNG egy 

új csarnok megépítésébe ruházott 
be a magyarországi Gödön, ahol 
elektromosjármű-akkumulátorokat fognak 
gyártani. Az építkezés számára az INVEST 
biztosítja az előregyártott pilléreket és 
síkelemeket, illetve a TT födémpanelek 
vasalását és utánbetonozását. 

Jozef Hipp, építésvezető

Étkezde Duslo, a. s.

A Duslo részvénytársaság és 
a munkavállalói számára egy 
központi étkezde és konyha építését 
kivitelezzük.

RAFTINGOZÓ 
STAVMAT-osok, 
2018 Moldva 
A 2018. május 19-20-i hétvégén 
valósult meg a kedvenc csapatépítő 
rendezvényünk, amelyen valamennyi 

csehországi STAVMAT-os kolléga részt 
vehetett. Az idei feladat a Moldva folyó 
dél-csehországi szakaszán való rafting 
és vadvízi evezés volt. A rendezvény 
a Český Krumlovhoz közeli Viking 
Kempingben zajlott. A közös ebédet 
követően az evezők elfoglalták hajóikat 
és nekivágtak a nagy kalandnak! Hogy ne 
csak tucatszerű legyen ez az evezés, egy 
versenyt is kiírtunk, mégpedig  
a legviccesebb evezőruha címért. Ennek 
köszönhetően szombaton 
 a Moldván különböző mesefigurák 

tűntek fel – Törpapa, Csipkerózsika, Moha 
és Páfrány, Rákosníček, a Karib-tenger 
kalózai, tengerészek színes hada. Egyedi 
öltözékeink nagy kavarodást és feltűnést 
okoztak a vízen és Český Krumlovban 
is, ilyen látványban valóban ritkán lehet 
részük az itt lakóknak. A több kilométeres 
evezés Krumlov után ért véget. Aki akart 
(de az is, aki valójában nem akart) a jó 
hideg Moldvában is megmártózhatott 
– ruhában és cipőben. A Moldvától 
megkínzott evezőket remek hangulatban 
szállította az autóbusz vissza a 
kempingbe, ahol mindenkit zuhany 
és száraz ruha várt. A túrázást választó 
kollégák is élvezték Český Krumlov 
szépségeit. Ez a fantasztikus szombati 
nap esti szórakozással és diszkóval 
ért véget. A független szakmai zsűri 
kiértékelte a legviccesebb vízi öltözékért 
folyó versenyt. Tulajdonképpen minden 
résztvevő díjazott lett, hiszen az egész 
hétvégén át tartó fantasztikus hangulat 
és a jókedv felért egy fődíjjal. A léc újra 
magasra került, és már most várjuk, hogy 
2019-ben ezt is megugorjuk! 

Adela Adamíková

A teniszkupa résztvevői.

Bronzérmek
az INVEST gépészeti divíziója részére.

Az „ezüst INVEST-es építészek”.

A vágsellyei Materinky színjátszócsoport

A junior „dream team“ focicsapat.
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Kassai Nemzetközi 
Békemaraton

2018. október 7-én 
a 95. Nemzetközi 

Békemaraton került megrendezésre 
Kassán. Ez a legrégebbi maratoni 
futóverseny Európában. A szervezők 
újra a már jól bevált programok 
mellett újdonságokkal is készültek, 
amelyek színesítették a hagyományos 
sportesemény hangulatát. Idén 
kollégánk, a szeredi Peter Dubovanský 
is részt vett a versenyen. 56 évesen, 
a 14 ezer résztvevő közül a nagyon 
szép 880. helyen végzett. Gratulálunk 
a remek eredményhez és sok további 
sikeres maratont kívánunk neki!

A libereci áruház 
felújítása

A libereci áruház  
a STAVMAT STAVEBNINY a.s. egyik olyan 
üzeme, amely idén nyáron jelentős 
átalakuláson esett át. A 2018-as nyári 
szünet kezdetétől egészen szeptember 
végéig intenzív munka folyt, főként 
a belső terek felújítása kapcsán, ahol 
nem csak az áruval feltöltött polcok 
elrendezése változott, hanem az 
eladópult is más helyre került. Az STline 
és KIÁRUSÍTÁS design kézikönnyvel 
összhangban világosan elkülönítettük 
az egyes zónákat. Egy új szolgáltatás is 
bevezetésre került az áruházban, amely 
a professzionális szerszámok bérlésére 
nyújt lehetőséget, „ST sarokkal“  
a libereci vásárlók számára. 

Ennyi munka rengeteg erőfeszítést 
igényel. Az áruház átalakításán 
dolgoztak külsős cégek és saját 
beszállítóink is. Intenzíven részt vettek 
a munkákban a libereci kollégák, Jana 
Bártová hathatós támogatásával, aki 
nem csak a vezetése alatt álló üzemet 
irányította Turnovban, hanem a libereci 
fióktelepet is, ahol el kellett látnia  
a szezon elején megüresedett vezetői 
pozíciót. A nem egyszerű helyzetet 
Bártová kolléganő valódi profiként 

oldotta meg. A libereci csapatnak és 
neki köszönet azért, hogy egy újabb 
STAVMAT áruház ölthetett új arculatot. 
Mára a libereci fióktelepnek is lett 
saját igazgatója Reslerová asszony 
személyében, aki az áruházat és  
a szolgáltatásokat minden bizonnyal 
továbbfejleszti és gyarapítja majd. 
Valamennyi libereci kollégának 
kívánunk sok sikert és sok elégedett, 
visszatérő ügyfelet!

Adela Adamíková

Új üzlet megnyitása 
Liptószentmiklóson

Július végén egy új 
üzletet nyitottunk 

Liptószentmiklós városában. Vállalatunk 
megvásárolta azt a telephelyet, ahol 
eddig bérlőként működtünk. Ez egy 
ideális lehetőség volt arra, hogy egy új 
üzembe beruházzunk. Az üzletet  
a telepen belül áthelyeztük és bővítettük, 
mivel a régi már túl szűkösnek bizonyult. 
Az új üzletben 79fm-nyi polcrendszert 
és ajtóminta-részleget alakítottunk 
ki, valamint egy raklap-lerakatot is 
létrehoztunk. A vásárlók  
a legkeresettebb ömlesztett termékeket 

ezentúl közvetlenül az áruházból vihetik 
haza, ami gyorsítja a kiszolgálást. Pozitív 
változás az áruház kínálatának jelentős 
bővülése, hiszen a 300 m2-es területen 
egy sokkal szélesebb kínálat kapott 
teret és a vásárlóknak így nagyobb 
választék áll a rendelkezésükre. Szintén 
kedvező fejlemény az árutárolási 
hely növelése az udvaron. A kollégák 
számára új szolgálati helyiségeket 
alakítottunk ki, ami kellemesebbé teszi 
munkakörülményeiket. Végezetül azt 
kívánjuk, hogy a liptószentmiklósi csapat 
eredményei és eladási számai kizárólag 
felfelé íveljenek!

Martin Hipp

Jana Bartová

Kollégák Liptószentmiklóson

STAVMAT v Liberci

STAVMAT Liberec

Az ősz rögtön néhány újdonsággal 
köszöntött be a kínálatunkban. 2018. 
szeptember elsejétől egy teljesen új 
kerítésrendszer került forgalmazásba,  
a Metropol.
Univerzális, vibrált betonból készült, 
sima felületű, a látszó oldalakon hasított 
zsalukövek. A kerítésrendszer egyszerű, 
oszlop nélküli, egyenes betonfalak 
építésére szolgál. Négy színváltozatban 
fogjuk gyártani. Egy másik - a népszerű 
Duvar Light - kerítésrendszert egy új 
egyszínű árnyalattal bővítettünk.  
A grafit árnyalat a finom patinával 
gyártott zsalukövekkel kombinálva 
érdekes összhangot alkot a természet 
zöldjével. 

Már szinte valamennyi 
kerítésrendszerünk kombinálható az új 
univerzális elemmel. Az Universo sima 
fedlap a dísz-zsalukövekből épített 
betonfalak és oszlopok lezárására 
szolgál. 5 cm-es vastagságban és hatféle 
színváltozatban fogjuk gyártani.
A kínálatunk egy új színárnyalattal 
is bővült, a colormix-szel. A fehér és 
világosbarna színkombináció a latte 
nevet kapta. Ez az árnyalat a Villa 
Perla Senso, City Stone Senso, Casa di 
Campo Naturo és a Terrazza Naturo 
térkövek esetében érhető el.  Ezen 

felül megtalálható az új Metropol 
kerítésrendszer és az Universo fedlapok 
színváltozatai között is.
Valamennyi újdonságunkról beszámo-
lunk a www.citystonedesign.sk honla-
pon is, illetve az új, 2018. szeptemberétől 
érvényes árjegyzékben. 

Lucia Hollá

Metropol kerítésrendszer.

Duvar Light kerítésrendszer.

Universo fedlap.

Casa di Campo naturo térkő – latte 
árnyalatban.

Villa Perla senso térkő – latte árnyalatban.

A gépészeti divíziónak 
jelenleg bőven akad tennivalója.  
A legutóbbi 1.438.000,00 € összegű 
megrendelés, amely a HPM új üzemébe 
tervezett 18 berendezés gyártására 
vonatkozik, az év végéig, illetve még 
2019 első negyedévében is teljesen 
lefoglalja a gyártási kapacitást.  
A 2019 májusában szállításra kerülő 
szerződés tárgya tartályok és hőcserélők 
gyártása rendszeres megrendelőnk,  
a BorsodChem Magyarország számára. 

Az említett berendezések mellett 
érdemes megemlíteni a vákuumkályhák 
gyártását a PVA Tepla és az MG Technik 
számára, valamint a 3 db maltodextrin-
tároló építését a Tate & Lyle Boleráz 
vállalat megrendelésére, vagy a HPH 
nagynyomású előmelegítő gyártását 
a brünni Provyko számára. A gyártási 
kapacitások kihasználtsága teljes 
mértékű. 

Ing. Róbert Bol divízióigazgató

Tartályok a BorsodChem számára. Vákuumkályha a PVA Tepla számára.

Vákuumkályha a PVA Tepla számára.Vákuumkályha az MG Technik számára.

Tartályok a BorsodChem számára.

Tartályok a BorsodChem számára.
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A marketing aktivitások tekintetében az utolsó negyedévet – ezen belül elsősorban  
a szeptember és október hónapokat – kiemelt időszakként kezeljük, ennek értelmében 
a megszokott marketing tevékenységeken túl több kiemelt marketing tevékenységgel 
is erősítettük jelenlétünket.

STline Roadshow 
2018
16 kereskedés aktív részvételével folyó PR 
aktivitás, melynek célja az ST line termékek 
gyakorlatban történő megismertetése a 
kivitelező partnerekkel. 
A Roadshow napokon egységes 
arculattal, kitelepüléssel, gyártói szakértők 
képviseletével fogadtuk az érdeklődőket. 
A nap során a kivitelezők számára 
lehetőséget nyújtottunk egy ST line 
termékeket tartalmazó termékcsomag 
átvételére, és egyúttal megkértük őket, 
hogy osszák meg velünk a termékekkel 
kapcsolatos tapasztalataikat az erre a célra 
létrehozott online felületen. A kampányról 
aktív tájékoztatást nyújtottunk  
a Facebookon is.

A győztesnek járó kupa és a vándorkupa 
a STAVEBNINY a.s. vállalatnál lesz 
egy teljes éven keresztül. A sportnap 
közösségi esttel és műveltségi 

vetélkedővel folytatódott, ahol  
a résztvevők csapatokat alkottak és 
mindannyian együtt szórakoztak – ezzel 
a rendezvény el is érte a célját. Már most 
örömmel várjuk a verseny 2. évfolyamát. 
Meglátjuk, hogy jövőre kihez kerül  
a vándorkupa, vajon a STAVMAT vagy  
a BAUMIT fogja-e hazavinni?

Adela Adamíková

a 6. oldal folytatása >>

Verseny a Den 
Bravennel
Idén márciustól májusig az egyik jelentős 
üzleti partnerünk – a Den Braven 
versenyt hirdetett meg, amelyben  
a résztvevők a szervezők által kitűzött 
fődíjért – egy hegyikerékpárért 
versenyeztek. A részvétel igazán egyszerű 
volt: aki 200,- CZK értékben vásárolt 

terméket Den Braven logóval, elküldhette 
a nyugta- és az értékesítő adóazonosító 
számát egy SMS-üzenetben. A szerencsés 
nyertes egy Mírová pod Kozákovemben 
élő vásárlónk lett. A díj átadására a jičíni 
fióktelepünkön került sor. Ezúton is 
szeretettel gratulálunk a nyereményhez! 

Adela Adamíková

BOELS Professzionális 
szerszámkölcsönzők 
Körülbelül egy évvel ezelőtt ilyenkor írtam 
először az ST news-ban a vásárlók számára 
létrehozott BOELS szerszámkölcsönző 
szolgáltatásról. 2017 őszén nyitottuk meg 
az első két szerszámkölcsönzőt  
a strakonicei és a příbrami fióktelepen. 
Az év folyamán beigazolódott a döntés 
helyessége, ezért a STAVMAT STAVEBNINY 
a.s. csoportban azóta összesen 15 
szerszámkölcsönzőt nyitottunk, és  
a 2018-as év végéig ezeket még néhány 
további fogja követni, hogy minél jobban 
kielégítsük vásárlóink igényeit és azt 
nyújthassuk számukra, amire szükségük 
van. A szolgáltatás jelenleg sikeresen 
működik a következő telephelyeken: 
Břeclav (Lidická utca), Příbrami, Strakonice, 

Úvaly, České Budějovice, Brno, Kladno, 
Litovel, Turnov, Trutnov, Jindřichův Hradec, 
Liberec, Hranice, Prachatice és Písek. Egy 
évvel ezelőtt azt a célt tűztük ki, hogy a 
szerszámkölcsönző-hálózatot kiterjesztjük 
Csehország valamennyi megyéjére és 
nincs kétségünk afelől, hogy ezt a célt 
fokozatosan el is érjük. Reményeink szerint 
a 2019-es év végéig legalább egyszer 
ennyi szerszámkölcsönző létesül majd, 
hogy vásárlóink számára megkönnyítsük 
a nehéz fizikai munkák elvégzését, hiszen 
az építőiparban ezekkel nagyon gyakran 
találkozhatnak.  
A további szerszámkölcsönzők 
megnyitásán intenzíven dolgozik 
kollégánk, Polívka M., aki BOELS vállalattal 
és a STAVMAT STAVEBNINY a.s. értékesítési 
vezetőjével működik együtt.

Adela Adamíková

STAVMAT Online 
Bannerkampány
eBook letöltési lehetőséggel egybekötött 
Online bannermix megjelenés vezető 
magyarországi portálokon, mint pl. 
nlcafe.hu, vezess.hu, gardenista.hu, 24.hu, 

Startlap.
Az eBook tartalma 10+1 lakásfelújítási 
tipp a STAVMATTÓL.  
www.stavmat.hu/lakasfelujitas

STAVMAT - Lafarge 
közös Facebook 
kampány
Co-branded, országos értékesítés-
támogató kampány, melynél 
alapkoncepció a problémamegoldás-
központú, edukációs kampánycél.  
A STAVMAT szerepe ebben a szakértői 
pozíció, mely szerepkörben a Lafarge 
cement termékekről gyakorlati 
információkat nyújtottunk. A kampány 

elsősorban a Facebookon zajlott, de ezt 
kiegészítették egyéb online elemek, 
valamint szeptember végétől egy 
microsite is:  
www.minosegimagyarcement.hu. 
A kampány szeptember és október 
folyamán zajlott a Stavmat Magyarország 
Facebook oldalán:  
www.facebook.com/stavmat.hu/

Xella - STAVMAT 
óriásplakát kampány
Xellával közös óriásplakát kampány 
országosan. Időszak teljes október hónap, 

kihelyezés október 1 és 5. között.

Veronika Molnár

– Marketingtevékenységek 
Magyarországon –

A vágsellyei Duslo 
vezérigazgatójának 
kupája
A vágsellyei stadionban a Duslo vállalat 
vezetősége labdarúgó kupát rendezett, 

amelyben a győztes a vezérigazgató 
kupáját nyerhette el. Kollégáink nem 
csupán a létszámot erősítették, hanem 
mindannyiunknak nagy örömöt okoztak 
a kiváló 3. helyezéssel.

Renáta Drančáková

MACHA LAKE OPEN 
2018
A STAVMAT esetében már sokszor 
bebizonyosodott, hogy a sport közel 
áll hozzánk. Vannak, akik aktívabban 
érdeklődnek sport iránt – vannak, 
akik kevésbé, de az egyértelmű, hogy 
a sport mindannyiunknál jelentős 
támogatást élvez. Az idén támogatott 
rendezvények egyike volt a MACHA 
LAKE OPEN 2018 női nemzetközi 
teniszverseny, amely 2018. július 3-10. 
között került megrendezésre a Mácha-
tó festői környezetében. Ez a verseny 
cseppet sem jelentőség nélküli, hiszen 
nagykövetei a wimbledoni nyertesek, 
Helena Suková és Cyril Suk, és idén már 

a 17. évfolyam zajlott. Saját hagyománya 
és történelme van. A versenyen korábban 
is és idén is részt vettek Csehországból, 
Szlovákiából, Bulgáriából, Ukrajnából, 
Franciaországból, Németországból, 
Belgiumból, Oroszországból, 
Hollandiából, Lengyelországból, stb. 
érkező játékosok. Az idei MACHA LAKE 
OPEN 2018 fináléja egy cseh-szlovák 
párbaj lett, ahol a cseh Monika Kilnarová 
és a szlovák Rebecca Šramková küzdött 
meg egymással. A párbajt végül a hazai 
teniszező, Monika Kilnarová nyerte, 
aki megtisztelő cím mellett jelentős 
pénzjutalommal is gazdagodott. 

Adela Adamíková

– Marketingtevékenységek Szlovákiában  –

PPA Bajnokság
A PPA Controll, a.s. részvénytársaság 
rendezésében egy másik labdarúgó-
bajnokságra is sor került, amelyre az 
INVEST meghívást kapott, ráadásul itt 
a sportban jártas kollégáink ezúttal 
a szó szoros értelmében győztesek 
lettek. A hat csapat párbajában nem 
találtunk legyőzőre és a vezérigazgató 
titkárságán már ott fénylik az 1. helyért 
járó trófea.

Renáta Drančáková

A LEVES AZ ALAPJA 
MINDENNEK

Valamennyi mesterember álma egy 
jóízű, kiadós leves reggelire, és ezért 
a liptószentmiklósi (szeptemberben), 
a trencséni és a nagyszombati 
telephelyeinken (októberben) 
elindítottuk a „Leves az alapja 
mindennek“ akciót. Ebben a három 
üzemben minden munkanap reggel 7 
és 9 óra között leveseket osztunk (vagy 
osztottunk) ingyenesen. Több mint 10 
különböző levesből lehet választani, a 
gulyáslevestől kezdve a borsólevesen 
át a virslis lencselevesig. Köszönjük 
a beszállítóinknak, akik csatlakoztak 
az akcióhoz és támogatták a levesek 
kínálatát.
Önöknek pedig jó étvágyat kívánunk!

Munkaruha a 
mesterek részére

Vállalatunk idén is megajándékozza 
kivitelező partnereinket egy minőségi 
munkaruha szettel. 2013-ban 
határoztunk először arról, hogy 
munkaruha szetteket adunk ajándékba 
és azóta több mint 15,5 ezer 
munkaruhát osztottunk szét.  
Az ajándékok egyik része fehér-szürke 
a másik piros-fekete színű volt.  
A szettekhez pólókat is csomagoltunk. 
Ennek a marketingtevékenységnek 
nagy fontosságot tulajdonítunk, 
ezért idén is jelentős összeget 
határoltunk el erre a célra a marketing-
költségvetésben. Szívderítő látvány, 
ha a munkások az építkezéseken a mi 
logónkkal ellátott ruhákban dolgoznak 
és ez egyben kitűnő reklám is. Ezért 
a jövőben is folytatni szeretnénk a 
munkaruhák ajándékozását. Köszönjük 
partnereinknek/beszállítóinknak az 
aktív támogatást!

Martin Hipp

– Marketingtevékenységek 
Csehországban –

BAUMIT & STAVMAT 
CUP 2018, I. évfolyam
2018. október 10-én, szerdán, a 
BAUMIT és a STAVMAT barátságos 
röplabda-kupájának első évfolyama 
került megrendezésre a gyönyörű 
těrlickói víztározó mellett. A meccsek 
előtt több előadásra is sor került és 
a közös ebédet követően kezdetét 

vette a megmérettetés. A STAVMAT 
STAVEBNINY a.s. csapata a morvaországi 
régió vezetőiből és értékesítőiből állt. A 
BAUMIT, spol. s r.o. csapatát ugyancsak 
a morvaországi régió menedzserei és 
értékesítői alkották. Összesen 4 csapat 
versenyzett, amelyek valódi profikként 
küzdöttek meg a nyereményért. Néhány 
óra elteltével az 1. röplabda-kupa a 
STAVMAT győzelmével zárult.  

folytatás a 7. oldalon >>
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Békés 
Karácsonyt és 

Boldog Új Évet! 

Október 12-én ünnepelte születésnapját 
a STAVMAT Zrt. igazgatója
Iván František.

2018. július 21-én munkatársunk, 
Emanuel Trnik, a nagyszombati 
Stavmatból, feleségül vette 
menyasszonyát, Andreát.   
Sok boldogságot kívánunk! 

Köszönjük szépen a példamutatóan 
ledolgozott 30 évet Mazán 
Tamásnénak, a budapesti STAVMAT, 
Zrt. munkatársának.  

Szívből 
gratulálunk!

Az ST család  
 2018 áprilisától szeptemberig
az alábbi kedves kollégáinkat 
köszönthettük 
jeles évfordulójuk 
alkalmából: 
Ablonczy Gabriel | CITY STONE DESIGN, s.r.o.

Barcza Imre | STAVMAT Zrt.

Bartošová Helena | STAVMAT STAVEBNINY, a.s.

Bokor Tamás | STAVMAT Zrt.

Búran Anton | IN VEST, s.r.o.

Búran Marián | IN VEST, s.r.o.

Čudová Hana | STAVMAT STAVEBNINY, a.s.

Dintrová Jaroslava | STAVMAT STAVEBNINY, a.s.

Fojtová Ladislava | STAVMAT STAVEBNINY, a.s.

Flaška Zoltán | IN VEST, s.r.o.

Gojš Libor | STAVMAT STAVEBNINY, a.s.

György Zoltán | STAVMAT Zrt.

Horák Ivan | IN VEST, s.r.o.

Horníková Michaela | CITY STONE DESIGN, s.r.o.

Kiss Jozef | IN VEST, s.r.o.

Kĺbik Ivan | IN VEST, s.r.o.

Kovács Mária | STAVMAT Zrt.

Kulhánková Zdeňka | STAVMAT STAVEBNINY, a.s.

Kumanová Magdaléna | IN VEST, s.r.o.

Kútny Daniel | CITY STONE DESIGN, s.r.o.

Kyselý Ľubomír | CITY STONE DESIGN, s.r.o.

Lenčéš Jozef | IN VEST, s.r.o.

Molčanová Lýdia | CITY STONE DESIGN, s.r.o.

Nýdrle Vít | STAVMAT STAVEBNINY, a.s.

Odráška Peter | IN VEST, s.r.o.

Ostrožanský Attila | IN VEST, s.r.o.

Pahulyi Marek | CITY STONE DESIGN, s.r.o.

Polomský Martin | STAVMAT STAVEBNINY, a.s.

Popluhár Tibor | IN VEST, s.r.o.

Rábek Imrich | IN VEST, s.r.o.

Sopr Jiří | STAVMAT STAVEBNINY, a.s.

Sótonyi Dániel | STAVMAT Zrt.

Susi Zoltán | STAVMAT Zrt.

Szabados Vojtech | CITY STONE DESIGN, s.r.o.

Szecsődi László | STAVMAT Zrt.

Šimon Roman | STAVMAT STAVEBNINY, a.s.

Tóth František | IN VEST, s.r.o.

Turan Imrich | STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.

Vačlena Marek | STAVMAT STAVEBNINY, a.s.

Varga Artúr | IN VEST, s.r.o.

Varga Ivan | IN VEST, s.r.o.

Vígh František | IN VEST, s.r.o.

Zsolnai Tamás Imre | STAVMAT Zrt.

Minden 
kollegának 
kívánunk jó 
egészséget, sok 
örömet családjuk 
körében, 
személyes és 
szakmai sikereket 
egyaránt!


