
Myšlienky s budúcnosťou.
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Je nedeľa a skoro som zabudol, že treba napísať príhovor. skvelých dvadsať rokov baumit-u na slovensku. Pri 

spomienkach sa človek len ťažko vyhne pátosu. občas si ale treba trochu nostalgie a sentimentu dožičiť.

baumit mám rád a vždy, keď myslím na uplynulých 20 rokov, je mi ľúto, že tak rýchlo ubehli.  na začiatku, v závane 

slobody, ktorú sme si užívali, sme mali  veľký apetít niečo dosiahnuť.  niečo, čomu hovoríme úspech. myslím, že sa 

nám to aj podarilo, vďaka úsiliu jednotlivcov a našej osobnej slobode. baumit priniesol na slovensko novú kvalitu, 

nové poznatky a aj novú kultúru. vychoval celú jednu generáciu zamestnancov, z ktorých sa postupne stali experti 

vo svojich povolaniach. nie vždy to boli jednoduché úlohy, ale užili sme si pri tom aj veľa srandy. myslím, že sme 

výrazne prispeli k rozvoju výroby stavebných látok na slovensku. naše produkty majú nezanedbateľné miesto na 

stavbách a robia radosť mnohým spotrebiteľom. Je pekné a hrejivé vedieť, že máme veľa obchodných partnerov 

a naše vzťahy sú často veľmi priateľské. Dvíha nám to sebavedomie, ale nás to aj zaväzuje k ďalšej práci pre našich 

klientov. nič nekončí.

baumit je dnes svetoobčan. nájdete ho viac-menej v celej európe. osobne ma teší, že sme začali v období, kedy si 

mnohí mysleli, že slovensko vyjde, ako sa hovorí, na psí tridsiatok. Presný opak je pravdou. baumit je zdravý a silný 

a prijíma výzvy do budúcnosti.

nech žije baumit, nech žijú baumiťáci! Ďakujem všetkým spolupracovníkom a našim fanúšikom za všetko, čo pre 

baumit urobili.  vďaka vám, milí priatelia.

Ľuboš Fussek 

Nezabudnuteľlných dvadsatľ rokov
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Realizovat pekné a zdravé bývanie a spríjemňovať životné prostredie – to je hlavným po-

slaním našej spoločnosti. inovácie zase zabezpečujú vlastný rozvoj a úžitok pre všetkých ľudí. Poslanie značky bau-

mit napĺňa aj kvalita, rýchlosť, nadštandardné služby a dlhodobá starostlivosť o zákazníkov. spoločnosť sa tiež 

dlhodobo hlási k hodnotám, ktoré sú základom na vytvorenie trvalých férových vzťahov s partnermi a verejnosťou. 

Firemná kultúra našej spoločnosti je len sčasti tvorená predpismi a postupmi, tvoria ju však najmä ľudia. Pri svojom 

budovaní sme od samého počiatku prijímali ľudí s istou úrovňou, nielen odbornou, ale predovšetkým osobnostnou. 

kultúra firmy sa odráža aj v našej obchodnej politike, kde sa snažíme postupovať vždy korektne, dodržiavať slovo 

a snažiť sa vždy o obojstranne výhodné partnerské vzťahy. obchodných partnerov si vážime, rovnako aj konkuren-

tov, a tým prispievame k zvyšovaniu kultúry podnikateľského prostredia všeobecne.

Pomáhame ľuďom realizovať  pekné a zdravé bývanie a spríjemňovať životné prostredie. 

inováciou zabezpečujeme  vlastný rozvoj a úžitok pre všetkých ľudí. 

Kvalita, rýchlosť, nadštandardné služby  a dlhodobá starostlivosť  

o zákazníkov napĺňajú poslanie značky baumit. 

Hlásime sa k hodnotám,  ktoré sú základom na vytvorenie 

trvalých férových vzťahov  s partnermi a verejnosťou. 

Naše poslanie
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Hodnoty firmy baumit predstavujú najdôležitejšie princípy, ktoré spoločnosť a jej spolupracov-

níci uznávajú a ktorými sa riadia. Hodnoty majú najväčší vplyv na firemnú kultúru. 

Ľudia sú naším najcennejším kapitálom. staráme sa o ich osobnostný a odborný rozvoj, zabezpečujeme pre nich 

bezpečné pracovné prostredie, výsledkom čoho sú motivovaní, efektívni a lojálni spolupracovníci. 

dodržiavame princípy a morálne pravidlá v ekonomickej a sociálnej oblasti, sme vnímaví pre potreby miestnych 

komunít a zodpovedne pristupujeme k ochrane životného prostredia. 

dodávaním kvalitných produktov a poskytovaním nadštandardných služieb získavame stále viac nadšených 

zákazníkov. 

Robiť správne veci v správnom čase nazývame efektívnym prístupom. Zodpovedným prístupom ku každodenným 

úlohám prispievam k výsledku celého tímu a tým aj k zvýšeniu svojej dôveryhodnosti voči kolegom a dôveryhod-

nosti firmy voči partnerom. 

dobré vzťahy pre nás znamenajú čestné, otvorené a transparentné správanie a komunikáciu s cieľom vždy nájsť 

vzájomne výhodné riešenia, aby sa nám s našimi partnermi dobre, ľahko a s radosťou spolupracovalo. 

Súlad medzi  záujmami jednotlivca a celku vytvára základ tímovej spolupráce, čo umožňuje dosahovať synergiu. 

Jednotlivec organizuje svoju prácu s ohľadom na ciele tímu. spoločnosť si zase uvedomuje jedinečnosť každého 

člena tímu. 

Podporujeme inovatívnosť, nové myšlienky a kreativitu našich ľudí pri všetkých činnostiach ako potenciál pre 

ďalší úspešný rozvoj firmy. ako zodpovedná spoločnosť odovzdávame naše myšlienky na úžitok všetkých ľudí. 

Primeraný zisk pre nás znamená prosperitu, spokojnosť a stabilitu, čo zabezpečuje dlhodobú perspektívu našej 

spoločnej značky baumit. 

Firemné hodnoty baumit slúžia ako základ pri rozhodovaní. rovnako sú východiskom pri stanovovaní cieľov. sú 

prvkom, ktorý nás zjednocuje a udáva nám smer.
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Znacľka Baumit sa zrodila v roku 1988, kedy sa spojili dvaja významní rakús-

ki výrobcovia stavebných látok — Wopfinger stein- und kalkwerke a Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke — 

s cieľom priniesť na trh špičkové stavebné materiály. rozhodli sa pokračovať spoločne pod novou spoločnou značkou 

baumit. 

“Logo je akousi Dna firmy, v ktorej sú uložené všetky jej vlastnosti, skúsenosti, tradícia („genetický 

materiál“), úspechy, neúspechy, imidž, ale aj to, ako ju vnímajú zákazníci, partneri a verejnosť. toto „ukladanie“ sa 

odohráva počas celého života firmy a vo veľkej miere je závislé od lokálnych podmienok a lokálnych tímov. tá istá 

značka môže (a zaiste aj vyvolá) iné asociácie v strednej európe a iné v Ázii. okrem dobrého imidžu značky, ktorému 

pomáha aj šikovná a dobre plánovaná propagácia značky, je podľa mňa veľmi dôležitý príspevok každého jedného 

člena tímu. Je tvorený množstvom systematických, malých, ale dôležitých krokov, kedy sa „v každodennom pote 

tváre“ buduje dôvera a vytvárajú sa kvalitné vzťahy, ktoré značku vyživujú a bez ktorých sa nedá robiť dobrý obchod.”

Tomáš Sepp, marketingový riaditeľ
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Príbeh loga Baumit 
Joey Badian: „som na neho stále hrdý.“

logo baumit navrhol pred takmer 30-timi rokmi Joey badian - jeden z najznámejších medzinárodných grafických 

dizajnérov. Dnes žije rodený viedenčan na Floride, kde sme ho „vypátrali“ a položili mu niekoľko otázok.

Logo Baumit pozná v stavebnej branži takmer každý. Stalo sa synonymom kvality a najvyššej kompe-

tencie v oblasti fasád, omietok a poterov.  Ako ste prišli na červený štvorec v kombinácii s typografickým 

nápisom Baumit?

Joey Badian:  Chcel som vytvoriť kompaktnú značku, ktorá by bola už z diaľky identifikovateľná, ktorá by sa dala 

v optimálnej veľkosti umiestniť na výrobky, ktorá by mohla byť asociovaná so stavbou. niekde v procese tvorby 

dizajnu značky som rozdelil slovo baumit na „bau“ a „mit“ (z nemeckého: bau = stavba, stavať, „mit“ = s, spolu; pozn. 

prekladateľa).  Pretože som ako typograf rád experimentoval s písmom, napadlo mi skombinovať písmená „b“ 

a „m“. Červený štvorec vznikol takmer automaticky ako logické doplnenie „voľného“ miesta v logu a ako potreba 

silného farebného signálu. svet stavieb musel byť podľa mňa vyjadrený symbolom štvorca.

Mysleli ste vtedy na to, že logo Baumit sa stane takým známym, že sa z neho stane dokonca uznávaná 

medzinárodná značka?

Joey Badian:  od začiatku som veril v originalitu a silu loga. vzhľadom na vtedajšiu geopolitickú situáciu a do-

pravné náklady som si ale netrúfal predstaviť takú širokú medzinárodnú expanziu značky. už niekoľko rokov po 

zavedení získala značka baumit v rakúsku rovnakú známosť ako Coca-Cola, čím získala potenciál na neskoršie 

splnenie veľkých úloh.

Keď sa pozeráte na logo Baumit – ako ho vnímate dnes?

Joey Badian: na túto otázku sa mi odpovedá veľmi ťažko, pretože značka baumit sa stala takmer členom mojej 

rodiny. keď občas navštívim viedeň a stretnem sa s ním v uliciach, som na neho hrdý. stále ho považujem za origi-

nálny, hlasný a ľahko spoznateľný signál s istou dávkou hravosti. nič nie je úspešnejšie ako úspech. a baumit sa stal 

úspešným jednoznačne pod touto značkou. netreba samozrejme zabudnúť ani na kvalitu produktov a marketing, 

ktoré hrajú v celom procese dôležitú úlohu.
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Naša znacľka
so značkou baumit sa od začiatku našej histórie spája aj intenzívna komunikácia. bez nej by sa posolstvo značky 

baumit nedostalo k našim zákazníkom a partnerom. v našej komunikácii sme sa od začiatku snažili sprostredkovať 

výnimočnosť, originalitu a vysokú kvalitu našich výrobkov a služieb. Podľa viacerých prieskumov, ktoré sme v pos-

ledných rokoch zrealizovali, sa nám tento cieľ darí napĺňať. Je to však „beh na dlhé trate“ a nikdy si nemôžeme 

povedať, že sme už urobili všetko. Dôležité je, aby v komunikácii, ale najmä v osobných vzťahoch s našimi zákaz-

níkmi bolo vždy nadšenie pre vec , ktorá v konečnom dôsledku vedie vždy k „víťazstvu“ a spokojnosti na oboch 

stranách. a o to nám vždy išlo.

Naša komunikácia
Jednou z prvých komunikačných kampaní, ktorou sme predstavili značku baumit odbornej i laickej verejnosti, bola 

kampaň so sloganom „rozdiel na prvý pohľad“. bolo to v r. 1997, teda rok po spustení výroby v našom závode 

v rohožníku.  Ďalšou z našich komunikačných kampaní bola kampaň s názvom „Dielo majstrov“, v ktorej sme 

postavili do centra komunikácie oblasť obnovy a sanácií historických pamiatok – oblasť, v ktorej sme za uplynulé 

roky získali množstvo významných referenčných stavieb, akými sú bratislavský hrad, kostol sv. Jakuba v levoči, 

mestské múzeum v nitre, kulturpark v košiciach a mnohé ďalšie. v kampani s názvom „korunka“ sme začali v roku 

2003 intenzívne komunikovať našu kompetenciu v oblasti farebného stvárnenia fasád a zatepľovania, ktoré sa 

stalo v posledných rokoch naším ťažiskom. Prelomom v oblasti zatepľovania bolo uvedenie tepelnoizolačného sys-

tému baumit open na trh v roku 2000 a následná komunikačná podpora tohto jedinečného systému. Zásadným 

spôsobom sme podporili komunikáciu systému open spustením televízneho spotu s názvom „Perina“ v roku 2006. 

vyvrcholením komunikácie bola  televízna kampaň na baumit open s názvom „Future“  v roku 2011. 



Life

Štýl bez 
obmedzení

Farby Style

Váš dom. Vaše farby. Váš Life.
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Nové farby 
od Baumitu
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systémy

Váš dom. Vaše farby. Váš Life.

NAŠA zNAčKA / 20 rokov baumit slovensko 1918 NAŠA zNAčKA  / 20 rokov baumit slovensko

Nová éra s Baumit Life
Pokiaľ sme sa v začiatkoch nášho pôsobenia na slovenskom trhu snažili najmä o zavedenie neznámeho stro-

jového omietania a kontaktných tepelnoizolačných systémov, neskôr sa naša kompetencia čoraz viac posúvala 

smerom k farebným povrchovým úpravám fasád. Prelomom v našej histórii bol nepochybne rok 2012, kedy sme 

priniesli na trh nový koncept farebných odtieňov s názvom „baumit life“, ktorý ponúka zákazníkom neuveriteľných 

888 farebných odtieňov povrchových úprav a rozmanitých štruktúr. Farebný koncept life patrí v súčasnosti 

k najširším a najkomplexnejším farebným konceptom v oblasti fasádnych povrchových úprav na svete. nový svet 

farieb a emócií sme komunikačne podporili v roku 2012 aj televíznym spotom s názvom „life“, ktorý sa vysielal 

vo viacerých krajinách európy. Celá komunikácia produktov a služieb, ktorá sa skrýva pod značkou baumit je od 

začiatku komunikovaná prostredníctvom kreatívnych vizuálov masiek na tvárach krásnych žien, ktoré reprezentujú 

jednotlivé produktové skupiny, či konkrétne produkty. vďaka kreatívnej a emotívnej korporátnej grafike sa značka 

baumit stala jedinečnou, plnou emócií a predovšetkým nezameniteľnou. na záver treba už len dodať, že autorom 

úspešných kreatívnych konceptov a riešení je od začiatku slovenská reklamná agentúra lowe GGk. slovensko 

sa tak aj vďaka kreatívnym kampaniam a konceptom stalo na mape rodiny baumit krajín ešte viac viditeľným 

a rešpektovaným partnerom. 

 

Znacľka Baumit opäľt ocenená
 Superbrands 
medzinárodná organizácia superbrands international, pôsobiaca v 88 krajinách sveta, udelila spoločnosti baumit 

na slovensku už po druhý krát prestížne ocenenie superbrands, ktorým sú označované top značky v jednotlivých 

odvetviach hospodárstva.. 

„opakovanému získaniu ocenenia superbrands vďačí značka baumit výhradne sebe samej, presnejšie povedané 

svojmu vedeniu a pracovníkom, ktorí sa podieľajú na konštantnom budovaní dobrého mena a povesti značky. 

spoločnosti, ktoré si uvedomujú dôlezitosť budovania značky a dlhodobo v tomto smere pracujú, sa tešia opako-

vanému získaniu ocenenia superbrands, ktoré sa postupom času stáva neodmysliteľnou súčasťou ich pôsobenia 

na trhu“. erik Koronczi, koordinátor Superbrands na Slovensku
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Expanzia znacľky Baumit smerom na východ začala 

krátko po páde „železnej opony“. Prvé kroky smerovali do maďarska, kde bola založená v roku 1991 baumit kft. nasledovali 

Česká republika, slovensko, Poľsko, rumunsko a bulharsko. medzi rokmi 1994 a 1997 začal baumit rozvíjať svoje aktivity 

aj u južných susedov – v slovinsku, Chorvátsku a taliansku. Dva úspešné rodinné podniky dokázali dosiahnuť v krátkom 

čase európsku dimenziu aj bez účasti na burze. v súčasnosti patrí baumit k vedúcim značkám výrobcov stavebných látok 

v európe a je zastúpený v takmer všetkých krajinách strednej, južnej a východnej európy spolu s obchodným zastúpením 

v Číne. v posledných rokoch pribudli do 
“
rodiny baumit” Španielsko, Francúzsko, anglicko a Írsko. razantný rozvoj skupiny 

baumit sa odráža aj na vývoji obratu: ak sa skupine baumit podarilo za prvých 10 rokov pôsobenia obrat vo výške 140 mil. 

eur zdvojnásobiť, tak v roku 2011 dosahuje skupina v 29 krajinách spolu s 2.800 spolupracovníkmi obrat 840 mil. eur, čo 

predstavuje viac ako 6-násobný rast obratu za dané obdobie. v roku 2013 dosiahla skupina baumit obrat vo výške 870 

mil. eur, čo predstavuje medziročný nárast až o 4 %. Hospodárske výsledky sú dôkazom zdravej firemnej politiky koncernu, 

ktorá má korene v dlhoročnej tradícii, pričom svoju budúcnosť stavia na inovácii a neustálej investícii do ľudí.

medzi zaujímavosti, spojené so značkou baumit, patrí aj skutočnosť, že skupina schmid industrie Holding, do 

ktoréj firma baumit patrí, je od svojho začiatku rodinnou firmou, ktorú založil p. Friedrich schmid – charizmatický 

podnikateľ a vášnivý poľovník. Je o ňom známe, že sa vedel rýchlo, ale aj správne rozhodovať, jeho podnikateľská 

intuícia a skúsenosť ho nikdy nesklamali. Plochá organizačná štruktúra a veľký stupeň samostatnosti dcér-

skych spoločností – to sú silné atribúty, ktoré charakterizujú baumit aj dnes, kedy žezlo zakladateľa prevzal jeho syn 

p. robert schmid. vďaka vysokej dôvere a priateľským vzťahom v koncerne môžu firmy rýchlo a efektívne reagovať na 

požiadavky trhu, ktoré najmä v posledných rokoch nie sú jednoduché a prechádzajú dynamickými zmenami.

Baumit na Slovensku

spoločnosť baumit slovensko, líder na trhu suchých omietkových zmesí a zatepľovania budov, bola založená v apríli 1994 

a pri jej zrode stáli dva silné medzinárodné subjekty – materská firma baumit Wopfinger GmbH a spoločnosť Hirocem, a.s.

(dnes Holcim (slovensko), a.s.). Predaj materiálov značky baumit sa začal na jar roku 1995. Začiatky pôsobenia značky 

baumit na slovensku sa niesli v znamení budovania trhu. Hlavným cieľom bolo zaviesť a štandardizovať technológiu 

a logistiku strojového omietania a ponúknuť stavebnému trhu špičkové tepelnoizolačné systémy pre termickú sanáciu 

budov. Pribudla oblasť sanácie historických objektov, ktorá priniesla za uplynulých 20 rokov celý rad významných referencií.
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vlastné výrobné kapacity 

kľúčovú úlohu z hľadiska ďalšieho smerovania baumitu na slovensku zohralo najmä otvorenie nového výrob-

ného závodu na výrobu suchých omietkových zmesí v rohožníku na jeseň roku 1996. Pre zákazníka to znamenalo 

v prvom rade výrazné skrátenie dodacích dôb a celkovo vyššiu operatívnosť vybavovania objednávok. o dyna-

mickom vývoji spoločnosti v období po roku 1995 svedčí aj prudký nárast tržieb, ktoré za tri roky dosiahli takmer 

6-násobok úrovne z roku 1995 a za šesť rokov (v roku 2001) dokonca 10-násobok úrovne tržieb z roku 1995. Ďalším 

významným medzníkom v histórii pôsobenia značky baumit na slovenskom trhu bolo pristúpenie spoločnosti 

Cellmix lietavská lúčka do skupiny baumit v septembri 1996. akvizícia tejto značky preto znamenala výrazné 

posilnenie pozície baumitu v regiónoch severného a východného slovenska. v decembri roku 1999 došlo k fúzii 

oboch spoločností a k vzniku spoločnosti baumit, spol. s r.o. Pod týmto obchodným menom pôsobí baumit na 

slovensku dodnes. 

vo svojej dvadsaťročnej histórii baumit zrealizoval investície v celkovej výške 37 miliónov eur. výrobný závod 

v rohožníku a jeho ďalší rozvoj, rozsiahly projekt modernizácie závodu v lietavskej lúčke, vybudovanie prevádz-

kových budov v oboch výrobných závodoch, technikum v rohožníku, ktorého súčasťou je aj moderné školiace 

stredisko, investície do technológií strojného spracovania omietok na stavbách, investície do výpočtovej techniky 

a informačných technológií sú tými najvýznamnejšími oblasťami nášho investovania. Cieľom našich investičných 

projektov je ďalší rozvoj, skvalitňovanie produkcie a služieb zákazníkom ako aj zlepšovanie pracovných podmie-

nok a prostredia našich zamestnancov.

Súčasnosť – líder na trhu

v súčasnosti baumit vlastní na slovensku dva výrobné závody v rohožníku a v lietavskej lúčke a s ročnou výrob-

nou kapacitou viac ako 300 tisíc ton suchých omietkových zmesí predstavuje najväčšieho výrobcu suchých omiet-

kových zmesí na slovensku. Popredné postavenie mu okrem toho patrí aj v niektorých ďalších tržných segmen-

toch – v oblasti zatepľovania, povrchových úprav fasád, priemyselných poterov alebo sanácií. tržby spoločnosti 

za rok 2012 dosiahli napriek pretrvávajúcej kríze v stavebníctve hranicu 45 mil. eur, čo baumit radí medzi top pro-

ducentov stavebných hmôt na slovenskom trhu. Značka baumit v súčasnosti pôsobí v 29 štátoch európy a Ázie, 

pričom slovenská dcérska spoločnosť patrí medzi najúspešnejšie pobočky medzinárodného koncernu baumit 

international. 



založenie baumit rumunsko (bukurešť) 
a Baumit Slovensko (Bratislava)

1994

založenie baumit 
v bulharsku 
(elin Pelin)

1995

založenie baumit 
nemecko (Coswig)

1997

baumit vy-
víja paropriepustný 
tepelnoizolačný sys-
tém „baumit open® 
- klima fasáda

1999

vo Wopfingu je uve-
dený do prevádzky 
najväčší závod na 
výrobu pastéznych 
omietok v európe 

2002

do prevádzky je 
uvedená prvá 3-ko-
morová pec  maerz-
Dreischacht-kalkofen

2003

schmid industrie 
Holdings získava 
100% podiel vo firme 
bayosan v nemecku 
(bad Hindelang)

2003

založenie baumit 
Čína v Šanghaji 
a zavedenie 
revolučného kotvenia 
tepelnoizolačných 
systémov startrack

2005

baumit vyvíja baumit 
nanopor – jedinečnú 
samočistiacu fasádu

2006

založenie baumit 
turecko (istanbul), 
baumit ukrajina 
(kyjev) a bau-
mit Švajčiarsko 
(tagelswangen). 
v tom istom roku 
štartuje baumit novú 
produktovú líniu 

“
Zdravé bývanie” 

s produktami 
baumit klima

2007

vedenie Wopfinger 
stein- und kalk-
werke preberá robert 
schmid. baumit za-
kladá ďalšiu pobočku 
v Španielsku

2008

baumit uvádza na 
trh najširší farebný 
koncept pre fasády 
baumit life s 888 
farebnými odtieňami

2011

na trh prichádza 
baumit Crea-
tivtop pre indi-
viduálne a kreatívne 
stvárnenie fasády

2012

založenie baumit 
Francúzsko 
(Chelles/Paris)

2013

ďalšia inovácia omietky baumit nanopor - 
samočistiaci efekt pomocou princípu fotokatalýzy

Baumit na Slovensku slávi 20. výročie od svojho 
založenia

20141810

prvá zmienka o peci 
na pálenie vápna 
na vidieckej ceste 
smerom na Guten-
stein v rakúsku

1911

zapísanie Wopfinger 
stein- und kalkwerke 
do obcchodného 
registra. v tom čase 
vlastnila spoločnosť 
2 pece na vápno 
a 1 administratívnu 
budovu

1920

začiatok prevádzky 
prvého mechanic-
kého drviča kameňa. 
Dovtedy sa kameň 
drvil ručne

1939

alois schmid ku-
puje firmu Wopfinger 
stein- und kalkwerke, 
ktorá je pred konkur-
zom

1957

inžinier Herman 
Hofer sa podpisuje 
pod vynález prvej 
2-komorovej pece na 
pálenie vápna, čo má 
za následok výraznú 
úsporu energie pri 
výrobe vápna

1963

do prevádzky je 
uvedená prvá 3-ko-
morová pec  maerz-
Dreischacht-kalkofen

1969

Friedrich schmid, ako 
26-ročný, preberá 
vedenie Wopfinger 
stein- und kalkwerke

1970

začiatok výroby 
suchých omietkových 
zmesí vo Wopfingu

1972

vývoj pastéznych 
ušľachtilých omietok

1979

začiatok predaja 
tepelnoizolačných 
systémov

1980

Friedrich schmid 
otvára cementáreň 
Wopfinger Zement-
werk

1988

Dieter kern (wup) 
a kr Friedrich schmid 
(Wopfing) zakladajú 
značku „baumit“

1990

založenie prvej 
zahraničnej 
spoločnosti baumit 
v maďarsku (Dorog)

1992

založenie baumit 
Česká republika 
(brandýs n. labem)

1993

založenie baumit 
Poľsko (Wroclaw)
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František Garaj
Stavivá-Garaj, s.r.o.

Firma baumit počas celého obdobia našej 

spolupráce patrí medzi našich top dodáva-

teľov. výrobky spoločnosti baumit, ktoré 

predávame, sa vyznačujú vysokou kvalitou 

a naši odberatelia sú s nimi dlhodobo spo-

kojní. Pri značke baumit  mi rezonuje výbor-

ný marketing, prepracovaná logistika 

a v neposlednom rade stabilný výkonný 

kolektív vedúcich pracovníkov, ktorí od za-

čiatku tvorí značku baumit. Pri príležitosti 

20. výročia prajem firme baumit do ďalšie-

ho obdobia veľa spokojných a platiacich 

zákazníkov. 

Gabriel Frühvald
Gabriel Frühvald - Stavebniny 

v mene celej firmy vám ďakujem za mož-

nosť aj pred verejnosťou úprimne vám bla-

hoželať a poďakovať za dvadsaťročnú 

spoluprácu. sme vďační za to, že ste nám 

ponúkli spoluprácu hneď na začiatku pô-

sobenia firmy baumit na slovensku. s roz-

šírením vášho sortimentu o produkty, ktoré 

neboli dostupné a známe na slovenskom 

trhu, sa upevnila aj naša dôvera, medzi fir-

mami sa rozvíjali osobné kontakty a pria-

teľské vzťahy. vašimi kvalitnými výrobka-

mi ste nám pomohli naplniť hlavné 

poslanie našej firmy: realizovať pekné, es-

tetické bývanie a spríjemňovať životné 

prostredie nášho regiónu. Dodržiavaním 

princípov a morálnych pravidiel v ekono-

mickej a sociálnej oblasti, dodávaním kva-

litných produktov a poskytovaním nad-

štandardných služieb získavate stále viac 

spokojných zákazníkov. Pri príležitosti osla-

vy vášho 20. výročia pôsobenia na sloven-

skom trhu vám gratulujeme k dosiahnu-

tým výsledkom. Prajeme, aby sa ďalej 

rozvíjala naša úzka spolupráca v duchu po-

rozumenia a spokojnosti.

Andrej Galovič
Stavebniny Beba, s.r.o. 

Po dlhoročnej spolupráci so spoločnosťou 

baumit oceňujeme hlavne overenú kvalitu vý-

robkov, rýchlu dodávku na rôzne miesta urče-

nia, vysokú odbornú starostlivosť a v nepo-

slednom rade milý ľudský prístup na všetkých 

oddeleniach. samozrejme, nemôžeme nespo-

menúť aj usporiadanie rôznych súťaží a moti-

vačných akcií, ktoré tiež prispievajú k propagá-

cii. a čo popriať k 20. výročiu? možno toto:

Je 20 rokov veľa alebo málo?

to by hádam za oslavu stálo.

nech sa výrobkom baumit darí,

nové receptúry nech zas varí.

veľa ďalších úspešných rokov želáme 

vám všetci 

a stretneme sa zasa pri baumiťáckom vreci.
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Martin Krištiak
Timex-Martin Krištiak, s. r.o.

keď sme sa pred 20 rokmi rozhodovali pre 

partnera na spoluprácu pri našej činnosti, 

naša voľba padla na spoločnosť baumit. 

Po celých 20 rokov až do súčasnosti sa 

nám potvrdzuje, že tento výber bol správny. 

týmto spojením kvalitného materiálu 

a našej práce sa za celé obdobie podarilo 

realizovať množstvo obnovených budov. 

Prajeme spoločnosti baumit veľa spokoj-

ných zákazníkov a veľa nových inovatív-

nych riešení, ktoré nám spoločne pomôžu 

naďalej šíriť dobré meno.

Pavol Kollár
Stavmat stavebniny,  s. r. o.

naše spoločnosti spolupracujú prakticky 

od svojho založenia. Postupne sa z nás sta-

li najväčší obchodní partneri (navzájom), 

sympatizanti a priatelia. baumit je na slo-

venskom trhu mimoriadne úspešná spo-

ločnosť, neustále prináša inovácie, je záru-

kou kvality, a preto úspech je len dôsledkom 

týchto vlastností. Želám spoločnosti, aby 

jej primát v oblasti výroby suchých zmesí 

pre stavebníctvo vydržal.
Jozef Garbiar

Stavebniny Garbiar

spolupráca s baumitom bola úspešná od za-

čiatku a priniesla to, čo sme si od nej sľubovali. 

boli sme jedným z prvých distribútorov bau-

mitu na slovensku a spolu s vedením a ob-

chodnými zástupcami sme sa snažili dostať 

značku do povedomia konečných zákazníkov, 

čo sa nám aj podarilo. baumit sa stala pre-

stížnou a vyhľadávanou značkou na trhu. 

Šťastie je v ľuďoch. v ich eláne, profesionalite, 

tvorivosti, schopnosti riešiť problémy tak, ako 

prichádzajú. Preto baumitu prajem, aby malo 

pracovníkov, v ktorých sa skĺbil elán mladých 

so životnými skúsenosťami a rozvážnosťou 

starších. nech sa mu darí aj v nasledujúcich ro-

koch, nech prosperuje, nech rastie a rozvíja sa.
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igor Lukáč
L and L Trading, s.r.o.

sme partnerom firmy baumit od začiatku jej 

pôsobenia na slovenskom trhu, dokonca sme 

predávali ešte produkty Cll pod označením 

baumit-Cellmix. otec, bývalý cementár, vycítil 

potenciál suchých omietkových zmesí a pre-

svedčil odberateľov, aby ich začali používať. 

20 rokov firmy baumit je v podstate aj naším 

výročím predaja stavebných materiálov. spo-

lupráca s predstaviteľmi firmy baumit pre-

rástla za tie roky z pracovných do osobných 

priateľských vzťahov. Do budúcnosti želám 

firme baumit veľa pozitívnej energie, pri pôso-

bení na slovenskom trhu lojálnych a platiacich 

zákazníkov, no a všetkým pracovníkom veľa 

zdravia a úspechov v osobnom živote.

oľga Novotová
Novota Art

spoločnosť baumit dlhodobo, už od svojho 

vzniku, ponúka na slovenskom trhu širokú 

škálu materiálov, ktoré nám dovoľujú reali-

zovať náročné práce v oblasti, v ktorej sa 

pohybujeme – rekonštrukcia a obnova his-

torických, pamiatkovo chránených objektov. 

v súvislosti s firmou baumit sa spájajú kva-

litné materiály v cenovej dostupnosti, ich 

promptné zabezpečenie a široké technolo-

gické zázemie poskytované baumit tímom.

Čo by som popriala spoločnosti baumit pri 

príležitosti oslavy 20. výročia jej pôsobenia 

na slovenskom trhu? aby sme ešte veľa 

spoločnej práce mohli vykonať a odovzdať 

našej budúcej generácii.  

Michal Lang
hiropro, s.r.o.

Doterajšiu spoluprácu s firmou baumit nie je 

možné hodnotiť ináč ako na výbornú. veď 

spoločnosť HiroPro bola ako jedna z prvých, 

ktorá distribuovala prvé výrobky baumitu rea-

lizujúcim firmám. tak ako sa postupne rozširo-

val sortiment výrobkov, tak sa upravovali aj  

dodávateľsko-odberateľské vzťahy. treba 

osobitne vyzdvihnúť, že výrobky suchých zme-

sí prispeli výrazným podielom k zefektívneniu 

a k zvýšeniu produktivity pri realizácii staveb-

ných prác. Čo zaželať do ďalších rokov? nech 

nastúpený trend rozvoja firmy a nových vý-

robkov pokračuje aj naďalej aspoň tak úspeš-

ne ako doposiaľ a my ako predajca staveb-

ných materiálov veľmi radi k tomu prispejeme.
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Pavol Sekera
Sanex, s. r. o 

našu dlhoročnú spoluprácu hodnotím veľ-

mi dobre, s firmou a značkou baumit sa mi 

spájajú vysoko kvalitné  produkty v oblasti 

rekonštrukcií stavieb – sanačné, exteriérové 

a interiérové omietky, farby a iné produkty. 

Pri príležitosti 20 výročia pôsobenia na slo-

venskom trhu prajem spoločnosti baumit 

vysokú kvalitu a inovatívnosť jej produktov 

a všetkým zamestnancom firmy baumit 

prajem veľa pracovných a osobných úspe-

chov.

Tomáš orság
Monolit Slovakia

s baumitom slovensko spolupracujeme od 

jeho vzniku a s potešením, a aj hrdosťou, 

môžem povedať, že naša spolupráca sa 

vždy vymykala z rámca bežného štandar-

du. vašich pracovníkov vnímame nielen 

ako obchodných partnerov, ale mnohých 

z nich aj ako našich priateľov. Úplne prvá 

asociácia, ktorá sa mi v spomienkach na 

uplynulých 20 rokov s baumitom vybaví, je 

„vrecovaná“ a „silovaná“ murovacia malta, 

ktorá v našom okolí v prvej polovici 90-tych 

rokov pôsobila ako produkt z inej galaxie 

a my, ktorí sme ju začali používať, ako mi-

mozemšťania. Dnes, po historicky nie príliš 

dlhej dobe, to považujeme za úsmevné 

a v profesionálnom stavebníctve by už ni-

koho nenapadlo miešať maltu z piesku, 

vápna, vody a trocha cementu...

baumitu, ako značke, prajem, aby bol na-

ďalej nositeľom nových myšlienok a prog-

resu, aby bol minimálne jeden krok pred 

konkurenciou, aby mal dostatok spokoj-

ných zákazníkov a čo najmenej nedobyt-

ných pohľadávok. a baumitu, ako teamu – 

ľuďom, ktorí sú jeho súčasťou, pevné 

zdravie, odvahu a schopnosť zdolávať no-

vé výzvy.

viliam ondrejka
vion, a.s.

spoluprácu so spoločnosťou baumit hod-

notím veľmi pozitívne. Za roky spolupráce 

sme vždy našli spoločné riešenia tak, aby 

bol hlavne spokojný zákazník, a som pre-

svedčený o tom, že sa nám to aj vždy po-

darilo. Do ďalšieho obdobia prajem bau-

mitu veľa, veľa dobrých zákaziek, aby sa 

mohol rozvíjať tak, ako doteraz.
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Jaroslav varga
izola Košice, s.r.o.

spoluprácu s baumitom hodnotím ako dl-

horočné partnerstvo pri napĺňaní potrieb 

zákazníka. na spoločnosti baumit sa mi 

páči, že pozerá do budúcnosti. inovuje 

a prichádza každý rok s novými produktmi. 

k prípadným problémom sa stavia serióz-

ne a konštruktívne. sme radi, že môžeme 

našim zákazníkom ponúknuť kvalitného 

výrobcu, ktorý kráča s dobou a poskytuje 

najnovšie technológie a materiály. Prajem 

všetkým vo firme baumit, aby tento elán 

a tvorivý duch vydržal aj naďalej. 

Rudolf Šuster
Realstav, čachtice s. r. o.

s baumitom sme začali spolupracovať pred 

10 rokmi. spolu sme rástli na slovenskom 

stavebnom trhu. vďaka kvalitným materiá-

lom, inovatívnym technológiám a službám 

baumitu sa nám darí udržať sa medzi naj-

lepšími zhotoviteľmi strojových omietok na 

trhu. vzájomná spolupráca nám nepriniesla 

len skúsenosti v oblasti stavebnej výroby, ale 

aj osobné priateľské vzťahy. baumitu želá-

me, aby v ďalších rokoch nestratil energiu 

a silu v zavádzaní inovácií v stavebníctve 

a aby naďalej bol spoločnosťou, s ktorou 

budeme vždy s radosťou spolupracovať 

ako so silným partnerom, na ktorého sa mô-

žeme spoľahnúť.

ivan Tkáč
oRA Levoča 

s firmou baumit spolupracuje náš reštaurá-

torský ateliér v levoči prakticky od jej prí-

chodu na slovenský trh. veľmi dobre si pa-

mätám presadzovanie produktov firmy 

baumit na historické objekty slovenska prá-

ve cez náš ateliér. odvtedy sme materiály 

firmy baumit úspešne použili pri mnohých 

rekonštrukciách historických objektov na 

slovensku. súčasnú spoluprácu môžem 

hodnotiť ako veľmi dobrú, dá sa povedať, 

nadštandardnú.

Čo popriať? stále sa zvyšujúci počet spokoj-

ných zákazníkov, ktorých spokojnosť sa od-

víja od kvality ponúkaných produktov a ná-

sledne aj ich prijateľnej ceny na slovenskom 

trhu.

Šefkija Tutič
Tyrex, s.r.o.

vzájomná spolupráca so spoločnosťou 

baumit je na vysokej profesionálnej úrovni 

a je povýšená na priateľskú spoluprácu. 

najväčšie šťastie človeka ako podnikateľa 

stretne vtedy, keď má partnera, ako je ko-

lektív spoločnosti baumit, a spoločnými si-

lami prispievajú k rastu svojich spoločností.

Cítime nesmiernu vďačnosť za to, že ste 

súčasťou nášho života. Prajeme vám veľa 

pracovných a osobných úspechov.
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Peter Lipa
jazzman

baumit je pre mňa stabilná značka, ktorú 

poznám snáď už od jej začiatkov. možno sa 

v problematike stavebných materiálov ne-

vyznám, ale keby som mal stavať, tak by 

som si vybral baumit. viem, že v týchto si-

tuáciách ide najviac o kvalitu a cenu, ale ja 

vyznávam ešte jeden nezanedbateľný roz-

mer,  a to sú ľudia.  baumiťáci sú spoľahliví 

a príjemní partneri, a pre mňa je tiež dôleži-

té, že majú radi hudbu. Želám im, aby vydr-

žali minimálne ďalších 20 rokov.

zoltán demján
konzultant, kouč a mentor

Živo si spomínam, keď sme pred vyše 20 

rokmi vo vedení Holcimu (vtedy ešte Hiro-

cem) prijímali ťažké rozhodnutie, a to, či po-

kračovať vo výrobe omietkových zmesí 

v našom závode v rohožníku, alebo výrobu 

zastaviť. bolo nám jasné, že „šuster sa má 

držať svojho kopyta“, a pre nás, výrobcov 

cementu, omietkové zmesi neboli našim 

„kopytom“. napadla nás spásonosná myš-

lienka - vytvoriť spoločný podnik so skutoč-

nými profíkmi na omietkové zmesi. výber 

bol jednoduchý. nikto iný ako baumit nepri-

chádzal do úvahy. vycestovali sme do 

Wopfingu a ponúkli pánovi schmidovi 

priestor na výstavbu moderného závodu 

priamo v rohožníku. krátko na to sa začala 

písať história baumitu na slovensku. bolo to 

jedno z našich najlepších rozhodnutí. bau-

mit na slovensku bol, je a som presvedčený, 

že aj bude veľmi úspešná firma. to však nie 

je samozrejmosťou, nestačí mať špičkový 

produkt a riešenie pre zákazníka. Za celým 

úspechom stojí tím úžasných ľudí. a práve 

im, mojim priateľom by som sa chcel poďa-

kovať za to, že naše spoločné dieťa tak 

krásne vypiplali a prajem im všetko dobré 

do ešte mnohých dvadsaťročných jubileí. 

Andrea Bacová
Fakulta architektúry STU

spolupráca s firmou baumit  a Fakulty ar-

chitektúry má nielen  dlhoročnú tradíciu, 

ale spája sa s množstvom zaujímavých 

projektov, ktoré sme spoločne  zrealizovali.  

snažíme sa takýmto spôsobom prepájať 

univerzitné prostredie s praxou, ale i prax 

s univerzitným prostredím. veľmi ma teší, 

že firma baumit  štedro  a všestranným 

spôsobom  podporuje architektúru a archi-

tektonickú komunitu a rada by som sa jej 

za to aj touto cestou poďakovala, pretože 

architektúra takúto priazeň  potrebuje. 

baumit je  značkou  nielen kvalitných sys-

témových výrobkov,  ale predovšetkým  

spoľahlivých ľudí, ktorí  ju vytvárajú.  bau-

mit-u želám všetko najlepšie ku krásnym 

20-tym narodeninám, aby aj naďalej  

úspešne rozvíjal svojich jednoznačných  

„5 pé“:  prosperitu, profesionalitu , progresív-

nosť , pracovitosť a priateľskú atmosféru. 

NAŠi záKAzNíci  / 20 rokov baumit slovensko 43



Peter halász
riaditeľ, Jaga Group, s.r.o. 

baumit považujem za jednu z „naj“ firiem 

v brandži. každá firma je živý organizmus 

a zároveň je zrkadlom jej vlastníkov, za-

mestnancov, zákazníkov. Z tohto pohľadu 

je baumit inovatívny a konzistentný a v ne-

poslednom rade ľudský. myslím, že tieto 

charakteristiky robia z baumitu presne ta-

kú firmu, akou je. baumitu prajem, aby sa 

nemenil, aby ostal verný svojej idei, smero-

vaniu a to bude preň a aj pre jeho zákazní-

kov najväčšou výhrou.  

Pavol Pokorný
architekt, Pokorny architekti, s.r.o.

20 rokov je baumit na slovenskom trhu, 20 

rokov pracujem ako architekt v slobodnom 

povolaní a z tých 20 rokov rovných 17 spo-

lupracujem so značkou baumit. vy, priate-

lia, ma odborne aj ľudsky sprevádzate po-

čas celej mojej kariéry a vaše produkty sú 

súčasťou mnohých mojich kariérnych 

úspechov. Čo ako by som sa snažil našu 

spoluprácu hodnotiť „objektívne a s kritic-

kým odstupom“, ostáva mi vysloviť len 

úprimné, jednoduché a srdečné „ďakujem 

a na zdravie!“.
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Jan Kubovič
prezident futbalovej akadémie čSFA

v mene futbalovej akadémie ČsFa blaho-

želám k 20. narodeninám spoločnosti bau-

mit a prajem jej aj do ďalších rokov veľa 

úspechov a zdravého života. som rád, že sa 

pred rokmi naše cesty spojili a v mene hes-

la „myšlienky s budúcnosťou“ sme otvorili 

cestu športujúcej mládeži u nás v Česko – 

slovenskej futbalovej akadémii, kde je bau-

mit naším generálnym partnerom a spon-

zorom. naše úspechy sú aj úspechmi 

baumitu. našu spoluprácu hodnotím veľ-

mi kladne, lebo v baumite sa vždy snažili 

o podporu mládeže a riešia všetko ľudsky 

aj srdcom. veľká vďaka, priatelia baumiťá-

ci. Živijó  „20“!

eva Bodnárová
šéfredaktorka

informácie vydavateľstva yUdiNy

musím priznať, že na otázku – čo sa mi 

spája v súvislosti s firmou baumit – mi ako 

prvé okamžite napadne – štrúdľa. viem, 

vyzerá to divne, lebo štrúdľu vo svojom 

produktovom portfóliu baumit nemá (za-

tiaľ). majú množstvo skutočne špičkových 

produktov, vďaka ktorým je možné urobiť 

fasádu nielen funkčne dobrú, ale aj estetic-

ky krásnu.  ale štrúdľa v portfóliu chýba. 

tak si ju dávame raz do roka s tomášom 

seppom v kaviarni v starom meste. Je to 

náš rituál už roky – začal ako pracovné 

stretnutie pri káve (a štrúdli), pokračoval 

bližším zoznamovaním sa s produktami 

baumit a novinkami a teraz sme v štádiu, 

kedy sa o aktivitách firmy rozprávajú dvaja 

priatelia. to mám na baumite najradšej – 

ľudí, ktorí v spoločnosti robia, ktorých už 

poznám a s ktorými sme sa za tie roky do-

pracovali k priateľstvu. niekedy si už tú 

štrúdľu ani nemusím dať a je mi s nimi 

dobre. Dúfam, že to tak bude aj ďalších 20 

rokov – že baumiťáci zostanú takými fajn 

ľuďmi, čestnými v biznise, korektnými vo 

vzťahoch a príjemnými v priateľstvách. to 

by som im priala. a vlastne aj sebe.

Ján M. Bahna, architekt
prezident Spolku architektov Slovenska

baumit sa v priebehu dvoch desaťročí stal 

vďaka kvalite svojich realizácií významnou 

firmou na slovenskom trhu omietok a za-

tepľovacích systémov.  množstvom mimo-

riadnych a náročných fasád najvýznam-

nejších historických objektov a aj inven-

čným prístupom pri zatepľovaní panelo-

vých domov si získali  priazeň obyvateľov 

sídlisk a miest. baumit pristupuje k realizá-

cii vonkajšieho obrazu objektu koncepčne 

a nielen remeselne. spolupracuje s archi-

tektmi, dizajnérmi, stavebnými fyzikmi, 

chemikmi  i technológmi. spätnou väzbou 

si zisťuje aj reakcie konzumentov.  Je to pre 

mňa firma, ktorá je garantom dobrej archi-

tektúry, preto jej prajem ešte veľa príťažli-

vých a originálnych  fasád.
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Inovácie boli od začiatku hybnou silou – akýmsi „motorom“ nášho vývoja. bez inovácie si napre-

dovanie firmy a jej zdravý rast len ťažko možno predstaviť.  Platí to nielen o nových výrobkoch a technológiách. 

Jednou z prvých inovácií, ktorú sme priniesli so značkou baumit na slovenský trh, je technológia strojového omi-

etania, ktorá je už síce dnes považovaná za samozrejmosť, ale bol to práve baumit, ktorý výrazne prispel k ma-

sovému rozšíreniu tejto technológie na slovensku. Ďalšou z významných inovácií je napr. revolučný vysoko paroprie-

pustný tepelnoizolačný systém Baumit open®, alebo najnovší koncept fasádnych farieb pod označením Baumit 

Life, ktorý ponúka až 888 nových farebných odtieňov pre povrchové úpravy fasád. medzi úspechy patrí aj zavedenie 

samočistiacej fasádnej omietky Baumit Nanopor na slovenský trh. náskok vo vývoji v oblasti tepelnoizolačných 

systémov zabezpečuje inovatívna technológia kotvenia tepelnoizolačných platní pomocou lepiacej kotvy Baumit 

StarTrack. vývoj a výskum nových produktov bol posilnený aj otvorením nového Centra pre inovácie v centrále 

baumitu – v rakúskom Wopfingu v roku 2012. Poslednou inováciou z baumit laboratórií je nová technológia “pho-

tokat” použitá pri receptúre samočistiacej omietky nanopor. inovovaný produktový rad Baumit Nanopor pho-

tokat odteraz ponúka ešte silnejší samočistiaci účinok. inovácie počas nášho pôsobenia na trhu stavebných ma-

teriálov posunuli značku baumit medzi špičku v oblasti suchých maltových zmesí a tepelnoizolačných systémov.
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baumit Life
Všetky farby, aké si viete 
predstavitľ

baumit – európsky líder v oblasti fasád a zatepľovania — vám prináša 

novú paletu 888 fasádnych farieb Life pre váš dom. Či si predstavujete 

moderné, energické, pohodové, jemné alebo tradičné farby, life vám 

ponúka všetko v širokej škále odtieňov. okrem toho si môžete vybrať 

z 36 nových trendových mozaikových omietok pre zvýraznenie detailov. 

vaša fasáda tak získa originálny a štýlový vzhľad. vďaka novým farbám 

Life už nemusíte klásť svojej fantázii medze.

baumit coolcolors
Teraz  sýte a tmavé farby Life bez obmedzenia

teraz sa už nemusíte obmedzovať pri výbere farby pre vašu fasádu. coolcolors sú špeciálne upravené sýte a tmavé odtiene exteriérových farieb, ktoré sú 

farebne stále a trvácne. vďaka pridaným špeciálnym pigmentom odrážajúcim viac slnečného žiarenia vrátane jeho tepelnej infračervenej zložky sa vaša 

fasáda napriek použitiu sýtych a tmavých farieb neprehrieva a zostáva rovnako krásna po dlhý čas. vyberte si bez obmedzení zo širokej ponuky 888 farieb 

Life a majte konečne fasádu presne podľa vašich predstáv.

baumit Nanopor photokat
Žiarivo cľistá fasáda s trvalou 
ochranou proti machom a ria-
sam

inovovaný produktový rad Baumit Nanopor photokat odteraz ponú-

ka ešte silnejší samočistiaci účinok. okrem nanotechnológie, ktorá 

zabraňuje usádzaniu anorganických nečistôt, využíva aj fotokatalytický 

efekt, ktorý aktívne chráni povrch fasády pred organickým znečistením 

spôsobeným mikroorganizmami (machy, riasy a pod.). tie sú s pomocou 

katalyzátora, denného svetla a spolupôsobením vetra a dažďa trvalo 

odstránené z povrchu. vaša fasáda tak zostane dlhodobo žiarivo čistá 

a krásna. vyberte si svoj obľúbený farebný odtieň z najširšej farebnej 

kolekcie 888 farieb Baumit Life.

baumit open
Ideálne prostredie pre váš život

tepelnoizolačný systém Baumit open predstavuje dokonalé spo-

jenie vysokej paropriepustnosti, izolácie s jednoduchým spraco-

vaním, revolučnej upevňovacej technológie a inovatívnych povrcho-

vých úprav. Jedným z kľúčových komponentov tohto inovatívneho 

tepelnoizolačného systému sú perforované izolačné dosky, ktoré majú 

približne 4 x vyššiu paropriepustnosť ako klasické polystyrénové fasádne 

izolačné dosky pri zachovaní rovnakých tepelnoizolačných vlastností. 

tepelnoizolačný systém baumit open vytvára trvácnu hodnotu na 

desaťročia.

baumit StarTrack
Revolucľné kotvenie 
tepelnoizolacľného systému

technologickú špičku v kotvení tepelnoizolačných systémov predstavuje 

lepiaca kotva Baumit StarTrack, ktorá je alternatívou klasického kotve-

nia polystyrénových izolačných dosiek pomocou rozperných kotiev. le-

piaca kotva vytvára dodatočný lepený spoj medzi nosným podkladom 

a izolačnými doskami. v plnom rozsahu nahrádza dodatočné mecha-

nické kotvenie rozpernými kotvami. Zároveň eliminuje mnohé problémy, 

ktoré vznikajú pri klasických technológiách. vzhľadom na to, že sa pre 

všetky hrúbky izolantu používa jedna lepiaca kotva, je pri väčších hrúb-

kach tepelnoizolačných dosiek jej použitie tiež ekonomicky výhodné.
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babík tibor / Badiarová Beáta / badžgoň Jozef / Bajnovič Koloman / bakalár Juraj / Bartek Jozef / bilančík marek / 

Blaško Tibor  / blažíček miroslav / Boškovič Milan / brezániová Helena / Brodňan Milan / Cigánek František / csibová 

Jarmila  / Čachanová Daniela / čiljak vladimír / Dinuš emil / diviaková helena / Droják andrej / Ďurajka Ľubomír / 

Ďuratný rastislav / dzurdzíková zuzana  / Feňuš Patrik  / Földesová Katarína  / Frühauf marián / Fussek Ľuboš  / Gažo 

Peter / Gibala Ľubomír / Haluška Ján / havlík ivan  / Hoferová Jana  / holič Marián / Hudec rudolf  / hudy Peter / 

Hulín branislav / chebenová Petra  / Chmeliarová beáta / chorvatovič Jozef / Jankovič radoslav / Jarina Stanislav / 

Javorník Daniel / Jelínková Janka / Jurík Dušan / Katrincová Soňa / klenovská alena / Kočiš Milan / kollerová monika 

/ Komanec Miroslav / korenič róbert / Kováčová Gabriela / kovár milan / Krajčová zuzana  / krebsová emília / Kret-

terová Lívia / kríko martin / Križan Milan / kulifaj richard / Kunáková Gabriela / lachká karin  / Lachký Marián  / 

laurovičová Dagmar / Lesková emília / lieskovec marián / Maliar Slavomír / marek robert / Mátray Róbert  / mieres 

Ján / Mihal Roman / mihál samuel / Mihaľová Jana / michalík Peter / Mináriková Margita  / míšaná alena / Murinová 

zuzana  / nagy Ferdinand / Pagáč Pavol  / Pavleová andrea / Pavlík Anton / Pavlíková Zuzana / Petráš Radovan / Pilko 

Juraj  / Písečný Pavol / Písečný Peter / Plášek Rastislav  / Plátek Jaroslav / Poláček Jozef  / Polák Pavel / Porubčanský 

Milan / Prostinák marián  / Račko Miroslav  / sakáč róbert / Senderáková Katarína  / sepp tomáš  / Schindlerová Si-

mona / smutný Ľuboš / Sofka vladimír / stano miroslav  / Studeničová Blanka / szijarto Ján / Sziráczki Peter / Šarközy 

michal / Ševčík Branislav / Šíra Peter / Škrabák Peter / Šottníková Zdenka / Šramko Ján  / Štefancová monika  / Šteffek 

Jozef / Šubín Zdeno / Šuster Milan / tainová marcela / Talaga Štefan / tandlmayerová Jana / Ťapáková Jana  / tardík 

Jaroslav / Tarkoš Rastislav / tarkoš stanislav / Tešlický Marián / tichý marián / Tomasch Peter  / tomaschová eva  / 

Tonka Ladislav / tóthová Jarmila  / Trojáková claudia / turček Peter / Turský Miroslav / ulický Pavol / Urbančok Tomáš 

/ urík roman / valach Miloš / válek igor / valkovský Patrick / valla radovan / vargovčík Jozef / velšmid Jozef / vlnka 

Marek / vondryska mario / vondrysková zuzana / Zatloukal martin / zechel Ján / Zubák marcel / Žec Patrik
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na PreDCHÁDZaJÚCeJ strane kulturPark, košice / vila, trenčín / bytový dom olive, bratislava / kostol, spišská sobota / bytové domy slnečnice, bratislava / krajský súd, banská bystrica / Polyfunkčný 

objekt, starohájska ulica, trnava / radnica a zvonica, levoča / Polyfunkčný objekt masaryčky, trenčín /  vPravo bytový dom, račianska ulica, bratislava
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vĽavo administratívna budova bsP solutions, bratislava / alCatel, bratislava / mestské vily, bratislava / bytový dom Gaudí, bratislava / Dóm sv. martina, bratislava / nákupné centrum, komárno / rodinný 

dom, bratislava / bytový dom, topolčianska, bratislava / bytové domy, kazanská, bratislava
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bytový dom, koniarekova, trnava / Gymnázium Grösslingová, bratislava / nadstavba bytového domu krasňany, Hubeného, bratislava / tatra City, bratislava / radové domy slnečnice, bratislava / rodinný 

dom, nová stráž / bytový dom, majerníkova, bratislava  / bytový dom, námestie slobody, Zvolen / vPravo rodinný dom, stupava
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vĽavo bratislavský hrad / aquathermal, senec / bytový dom, Západná, trenčín / orange, banská bystrica / Hotel City, bratislava / vusCH, košice / bytový dom slnečná terasa, Žilina / bytový dom, Žitná, 

bratislava
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Už od zacľiatku nášho pôsobenia na trhu sme cítili potrebu neuzatvárať sa vo vlastnej firme, 

ale byť vnímaví a otvorení aj potrebám spoločnosti, našim lokálnym komunitám v rohožníku a lietavskej lúčke či jednotliv-

com. v roku 2004 sme oslovili Centrum pre filantropiu, n.o. s cieľom dať našim snahám v oblasti firemného darcovstva a filan-

tropie určitý systém. Zrodila sa veľmi intenzívna a zmysluplná spolupráca, ktorá trvá dodnes. Za toto obdobie sme spoločne 

podporili takmer 200 verejnoprospešných projektov v celkovej hodnote 200 000 eur. komunitná filantropia, pri ktorej ide 

o priamu podporu vybraných subjektov, smeruje hlavne do regiónov, v ktorých pôsobí naša spoločnosť - rohožník a lietavská 

lúčka. máme tu svoje výrobné závody, čím výrazne ovplyvňujeme zamestnanosť a kvalitu života občanov. 

Baumit grantový program

Jedným z hlavných spôsobov podpory a realizácie pozitívnych zmien v spoločnosti  je naša podpora formou tzv. otvoreného 

grantového programu, s názvom „tu sa nám páči, tu chceme žiť“. východiskom programu  je myšlienka, že ľudia, ktorí sa 

zaujímajú a chcú meniť svet okolo seba, majú možnosť zapojiť sa a získať finančnú pomoc pri zmene svojho okolia. Finančné 

prostriedky rozdeľujeme najprehľadnejším spôsobom – prostredníctvom grantového programu, ktorý má jasne definované 

podmienky a požiadavky a je realizovaný v spolupráci so skúsenou partnerskou organizáciou Centrum pre filantropiu n.o. sme 

hrdí na jeho otvorenosť, efektívnosť, transparentnosť a prístupnosť. uvedomujeme si, že z dlhodobého hľadiska je najlepšou 

cestou podporovať invenčné projekty a aktivity, ktoré menia prostredie a pomáhajú ľuďom a komunitám realizovať  ich plány.

česko-slovenská futbalová akadémia

naša pomoc smeruje aj do podpory detského športu. Za partnera sme si v roku 2010 vybrali úspešnú Česko-slovenskú futba-

lovú akadémiu (ČsFa), ktorá sa pod taktovkou prezidenta akadémie Jána kuboviča venuje systematickej príprave a výchove 

mladých futbalistov z oblasti malaciek a okolia. 

Baumit Plyšová kocka

Prestížna súťaž  baumit Fasáda roka, ktorú organizujeme už od roku 2002, oceňuje najkrajšie fasády objektov za posledné ob-

dobie. súťaž by však nebola úplná bez výnimočnej kategórie baumit Plyšová kocka. Cena baumit Plyšová kocka je ocenením 

s finančnou dotáciou pre ľudí a spoločnosti, ktoré menia „fasádu“ našej spoločnosti k lepšiemu a prispievajú k ľudskosti. Počas 

uplynulých ročníkov súťaže Fasáda roka získali cenu baumit Plyšová kocka nasledovné subjekty: oZ Proti prúdu za projekt 

nota bene, oZ návrat, autistické centrum andreas, oZ Divadlo z Pasáže, nadácia Zachráňme srdce  či nadácia kvapka nádeje.
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“V oblasti darcovstva a charity nie sú žiadne limity. to, akou cestou sa 

rozhodne firma realizovať svoje darcovské ciele, záleží len a len od jej cieľov, kreativity a možno aj odvahy. spoločnosť 

baumit jasne  formuluje svoje očakávania. Chce, aby podpora bola investíciou, nie almužnou.“  

zuzana Thullnerová, riaditeľka centra pre filantropiu n.o.

“Naša firemná filantropia je dôležitým putom medzi fir-

mou a miestom, v ktorom náš podnik pôsobí. máme stanovené sociálne ciele a hľadáme spôsob ako časť peňazí 

môžeme venovať späť komunite, v ktorej pôsobíme.“  

Ľuboš Fussek, riaditeľ Baumit, spol. s r.o.

Tento program je o podpore ľudí, ktorí pomáhajú pri vzniku zmysluplných, funkčných 

verejných priestranstiev miest, kde žijú.

Podporujeme inovatívne projekty verejnoprospešného charakteru, 

ktoré vychádzajú z potrieb miestnej komunity, smerujú k zvyšovaniu kvality života obyvateľov a budú realizované 

formou dobrovoľníckej práce.

www.tusanampacituchcemezit.sk 
www.cpf.sk

Baumit grantový program

Tu sa nám páči, tu chceme žiť
Grantový program baumit pre aktívnych ľudí

v roku 2005 sme vyhlásili prvý ročník grantového programu Tu sa nám páči, tu chceme žiť, ktorý nadviazal na 

úspešnú spoluprácu Centra pre filantropiu s našou spoločnosťou v minulosti.

Základnou misiou programu, ktorú sa už 9. rok snažíme napĺňať, je podporovať organizácie, obce, aktívnych občanov, 

ktorí nezostávajú pri tom, že sú nespokojní vo svojom prostredí, kde žijú, pretože cez starý drevený most sa už nedá 

prejsť, z historicky významného minerálneho prameňa sa nedá napiť či v parku si posedieť na lavičke..., ale rozhodnú 

sa veci zmeniť a využiť na to svoje nápady, vedomosti, zručnosti, schopnosť strhnúť iných ľudí pre dobrú vec... Pod-

porou malých grantov môžeme pomôcť budovať oporné body v našich komunitách. Chceme, aby verejné priestran-

stvá spĺňali predstavy tých, pre ktorých majú aj inú ako úžitkovú hodnotu. Často je to hodnota umelecká, estetická, 

ale aj hodnota symbolická, či hodnota presahujúca vieru, tradíciu, alebo len dobrý pocit. sme radi, že sa ľuďom páčia 

miesta, kde žijú.
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“Pomáhat pri menších komunitných projektoch považujem za veľmi dôležité, 

pretože pomoc prichádza omnoho rýchlejšie a cielenejšie než pri inej forme financovania (napr. 

zo štátneho rozpočtu, z eu fondov, ministerských kapitol.). Je to pružný spôsob, ako podporiť 

menšie, ale pre ľudí žijúcich v danom regióne dôležité projekty. Je príjemné vidieť vynovené 

detské ihrisko, osadené nové informačné tabule pri náučnom chodníku, zveľadené zvoničky či 

studničky. aj takú maličkosť, ako je  oprava schodov do kostolíka, domáci ocenia. Preto má naša 

podpora a práca zmysel.”

eva Tomaschová, Baumit, spol. s r.o.

“Pomáhatľ tým, ktorí to potrebujú, a tiež podporovanie rôznych verejno-

prospešných projektov obcí či lokálnych komunít, považujem za veľmi dôležité a zmysluplné. 

spoločenská zodpovednosť firmy však nemôže zostať len akýmsi širším Pr, musí byť real-

izovaná úprimne a z presvedčenia. vďaka našej dlhoročnej snahe a spolupráci s najrôznejšími 

skupinami ľudí sa zrodili nové vzťahy a aj mnohé priateľstvá. to je pridaná hodnota, ktorá dáva 

tejto činnosti hlbší zmysel.”

Tomáš Sepp, marketingový riaditeľ, Baumit, spol. s r.o.
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5
Úprava oddychových zón a prístupu k Hájskym vodopádom 

obec háj / obec Háj 

Dobrovoľníci obce opravovali a sprístupňovali chodníky, ktoré boli poškodené záplavami. takto zabezpečili bezpečnejší 

prístup ku Hájskym vodopádom. Pri najväčšej kaskáde sú oddychové zóny s lavicami a stolmi, ako aj vyhradené 

miesto pre ohniská. 

6 

Obnova studne Oresta Dubaya
obec Stakčín / obec stakčín 

v spolupráci s obcou stakčín zrealizovala správa národného parku Poloniny obnovu studne, ktorá nesie meno 

významného slovenského grafika oresta Dubaya. 150 rokov stará studňa bola zasypaná. návštevníci národného 

parku ju môžu po rekonštrukcii zhliadnuť v chotári zaniknutej obce veľká Poľana po cyklotrase Zelený bicykel r61.

7 

Pajštúnsky rínek - verejný park v Borinke
občianske združenie Pajštún / obec borinka 

aby sa deti vybláznili v príjemnom, inšpiratívnom a zdravom prostredí, rozhodli sa dobrovoľníci združenia svojpomocne 

vybudovať verejný, zelený parčík s detským ihriskom.  verejný park nazvali 
“
Pajštúnsky rínek.” tu sa snažia vytvoriť 

verejný park so zdravou zeleňou, pôvodnými drevinami a jedlými kríkmi, ktoré korešpondujú s faunou a flórou malých 

karpát. 

8 

Vycľistenie pramenľa “VERA”  a oprava informacľnej tabule
obec vígľašská huta - Kalinka / obec slatinské lazy 

už uhorský magnát kiss mihály vedel oceniť a zarobiť na minerálnom prameni vera. v roku 1883 ju začal plniť a ex-

pedoval nielen v uhorsku, ale až do zámoria – egypta, Chile, brazílie, usa...

Dnes sa už prameň nevyužíva na komerčné účely, ale miestni ľudia ju stále pijú a naberajú do zásoby.

Prameň však nutne potreboval vyčistiť, vymeniť prítokové potrubie a upraviť jeho okolie.

1. 
Pokracľovanie obnovy Kostola sv. Jána Krstitelľa v Modre
združenie záchrany cirkevných pamiatok v Modre / modra

kostol sv. Jána krstiteľa v modre je národnou kultúrnou pamiatkou. v rámci podpory boli realizované: dokončenie 

generálnej opravy strechy, odstránenie drevín a náletov v blízkosti kostola, vyčistenie betónového žľabu po obvode 

objektu, osadenie čapových značiek pre stanovenie príčin statických porúch a zreštaurovanie piatich kusov drevených 

parapetov na empore.

2. 
Život na vode
Marián Fačkovec / obec Zálesie 

v lodenici v Zálesí sa stretávajú dobrovoľníci a milovníci vody. Pravidelne športujú či čistia brehy a vodu. veď kto 

by odmietol povoziť sa po malom Dunaji na pramici či loďke? vďaka podpore mohli postaviť, vytvoriť a osadiť tri 

informačné tabule s informáciami o živočíchoch a rastlinách, ktoré v danej lokalite žijú.

3. 
Pod zem za umením 

Legálne graffiti zóny, občianske združenie / bratislava / sídlisko Petržalka 

aj keď je mnoho ľudí z počarbaných ulíc a budov znechutených, chceli sme pomôcť ukázať, že toto pouličné umenie 

má v meste svoje miesto. maľba stvárňuje životy cyklistov, korčuliarov, dobrovoľníkov a všetkých tých, ktorým toto 

mesto nie je cudzie. maľba zároveň prispieva k propagácii neformálneho združenia dobrovoľníkov, ktorí sa starajú 

o čistotu hlavného mesta - Zelenej hliadky.

4
Cyklotrasy Banská Belá 

obec Banská Belá / obec banská belá 

Cykloturistika je na slovensku čoraz populárnejšia a obľúbenejšia. aj v obci banská belá sa rozhodli vybudovať sieť 

značených cyklotrás pre horských cyklistov. Podporená bola výstavba troch cyklotrás: beliansky okruh, okruh Gas-

torne, okruh masaryk. upravili terén a označili 41 km cyklotrás.



NAŠA PoMoc  / 20 rokov baumit slovensko 8180 NAŠA PoMoc  / 20 rokov baumit slovensko

13 

Mlyn pre všetkých
občianske združenie kRaj / obec ožďany 

Členovia združenia od roku 2007 rekonštruujú miestny tristoročný barokový vodný mlyn v obci ožďany. mlyn sa vďaka 

týmto dobrovoľníkom stáva miestom komunity, tak ako to bolo po stáročia. už osem rokov tu organizujú akcie zam-

erané na obnovu tradičných remesiel  — keramiky košikárstva  — a iné kultúrne podujatia. mlyn bol zrekonštruovaný 

zvonku i zvnútra. 

14
Obnova obecnej cľasti Rivenľ
obec Teplička / teplička 

obec teplička leží juhovýchodne od spišskej novej vsi na východnom úpätí Ježovej hory. v projekte revitalizovali 

vidiecku zónu v centre obce. vďaka šiestim dobrovoľníkom a štyrom miestnym remeselníkom opravili dve pôvodné 

drevené vodné nádrže a tri drevené žľaby. v centre obce vytvorili oddychový priestor s hojdačkami a lavičkami. 

15
Chlebová pec vo Vydrove 
vydra - vidiecka rozvojová aktivita  / lesnícky skanzen vo vydrovskej doline 

skupina mladých dobrovoľníkov pomáha rozvoju mikroregiónu Čierny Hron vybudovaním rôznych objektov vo 

vydrovskej doline. Podporené bolo dokončenie záchrany tradičnej chlebovej pece, ktorá bola prenesená a nanovo 

postavená v areáli lesníckeho skanzenu vo vydrovskej doline. 

16
Mobilné záhrady 2014
vnútroblok, občianske združenie / bratislava 

mobilné záhrady sú príjemné susedské priestory, ktoré dočasne obsadzujú nevyužívané pozemky.  aby viac ľudí žijúcich 

v bratislave malo možnosť vypestovať si vlastnú zeleninu, spoznať susedov, ukázať svojmu dieťaťu, ako vyzerá ras-

túci hrášok a zažiť pocit podieľania sa na zlepšovaní svojho mesta.

9 

Opravme si fontánu
divadlo z pasáže, n.o. / banská bystrica 

Divadlo z Pasáže je profesionálne komunitné divadlo, ktoré ako jediné svojho druhu na slovensku pracuje s ľuďmi 

s mentálnym postihnutím. vo svojich priestoroch v Divadle z Pasáže, v Dennom centre divadla a v Chránenom bývaní 

budujú medzinárodné centrum pre umenie, ktorého súčasťou je veľká záhrada. Zrekonštruovaním starej historickej 

fontány obnovili ducha tejto záhrady. 

10 

Vtácľkárske mólo
združenie Slatinka / Zvolen 

Združenie slatinka dlhodobo drží ochrannú ruku nad mestským parkom lanice.  Základom parku sú zvyšky prírodných 

spoločenstiev, ktoré tu zostali po rieke Hron, ktorá tu kedysi tiekla. Žije tu množstvo vzácnych druhov organizmov: huby, 

hmyz, obojživelníky a vtáci. Dobrovoľníci vytvorili mólo pre ornitologické pozorovanie vtáctva, lavičku v blízkosti jazierka 

a vtáčie búdky. 

11 

Umelecká  záhrada
divadlo Pôtoň, n. o. / obec bátovce 

Divadlo Pôtoň je nezávislá skupina divadelných tvorcov z celého slovenska. v roku 2008  získali do 30-ročného bez-

platného prenájmu budovu v bátovciach. tu chcú vytvoriť Centrum umenia a kreativity.

Dobrovoľníci tu vďaka podpore vybudovali drevené pódium, kultivovali zatrávnenie záhrady a drevín a osadili lavičky. 

12 

Kompa s vlastnou obsluhou
obec Ptrukša / Ptrukša 

obec Ptrukša leží na cípe juhovýchodného slovenska. v obci je jazero Palagča o rozlohe 2,5 ha, na ňom dobrovoľníci 

vybudovali prepravné zábavné zariadenie: kompu. kompa funguje na princípe ľudskej sily, je bezpečná a svojou 

konštrukciou jedinečná. kompa premáva po vyznačenej dráhe medzi brehom jazierka a ostrovčekom, t.j. cca 70 m.
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ľDakujeme! na záver sa chceme poďakovať aj všetkým naším významným súčasným i bývalým dodávateľom a obchodným partnerom, 

ktorí sú súčasťou nášho úspechu. aj vďaka nim sa značka baumit stala synonymom kvality, spoľahlivosti a dlhodobých dobrých vzťahov.

aDam a sYn s.r.o. / ALKiN, s.r.o. / austrotherm, s.r.o. / Baumit Beteiligungen Gmbh / baumit kft. / BAyeR, spol. s r.o. / 

be Cool, s.r.o. / BeUMeR Maschinenfabrik Gmbh / bnt attorneys-at-law, s. r. o. / calmit, spol. s r.o.  / Cementáreň lie-

tavská lúčka a.s. / centrum pre filantropiu, n.o. / CnDD spol. s r.o. / connex Marke-ting Gmbh / CoPY Print bratisla-

va, s.r.o. / dhL express (Slovakia), spol. s r.o. / Dolkam Šuja a.s. / doW europe Gmbh / Dušan Peňaška - DuJa - trans 

/ eJoT SLovAKiA, s.r.o. / eva bodnárová YuDinY e / Fakulta architektúry STU v Bratislave / Fol-kontakt s.r.o. / 

Franz Toifl e.U. / Gemma sYstems, s.r.o. / GfK Slovakia, s.r.o. / GuPress, s.r.o. / hauerland spol. s r.o.  / Holcim (sloven-

sko), a.s. / i + i print, spol. s r.o.  / imaD - a, s.r.o. / J. christof Gmbh / JaGa GrouP, s.r.o. / Ján Špoták / Jaroslav labuda 

/ Jozef Ritomský / JuDr. eva káčerová / Juraj Federmayer - Autodopravav / kami trans, s.r.o.  / KRediT AUdiT s.r.o. / 

lkW Walter internationale transportorganisation aG / Lorencic Bauservice, s. r. o.  / loWe GGk s.r.o. / LUMA - SK, spol. 

s r. o. / m + s transPort, s.r.o. / MediA/JUveN, spol. s r.o. / meGa & loman, s.r.o. / Microsoft Slovakia s.r.o. / miroslav 

Dudo–vmD / Mondi Bags Austria Gmbh / mondi Gradisac srl / MoNTáŽe Trenčín, a.s. / m-tec CZ, s.r.o.  / MUReXiN AG 

/ obedience, s.r.o. / oMv Slovensko, s.r.o. / orange slovensko, a.s. / Peter Jánoš / Peter vandák / Porsche inter Auto Slo-

vakia, spol. s r.o. / QtD spol. s r.o. / RKd, spol. s r.o. / rvs, a.s. / SAiNT-GoBAiN AdFoRS cz, s.r.o. / segezha Packaging, 

s.r.o. / SeGGA, s.r.o. / slovak telekom, a.s. / SoFTiP, a. s. / stavebná fakulta stu v bratislave / Swan, a.s. / ŠPeD-trans 

levice, a.s. / Tatra banka, a.s. / toifl slovakia transport, spol. s r.o. / vedeS, s.r.o. / vladimír Holič / vydAvATeĽSTvo eU-

RoSTAv, spol. s r.o. / W Press, a.s. / Wacker chemie AG / Wopfinger baustoffindustrie GmbH


