
Moderná stavba 2017 
Tradične sa v Žiline v hoteli Slovakia konalo stretnutie odbornej verejnosti pod názvom Moderná 
stavba. Stavebné firmy predstavovali svoje produkty, odovzdávali poznatky a skúsenosti. Zástupcovia 
firiem prezentovali formou prednášky, konzultácií, prospektov a videa. Žiaci III.D  triedy (Zlatica 
Briestenská, Daniela Majáková, Mário Fraštík) pod vedením Ing. Vankušovej absolvovali blok 
odborných prednášok.  
Zúčastnili sa spoločnosti: 

 Bramac - strešné systémy, spol. s.r.o. 
 Baumit, spol s.r.o. 
 J.A.P.Slovakia,s.r.o. 
 Maslen s.r.o. 
 ECLISSE Slovakia, 

s.r.o. 
 ROCKWOOL 

Slovensko, s.r.o. 
 Geberit Slovensko, 

s.r.o. 
 Kerkotherm, a.s. 
 ArcelorMital....... 

 
 
 
 
 
 
 
 



Spoločnosť BRAMAC  
V roku 1967 si firma Bramac Dachsysteme International vybudovala svoj prvý závod na výrobu 
strešných krytín v rakúskom Pochlarne. Táto firma začala na našom trhu pôsobiť už v roku 1991 a o tri 
roky bola na Slovensku založená spoločnosť Bramac strešné systémy, s.r.o. sídliaca v Bratislave.     V 
roku 1996 začala firma budovať svoj závod na Slovensku. Závod je v Ivanke pri Dunaji a jeho 
slávnostné otvorenie bolo dňa 24. septembra 1997. Predstavili tradičný sortiment škridiel, ale aj 
novinky. 

 

Spoločnosť Baumit 

Charakterizuje ju heslo - tradícia, ktorá má budúcnosť. To, čo sa začalo v r. 1810 stavbou pece na 
pálenie vápna, vyústilo neskôr do jednej z najúspešnejších značiek stavebných materiálov v Európe. 
Na základe kooperácie dvoch významných výrobcov stavebných materiálov v Rakúsku vzniká v r. 
1988 značka Baumit. V našom regióne je poradenské centrum v Lietavskej Lúčke. Pravidelne tu 
absolvujeme odborné prednášky. 

 

Lietavská Lúčka - 
poradenské centrum, 
kde vystavujú vzorky 
v reálnych farbách. 
Radi poradia a 
poskytnú odbornú 
pomoc.  
 



  Spoločnosť ECLISSE 

        Interiérové stavebné puzdrá pre posuvné dvere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecoizolácia - ROCKWOOL 

 

 

  

 

 

  

Všetko sa začalo koncom 80. rokov 20. storočia, keď 
sa obchod založený v 60. rokoch postupne začal 
špecializovať na výrobu kovových posuvných 
systémov pre dvere a okná. Rozhodnutie oddeliť 
výrobu od pôvodnej spoločnosti De Faveri S.r.l. 
umožnilo sériový vývoj nového produktu - systémov 
pre stavebné puzdrá pre dvere zasúvajúce sa do steny.

  

Spoločnosť Ecoizolacia, spol. s r.o. bola 
založená v roku 2012 a špecializuje sa na oblasť 
predaja stavebných a izolačných materiálov. 
Ich cieľom je neustále prispôsobovať portfólio 
výrobkov v danej oblasti potrebám spotrebiteľov 
a prinášať kvalitu a služby, ktoré vedia oceniť aj 
tí najnáročnejší zákazníci. 

 



Spoločnosť MASLEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spoločnosť ArcelorMittal  

Všetky prezentácie boli zaujímavé, žiaci mali možnosť pozorovať spôsob vedenia prednášky, 
zhodnotiť prednes, obsah a štýl. Ďakujeme organizátorom Modernej stavby 2017 za pozvanie.  

V Žiline dňa 12.10.2017 Ing. Dagmar Vankušová 

 

 

Spoločnosť MASLEN začala svoju pôsobnosť na 
slovenskom trhu v roku 2003. Spoločnosť sa zaoberá 
výrobou strešných krytín a trapézov z plechu, spracovaním 
pozinkovaných a lakoplastovaných plechov. Firma 
disponuje najmodernejšími technologickými zariadeniami v 
dvoch nových moderných závodoch - v Badíne pri Banskej 
Bystrici a v Nadlaku pri Arade v Rumunsku. V Českej 
republike otvorila spoločnosť 3 prevádzky a to v Brne, 
Jihlave a Zlíne, a v roku 2015 sa spoločnosť etablovala aj v 
Brunn am Gebirge v Rakúsku. 

.  

ArcelorMittal je najväčší svetový výrobca a distribútor ocele. 
Zamestnáva viac ako 320.000 zamestnancov vo viac ako 60 
krajinách sveta. ArcelorMittal je na vedúcich pozíciách na 
všetkých celosvetových trhoch zahrňujúcich automatizáciu, 
stavebníctvo, domáce spotrebiče a balenia. Skupina je na 
popredných priečkach v R&D a technológiách, udržuje 
značný safety stock a má vybudovanú širokú distribučnú sieť. 


