
BUDÚCNOSŤ ZNAMENÁ 
SAINT-GOBAIN

V roku 2015 skupina oslavuje 350 rokov svojej existencie, 
čo predstavuje 350 dôvodov, prečo naďalej veríme 
v jej budúcnosť. Saint-Gobain je dnes vďaka svojim 

skúsenostiam a schopnosti neustále inovovať svetovým 
lídrom na trhoch habitat a v oblasti stavebníctva. 

Navrhuje, vyrába a distribuuje vysoko účinné stavebné 
materiály, ktoré poskytujú inovatívne riešenia reagujúce 

na výzvy rastu, energetickej efektivity a ochrany 
životného prostredia. Obrat skupiny ročne dosahuje 
42 miliárd eur. Saint-Gobain pôsobí v 64 krajinách 

a má takmer 190 tisíc zamestnancov.

Viac informácií nájdete na
www.saint-gobain.sk

SAINT-GOBAIN GENERAL DELEGATION
Počernická 272/96, 108 03 Praha 10 - Malešice

Česká republika
Tel.: +420 296 411 777, Fax: +420 296 411 790

NED NOSICE – Nízko energetický víkendový dom v Nosiciach. Na súťaži BEFFA 2012 stavba 
získala ocenenie najlepšia česko-slovenská drevostavba.

Meinl Residence – Polyfunkčný komplex 
v Bratislave získal v súťaži Stavba roka 
2014 cenu Prvej stavebnej sporiteľne, a.s. 
BYTOVÝ DOM ROKA 2014.

Nadácia Saint-Gobain (SAINT-GOBAIN 

INITIATIVES) podporuje projekty 

navrhnuté zamestnancami,  

a to v troch oblastiach:

 ● podpora pracovných príležitostí pre mladých ľudí,

 ● skvalitnenie alebo renovácia sociálneho bývania 

vo všeobecnom záujme,

 ● znižovanie spotreby energie a ochrana životného 

prostredia v oblasti sociálneho bývania.

V roku 2014 sme podporili projekt domu na polceste 

Květná zahrada v obci Květná u Svitav. Květná 

zahrada pomáha mladým ľuďom, ktorí po dosiahnutí 

plnoletosti opúšťajú detské domovy alebo sa kvôli 

svojmu pohnutému detstvu vracajú z nápravných 

zariadení pre mladistvých, či z výkonu trestu odňatia 

slobody. Dom na polceste tiež ponúka útočisko 

mladým ľuďom v náročnej životnej situácii – bez 

prístrešia, potrebnej pomoci a podpory.

www.kvetnazahrada.cz

V roku 2015 podporíme stavbu azylového domu 

BabyBox, ktorý má ponúknuť matkám v ťažkej 

situácii priestor, v ktorom môžu so svojim dieťatkom 

krátkodobo zostať, a nájsť tak riešenie svojich 

problémov. Snahou je ponúknuť matkám v núdzi 

i inú možnosť pomoci než odložiť svoje bábätká 

do babyboxov.

www.babybox.cz

Podporujeme 
neziskové organizácie

Zaujímavé 
referenčné stavby

Panorama City - Polyfunkčný 
komplex na nábreží Dunaja 

predstavuje modernú architektúru 
21.storočia, vysokú kvalitu 

bývania pre rodiny aj jednotlivcov, 
všestrannú občiansku vybavenosť 

a zmenu pohľadu na život v centre 
Bratislavy.



 ● Bola založená vo Francúzsku v roku 1665 za vlády 

Ľudovíta XIV,

 ● v roku 1684 dodala 357 zrkadiel pre Zrkadlovú sálu 

vo Versailles,

 ● pôsobí v Nemecku od roku 1853, v Taliansku od 

roku 1889, v Španielsku a Beneluxe od roku 1904, 

v Brazílii od roku 1937, v USA od roku 1967,  

v Českej republike od roku 1992.

Viete, že skupina Saint-Gobain:

 ● vyrába automobilové sklo pre každý druhý 

automobil v Európe,

 ● je najväčším svetovým výrobcom v oblasti 

izolačných materiálov, sadrokartónových 

konštrukcií, potrubných systémov z tvárnej liatiny 

a lepiacich materiálov na obklady,

 ● je najväčším európskym výrobcom v oblasti 

fasádnych omietok,

 ● stojí pri zrode najnovších trendov vo výrobe. 

Každý priaty produkt vyrábaný v súčasnosti 

v Saint-Gobain, ešte pred 5-timi rokmi neexistoval.

Skupina Saint-Gobain patrí medzi 100 

najinovatívnejších spoločností na svete. 

(Thomson Reuters, 2011)

Skupina Saint-Gobain patrí medzi 100 

najväčších priemyselných korporácií sveta.

Skupina Saint-Gobain patrí medzi 

100 najlepších zamestnávateľov.

(Universum, 2014)
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Saint-Gobain pôsobí na Slovensku od roku 1995 

prostredníctvom akvizícií a modernizácii miestnych 

spoločností.

Skupinu Saint-Gobain v rámci SR tvorí:

(údaje za rok 2014)

spoločnosť

výrobné
závody

zamestnancov
približne

mil. EURobrat

značiek

Výroba a spracovanie plochého skla pre 

automobilový priemysel a pre stavebníctvo

Výroba stavebných produktov 

(izolácie, fasády, suchá výstavba, akustické 

systémy, vodovodné a kanalizačné systémy)

Skupina 
Saint-Gobain

Skupina 
Saint-Gobain v SR

Oblasti aktivít 
Saint-Gobain v SR


