
 
 
Milí zákazníci, 
 
v súvislosti s blížiacim sa záverom roka a s tým spojeným sviatočným obdobím by sme Vás 
radi informovali o zmenách v prevádzke našich výrobných závodov a oddelení odbytu a 
expedície v tomto čase, aby ste si mohli včas naplánovať všetky aktivity, pokiaľ Vám Vaše 
pracovné povinnosti neumožnia využiť sviatočné chvíle na prelome rokov na oddych a 
odpočinok. 

V termíne od 21. decembra 2019 do 6. januára 2020 je v spoločnosti Baumit plánovaná 
celozávodná dovolenka, spojená s odstávkou výroby a obmedzením expedície našich 
výrobkov. 

VIANOČNÉ A NOVOROČNÉ SVIATKY V BAUMITE 

 Posledným riadnym pracovným dňom v roku 2019 bude štvrtok 19. decembra 2019, 
prvým riadnym pracovným dňom v roku 2020 bude utorok 7. januára 2020. 
 

 V čase od 21.12.2019 do 31.12.2019 budú dodávky všetkých materiálov z našich 
výrobných závodov úplne zastavené. 
 

 Pohotovostná služba na oddeleniach odbytu a expedície v Rohožníku a Lietavskej 
Lúčke bude zabezpečená nasledovne: 
V roku 2019: v termíne 20.12.2019 v čase od 7:00 do 11:00 hod. 
V roku 2020: v termíne 2. - 3.1.2020 v čase od 7:30 do 12:00 hod. 
 

 Oddelenie technického poradenstva a naše poradenské centrá budú zatvorené v 
termíne od 20. decembra 2019 od 12:00 hod. Od utorka 7. januára 2020 budeme 
opäť pripravení podporiť našim servisom Vašu prácu. 

OBJEDNÁVKY A DODÁVKY POČAS SVIATKOV 

 Vrecované a voľne ložené materiály 
 
Pokiaľ si želáte dodanie suchých zmesí ešte pred vianočnými sviatkami, posledný 
možný termín doručenia objednávky je najneskôr do:  
- 13.12.2019 do 10:00 hod. - voľne ložené* 
- 18.12.2019 do 16:00 hod. – vrecované 
 
Pokiaľ si želáte, aby boli Vaše objednávky voľne ložených materiálov vybavené k 
Vašej plnej spokojnosti aj počas pohotovostnej služby, posledný možný termín 
doručenia Vašej objednávky je nasledovný: 
- voľne ložený materiál - stavanie sila: najneskôr do 11.12.2019 do 10:00 hod.* 
- voľne ložený materiál - dofuk sila: najneskôr do 13.12.2019 do 10:00 hod* 

Dodávky vrecovaných materiálov zabezpečíme počas pohotovostnej služby podľa 
Vašich požiadaviek. 

*V prípade požiadavky na dodávku suchých zmesí, ktoré neboli objednané alebo nahlásené 
na naskladnenie v stanovenom termíne, konzultujte, prosím, Vašu požiadavku s oddelením 
odbytu. 



 

 
 

 
 

 Povrchové úpravy vo vedrách 
 
Príjem objednávok povrchových úprav vo vedrách bude prebiehať do 18.12.2019 do 
10:30 hod. Takto objednané materiály budú dodané do 20.12.2019. 
 
V termíne od 23.12.2019 do 6.1.2020 bude príjem objednávok úplne zastavený. 
 
Opätovné prijímanie objednávok povrchových úprav vo vedierkach bude možné od 
7.1.2020 od 7:30 hod. 

 

Zohľadnite, prosím, uvedené skutočnosti pri plánovaní a realizácii Vašich obchodných aktivít 
v tomto období, aby obmedzenia spojené s vianočnými a novoročnými sviatkami ako aj 
nevyhnutným obmedzením výroby a expedície nijako nenarušili chod Vašich firiem. 

 

Na záver by sme sa Vám chceli poďakovať za príjemnú a vždy inšpiratívnu spoluprácu počas 
celého roka 2019. Želáme Vám pokojné Vianoce plné pohody v kruhu Vašich blízkych a 
tešíme sa na ďalšie stretnutia v roku 2020. 

 
S priateľským pozdravom 

 

Rastislav Plášek                                                                                                
obchodný riaditeľ 

 

Karin Lachká 
riaditeľ kontrolingu a logistiky 

 


