
 

 

 
Mapei: 85 rokov a pohľad upretý do budúcnosti 

Nadnárodná skupina, ktorá je špičkou v oblasti stavebnej chémie, bola 
založená vo februári 1937 v Miláne 

 
 
Ivánka pri Dunaji, 22. februára 2022 - Píše sa rok 1937 a Rodolfo Squinzi so siedmimi zamestnancami a 
podporou manželky Elsy zakladá na predmestí Milána podnik na výrobu stavebných materiálov. Takto 
vznikla firma Mapei - Materiali Ausiliari Per l'Edilizia e l'Industria - a vydala sa na cestu, ktorá ju priviedla 
k statusu nadnárodnej spoločnosti presadzujúcej taliansku precíznosť po celom svete. 

O osemdesiatpäť rokov neskôr rozprávajú príbeh spoločnosti Mapei fakty a čísla: tri generácie 
podnikateľov, obchodné prevádzky v 57 krajinách, viac ako 20 produktových radov, pokrývajúcich 
všetky potreby stavebníctva, 84 výrobných závodov, tržby vo výške 2,8 miliardy eur a takmer 
jedenásťtisíc zamestnancov. 

Prozreteľnosť a vášeň Giorgia Squinziho, ktorý stál na čele spoločnosti od roku 1984 do roku 2019, 
neustála podpora jeho sestry, právničky Laury Squinziovej, a prehľad jeho manželky Adriany, riaditeľky 
marketingovej a komunikačnej stratégie, razili cestu vpred a vytvorili základy, ktoré sú dnes pevnými 
piliermi skupiny: Internacionalizácia, výskum a vývoj, špecializácia a udržateľnosť. Aj podpora kultúry 
a športu napomohla vzniku úzkych väzieb medzi obchodnými operáciami, okolitým regiónom a 
samotnou spoločnosťou. Väzby, ktoré sú z globálneho hľadiska aj naďalej najvýraznejšou črtou 
spoločnosti. 

Od roku 2019 je právnička Laura Squinziová predsedníčkou predstavenstva, ktorého súčasťou sú aj 
Veronica a Marco Squinziovci ako generálni riaditelia skupiny a Simona Giorgettová. 

„Tento dôležitý míľnik vnímame skôr ako štartovaciu čiaru. Sme pripravení čeliť novým výzvam, 
pretože vieme, že sa môžeme spoľahnúť na tím najvyššieho kalibru,“ hovorí Veronica Squinziová. 
„Mapei je spoločnosť, ktorá má srdce v Taliansku a oči na celom svete. Odkedy náš starý otec v roku 
1974 urobil ten historicky prvý krok a postavil atletickú dráhu pre olympijské hry v Montreale, nikdy 
sme neprestali investovať do nových trhov. Dnes máme 91 dcérskych spoločností v 57 krajinách a 
nemáme v úmysle sa zastaviť. Nedávno sme získali francúzsku spoločnosť Resipoly a v súčasnosti 
staviame päť nových závodov od Spojených štátov po Čínu.“  

Marco Squinzi ďalej dodáva: „Naša úprimná, hlboká angažovanosť v oblasti inovácií a výskumu je 
stále hlavnou súčasťou stratégie celej skupiny. Sme chemická spoločnosť vyrábajúca produkty pre 
stavebníctvo a cieľom našich 32 výskumných laboratórií je prichádzať so špičkovými produktmi, aby 
bol tento sektor čoraz udržateľnejší tým, že sa zameriame na trvanlivosť a kvalitu. Veríme, že 
predĺženie životného cyklu existujúcich budov je najlepším spôsobom, ako spotrebovať menej 
zdrojov a produkovať menej skládkového odpadu. Taktiež sa zaväzujeme využívať čoraz viac surovín 
s nízkym vplyvom na životné prostredie alebo druhotné suroviny, aby sme podporili obehové 
hospodárstvo. Zároveň sa snažíme znížiť používanie nebezpečných látok na minimum, aby sme 
chránili nielen životné prostredie, ale aj zdravie pracovníkov." 

Existuje nespočetné množstvo projektov a iniciatív, v ktorých zohráva Mapei vedúcu úlohu pri 
podpore rozvoja komunít na celom svete: od modernizácie ikonických budov, ako sú Guggenheimovo 
múzeum v New Yorku, opera La Scala v Miláne a Koloseum v Ríme, cez výstavbu veľkých infraštruktúr, 
ako je Panamský prieplav, až po účasť spoločnosti na veľkých futuristických projektoch ako „Arena del 
Futuro“, inovatívnom projekte ekomobility po trase diaľnice A35 Brebemi v Taliansku, založenom na 
dynamickom indukčnom elektrickom dobíjaní. 



 

 

Mapei sfukuje osemdesiatpäť slávnostných sviečok, obzerá sa za vlastnou históriou, no 
predovšetkým hľadí do budúcnosti a prijíma nové výzvy s odhodlaním, vášňou, vysokou úrovňou 
špecializácie a profesionalitou, ktorou sa spoločnosť a jej ľudia vždy vyznačovali. 

 

 

 
 
O spoločnosti Mapei 
Spoločnosť Mapei, založená v roku 1937 v Miláne, je jedným z popredných svetových výrobcov chemických 
výrobkov pre stavebníctvo a podieľa sa na výstavbe najvýznamnejších architektonických diel a infraštruktúrnych 
projektov na celosvetovej úrovni. S 91 dcérskymi spoločnosťami v 57 krajinách a 84 výrobnými závodmi 
pôsobiacimi v 35 krajinách má skupina približne 11 000 zamestnancov po celom svete. V roku 2020 zaznamenala 
spoločnosť Gruppo Mapei konsolidovaný obrat vo výške 2,8 miliardy eur. Za jej úspechom stojí predovšetkým 
špecializácia, internacionalizácia, výskum a vývoj a udržateľnosť. 
 
 


