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 Súťaž Hrdinovia budúcnosti pozná svojich víťazov
Bratislava – 8. jún 2015 - Spoločnosť BASF v tomto roku oslavuje 150.
výročie. Od svojho založenia prešla veľký kus cesty. S viac ako 350
výrobnými závodmi a 6 závodmi typu Verbund po celom svete sa z
nej stala svetovo najväčšia chemická spoločnosť – minulý rok jej obrat
dosiahol rekordných 74,3 miliárd eur a vytvorila čistý zisk 5,2 miliárd
eur.
Prostredníctvom vedy a inovácií BASF umožňuje svojim zákazníkom
reagovať v takmer každom priemyselnom odvetví na súčasné i
budúce potreby spoločnosti a jej produkty a riešenia prispievajú k
zachovávaniu zdrojov, zaisťovaniu výživy a zlepšovaniu kvality života.
„Chémia bola, je a bude pre priemysel kľúčové odvetvie. Identifikácia
sociálnych trendov a požiadaviek, stanovenie riešení pomocou
výskumu a vývoja a inovácie pre zlepšovanie života ľudí – to je motor,
ktorý poháňa spoločnosť BASF už od roku 1865. A na našich
skúsenostiach a úspechoch budeme naďalej stavať,“ povedal Dr. Kurt
Bock, predseda predstavenstva spoločnosti BASF.

Chemická revolúcia odštartovala v Nemecku
História spoločnosti sa začala písať v roku 1865, kedy bola
vybudovaná spoločnosť Badische Anilin- & Sodafabrik v nemeckom
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Ludwigshafene – dnešná BASF. Firma sa na začiatku špecializovala
na výrobu farbív a potrebných anorganických chemických látok.
Vrcholom éry farbív bol pre BASF rok 1880, kedy sa chemikovi
Adolfovi von Baeyerovi podarilo syntetizovať indigo, najdôležitejšie
farbivo tej doby, ktoré je dodnes používané pre farbenie modrých
pracovných odevov a džínsov.
O niekoľko rokov neskôr nasledovala výroba čpavku pre hnojivá a
portfólio postupne doplnili aj plasty. Od tohto obdobia sa ponuka
spoločnosti BASF neustále rozširovala a vyvíjala a dnes ju tvorí
všetko od chemikálií, plastov, cez špeciálnu chémiu, stavebnú chémiu
a produkty pre ochranu rastlín až po ropné produkty a zemný plyn.
„Naše produkty a riešenia prispievajú už 150 rokov k zachovávaniu
zdrojov, zaisťovaniu výživy a zlepšovaniu kvality života. Na začiatku
jesene minulého roka preto BASF predstavila svoj nový slogan „We
create chemistry“, ktorý nahradil predchádzajúci slogan „The
Chemical Company“ a omnoho lepšie vystihuje podstatu BASF. Spája
v sebe totiž nielen inovácie, ale taktiež prístup k zákazníkom a
partnerom, ktorým poskytuje účelné produkty a riešenia založené na
chémii. A taká je aj naša vízia do budúcnosti, tvoriť svet chémie pre
trvalo udržateľnú budúcnosť,“ povedala Edita Hippová, konateľka
spoločnosti BASF Slovensko spol. s r.o. a BASF spol. s r.o.

Z histórie do súčasnosti
BASF pôsobí na Slovensku už 22 rokov, v Českej republike má svoje
zastúpenie 25 rokov. Oslavy 150. výročia sa preto nekonali len vo
veľkých svetových a európskych mestách, ale taktiež v Brne, kde sa
28. a 29. mája pri príležitosti firemného jubilea zišli vrcholní
predstavitelia, zákazníci, partneri a zamestnanci BASF. Miesto
konania bolo zvolené čisto symbolicky, brnianska Adam Gallery
(pôvodne postavená ako strojná dielňa) bola totiž otvorená v
rovnakom roku ako spoločnosť BASF.
V prvý deň boli pre hostí boli pripravené prezentácie BASF riešení z
oblasti automobilového priemyslu (Hans-Peter Beringer, Vice
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stavebníctva (Philipp Kley, Senior Vice President Construction
Chemicals Europe), ktoré krátkymi príspevkami doplnili taktiež dvaja
odborníci spolupracujúci s BASF (Igor Lacík, riaditeľ Ústavu
polymérov SAV a Juraj Makarovič, hlavný iniciátor projektu Solar
Team Slovakia). Hostia mali tiež možnosť zúčastniť sa prehliadky
špeciálne

upravených

lodných

kontajnerov,

ktoré

obsahovali

zaujímavosti z portfólia spoločnosti BASF. K dispozícii boli nielen
jednotlivé materiály a produkty, ako napríklad koncept vozidla smart
forvision alebo novinka e-bike Concept 1865 – Rethinking Materials,
ale taktiež dotykové panely, ktoré hostí informovali o histórii
spoločnosti, nových výzvach a o samotnom výrobnom procese. Oba
večery sprevádzala príjemná atmosféra, o skvelý hudobný zážitok sa
postarali hudobníci filharmónie a skupina No Name. Zábavnú vsuvku
druhého večera zaistil komik, kúzelník a trapnomág Richard Nedvěd.
Súčasťou osláv bolo tiež vyhlásenie českých a slovenských víťazov
stredoškolskej súťaže Hrdinovia budúcnosti. Študenti mali za úlohu
vykonať vedecký výskum, definovať lokálny problém a následne
vyvinúť inovatívne trvalo udržateľné riešenie daného problému. Tento
problém mohol byť napríklad plytvanie energiou v škole, či nadmerná
produkcia odpadu. Súťaž umožnila mladšej generácii pochopiť
koncepciu udržateľnosti a nájsť pozitívny vzťah k vede, ktorá v tomto
ohľade hrá nezanedbateľnú úlohu. Na Slovensku si hlavnú cenu
odniesol tím The GMAvengers z gymnázia Matky Alexie v Bratislave
pod vedením pána Andreja Janíka, v Českej republike sa víťaz stal
študentský tím Vodaři zo Základnej školy a gymnázia Vítkov pod
vedením pani Mileny Mačákovej.

150 rokov v Nemecku
Najväčšie oslavy 150. výročia BASF sa konali 23. apríla 2015 vo
Feierabendhause v Ludwigshafene a galavečere sa zúčastnilo viac
ako 1 000 významných hostí z oblasti politiky, obchodu, vedy a

spoločnosti. Všetko najlepšie do ďalších rokov BASF popriala tiež
nemecká kancelárka Angela Merkelová a premiérka spolkovej krajiny
Porýnie - Falcko Malu Dreyer.
Jeden z vrcholov akcie bola tiež premiéra hudobnej kompozície
„Symfónia No. 8: Water Dances“, ktorú priamo pre BASF zložil
anglický skladateľ Michael Nyman. Skladba vznikla za pomoci
zamestnancov, ktorí po celom svete zaznamenali viac ako 1 200
zvukov, ktoré sú podľa nich typické pre BASF.

O spoločnosti BASF
Spoločnosť BASF tvorí chémiu – a robí tak už 150 rokov. Spoločnosť má veľmi
široké produktové portfólio zahŕňajúce chemikálie, plasty, stavebné materiály,
produkty pre ochranu rastlín, jemnú chémiu a ropné produkty i zemný plyn. Ako
popredná svetová chemická spoločnosť spája ekonomický úspech, sociálnu
zodpovednosť a ochranu životného prostredia. Prostredníctvom vedy a inovácií
umožňuje svojim zákazníkom reagovať v takmer každom priemyselnom odvetví na
súčasné i budúce potreby spoločnosti. Naše produkty a riešenia prispievajú k
šetrnému hospodáreniu so zásobami, zaručujú zdravú výživu a pomáhajú
zlepšovať kvalitu ľudského života. Tento prínos je zhrnutý v našom korporátnom
cieli: Tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť. BASF ku koncu roka 2014
zamestnávala 113 000 ľudí a v roku 2014 vykázala tržby viac ako 74 miliárd eur.
Akcie spoločnosti BASF sú obchodované na akciových trhoch vo Frankfurte (BAS),
Londýne (BFA) a Zürichu (AN). Viac informácií o spoločnosti BASF nájdete na
internete na adrese www.basf.com alebo na Social Media Newsroom na stránke
newsroom.basf.com.

BASF v Slovenskej republike
Na Slovensku je spoločnosť BASF aktívna už niekoľko desaťročí. Prostredníctvom
inteligentných riešení a vysoko kvalitných produktov pomáhame našim zákazníkom
byť stále úspešnejšími. Odborníci BASF poskytujú poradenstvo nielen v oblasti
spracovania produktov firmy BASF, ale aj na poli bezpečnosti, ochrany životného
prostredia a úspor energie. Spoločnosť BASF je kompetentným partnerom všetkých
dôležitých odvetví slovenského hospodárstva, ku koncu roka 2014 mala spoločnosť
BASF na Slovensku 190 zamestnancov a v roku 2014 dosiahla obrat vo výške 142
miliónov eur. Ďalšie informácie o spoločnosti BASF na Slovensku sú dostupné na
stránke www.basf.sk.

