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„Najlepšia energia je nespotrebovaná energia.“
Mantra Roberta Schmida je dnes pravdivejšia než 
kedykoľvek predtým. Nedostatok surovín a s tým spojený 
rast cien energií predražuje vykurovanie. Jedna vec má však 
okamžitý potenciál šetriť energiou: zateplenie fasády.

Ak v  rámci obnovy domu zateplíte 

fasádu, môžete si vydýchnuť. Ta-

kéto opatrenie okamžite znižuje 

spotrebu energie, pretože sa už nestráca 

teplo. Aj v  lete zostáva v  interiéri príjemne 

chladno a nevznikajú žiadne dodatočné ná-

klady na používanie energeticky náročných 

klimatizačných systémov. Celkovo vzaté to 

je opatrenie na úsporu energie mimoriadne 

šetrné k životnému prostrediu. 

Cena elektriny a plynu sa skladá z troch zlo-

žiek: čistej ceny energie, sieťových poplat-

kov a  daní a  odvodov. Každá zložka tvorí 

približne tretinu celkovej ceny. 

Čo ešte treba vedieť – prevádzkovateľa siete 

si nemôžete vybrať. 

Ceny energií sú vecou dohody

Tak, ako si my môžeme vyberať svojich 

dodávateľov energií, oni si na burze plynu 

a elektriny zjednávajú nákupnú cenu. 

Sieťové poplatky za dopravu 

Elektrina a plyn sa musia prepravovať, a na 

to je potrebné vedenie a podzemné potru-

bia, ktoré sa musia udržiavať a sčasti aj roz-

širovať. V súvislosti s tým sa menia aj sieťo-

vé poplatky. 

Dane a odvody – načo? 

Dane sú jasné. Odvody zahŕňajú napríklad 

cenu CO2. Pretože by to malo byť stimulom 

na správanie v  záujme ochrany životného 

prostredia. Cena CO2 bude preto naďalej 

rásť.

Dobrý dôvod spotrebovať menej energie 

Zmena klímy postupuje. Je dôležité do-

siahnuť klimatické ciele. Musíme sa stať 

uhlíkovo neutrálni a klimaticky pozitívni. Aké 

riešenia sa však ponúkajú? Najlepšie tie, 

ktoré sa spoliehajú na energiu z obnoviteľ-

ných zdrojov. Cesta (tam) je však kamenistá 

a dlhá. Možno však okamžite prijať opatre-

nia. Zateplenie obvodového plášťa budovy 

preukázateľne šetrí veľa energie na vykuro-

vanie. Zateplenie je nepochybne nevyhnut-

ným riešením, ktoré šetrí zdroje a rozpočet.

Kvalitné
sa oplatí 

okamžite!

 zateplenie

Robert Schmid, riaditeľ Baumit 
Beteiligungen

Milé čitateľky, milí čitatelia!

Blíži sa koniec roka 2022, ktorý najlepšie možno charakteri-

zovať slovom turbulentný. Priniesol veľa zmien, na ktoré sme 

sa museli adaptovať. Najväčšia zmena, s ktorou sa vyrovná-

vame dodnes, sú výrazne vyššie ceny energií. Táto zmena 

však priniesla okrem negatívnych efektov, ktoré pociťujeme 

všetci, aj pozitívny efekt - vo forme rýchlejšej návratnosti za-

teplenia. Preto tejto téme venujeme viacero článkov a pokú-

sime sa vyvrátiť aj mýty, ktoré sú so zatepľovaním spojené. 

Po úspešnej prezentácii našich fasád v španielskej Valencii sme vyhlásili nový ročník Fa-

sáda roka 2023, kde chceme vyhodnotiť najlepšie objekty, realizované v období od po-

slednej Fasády roka. Do uzávierky vydania časopisu bolo nahlásených už viac ako 100 

objektov. Objekty možno nahlasovať do 31.1.2023, a preto ak ste v poslednom období 

realizovali zaujímavé fasády produktmi Baumit prihláste ich na stránke www.baumit.sk. 

V  minulom čísle sme Vás informovali o  našej marketingovej kampani Dobrá sezóna, 

ktorá prebiehala od marca do konca októbra. V tomto čísle nájdete vyhodnotenie tohto 

projektu a  zároveň zástupcovia najúspešnejších stavebnín sa môžu tešiť na odborný 

seminár spojený s aktívnym oddychom v rakúskych Alpách. 

Po takmer 3 rokoch, počas ktorých sa nebolo možné stretávať, sme zorganizovali skvelú 

Sunset párty pri Liptovskej Mare. Moderátori Mišo Hudák a Marián Čekovský vytvorili 

spolu s  kapelou Funkiez výbornú náladu pre takmer 300 zúčastnených zákazníkov  

a priateľov slovenského Baumitu. 

V ďalšej časti nášho magazínu nechýbajú ani novinky z ostatných krajín, kde je znač-

ka Baumit zastúpená. Určite najväčšou je kúpa 4 výrobných závodov od firmy Sakret  

a v rámci tejto akvizície aj kúpa významného výrobcu farieb značky Diessner. Zaujíma-

vou novinkou je otvorenie kompetenčného centra Baumit u našich susedov v Českej 

republike, ktoré navrhol mladý slovenský architekt Sebastian Nagy. 

Na záver sa chcem Vám všetkým poďakovať za spoluprácu v tomto roku a popriať Vám 

pokojné prežitie Vianočných sviatkov a veľa zdravia a úspechov v novom roku 2023.

Prijemné čítanie!

Rasťo Plášek 

riaditeľ Baumit, spol. s r. o.
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Neobalím svoj dom plas-

tom! 

Polystyrén je oveľa lepší ako 

jeho povesť. Nazvime ho 

pravým menom: expandovaný polystyrén 

(EPS). Izoluje 72-krát viac ako železobetón! 

EPS je veľmi ľahký a pozostáva prevažne 

zo vzduchu. Dýcha ako drevo, lebo je vy-

soko paropriepustný.

Zrenovujte svoje kúrenie, 

ušetríte hneď teraz!

Samozrejme, technicky naj-

modernejší systém vykurova-

nia je oveľa úspornejší a priaznivejší k  ži-

votnému prostrediu. Nie je však dôležité 

urobiť krok späť a urobiť si celkový obraz?

I keď sa vymení vykurovací systém, strata 

cez obvodový plášť budovy zostáva rov-

nako vysoká. Energiou sa teda naďalej 

plytvá. Zateplenie preto nemožno nijako 

obísť.

Bez tepelného čerpadla to 

nejde!

Po zbežnom prieskume na 

internete si človek pomyslí, že 

s tepelným čerpadlom udrie klinec po hla-

vičke. Alternatívne zdroje energie oproti fo-

silným palivám? To je čisté riešenie. Ale aj tu 

treba zvážiť celkový pohľad. Na čo je tepel-

né čerpadlo určené? Do dobre zateplených 

domov s  vykurovacími telesami s  nízkou 

teplotou alebo podlahovým kúrením.

Ak sa ním vykuruje nezateplený dom, do-

stáva sa na hranice svojho optimálneho 

rozsahu použitia. Nevyhnutným predpo-

kladom je teda zateplená fasáda.

Fotovoltika na streche,  

a je to!

Je to rýchle, zaberie to jeden 

deň a  najlepšie na tom je – 

všetko získate z  jedného zdroja. Koncoví 

odberatelia si tak vytvárajú optimálne pod-

mienky na znižovanie nákladov na vlastnú 

spotrebu energie. Skvelé riešenie pre dom, 

ktorý je už zateplený. Ak však budova nie je 

zateplená, spotrebuje sa viac energie, než 

sa získa zo solárnej energie. 

Už sa nedožijem toho, aby 

sa investícia do zateple-

nia oplatila!

Práve pri súčasných vyso-

kých cenách energií sa zateplenie vyplatí 

oveľa rýchlejšie ako predtým, v  závislosti 

od štátnych dotácií už po 8 až 10 rokoch 

vráti.

Ako často dávame peniaze do pro-

jektov, ktoré sa vrátia až po ro-

koch? Pri zateplení je to iné, lebo 

účinok vidieť (cítiť) od prvej minúty. Len čo 

sa zateplí fasáda, dýcha sa ľahšie ľuďom aj 

životnému prostrediu.

Od prvej minúty v  záujme životného 

prostredia

Na vykurovanie alebo chladenie nezateple-

ného domu je potrebná energia. Každá 

energia, ktorú nespotrebujeme, šetrí naše 

zdroje, a tým zaisťuje budúcnosť budúcich 

generácií. To znamená – hneď ako je fasá-

da zateplená, denne prispievame k úspore 

energie a šetria sa zdroje.

Od prvej minúty v záujme zdravia

Ak je rozdiel medzi teplotou vzduchu  

v  miestnosti a  teplotou steny väčší ako  

3 °C, dochádza k nepríjemnému prúdeniu 

vzduchu: teplý vzduch stúpa hore, nasle-

duje studený. Necítime sa príjemne, takže 

zase zakúrime, aby sme ten rozpor vy-

rovnali. Pri dobre zateplených vonkajších 

stenách je však povrchová teplota ste-

ny blízka teplote vzduchu v  miestnosti aj 

v chladnom období. A najlepšie na tom je, 

že pri vyššej povrchovej teplote vonkajších 

stien sa cítime príjemne aj pri nižšej izbovej 

teplote. A to hneď!

Od prvej minúty v  záujme rozpočtu 

domácnosti

Menej kúriť znamená aj menej platiť. Kto 

vďaka dobrému zatepleniu už nemusí in-

vestovať do letného chladenia, platí hneď 

menej. Aj tu od prvej minúty, pretože spot-

reba prirodzene okamžite klesá.

Náklady sa vám vrátia najneskôr do 10 

rokov

Doteraz sa hovorilo až o 20 rokoch, kým sa 

vypočítali skutočné obstarávacie náklady, 

no dnes je všetko úplne inak. Rýchlejšie je 

to najmä v krajinách so štátnou podporou. 

Keďže ceny energií naďalej rastú, doba ná-

vratnosti sa ešte viac skráti.

Máme v povahe chcieť veci merať. Ak do niečoho investujeme, tak by sa to malo 
okamžite vrátiť. A najlepšie na tom je, že to tak je!

Riešením je zateplenie

Každý si uvedomuje, že zníženie nákladov na energie je investíciou, ktorá sa 
dlhodobo oplatí. Mnohí sa však strácajú v tom, ako na to. Ponúkame vám preto 
niekoľko užitočných rád.

Mýty
fakty a

4 Baumit

Už po 1 roku uhlíkovo neutrálny!

Po roku vďaka zatepleniu fasády 

ušetríte toľko energie, koľko bolo 

potrebné na výrobu izolačného 

materiálu. A úspory CO2 pokraču-

jú desiatky rokov.

Jeden štvorcový meter zateplenej 

fasády ročne ušetrí 24 kg CO2. To 

je presne toľko CO2, koľko viažu 

dva stromy za rok. Kompletne za-

teplený dom ušetrí spolu 4,8 t CO2 

ročne. A  to pri vhodnej údržbe aj 

v najbližších minimálne 70 rokoch.



Vďaka Plánu obnovy rodinných domov môžu vlastníci  30-tisíc 

rodinných domov  získať finančnú podporu až  do výšky 19-tisíc 

eur  na zateplenie a  celkovú obnovu svojho bývania. Spolu je 

v  programe obnovy k  dispozícii vyše 528,2 mil. € celkovo 

alokovaných finančných prostriedkov. Prostriedky z  Plánu 

obnovy vytvárajú značný potenciál na zásadné zlepšenie 

Energetickej hospodárnosti rodinných domov a  budov 

v najbližších rokoch. Pozrime sa spolu bližšie na podmienky 

programu obnovy rodinných domov a budov.

Kto môže požiadať o dotáciu na zateplenie z programu 

Plán obnovy?

Dotáciu môže získať každý majiteľ rodinného domu, ktorý bol 

skolaudovaný pred 1.1.2013, resp. potvrdenie obce o veku stavby 

dokladuje, že dom bol postavený pred týmto dátumom. Ďalšou 

podmienkou je, že sa využíva prevažne na bývanie (iný účel vyu-

žívania – napríklad nebytový priestor – nezaberá viac ako 10 % 

podlahovej plochy). Samotný žiadateľ musí byť vlastníkom/spo-

luvlastníkom a nesmie byť odsúdený za trestný čin subvenčného 

podvodu, poškodzovania finančných záujmov EÚ, machinácií pri 

verejnom obstarávaní, prijímania úplatku, podplácania, nepriamej 

korupcie alebo prijatia a poskytnutia nenáležitej výhody.

Aké podmienky musí žiadateľ splniť?

Aby ste mohli získať finančný príspevok, musíte obnovou vášho 

rodinného domu dosiahnuť aspoň 30 % úsporu primárnej energie 

a  aspoň  polovica výdavkov  na obnovu musí ísť buď na  zateple-

nie  (fasády, strechy, podlahy nevykurovaného podkrovia a  na 

prízemí (pri dome bez pivnice), stropu nevykurovaného suterénu) 

alebo na výmenu okien a dverí.

Plán obnovy rodinných domov a budov 
na Slovensku alebo Ako získať finančný 
príspevok na zateplenie a celkovú obnovu 
svojho bývania.

Obnov dom

Kto môže požiadať o príspevok na 
obnovu domu?
•	 každý	občan	EÚ s trvalým	pobytom	na	Slovensku

•	 vlastník/spoluvlastník rodinného	domu	na	Slovensku

•	 žiadateľ	nesmie	mať	nedoplatky	na	daniach	a odvo-
doch	do	Sociálnej	poisťovne a nesmie	byť	v exekúcii

Na čo všetko môžeme prostriedky 
z dotácie použiť?
•	 zateplenie	(fasády,	strechy,	podlahy	nevykurovaného	

podkrovia	a na	prízemí	(pri	dome	bez	pivnice),	stropu	
nevykurovaného	suterénu),	výmena	okien	a dverí	
inštalácia	obnoviteľného	zdroja	energie	(tepelné	čer-
padlo,	fotovoltické	panely,	solárne	kolektory)

•	 inštalácia	elektro-kotla,	výmena	starého	plynového	
kotla	alebo	kotla	na	uhlie/vykurovací	olej	za	plynový	
kondenzačný	kotol

•	 inštalácia	rekuperácie	(automatického	vetrania	
a výmeny	vzduchu)

•	 vytvorenie	zelenej	strechy	(extenzívnej,	intenzívnej)

•	 inštalácia	nádrže	na	zber	dažďovej	vody	(podzemnej,	
nadzemnej)

•	 inštalácia	vonkajších	žalúzií	a roliet

•	 odstránenie	azbestu

Podporené budú aj náklady na projektovú dokumen-

táciu, energetické hodnotenie a energetický certifikát 

pred a po obnove rodinného domu.

SKuPiNa OPatReNí a.
Zlepšenie tepelno-technických vlastností budovy

Názov opatrenia

Štandardná skupina
žiadateľov – výška
oprávnených
výdavkov na 1 m2

Žiadatelia  
so zvýhodnenou  
mierou podpory
 – výška oprávnených
výdavkov na 1 m2

Zateplenie obvodového plášťa 75,00 eur/m2 90,00 eur/m2

Zateplenie strešného plášťa bez výmeny strešnej krytiny 24,00 eur/m2 28,80 eur/m2

Zateplenie strešného plášťa vrátane výmeny krytiny 62,00 eur/m2 74,40 eur/m2

Výmena otvorových konštrukcií 230,00 eur/m2 276,00 eur/m2

Zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia 20,00 eur/m2 24,00 eur/m2

Zateplenie stropu nevykurovaného suterénu 53,00 eur/m2 93,60 eur/m2

Zateplenie podlahy na teréne 39,00 eur/m2 63,60 eur/m2

Jednotlivé opatrenia a maximálna výška oprávnených výdavkov
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Aká môže byť výška príspevku?

Výška príspevku závisí predovšetkým od výšky dosiahnutej ener-

getickej úspory. Príspevok dokáže pokryť maximálne 60 percent 

oprávnených a  uhradených nákladov na zateplenie a  jeho maxi-

málna výška je 19 000 eur. Príspevok však môžete využiť aj na 

vypracovanie projektovej dokumentácie, samotnú žiadosť o  prí-

spevok alebo za vypracovanie energetického certifikátu.

ZeLeNÁ LiNKa: 0800 144 440

www.obnovdom.sk 

Užitočné linky:
text: 

Tomáš Sepp
Foto:

Archív Baumit 
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SKuPiNa OPatReNí B1.
inštalácia zdroja energie, vrátane jeho uvedenia do prevádzky

Aktuálne informácie:
• Od 15. 10. 2022 bude možné predkladať 

žiadosti o dotáciu na obnovu rodinného domu.
Uzavretie výzvy bude 28. 2. 2023 alebo po 
vyčerpaní pridelených prostriedkov.

• Na prvé dve výzvy je určených 30 mil. €.

• Ak ste začali obnovovať dom pred spustením 
výziev, stavebné práce a faktúry musia byť 
najskôr 1. februára 2020.

Maximálna výška príspevku
14 000 eur bez DPH
pri úspore primárnej energie 30 až 60 %

19 000 eur bez DPH
pri úspore primárnej energie nad 60 %
Ak v dome má trvalý pobyt ťažko zdravotne postihnu-
tá osoba alebo tam žije rodina so štyrmi deťmi do 18 
rokov, môže príspevok dosiahnuť až 95 percent z cel-
kových nákladov, a to maximálne: 
18 000 eur bez DPH
pri úspore primárnej energie nad 30 %
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Názov tepelného zdroja

Štandardná skupina žiada-
teľov – výška výdavkov na kW 
v € a/alebo maximálna výška 
v eurách

Žiadatelia so zvýhodnenou 
mierou podpory – výška 
výdavkov na kW v € a/alebo 
maximálna výška v eurách

Tepelné čerpadlo voda-voda,
zem-voda alebo vzduch-voda

950,00 eur/kW, 
maximálne 11 400,00 eur

1 140,00 eur/kW, 
maximálne 13 680,00 eur

Tepelné čerpadlo
vzduch-vzduch

420,00 eur/kW, 
maximálne 5 040,00 eur

504,00 eur/kW, 
maximálne 6 048,00 eur

Fotovoltický panel
830,00 eur/kW, 
maximálne 2 500,00 eur

996,00 eur/kW, 
maximálne 3 000,00 eur

Solárny kolektor
670,00 eur/kW,  
maximálne 2 330,00 eur

804,00 eur/kW, 
maximálne 2 796,00 eur

Plynový kondenzačný kotol: cena kotla, 
práce súvisiace s inštaláciou a revízna 
správa

1 500,00 eur zároveň  
20 % celkových oprávnených  
výdavkov

1 800,00 eura zároveň 20 %
celkových oprávnených výdavkov

Plynový kondenzačný kotol: rozvody, 
expanzná nádoba, súvisiace práce, 
zásobník navodu

1 500,00 eur 1 800,00 eur

Rekuperácia:decentrálny systém 
riadeného vetrania so spätným získavaním 
tepla

3 000,00 eur 3 600,00 eur

Rekuperácia: centrálny systém riadeného 
vetrania so spätným získavaním tepla

6 395,00 eur 7 674,00 eur

Iný tepelný zdroj: cena tepelného 
zdroja vrátane súvisiacich prác 
a pridružených nákladov

1 200,00 eur 1 440,00 eur
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Izoluje vzduchom
Či zatepľujete novostavbu alebo rekon-

štruujete starší dom, Baumit open je 

v každom prípade ideálnym riešením. Po-

zostáva z navzájom zosúladených, difúzne 

otvorených komponentov najvyššej kvali-

ty, vďaka ktorým systém dýcha niekoľko-

krát lepšie v porovnaní s bežne používaný-

mi tepelnoizolačnými systémami. Baumit 

open pozitívne ovplyvňuje vnútornú klímu 

a prináša tepelnú pohodu v zime i v  lete. 

Vďaka vysokej paropriepustnosti je ide-

álnym riešením pre staršie domy s prob-

lematickými zavlhnutými stenami. Tiež je 

vhodný na novostavby z pórobetónu ale-

bo iných vysoko paropriepustných muro-

vacích prvkov a v prípade požiadavky na 

rýchly postup výstavby je tou optimálnou 

fasádou, ktorá napomáha rýchlemu od-

búravaniu zabudovanej vlhkosti zo staveb-

ných procesov na stavbe.

Paropriepustné srdce najvyššej 
kvality 
Srdcom systému sú fasádne izolačné dosky 

Baumit open reflect, Baumit openPlus 

a Baumit openTherm na báze polystyrénu. 

Ich vysoká paropriepustnosť je zabezpeče-

ná patentovaným systémom dierok s prie-

merom 2 mm. Cez dierky môže prechádzať 

vodná para ako cez komín bez toho, aby sa 

hromadila v hmote izolantu a znižovala jeho 

tepelnoizolačné vlastnosti. Navyše vzduch 

uzavretý v dierkach bez možnosti prúdenia 

po správnom nalepení a  zastierkovaní izo-

lantu prispieva k účinnosti tepelnej izolácie.

Baumit Star EPS - odolný voči  
poveternostným vplyvom
Tepelnoizolačný systém Baumit Star EPS 

je investíciou do bezstarostnej budúcnosti. 

Ušetrí peniaze na znížených nákladoch na 

kúrenie a prináša istotu pre ďalšie generácie. 

Tepelnoizolačný systém Baumit Star EPS 

Tip, ak máte naozaj 
špeciálne požiadavky:

Izolačná doska Baumit Star Resolution 
je o tretinu štíhlejšia a dosahuje rovnakú 
hodnotu U ako iné izolačné materiály 
v štandardnej hrúbke. Je obzvlášť 
vhodná na architektonické výzvy, 
kde hrúbka materiáu rozhoduje.

Účinné zateplenie, vysoký potenciál úspor energie, dlhodobá ochrana budovy, 
zdravá klíma, nekonečné možnosti dizajnu a zvýšenie hodnoty nehnuteľnosti. 
Každý z tepelnoizolačných systémov Baumit ponúka všetky tieto výhody.

10 Baumit

v  sebe spája dlhoročné skúsenosti značky 

Baumit, ktorá je priekopníkom v oblasti za-

tepľovania. Baumit Star EPS zvyšuje hodnotu 

každej budovy. Je jedno, či ide o novostavbu 

alebo rekonštrukciu: osvedčený a bezpečný 

Baumit systém spája v  sebe tradíciu a  ino-

vácie s  istotou. S  paropriepustnou suchou 

lepiacou hmotou Baumit StarContact White 

špičkovej kvality je možné nalepiť každý izo-

lant, či už sú to fasádne izolačné dosky z kla-

sického alebo extrudovaného polystyrénu. 

Okrem veľmi dobrej priľnavosti k  podkladu 

sa táto lepiaca hmota vyznačuje vynikajúcou 

spracovateľnosťou.

Baumit Star Mineral
Baumit Star Mineral je osvedčený tepel-

noizolačný systém vhodný pre všetky typy 

stavieb, bez akýchkoľvek obmedzení požiar-

nymi predpismi. Vrstva minerálneho izolan-

tu je chránená odolnou výstužnou vrstvou 

z  paropriepustnej stierky najvyššej kvality 

s vloženou sklotextilnou mriežkou. Odolnosť 

proti poveternostným vplyvom zabezpeču-

je povrchová úprava kvalitnou prefarbenou 

fasádnou omietkou. Univerzálny systém sa 

vyznačuje vynikajúcimi zvukovoizolačnými 

vlastnosťami a svojou nehorľavosťou, ako aj 

vysokou paropriepustnosťou. Minerálne izo-

lačné dosky neobsahujú žiadne horľavé látky, 

sú vyrábané z vláken tzv. kamennej vlny, kto-

ré sa lisujú a spájajú ekologicky vyhovujúci-

mi živicami. Tepelnoizolačný systém Baumit 

Star Mineral je možné použiť na všetky typy 

podkladov. Je vhodný na rekonštrukcie aj no-

vostavby, na rodinné aj bytové domy, ako aj 

na občianske budovy.

Baumit Star Resolution - 
riešenie pre špeciálne 
požiadavky
Tepelnoizolačný systém 

Baumit Star Resolution 

s  hrúbkou izolácie 8 cm 

poskytne domu rovnakú 

ochranu ako bežné zateple-

nie s hrúbkou 12 cm. To znamená rovnaký 

efekt zateplenia s hrúbkou izolácie menšou 

o 30 %! Ak je to potrebné, je možné kombi-

novať systém Baumit Star Resolution s inými 

profesionálnymi tepelnoizolačnými systéma-

mi. Toto je obzvlášť výhodné, ak nastanú 

špecifické problémy pri riešení architekto-

nických detailov ostení, oplechovania a pod. 

Baumit Resolution poskytuje prijateľnú al-

ternatívu bez kompromisov v  kvalite a  pri 

úspore energie. Uzavretá bunková štruktúra 

izolačných dosiek Baumit StarTherm Reso-

lution vyrobených z  tvrdenej resolovej peny 

s  obojstrannou povrchovou úpravou sivým 

EPS umožňuje dosahovať vynikajúce tepel-

notechnické parametre už v  malých hrúb-

kach. Surovina používaná na ich výrobu patrí 

medzi najstaršie a  najznámejšie plasty a  je 

zárukou ich vysokej kvality a dlhej životnosti.

Baumit Pro - systém pre profesi-
onálov
Pri výstavbe viacerých rodinných domov 

alebo iných väčších objektov predstavuje 

systém Baumit Pro profesionálne riešenie. 

Lepiaca malta Baumit ProContact je pruž-

ná, odolná proti poveternostným vplyvom, 

vhodná na použitie v bežných podmienkach 

počas realizácie i  celej životnosti, obzvlášť 

v prípade zvýšených nárokov na ekonomic-

kú efektívnosť riešenia. Ak sa kladie dôraz 

nielen na funkčnosť a estetiku, ale dôležitým 

faktorom pri rozhodovaní je aj cena, vtedy je 

systém Baumit Pro ideálnym riešením.

Baumit Power - silné fasády pre 
extrémne namáhanie 
Je mnoho spôsobov, ako chrániť fasádu. Od 

ochrany pomocou materiálov s hrubšou zr-

nitosťou až po high-tech stavebné materiály. 

Systém Baumit Power efektívne chráni fasá-

du pomocou vysoko pružnej, silnej stierky, 

ktorá je priamo v hmote spevnená špeciál-

nymi výstužnými vláknami. Ochrannú vrstvu 

uzatvára následná povrchová úprava vysoko 

kvalitnou prefarbenou omietkou, ktorá dodá-

va fasáde nielen atraktívny vzhľad, ale chráni 

aj celý systém pred poveternostnými vplyvmi.

Zateplenie sa vypláca  
od prvej minúty: 

 Reguluje teplotu v miestnosti. 

 Zabraňuje prúdeniu. 

 Vytvára optimálnu vlhkosť. 

 Zabraňuje tvorbe plesní. 

 Vytvára v miestnosti optimálnu  

 klímu. 

 Šetrí prírodné zdroje. 

 Znižuje uhlíkovú stopu. 

 V prípade výpadku vykurovania

 udrží teplotu v miestnosti dlhšie 

 nemennú.použitie
pre každé

Zatepľovací systém
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Ružový mlyn nemôžete 
minúť. Jeho veža 

vodojemu s výškou 43 m 
je stále najvyšším bodom 

v Piešťanoch a slúži ako 
spoľahlivý maják pri hľadaní 

tejto úspešnej konverzie 
s ružovým nádychom.

Aj za touto stavbou 
v Piešťanoch stojí známa 

piešťanská rodina 
Winterovcov, ktorá chcela 

vyriešiť nedostatočné 
zásobovanie kúpeľov, 

kde sa na sklonku prvej 
svetovej vojny liečilo viac 

ako 2000 ranených vojakov. 
Podnikateľský plán bol 

úspešný a už v roku 1917 
začal parný Ruženin mlyn 

(tak sa pôvodne volal) 
fungovať podľa projektu 

Arnolda Bachracha 
a Alexandra Harsányho. 

Po vyše 100 rokoch 
prešiel industriálny objekt 
rozsiahlou rekonštrukciou 

a chátrajúca pamiatka 
nadobudla prevažne bytovú 

funkciu.

Ružový mlyn
Vodojem bol prvým nesakrálnym vežovým objektom  
v Piešťanoch a dodnes je najvyšším bodom v meste.

text: 
Ľudovít Petránsky

Foto: 
Tomáš Manina

„ Láska môjho pradedka k Piešťanom bola 
nekonečná, chránil si ich ako najvzácnejší 
diamant. Vďaka Piešťanom je stále naňho 
spomienka živá, akoby ani neodišiel.“ 
(Katarína Frátriková, pravnučka Ľudovíta Wintera)
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Sláva a prach 

Aj príbeh tejto budovy mal neveselé kapitoly. Ľudovít Winter (1870 

- 1968) prišiel o stavbu počas druhej svetovej vojny, keď sa dostal 

do koncentračného tábora, a neskôr opäť počas komunistického 

prevratu, keď firmu zoštátnili. Z Ruženinho mlyna (bol pomenovaný 

po Winterovej nevlastnej dcére Rózsike) sa stal Ružový mlyn, ale 

produkoval ďalej aj za socializmu – áno, legendárny BB puding, 

či detská výživa Panvita pochádzali odtiaľ. Postupne však výroba 

ustávala, až sa zastavila a  jeho žarnovy zapadli počas prelomu 

milénií prachom. Nový život mu vdýchol rok 2013, keď bol mlyn vy-

hlásený za národnú kultúrnu pamiatku a príležitosti sa chytil nový 

investor.

Bohaté portfólio bytov 

Investor Ružový mlyn, s.r.o. (člen švajčiarskej skupiny Volare group 

AG) pri obnove úzko spolupracoval s Krajským pamiatkovým úra-

dom Trnava, pričom bol zachovaný vizuál fasády budovy a takisto 

akceptoval odbornú a metodickú pomoc pri obnove a  využívaní 

pamiatky. Projekt začali realizovať na jeseň 2017. Do historickej 

budovy umiestnili 73 bytových jednotiek vo výmerách od 33 až po 

218 m2. V mlyne tak vzniklo pomerne bohaté portfólio – od štar-

tovacích bytov až po mezonety so strešnými terasami na vyšších 

podlažiach. Prízemie obsahuje občiansku vybavenosť a  vstupné 

priestory pre byty. Polyfunkčnú náplň na druhom nadzemnom 

podlaží sprístupňuje pôvodné schodisko. Jednotlivé ramená pre-

biehajú okolo podnože pod vodojemom, do ktorej sa vošiel nový 

výťah. Byty obsluhuje trojica novovybudovaných vertikálnych ja-

dier. Dve jadrá obsluhujú nižšie, severozápadné krídlo. Členitá ju-

hozápadná časť si vystačí s jedným schodiskom a výťahom.

Okrem originálneho industriálneho nádychu a výhľadov na Pieš-

ťany lákala nových majiteľov realitka aj na nadštandardnú svetlú 

výšku miestností od 3 do 4,5 metra v závislosti od typu bytu.

S originálnymi dobovými prvkami

„Pôvodná podoba stavby zo začiatku 20. storočia ostala zacho-

vaná,“ hovorí autor návrhu Matej Otrísal. „Obvodové múry a najmä 

vzácne secesné fasády prešli dôslednou rekonštrukciou. V  inte-

riéri dvoch traktov nižšieho krídla budovy zostali zachované iba 

fragmenty stropov. Vo vyššom krídle sa stále nachádzajú pôvodné 

stĺpy a nosné steny. Medzi originálne dobové prvky patria tiež okná 

v obchodných priestoroch na prízemí.“

Zmena funkcie a z nej vyplývajúca potreba zabezpečenia hygie-

nických a  svetlotechnických požiadaviek znamenala vytvorenie 

niekoľkých nových a  rozšírenie existujúcich okenných otvorov. 

Podoba novo osadených a sprístupnených balkónov vychádza zo 

zachovaného fragmentu pôvodných konštrukcií. Zaujímavosťou sú 

prvky originálneho technologického vybavenia prezentované vo 

verejnom priestore.

RuŽOVÝ MLYN
Miesto:  nárožie Partizánskej a Vrbovskej ulice, Piešťany

autor:  Matej Otrísal (PamArch, s. r. o.)

Spolupráca:  Pavol Pauliny, (hlavný projektant), 

 Pavel Gregor, (odborný konzultant),  
 Ivan Holub (statika), Matúš Holub (statika)

investor:  Ružový mlyn, s. r. o.

Realizácia:  2017 – 2021

POuŽité MateRiÁLY BauMit: 
■  Baumit SilikonColor

■  Baumit MPa 35

■  Baumit Sanova Monotrass

Baumit Fasáda roka 2023
Vyhlásenie architektonickej súťaže

Spoločnosť Baumit v spolupráci so Slovenskou komorou architektov, Slovenskou 
komorou stavebných inžinierov, Fakultou architektúry STU Bratislava, Združením 
pre zatepľovanie a vydavateľstvom odbornej literatúry Jaga vyhlasuje v poradí 
už 16. ročník súťaže BauMit FaSÁDa ROKa 2023.

Zámerom tejto prestížnej súťaže je oceniť diela, ktoré výnimoč-

ným spôsobom spájajú invenciu architekta so špičkovou kvali-

tou použitých stavebných materiálov a ktoré svojím odborným 

vyhotovením výrazne prispievajú ku kultivácii našich miest, obcí 

a krajiny. 

Veríme, že ani BAUMIT FASÁDA ROKA 2023 nebude len o po-

vrchu, ale jej výsledky priblížia širokej odbornej verejnosti invenč-

né riešenia architektonických návrhov a tiež kvalitu remeselného 

spracovania konštrukčného detailu. Doterajšia prezentácia ví-

ťazných diel a ich autorov na slávnostných galavečeroch sa stala 

nielen zaujímavou propagáciou najlepších diel a ich tvorcov, ale 

slúži verejnosti aj ako cenná inšpirácia do budúcnosti.

Prihlasovateľom diela môže byť jednotlivec (architekt, projektant, 

investor či realizátor) alebo organizácia, ktorá sa zásadným po-

dielom zaslúžila o návrh alebo realizáciu prihláseného stavebné-

ho diela – projektová či architektonická kancelária, investorská 

organizácia, stavebná firma. 

• Bytový dom
• Nebytová stavba
• Obnovená a adaptovaná budova
• Sanovaná historická budova
• Kreatívne štruktúry a dizajn

aj v tomto ročníku súťaže sa stretnú diela v šiestich kategóriách:

Posledný termín odovzdania súťažných návrhov je 31. 1. 2023.

V  súťaži Fasáda roka 2023 bude hlasovať o  najkrajšej fasáde 

roka aj laická verejnosť. Verejné hlasovanie bude prebiehať na:  

www.baumit.sk.

Bližšie informácie o  súťaži a  prihlasovací formulár nájdete na  

www.baumit.sk.

2023
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Za nami 
je naozaj

aj vy už pomaly bilancujete a hodnotíte, 
aká bola aktuálne finišujúca stavebná se-

zóna?
My sme spolu s  našimi partnermi 

a  ich zákazníkmi v  stavebninách 

počas celého roka vyrovnávali, 

obkladali, betónovali a  zatepľovali a  celá 

naša sezóna sa točila okolo našich staveb-

ninových stálic ako Nivello Quattro, Bauma-

col FlexTop, Betón B20 či DuoContact. 

Šikovných majstrov - nadšencov značky 

Baumit sme postupne obliekli do štýlových 

tričiek, ktoré rovnako ako ich nositelia hrdo 

oznamujú celému svetu, že VYROVNÁVAM, 

OBKLADÁM, BETÓNUJEM aj ZATEPĽU-

JEM s Baumitom.

Po každej etape, venovanej jednej produk-

tovej skupine, zároveň pribudli traja šťast-

ní výhercovia hodnotných cien spomedzi 

spracovateľov, a tak si dnes už dvanásti naši 

zákazníci môžu spríjemniť prácu na stavbe 

dobrou hudbou z party-boxu alebo staveb-

ného rádia, či si chladiť nápoje v stavebnej 

chladničke značky Makita.

Hektickú rutinu sme verím počas roka sprí-

jemnili aj usilovným včeličkám za pultom 

stavebnín a až 48 najaktívnejším predajným 

tímom sme doručili počas Dobrej sezóny 

chutnú tímovú desiatu či olovrant.

Náš celoročný projekt na podporu preda-

ja Baumit výrobkov v  stavebninách sme 

uzavreli len pred pár týždňami a už v týchto 

dňoch, keď dostávate do rúk náš Magazín, 

sa chystajú víťazi Dobrej sezóny 2022 spo-

medzi našich partnerov, predajcov staveb-

ných materiálov, na zážitkový seminár do 

rakúskych Álp. 

Pre nás bolo v každom prípade potešením 

prežiť rok v stavebninách spolu s vami. Ďa-

kujeme a tešíme sa niekedy nabudúce.

Myšl ienky s  budúcnos ťou.

Obkladaj od 1. mája do 30. júna!
   Kúp 5 vreciek ľubovoľného flexibilného lepidla Baumit 
Baumacol a získaj rockerské tričko* z limitovanej série 
Dobrá sezóna 2022

 an rálumrof ňlpyv ,epukán o dalkod ťofdO   baumit.sk/
dobrasezona  a hraj o párty reproduktor, stavebné rádio 
a prenosnú chladničku

 ofni caiv ,2202 alúj .8 od emejuberžyv vocrehýV   
na baumit.sk/dobrasezona

*  Akcia platí do vyčerpania zásob tričiek, pre 1 nákup výrobkov Baumacol FlexTreme, 
Baumacol FlexTop, Baumacol FlexUni Gel, Baumacol FlexUni v ľubovoľnej kombinácii.

*  Akcia platí do
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Dobrá sezóna 2022 
čísla a fakty

  Viac než 100 tis. ton predaných  
akciových výrobkov v stavebninách

  30.000 ks rozdaných štýlových tričiek 
s jedným zo 4 akciových rockerských 
motívov

  48 rozdaných, a ako veríme i s chuťou 
zjedených, debničiek s dobrotami 
v najaktívnejších stavebninách

  12 vylosovaných stavbárskych 
odmien pre súťažiacich spracovateľov

  32 najlepších stavebnín – 32 spokoj-
ných účastníkov nášho zážitkového 
seminára v rakúskych Alpách

Mali ste aj vy dobrú sezónu s Baumitom? 
Dajte nám vedieť!

Vyrovnávaj s výrobkami 
Baumit Nivello

Za nákup*dostaneš 
originálne rockerské tričko!

Kúp aspoň

Obkladaj s výrobkami 
Baumit Baumacol

Za nákup*dostaneš 
originálne rockerské tričko!

Kúp aspoň

Betónuj s výrobkami 
Baumit Betón

Za nákup*dostaneš 
originálne rockerské tričko!

Kúp aspoň

10 vriec
ľubovoľnej 
samonivelizačnej stierky 
Baumit Nivello 20 vriec

ľubovoľného
Baumit Betónu5 vriec

ľubovoľného
flexibilného lepidla 
Baumit Baumacol

originálne rockerské tričko

*  Platí na 1 nákup min. 10 vriec výrobkov Nivello 10, Nivello 30 a Nivello Quattro 
v ľubovoľnej kombinácii, do vyčerpania zásoby tričiek.

*  Platí na 1 nákup min. 5 vriec výrobkov Baumacol FlexTreme, Baumacol FlexTop, Baumacol 
FlexUni Gel, Baumacol FlexUni v ľubovoľnej kombinácii, do vyčerpania zásoby tričiek.

*  Platí na 1 nákup min. 20 vriec výrobkov Beton B20, FixBeton, FlexBeton, WU Beton, 
FillBeton, DrainBeton v ľubovoľnej kombinácii, do vyčerpania zásoby tričiek.

od 1. marca do 30. apríla od 1. mája do 30. júna od 1. júla do 31. augusta
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Vyrovnávaj s výrobkami 
Baumit Nivello

Za nákup*dostaneš 
originálne rockerské tričko!

Kúp aspoň

Obkladaj s výrobkami 
Baumit Baumacol

Za nákup*dostaneš 
originálne rockerské tričko!

Kúp aspoň

Betónuj s výrobkami 
Baumit Betón

Za nákup*dostaneš 
originálne rockerské tričko!

Kúp aspoň

10 vriec
ľubovoľnej 
samonivelizačnej stierky 
Baumit Nivello 20 vriec

ľubovoľného
Baumit Betónu5 vriec

ľubovoľného
flexibilného lepidla 
Baumit Baumacol
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*  Platí na 1 nákup min. 20 vriec výrobkov Beton B20, FixBeton, FlexBeton, WU Beton, 
FillBeton, DrainBeton v ľubovoľnej kombinácii, do vyčerpania zásoby tričiek.
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FlexUni Gel, Baumacol FlexUni v ľubovoľnej kombinácii, do vyčerpania zásoby tričiek.
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Výhercov vyžrebujeme po 
skončení každej etapy súťaže 
a zverejníme na stránke 
baumit.sk/dobrasezona

Je to jednoduché! 
Odfoť doklad o nákupe, vyplň formulár na 
baumit.sk/dobrasezona a súťažíš o párty 
reproduktor, stavebné rádio a chladničku.

Myšl ienk y s  budúcnosťou.

Zatepľuj s výrobkami 
Baumit Contact

od 1. septembra do 31. októbra

Rozohraj
Dobrú sezónu

a vyhraj!

Za nákup*dostaneš 
originálne rockerské tričko!

Kúp aspoň

20 vriec
Baumit DuoContact
alebo
Baumit StarContact

*  Platí na 1 nákup min. 20 vriec výrobkov DuoContact, StarContact, StarContact White 
v ľubovoľnej kombinácii, do vyčerpania zásoby tričiek.

Súťaž trvá od 1. marca do 31. októbra 2022, 
podrobné pravidlá nájdete na baumit.sk/dobrasezona

Nakupuj po celý rok produkty Baumit 
a získaj všetky 4 originálne rockerské tričká
z limitovanej série Baumit Dobrá sezóna 2022! 

Zároveň 4x súťažíš o nadupané ceny!
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Súťažiaci mali možnosť vyhrať 
hodnotné ceny. Nezabudlo 
sa ani na stavebniny - víťazi 
Dobrej sezóny spomedzi našich 
partnerov - predajcov stavebných 
materiálov sa môžu tešiť na 
zážitkový seminár v rakúskych 
Alpách.

Šikovní majstri si za nákup vyslúžili 
pekné sezónne Baumit tričko.

text: 
Petra Chebenová
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all in Betón	 sa	 teší	 stúpajúcej	 popularite	 a  získava	 si	 pozornosť.	 Prostredníctvom	

kampaní	sa	snažíme	zákazníkom	predstaviť	jeho	vlastnosti	a možnosti	využitia.	Sku-

točnosť,	že	vrece	nemusíte	najskôr	rozrezať	a obsah	vysypať	do	miešačky,	šetrí	prácu	

a čas.	Nevzniká	žiadny	odpad,	tvorí	sa	menej	prachu	a nie	je	potrebné	likvidovať	obaly.	

ALL	IN	–	inováciu	pocítite	rovno	na	mieste.	Betón	aj	s rozpustným	vrecom	vyrobeným	

na	báze	celulózy	 ide	celý	do	miešačky,	kde	vytvorí	zmes.	Tieto	výhody	sa	snažíme	

prezentovať	formou	kampaní	v online	priestore	a aj	v printových	médiách.

Mediálna kampaň

Kampaň	v médiách	prebiehala	hlavne	v júni,	septembri	a októbri	a na	prezentáciu	boli	

vybrané	najmä	magazíny	zamerané	na	bývanie	a záhradu,	kde	sa	dala	novinka	dobre	

odprezentovať	cieľovej	skupine.	All	In	Betón	pre	dom	a záhradu	využijú	najviac	domá-

ci	majstri,	či	spracovatelia	vykonávajúci	menšie	úpravy	v domoch	či	bytoch.	Z tohto	

dôvodu	sa	kampane	zamerali	práve	na	týchto	potenciálnych	zákazníkov.	Využili	sme	

aj	spontánnu	publicitu	vo	forme	zasielania	novinky	–	krátkej	informácie	o novom	pro-

dukte	do	médií.	Takýmto	spôsobom	sa	nám	v krátkom	čase	podarilo	uverejniť	osem	

krátkych	správ	a rozšíriť	povedomie	o novom	ekologickom	obale.

Inovatívnu technológiu All In Betónu pre dom 
a záhradu sme predstavili aj v priestoroch DIY 
centier – Hornbach, OBI a Bauhaus.

All In Betón

Ekológia	bola	aj	témou	niektorých	príspevkov	do	médií,	kde	sa	

dala	novinka	zakomponovať	do	príspevku.

Podobný	princíp	sme	zvolili	aj	v online	priestore.	All	In	Betón	pre	

dom	a záhradu	bol	viditeľný	prostredníctvom	článkov,	bannerov	

či	formou	príspevkov	na	sociálnych	sieťach.

Raz vidieť je viac, ako dvakrát počuť

Jednou	z metód	propagácie	nového	produktu	bolo	predstaviť	

ho	zákazníkom	rovno	v centrách	DIY,	kde	si	kolegovia	pripravili	

prezentačný	stánok	a sprostredkovali	tak	koncovému	zákazní-

kovi	All	In	technológiu	v celej	jej	kráse.	Opýtali	sme	sa,	ako	sa	

s inovatívnou	technológiou	pracovalo	a aké	boli	ohlasy	ľudí	na	

nové,	samorozpustné	vrece,	nášho	kolegu	Branislava	Grobarčí-

ka,	DIY	manažéra	Baumit,	ktorý	prezentáciu	viedol.

Akým spôsobom ste sa rozhodli novú ALL IN technoló-

giu prezentovať?

„chceli sme zákazníkom praktickým spôsobom priblížiť all in 

technológiu priamo ukážkou v praxi. spolu s našim aplikačným 

technikom sme pripravili praktickú ukážku. Baumit aLL in Betón 

pre dom a záhradu sme pomocou elektrického miešadla a vody 

priamo rozmiešali v nádobe. a diváci na vlastné oči mohli vidieť, 

ako sa vrece rozpúšťa a splýva s betónovou zmesou. počas pre-

zentácie sme zistili, že sa vrece začalo rozpúšťať už po dvoch 

minútach, no miešalo sa podľa návodu, celé 4 minúty, aby zmes 

nadobudla predpísané parametre.

K  prezentácii sme prizvali aj manažérov obchodov a  predaj-

cov aby si technológiu tiež vyskúšali a zamiešali all in Betón 

sami. na vlastné oči sa presvedčili o jednoduchosti spracova-

nia a o tom, že all in Betón je menej prašný a bezodpadový. aj 

ľudia, ktorí sa prišli pozrieť, či sa len pristavili, boli fascinovaní 

a zaujímali sa o nový produkt. Mali aj množstvo otázok a mali 

sme pri tejto príležitosti možnosť odprezentovať celú škálu 

Baumit betónov.	

veríme, že takéto prezentácie sú prospešné a podporujú pre-

daj produktov. vyskúšať si prácu s betónom a na vlastné oči 

sa presvedčiť o výhodách nových technológií, je rozhodne uži-

točné. praktické ukážky miešania all in Betónu pre dom a zá-

hradu prebiehali v niekoľkých časových intervaloch a zákazníci 

marketov boli oboznamovaní prostredníctvom vyhlasovania, 

kedy prezentácia prebieha, takže vedeli kedy, a kam sa majú 

dostaviť. Za pozornosť sme ich potom odmenili drobnými dar-

čekmi“.

Aké boli ohlasy okoloidúcich? Zákazníkov?

„Zákazníci boli naozaj príjemne prekvapení, že sa vrece rozpúš-

ťa a vytvára zmes, ktorej súčasťou sú celulózové vlákna z oba-

lu. páčilo sa im, že pri práci nevzniká žiaden odpad a dobre sa 

s  produktom pracuje. all in technológia naozaj vytvorila wow 

efekt“.

Čo na All In Betóne ocenili najviac?

„najväčším plusom bolo podľa zúčastnených zistenie, že sa dá 

zmes relatívne rýchlo rozmiešať a sami videli, ako sa celulózové 

vlákno stalo súčasťou betónu a zlepšilo jeho vlastnosti. Medzi 

zákazníkmi boli aj majstri, ktorí realizujú bytové jadrá a hovori-

li, že pre nich je praktické to, že betón zamiešajú bez prachu 

a bez odpadu, čo sa v neposlednom rade páči aj klientovi“.

Kde všade bol All In Betón viditeľný?

„novinku sme mali na najlepších pozíciách, vonku v prezentá-

cii bola paleta z predajne aj s výhodnou cenou. okrem novinky 

sme odprezentovali aj širokú škálu ostatných Baumit betónov“. 

pre dom a záhradu v praxi

text : 
Branislav Grobarčík, 
Zuzana Mittelmann

O novinke sa zákazníci dozvedali aj 
z letákov a plagátov, all in Betón sa 

objavil aj na bilboardoch.
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Historické farebné odtiene

Pri obnove pamiatok sa pravidelne stretá-

vame s  problematikou výberu vhodných 

farebných odtieňov na fasáde. Technolo-

gický postup a  spôsob obnovy jednotli-

vých projektov sa odohráva v úzkej spolu-

práci a v súlade s metodikou jednotlivých 

pamiatkových úradov. Snahou zaintere-

sovaných je najmä zachovanie pôvodnej 

historickej farebnosti fasád, ktorá je vo 

väčšine prípadov „skrytá“ pod viacerými 

vrstvami stavebných zásahov a  nánosov 

na fasádach objektov. Práve v  spolupráci 

so špecialistami sa snažíme pomôcť in-

vestorom, či stavebníkom postupovať tak, 

aby fasádne omietky a  prvky plastického 

tvaroslovného členenia a  výzdoby fasád 

boli obnovené v  súlade s  odporúčaniami 

pamiatkového úradu. Z  pohľadu vhod-

nosti použitia a  výberu tzv. historických 

farebných odtieňov bola aj naša štandard-

ná vzorkovnica farieb Baumit Life až príliš 

„široká“ a  investorom svojím spôsobom 

komplikovala život, keď stáli pred otázkou 

výberu vhodného odtieňa fasádnej farby. 

Tu prišli na pomoc odborníci z Krajského 

pamiatkového úradu v  Bratislave (KPÚ 

Bratislava). S ich pomocou boli vytipované 

farebné skupiny odtieňov, ktorých použitie 

je v  súlade s  historickými farebnými od-

tieňmi, používanými na fasádach objektov 

v  jednotlivých historických etapách v  mi-

nulosti. 

Nová vzorkovnica farieb

Výsledkom spolupráce s  KPÚ Bratislava 

je nová vzorkovnica farieb s názvom His-

torické farebné odtiene (Historical Color 

Shades), ktorej základom je 19 farebných 

skupín odtieňov spolu s 12 odtieňmi bielej 

farby Shades of White, ktorú sme v Bau-

mite priniesli na trh pred niekoľkými rokmi. 

Výber farieb v  novej vzorkovnici je výbor-

nou pomôckou pre všetkých, ktorí pracujú 

v oblasti sanácií a obnovy pamiatok, či už 

sú to investori, majitelia nehnuteľností, či 

špecializované firmy v oblasti obnovy a re-

konštrukcií historických budov. Veríme, že 

aj pomocou novej vzorkovnice historických 

farebných odtieňov sa nám podarí rých-

lejšie a  kompetentnejšie prinavrátiť zašlú 

krásu fasád, vrátane vhodného výberu 

historických farebných odtieňov fasádnych 

farieb.

Nová vzorkovnica historických farebných odtieňov (Historical Colors Shades) je výs-

ledkom odbornej spolupráce a pomoci Krajského pamiatkového úradu v Bra-

tislave (KPÚ Ba) pri kreovaní samostatnej vzorkovnice farieb pre spoloč-

nosť Baumit, určenej pre oblasť sanácie historických objektov. KPÚ 

Ba nám poskytol referencie objektov obnovovaných v nedávnom 

období s použitím materiálov Baumit pod metodikou a dohľa-

dom KPÚ Ba a  následne s  nami konzultoval výber fareb-

ných skupín odtieňov. V praxi vidím najväčší prínos tejto 

vzorkovnice v tom, že KPÚ Ba ju považuje za prospešnú 

z hľadiska usmernenia vlastníkov historických objek-

tov pri ich obnove, ktorá je vo väčšine prípadov spo-

jená aj s procesom výberu vhodného farebného od-

tieňa fasády. Perspektívne sa budeme snažiť túto 

vzorkovnicu rozšíriť v  spolupráci s  regionálnymi 

KPÚ aj do ďalších krajských miest na Slovensku.

Kde vidíš v praxi najväčší prínos novej vzorkovnice 
historických farebných odtieňov?
PhDr. Ľudovít Petránsky, objektový manažér, Baumit SK

Nová vzorkovnica farieb
pre oblasť sanácie historických objek-
tov a pamiatok

Baumit

V uplynulom roku sme sa v Baumite venovali intenzívne témam obnovy pamiatok 

a sanácii historických budov. Jedným z výsledkov úzkej odbornej spolupráce so 

špecialistami z Krajského pamiatkového úradu BA je aj nová vzorkovnica historic-

kých farebných odtieňov, ktorej ambíciou je uľahčiť a zjednodušiť prácu projek-

tantom, architektom či investorom v oblasti obnovy pamiatok.

historických farebných odtieňov
Nová vzorkovnica

text: 
Tomáš Sepp

Foto: 
archív Baumit
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Po rokoch sa známa kaplnka sv. Anny na Starých Horách, ktorú míňa každý vodič 

cestou cez Donovaly, dočkala svojej obnovy. Iniciátorom projektu bol slovenský Cech 

maliarov v spolupráci s Baumitom a ďalšími sponzormi tejto tradičnej charitatívnej akcie, 

ktorú Cech maliarov každoročne organizuje.

Obľúbené pútnické miesto

Obec Staré Hory na nachádza v  Banskobystrickom kraji a  je vý-

znamným mariánskym pútnickým miestom s  bohatou tradíciou. 

Pôvodne to bola banská osada, ktorá vznikla na prelome 13. a 14. 

storočia. V  jej okolí sa nachádzali bohaté strieborné a  strieborno 

medené ložiská. Baníctvo zaniklo v 19.storočí. Obec je známa svo-

jím kostolom Návštevy Panny Márie, ktorý bol v roku 1990 vyzna-

menaný titulom Bazilika minor. Tradícia púti je taká stará ako staro-

horský kostol a zároveň odkedy je v ňom aj milostivá socha Panny 

Márie. Neodmysliteľnou súčasťou pútnického miesta je Studnička, 

ktorá si prešla po desaťročiach významnou rekonštrukciou. Na Sta-

rých horách sa teraz počas roka koná niekoľko púti, na ktoré sem 

pravidelne prichádzajú tisíce pútnikov. 

Kaplnka sv. Anny

Kaplnka sv Anny stojí v severnej časti obci na rázcestí s obcou Tu-

recká. Táto klasicistická kaplnka bola postavená v  roku 1794. Ide 

o  sieňový priestor s  polkruhovým oltárnym uzáverom a  v  priečelí 

nad štítom vstavanou vežičkou. Vežička je zastrešená cibuľovitou 

prilbou. Fasády sú hladké, členené s polkruhovo zakončenými ok-

nami. Oltár sv. Anny pochádza z čias výstavby kaplnky, je murovaný, 

uprostred má obraz sv. Anny. V súčasnosti slúži kaplnka pohreb-

ným obradom. 

Tohtoročnú charitatívnu akciu Cechu maliarov Slovenska (CEMAS) 

nám bližšie predstavil jej výkonný tajomník p. Vladimír Bolík: „pôvod-

ne mali naši členovia zrealizovať náter dvoch stien fasády na miest-

nej fare, avšak pre nedostatok času na prípravné práce na fasáde 

prišla alternatíva a to obnova fasády, veže a okien na kaplnke sv. 

anny. v pláne bol aj náter plechovej strechy, no pre nestálosť po-

časia sa táto realizácia posunula na budúci rok. prípravné práce na 

fasáde začali vo štvrtok 22. septembra, vykonali sa vysprávky na 

poškodených miestach fasády a následne sa aplikoval penetračný 

náter. v piatok 23. septembra nás čakalo teplé slnečné počasie, čo 

nám veľmi pomohlo pri realizácii maliarskych prác na fasáde. par-

tia v zložení ôsmich skúsených maliarov – členov cechu, si hravo 

poradila s prácami na fasáde a v priebehu dvoch dní sa kaplnka 

zaskvela v novom šate. spoločnosť Baumit dodala na akciu kom-

pletne potrebné materiály na opravu, vrátane fasádnej farby, ale 

prispela aj odborným poradenstvom a servisom, čím sa jej chceme 

aj touto cestou ešte raz poďakovať. Ďalším partnerom bol miestny 

penzión st. Maria, ktorí vedú manželia Juraj a Zuzka Zrubcovi. pre 

účastníkov charitatívnej akcie zabezpečili ubytovanie a stravu po-

čas týchto dvoch dní. 

po dokončení prác na kaplnke sa účastníci charitatívnej akcie 

zúčastnili o 18.00 hod. v bazilike na ďakovnej sv. omši, ktorú ce-

lebroval miestny kňaz p. stanislaw Miernik.“

Ladislav Konkoly,	 cechmajster	 a  prezident	 Cechu	

maliarov	Slovenska:

„charitatívne akcie sme začali organizovať od roku 2017. 

Doteraz sme realizovali maliarske práce v  nemocnici 

v  považskej Bystrici a  v  Dolnom Kubíne, v  roku 2019 

to bola spojená špeciálna škola pre deti s  autizmom 

v Bratislave na hálkovej ul. a v roku 2022 to bol detský 

domov - centrum deti a rodiny v Košiciach. charitatívne 

akcie teda organizujeme už niekoľko rokov, pričom našim 

cieľom je propagácia nášho remesla, zviditeľnenie cechu 

ako aj našich členov a najmä prispieť svojou troškou na 

dobrú vec, či projekt. v budúcom roku 2023 máme návrh 

od pani riaditeľky törökovej zo soš stavebnej v nových 

Zámkoch pomôcť odbornej škole dokončiť fasádu školy.“

Hlavný organizátor: Cech	maliarov	Slovenska

Partneri:	Baumit,	Pension	St.	Maria

MôžeTe NáM PRIBLížIť hISTóRIU 
A cIeľ chARITATíVNych AKcIí 
cechU MALIAROV? 

Sa DOčKaLa OBNOVY
Kaplnka sv. Anny

Spracovali:
Vladimír	Bolík,  

Cech maliarov Slovenska
Tomáš	Sepp,  

Baumit, spol. s r.o.
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Aká bola Baumit Sunset 
Párty 2022? Jednoducho 
skvelá! Stretli sme sa 
s partnermi, priateľmi a užili 
sme si spoločné chvíle  
vo víre tanca a dobrej 
zábavy tak, ako to vie 
Baumit Slovensko.

Baumit 2022

SUNSeT PáRTy
Opäť spolu

V nádhernej scenérii Tatier, priamo na brehu Liptovskej Mary, sa 7. septembra 

konala naša Baumit SUNSET PÁRTY 2022. V Liptovskej Sielnici, v areáli Koliby 

Gréta, v krásnej Stodole sme privítali takmer 300 zákazníkov, partnerov a dlho-

ročných priateľov, o ktorých príjemný večer sa staralo vyše 50 Baumiťákov. Po 

dlhých koronových mesiacoch sme sa tak mohli všetci opäť stretnúť a zabaviť.

Nabitý program podujatia

Akcia začala welcome drinkom,  sabrážou kelňou či vodováhou  a  chutným 

"finger foodom" za sprievodu dievčenskej hudobnej skupiny BonBon Trio. Ve-

čerom nás sprevádzala osvedčená dvojica Marián Čekovský a Michal Hudák, 

ktorí vyspovedali nášho riaditeľa Rasťa Plášeka a zahrali aj do tanca. Následne 

sa o zábavu postarala kapela FUNKIEZ a skvelý DJ, ktorý hral až do rána. 

Samozrejmosťou bola aj osvedčená tombola, z ktorej si zákazníci odniesli pek-

né vecné ceny. Pri tom všetkom sme si mohli pochutnať na výborných stea-

koch, burgroch a iných dobrotách (koláčiky boli nezabudnuteľné pre viacerých 

z nás!).Nezabudlo sa ani na kvalitný pitný režim, kde hrali prím nápoje ako ALL 

IN Betón - gin&tonic, Starcontact - aperol spritz či Ionitcolor - cuba libre. 

Celá SUNSET PÁRTY sa niesla v trendových farbách, ktoré ladili s výzdobou 

a dekoráciami.

Všetko mala pod palcom kolegynka Danka Čachanová a ako vždy, všetko do-

padlo perfektne. Tešíme sa na ďalšie takéto párty! :)

text: 
Erika Richterová

Foto:
Radovan Stoklasa
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Vydavateľstvo JAGA organizovalo v auguste 22. ročník 
futbalového turnaja obchodných tímov JAGA CUP 2022. 
Ide o akciu, ktorá sľubuje predovšetkým dobrý športový 
zážitok a zároveň príjemné stretnutie spoločností 
pôsobiacich v oblasti stavebníctva či developerských 
aktivít.

Augustové dopoludnie v Pezinku opäť raz patrilo futbalovému tur-

naju firiem - JAGA CUP. V poradí už 22. ročník tohto podujatia opäť 

raz nesklamal atmosférou, ale aj úrovňou zápasov. Spoločnosť 

Baumit sa ako každý rok zapojilo aj tentoraz. Silný tím podporený 

novými posilami zdolával aj najťažších súperov. Zápasom prialo aj 

skvelé počasie a dobrá nálada v tímoch.

Na trávniku sa stretlo 12 tímov rozdelených do dvoch šesťčlen-

ných skupín. Zápasy odštartovali krátko po 9:00 hodine. Zoznam 

zúčastnených mužstiev obsahoval okrem minuloročných finalistov 

SKSI a Porfix aj ďalšie známe mená. V Pezinku sa predstavili okrem 

nášho tímu tiež hráči Knauf Insulation, Saint Gobain, Schneider 

Electric, Wienerberger, Dopravoprojekt, ITB Development, Immo-

cap, JAGA a nováčik Stavmat stavebniny.

Po skupinových bojoch čakala na najlepších osem tímov vyraďova-

cia časť, v ktorej nebola núdza o prekvapenia. Na označenie „čierny 

kôň turnaja“ dlho ašpiroval nováčik Stavmat stavebniny, ktorý 

dokonca vyhral svoju skupinu, pričom za sebou nechal aj obhajcu 

striebra z minulého roka – tím Porfix. Z neznámeho družstva sa tak 

rýchlo stal ašpirant na najvyššie priečky. Smelé ambície futbalistov 

zo spoločnosti podnikajúcej v oblasti stavebnín zhatilo vo štvrťfinále 

mužstvo ITB Development.

Hráči reprezentujúci firmu zaoberajúcu sa inovatívnymi projektami 

postúpili do štvrťfinále vďaka štyrom remízam. V  základnej časti 

však nestrelili ani jeden gól. Proti Stavmat stavebniny mali ťahať 

za kratší koniec, no hviezdy súpera ubránili a nakoniec si uchmatli 

postup medzi štvoricu najlepších vďaka zvládnutému penaltovému 

rozstrelu.

Rodiace sa prekvapenie celého turnaja umocnil ešte ich semifiná-

lový duel proti Porfixu, v ktorom reprezentanti developerskej spo-

ločnosti strelili vôbec svoj prvý gól na turnaji. Našťastie pre nich mal 

cenu zlata, pretože vďaka nemu po výsledku 1:0 putovali do boja 

o celkové prvenstvo.

Vo finále ich čakal súper, ktorého v skupinovej časti zaskočili remí-

zou. Zaslúžene najlepší tím tohtoročného turnaja Baumit si však 

víťazstvo postrážil, nepripustil žiadnu drámu a vyhral 3:0. V súboji 

o bronz si chuť napravili hráči Porfixu, ktorí zvládli zápas s hráčmi 

Dopravoprojektu.

Futbalové podujatie opäť moderoval Slávo Jurko. Turnaj sa obišiel 

bez vážnych zranení, dominovala mu už tradične výborná atmo-

sféra a kvalitné športové výkony.

text: 
JAGA, Zuzana Mittelmann 

Foto:
Miro Pochyba

22. ročníka JAGA CUPu
Baumit sa stal víťazom

Víťazný tím Baumit, JAGA CUP 2022

KONeČNé PORAdIe:
 1. Baumit
 2. ITB Development
 3. Porfix
 4. Dopravoprojekt
 5. Stavmat stavebniny
 6. SKSI
 7. Immocap
 8. Wienerberger
 9. Saint Gobain
 10. Knauf Insulation
 11. JAGA
 12. Schneider Electric
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Obľúbený bowlingový turnaj
Baumit Women cup

Stretli sme sa 21.10.2022 v priestoroch Bowlingového národného 

centra na Turbínovej ulici v Bratislave. Účasť bola opäť vysoká, sú-

ťažilo až 11 šesťčlenných družstiev! Ako vždy nad celým priebehom 

akcie dozerala Danka Čachanová v úzkej spolupráci s kolegyňami 

a kolegami, ktorí asistovali ako „tímoví mentálni kouči“ a pri odo-

vzdávaní cien.

Samozrejme, že okrem športového zápolenia bol vytvorený aj 

priestor na komunikáciu, ktorá trvala až do neskorých večerných 

hodín. Veď po toľkej dobe bolo si čo povedať a rozdiskutovať. 

Víťazstvo opäť obhájil tím „Presporáčky“ zo stavebnín Pres-

por Bratislava s 594 bodmi. V tesnom závese s 575 bodmi skon-

čili „Šmoulinky“ z  OBI Bajkalská a  tretie boli „Červené lienky“  

zo Stavmat Tuhovská, ktoré nahrali 550 bodov.

Samozrejme boli vyhodnotené aj jednotlivkyne. Tu bolo dramatické 

rozhodovanie o víťazovi, nakoľko obe dámy nahrali rovnaký počet 

bodov, a nakoniec až v rozstrele rozhodla jedna kuželka a víťazkou 

sa stala Mária Baničová z Presporu - 137 bodov.

2. Lenka Oravec, Compass architekti – 136 bodov, 3. iveta 

trulíková 119 bodov zo Stavmat Tuhovská. A keďže rozdiely boli 

skutočne malé, ocenili sme aj pani Veroniku Ťažkú z OBI Bajkalská, 

ktorá nahrala 119 bodov. Ešte raz gratulujeme oceneným!

Pevne veríme, že bowlingový turnaj nestratí na popularite 

a o rok sa stretneme opäť v plnej sile.

Tento rok to bol už 11. ročník, kedy sme mohli po dvojročnej pauze, 
pre naše verné zákazníčky z bratislavských stavebnín pripraviť 
obľúbený bowlingový turnaj „Baumit Bowling Women Cup 2022“. 

V Baumite neprestávame posilňovať tímy. Pribudli nám preto ďalší šikovní 
kolegovia, ktorých by sme aj prostredníctvom nášho Baumit magazínu 
radi privítali.

Od prvého júna k nám nastúpili hneď tri nové posily. O niečo neskôr 

sa pridal do Baumit skupiny ďalší nový kolega. Na bratislavskú pozíciu 

objektového manažéra prišla Michaela Martonová, pozíciu nákupcu 

obchodného tovaru obsadil Matej eisner. 

Závod v  Rohožníku posilnil na pozícii technika závodu Martin  

Boškovič a v Lietavskej Lúčke do tímu pribudol nový smenový ma-

nažér edgar Šmiček.

Novú kolegyňu a kolegov vítame a prajeme im veľa úspechov a radosti 

z práce.

Vítame nových členov Baumit tímu

Už od roku 2004 sa spoločne s Centrom pre filantropiu n.o. za-

mýšľame, ako v rámci konceptu firemného darcovstva podporiť 

dobré a zmysluplné projekty. V roku 2016 sme založili Nadačný 

fond Baumit, v rámci ktorého chceme naďalej podporovať akti-

vity zamerané na všeobecne prospešné ciele. Táto spolupráca je 

pre nás veľmi cenná a sme radi, že sa Centru pre filantropiu darí! 

Prajeme všetko najlepšie!

„tento rok oslavujeme 20 rokov. Je to pre nás príležitosť za-

staviť sa a  rekapitulovať, čo sme dosiahli a  zamyslieť sa nad 

ďalšími výzvami. v  téme firemného darcovstva sme s  našimi 

partnermi v  grantových programoch podporili  30 000 žiada-

teľov  celkovou sumou  77 miliónov €. prijali a  zadministrovali 

sme 71 158 žiadostí v 619 grantových programoch. spolupra-

covali sme s  viac ako  2 500 hodnotiteľmi a  hodnotiteľkami. 

rozbehli sme darcovský a  odmeňový crowdfunding  DarUJ-

Me.sk  a  startLab, aktivity zamerané na individuálne darcov-

stvo jednotlivcov, ktorí podporili 700 mimovládnych organizácii 

a 1 000 výziev sumou viac ako 22 miliónov €. Za týmito čísla-

mi sa skrývajú skutky a činy vykonané v prospech iných, bez 

očakávania odmeny, záujem ľudí o druhých. ako aj dosiahnuté 

zmeny na sociálnej úrovni.“ Zuzana T., riaditeľka Centra pre fi-

lantropiu

 oslávilo 20 rokov
Centrum pre filantropiu

Tím Baumit

Tím Hviezdy

Šmoulinky z OBI

Víťazné tímy Červené lienky, Presporáčky a Šmoulinky
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Ce.Za.aR 2022
Poznáme víťazov architektonickej súťaže 

Zmyslom architektúry nemusí byť 

vždy nová stavba. Ak chceme, 

aby bola udržateľná, treba sa viac 

sústrediť na obnovu a  starostlivosť o  už 

existujúce budovy. Aj to je jeden z odka-

zov tohto ročníka najprestížnejšej domácej 

architektonickej ceny. 

Vo štvrtok 6. októbra 2022 boli v bratislav-

skej Starej tržnici vyhlásení laureáti Ceny 

za architektúru CE ZA AR 2022. Galave-

čerom vysielaným v priamom prenose na 

Dvojke RTVS sprevádzal jeden z porotcov, 

architekt Juraj Benetin.

Odkaz do budúcnosti: #regenerácia 

Pre 21. ročník ocenenia si vyhlasovateľ, 

Slovenská komora architektov, vybral 

motto #regenerácia. „Práve tá sa ukazu-

je ako nástroj zodpovedných postupov 

obnovy krajiny. Úcta k  starému vytvára 

novú kultúrnu vrstvu krajiny,“ objasnil Iľja 

Skoček, predseda komory. O tom, že nej-

de o prázdne gesto, svedčí, že za víťaza 

kategórie Fenomény architektúry porota 

v tomto ročníku vybrala nenápadný zásah 

umiestnený v ruine kaštieľa. Kolektív mla-

dých autorov obrátil zaužívané predstavy 

naruby a rozhodol sa ako nultý krok pred 

časovo, organizačne a  finančne nároč-

nou rekonštrukciou sprístupniť chátrajú-

cu pamiatku formou zážitkového ubyto-

vania. Porota už v nomináciách ocenila aj 

ďalších architektov a  investorov, ktorí sa 

odhodlali nanovo využiť skrytý potenciál 

existujúcich stavieb alebo ich častí. Od 

rodinného domu postaveného v  starom 

mlyne, cez nápadité rekonštrukcie domov 

s  tradičnými pôdorysmi či panelákových 

interiérov, až po zastavanie prieluky v zá-

stavbe budovou, ktorá sa nesnaží pútať 

pozornosť. „Vnímam, že sa zvyšuje reš-

pekt voči pamiatkam. Aj napriek bolesti-

vým výnimkám je tu záujem o nelikvidá-

ciu budov, snaha rekonštruovať budovy, 

aj keď nemajú mimoriadnu architektonic-

kú kvalitu. To, čo sledujeme oproti pred-

chádzajúcemu obdobiu, je aj zvyšujúci 

sa záujem o prírodné prostredie,“ hovorí 

členka poroty, rektorka VŠVU, Bohunka 

Koklesová. Novinkou tohto ročníka bola 

nová podoba sošky CE ZA AR, ktorej 

autorkou je dizajnérka Ľubica Segečová. 

Navyše po prvýkrát soškami neboli oce-

není iba víťazi jednotlivých kategórií, ale 

aj ostatné nominované diela. Ako v úvo-

de priameho prenosu zaznelo, Slovenská 

komora architektov sa týmto krokom roz-

hodla „ukázať, že ich práca zrkadlí kvalitu 

a na tej záleží.“ Nové sošky CE ZA AR sú 

tiež zavŕšením zmeny vizuálnej identity 

Slovenskej komory architektov.

POROTA SI VŠíMALA AJ VZťAh 

K PROSTRedIU

Medzinárodná porota tento rok vyberala 

z  88 prihlásených diel. 29 z  nich navštívila 

na ceste naprieč Slovenskom, aby napokon 

vybrala 24 finalistov v  šiestich kategóriách. 

Osobné návštevy sa pritom aj v tomto roční-

ku ukázali ako rozhodujúce pri posudzovaní 

kvality jednotlivých diel. Neopakovateľná at-

mosféra, zasadenie do kontextu ulice, štvrte 

či prírodného prostredia, ale aj ohľadupl-

nosť k  verejnému priestoru a minimalizácia 

environmentálnej záťaže, sú znakmi, ktoré 

pri hodnoteniach poroty zohrali významnú 

úlohu. „Cieľom bolo, aby sa tohtoročná po-

rota zjednotila na výbere, ktorý má ambíciu 

vyzdvihnúť na vrchol také diela, ktoré sa 

čo najpoctivejšie usilujú o  zvýšenie kvality 

architektúry a  všetkého, čo s  touto dôleži-

tou, skvelou, zložitou, všetko ovplyvňujúcou 

a hlavne neustále fascinujúcou profesiou sú-

visí,“ objasnil rozhodovanie predseda poroty, 

architekt Jakub Cigler.

Baumit ako hrdý partner dobrej architektúry nesmel chýbať pri tejto očakávanej uda-

losti. Náš kolega tomáš Sepp sa zhostil odovzdávania jedného z najzaujímavejších 

ocenení – Fenomény architektúry.

Vila Bôrik žilina 
ateliéry: PLURAL, LABAK 

architekti: Martin Jančok, Michal Janák, 

Zuzana Kovaľová, Ruslan Dimov 

Krajinný architekt: Michal Marcinov 

iné: statika: Katarína Kyselová; 

oceľové konštrukcie: Samuel Šimonovič 

Foto: Maxime Delvaux 

Víťazné dielo v kategórii 

RODiNNé DOMY 

Obnova turistického areálu Malý 
Slavín v mestských lesoch  
Bratislavy, Bratislava 
ateliér: BAKYTA architekti 

architekti: Róbert Bakyta, Ľubomíra 

Blašková 

iné: statika: Pavol Drha; 

spolupráca: Július Vass 

Foto: Matej Hakár 

Víťazné dielo v kategórii 

eXteRiéR 

Bunky Jelšava, kaštieľ  
coburgovcov Jelšava 
ateliér: 2021 

architekti: Peter Lényi, Ondrej Marko, 

Marián Lucký, Lenka Borecká 

iné: spoluautori dizajnu buniek: Matúš 

Šestina, Miro Šestina; osvietený in-

vestor: Čierne Diery; svetelný dizajn: 

Laura Murguía Sánchez, Lenka Balážová; 

statik: František Hladký 

Foto: Vladimír Eliáš 

Víťazné dielo v kategórii 

FeNOMéNY aRCHiteKtÚRY 

Svojho favorita spomedzi nomino-

vaných diel si vyberala aj verej-

nosť. Hlasovanie o víťazovi Ceny 

verejnosti prebiehalo po prvýkrát aj 

počas televízneho prenosu a meno 

víťaza tak bolo prekvapením pre 

televíznych divákov aj pre všetkých 

prítomných.

cenu verejnosti napokon získala 

obnova mestskej plavárne  

v Trebišove vďaka 1763 hlasom 

z celkového počtu 12175 hlasov. 

Vkus verejnosti sa na rozdiel od 

minulého roka nezhodoval s vku-

som poroty. V rámci galavečera 

bolo tradične udelené aj ocene-

nie Patrón architektúry, ktorým 

predstavenstvo Slovenskej komory 

architektov vyzdvihuje jednotlivcov 

alebo organizácie, ktoré sa význam-

ným spôsobom zaslúžili o rozvoj 

a propagáciu slovenskej architektú-

ry. Laureátom sa stal Metropolitný 

inštitút Bratislavy za prínos pri 

tvorbe stratégií mestského rozvo-

ja a príprave verejných investícií. 

Svojou profesionálnou činnosťou 

prispieva k udržateľnému rozvoju 

Bratislavy a slúži ako vzor pre iné 

mestá a ďalšie územné celky.

LauReÁti Ce.Za.aR 2022

Kategória ByTOVé dOMy
Nová dunajská Bratislava 

Ateliér: JRKVC 

Architekti: Peter Jurkovič, Marcel Dzurilla 

Foto: Peter Jurkovič 

Kategória OBČIANSKe  
A PRIeMySeLNé BUdOVy 
Záhradné centrum Plantex Veselé pri Piešťanoch 

Architekt: Adam Lukačovič 

Foto: Adam Lukačovič 

Kategória INTeRIéR 
eMA Bratislava 

Ateliér: TOITO 

ŠPecIáLNe OceNeNIA 

Zdroj: CE ZA AR, Slovenská komora architektov, www.cezaar.tv
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Osobnosť architektúry a stavebníctva

Odborná porota rozhodla, že si novú víťaznú sošku v  kategó-

rii  Osobnosť architektúry a  stavebníctva odnesú bratia Ri-

chard a Juraj Duškovci, ktorí za takmer 17 rokov fungovania nimi 

založenej spoločnosti VI GROUP postavili viac ako 20 projektov. 

Medzi najznámejšie z nich možno zaradiť polyfunkčný bytový objekt 

Matadorka v bratislavskej Petržalke s 29-podlažnou obytnou vežou, 

rezidenciu Vila Ľadová na Račianskom mýte, apartmánový dom 

v Zuberci či aktuálne realizované projekty ako polyfunkčné budovy 

RNDZ v Rači alebo MORUŠE v Ružinove.

V rovnakej kategórii o držiteľovi ceny rozhodovala aj odborná verej-

nosť, ktorá si vyberala svojho favorita spomedzi spomedzi kandidá-

tov v hlasovaní na webe ASB.sk. Na základe zozbieraných hlasov sa 

podľa hlasovania verejnosti osobnosťou architektúry a stavebníctva 

roka 2022 stal Marián Hlavačka. Niekdajší kľúčový manažér HB 

Reavis v  roku 2010 vstúpil na trh s  developerskou spoločnosťou 

Corwin, ktorá sa profiluje ako zelený staviteľ. Ich projekty – bratislav-

ský Einpark Offices či ľubľanská Vilharia ako prvé vo svojich krajinách 

získali najvyšší medzinárodný certifikát udržateľnosti LEED Platinum.

Špeciálna cena pre občianske združenie

Počas tohtoročného galavečera sme spoznali aj nových laureátov 

ocenenia aSB Špeciálna cena. Betónovú sošku v tejto kategórii 

si za výnimočnú podporu komunitného života a miestnej ekonomi-

ky, prepojenie potrieb obyvateľov s urbánnym rozvojom a architek-

túrou, ako i zodpovedný prístup ku klimatickým zmenám odniesli 

zakladateľky občianskeho  združenia Punkt Barbara Zavarská 

a illah van Oijen.

Ocenení developeri so zmenami

Medzi  developermi  v  segmente  rezidencií  došlo k  jedinej zmene 

oproti minuloročnému poradiu. Na treťom mieste vystriedala ITB De-

velopment spoločnosť Penta Real Estate. Prvé dve pozície sa poda-

rilo obom developerom z minuloročného poradia obhájiť. J&T REAL 

ESTATE obsadila opäť druhú priečku, Yit Slovakia zostala na výslní 

tohto segmentu aj v aktuálnom roku.

Víťazstvo v oblasti priemyslu a logistiky si odniesli predstavitelia P3 

Logistic Parks Slovakia  a  v  sektore administratívy sa tešili zá-

stupcovia spoločnosti Penta Real estate. Tí so svojimi projektmi:  

Jurkovičova tepláreň a SKY PARK Offices v Bratislave vystriedali na 

„tróne“ HB Reavis. Developer, ktorý stojí za projektom Centra Nivy 

v Bratislave, si však víťazné ocenenie odniesol v segmente  retailu.

Najlepším developerom roka 2022 sa však podľa internetového hla-

sovania stal úplne niekto iný. Odborná verejnosť v hlasovaní najviac 

vyberala spoločnosť Corwin.

Najlepšou stavebnou firmou je Skanska SK

Pestré možnosti ponúkla tiež kategória stavebných firiem, kde si 

ocenenie ASB GALA za triumf spomedzi konkurencie veľkých sta-

vebných firiem odniesli predstavitelia spoločnosti Skanska SK, kto-

rá sa zaoberá stavebnou činnosťou, najmä realizáciou dopravných, 

občianskych, rezidenčných, inžinierskych a priemyselných stavieb.

Potlesk obecenstva s prevzatím ocenenia si užili aj zástupcovia fir-

my Destav, ktorých spoločnosť podľa odbornej poroty uspela v ka-

tegórii stredná stavebná firma roka. Spomedzi malých stavebných 

spoločností sa najlepšie umiestnila firma Bidelnica.

Verejnosť v internetovom hlasovaní o najlepšiu stavebnú firmu roka 

ukázala na spoločnosť adifex, ktorá má v súčasnosti nezanedba-

teľné postavenie vo všetkých odvetviach stavebnej výroby, a to tak 

v  pozemnom, priemyselnom, inžinierskom a  vodnom staviteľstve, 

ako aj v oblasti komplexnej inžinierskej činnosti.

Na 16. ročníku ASB Gala si prevzali ocenenia 
osobnosti architektúry a aj developerské 
a stavebné spoločnosti. Boli sme pri tom. Zdroj:  

TASR, JAGA, ASB Gala

aSB GaLa 2022
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ktorí si tiež odniesli trofeje vo svojej kategórii 

– obaja tretie miesto v polmaratóne.

Peter Miko nám priblížil atmosféru aj svoje 

bežecké začiatky:

Ďakujeme, že ste sa zúčastnili 19. roč-

níka nášho Baumit behu Piestingtallauf 

2022. Ako sa Vám bežalo? Koľkýkrát 

ste sa zúčastnili a s akým výsledkom?

Bežalo sa výborne, počasie nám prialo a na 

štarte bola ideálna teplota 11 stupňov. Keď-

že sme sa stretli po dlhšej dobe opäť skve-

lá partia bežeckých kamarátov, tak pocit 

z behu bol o to krajší. Tešili sme sa na ten-

to nádherný beh v krásnom prostredí dlhé  

3 roky, ale čakanie stálo za to a tento ročník 

sa naozaj vydarilna jednotku!

Tohto behu som sa zúčastnil už tretíkrát. 

Prvý som absolvoval v roku 2018 a odbehol 

som tu svoj úplne prvý pretek v živote. Bol to 

beh na 10 km. Pamätám si, že vtedy straš-

ne pršalo, ale ani to ma neodradilo, aby som 

už o rok na to, v roku 2019, bežal polmara-

tón, v  tom čase svoj tretí v živote a spravil 

som si osobný rekord s časom okolo 1:35. 

Tento rok som ale svoje maximum na tejto 

vzdialenosti vylepšil na svoj zatiaľ najlepší 

čas 1:23:12 a vo svojej kategórií M40 som 

získal úžasné 3.miesto. Zo svojho výkonu 

som stále nadšený a  neskutočne šťastný. 

Dúfam, že sa mi o rok podarí tento čas opäť 

o niečo vylepšiť a už teraz sa teším na roč-

ník 2023. 

Ako ste sa dostali k behu? Čo Vám be-

hanie prináša a ktorý úspech považu-

jete za Váš najväčší?

K behu ma priviedlo prvotne moje odhodla-

nie schudnúť. V tom čase som vážil 92 kg, 

a spočiatku som behával iba na bežiacom 

páse. Až po nejakej dobe som začal behá-

vať vonku. Na moje prvé bežecké preteky, 

pri ktorých som zažil úžasnú atmosféru 

z hromadného behu, ma pozval skvelý ka-

marát Rasťo Plášek. Od tej doby som sa 

pre beh nadchol natoľko, že sa mu venujem 

pravidelne v podstate každý deň. Kamkoľ-

vek idem, sú mojou súčasťou bežecké te-

nisky, tričko a šortky. Beh mi odvtedy priná-

ša v prvom rade radosť a pozitívnu energiu, 

zdravý životný štýl a  spoznávanie nových 

miest a  zážitkov. Za moje najväčšie úspe-

chy považujem odbehnutie dvoch marató-

nov a  obzvlášť tohtoročného Medzinárod-

ného maratónu mieru v Košiciach s časom 

3:09:20, ako aj tohtoročný výsledok polma-

ratónu Piestingtallauf. 

Presne pred 3 rokmi som sa pre váš maga-

zín vyjadril, že je môj sen si odbehnúť tretí 

najstarší maratón na svete MMM v  Koši-

ciach pri príležitosti 100.výročia v roku 2023. 

Tento sen som si teda splnil o rok skôr. 

Text:

 Zuzana Mittelmann

Foto:

 Baumit, ZMI

Po prestávke spôsobenej 
pandémiou sa konal 19. ročník 
bežeckých pretekov Baumit 
Piestingtallauf. Bežcov privítalo 
skvelé slnečné, jesenné počasie.

Behu sa zúčastnilo takmer 900 bežcov zo 

16 krajín. 19. ročník Baumit Piestingtallauf 

vyhrali v  polmaratóne Stefanie Haberler 

a Lars Demuth.

"Po dvojročnej prestávke nás teší, že sa 

počasie umúdrilo a bežci si mohli užiť 

pretek vo fantastickom počasí s ideálny-

mi bežeckými teplotami. Závod Baumit vo 

Wopfingu opäť poslúžil ako mimoriadna 

kulisa pre cieľovú čiaru," hovorí výkonný 

riaditeľ spoločnosti Baumit Manfred Tisch. 

Tohtoročné netrpezlivo očakávané bežecké 

podujatie prilákalo takmer 900 účastníkov 

a  je pevným bodom pre mnohých bežcov 

v bežeckom kalendári. Nadšenie účastníkov 

zo 16 krajín - vďaka perfektnej organizácii 

a pestrým trasám - bolo viditeľné a oslavo-

valo sa až do neskorého popoludnia.

Víťazi Stefanie Haberler & Lars Demuth

Rovnako ako na poslednom polmarató-

ne v  roku 2019 prekvapil  Lars Demuth/1.

SVG Hohe Wand, ale tentoraz s  novým 

traťovým rekordom 1:07:15 a  získal jas-

né víťazstvo s náskokom takmer 2 minúty 

pred Markusom Sostaricom/LC ASKÖ Brei-

tenauom a Stefanom Lakingerom/KSU Gu-

tensteinom. V pretekoch žien zvíťazila Ste-

fanie Haberler/SSC Rohr s  časom 1:27:08 

len 8 sekúnd pred naším slovenským „že-

liezkom v ohni“ -  Danielou Vorkovou/Bau-

mit BSK a Sandrou Kopeckou/HSV mara-

ton Wr. Neustadt. 

"Som naozaj šťastná, že som zabeho-

la skvelý čas bez akejkoľvek prípravy na 

polmaratón," povedala šťastná víťazka. 

Aj tento rok sa tu stretlo množstvo klubov 

a firemných tímov.

 

Národná šampiónka sprevádzala det-

ské súťaže

17-násobná národná šampiónka Julia 

Mayer sprevádzala všetky detské behy na 

500 a 1000 metrov a zabezpečila tak nad-

šeným deťom nezabudnuteľný zážitok. Ro-

dičia, starí rodičia a súrodenci povzbudzo-

vali najmladších účastníkov vo veku od 3 

do 12 rokov. Po bežeckých súťažiach víťazi 

a účastníci oslavovali v priestoroch továrne 

Baumit v skvelej atmosfére.

Slovenský tím Baumit BSK v súťažiach 

nezaostával.

Zo slovenského Baumitu sa pod označením 

Baumit BSK tím zúčastnilo 25 bežcov. Me-

dzi nimi aj riaditeľ Rasťo Plášek, kolegovia 

a klienti z celého Slovenska.

Najväčšie úspechy zaznamenala naša 

Daniela Vorková, ktorá len s  osemsekun-

dovým meškaním takmer siahla na prvé 

miesto v  polmaratóne. Nešťastnou náho-

dou jej na trati skrížil cestu bicykel a strate-

né sekundy stačili už len na druhé miesto. 

Prvé miesto však obhájila v  kategórii žien  

vo veku 20-30 rokov.

Veľkým úspechom sa môže pochváliť rodi-

na kolegu Maria Vondrysku. Mario sa zú-

častnil spolu s manželkou, dcérou a synom. 

Dcéra Terezka Vondrysková a  syn Gregor 

Vondryska si odniesli prvé a  tretie miesto 

v kategórii. V juniorskej kategórii nás repre-

zentoval aj vnuk spoluorganizátorky Danky 

Čachanovej, Jakub. Veľký potlesk patrí aj 

naším dvom víťazným bežcom. Radosť nám 

spravili Andrea Schittenhelm a Peter Miko, 

Bežecké preteky s traťovým rekordom
Baumit Piestingtallauf 2022:

Výkonný	riaditeľ	spoločnosti	Baumit Manfred	
Tisch (vľavo)	a Gerald	Prinzhorn,	výkonný	

riaditeľ	Baumit	Beteiligungen	(vpravo)	oslavovali	
s hrdými	víťazmi	polmaratónu Larsom	

Demuthom a Stefanie	Haberler.

Ďakujeme všetkým 
účastníkom, ktorí 
bežali za náš 
Baumit BSK tím:
Martin Bačík, Bibiana Brestovanská

Martin Capek, Jakub Čachan

Michal Čierny, Boris Čuda

Jozef Drábik, Marek Hardoň

Milan Homola, Matej Kopecký

Peter Majerčík, Peter Miko

Michal Nejezchleb, Jozef Nemček

Boris Plášek, Rastislav Plášek

Andrea Schittenhelm, Peter Šuška

Miroslav Tichý, Gregor Vondryska

Mario Vondryska, Daniela Vorková

Zuzana Vondrysková, Radovan Živna

Terézia Vondrysková

Ďakujeme všetkým zúčastneným 

a  veríme, že sa opäť o  rok znova 

stretneme na tomto skvelom špor-

tovom podujatí! 

Viac informácií a výsledky na: 

www.piestingtallauf.com,  

na Facebooku a Instagrame
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Verejnoprospešné témy a aktivity sú u zamestnancov a za-

mestnankýň spoločnosti Baumit s.r.o. málo známe. Aj 

preto sme tento rok už po štvrtýkrát oslovili našich za-

mestnancov a zamestnankyne, ktorí majú aj popri svojej každo-

dennej práci a povinnostiach záujem venovať sa verejnoprospeš-

ným aktivitám v prospech svojej komunity. V Nadačnom fonde 

Baumit vnímame opakujúci sa dobrý pocit, ktorý prináša pomoc 

iným a  podpora zmysluplných aktivít. Dnes vďaka výskumom 

a  štúdiám vieme o  tom, že dobročinné dávanie a dobrovoľníc-

tvo prináša pocity šťastia, priaznivo pôsobí na duševné zdravie 

či dokonca predlžuje život.

Počas 4 rokov podpory verejnoprospešných nápadov sa poda-

rilo úspešne zrealizovať 34 nápadov aktívnych zamestnancov, 

ktorí sa zaujímajú o prostredie, v ktorom žijú a svojím aktívnym 

angažovaním sa prispeli k zlepšeniu kvality života členov komu-

nity. Okrem podpory konkrétnych projektov zameraných na pod-

poru športových a kultúrnych aktivít a zvyšovanie kvality života 

rôznych cieľových skupín sa program zameriava na šírenie myš-

lienky filantropie, darcovstva, dobrovoľníctva. 

Podporili sme 8 zamestnaneckych projektov

Medzi projektmi boli zaujímavé aktivity a  prostredníctvom za-

mestnancov sa podarilo podporiť napríklad výstavbu domčekov 

v korunách stromov, zveľaďovanie rekreačnej oblasti Duchonka, 

výstavbu detského workoutového parku, či podporiť divadelný 

krúžok, komunitné aktivity spájajúce ľudí, či zlepšiť prostredie 

parku alebo podporiť rozvoj plážovej hádzanej. Zamestnanecký 

grantový program prináša možnosť každoročne nasmerovať fi-

nancie na vybraný projekt. Môže ísť o ten istý a sledovať tak jeho 

progres, alebo si zamestnanec či zamestnankyňa Baumitu môže 

vybrať každý rok inú mimovládnu organizáciu, ktorej aktivity ho 

zaujímajú, či sa im práve venuje.

V  pätnástich predošlých ročníkoch bolo podporených 217 

projektov v sume 223 644 eur. 

Poskytovaním malých grantov sa môžeme podieľať na realizovaní 

potrebných zmien a zlepšení v aktívnych komunitách. Chceme, 

aby verejné priestranstvá spĺňali predstavy tých, pre ktorých majú 

nie len úžitkovú hodnotu, ale aj umeleckú, estetickú, symbolickú, 

či hodnotu presahujúcu vieru a tradíciu. V neposlednom rade je 

aj pre nás dôležité, aby sa ľuďom páčili miesta, kde žijú a každý, 

kto ich akýmkoľvek spôsobom využíva, z nich mal dobrý pocit. 

15. ročník podporil zatiaľ 14 projektov s celkovou preroz-

delenou sumou 13 000 eur.

Priama podpora - Nadačný fond 

Baumit pri Nadácii Centra pre 

filantropiu
Už 18 rokov sme partnerom pre angažovaných ľudí plných op-

timizmu, entuziazmu a  chuti zlepšovať svet, v  ktorom žijú, ne-

hľadiac na prekážky. Sme radi, že môžeme byť nápomocní pri 

plnení ich nápadov prostredníctvom finančnej podpory. Výsled-

kom takýchto partnerstiev je 222 podporených aktivít na celom 

území Slovenska. Nadačný fond Baumit si dal za úlohu pomáhať 

aktívnym ľuďom v  komunitách. Finančne prispieva na konkrét-

ne verejnoprospešne aktivity v troch oblastiach – vo vzdelávaní, 

v kultúre a v komunitnom rozvoji. Účelom fondu je podpora verej-

noprospešných aktivít realizáciou grantových programov a pria-

mou podporou projektov. V tomto roku sa zameriava na podporu 

strategických tém deti, zdravie a aktívne trávenie voľného času.

Podporený projekt Rodinné kruhy

Cieľom podporeného projektu občianskeho združenia Rodinné 

kruhy bolo vytvoriť podnety pre zmysluplné trávenie voľného času. 

Spoločne s mnohodetnými rodinami a rodinami ohrozenými chudo-

bou chodili členovia združenia na jazerá, kde po inštruktáži zaúčali 

rodičov spoločne s deťmi paddleboardovať. Učili ich, ako správne 

stáť na paddleboarde, ako správne držať pádlo a to najdôležitejšie, 

ako správne motivovať deti pri učení sa novým zručnostiam. Vďaka 

projektu mohli deti namiesto trávenia voľného času pri tablete a po-

čítačových hrách tráviť spoločný čas s rodičmi a objavovať radosť 

z pohybu a krásy prírody. Finančné prostriedky boli využité na ná-

kup paddleboardu a piatich plaveckých záchranných viest.

Podporený projekt Divadlo pod kostolom

Festival Symfónia umenia II je medzinárodný multižánrový festival, 

ktorý sa venuje klasickej hudbe. Cieľom podporeného projektu bolo 

prezentovať klasickú hudbu v modernom šate. Medzi najvýznam-

nejšie koncerty zaradili tieto tri: Otvárací koncert festivalu 1. sep-

tembra s názvom Elán je klasika na námestí pred Pradiarňou 1900 

patril Symfonickému orchestru Slovenského rozhlasu. Práve pre 

túto príležitosť skladateľka Ľubica Čekovská exkluzívne autorsky 

upravila najznámejšie hity skupiny Elán. Tie odzneli za sprievodu 

orchestra a 40-členného Speváckeho zboru Technik STU, sólistov 

Andrey Zimányiovej, Martina Gyimesiho a Ivany Regešovej v pre-

miére, v symfonických úpravách skladby. 2. september patril jazzu 

krajín Vyšehradskej štvorky. Big band, ktorého americký magazín 

Down Beat zaradil medzi 10 najlepších big bandov na svete, Roz-

hlasový Big Band Gustava Broma pod taktovkou Vlada Valoviča, 

hostil poľskú speváčku, nositeľku významných svetových ocenení, 

Agu Zaryan. Z Českej republiky vystúpil mladý talent českej jazzo-

vej scény speváčka Marta Kloučková a hráč na Hammondov organ 

Ondřej Pivec, ktorý spolu s americkým spevákom Gregorym Porte-

rem v roku 2017 získal cenu Grammy. Maďarskú republiku zastúpil 

klavirista Robi Botos držiteľ ceny TD Grand Jazz Award na me-

dzinárodnom jazzovom festivale v Montreale 2012. 3. septembra 

vystúpil po prvý raz spolu na jednom pódiu svetoznámy tenorista 

José Cura a naše prvé symfonické teleso Slovenská filharmónia. 

Na bratislavskom koncerte si zaspieval aj spolu so svojimi dvomi 

hosťkami Evou Hornyákovou a Polinou Shamaevou pod taktovkou 

šéfdirigenta Slovenskej filharmónie Daniela Raiskina.

Zamestnanecký grantový program, 4. ročník, 2022

úspešne pokračuje

Základnou ideou programu, ktorý realizujeme už 15 rokov, je roz-

voj komunitného života, zdieľanie hodnôt a podpora angažovanos-

ti ľudí, ktorí v danej lokalite bývajú alebo pracujú. Dôležitá je ich 

ochota pomôcť pri premene verejného priestranstva svojimi myš-

lienkami a nápadmi, dobrovoľníckou prácou či materiálnou pomo-

cou. Dlhodobo podporujeme mimovládne organizácie a ľudí, ktorí 

pomáhajú pri vzniku zmysluplných, funkčných verejných priestran-

stiev – miest vo svojom okolí. 

Takýmto spôsobom chceme motivovať aktívnych ľudí k záujmu 

o dianie v komunite, k nachádzaniu spoločných riešení na miestne 

problémy a k posilňovaniu spolupráce a partnerstiev medzi lokál-

nymi subjektmi. Grantový program “Tu sa nám páči, tu chceme 

žiť” je určený iniciatívam, ktoré sa nedostatky vo svojom okolí roz-

hodnú riešiť a zmeniť, využijú na to svoje nápady, vedomosti, zruč-

nosti, schopnosti a najmä strhnú pre dobrú vec ďalších ľudí. Veľa 

malých pozitívnych zmien môže zmeniť tvár celej krajiny.

Grantový program 
tu sa nám páči, tu chceme žiť

Pomáhame už 18 rokov
Priama podpora

Počet predložených 
projek tov: 

Počet podporených 
projek tov:

Regrantovaná 
suma:

356 222 166 587 €

GP tu sa nám páči, tu chceme žiť

Počet predložených 
projek tov:

Počet podporených 
projek tov:

Regrantovaná 
suma:

1 741 217 223 643 €

Zamestnanecký grantový program

Počet predložených 
projek tov:

Počet podporených 
projek tov:

Regrantovaná 
suma:

1 741 217 223 643 €

Nadačný fond Baumit

Text:

Zuzana Mittelmann v spolupráci s CPF
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Každý zamestnanec a zamestankyňa majú možnosť odporučiť 

do grantového programu mimovládnu organizáciu, ktorá pod-

ľa jeho uváženia spĺňa požiadavky účasti v  Zamestaneckom 

grantovom programe. Piliere, ktoré sú základom k úspešnému 

čerpaniu finančných prostriedkov sú podpora komunitného 

rozvoja, podpora kultúry a  rozvoj vzdelávania. Zamestnanci 

spoločnosti Baumit už dlhoročne podporujú vybrané skupiny 

a väčšina z nich proces, na ktorého konci je finančná podpora 

konkrétneho projektu, poznajú a ovládajú. Pre nových uchádza-

čov, zamestnancov Baumitu, sa môže zdať vypĺňanie formulárov 

náročnejšie. Musia odporučiť mimovládnu organizáciu, ktorú by 

radi podporili a  skontaktovať sa s  jej štatutárnym zástupcom, 

aby vedeli údaje, potrebné k uzavretiu zmluvy. Opýtali sme sa 

preto na pár otázok pána Miroslava Slezáka z  Občianského 

združenia Nová Duchonka, ako vníma celý proces podpory pro-

jektu Nová Duchonka a ako sa mu spolupracovalo s Nadačným 

fondom Baumit a Zuzanou Mittelmann, zamestnankyňou, ktorá 

sa rozhodla podporiť tento rozvíjajúci sa projekt. O dojmy sa po-

delila aj Zuzana.

„som veľmi rada, že Baumit ako zamestnávateľ dlhodobo pod-

poruje projekty v oblasti kultúry, vzdelávania a podpory komunít. 

Je mi cťou byť súčasťou tejto dobročinnosti ako zamestnankyňa, 

ktorá sa rozhodla cez Zamestnanecký grantový program Baumit 

podporiť oZ nová Duchonka, ale napĺňa ma aj participácia na 

výbere projektov spojených s nadačným fondom Baumit v roz-

hodovacích procesoch Grantového programu známeho aj pod 

názvom “tu sa nám páči, tu chceme žiť”, a aj priamej podpory 

projektov. teší ma, že mám možnosť byť súčasťou nadačného 

fondu a spolu s nadáciou centra pre filantropiu posúvať zmyslu-

plné projekty vpred.“ povedala Zuzana Mittelmann, marketingová 

špecialistka pre print.

Aká je spolupráca občianskych zdru-

žení a nadácie? Porozprával nám o nej 

Miroslav Slezák z  OZ Nová Duchonka, 

ktorý prostredníctvom Zamestnanec-

kého programu získal finančnú podpo-

ru na svoj projekt:

„spolupráca s  Baumitom a  nadáciou 

centra pre filantropiu bola plynulá a  veľmi príjemná. o  na-

dačnom programe som nepočul, predstavila mi ho Zuzka Mit-

telmann, ktorá bola u  nás na Duchonke s  karavanom a  bola 

užasnutá z nádhernej prírody a okolia, ktoré bolo kedysi naj-

lepším kempom v  Československu. po revolúcii pomaly toto 

krásne a moderne vybavené miesto začalo chátrať a  zanikať. 

Ja som dlhé roky sledoval stredisko a rozmýšľal, aké možnosti 

by tu boli. Často som cez stredisko prechádzal, nakoľko tadiaľ 

vedie populárna cyklotrasa a nedalo mi to spávať. až pandé-

mia zmenila históriu. predtým som pracoval na štrbskom plese 

ako riaditeľ hotela, kde som sa tiež kreatívne realizoval. otvá-

ral som tam aj známu reštauráciu. pandémia všetko zastavila 

a  mal som zrazu viac času. nakoľko bývam len 3km od Du-

chonky, prišiel čas na zmenu. Založil som občianske združe-

nie nová Duchonka, dal dohromady team a začali sme makať. 

sfunkčnili sme amfiteáter, zrekonštruovali verejné osvetlenie, 

budovy sociálnych zariadení, elektrické prípojky pre karavany, 

postavili beachvolejbalove ihrisko na pláži. revitalizujeme celý 

areál, ktorý bol strašne zanedbaný a  zarastený. popri chod-

níkoch sme osadili lavičky a  otvorili malú cyklokaviarničku 

s názvom obľúbená. nachádza sa v centre tohto priestranstva 

a  ľudovo ho nazývame námestie. tu sa ľudia stretávajú, je tu 

detské ihrisko, vystúpenia živých kapiel a  vstup do krásneho 

kempu. so Zuzkou sme sa rozhodli, že tento priestor dotvoríme 

s podporou nadačného fondu a spravíme výsadbu, ktorá bude 

korešpondovať s okolím - brezovo-borovicovým hájom.

Ako prebiehala spolupráca s Nadáciou Centra pre filantro-

piu a Nadačným fondom Baumit? 

Kontaktovala ma pani, ktorá to mala na starosti a vyžiadala si 

informácie, podklady a tiež stručný popis projektu. všetko išlo 

na prekvapenie veľmi ľahko. po nejakej dobe sme dostali vyro-

zumenie, že bol projekt schválený.

Využili by ste podobnú pomoc aj v budúcnosti? Môžete túto 

formu pomoci odporúčať? 

Momentálne prebieha realizácia výsadby a úprava okolia tohto 

tzv. námestia pri vstupe na novú Duchonku. vždy keď príde-

te na Duchonku, prvý dojem na vás zanechá náš podpis na 

vizuále priestoru s  podporou nadačného fondu, za čo veľmi 

ďakujeme. radi sa opäť zapojíme do akejkoľvek spolupráce 

alebo aj organizácií teambuildingov pre pracovníkov nadač-

ného fondu alebo zamestnancov spoločnosti Baumit.“ povedal 

Miroslav Slezák z OZ Nová Duchonka.

„pre mňa ako zamestnankyňu bolo príjemným prekvapením, 

že sa môžem zapojiť do programu, v ktorom si môžu zamest-

nanci vybrať komunitu, ktorú podporia. ako nadšená karava-

nistka som prešla pomerne veľkú časť slovenska s karavanom 

aj bez neho a  teší ma, že kempovanie začína ponúkať stále 

lepšie služby a možnosti trávenia času na krásnych miestach. 

Že sú lokality, kde je srdce. takto sme sa pri jednej kempo-

vačke zarozprávali s majiteľom oZ nová Duchonka Mirom sle-

zákom o vývoji aktivít na Duchonke. Genius loci tohto miesta 

sa vás dotkne hneď pri príchode do tejto prírodnej oázy. ak 

však začnete vnímať množstvo práce, spoločných aktivít a ro-

zvoj, ktorý sa tu deje, máte chuť prispieť, a  nie len finančne.  

Zanietenosť a  nadšenie ľudí, ktorí toto miesto nenechali „za-

padnúť prachom“ ale naopak, rozhodli sa vyhrnúť rukávy a ma-

kať, oprášiť históriu Duchonky a vrátiť jej slávu, je fascinujúca. 

preto si podľa môjho názoru zaslúžili každý jeden cent z mojej 

časti zamestnaneckého programu. viem, že tieto prostriedky 

budú použité dobre,“ hovorí Zuzana Mittelmann.

Prispieť tam
 kde je to užitočné

Nadačný fond Baumit ponúka svojim zamestnancom možnosť pomôcť komunite 
prostredníctvom Zamestnaneckého grantového programu. V spolupráci s Nadáciou 
Centra pre filantropiu každoročne alokujeme finančné prostriedky tam, kde sú 
užitočne nasmerované prostredníctvom našich zamestnancov. Ako sa môžeme 
zapojiť?

Viac sa o tomto projekte dozviete na 

www.novaduchonka.sk

Viac sa o možnostiach podpory 

prostredníctvom Nadačného fondu 

Baumit dozviete na 

www.nadacnyfond.baumit.sk
Text a foto:  

Red, ZMI
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Baumit partnerom projektu 

20. septembra odštartoval nový ročník projektu DETI A ARCHITEKTÚRA 2022. 

Hlavnou témou už 9. ročníka projektu, ktorého cieľom je osveta a vzdelávanie 

detí a mládeže o architektúre a prostredí, budú výnimočné školy. Projekt, ktoré-

ho organizátorom je OZ EUROARCH, sa realizuje formou kreatívneho a interak-

tívneho online kurzu, ktorý je bezplatne prístupný na www.detiaarchitektura.sk. 

O projekte sme sa zhovárali aj s jeho zakladateľkou a iniciátorkou p. Darinou La-

líkovou z OZ EUROARCH.

deTI A ARchITeKTÚRA

Pre koho je projekt deTI A ARchITeKTÚRA určený?

Projekt DETI A ARCHITEKTÚRA sa za ostatné roky stal veľmi obľú-

beným medzi žiakmi, učiteľmi, ale aj rodičmi po celom Slovensku. 

Ročne sa do neho zapája už spolu vyše 500 základných škôl, zák-

ladných umeleckých škôl a 8-ročných gymnázií. Tohoročný e-kurz 

má 3 kapitoly a záverečný kvíz. V prvej časti sa žiaci dozvedia nie-

len to, ako vyzerali školy v dobe antiky a stredoveku, ale aj to, kto 

a kde založil prvú univerzitu na Slovensku. Druhá časť je venovaná 

najzaujímavejším konceptom budov materských a základných škôl 

na Slovensku, ale predstavené budú aj architektonicky a stavebne 

zaujímavé stredné a  vysoké školy. V  tretej kapitole si žiaci budú 

môcť pozrieť výnimočné príklady škôl z Európy.

Kto sa môže do projektu zapojiť?

Do projektu sa môžu zapojiť 10 až 15-roční žiaci z celého Sloven-

ska. A čo sa žiaci dozvedia o architektúre v aktuálnom e-kurze? 

Spoznajú viaceré architektonicky zaujímavo riešené budovy škôl 

zo Slovenska aj z Európy prostredníctvom fotiek, ale aj krásnych 

ilustrácií a animácií v  interaktívnom kvíze. A aj tento rok je e-kurz 

pripravený okrem slovenčiny aj v angličtine. Deti si teda sami mohli 

zvoliť jazyk, v ktorom chcú e-kurz sledovať. 

Môžeme sa aj tento rok tešiť na výstavu detských prác?

Projekt končí - tak ako každý rok - výtvarnou súťažou. Tento rok 

bude témou výtvarnej súťaže „Moja predstava výnimočnej 

školy“. Deti môžu namaľovať svoju predstavu výnimočnej ško-

ly, pričom sa môžu inšpirovať aj školami, ktoré im predstavujeme 

v e-kurze. 

20 najkrajších výtvarných prác vyberie porota a  ich autorov po-

zveme opäť do Bratislavy na vernisáž spojenú s nezabudnuteľným 

výletom po architektúre hlavného mesta.

„Pani Lalíková, 

ako a kedy vznikla 

myšlienka projektu daA 

a čo považujete za jeho 

najväčší prínos?“ 

Myšlienka projektu DaA (Deti a Architektú-

ra) vznikla pred vyše 10 rokmi, kedy sme sa 

začali viac zamýšľať nad tým, prečo v škol-

ských osnovách chýba akékoľvek vzdelá-

vanie o architektúre a rozhodli sme sa túto 

medzeru vo vzdelávaní detí zaplniť. V roku 

2012 sme založili OZ EUROARCH a spustili 

sme pilotný ročník projektu DaA na ško-

lách v Bratislave. Od roku 2014 realizujeme 

tento projekt online a  celoslovensky pro-

stredníctvom kreatívneho a  interaktívneho 

e-kurzu, ktorý deti baví a  v  súčasnosti sa 

každoročne do projektu zapája vyše 600 

a takmer 15 tis. detí.

Za najväčší prínos tohto projektu pokladá-

me to, že sa deti hravou formou zoznamujú 

s kvalitnou architektúrou a ich autormi na Slo-

vensku aj v Európe, že im vysvetľujeme, čo je 

kvalitná architektúra a že v nich podporujeme 

vzťah k architektúre a k prostrediu. A keďže 

každý rok končí projekt výtvarnou súťažou, 

podporujeme aj ich vlastnú kreativitu. 

Viac o projekte nájdete aj na: 

www.detiarchitektura.sk

Text:

Tomáš Sepp

Foto:

archív p. Lalíkovej



s  inovačným centrom Baumit vo Wopfin-

gu. „BauMinator“ bol použitý na niektorých 

častiach fasády a tiež vo vnútri budovy.

Kompetentné poradenstvo pre súk-

romných a firemných zákazníkov

V areáli závodu Baumit Česko v Brandýse 

nad Labem na návštevníkov čaká priestran-

né kompetenčné a poradenské centrum.

V prízemí budovy sa nachádza centrálna vý-

stavná miestnosť: najnovšie fasádne štúdio 

Baumit Life. Ponuku dopĺňajú konferenčné, 

zasadacie a kancelárske miestnosti. Kom-

petenčné centrum sa zároveň stáva novým 

domovom obchodného oddelenia spoloč-

nosti, pričom dispozičné riešenie prispieva 

k efektívnej komunikácii medzi strategickým 

a  prevádzkovým oddelením. Veľká terasa 

a „zelené oázy“ v interiéri zabezpečujú prí-

jemnú a uvoľnenú atmosféru.

V hlavnej úlohe fasáda!

Či už ide o architektov alebo o súkromných 

staviteľov, vo fasádnom štúdiu si každý náj-

de svoje. Komplexná ponuka konštrukč-

ných systémov a  povrchových úprav pre-

búdza fantáziu a tvorivú silu. Profesionálne 

poradenstvo v oblasti farieb tu má popred-

nú úlohu. Každému, kto hľadá dokonalú 

farbu, textúru alebo štruktúru pre svoju 

fasádu, v  novom fasádnom štúdiu dobre 

poradia.

Na dotyk a  prezretie tu čaká takmer 1000 

veľkorozmerných originálnych farebných 

vzoriek.

Urobiť si predstavu

Pri rozhodovacom procese pomáha mož-

nosť vizualizovať svoje sny digitálne. Keď 

v hlave vzniknú prvé návrhy, zobrazia sa na 

obrazovke. Vďaka virtuálnej realite sa dajú 

rýchlo meniť detaily. Svoju vysnívanú fasádu 

môžete vidieť vo vybraných farbách a teraz 

sa môžete konkrétnejšie rozhodnúť. Dôleži-

tú úlohu tu zohráva čas, pretože výsledok 

by mal vydržať počas životnosti fasády 

a mal by aj potešiť.

Veľké davy už od otvorenia

Celková koncepcia budovy funguje. Od 

začiatku je zameraná na to, aby zákazní-

kom ponúkala najvyššiu úroveň služieb, ide 

o myšlienku s budúcnosťou. Celkom v du-

chu Baumit.
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Otvorenie si nenechali ujsť zamest-

nanci Baumitu a  ich rodiny. Na 

svoje si prišli aj deti. Kto práve 

neskákal v  skákacom hrade, bol očarený 

vystúpením kúzelníka. Najmenší sa samo-

zrejme nezaobišli bez umelecky poma-

ľovanej tváre. V  umeleckom kútiku mohli 

všetci popustiť uzdu svojej kreativite. Pre 

starších bola pripravená virtuálna realita či 

skate show. Výsledok: nikomu sa nechcelo 

ísť domov. Otvorenie sa zmenilo na veselú 

zábavu. 

Slávnostnú pásku prestrihli generálny ria-

diteľ Ing. Pavel Med, 

oblastný manažér Baumit Christian Eibl, 

architekt Ing. arch. Sebastian Nagy a Petr 

Syrovátko, spolumajiteľ stavebnej firmy Sy-

ner s.r.o. zodpovednej za projekt.

Čo inšpirovalo architekta Sebastiana 

Nagya

Myšlienkou bolo vytvoriť budovu, ktorá 

predstavuje „oázu pokoja“ v tranzitnej zóne. 

Budova má pavilónový charakter s  izolač-

nou masívnou stenou na južnej a západnej 

fasáde. Stena oddeľuje interiér od okolitého 

rušného priemyselného prostredia a  zvý-

razňuje priestor recepcie.

Interiér budovy je obohatený o  zelené 

átrium.

Výzvy vo fáze výstavby

Veľa času si vyžiadalo vylepšenie monolitic-

kých betónových prvkov budovy. Pôvodný 

konštrukčný betón bol čiastočne upravený 

na pohľadový betón, napríklad v  prípade 

stĺpov v prednej časti budovy. Štíhle okrúhle 

stĺpy boli v  kontraste k  pieskovanej galérii 

a prístrešku budovy ponechané hladké.

Robotická 3D tlač betónu 

Vo fáze plánovania, ako aj vo fáze vý-

stavby sa úzko spolupracovalo 

Baumit kompetenčné

V piatok 3. júna 2022 nastal ten čas. Oficiálne sa otvorilo nové kompetenčné centrum 
v Brandýse nad Labem. Veľká oslava pre rodinu Baumit – s kúzelníkmi, skákacím 
hradom a rôznymi atrakciami bolo miesto oslavy osvetlené dlho do noci.

Ing. arch. Sebastian Nagy

Slovenský architekt z  Nitry vyštudoval 

Fakultu architektúry Slovenskej technic-

kej univerzity v  Bratislave. Jeho prácu 

však do značnej miery predurčilo štú-

dium na Kráľovskom technickom inštitúte  

vo Švédsku. V  roku 2020 bol ocenený 

prestížnou cenou EUROPE 40 UNDER 

40 Award od Chicago Athenaeum Muse-

um of Architecture a cenou BigSEEArch-

ticture Award.

centrum v Česku
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Ďalší krok na ceste expanzie v Nemecku. Nemecká dcérska spoločnosť skupiny 
Baumit, Baumit GmbH, so sídlom v Bad Hindelang, získala štyri závody od firmy 
Sakret Trockenbaustoffe Dr. Arnold Schaefer GmbH v Dolnom Sasku, Durínsku, 
Sársku a Porýní-Falcku. Pridáva sa ďalší závod v podobe dcérskej spoločnosti 
Diessner Farben v Berlíne.

V  ďaka širokému a inovatívnemu port- 

fóliu produktov v  oblasti suchých 

mált a tepelnoizolačných systémov, 

systémov pre sanáciu betónových kon-

štrukcií má firma Sakret dlhoročné poznat-

ky. Diessner na druhej strane presviedča 

kompletným sortimentom pre všetky oblasti 

maľovania, lakovania a nanášania omietky. 

V roku 2021 dosiahli 

prevzaté firmy tržby vyše 100 miliónov eur 

a celkovo zamestnávajú 280 ľudí.

Konsolidácia a využitie synergií

Všetci zúčastnení sú spokojní s  tým, čo 

táto akvizícia umožňuje. Na jednej strane 

to vedie ku konsolidácii výrobných štruktúr 

v Nemecku, na druhej strane to prináša 

výhody prostredníctvom ďalších zaují-

mavých produktových oblastí zo širo-

kého produktového portfólia Sakret, 

ako aj posilnenie kompetencie v oblasti 

farieb a pastovitých produktov. Pre zá-

kazníkov to znamená širší a hlbší sor-

timent produktov. Všetko preto, aby 

sa synergie využívali so ziskom.

Väčšia efektivita na stavbe

Súčasné zvyšovanie cien a  čoraz 

viditeľnejší nedostatok kvalifikova-

ných pracovníkov predstavujú pre 

toto odvetvie veľké výzvy.

Peter Sarantis, konateľ Baumit 

Nemecko, zhŕňa výhody spolu-

práce s firmami Sakret a Diess-

ner. „V záujme vyššej efektivity 

na stavbe je nevyhnutná hustá 

distribučná sieť a  kvalitný 

produktový program. Presne 

z toho sa bude v budúcnosti profitovať.“

Integračné tímy sa činia

Okrem výmeny produktov dôjde pre tieto 

tri spoločnosti k  rôznym synergiám, ktoré 

treba ešte vypracovať, je presvedčený Tho-

mas Ehlebracht (konateľ spoločnosti Sakret 

GmbH). Na tento účel začali svoju prácu 

integračné tímy so zúčastnenými zo všet-

kých spoločností. Najprv by mali vypraco-

vať prehľad o procesoch v najdôležitejších 

oblastiach spoločnosti. Napokon sa určia 

činnosti, ktoré sa majú kombinovať.

Značky sa zachovajú

Pokiaľ ide o  pokračovanie oboch prevza-

tých značiek, všetci sa zhodnú. Sakret 

a  Diessner budú aj v  budúcnosti vedené 

pod týmito názvami a  zachovajú si svoje 

doterajšie postavenie. Závody Sakret sú dr-

žiteľmi licencie Sakret Europe. Tieto modely 

a  predaj značky Sakret v  licenčnej oblasti 

bude pokračovať. Spoločnosť Diessner 

Farben pôsobiaca v  oblasti veľkoobchodu 

s farbami a maliarskych potrieb sa má roz-

širovať a ďalej rozvíjať.

Veľkou výhodou je, že zákazníci majú svoje 

obvyklé kontaktné osoby v  manažmente, 

predaji a administratíve. Pre nich sa na spo-

lupráci nič nemení.

Spoločne rozšíriť podiely na trhu

V prísnom pokračovaní oboch značiek spočíva ešte ďal-

ší potenciál. Pretože aj tu všetci zúčastnení vidia mož-

nosť spoločného rozširovania podielov na trhu. Aj atmo-

sféra na prvej roadshow bola pozitívna a konštruktívna. 

Vedenie Baumit Nemecko preto navštívilo niekoľko zá-

vodov Sakret a  Diessner a  osobne sa predstavilo za-

mestnancom oboch spoločností, aby mali dobrý a bez-

pečný pocit. Pretože všetci zúčastnení sú si vedomí, že 

úspešná integrácia je v rukách zamestnancov.

Posilniť vlastnú kompetenciu

Od roku 1929 je úspech spoločnosti Diessner založený 

na technickej kompetencii a  konzistentnom štandarde 

kvality vlastných produktov.

 

To znamená 90 rokov profesionálnej kvality v  oblasti 

emulzných farieb, zmesových produktov, dekoratívnych 

omietok a  škárovacích hmôt, dekoratívnych systémov 

na stvárnenie stien, penetračných prípravkov, minerál-

nych produktov a tepelnoizolačných systémov. Spoloč-

nosť zamestnáva okolo 80 ľudí.

Atraktívna kombinácia

Prevzatím firmy Diessner Baumit posilňuje svoju odbor-

nosť v oblasti farieb a pastovitých produktov. Kombinácia, 

vďaka ktorej je Baumit ešte atraktívnejší. Podľa Geralda 

Prinzhorna, riaditeľa Baumit Beteiligungen GmbH, je teraz 

v ponuke ešte širší a hlbší sortiment produktov.

Centrálna a regionálna pozícia

Skupinu spoločností Sakret v  Nemecku tvorí centrálny 

poskytovateľ licencie Sakret Trockenbaustoffe Europa 

v Berlíne a päť regionálne silných licenčných spoločnos-

tí. Predaj v štyroch obchodných oblastiach suchej malty 

a  tepelnoizolačných systémov, systémov pre obklady 

a dlažby, záhradníctva a krajinných úprav, ako aj systémov 

pre sanáciu betónu sa realizuje prostredníctvom obchodu 

so stavebnými materiálmi, predajní stavebnín a systémo-

vých zákazníkov.

„Zvyšujeme dostupnosť nášho 
tovaru, skracujeme prepravné 
trasy a posilňujeme náš program 
najmä v oblasti sanácie betónu, 
technológie podláh a obkladov, 
ale aj v oblasti farieb a pastovi-
tých omietok.“
Peter Sarantis, konateľ Baumit Nemecko

45Baumit

Baumit 
expanduje

v Nemecku 

44 Baumit

v. l. n. r.: Peter Sarantis, Heiko Werf, 

Thomas Elebracht, Bernd Kanand 

„Máme veľkú dôveru k nášmu novému  
spoločníkovi Baumit, k plánom

a nápadom.“
Bernd Kanand, konateľ spoločnosti Diessner

Rýchly rast v Baumit Nemecko

Spoločnosť Baumit je na nemeckom trhu zastúpená od roku 1998. V roku 

2002 prevzala skupina Baumit skupinu Bayosan a rýchlo sa rozrástla.

Baumit Nemecko je riadená z centrály v Bad Hindelang v Allgäu a už pred 

prevzatím závodov Diessner a Sakret bola so svojimi 10 výrobnými závodmi 

zastúpená po celom Nemecku. Baumit Nemecko je jednou z vedúcich spo-

ločností v nemeckom odvetví fasádnych farieb, tepelnoizolačných systémov, 

omietok, sanácií a podlahových systémov s vysokou odbornosťou v oblasti 

suchých mált a pastovitých výrobkov. Medzi jej zákazníkov patrí obchod so 

stavebnými materiálmi a maliarskymi potrebami, štukatéri, maliari, pokladači 

podláh, architekti a projektanti.
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Vzhľadom na úspech rodiny práško-

vých škárovacích hmôt Baumit Fino 

a neustále sledovanie trendov na trhu 

sa Baumit Maďarsko rozhodlo zaradiť 

do svojho portfólia aj rodinu interiéro-

vých pastovitých škárovacích hmôt. 

Tieto nové produkty možno aplikovať 

na omietku strojovým striekaním, 

a tým sa výrazne urýchli stavebný pro-

ces. Nový rad Baumit Finish zahŕňa 

4 produkty, ktoré sa dajú na povrch 

nanášať v rôznych hrúbkach a spĺňajú 

tak vysoké štandardy kvality.

Vzrušujúci deň pre študentov katedry 

architektúry, stavebníctva a  inte-

riérového dizajnu.

Najprv sa administratívna budova Baumit 

pretvorila na prednáškovú sálu na vzrušu-

júce odborné prednášky. Potom mohli 

mladí ľudia navštíviť závod a laboratórium 

a  zúčastniť sa ukážok použitia rôznych 

výrobkov Baumit. Projekt bol navrhnutý 

v  spolupráci s  univerzitami v  Sarajeve 

a Mostare, ako aj s partnermi zo SFERA.

Dokonalé  
zakončenie
Predstavujeme
Baumit Finish Linie Prednáška pre 

študentov 
architektúry

Baumit Maďarsko

Baumit Bulharsko

Po renovácia budovy sa má Chorvátsky 

hudobný inštitút premeniť na moderné 

kultúrne centrum, kde budú mať ob-

čania možnosť vychutnať si umelecké 

a  hudobné programy, čím sa prispeje 

k zachovaniu kultúrneho dedičstva. 

Stavebná rekonštrukcia siaha od zák-

ladov až po strechu. Pri projekte sa má 

kompletne odstrániť existujúca omietka až 

po nosnú stenu. Plocha statickej sanácie  

stien a stropov je približne 4500 m2. Počas 

sanácie budovy boli použité produkty 

Baumit špeciálne určené na obnovu po 

zemetrasení, ako je murovacia a  sanač-

ná malta Baumit Sicuro NHL, sanačná 

malta Baumit NHL SicuroProtect, Baumit  

SicuroTex G 185, alkalicky odolná výstuž-

ná sieťka proti zemetraseniu a FRP kotvy 

Baumit SicuroConnector G.

Historická budova Chorvátskeho 

hudobného inštitútu (HGZ) na ulici 

Gundulićeva v Záhrebe v súčasnos-

ti prechádza sanáciou a  následne 

bude kompletne zrekonštruovaná. 

Dom známy ako „dom, kde žije hud-

ba“, bol vážne poškodený po zemet-

rasení v Záhrebe v marci 2020.

Baumit Chorvátsko

Baumit stavia s nami:
Dom, kde 
žije hudba

Novinky 
zo sveta 
Baumit

Od roku 2022 
Business
Superbrand
Baumit Maďarsko získal 

v  roku 2022 ochrannú 

známku Superbrands, 

ktorá sa každoroč-

ne udeľuje značkám, 

ktoré na základe me-

dzinárodných noriem 

dosahujú a  udržujú si 

vynikajúce úspechy.

„V  každom prípade je značka Superbrands kvalitný, uve-

domelý a  rozhodovací komunikačný nástroj, ktorý pomáha 

odlíšiť sa od konkurencie a zo spoľahlivej kvality vytvára prí-

beh úspechu,“ uvádza sa na oficiálnej webovej lokalite. Je to 

uznanie aj pre produkty Baumit a s tým spojenú technológiu 

použitia.

Baumit Lotyšsko/Litva

Cvik robí 
majstra

Nadácia pre rozvoj architektúry 

a  stavebníctva udelila v  júni spo-

ločnosti Baumit Česko ocenenie 

za vynikajúcu kvalitu v  kategórii 

výrobcov a dodávateľov stavebných 

výrobkov, technológií a  služieb. 

Dôvod na dvojnásobnú radosť: 

Zároveň bola v  kategórii stavebná 

Baumit Česko

Ocenenie za 
vynikajúcu  
kvalitu 
2017-2021!

Baumit Maďarsko

firma ocenená aj spoločnosť Syner, s ktorou Baumit Česko postavil svoje nové kom-

petenčné centrum.

Baumit približuje 

s p r a c ov a t e ľ o m 

výhody technoló-

gie striekania. Kto 

si to vyskúšal, bol 

nadšený.

Striekanie namiesto 

valčekovania! Spra-

covatelia sa môžu 

zoznámiť so zariadením pre nanášanie striekaním na 

špeciálnych školeniach. V  hlavnej úlohe: naše osvedčené 

produkty Baumit StarTop a Baumit ProContact. Pozadie? 

Práca na stavbe ide rýchlejšie a po príslušnom zaškolení 

aj oveľa jednoduchšie. Téma, ktorá je pre Estónsko čoraz 

dôležitejšia. Lotyšsko a Estónsko sa budú aj v budúcnosti 

zameriavať na cielené školenia pre spracovateľov.
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Oceneniami Best of Sales Awards 

(BoSA), ktoré bolo v roku 2022 udelené 

po štvrtýkrát, sa vyznamenávajú pro-

jekty, postupy a prístupy, pri ktorých sa 

dosahujú vynikajúce výkony v  oblasti 

predaja. Na jednej strane zviditeľniť po-

diel predaja na úspechu firmy, na druhej 

strane inšpirovať ďalších špecialistov na 

predaj. Baumit Turecko získal ocenenie 

v  kategórii rozvoj distribučného kanálu 

s projektom „Architectural Sales Chan-

nel“ a tešil sa aj z ocenenia „Best Team 

To Join“ v kategórii stavebníctvo.

Best of Sales 2022 Vyše 2500 návštevníkov na dní otvorených dverí

Baumit turecko Baumit rakúsko

Baumit venoval 140 lôpt mládež-

níckemu futbalovému klubu MKS 

PARASOL, ktorý už takmer 40 rokov 

podporuje rodičov pri výchove a roz-

voji psychofyzických aktivít u  detí 

a mládeže.

 

Dostávajú možnosť hrať futbal v najvyšších 

provinčných ligách a  tráviť letné a  zimné 

prázdniny v  kempoch. Baumit Poľsko už 

roky propaguje pohybovú aktivitu najmen-

ších a zapája sa do spoločenských akcií, 

140 úplne nových 
lôpt pre mladých 
futbalistov

Baumit Poľsko 

ktoré majú pozitívny vplyv na ich pohybový 

rozvoj. Napríklad európske futbalové mini-

majstrovstvá pre deti predškolského veku 

alebo medzinárodný projekt Baumit Junior 

Soccer.

Hlavný závod Baumitu vo Wopfingu otvoril 29. augusta svoje brány a pod 

heslom „Priveďte rodinu a priateľov“ pozval návštevníkov nahliadnuť do 

zákulisia.

Na siedmich rôznych trasách po závode sprevádzali záujemcov na vzrušujúce 

miesta odborní sprievodcovia vrátane konateľov Geralda Prinzhorna, Georga 

Bursika a Manfreda Tischa. Špeciálnou udalosťou boli autobusové zájazdy do ka-

meňolomu v Dürnbachu. Ale aj na mieste bol pestrý program. Divákov nadchli živé 

ukážky systému 3D tlače betónu „BauMinator“. V učňovskej dielni predviedli svoj 

potenciál mladší zamestnanci. Vo veľkej súťaži „urob si selfie 

v sile“ mohli účastníci vyhrať stavebné materiály Baumit v hod-

note 5000 eur. Mimoriadne nasadenie ukázalo aj viac ako 120 

zamestnancov. 

Z veľkých zástupov ľudí 

je nadšený aj Georg 

Bursik: „Pre mňa to 

je najlepší dôkaz, že 

ľudia v  regióne chcú 

vidieť a porozumieť, čo 

tu v  závode vyrábame 

a robíme.“

Na štvrťročnom stretnutí 23. februára 2022 sa diskutovalo o ambicióznych 
plánoch a tešili sme sa zo spoločného pokroku. Ráno 24. februára sa vedenie 
spojilo s každým jednotlivým zamestnancom, aby mu ponúklo pomoc 
a ochranu.

Zastavenia strojov

Takmer 100 zamestnancov Baumit Ukraji-

na sa 24. februára prebudilo do vojny. Muž-

skí zamestnanci dostali povolávací príkaz. 

Systémy v  závode boli okamžite odstave-

né a  zabezpečené. Palety s  tovarom boli 

sprístupnené obyvateľstvu. Podľa marke-

tingovej manažérky Inny Kvitko z  Baumit 

Ukrajina sa prvý mesiac vojny vyznačoval 

zvukom sirén, bombovými útokmi a ľuďmi, 

ktorí sa snažili dostať seba a svoje rodiny 

do bezpečia. Potom sa začali mobilizovať 

sily na obranu Ukrajiny.

Súdržnosť rodiny v kríze

Baumit ako rodinná firma okamžite uká-

zala veľmi potrebnú súdržnosť. Baumit 

Rakúsko, Rumunsko a  Slovensko prijali 

manželky a  deti svojich kolegov z  Ukra-

jiny a  pomohli im nájsť bývanie a  prácu. 

Na hraniciach príslušných susedných 

štátov ich prijali národné spoločnosti Bau-

mit a okamžite im poskytli psychologickú 

podporu a  lekársku starostlivosť. Ochota 

pomôcť v rámci firmy bola obrovská.

Späť do práce

Čoskoro sa ukázalo, že ukrajinská eko-

nomika môže prežiť len vtedy, ak sa ľudia 

vrátia do práce. Výrobu v  závode Bau-

mit v  Dymerke obnovili len dva mesiace 

po vypuknutí vojny, hoci bola obec stále 

dejiskom vojny. Od septembra sa všetci 

zamestnanci vrátili na svoje miesta v  zá-

vode, okrem šiestich, ktorí slúžili v terito-

riálnej armáde.

Gerald Prinzhorn na mieste 

Začiatkom septembra si Gerald Prinzhorn, 

riaditeľ Baumit Beteiligungen GmbH, sám 

urobil predstavu o  situácii – v  Kyjeve aj 

v  závode v obci Dymerka. V Kyjeve bola 

situácia pokojná. Okrem prítomnosti hu-

manitárnych organizácií nebolo vojnu veľ-

mi badať. Tankové zábrany na hraniciach 

mesta a sirény, ktoré kvílili jeden až trikrát 

denne. Inak sa javila situácia okolo závo-

du Baumit:

„So starostom sme obišli obec a uká-

zal mi škody, ktoré boli napáchané. 

Ruské sily postupujúce smerom na 

Kyjev sa na východnej strane zastavili 

okolo tohto regiónu a na 3 týždne sa tu 

zabarikádovali. Asi 15 % všetkých do-

mov v  jeho obci bolo úplne zničených 

vrátane školy a škôlky. Ľudia teraz bý-

vajú u  príbuzných, neexistujú žiadne 

štátne programy na rekonštrukciu.“ 

Gerald Prinzhorn, riaditeľ Baumit Beteili-

gungen GmbH.

„Po viac ako šiestich mesiacoch sa aj 

do závodu vrátilo trochu normálnosti. 

Ľudia sa tešia, že obchod opäť začína 

bežať.“ hovorí riaditeľ Wladimir Karlow. 

Gerald Prinzhorn po návšteve závodu 

uvádza, že Baumit Ukrajina dúfa, že prí-

du do Wopfingu na prezentáciu rozpočtu 

s  cieľom prediskutovať ďalšie spoločné 

ciele.

Baumit ako rodinná 
firma okamžite ukázal 

veľmi potrebnú 
súdržnosť.

Spolu sme silnejší
Baumit Ukrajina
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ako na farebnú kúpeľňu? 
to, že kúpeľňa už nie je iba o  obkladoch, sme ro-

zobrali v  článku o  kúpeľniach, kde sme čitateľov 

skúsili navnadiť na trend, kde celoplošné obklada-

nie kúpeľní už dávno nie je nutnosťou. Stále viac 

ľudí totiž kombinuje obklad s tradičnými omietkami 

do kúpeľne. to dodá kúpeľni jedinečný a moderný 

vzhľad. V článku teda tiež radíme, ako si ju môžete 

vymaľovať svojpomocne a kvalitne.

do interiéru na našom webe
Dizajnérske tipy

Vytváranie obsahu na web je jednou z dôležitých 

súčastí online sveta a  jeho časti o  vyhľadávaní, 

kľúčových slovách a  vytváraní si silného miesta 

na popredných priečkach vo vyhľadávačoch. 

Uplynulé mesiace sme spolu s  odborníčkou na 

farby, architektkou Silviou Joyner, vytvorili sériu 

článkov o interiérovej farbe Baumit Ionit Color. Ve-

nujeme sa v nich interiéru, výberu tých správnych 

odtieňov na steny a kombináciám farieb.

Baumit ionitColor a jej odtiene nás inšpirovali k sérii článkov o interiéroch.

Spálňa, kde sa budete cítiť príjemne 
V  článku o  spálni sme priniesli tipy, ako ju vyma-

ľovať tak, aby ste sa v nej cítili príjemne, ako po-

stupovať, keď ju chcete opticky zväčšiť, či ako ju 

správnym výberom farieb zútulniť. V rámci článku 

sme priniesli aj tipy na netradičné riešenia, ako si 

interiér ozvláštniť, či už farebným stropom alebo 

zaujímavou kombináciou farieb.

Správna kombinácia farieb 

dokáže zmeniť priestor na 

nepoznanie. to, že ho vieme 

takýmto spôsobom opticky 

zväčšiť či zmenšiť, navodiť 

pocit domova alebo dotvoriť 

celkový vzhľad izieb sme vy-

svetlili v článku o výbere farieb 

do izby. Nesprávnym výberom 

farby si totiž môžete celý do-

jem pokaziť. Preto sme v člán-

ku spísali, na čo si dávať pozor 

a akými základnými pravidlami 

sa riadiť.

Na	čo	všetko	si	dať	pozor	pri	výbere farieb do interiéru?

Tie najlepšie kombinácie do obývačky 
V článku, kde sa zameriavame na obývačky, čitate-

ľom odporúčame, aké farby sa do nej najviac hodia 

a ako ich kombinovať. Oboznamuje ich so správnymi 

kombináciami farieb, ako si obývačku prispôsobiť 

k vlastnej osobnosti, no takisto jej dodať eleganciu 

alebo ju spraviť útulnejšou. článok tiež sprevádzajú 

konkrétne vzorky farieb z palety Baumit ionitColor.

ako si moderne vymaľovať? 
určite viete, že vhodnou kombináciou 

farieb a  zaujímavých techník dokážete 

šikovne zmeniť interiér svojho domu. Vý-

berom moderných farieb na steny i inými 

nápadmi sme v  článku pripravili inšpi-

ratívne tipy, ktorými čitatelia dosiahnu 

trendy a nadčasový dizajn.

Paleta interiérovej farby 
Baumit ionitColor 
Farby sme odprezentovali aj cez sériu 

podstránok s článkami o jednotlivých 

odtieňoch, ku ktorým sme vždy 

vytvorili galériu interiérov. čitatelia 

v článkoch nájdu tipy, ako odtiene 

kombinovať, ako farby vyberať do 

miestnosti podľa účelu, či aký štýl 

interiéru sa hodí k akým farebným 

tónom.

Text:

Erika Richterová
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na našom
webe

Nový chat

Vďaka chatu na webe sme 
k zákazníkom ešte o čosi 

bližšie.
Vdaka chatu sme o čosi bližšie k zákazníkom 

Pomocou chatu vieme okamžite zareagovať na dotazy našich zá-

kazníkov a partnerov a promptne reagovať na ich otázky či prob-

lémy. Chat funguje cez webové rozšírenie, tzv. Facebook plugin, 

veľmi jednoducho. Návštevníci stránky vidia  na akejkoľvek pod-

stránke webu  ikonku chatu s  pozdravom a  upozornením, že im 

radi pomôžeme. Na chatovanie nie je potrebné prihlásenie, stačí 

napísať správu, čo značne uľahčuje interakciu.

Nový chat má úspech

Chat má úspech, denne vybavia naše kolegyne Zdenka Kloster-

mannová, Janka Mančíková a Janka Michalíčková        priemerne 5 až 

6 dotazov s relevantnými otázkami a problémami. Píšu nám nielen 

individuálni zákazníci, ale aj projektanti, architekti či stavebniny. Ten-

to prozákaznícky nástroj rieši problémy hneď - vieme okamžite rea-

govať, vypýtať e-mail, odkázať na obchodného zástupcu, prípadne 

poslať linky na relevantné produkty, články, technické listy a pod.       

Stále sa snažíme túto službu zlepšovať a prichádzať s novými ná-

padmi, ako poskytovať podporu a radiť našim zákazníkom. Tešíme 

sa, že má táto online služba úspech!

Cieľom týchto príspevkov je získať čo najväčší dosah a in-

terakciu, aby bola značka Baumit viditeľná,  oslovovala čo 

najviac potencionálnych zákazníkov a získavala nových sle-

dovateľov. Pozrite si príspevky, ktoré zarezonovali, priniesli 

nám nových fanúšikov a úspech na našich sociálnych sie-

ťach.

Ktoré príspevky boli na našich

Okrem štandardného obsahu na našich sociálnych sieťach 
našim fanúšikom a zákazníkom pravidelne pripravujeme súťaže, 
zaujímavý obsah vo forme vtipov či akúsi online poradňu.

sociálnych sieťach tie naj?

Instagram PorAdňA
Formou príbehov vyzývame našich sledovateľov na Instagrame, aby 

nám napísali, aké stavbárske problémy ich trápia, s čím by potrebo-

vali poradiť a následne im odpovedáme, prikladáme linky na produk-

ty či na články, prípadne odkazujeme na fasádne štúdiá a kolegov 

z technického poradenstva.

Vtipné internetové „meme“
Vtipy na internete sú samostatnou kapitolou marketingu. Dokážu 

zasiahnuť veľké publikum a vyvolať diskusiu, čo napomáha znač-

ke rásť, tvoriť si imidž a byť bližšie k ľudom. Naša cieľová skupi-

na sa stotožnila so známou postavičkou internetových memes 

(vtipov), Haroldom, a spolu s úderným a vtipným textom vytvorili 

úspešný príspevok ku Dňu pozitívneho myslenia.

Súťaž o tričKá
Veľmi obľúbenou disciplínou sú na našom Face-

booku súťaže. V  letnom príspevku, kde sa hralo  

o tričká z limitovanej edície Betónujem sa záujemco-

via o výhru museli podeliť o názov Baumit materiálu, 

s  ktorým pracovali naposledy, a  opísať pomocou 

šiestich emoji svoju skúsenosť s týmto materiálom. 

Text dopĺňala vtipná grafika sôch s  tričkami, ktorá 

mala veľký úspech. Do súťaže sa zapojilo množstvo 

ľudí, dokonca sme ju predlžovali a nakoniec vyžre-

bovali 10 šťastlivcov, ktorým sme poslali tričká.   text: 
Erika Richterová

text: 
Erika Richterová

To, že sú zákazníci pre Baumit na prvom 
mieste, sa snažíme dokazovať rôznymi 

krokmi každý deň. Medzi ne patrí aj 
zavedenie chatu na našom webe  

www.baumit.sk, ktorý sme spustili 
v auguste tohto roka.
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O tom, že jazz prepája rôzne svety, 
svedčí aj netradičný jazzový festival 
v rakúskom Leibnitzi, kde si kvalitný 
jazz mohli fanúšikovia vychutnať v ma-
lebných zákutiach štajerských viníc.

Netradičný formát festivalu

V  rámci našich stretnutí s  jazzom na tomto mieste baumiťáckeho 

Magazínu som už písal o všeličom a všelikom. Dnes to bude niečo 

iné. Mám tu pre vás pozvánku navštíviť jeden skvelý festival, v nád-

hernom prostredí rakúskej spolkovej krajiny Štajersko, iba niekoľko 

kilometrov od hraníc so Slovinskom. Ide o malý regionálny jazzový 

festival v meste Leibnitz, ktorý má niečo, čo iné jazzové festivaly ne-

majú!

Jazzmani a vinári spoločne

Jazz & Wine Festival Leibnitz, ako z názvu vyplýva, je jazzový festival 

na ktorom participujú aj miestni vinári. Áno, pred každým koncertom 

je bezplatná koštovka vína od miestnych vinárov – čo sú väčšinou ro-

dinné firmy, na ktoré je Štajersko ozaj bohaté. A kedže je spomínaný 

festival zaradený ako posledná veľká udalosť kultúrneho leta v meste 

Leibnitz, nemožno sa čudovať, že každý rok je festival vypredaný. 

Od štvrtka do nedele znie jazzová hudba, avšak v rôznych priesto-

roch. Začína sa vo štvrtok na zámku Seggau, kde môžu záujemci 

obdivovať vôbec najväčšiu vínnu pivnicu v Európe: má 300 rokov, 

podzemné chodby majú spolu dĺžku až 72 kilometrov a  sú osem 

a pol metra vysoké. No a v  jednom takomto priestore sa konajú aj 

prvé dva festivalové koncerty. 

Festivalové hviezdy

Ďalšie dva festivalové večery sa odohrávajú už v  Kulturzentrum 

Leibnitz, v Hugo Wolf sále, kde vystupujú vždy tie najväčšie hviezdy 

festivalu. Ale nielen hviezdy, ale aj viac ako len zaujímavé formácie, 

ktoré svojou kreativitou i prelínaním jazzu s inými žánrami, ponúka-

jú nevšedné umelecké zážitky. O tie sa už posledných desať rokov 

stará umelecký riaditeľ festivalu Otmar Klammer, ktorý dokáže veľmi 

jemne až rafinovane vyskladať festivalovú dramaturgiu. Tento rok bol 

jubilejný, desiaty, pod jeho vedením, a preto sa dva pridané koncerty 

konali na námesti – mladé slovinské Jakomini Trio pred kaviarňou 

Rosegger a  na veľkom pódiu kubánska formácia Michael Olivera 

& Cuban Jazz Syndicate. Milujem tento festival pre jeho magické 

spojenie jazzovej hudby a kvalitného vína, pre čarovný vinársky kraj 

a prírodu južného Štajerska a skvelú organizáciu celého festivalu!

Magická atmosféra nedeľného brunchu

No a na záver hádam to najlepšie! Nedeľný brunch vo vínnej záhrade 

hotela rodiny Harkamp si takisto udržuje svoju už niekoľkoročnú vy-

predanosť. Aj tu sa koná uprostred viníc jazzový koncert, ktorý svo-

jou hudbou skvele dopĺňa tento neobyčajný priestor. Kedysi Otmar 

Klammer sľúbil, že pokiaľ on bude sedieť na svojej festivalovej stolič-

ke, v posledný festivalový deň nebude pršať! Doteraz tak bolo vždy, 

iba tento ročník na pár minút mierne spŕchlo! Uprostred viniča, krás-

nych, ale strmých svahov, ktoré boli ešte obsypané strapcami hroz-

na, sa odohrávalo vystúpenie s magickou atmosférou. Postaralo sa 

o ňu trio Camille Bertault – Médéric Collignon – David Helbock, ktoré 

dalo krásnu hudobnú bodku za tohtoročným festivalom! Toto všetko 

a ešte oveľa viac môžete obsolvovať aj vy, pretože mesto Leibnitz  

a okolie poskytuje dostatok priestoru a možností pre kultúrne vyži-

tie a netradičné potulky rodinnými vinárstvami s kvalitnými jedlami  

a fascinujúcou jesennou prírodou!

text: 
Patrick Španko

Foto:
Patrick Španko

Jazz & Wine
Festival Leibnitz

Koncert v pivnici

www.jazz.sk

Gonzalo Rubalcaba

Christophe Monniot a Didier ithursarr

Jakomini trio
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Úliky
Úliky
●  200 g zomletých orechov
●  sladené kondenzované mlieko
●  piškóty ●  kakao

Plnka
●  1 dl mlieka ●  10 g zlatého klasu 
●  100 g masla ●  100 g práškového cukru

PostuP:

Orechy, kondenzované mlieko a kakao zmiešame. Úlikové formič-

ky vypláchneme vodou, vysypeme práškovým cukrom, vložíme 

orechovú masu a pritláčame na stenu úlika.

V  mlieku rozmiešame Zlatý klas a  za stáleho miešania uvaríme 

hustú kašu. Necháme vychladnúť a  občas premiešame. Maslo 

s cukrom vymiešame a postupne primiešame vychladnutú kašu. 

Plníme úliky, dávame na piškóty a posypeme práškovým cukrom.

Sviatočný krémeš
PostuP:

Z mlieka, Zlatého klasu a cukru uvaríme hustý puding. Na zjemnenie môže-

me pridať kus masla. Zmes necháme vychladnúť a vymiešame robotom, aby 

bol puding nadýchaný. Vyšľaháme sneh zo 6 bielkov a postupne ich zľahka 

zamiešame do pudingu. Vyšľaháme šľahačky. Na predpečené a vychladnuté 

lístkové cesto vrstvíme pudingový krém a šľahačku. Posypeme kakaom alebo 

Grankom, prípadne dozdobíme podľa chuti.

Potrebujeme:
●  lístkové cesto
●  2 l mlieka
●  6 balíkov Zlatý klas
●  200 g cukru
●  6 vaječných bielkov
●  3 šľahačky 

Pri spoločnej káve si neraz vymeníme aj dobré recepty. Občas 
niekto niečo napečie a prinesie do práce. Z tohto podnetu vznikol 
nápad podeliť sa o obľúbené "Baumiťácke" recepty s našimi čita-
teľmi. Pekné chvíle pri sviatočnom pečení prajeme!

 od kolegov
Vianočné

recepty

recept od 

Eriky recept od 

Karin
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Úliky
●  1 kg hladkej múky
●  300 g medu
●  400 g práškového cukru
●  150 g masla (HERA, Palmarín)
●  5 vajec
●  2,5 lyžičky sódy bikarbóny
●  2 lyžice rumu
●  citrónová šťava
●  2,5 lyžičky medovníkového/ 

perníkového korenia

na zdobenie
●  1 bielok, 
●  140 g práškového cukru a pár  

kvapiek citrónovej šťavy
●  Môžeme ich lepiť slivkovým lekvárom 

a poliať čokoládou, prípadne ozdobiť 

orechom

PostuP:

Na miernom ohni rozpustíme tuk (maslo), med a  cukor, dobre pre-

miešame tak, aby bola zmes teplá. Odstavíme, trochu pomiešame 

a necháme vychladnúť, nie však úplne. Pripravené koreniny zmieša-

me s trochou odloženého cukru a pridáme do teplej zmesi. V druhej 

nádobe vyšľaháme vajcia a do tretej nádoby si pripravíme múku zmie-

šanú so sódou bikarbónou. Vyšľahané vajcia potom jemne zmiešame 

s rumom a s pripravenou teplou zmesou. V múke si urobíme jamku, 

do ktorej pomaly lejeme teplú zmes. Všetko spolu premiešame ruč-

ným šľahačom. 

Takto pripravené cesto by malo ideálne stáť aspoň 3 dni. V prípade, 

že sú sviatky predo dvermi, necháme ho odstáť aspoň cez noc, stačí 

ho dať do mikroténového vrecka.

čo robiť, aby Sa perníky pekne leSkli:

Hneď po vytiahnutí perníkov z rúry, ešte za horúca ich pierkom natrite 

vyšľahanými žĺtkami s  bielkom (ktoré si po vyšľahaní precedíte cez 

sitko) a opakujte potom natieranie ešte raz. Pečieme v rúre pri teplote 

180 - 200°C 7 – 10 minút.

linecké koláčikyvianočné medovníčky
PostuP:

Všetky ingrediencie vymiesime v miske a potom ešte dobre spracujeme na 

doske. Zabalíme do mikroténového vrecka a dáme na noc do chladničky. Na 

druhý deň cesto na linecké koláčiky rozvaľkáme na jemne pomúčenej doske 

na hrúbku asi 4 milimetre a vykrajujeme rôzne tvary koláčikov. Poukladáme 

ich na plechy s papierom na pečenie a vkladáme do predhriatej rúry na 180 

stupňov piecť asi desať minút. Po dopečení ich necháme vychladnúť a zle-

píme marmeládou.

Potrebujeme:
●  300 g hladkej múky
● 200 g masla
● 100 g práškového cukru
● 2 ks žĺtka
● 1 ks vanilkového cukru 

recept od 

Nandyho

recept od 

Zuzky
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