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Priatelia,

v posledných mesiacoch sme zaznamenali u nás 
– v Baumite, viacero zmien. Dotkli sa rôznych 
oblastí nášho každodenného života: personálnej, 
organizačnej aj osobnej. Baumit oslávil nedávno 
svoje 10-te výročie vzniku. Personálne sme 
posilnili, prišli noví kolegovia, niektorí nás opustili. 
Niektoré kolegyne čaká v najbližšej dobe radostná 
udalosť – nový prírastok do rodiny. Azda najväčšou 
zmenou je presťahovanie našej obchodnej centrály 
do nových administratívnych priestorov. 
Každá zmena prináša so sebou aj očakávania. 
Aké sú tie naše? Prinesú spomínané zmeny 
automaticky aj zmenu kvality, zmenu vzťahov? 
Zaiste nie. Kvalita našich vzájomných vzťahov 
a našej komunikácie závisí od každého z nás. 
Prajem nám všetkým, aby sme mali chuť denne 
realizovať zmeny v našich vzťahoch. Vzťahoch 
s najbližšími, kolegami, partnermi, dodávateľmi, 
konkurentami... Takto dostanú aj vonkajšie zmeny 
novú dimenziu a svoj skutočný zmysel.

S príchodom letných mesiacov chcem popriať 
všetkým členom nášho tímu ako aj všetkým 
našim milým čitateľom a priaznivcom pohodovú 
dovolenku plnú slnka, radosti a kvalitného 
oddychu. Verím, že k spomínanej pohode prispeje 
aj nové číslo nášho Baumit Journalu.

Tomáš Sepp
marketing

Editorial2
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Po desiatich rokoch strávených v útulnej vile na 
Zrínskeho ulici číslo 15 sme sa začiatkom mája tohto 
roku presťahovali do nových priestorov. Aj keď viac ako 
o sťahovaní by v tomto prípade bolo možno vhodné hovoriť 
o premiestnení. Našim novým sídlom sa totiž stala budova, 
ktorá sa nachádza v tesnom susedstve s našim doterajším 
sídlom. Ak ste sa po prečítaní titulku preľakli, kde nás 
budete teraz hľadať, nemusíte mať žiadne obavy – nájdete 
nás veľmi jednoducho. Sídlime v tej istej lokalite, naďalej 
na Zrínskeho ulici, zmenili sme iba budovu – tá nová má 
popisné číslo 13.  

Dôvody zmeny
„O zmene nášho sídla sme uvažovali už dávnejšie 
a hlavným dôvodom boli najmä kapacitne nevyhovujúce 
priestory našej pôvodnej budovy“ hovorí o dôvodoch 
zmeny sídla Ing. Ľuboš Fussek, riaditeľ spoločnosti 
Baumit. „Ako rástla firma, rástol postupne aj počet 
zamestnancov, ktorým bolo pre ich prácu potrebné 
zabezpečiť vyhovujúce pracovné podmienky. Postupne 
sme sa dostali do situácie, že sme jednoducho vyčerpali 
kapacitu našej pôvodnej budovy a pre zabezpečenie 
ďalšieho fungovania a rastu firmy sme boli nútení začať 
uvažovať o nových priestoroch“ pokračuje Ing. Fussek. 

Ako s úsmevom dodal, ani vo sne by mu v roku 1994, 
keď sa začala písať história značky Baumit na Slovensku, 
nenapadlo, že o desať rokov bude musieť hľadať pre sídlo 
firmy nové priestory. Vtedy Baumit tvorilo 5 ľudí a pôvodná 
budova sa im zdala zbytočne veľká. Dokonca uvažovali 
nad tým, že celé horné poschodie ponúknu do prenájmu. 
Prešlo desať rokov a situácia je úplne iná. „Intenzívne 
sme o zmene sídla začali uvažovať zhruba pred dvomi 
rokmi. Pri úvahách o novom sídle sme zvažovali rôzne 
alternatívy, medzi nimi aj výstavbu vlastného sídla, alebo 
prenájom kancelárskych priestorov v niektorom z nových 
business centier v Bratislave. Zo všetkých alternatív sme 
sa po veľmi dôkladnom zvažovaní rozhodli práve pre 
budovu bývalého bankového zúčtovacieho centra, ktorá 
sa nachádza v tesnej blízkosti nášho doterajšieho sídla. 
Budova nám plne vyhovuje po kapacitnej aj dispozičnej 
stránke a vytvára dostatočný priestor pre ďalší rast firmy 
a prípadne ďalšie personálne posilnenie nášho tímu 
v budúcnosti. Dôležitú úlohu pri rozhodovaní zohrala 
aj lokalita, v ktorej sa budova nachádza. Aj naďalej 
ostávame v pokojnej časti Bratislavy, mimo rušných 
a frekventovaných ťahov a priemyselných zón. Čo je pre 
nás veľmi dôležité je fakt, že pre zákazníka je táto lokalita 
veľmi jednoducho dostupná a bez problémov nás nájdu 

Baumit v nových priestoroch
... alebo, keď 13 je viac ako 15
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aj zákazníci, ktorí inak Bratislavu nepoznajú“ doplnil 
Ing. Fussek o rozhodovaní pri hľadaní nových priestorov. 

Nová budova
Naše nové sídlo pozostáva z dvoch samostatných traktov 
– staršej 4-podlažnej budovy v prednom trakte a novej 
2-podlažnej prístavby v zadnom trakte. Oba trakty sú 
vzájomne prepojené presklenou spojovacou chodbou. 
V zadnom trakte sídli kompletné ekonomické a oddelenie 
informačných technológii a správy počítačovej siete. 
Okrem toho sa v prístavbe nachádza zasadačka, garáže, 
skladové priestory a iné pomocné priestory. Zaujímavosťou 
prístavby je netradične riešená zelená strecha so vzorne 
upravenou záhradnou vegetáciou.
Prízemie predného traktu je určené predovšetkým 
na kontakt so zákazníkom. Nachádza sa tu moderne 
vybavené poradenské centrum, ku ktorému v krátkej 
budúcnosti pribudne nový showroom. Zákazník si tak 
bude môcť na reálnych vzorkách pozrieť všetky farebné 
odtiene povrchových úprav fasád alebo ukážky skladieb 
jednotlivých systémov, s technickým poradcom konzultovať 
svoje problémy, nechať si vypracovať tepelnotechnický 
výpočet alebo návrh grafického riešenia fasády domu. 
Na prvom poschodí sídli riaditeľ spoločnosti so svojim 
sekretariátom, na druhom poschodí nájdete ľudí z oddelení 
predaja, podpory predaja a marketingu a v podkroví na 
treťom poschodí sa nachádza veľkokapacitná rokovacia 
miestnosť. Všetky kancelárie sú zariadené v modernom 
duchu, zároveň však celkové riešenie pôsobí harmonicky 

a plne zodpovedá požiadavkám doby na vybavenie 
moderných kancelárskych priestorov. 

Namiesto záveru
Jedným z tých, ktorí mali so sťahovaním najviac starostí 
bol aj Ing. Juraj Pilko, IT manager a správca počítačovej 
siete spoločnosti Baumit. Ako dnes už s úsmevom na 
sťahovanie spomína „...v praxi som si naplno overil 
pravdivosť okrídleného výroku o tom, že je lepšie vyhorieť 
ako sa sťahovať. Zapojiť a spojazdniť všetky počítače 
a zladiť celú sieť tak, aby toto sťahovanie zákazník pocítil 
čo najmenej si vyžadovalo dôkladnú prípravu a starostlivú 
koordináciu všetkých aj tých najmenších krokov.“ 
Všetko sa však podarilo a Baumit dnes sídli v nových 
priestoroch. V priestoroch, ktoré nám poskytujú viac 
miesta, viac priestoru pre styk so zákazníkom, väčší 
priestor a lepšie podmienky pre ďalší rast Baumitu na 
Slovensku. Ako trefne na adresu zmeny sídla poznamenal 
Ing. Tomáš Sepp, marketingový riaditeľ spoločnosti Baumit 
„... sú situácie, keď 13 je jednoducho viac ako 15“, pričom 
narážal práve na popisné číslo našej novej budovy.  

Aj touto cestou si vás všetkých dovoľujeme pozvať na 
návštevu. Nech sa páči, príďte nás pozrieť. Už teraz sa 
tešíme na stretnutie s vami. U nás – v našej novej budove 
na Zrínskeho ulici č. 13. 

 Základné fakty:

Adresa: Baumit, spol. s r.o.
  Zrínskeho 13
  811 03 Bratislava

Počet podlaží:    predný trakt - 4 podlažia
                             zadný trakt - 2 podlažia

Zastavaná plocha:   649 m2

Celková plocha kancelár. priestorov:   684 m2
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Presne dva roky po uvedení mimoriadne úspešnej kolekcie 
farieb Baumit Colours of more emotion prichádza Baumit 
v tomto roku s novou, doplnkovou paletou 30 výrazne 
sýtych farebných odtieňov s označením Baumit ArtLine. 
Nová kolekcia farieb predstavuje vôbec najhorúcejšiu 
novinku v našej ponuke pre rok 2005. 

Farebné odtiene z novej kolekcie Baumit ArtLine sú 
primárne určené na farebné zvýraznenie vybraných 
fasádnych partií alebo zaujímavých architektonických 
prvkov na fasáde. Spolu s doteraz ponúkanými farebnými 
odtieňmi z kolekcie Colours of more emotion otvárajú 
prakticky neobmedzené možnosti výberu rôznych 
farebných kombinácii - aj pre tie najodvážnejšie návrhy 
farebného riešenia fasád. 

Pomocou nových odtieňov z kolekcie Baumit ArtLine je 
teraz možné na fasáde dosiahnuť výrazné farebné akcenty 
a umocniť tak moderný architektonický výraz budov. 
Kolekcia Baumit ArtLine pozostáva zo sýtych oranžových, 
červených, zelených a modrých farebných odtieňov, teda 
odtieňov, ktoré sú v súčasnosti na trhu najviac žiadané 
a predstavujú aktuálny trend v oblasti návrhu farebnosti 
fasád.  

S novou farebnou kolekciou Baumit ArtLine súvisí aj 
uvedenie nových produktov – Baumit Artline omietky 
a Baumit Artline farby. Baumit Artline omietka je 
tenkovrstvová ušľachtilá omietka vhodná pre vonkajšie 
i vnútorné použitie, dodávaná v škrabanej štruktúre 
(zrnitosť 1,5 mm, 2 mm alebo 3 mm). Baumit Artline farba 
je moderná, vysoko kvalitná fasádna farba, s jednoduchou 
aplikáciou a vynikajúcimi úžitkovými vlastnosťami, 
vhodná pre vonkajšie i vnútorné použitie. Oba materiály 
sú vyrábané výlučne v nových farebných odtieňoch podľa 
vzorkovníka Baumit ArtLine. 

Nové farby Baumit ArtLine

Produkty 5
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     Nové produkty

 Baumit Sklotextilná mriežka Premium
Spotreba: cca. 1,1 bm/m2

Výdatnosť: cca. 45 m2/50 bm bal
Balenie:  bal. 50 bm
 bal. 10 bm

 Baumit Sklotextilná mriežka open®

Spotreba: cca. 1,1 bm/m2

Výdatnosť: cca. 45 m2/50 bm bal
Balenie:  bal. 50 bm

 Baumit DuoContact
Spotreba:  minerálne izolačné dosky
 cca. 5 kg/m2 (lepenie)
 cca. 7 kg/m2 
 (vyrovnávanie a armovacia vrstva)
 polystyrénové izolačné dosky
 cca. 3 kg/m2 (lepenie)
 cca. 4 kg/m2 
 (vyrovnávanie a armovacia vrstva)
Balenie:  25 kg vrece

 Baumit Uzatvárací základ
Spotreba:  cca. 0,5 kg/m2

Výdatnosť: cca. 30 m2/15 kg vedro
Balenie:  15 kg vedro

 Baumit Výplňová malta Rapid
Spotreba: cca. 1 vrece/m2 
 opravovanej plochy 
 pri hrúbke vysprávky 5 cm
Výdatnosť: cca. 50 l čerstvej 
 malty/50 l vrece
Balenie:  50 l vrece

Marec je v našich zemepisných šírkach považovaný za 
mesiac, v ktorom sa obyčajne začína nová stavebná 
sezóna. Už tradične na jej začiatku prichádza Baumit so 
svojim novým cenníkom produktov a služieb a predstavuje 
aktuálne novinky vo svojej ponuke. 

Novinky v oblasti zatepľovania a zatepľovacích systémov
Dobre známu Baumit Sklotextilnú mriežku, používanú na 
vytvorenie armovacej vrstvy zatepľovacích systémov nahradila 
od 1.marca 2005 nová sklotextilná mriežka s označením 
Baumit Sklotextilná mriežka Premium. Baumit Sklotextilná 
mriežka Premium – to je nielen nový vizuál s nezameniteľnou 
oranžovou farbou potlače na kraji mriežky, ale predovšetkým 
úplne nová kvalita ochrany sklených vláken so špeciálnou 
receptúrou, dodávaná výrobcom mriežky v rámci celej Európy 
výhradne len pre koncern Baumit. Rovnako vysokou kvalitou 
sa vyznačuje aj nová Baumit Sklotextilná mriežka open®, 
určená pre použitie v kontaktnom zatepľovacom systéme 
Baumit open® . Dobrou správou pre našich zákazníkov je, že 
cena oboch sklotextilných mriežok aj napriek vyššej kvalite 
ostáva v porovnaní s rokom 2004 nezmenená. Za tie isté 
peniaze tak dostanete od Baumitu vyššiu kvalitu. 

Aj Vy ste zvedaví, čo nové sme tento rok pre Vás pripravili?

Novinky v našej ponuke
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Ďalšou novinkou v oblasti zatepľovania je nová lepiaca 
malta Baumit DuoContact. Baumit DuoContact je 
univerzálna lepiaca malta vhodná na lepenie aj stierkovanie 
polystyrénových i minerálnych fasádnych izolačných dosiek. 
Hlavnou prednosťou novej lepiacej malty je predovšetkým 
nízka cena a jej použitie v konečnom dôsledku znamená 
zníženie celkovej ceny zatepľovacieho systému o 30 až 60 
Sk na m2 (čo pri uvažovaní priemernej ceny zatepľovacích 
systémov predstavuje zníženie ceny celého systému o 6 – 
12%). Baumit DuoContact je určený výhradne pre použitie 
na rodinné domy resp. nižšie objekty s výškou max. do
8 m. Nová lepiaca malta je určená najmä tým zákazníkom, 
ktorí pred zaručenou systémovou kvalitou uprednostňujú 
nákup lacných komponentov zatepľovacieho systému 
(často i nevhodných pre použitie v skladbe zatepľovacieho 
systému) od rôznych výrobcov. Teraz tak v prípade lepiacej 
a stierkovacej hmoty môžu urobiť s väčšou istotou, Baumit 
DuoContact ponúka síce nesystémové riešenie, ale so 
zaručenou značkovou kvalitou Baumit výrobkov. 

  Aj naďalej však odporúčame používať 
namiesto zatepľovacích systémov vyskladaných 
z nesystémových komponentov systémové riešenia, 
teda ucelené zatepľovacie systémy s odporúčanou 
skladbou jednotlivých komponentov. Výhodou použitia 
uceleného systému s jednotlivými komponentami 
podľa predpísanej skladby systému je zaručená 
dlhodobá funkčnosť a spoľahlivosť takéhoto riešenia. 
Najviac chýb a porúch na zatepľovacích systémoch 
vzniká práve z dôvodu miešania rôznych materiálov 
často nevhodných pre použitie v skladbe zatepľovacích 
systémov.

Novinky v oblasti povrchových úprav
Okrem novej kolekcie farieb Baumit ArtLine, o ktorej píšeme 
na str. 5, priniesla nová stavebná sezóna aj viaceré ďalšie 
zmeny v oblasti povrchových úprav. Jednou z nich je aj 
Baumit Uzatvárací základ. Uzatvárací základ je vhodný pre 
použitie ako základný náter pod vnútorné alebo fasádne farby 
resp. tenkovrstvové omietky v prípade rizika vyplavovania 
chemických látok z problematického podkladu (sadrokartón, 
drevotrieska, omietky silno znečistené nikotínom a pod.), 
ktoré by mohli znehodnotiť  konečnú povrchovú úpravu.

Obľúbené Baumit Silikátové omietky a farby ponúkame teraz 
v novej, ešte lepšej kvalite,  s vylepšenou receptúrou, výrazne 
eliminujúcou citlivosť materiálu na vlastnosti podkladu a 
poveternostné podmienky počas aplikácie a zretia.

Od 1. marca tohto roku rozširujeme zároveň možnosť dodávky 
Baumit Mozaikovej omietky o 15 kg balenie. Zákazníci, ktorí 
plánuju použiť tento druh omietky na menšej ploche tak 
teraz už nemusia kupovať veľké 30 kg balenie, ale stačí im 
objednať si materiál v praktickom polovičnom balení. 15 kg 
balenie Baumit Mozaikovej omietky je k dispozícií v ôsmich 
vybraných – zákazníkmi najviac žiadaných odtieňoch (odtiene 
č. 14, 20, 21, 38, 60, 62, 65, 72).  

Podrobné informácie o všetkých novinkách v našom 
sortimente nájdete na www.baumit.sk. 

 Rohový profil pre vnútorné  
    tenkovrstvové omietky

Šírka profilu:  24 mm
Hrúbka omietky: 3 mm
Balenie:   50 ks à 3,0 m

 Baumit Lepidlo KZS
Spotreba:  polystyrénové izolačné dosky
 cca. 2,5 – 3,5 kg/m2

 minerálne izolačné dosky
 cca. 5 kg/m2 
Balenie:  25 kg

Baumit Lepidlo KZS je určené výhradne 
na lepenie izolačných dosiek, nie je 
vhodné na realizáciu vyrovnávacej resp. 
armovacej vrstvy v rámci zatepľovacích 
systémov.

 Okenný a dverový dilatačný profil Premium
Balenie:  50 ks à 2,5 m 

Vyrobené z plastu s vysokou odolnosťou 
voči UV-žiareniu.

 Baumit Hmoždinky  s oceľovým tŕňom

      TID-T-L
Dĺžka:   115, 135, 155 a 175 mm
Balenie: 200 ks  (dĺžky 115 mm,
  135 mm a 155 mm)
  100 ks  (dĺžka 175 mm)

Náš tip:
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Ako správne stavať?
Moderne, kvalitne a pritom úsporne – so zateplením šetríte 2 x 
- pri výstavbe aj počas prevádzky!

?
Aj vy uvažujete o stavbe vášho vlastného domu a neviete aký 
materiál použiť na obvodové steny? Mám použiť tehlu alebo 
pórobetón? Mám si dom zatepliť alebo nie? Ktoré riešenie je 
to správne? Určite aj vám víria v hlave otázky podobného typu. 
Trh v súčasnosti ponúka rôzne možnosti riešenia obvodového 
plášťa a pre stavebníka – laika nie je jednoduché vybrať si z nich 
tú najvhodnejšiu. Pri rozhodovaní je najdôležitejšie zamyslieť sa 
nad tým, čo od svojho budúceho domu očakávate.

Príjemná vnútorná klíma – základ vašej spokojnosti!
Váš dom by vám mal v prvom rade poskytovať komfort, 
pohodu a príjemné pocity z pobytu vo vlastnom dome. 
Zároveň by mal byť hospodárny a nenáročný na 
prevádzku. Základným predpokladom na to, aby ste sa 
vo vlastnom dome skutočne cítili príjemne, je stála a 
optimálna vnútorná klíma vášho obydlia. Rozhodujúcimi 
fyzikálnymi veličinami, ktoré priamo ovplyvňujú kvalitu 
vnútorného prostredia sú teplota a vlhkosť vzduchu 
v miestnosti. V ideálnom prípade by sa teplota vzduchu 
mala pohybovať medzi 19-22°C a vlhkosť vzduchu 
medzi 40-60%. Veľký význam pre zabezpečenie 
príjemnej vnútornej klímy má však aj teplota vnútorného 
povrchu stien. Čím je táto teplota vyššia, tým menší je 
rozdiel medzi teplotou v miestnosti a teplotou v blízkosti 

stien a tým príjemnejšie sa v miestnosti cítime. Rozdiel 
medzi teplotou v miestnosti a teplotou vnútorného 
povrchu steny by nemal byť väčší ako 2-3°C. V opačnom 
prípade pociťujeme v blízkosti stien chlad a pocit 
príjemnej vnútornej klímy sa vytráca. Okrem toho, že 
v takejto teplotne nevyváženej miestnosti sa nemôžeme 
cítiť príjemne, pocit chladu v blízkosti stien nás vedie 
k zvyšovaniu teploty, na ktorú miestnosť vykurujeme. To 
má pochopiteľne priamy dopad aj na spotrebu energie. 

Vykurujte hospodárne
Kým napríklad miestnosť s priemernou teplotou vnútorného 
povrchu stien okolo 18°C nám stačí vykurovať na 20°C, 
teplotne nevyvážené miestnosti s teplotou vnútorného 
povrchu stien cca. 14°C často vykurujeme až na teplotu 23-
24°C. Podľa meraní zvýšenie interiérovej teploty o 1°C má 
za následok zvýšenie spotreby energie o cca. 6%. V našom 
prípade teda zvýšenie teploty, na ktorú miestnosť vykurujeme 
z 20°C na 24°C predstavuje zvýšenie spotreby energie a tým 
aj nákladov na vykurovanie o približne 24%. 
Riešenie, ako dosiahnuť stálu a od vonkajších podmienok 
prakticky nezávislú vnútornú klímu ponúka zateplené 
murivo. Tepelne izolované obvodové steny sa v zimnom 
období neochladzujú, v lete naopak neprehrievajú, dom 

Aktuálna téma8
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sa vyznačuje stálou vnútornou klímou a poskytuje tak 
svojim obyvateľom príjemné a kvalitné bývanie. A to všetko 
pri hospodárnej prevádzke, bez zvýšených nákladov na 
vykurovanie resp. chladenie obytných miestností. 

Rozumne stavať znamená šetriť dva krát!
Dôležitú úlohu pri rozhodovaní, z čoho a ako riešiť obvodové 
steny svojho domu zohráva samozrejme aj cena jednotlivých 
riešení a ich hospodárnosť počas prevádzky domu. Pre 
lepšiu orientáciu sme preto pripravili porovnanie nákladov 
na výstavbu nezetepleného a zatepleného obvodového 
plášťa a v druhom kroku možné finančné úspory v prípade 
zatepleného muriva. Ako príklad sme použili dvojpodlažný 
rodinný dom s obostavanou pôdorysnou plochou 100 m2 
a s celkovou plochou fasády cca. 180 m2. 

Náklady na výstavbu obvodového plášťa (Sk)

Konštrukcia

Murivo

Murivo 30 cm 
+ izolant 14 

cm

Murivo 38 cm 
+ izolant 6 cm

Murivo 
37,5/44 cm 
nezateplené

Hrúbka 
obvodového 
plášťa (cm)

47 47 40/48

Náklady na 
výstavbu celkom 
(SK)

405 000 418 500 414 000

Poznámka: V prípade nezatepleného muriva boli v nákladoch uvažované 
náklady na materiál (murovacie prvky, murovacie malty, vnútorné a 
vonkajšie omietky vrátane povrchovej úpravy) a priemerné ceny za 
realizáciu jednotlivých úkonov. Výsledná hodnota bola vypočítaná ako 
priemer nákladov na výstavbu obvodového plášťa z tehlového muriva 
(hrúbka 44 cm) a pórobetonového muriva (hrúbka 37,5 cm). V prípade 
zatepleného muriva boli uvažované náklady za murovacie prvky, murovacie 
malty, vnútorné omietky a kontaktný zatepľovací systém vrátane povrchovej 
úpravy a priemerné ceny za realizáciu jednotlivých prác. Výsledné hodnoty 
boli opäť vypočítané ako priemer nákladov na výstavbu obvodového plášťa 
z tehlového a pórobetónového muriva.

Z porovnania finančných nákladov na výstavbu je zrejmé, 
že alternatíva nosného muriva menšej hrúbky v kombinácii 
so zatepľovacím systémom predstavuje v porovnaní 
s nezatepleným murivom väčších hrúbok lacnejší spôsob 
výstavby a prináša úspory už pri realizácii obvodového plášťa. 
V prípade zatepleného muriva totiž postačuje dimenzovať 
hrúbku nosného muriva na splnenie statických požiadaviek 
a nie je potrebné zväčšovať hrúbku muriva v záujme dosiahnutia 
potrebných tepelnoizolačných vlastností obvodového plášťa. 
Samotnú tepelnoizolačnú funkciu v prípade zatepleného 
muriva totiž preberá zatepľovací systém. 

Okrem úspory nákladov na samotnú výstavbu šetrí zateplený 
dom vaše peniaze aj počas prevádzky. Správnym rozhodnutím 
pri voľbe obvodového plášťa môžeme výrazným spôsobom 
ovplyvniť spotrebu energie a tým aj náklady na vykurovanie. 
Efektívne tepelnoizolačné systémy eliminujú tepelné straty 
a znižujú tak celkovú spotrebu energie. Voľbou optimálnej 
skladby obvodového plášťa je možné dosiahnuť úspory 
vo výške 25-35% z celkových nákladov na vykurovanie pri 
novostavbách a až 50% pri rekonštrukciách starších objektov. 
Za povšimnutie určite stojí aj finančné vyjadrenie možných 
úspor pri predpokladanej životnosti objektu min. 40 rokov. 

Úspora nákladov na vykurovanie (Sk)

Konštrukcia

Murivo

Murivo 30 cm 
+ izolant 14 cm

Murivo 38 cm 
+ izolant 6 cm

1 rok 40 rokov 1 rok 40 rokov

Priemerná úspora 
nákladov na 
vykurovanie (Sk)

7 250,0 290 000,0 3 400,0 140 000,0

Poznámka: Priemerná úspora nákladov na vykurovanie bola vypočítaná 
ako rozdiel nákladov na vykurovanie modelového domu s nezatepleným 
a zatepleným obvodovým plášťom. Náklady na vykurovanie domu boli 
vypočítané ako priemerné hodnoty nákladov na vykurovanie tehlového a 
pórobetónového domu.

Obvodové steny tvoria nevyhnutnú súčasť každého domu. 
Oddeľujú  vnútorné prostredie od vonkajšieho a priamo 
tak ovplyvňujú kvalitu bývania. Už vo fáze prípravy stavby 
je preto dôležité venovať pozornosť návrhu optimálneho 
obvodového plášťa. Aby váš dom nebol iba pastvou pre 
oči, ale aby ste si ho najmä vy naplno užívali a cítili sa 
v ňom príjemne, mali by ste už v predstihu myslieť na 
jedno – správna voľba obvodového plášťa je základ pre 
pohodlné a hospodárne bývanie a príjemnú vnútornú 
klímu. Venujte preto dostatočnú pozornosť návrhu 
optimálneho obvodového plášťa, v budúcnosti vám to váš 
dom zaručene vráti.

Obytný dom Papraďová ul., Bratislava
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Ak patríte medzi pravidelných návštevníkov našich 
internetových stránok, určite ste postrehli veľké zmeny, 
ktorými stránka www.baumit.sk v poslednom čase 
prešla. Po viac ako štyroch rokoch od spustenia našej prvej 
prezentácie na internete sme sa v uplynulom roku rozhodli 
pre jej dôkladnú rekonštrukciu a modernizáciu. Výsledkom 
je nová, moderná webová stránka plná zaujímavých 
informácií nielen o našich produktoch a ponúkaných 
službách. 

Nový vzhľad
Základnou a na prvý pohľad najviac viditeľnou je zmena 
grafickej úpravy a celkového vzhľadu stránky. Nová stránka 
je čo sa týka dizajnu plne kompatibilná s internetovými 
stránkami ostatných krajín, v ktorých Baumit pôsobí. Či si 
už kliknete na českú, maďarskú, nemeckú alebo rakúsku 
verziu, všade nájdete rovnakú grafickú úpravu a veľmi 
podobnú základnú štruktúru a členenie stránky. Všetko 
v záujme jednoduchej orientácie zákazníka pri prezeraní 
internetových stránok Baumit. No nielen grafika je nová. 
Podstatnými zmenami prešla aj obsahová náplň našich 
stránok. Okrem podrobných informácií o kompletnom 
sortimente výrobkov a systémov značky Baumit nájdete na 

Pozrite sa! Máme nový web 

našich nových internetových stránkach celý rad ďalších 
zaujímavostí. 

Na stiahnutie
Priamo z internetu si teraz môžete stiahnuť všetky dostupné 
tlačoviny ako sú technické listy našich výrobkov, obľúbené 
prospekty a informačné servisy alebo kompletný technologický 
predpis pre zatepľovacie systémy vrátane technických detailov. 
K dispozícii na stiahnutie je aj aktuálny Baumit Cenník alebo 
všetky doteraz vydané čísla Baumit Journalu. V časti Servis 
a služby si po otvorení sekcie Kalkulačné systémy môžete 
priamo on-line vypracovať cenovú kalkuláciu na zvolený systém, 
sekcia Služby Baumit vám ponúka možnosť obrátiť sa priamo 
na nás so žiadosťou o vypracovanie niektorej z ponúkaných 
služieb. 

Fun zóna
Novinkou v porovnaní s našou prvou webovou stránkou je 
tzv. oddychová zóna – Fun zóna. V nej okrem zaujímavých 
internetových hier (rozhodne odporúčame vyskúšať!) 
a receptov z nášho Baumit Journalu nájdete aj bohaté 
fotogalérie z našich spoločných podujatí a eventov (školenia, 
výstavy, Fasáda roka atď.). Ak si chcete pripomenúť 
atmosféru týchto akcií, rozhodne nezabudnite navštíviť túto 
sekciu. 

www.baum
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Naša nová webová stránka okrem toho ponúka množstvo 
ďalších zaujímavých informácií – od najnovších aktualít, cez 
informácie o značke Baumit a podrobné kontaktné údaje 
až po napríklad ponuky na voľné pracovné miesta v našej 
spoločnosti. Múdre príslovie hovorí, že je lepšie raz vidieť, 
ako sto krát počuť. Neváhajte preto a navštívte stránky 
www.baumit.sk. Budeme radi, ak sa naše nové webové 
stránky stanú vašim pomocníkom i spoločníkom. 

mit.sk„Čerešnička na torte“
Veľmi zaujímavou a atraktívnou pomôckou najmä pre 
všetkých záujemcov o návrh farebného riešenia fasády domu 
je nepochybne on-line verzia obľúbenej služby Color Studio. 
Po otvorení okna s názvom Colour your home, prístupnej 
z ľubovoľného miesta našich nových webových stránok, si 
teraz každý záujemca môže veľmi jednoduchou a hravou 
formou vypracovať návrh farebného riešenia podľa svojho 
vkusu a predstáv. Stačí si iba vybrať niektorý z modelových 
domov a pohrať sa s farbami.
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Bývať v Rozadole znamená bývať inak. Slogan, ktorý azda 
najlepšie vystihuje výnimočnosť a jedinečnosť nového 
obytného súboru Rozadol. Veľkoryso riešený komplex, ktorý 
vyrastá v atraktívnej štvrti širšieho centra Bratislavy v Ružovej 
doline sľubuje budúcim užívateľom komfort bývania, na ktorý 
u nás zatiaľ nie sú zvyknutí. Komfort, ktorý v sebe spája 
výhody bývania v rodinnom dome s bohatou okolitou zeleňou 
a pohodlie, ktoré ponúka život v modernom bytovom dome.
Architektonicko-urbanistické riešenie projektu je dielom 
známej architektonickej kancelárie Architekti Moravčík & 
Šujan, v.o.s. Podrobnejšie sme sa o novom obytnom súbore 
porozprávali s jedným z autorov projektu Ing.arch. Petrom 
Moravčíkom. 

Pán architekt, ste autorom projektu nového obytného 
komplexu Rozadol. Skúste nám v skratke popísať riešenie 
projektu. Z koľkých objektov bude komplex pozostávať, čo 
všetko Rozadol svojim obyvateľom ponúka? 
Rozadol sme sa snažili riešiť ako moderné polyfunkčné 
centrum, ktoré by svojim nájomníkom malo poskytnúť 
doteraz nepoznanú kvalitu bývania. Dominantou celého 
komplexu sa nepochybne stane 23-podlažná obytná veža, 
ktorá by mala byť základným identifikačným znakom 
obytného súboru. Okrem nej sa tu bude nachádzať
5 šesťpodlažných a 3 osempodlažné bytové domy so zelenými 
strechami, podzemné garáže s kapacitou 640 parkovacích 
miest a moderná administratívna budova navrhnutá v štýle 
moderného high-tech dizajnu. Súčasťou komplexu bude aj 
viacero obchodov a služieb. Chýbať by nemali obchodné 
prevádzky, kaviarne, reštaurácie,  bankové a poštové služby, 
galéria, fitnescentrum alebo squashové centrum. 

Prečo práve obytná veža? Predsa len, bývanie v podobných 
výškach u nás nemá tradíciu. V čom vidíte hlavné prednosti 
bývania v tomto - na naše pomery nezvyčajne vysokom 
obytnom dome?
Je pravda, že väčšina z nás nemala príležitosť bývať vyššie ako 
na 12. až 15. poschodí, takže istý mentálny problém môže 
nastať. Rozhodne sa však budúci majitelia bytov nemusia 
obávať, že by pocítili nejaké výkyvy v hornej časti budovy, 
ako je to v prípade mrakodrapov v New Yorku alebo Chicagu. 
Som presvedčený, že aj u nás sa budú bytové domy stavať 
stále do väčších výšok. Taký je jednoducho súčasný trend. 
Nechceme ľuďom ponúkať sťahovanie z kamerlíkov do nových 
kamerlíkov, ale z malých priestorov do veľkoryso riešených 
moderných bytov. Kto bude mať záujem, môže si zvoliť byt, 
ktorý zaberie povedzme celé jedno podlažie, čiže 300 až 400 
štvorcových metrov. To ponúka doteraz nepoznaný zážitok z 
obytného prostredia...

Aké bude v takomto veľkoryso poňatom byte dispozičné 
riešenie?
Trendom posledných rokov bolo spojenie kuchynskej, 

Rozadol – bývanie v oblakoch...
Vysoká kvalita bývania aj vďaka materiálom Baumit

jedálenskej a pobytovej zóny. Začínajú sa však prejavovať 
„muchy“ takéhoto dispozičného riešenia. Vyžaduje totiž vysokú 
toleranciu užívateľov priestoru. Jeden chce sledovať napínavý 
televízny seriál, zatiaľ čo domáca pani pripravuje večeru 
a pustí mixér. Hoci je naše dispozičné riešenie navrhované 
ako voľný priestor, dodatočne ho možno prehradiť a vrátiť sa 
späť ku klasickej kuchyni. Predsieň by mala byť priestrannejšia 
ako v panelákoch, snažíme sa vyhýbať zbytočným chodbám. 
Aj tie najmenšie byty majú veľkú kúpeľňu. 

Veľa sa hovorí o presklených stenách obytnej veže, ktoré 
umožňujú  panoramatický pohľad z vyšších poschodí na 
celú Bratislavu...
To je veľmi zaujímavý prvok. Ak do exteriéru hľadíte cez 
sklenú stenu, rozširuje sa pocitovo  vnútorný priestor 
vášho bytu.  Samozrejme, pohľad na Bratislavu z výšky je 
neopakovateľný. 

Zajímavosťou obytnej veže je aj bazén na streche...
S bazénom sme pôvodne nerátali, keď však developeri  
navrhli túto možnosť, nemali sme dôvod sa brániť.  Toto 
riešenie nijako nezvyšuje nároky na statiku alebo rozvody 
vody. Naopak, bazén podčiarkuje základnú myšlienku celého 
projektu – poskytnúť budúcim majiteľom niečo viac. Strecha 
sa tak stane istou atrakciou domu, obyvateľom sa priamo z 
bazéna naskytne veľmi zaujímavý pohľad na mesto alebo 
horský chrbát Malých Karpát.

 Základné fakty:

Názov stavby: Obytný súbor ROZADOL
Lokalita:  Bratislava II, mestská časť Ružinov, 
 Ružová dolina 
Objednávateľ- investor: EAST - WEST Development, 
 spol. s r. o.
Architekt: Ing. arch. Peter Moravčík, 
 Ing. arch. Juraj Šujan
 Architekti Moravčík & Šujan, v. o. s.
Náklady na realizáciu: 1 500 000 000 Sk
Zastavaná plocha celkom: 18 157,58 m2

Úžitková plocha celkom: 73 378,85 m2

Počet bytov:  260
Použité materiály Baumit:  Baumit Gletovaná omietka,
 Baumit MVS 25
 Baumit Porobetón
 Baumit Liaty poter CSFE 225
 Baumit Poter
 Baumit Vnútorná farba Extra
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Slovo dodávateľa:
Jedným z významných subdodávateľov, ktorý sa podieľa 
na výstavbe nového obytného komplexu Rozadol je aj 
stavebná firma Montex, ktorá na stavbe realizuje vnútorné 
omietky. Montex patrí medzi najväčšie omietkárske firmy na 
Slovensku. V súčasnosti disponuje 10 vlastnými kompletnými 
omietačskými zostavami a špeciálne na omietanie zamestnáva 
60 odborníkov – omietkárov. Firma sa okrem omietania venuje 
aj ďalším stavebným prácam - komplexnému zatepľovaniu 
obvodových plášťov budov, maliarskym prácam a povrchovým 
úpravám fasád, realizácii liatych poterov, výrobe a montáži 
okien a pod. Celkovo Montex v súčasnosti zamestnáva viac 
ako 100 zamestnancov. O prácach na obytnom komplexe 
Rozadol nám viac prezradil p. Ľudovít Végh, majiteľ a konateľ 
spoločnosti Montex.

„Požiadavka investora na výsledný povrch vnútorných omietok 
znela na dokonale hladký gletovaný povrch. Na riešenie 
omietok bola preto navrhnutá Baumit Gletovaná omietka. 
Vysoké nároky na kvalitu vnútorných omietok vyžadujú úzku 
spoluprácu všetkých zainteresovaných strán. Vzhľadom na 
veľkosť stavby a množstvo paralelne prebiehajúcich prác je 
mimoriadne dôležité zabezpečiť najmä dokonalú organizáciu 
na stavenisku s dôrazom na dodržiavanie stanovených 
termínov. Samozrejmosťou pri výstavbe takéhoto komplexu 
musí byť preto pružné, operatívne a logisticky dokonale 
zvládnuté zásobovanie potrebnými materiálmi. Sme radi, že 
Baumit aj v tomto prípade potvrdil svoju vysokú profesionalitu 
a spoľahlivosť. Punc vysokej kvality vnútorných omietok 
umocňujú aj maľby povrchov stien, na ktoré používame 
Baumit Vnútornú farbu Extra. O spokojnosti investora s kvalitou 
prevedenia vnútorných omietokt azda najlepšie svedčí fakt, 
že v súčasnosti už máme dohodnuté pokračovanie našej  
spolupráce na niektorých ďalších projektoch, ktoré spoločnosť 
East-West pripravuje v krátkej budúcnosti.“ 
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Spoločnosť Baumit, popredný európsky dodávateľ 
zatepľovacích systémov v spolupráci s Istrobankou pripravili 
nový úverový program zameraný na obnovu bytových 
domov. Program s názvom Obnova Plus je určený pre všetky 
spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, 
fyzické a právnické osoby, ktoré vykonávajú správu bytov, 
bytové družstvá, obce, mestá resp. mestské časti, neziskové 
organizácie a pod., ktoré majú záujem o obnovu bytového 
domu spojenú so zateplením obvodového plášťa. Nový 
program je atraktívny najmä vďaka mimoriadne výhodným 
podmienkam pre poskytnutie úveru.

Hlavné výhody programu Obnova Plus:
 výhodná úroková sadzba – variabilná alebo fixovaná na 5 rokov
 široké možnosti zabezpečenia úveru, bez požiadavky 

zabezpečenia nehnuteľnosťou
 zvýhodnené úročenie bežného účtu
 bezplatné poradenstvo
 rýchle spracovanie žiadosti
 splatnosť úveru – až 15 rokov
 výška úveru – min. 200.000 Sk, max. hranica nie je 

limitovaná

Jedinečnosť programu Obnova Plus spočíva práve v jeho 
úzkom zameraní na obnovu a modernizáciu bytových domov, 
čomu sú prispôsobené aj podmienky nového programu. 
Spojenie Istrobanka + Baumit znamená v neposlednom 
rade aj spojenie jedinečného finančného produktu od silnej 
banky s osvedčeným a úspešným know-how lídra v oblasti 
zatepľovania. 

Súčasťou ponuky nového programu je aj balík služieb, ktoré 
Baumit bezplatne ponúka zákazníkom, ktorí sa rozhodnú pre 
program Obnova Plus. Balík služieb zahŕňa tepelnotechnický 
výpočet zateplenia domu, počítačové spracovanie návrhov 
farebného riešenia fasády, odporúčanie na zaškoleného a 
certifikovaného spracovateľa, odborný dohľad na realizáciu 
a profesionálne a odborne zdatné technické poradenstvo 
počas prípravnej aj realizačnej fázy. 

Bližšie informácie o programe Obnova Plus získate od 
regionálnych zástupcov Baumit, na všetkých pobočkách 
Istrobanky alebo na www.baumit.sk a www.istrobanka.sk. 

V prípade záujmu o sprostredkovanie úveru volajte 
tel.:  02/ 593 97 286; 02/593 97 429.

Baumit Partner  -  program pre vás!
V uplynulom roku uviedol Baumit do života nový vernostný 
program pod názvom Baumit Partner.  Program je určený 
všetkým malým i veľkým stavebným firmám alebo 
živnostníkom, ktorí sa venujú realizáciam a predaju 
kontaktných zatepľovacích systémov. 
Princíp programu je založený na odmeňovaní vás - našich 
zákazníkov za vašu vernosť k značke Baumit. Za každý meter 
štvorcový zrealizovaného (resp. predaného) zatepľovacieho 
systému Baumit vám pripíšeme na váš osobný účet určitý 
počet bodov, ktoré si neskôr môžete vymeniť za atraktívne 
odmeny podľa aktuálneho Katalógu darčekov. Okrem 
hodnotných odmien ako člen programu získavate automaticky 
celý rad ďalších zaujímavých výhod – od bezplatného 
zaškolenia, cez zaradenie do databázy odporúčaných 
a zaškolených realizačných firiem až po informovanie 
o aktuálnych zákazkach a dopytoch na zatepľovanie alebo 
medializáciu programu v médiách. 
Program Baumit Partner vám ponúka množstvo výhod – a to 
všetko úplne zdarma. Za členstvo v programe nič neplatíte, 
jednoducho pracujete so zatepľovacími systémami Baumit 
a užívate si výhody. Iba na vás záleží koľko bodov získate a akú 
odmenu si vyberiete. Zaregistrujte sa v novom programe Baumit 
Partner a objavte nové rozmery našej vzájomnej spolupráce. 

Program Baumit Partner v číslach:

  počet zaregistrovaných členov: 372
  počet zaregistrovaných členov / stavebné firmy: 243
  počet zaregistrovaných členov / predajcovia: 129
  zateplené m2 celkom: 117 460 m2

  počet zateplených objektov: 262
       stav k 30. 04. 2005

Viac informácií o programe Baumit Partner získate na 
www.baumit.sk. 

Novinka – úver Obnova Plus 

Objavte nové rozmery našej vzájomnej spolupráce

Projekty14
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Aj v tomto čísle Journalu pokračujeme v seriáli predstavovania jednotlivých oddelení našej spoločnosti a ľudí, ktorí na týchto 
oddeleniach pracujú. V predchádzajúcich číslach sa vám predstavili kolegovia z oddelenia odbytu a expedície v Rohožníku 
a v Lietavskej Lúčke, dnes vám chceme bližšie predstaviť štyri šarmantné dámy z nášho Zákazníckeho centra. 

Zákaznícke centrum Baumit

 Ing. Zuzana Dzurdzíková
Narodila som sa v Košiciach, ale prakticky celý život som 
prežila v Bratislave. Do Baumitu som nastúpila po materskej 
dovolenke v roku 1999 na miesto podpory predaja, z čoho 
neskôr vzniklo Zákaznícke centrum Baumitu.  
Táto práca sa pre mňa ukázala ako správna kombinácia 
toho, čo ma baví a čo mi vyhovuje. V súkromí rada športujem, 
myslím tým samozrejme šport rekreačný – veď poznáte to, 
všetkého veľa škodí. Zo všetkého najradšej sa však venujem 
svojim dvom deťom – dvojičkám Andrejke a Zuzke. A čo robím 
nerada? Asi ako väčšina žien ani ja dvakrát neobľubujem 
žehliť manželove košele. 
Región: Bratislava
Kontakt: 02/593 033 41, dzurdzikova@baumit.sk

 Lívia Kretterová
Narodila som sa v Bratislave, kde som aj zmaturovala na 
Strednej ekonomickej škole. Na zákazníckom centre sme sa 
stretli celkom dobrý kolektív, takže okrem veľa práce nám 
často býva aj veľmi veselo. Mám 16-ročného syna, ktorý 
navštevuje obchodnú akadémiu. Vo voľnom čase, samozrejme 
až po absolvovaní domácich prác, veľmi rada leňoším. V lete 
na záhradke, pri vode alebo s priateľmi pri opekačke. 
Regióny:  Žilina, Trenčín a Trnava
Kontakt:  02/593 033 42, kretterova@baumit.sk

 Katarína Holbičková
Do Baumitu som nastúpila v auguste 2004. Mám ukončenú 
Strednú ekonomickú školu v Žiline, odbor Všeobecná 
ekonomika priemyselných podnikov, takže nástupom do 
Baumitu som sa vrátila k svojej pôvodnej profesii. Svoj voľný 
čas rada trávim s priateľmi a najbližšími, či už leňošením 
alebo športovaním. Mám rada aj leto, aj zimu; zimu kvôli 
krásam zasneženej krajiny a lyžovaniu a leto kvôli bicyklovaniu 
a horskej turistike. Mám veľmi rada vysoké hory, ktoré mi tu 
na „dolniakoch“ chýbajú. Ale úplne mojím naj koníčkom, ktorý 
ma veľmi baví, je komorný spev.
Regióny:  Prešov, Košice
Kontakt:  02/593 033 43, holbickova@baumit.sk

Dobrý deň, tu je 

 Claudia Trojáková
V Baumite som zatiaľ veľmi krátko, nastúpila som až od 1. júna 
tohto roku. Predtým som pracovala v spoločnosti Rajo a.s., síce 
v úplne inom priemyselnom odvetví, ale na podobnej pozícii 
– ako asistentka predaja pre oblasť Bratislavy a Západného 
Slovenska. 
Mám rada leto, cestovanie (najmä po zákutiach Slovenska), 
ale nepohrdnem ani pobytom pri mori. Zo športov sa mi najviac 
páči hokej, som veľký fanúšik našej hokejovej reprezentácie a 
Slovana Bratislava, podľa možností sledujem ich každý zápas.   
Regióny:  Nitra, Banská Bystrica
Kontakt:  02/593 033 44, trojakova@baumit.sk
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Spoločnosť Baumit od začiatku svojho pôsobenia na 
našom trhu venuje veľkú pozornosť podpore rôznych 
charitatívnych, humanitárnych a verejnoprospešných aktivít, 
ktoré pomáhajú ľuďom v núdzi alebo jednoducho prispievajú 
k zlepšeniu nášho každodenného života. Sponzorský dar 
Rehabilitačnému centru Harmony, podpora Komunitnej 
nadácie v Bratislave, cena Baumit Plyšová kocka alebo nový 
Grantový program Baumit to je iba pár príkladov z projektov 
realizovaných v posledných rokoch. O tom, prečo je dôležité 
podporovať podobné aktivity a o celkovom pohľade na 
spoločenskú zodpovednosť firiem a špeciálne filantropiu 
sme sa porozprávali s Ing. Ľubošom Fussekom, riaditeľom 
spoločnosti Baumit.

Pán riaditeľ, ako Vy osobne vnímate význam slova 
filantropia? Prečo považujete za dôležité venovať 
otázke spoločenskej zodpovednosti firiem a podpore 
filantropických projektov pozornosť?
Filantropia je podľa mňa vec osobného postoja každého 
jednotlivca k pomoci - či už ľuďom, ktorí sú na pomoc odkázaní, 
životnému prostrediu, zvieratám alebo bezprostrednému 
okoliu, v ktorom žijeme. Je to teda v prvom rade otázka našej 
ochoty pomôcť, a nie otázka našich finančných možností. 
Baumit vyrába materiály pre ľudí, pomocou našich výrobkov 
si ľudia budujú alebo skrášľujú svoje príbytky - snažíme sa 
jednoducho ľuďom slúžiť. Je však medzi nami veľa ľudí, 
ktorí sú vinou osudu odkázaní na pomoc druhých. Podobne 
je okolo nás veľa oblastí, ktoré sú potrebné pre zdravé 
fungovanie našej spoločnosti, ale nedokážu si na seba 
zarobiť a vyžadujú našu pomoc. Je našou povinnosťou slúžiť 
rovnako aj týmto ľuďom a podporovať aktivity, ktoré vedú 
k zlepšeniu života okolo nás.  

V uplynulom roku ste otvorili nový grantový program zameraný 
na podporu projektov, ktoré prispievajú k zlepšeniu prostredia, 
v ktorom žijeme. Prečo práve grantový program?
Každoročne sa na nás obracajú desiatky rôznych združení 
a organizácií so žiadosťou o pomoc a finančnú podporu. V záujme 

Filantropia je vec osobného postoja

zobjektivizovania a sprehľadnenia systému poskytovania podpory 
sme preto dlhší čas uvažovali nad vytvorením určitého programu 
s pevne stanovenými kritériami, ktorý by bol transparentný a dával 
by všetkým záujemcom o podporu rovnaké šance. V spolupráci 
s neziskovou organizáciou Centrum pre filantropiu sa nám nakoniec 
podarilo vytvoriť tento, myslím si, veľmi kvalitný a zaujímavý grantový 
program. Celkovo sme na podporu projektov v programe vyčlenili 
500.000 tis. korún. Využili sme pritom zákonnú možnosť použiť na 
tento účel peňažné prostriedky z asignácie našej daňovej povinnosti 
za rok 2003.

Ako ste spokojní s priebehom prvého ročníka grantového 
programu?
Úprimne povedané, som veľmi spokojný. Samého ma 
prekvapil záujem zo strany verejnosti a snaha ľudí 
prispieť k zlepšeniu a zušľachteniu prostredia, v ktorom 
žijú. Spolu sa do programu prihlásilo 282 projektov, čo 
prekonalo všetky naše očakávania. A verte, bolo ťažké 
vybrať spomedzi nich tie, ktoré sme sa nakoniec rozhodli 
podporiť. V súčasnosti sa viaceré z projektov realizujú 
a osobne sa už teším na jeseň, kedy by mali byť projekty 
ukončené a odovzdané do užívania. 

Okrem grantového programu ste v uplynulom roku zaviedli 
aj ďalšiu novinku - odovzdávanie symbolického ocenenia 
Baumit Plyšová kocka. 
Už som spomenul, že osudy ľudí v núdzi, často odkázaných 
na pomoc druhých nám nie sú ľahostajné a snažíme sa 
im pomôcť. Plyšovou kockou chceme každoročne oceniť 
najmä výnimočné ušľachtilé činy a záslužnú činnosť v oblasti 
charitatívnych a verejnoprospešných aktivít. Symbolické je 
okrem samotného ocenenia – červenej plyšovej kocky – aj 
miesto a čas odovzdávania ceny. Stalo sa milou tradíciou, 
že ocenenie odovzdávame vybranému subjektu počas 
slávnostného galavečera spojeného s vyhlásením výsledkov 
súťaže Baumit Fasáda roka. Kým súťaž Fasáda roka je najmä 
o fasádach, o kráse ich návrhu a realizácie, Plyšovou kockou 
chceme oceňovať tie aktivity, ktoré skrášľujú fasádu celej 
našej spoločnosti. 

Ing. Ľuboš Fussek odovzdáva symbolickú cenu Baumit 
Plyšová kocka do rúk Mgr. Mareka Roháčka z OZ Návrat
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Baumit vyrába širokú škálu produktov, ktoré napomáhajú 
budovať, rekonštruovať a skrášľovať budovy a verejné 
priestranstvá a podieľa sa tak na kultivácii našich miest 
a obcí. Uvedomujeme si však, že prispievať k zlepšovaniu 
životného prostredia len prostredníctvom ponúkaných 
výrobkov a služieb dnes už nestačí. Firma ako súčasť určitého 
konkrétneho spoločenstva a prostredia musí vnímať aj iné 
priority a hodnoty a podporovať ich rozvoj. Akousi nepísanou 
povinnosťou úspešných firiem sa preto stala práve podpora 
rôznych verejnoprospešných aktivít.

V roku 2004 sme sa v spolupráci s Centrom pre filantropiu 
rozhodli vytvoriť nový model podpory - otvorený Grantový 
program s názvom „Tu sa nám páči, tu chceme žiť“. Nový 
grantový program je určený všetkým aktívnym ľuďom z celého 
Slovenska, ktorým nie je ľahostajné okolie, v ktorom žijú, ale 
naopak majú záujem prispieť k jeho zlepšeniu a skultúrneniu. 
Našou snahou je podporiť ľudí, ktorí majú predstavu, ako by 
sa dal zušľachtiť priestor, v ktorom žijú, ale na realizáciu 
projektu im chýbajú finančné prostriedky. Pomocou 
grantového programu sme sa rozhodli podporiť minimálne 10 
projektov, pričom maximálna výška podpory na jeden projekt 
predstavuje 50.000,- Sk. 

V termíne do 24. februára, dokedy bolo potrebné 
odovzdať projekty do grantového programu, sme obdržali 
celkovo 282 žiadostí o pridelenie grantu. Z nich odborná 
hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov mimovládnych 
občianskych združení a neziskových organizácií (kultúrnych, 
ochranárskych, environmentálnych a pod.) vybrala 13 
najzaujímavejších projektov, ktoré budú realizované aj vďaka 
našej finančnej podpore z Grantového programu Baumit. 
Spolu sme na podporu všetkých vybraných projektov vyčlenili 
tento rok 500.109,- Sk. 

Bližšie informácie o víťazných projektoch ako aj o priebehu 
ich realizácie vám prinesieme v ďalších číslach nášho Baumit 
Journalu. 

Baumit Grantový program
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Slávnostným vyhlásením výsledkov a odovzdaním cien 
vyvrcholil v piatok 8. apríla v poradí  tretí ročník prestížnej 
súťaže Baumit Fasáda roka 2004. Vyhlasovateľom 
a hlavným organizátorom súťaže je spoločnosť Baumit, 
spoluvyhlasovateľmi súťaže boli aj v tomto roku Slovenská 
komora stavebných inžinierov (SKSI), Slovenská komora 
architektov a vydavateľstvo odbornej literatúry Jaga, 
spol. s r.o. Celkovo sa tento rok do súťaže prihlásilo 142 
objektov. Najpočetnejšie pritom bola zastúpená kategória 
Rekonštruovaná, obnovená a adaptovaná budova, do ktorej 
bolo prihlásených až 59 stavieb. Úroveň a kvalitu prihlásených 
diel posudzovala odborná porota zložená z našich 
popredných odborníkov v oblasti architektúry a dizajnu 
stavieb. Predsedom poroty bol Ing. Ľubo Závodný. Porota po 
dôkladnom zvážení spomedzi všetkých prihlásených objektov 
nakoniec nominovala na ocenenie 26 stavieb.

Baumit Fasáda roka 2004
   spoznala mená víťazov 

Dôstojnou bodkou za slávnostným vyhlásením výsledkov 
3. ročníka súťaže Baumit Fasáda roka 2004 bolo odovzdanie 
symbolickej ceny Baumit Plyšová kocka Občianskemu 
združeniu Návrat za ich dlhoročné úsilie pri hľadaní náhradných 
rodín pre deti z detských domovov, transformácií tradičných 
detských domovov na domovy tzv. rodinného typu a pomoc 
pri integrácií detí z detských domovov do spoločnosti. Ako 
pri tejto príležitosti povedal riaditeľ spoločnosti Baumit, Ing. 
Ľuboš Fussek „...ak naše materiály svojou kvalitou prispeli 
mnohým ľuďom k vytvoreniu príjemného pocitu domova, 
občianske združenie Návrat svojou činnosťou vytvára domov 
pre deti, ktoré nemajú to šťastie vyrastať v harmonizovaných 
rodinách. A za to im patrí náš obdiv a uznanie.“ 

O príjemnú atmosféru slávnostného galavečera sa svojim 
vystúpením postaral aj nestarnúci Janko Kuric so svojou 
skupinou Vidiek. 

Súťaž Baumit Fasáda roka 2004 mediálne podporili: 
časopisy Informácie SKA, Môj dom, ASB, Informácie CAD, 
Eurostav, denník SME, televízia TA3 a internetový portál 
www.stavebnyporadca.sk.

 Ocenené stavby

  kategória Novostavba

Názov objektu: Polyfunkčný objekt
Adresa:  Bernolákova ul., Žilina
Architekt 
/ Projektant: Ing.arch. Oto Sedlák
Realizačná firma: SSIM, s.r.o., Žilina
Prihlasovateľ: SSIM, s.r.o., Žilina
 

  kategória Rodinný dom

Názov objektu: RD Pod Bôrikom, BA
Adresa:  Pod Bôrikom 3, 
 Kráľovské údolie
Architekt 
/ Projektant: Ing.Ľuboš Ďurček, Limbach
Realizačná firma: IVACO, s.r.o., Bratislava
Prihlasovateľ: Ing.Ľuboš Ďurček, Limbach

  kategória Rekonštruovaná, obnovená 
  a adaptovaná budova
Názov objektu: Orange – prevádzková 
 budova, B. Bystrica
Adresa:  Jegorova 20, 
 Banská Bystrica
Architekt 
/ Projektant: Ing.arch. Ivan Kubík
Realizačná firma: Gindl-AM, s.r.o., B.Bystrica
Prihlasovateľ: Gindl-AM, s.r.o., B.Bystrica



  kategória Sanovaná budova

Názov objektu: RK kostol na Slanickom 
 ostrove umenia
Adresa:  Slanický ostrov umenia
Architekt 
/ Projektant: realizácia podľa 
 pôvodného projektu
Realizačná firma: Stapras, s.r.o., Námestovo
Prihlasovateľ: Stapras, s.r.o., Námestovo

  Cena riaditeľa spoločnosti Baumit

Názov objektu: Polyfunkčný bytový dom 
 2B, Bratislava
Adresa:  Majerníkova ul., Bratislava
Architekt 
/ Projektant: Ing.arch. Milan Škorupa, 
 IPEC Projekt
Realizačná firma: Invest IN, Šaľa
Prihlasovateľ: IPEC Projekt, s.r.o., Bratislava

Ing.arch. Katarína Viskupičová, A-DOM Trnava 
s Čestným uznaním za Bytový dom 
na Františkánskej ulici v Trnave

p. Marián Metes, Stapras, spol. s r.o., Námestovo 
– držiteľ Hlavnej ceny v kategórii Sanovaná 
budova

Farárka evanjelického zboru p. Viera Mosná pri 
preberaní Čestného uznania za sanáciu kostola 
v Brezovej pod Bradlom

p. Roman Gindl, Gindl-AM Banská Bystrica, 
držiteľ Hlavnej ceny v kategórii Rekonštruovaná, 
obnovená a adaptovaná budova

p. Ivan Matejčík, SSIM, s.r.o. Žilina, držiteľ Hlavnej 
ceny v kategórii Novostavba

Ing.arch. Milan Škorupa, IPEC Projekt s.r.o. 
Bratislava pri preberaní Ceny riaditeľa z rúk Ing. 
Ľuboša Fusseka



20 Školenia • Semináre

Zima je pre väčšinu našich zákazníkov obdobím, v ktorom 
sa  dobieha zameškané z hektických jesenných týždňov - 
servisujú sa stroje, upratujú sa kancelárie, rekonštruujú sa 
predajne. A samozrejme - oddychuje sa.

Úplne inak to ale vyzerá u nás v Baumite. 
Každý rok v čase, keď si väčšina z vás vydýchne po kolotoči 
uplynulej sezóny, my na oddelení podpory predaja píšeme, 
telefonujeme, vymýšľame, diskutujeme, kombinujeme, 
kopírujeme, balíme a zasa vybaľujeme, odchádzame a zasa 
prichádzame. Jedným slovom vyrážame „do terénu“, aby 
sme sa stretli s vami, našimi zákazníkmi na pravidelných 
školeniach, ktorými už tradične zahajujeme novú stavebnú 
sezónu.

Tohtoročný február sa niesol v znamení školení predajcov. 
V ôsmich mestách Slovenska sme sa stretli s viac než 200 
pracovníkmi stavebnín, ktorí denne ponúkajú materiály 
Baumit svojim zákazníkom. A samozrejme, nielen ponúkajú, 
ale vďaka svojim skúsenostiam a odbornosti aj úspešne 
predávajú. My sme im odovzdali informácie o Baumit 
novinkách nadchádzajúcej sezóny, oni nám zasa svoje 
praktické skúsenosti „spoza pultu“. No a diskutovali sme 
– o zatepľovaní ako o najhorúcejšej téme tejto stavebnej 
sezóny, ale i o omietkových či podlahových systémoch 

Baumit „on tour 2005“

Baumit. Školenia doplnili praktické ukážky, kde naši aplikační 
technici zrozumiteľne a bez zbytočnej teórie zodpovedali 
všetky otázky. 

Po školeniach predajcov sme pripravili sériu školení 
spracovateľov zatepľovacieho systému. Nezvyčajne studený 
marec nám zahral do kariet a tak zaplnené seminárne 
miestnosti v niektorých mestách pripomínali svojou 
atmosférou skôr turné super hviezd, než seriózne školenie. 
Rekordným bolo v tomto smere školenie v Košiciach, kde 
viac než 140 poznaniachtivých spracovateľov zatepľovacích 
systémov Baumit do posledného miestečka „vypredalo“ 
obrovskú kinosálu stavebného učilišťa na Kukučínovej ulici.
No nielen tu bola účasť vysoká – celkovo sa školení v ôsmich 
mestách zúčastnilo viac než 600 našich zákazníkov. Hovorili 
sme spolu o zatepľovacích systémoch Baumit, o novinkách, 
ktoré v tejto oblasti priniesol rok 2005, ale predovšetkým 
o tom, ako správne zatepľovať a ako sa vyvarovať 
najčastejších chýb, ktoré znehodnocujú úsilie spracovateľa 
o kvalitnú fasádu.
K slovu prišli opäť i naši aplikační technici a pri ukážkach 
realizácie kľúčových detailov zatepľovacieho systému 
zodpovedali azda najviac otázok, ktorými muži z praxe 
rozhodne nešetrili. 

Koniec zimy sa opäť niesol v znamení série školení a seminárov

   Zúčastnili ste sa i vy našich tohtoročných 
školení? A páčilo sa vám? Alebo nie? Alebo sa chcete 
dozvedieť, kde nás môžete najbližšie stretnúť?
V každom prípade sledujte našu webovú stránku, kde 
sa objavujú aktuálne informácie o pripravovaných 
školeniach a seminároch a v každom prípade – prejavte 
svoj záujem, dajte nám vedieť váš názor. 

Svoje postrehy, námety, skúsenosti týkajúce sa Baumit 
školení seminárov môžete zasielať na e-mailovú adresu 
ravingerova@baumit.sk  - všetkých pisateľov odmeníme 
drobnou pozornosťou.

Náš tip:

Ing. Monika Štefancová z Poradenského centra v Lietavskej Lúčke 
počas školenia v Poprade

Aplikačný technik Ľubomír Gibala pri ukážke spracovania zatepľovacích 
systémov
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2005Skutočnú lahôdku pripravil Baumit pre svojich zákazníkov na 
pondelok 2. mája tohto roku. Práve v tento deň si vo Viedni na 
69. Majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji zmerali slovenskí 
hokejisti sily s výberom Ruska a vďaka Baumitu bolo 42 našich 
zákazníkov naživo pritom. Dlho očakávaný duel, ktorý mal 
vzhľadom na silu oboch mužstiev patriť medzi ozdoby celého 
šampionátu, sľuboval jedinečný športový zážitok. Dôležitosť 
zápasu umocňoval fakt, že v zápase sa rozhodovalo o víťazovi 
základnej A-skupiny a o tom, kto postúpi do ďalších bojov 
z najvýhodnejšej pozície. Celé Slovensko žilo v prvý májový 
pondelok hokejom, tisíce fanúšikov smerovali do Viedne 
a medzi nimi nechýbal ani autobus s našimi zákazníkmi. 
O zápas bol aj medzi nimi obrovský záujem, čo nám potvrdila 
aj Daniela Čachanová, asistentka marketingu, ktorá akciu 
zabezpečovala po organizačnej stránke. „Trúfnem si povedať, 
že by nebol problém obsadiť aj viac ako iba jeden autobus“ 
povedala na margo vysokého záujmu o túto akciu Daniela 
Čachanová. 

Samotný zápas splnil očakávania a ponúkol divákom jedinečný 
športový zážitok. Hossa, Gáborík, Pálffy, Šatan a spol. na 
jednej strane a Kovaľov, Ovečkin, Jašin alebo Kovaľčuk 
na strane druhej predvádzali aj na veľmi nekvalitnom ľade 
hokej vysokej svetovej extratriedy. A tak napriek tomu, že 
sme o víťazstvo prišli až v samotnom závere stretnutia, diváci 
– vrátane skupinky našich zákazníkov odchádzali spokojní. 
Skvelý zápas v nádhernej atmosfére skončil napokon 
spravodlivou remízou. 

MS v hokeji 2005
s Baumitom

Po skončení zápasu sa účastníci nášho zájazdu mohli aspoň 
čiastočne nadýchať elektrizujúcej pozápasovej atmosféry 
svetového šampionátu vo veľkom stane v blízkosti hokejovej 
arény. Oba tábory tu vášnivo diskutovali o zápase, analyzovali 
sa rozhodujúce okamihy, velebili sa hviezdy a pripomínali sa 
ich skvelé individuálne výkony. Do vône typických viedenských 
párkov a piva sa podchvíľou ozývali hlasné pokriky a spev 
oslavných chorálov. Na Viedeň pomaly sadal večer a náš 
autobus sa vydal na cestu domov. Sme plní dojmov 
z jedinečného športového predstavenia. Ako pamiatku na 
zápas a na vzrušujúcu atmosféru majstrovstiev sveta v hokeji 
si okrem spomienok odnášame aj suveníry v podobe trička 
a šiltovky, ktoré obdržal každý účastník zájazdu a ktoré boli 
pripravené špeciálne na túto príležitosť. 
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Určite každý vodič aspoň raz skúsil parkovanie v podzemných 
garážach. Okrem tmavých betónových stien, prachu 
a vysokej koncentrácie výfukových plynov nie je parkovanie 
v podzemí ničím výnimočné. So zaujímavým nápadom 
ako spríjemniť a skultúrniť priestory podzemných garáží 
prišla v uplynulom roku spoločnosť Baumit. „Po dohode so 
správcom podzemných garáží na Uršulínskej ulici v Bratislave 
sme nechali priestory týchto garáží vymaľovať vo farbách 
podľa vzorkovníka Baumit Colours of more emotion“ hovorí 
o zaujímavom projekte Ing. Tomáš Sepp, marketingový 
riaditeľ spoločnosti Baumit. Priestory, ktoré predtým 
u viacerých ľudí vyvolávali skôr pocity stiesnenosti a depresie 
razom ožili a získali pozitívny nádych. Farebné spestrenie 
garáží má okrem psychologického aj svoj praktický význam. 
„Široká škála atraktívnych farebných odtieňov, ktorými 
sú vymaľované priestory našich garáží pomáha zároveň 
návštevníkom v orientácii medzi parkovacími boxami“ 
povedal nám o zaujímavom experimente riaditeľ garáží p. 
Milan Hruška. Jeho slová nám potvrdili aj samotní vodiči. 
„Žltá je moja obľúbená farba a tak svoje auto parkujem 

Mladí futbalisti s víťaznou trofejou

Farebné parkovanie v centre    
     Bratislavy

v žltom boxe s označením Sun. Podľa farby boxu svoje auto 
vždy ľahko nájdem“ pochvaľuje si farebnú výzdobu garáží 
mladá sympatická vodička Stela.
Ak teda budete mať cestu do Bratislavy, určite si nenechajte 
ujsť príležitosť vychutnať si zážitok z farebného parkovania 
priamo v centre nášho hlavného mesta. Podľa dostupných 
informácií ide o ojedinelý projekt a s niečím podobným sa 
nestretnete ani v Prahe, Viedni alebo Budapešti.   

Záverečnú fázu prípravy pred jarnou časťou futbalovej ligy 
absolvovali starší žiaci MŠK Žilina na pobreží Jadranského 
mora pri chorvátskom Dubrovníku. V dňoch 21.-25.3.2005 
sa aj vďaka sponzorskej podpore od Baumitu zúčastnili 
na kvalitne obsadenom turnaji Adriatic Cup 2005. Okrem 
mladých Slovákov sa na turnaji predstavilo ďalších 40 
družstiev rôznych vekových kategórii z Chorvátska, Grécka, 
Maďarska, Slovinska, Ukrajiny a Talianska. Mladí Žilinčania 
odohrali na turnaji celkovo 5 stretnutí a ani v jednom zápase 
nenašli premožiteľa. Zaslúžene sa tak tešili nielen z prvenstva 
vo svojej vekovej kategórii, ale na základe rozhodnutia 
organizátorov podujatia sa stali aj celkovými víťazmi turnaja. 
Titul pre celkového víťaza udeľujú organizátori mužstvu 
s najsympatickejším a najkvalitnejším herným prejavom. 
V uplynulom roku sa napríklad z celkového prvenstva tešili 
hráči belgického FC Genk. 

Výsledky MŠK Žilina:
MŠK Žilina – NK Baranja (Chorvátsko) 3:0
MŠK Žilina – NŠ Dubrovník (Chorvátsko) 1:0
Elan Portoval (Slovinsko) – MŠK Žilina 2:2
MŠK Žilina – Honvéd Budapešť (Maďarsko) 1:1
Finále: MŠK Žilina – NŠ Dubrovník (Chorvátsko) 2:0
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Nové tváre v Baumite
V záujme ďalšieho skvalitnenia 
poskytovaného servisu a služieb 
došlo od 1. februára k posilneniu 
tímu našich regionálnych 
obchodných zástupcov o dvoch 
nových pracovníkov. Na miesto 
regionálneho obchodného 

zástupcu pre Košický kraj nastúpil p. Patrick Valkovský 
(29 r.) z Košíc – Šace. Problematika pozemných stavieb 
mu nie je neznáma, Patrick je absolventom Strednej 
priemyselnej školy stavebnej v Košiciach. Pred nástupom 
do Baumitu pôsobil ako obchodný zástupca vo viacerých 
spoločnostiach rôzneho zamerania. 

Na miesto regionálneho obchodného 
zástupcu pre novovytvorený Popradský 
región nastúpil p. Branislav Majerčík 
(27 r.) z Popradu. Braňo je tiež absolvent 
Strednej priemyselnej školy stavebnej, 
pred príchodom do Baumitu pôsobil 
v spoločnostiach Pozemné stavby Poprad, 
Prodom Poprad a na OSBD v Poprade. 

Akým spôsobom je možné obnoviť brizolitovú fasádu 
staršieho domu, ak brizolit nechcem odstrániť a nahradiť 
iným materiálom? 
Existujú v podstate dve možnosti riešenia. V prvom prípade, 
ak je možné zachovať existujúcu štruktúru povrchu, je 
obnova pomerne jednoduchá. Fasádu je potrebné očistiť 
od prachu a iných nečistôt a následne aplikovať náter 
fasádnou farbou, doporučujeme Baumit Silikónovú farbu. 
Pozor na zvýšenú spotrebu materiálu na štrukturovanom 
podklade! Spotreba uvedená v našom cenníku je priemerná 
spotreba pri uvažovaní rovného a hladkého podkladu.
Ak jestvujúca štruktúra povrchu nevyhovuje, brizolit je 
však pevný, odporúčame na vyrovnanie podkladu použiť 
Baumit Vyrovnávaciu stierku. Na takto vyrovnaný, vyzretý 
hladký podklad je možné aplikovať fasádnu farbu (v 
prípade požiadavky na hladký povrch novej fasády) alebo 
tenkovrstvovú prefarbenú omietku (v prípade požiadavky 
na štrukturovaný povrch novej fasády). Aj v tomto prípade 
odporúčame použiť materiály s vysokou paropriepustnosťou 
- Baumit Silikátovú farbu resp. omietku alebo Baumit 
Silikónovú farbu resp. omietku.

Pýtate sa nás

Personálie

Som predajca materiálov Baumit a potreboval by som 
aktuálne certifikáty jednotlivých výrobkov? Kde by som 
ich mohol získať? 
Certifikáty resp. vyhlásenia zhody, ktoré po novom nahrádzajú 
doteraz používané certifikáty vyhlásenia zhody nájdete 
priamo na našej webovej stránke www.baumit.sk v časti 
Produkty. Pri jednotlivých produktoch je tu okrem základného 
technického a cenového popisu k dispozícii na stiahnutie 
vo formáte *.pdf aj technický list výrobku s podrobným 
návodom na spracovanie, karta bezpečnostných údajov 
výrobku a spomínané vyhlásenie zhody výrobku. Výrobky, 
pri ktorých vyhlásenie zhody chýba, majú v súčasnosti ešte 
platné certifikáty vyhlásenia zhody. Na požiadanie Vám ich 
ochotne zašlú pracovníčky nášho Zákazníckeho centra.   
Staviam dom a chystám sa realizovať povrchovú úpravu 
fasády. Kde by som mohol získať bližšie technické 
informácie o fasádnych omietkach? 
V prípade, že potrebujete poradiť resp. odporučiť 
najvhodnejší materiál pre povrchovú úpravu fasády Vášho 
domu, odporúčame Vám zavolať Infolinku Baumit alebo 
priamo navštíviť niektoré z našich dvoch poradenských 
centier v Bratislave alebo v Lietavskej Lúčke. Naši 
kvalifikovaní a odborne zdatní poradcovia Vám nielen 
ochotne poradia pri výbere toho najvhodnejšieho materiálu 
pre Váš dom, ale pomôžu Vám aj pri rozhodovaní o farebnom 
riešení fasády domu. 
Druhou možnosťou je aj v tomto prípade naša internetová 
stránka www.baumit.sk, kde nájdete podrobné informácie 
o problematike povrchových úprav fasád.

Od 1. mája nastúpil na oddelenie 
controllingu Ing. Ľuboš Klimo. Ľuboš 
je absolvent Ekonomickej univerzity 
v Bratislave a v Baumite by mal zastúpiť 
Ing. Karin Lachkú, ktorá od júla odchádza 
na materskú dovolenku. 

Všetkým trom novým kolegom želáme v Baumite veľa elánu, 
pracovných úspechov a najmä radosti z práce. 

Lúčime sa 
Po siedmich rokoch strávených v Baumite 
sa od 1. apríla rozhodol zmeniť zamestnanie 
Ing. Milan Eliáš. Milan u nás pôsobil celý čas 
ako regionálny zástupca pre Banskobystrický 
kraj. Za všetko, čo pre Baumit vykonal mu 
ešte raz úprimne ďakujeme a aj touto cestou 
mu na novom mieste želáme veľa úspechov 
a radosti z práce.




