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Milé čitateľky, milí čitatelia,
rok 2006, ktorý o pár dní skončí, bol pre nás v Baumite dôležitý. Obhájili sme pozíciu „lídra“ na slovenskom
trhu a zaznamenali vývoj a rast v objeme predaja, a to
vo všetkých segmentoch. Potvrdila sa tak správnosť
našej marketingovej stratégie. Podarilo sa nám využiť
vynikajúcu klímu v našej ekonomike a uspokojiť rastúce požiadavky nášho sektora. Stavbárska rodina zaznamenala nebývalý nárast. Úzkym miestom sa však stáva
kvaliﬁkovaná pracovná sila. Aj v tejto situácii môžeme
hrdo konštatovať, že sme splnili požiadavky našich zákazníkov a vďaka angažovanosti spolupracovníkov a
partnerov sme patrili na trhu k stabilným dodávateľom
aj počas najväčšej sezóny. Tieto výsledky vnímame s
veľkým rešpektom. Dôležitá je pre nás kontinuita, a tak
aj v ďalšom období vynaložíme veľa úsilia na bezkolízne plnenie požiadaviek našich partnerov a zákazníkov.
Ostaneme verní našej ﬁremnej kultúre a nášmu heslu:
„Myšlienky s budúcnosťou“. K úspešným projektom,
ktoré už poznáte, ako je cenovo obľúbený zatepľovací
systém Baumit open a povrchové úpravy ArtLine, pribudnú v budúcej stavebnej sezóne ďalšie novinky, o
ktorých veríme, že budú pre vás príjemným prekvapením.
Na záver by som chcel poďakovať všetkým obchodným
partnerom, spotrebiteľom a fanúšikom značky Baumit
za úspešný obchodný rok.
Prajem Vám pokojné Vianoce v kruhu vašich blízkych.
S priateľským pozdravom
Ľuboš Fussek
riaditeľ

Náš
spravodaj

Baumit Fasáda roka 2006
Cieľom prestížnej súťaže je trvalé presadzovanie a podpora kvality fasád novostavieb
a rekonštrukcií na Slovensku a zároveň ocenenie tých najlepších riešení.

Po mimoriadne úspešných predchádzajúcich ročníkoch našej súťaže
Baumit Fasáda roka,
v spolupráci so Slovenskou komorou architektov, Slovenskou komorou stavebných inžinierov a vydavateľstvom odbornej literatúry Jaga, aj v tomto roku pozývame širokú
obec architektov, projektantov, realizačné
ﬁrmy a investorov zúčastniť sa na tejto prestížnej súťaži o najkrajšie fasády. Zámerom
súťaže, ktorá sa dostáva do 4. ročníka svojej existencie, je oceniť stavebné diela, ktoré výnimočným spôsobom spájajú invenciu
architekta so špičkovou kvalitou použitých
stavebných materiálov a ktoré kvalitou
realizácie výrazne prispievajú ku kultivácii
našich miest, obcí a krajiny.
Veríme, že ani Baumit Fasáda roka 2006
nebude len o povrchu, ale jej výsledky prinesú širokej odbornej verejnosti invenčné
riešenia architektonických návrhov a tiež
kvalitu remeselného spracovania konštrukčného detailu. Doterajšia prezentácia
víťazných diel a ich autorov na slávnostných
galavečeroch sa stala nielen zaujímavou
propagáciou najlepších diel a ich tvorcov,
ale slúžila verejnosti aj ako cenná inšpirácia do budúcnosti.

Súťažné kategórie
Na základe pozitívnych skúseností z predchádzajúcich ročníkov bude nový ročník súťaže prebiehať v pôvodných štyroch súťažných kategóriách, a to:
n Novostavba (občianske budovy, bytové
domy a priemyselné stavby)
Cena riaditeľa spoločnosti Baumit, s.r.o.
Polyfunkčný bytový dom 2B, Bratislava
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n Rekonštruovaná, obnovená a adaptovaná budova (budovy, ktoré nemajú historickú substanciu)
n Sanovaná budova (historické, prípadne
pamiatkové budovy s historickou stavebnou substanciou)
n Rodinný dom (vrátane dvojdomov a domov v radovej zástavbe)
n Cena riaditeľa spoločnosti Baumit
Prihlasovateľom diela môže byť jednotlivec
(architekt, projektant, investor či realizátor) alebo organizácia, ktorá sa zásadným
podielom zaslúžila o návrh alebo realizáciu

Polyfunkčný objekt, Žilina

prihláseného stavebného diela – projektová či architektonická kancelária, investorská organizácia, stavebná ﬁrma.
Termín uzávierky súťaže je pre tento ročník
31. 1. 2007. Prihlásené diela bude tak ako
po minulé roky hodnotiť odborná porota
zložená z popredných slovenských odborníkov v oblasti architektúry a dizajnu stavieb.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže
spojené s odovzdávaním cien sa uskutoční
v rámci spoločenského galavečera začiatkom roka 2007.

Orange – prevádzková budova, B. Bystrica
Kostol na Slanickom ostrove umenia

Viac informácii o súťaži Baumit fasáda
roka 2006 získate na sekretariáte súťaže:
p. Daniela Čachanová,
tel.: 02/593 03 351, fax: 02/5441 7127,
e-mail: cachanova@baumit.sk alebo na
www.baumit.sk, kde nájdete aj pozvánku
a prihlášku do súťaže.

Rodinný dom Pod Bôrikom, Bratislava
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Zákon o energetickej
hospodárnosti budov
Energetická hospodárnosť budov je téma, ktorá dnes zaujíma nielen odborníkov, ale aj
bežných smrteľníkov. Zákon č. 555 z 8. novembra minulého roku sa skloňuje v každom
páde. O objasnenie niektorých článkov spomínaného zákona sme poprosili
prof. Ing. Zuzanu Sternovú, PhD., výkonnú riaditeľku VVÚPS-NOVA.
Zákon č. 555/2005 Z.z. o energetickej
hospodárnosti budov ustanovuje postupy
a opatrenia na zlepšenie energetickej
hospodárnosti budov s cieľom optimalizovať vnútorné prostredie v budovách a
znížiť emisie oxidu uhličitého z prevádzky
budov. Pani profesorka, ako by ste charakterizovali predmet tejto zákonnej
úpravy? Ktoré kategórie budov spadajú
pod zorný uhol hodnotenia energetickej
hospodárnosti?
Pri samotnej deﬁnícii budovy z pohľadu Zákona o energetickej hospodárnosti

navrhnuté tak, aby boli energeticky hospodárne. Takže už od roku 2002 máme v
SR túto problematiku podchytenú, je na čo
nadväzovať.
Samotná smernica vo svojej prílohe vymenováva kategórie budov, ktoré spadajú pod
zorný uhol hodnotenia energetickej hospodárnosti. V zákone č. 555/2005 Z.z. nájdeme jeden zaujímavý rozdiel čo sa týka
historických alebo pamiatkovo chránených
budov. Neviem si predstaviť, že by sme v
prípade takýchto budov realizovali vonkajšie zateplenie, a tak isto si osobne neviem

K rozvoju výstavby budov dochádza až po
druhej svetovej vojne.
Článok 7 smernice č. 2002/91/ES o
energetickej hospodárnosti budov požaduje od členských štátov zavedenie energetickej certiﬁkácie budov do právnych
predpisov jednotlivých krajín od januára
2006 s možnosťou požiadať o predĺženie
tejto lehoty jednotlivými členskými štátmi maximálne o 3 roky. Energetický certiﬁkát musí byť od tohto termínu k dispozícii novému vlastníkovi alebo vlastníkovi

,,Asi by sme si nesprávne nahovárali, že energetický certiﬁkát nejako ovplyvní súčasnú situáciu.
Jednoducho to ovplyvnia ceny energie a vplyv spotreby energie na cenu nehnuteľnosti.”

budov je určitý rozdiel v porovnaní s deﬁníciou budovy podľa Stavebného zákona. V
stavebnom zákone hovoríme o priestorovo
sústredenej konštrukcii, ktorá musí mať
zastrešenie. Zákon o energetickej hospodárnosti hovorí o budove ako o stavbe, ktorá je zastrešená a má steny, čím vznikne
uzavretý priestor, ktorý má zmysel vykurovať. V takomto prípade máme obal budovy,
ktorý musí spĺňať určité požiadavky, aby
sa naplnila šiesta základná požiadavka
– úspory energie a ochrana tepla. Zákon
č. 555/2005 vlastne nadväzuje na smernicu 89/106/ EHS, ktorá bola implementovaná do Stavebného zákona už v roku
2000. Zaujímavosťou je, že len málokto
si všimol, že od roku 2002 platí vyhláška
Ministerstva životného prostredia, ktorá
dopĺňala Stavebný zákon, a v ktorej paragraf 21 hovorí o tom, že stavby musia byť

dosť dobre predstaviť, z hľadiska fyzikálnych javov a zabezpečenia funkčnosti a hygieny, aby sme v našich podmienkach efektívne zatepľovali zvnútra. Okrem týchto budov sa postupy a opatrenia zákona o energetickej hospodárnosti budov nevzťahujú,
a to je zaujímavé, na budovy uvedené do
užívania pred 1. januárom 1947. Je to špeciﬁkum Slovenska. Keď sa pozrieme na počet bytov, tak Slovensko má dnes 860 tisíc
bytov, ktoré sa nachádzajú v bytových domoch a z toho len necelých 10 % bolo postavených do roku 1947. Boli to veľmi ojedinelé realizácie a, samozrejme, výrazové
prostriedky, ktoré boli použité sú charakteristické pre stvárnenie týchto fasád. Ide
skôr o predvojnové domy alebo domy, ktoré boli postavené koncom 19. storočia. Zaujímavosťou je, že v roku 1910 bolo na Slovensku len 7 budov vyšších ako 4 podlažia.

významne obnovovanej existujúcej a pri
každom predaji, alebo prenájme existujúcej budovy. Pani profesorka, čo je to
vlastne energetická hospodárnosť budov
a čo zohľadňuje určenie hospodárnosti
budov?
Energetická hospodárnosť je množstvo
energie potrebnej na splnenie všetkých
energetických potrieb súvisiacich s normalizovaným užívaním budovy, najmä
množstvo energie potrebnej na vykurovanie a prípravu teplej vody, na chladenie a
vetranie a na osvetlenie. Výpočet potreby
energie zohľadňuje viaceré miesta spotreby v budove, ktoré sú charakteristické buď
konštrukčnou tvorbou, materiálovou skladbou alebo technickým zariadením (najmä
druh, typ a výkon vykurovacieho systému
a systém zásobovania teplou vodou). Ďalej
zohľadňuje polohu a orientáciu budovy,
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vnútorné prostredie, prirodzené vetranie,
miestne pomery a pod. Z procesu energetickej certiﬁkácie sú vylúčené priemyselné, výrobné budovy. Nevylučujem však, že
možno v krátkom čase dôjde k nejakému
hodnoteniu, ktoré bude podmienené účelom výrobného procesu.
Energetická hospodárnosť je vlastne porovnanie vypočítanej potreby energie nejakým
predpisom, v tomto prípade sú to vo vyhláške spodrobňujúcej zákon č. 555/ 2005 Z.z.
určené intervaly jednotlivých energetických
tried a zatriedenie budovy do príslušnej
energetickej triedy. Energetická certiﬁkácia je povinná: pre vykurované budovy, a
to rodinné domy, bytové domy, administratívne budovy, budovy škôl a školských zariadení, budovy nemocníc, budovy hotelov
a reštaurácií, športové haly a iné budovy určené pre šport, budovy pre veľkoobchodné
a maloobchodné služby a ostatné nevýrobné budovy spotrebujúce energiu. A je povinná pri predaji budovy, pri prenájme budovy a pri dokončení novej budovy alebo
významnej obnovy existujúcej budovy: inak
je dobrovoľná.
Energetickú certiﬁkáciu rozdeľujeme do
štyroch kategórií. Hovoríme o významnej
obnove budovy, hovoríme o novej výstavbe, o energetickom certiﬁkáte pri predaji a
pri prenájme. Pokiaľ hovoríme o novej výstavbe, tak zatiaľ je to neexistujúca budova a máme k dispozícii len projektovú dokumentáciu. Podobne môžeme hovoriť aj
o významnej obnove, čo je niečo obdobné,
budova už síce stojí, ale navrhujeme, posudzujeme, porovnávame stavebné úpravy, ktorými sa vykonáva zásah do tepelnej
ochrany zateplením, výmenou otvorových
konštrukcií alebo energetického vybavenia
budovy takým spôsobom, že to má vplyv na
energetickú hospodárnosť budovy. Podľa
toho je aj tzv. spôsob hodnotenia, hovoríme
o tzv. projektovom hodnotení, ktorý súvisí
s celým týmto procesom. V danom prípade
postupujeme podľa požiadaviek noriem.
Samozrejme, treba povedať, že aj samotné
vytvorenie energetických tried súvisí s normalizovanými požiadavkami. Požiadavka
je, aby sme sa s novými a obnovenými budovami dostali do triedy A alebo B. Toto je v
oblasti navrhovania stavieb. Projektovú do-
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pomenovaní. Samozrejme, že všetky hodnotenia využívajú normalizované podmienky. Toto normalizované hodnotenie robí
odborne spôsobilá osoba. Podmienky pre
dosiahnutie odbornej spôsobilosti určuje zákon č. 555/2005 Z.z. Zatiaľ takúto
odbornú spôsobilosť nemá nikto. Pri normalizovanom hodnotení neberieme do úvahy
skutočné osadenie budovy, lokalitu z hľadiska teplotného namáhania. Vychádza sa
z dohodnutých klimatických podmienok,
to znamená, ako by sa budova „správala“,
keby bola v rovnakých podmienkach ako
tie ostatné budovy. Energetický certiﬁkát
budovy a energetický štítok môže byť vydaný samozrejme pre existujúcu alebo práve
postavenú (dokončenú) budovu. Ďalším
hodnotením je tzv. upravené hodnotenie,
hodnotenie na mieru šité. To už nie je normalizované, používa síce normalizované
postupy výpočtu, ale vstupné údaje sú aj
z hľadiska klimatických podmienok skutočné, dané skutočným osadením budovy. Ide
o to, aby sa vypočítali predpokladané úspory energie, ktoré dosiahneme realizovaním
jednotlivých opatrení. Výsledky tohto hodnotenia by sa mali približovať skutočným
úsporám, ktoré môžeme dosiahnuť, samozrejme, za normalizovaného priebehu, čo
je akýsi dohodnutý priebeh počas jedného
roka. Do týchto troch hodnotení nevstupuje
skutočná spotreba plynu či iného média.
Štvrtým je tzv. prevádzkové hodnotenie,
v ktorom sa na základe merania spotreby
plynu, elektrickej energie a pod. stanoví
skutočná spotreba, ktorá by sa mala prepočítať z poznaných klimatických podmienok
za príslušné merané obdobie. Takto sa dá
porovnať budova napr. postavená v Poprade a v Bratislave za rovnakých klimatických
podmienok. Toto je hodnotenie, ktoré sa
môže použiť na certiﬁkáciu pri predaji a
prenájme.
kumentáciu robí autorizovaný inžinier, ktorý musí presne ovládať všetky postupy výpočtu, veď nakoniec to od neho legislatíva
vyžaduje už od roku 2002.
Po dokončení budovy sa pripravuje certiﬁkát, ide o tzv. normalizované hodnotenie. Pomenovania jednotlivých hodnotení
sú prekladmi z dohodnutých anglických

Ďakujem za rozhovor.
Beáta Badiarová

Moje poďakovanie tiež patrí kolegovi
Ing. Tiborovi Blaškovi, manažérovi kvality
našej spoločnosti za prípravu a vedenie
rozhovoru s pani profesorkou Sternovou.
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Mýtus alebo pravda?
(Pokračovanie)

V

minulom čísle Baumit Journalu ste sa prvýkrát mohli
stretnúť s naším „seriálom“, v ktorom hlavnú úlohu stvárnili
niekedy až neuveriteľné historky o tom, ako sused zateplil a
čo všetko sa mu prihodilo. Tu je pokračovanie.

Mýtus č. 2:
(kto neuverí, neoľutuje): „Polystyrén
hrúbky 5 cm úplne stačí...“

Čo my na to?
Ako komu. Pokiaľ zatepľujete novostavbu
z moderných murovacích prvkov (veľkoformátové vysoko tepelnoizolačné tehlové bloky, presné tvárnice z bieleho pórobetónu a
pod.), tak tých 5 cm zrejme postačuje, pokiaľ, pravda, nestaviate nízkoenergetický
alebo pasívny dom. Pokiaľ však hovoríme o
zatepľovaní dvadsať-tridsaťročných domov
z plných alebo dierovaných tehál, zo šedého
plynosilikátu alebo škvárobetónu – tu naša
odpoveď znie: 5 cm polystyrénu určite
nestačí! Napriek svojej masívnosti (veľkej
hrúbke) majú steny z tradičných murovacích prvkov len minimálnu tepelnoizolačnú
schopnosť: Ak by sme napríklad chceli
dosiahnuť tepelný odpor R=2,0 m2.K/W u
steny z plných pálených tehál, musela by
mať táto stena hrúbku až 1,72 m! Naproti
tomu rovnakú tepelnú ochranu poskytne
fasádny polystyrén už v hrúbke 8 cm! Inak
povedané, každý dom z plných pálených
tehál „znesie“ zateplenie izolantom hrúbky
minimálne 8 cm, pretože samotné murivo
je z hľadiska tepelnej izolácie v podstate
úplne neúčinné. A to platí nielen o plných

pálených tehlách, ale o ktoromkoľvek tradičnom murovacom materiále.
Okrem toho je dobré si uvedomiť, že cena
jedného centimetra izolantu je v pomere k celkovým nákladom na zateplenie
zanedbateľná, efektívnosť vynaložených
prostriedkov pritom určuje najmä použitá
hrúbka tepelnoizolačnej vrstvy! Bez ohľadu
na to, akú hrúbku izolácie použijete, musíte
zaplatiť materiál na lepenie i stierkovanie,
povrchovú úpravu, prácu realizačnej ﬁrmy,
lešenie a podobne.

Sedem najväčších mýtov o zatepľovaní exkluzívne na pokračovanie v Baumit Journali.
Čím väčšiu hrúbku izolácie však použijete, tým viac budete šetriť v priebehu
životnosti zatepľovacieho systému a tým
lepšiu ochranu vášmu domu i vašej rodine
pred zimným chladom i letnou horúčavou
poskytnete.
Pri návrhu zatepľovacieho systému sa preto neriaďte „dobrými“ radami susedov, ale
obráťte sa na odborníkov – pomôžu vám
navrhnúť optimálnu hrúbku zatepľovacieho systému práve pre váš konkrétny dom.
A určite vás presvedčia, že nešetrite na
hrúbke – ušetríte!
(Pokračovanie nabudúce) 8

7

Rovnaká ochrana pred chladom, neporovnateľná hrúbka
Polystyrén 8 cm

Murivo z plnej pálenej tehly 1,7 m
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Riešenie pre chodníky
a záhradné terasy
Možno sa vám bude zdať, nie príliš vhodne načasované,
hovoriť o záhradných terasách a chodníkoch. Ale nakoniec,
prečo nie? Veď práve zimné dlhé večery nás často krát priam
„vyzývajú“ k úvahám či plánovaniu vecí a činností, na ktoré
sme si počas tých „správnych“ dní nenašli čas. Napríklad aj
na projekt záhrady – naozajstnej oázy pre dušu.
Určite aj vás zamrzí pri pohľade na nedávno zrealizované záhradné úpravy v blízkosti
okolitých domov, ktorých zvlnený povrch
či prerastajúca tráva sťažujú pochôdznosť
alebo minimálne znižujú estetickú hodnotu. S produktmi z nového Baumit systému
pre verejné plochy a záhradné úpravy vybudujete chodníky a záhradné terasy s dlhodobým estetickým vzhľadom a pohodlným
užívaním vydláždenej plochy, navyše primerané vynaloženým peniazom.

Baumit systém pre záhradné
úpravy
Nový Baumit systém v sebe spája všetky výhody doteraz používaných systémov
(systém kladenia dlažby do suchého lôžka
a následné zasypanie škár vhodným materiálom a systém kladenia dlažby mokrou
technológiou, t.j. do maltového lôžka na
pevný betónový podklad s následným vyplnením škár cementovou maltou) a eliminuje ich nedostatky. Nový systém je vhodný
na použitie pre všetky typy exteriérových
dlažieb.
Základom systému je Baumit Drenážny
betón, ktorý je vysoko vodopriepustný a
vytvára ideálnu podkladovú vrstvu. Realizuje sa v hrúbke od min. 10 cm (čisto
pochôdzne plochy) resp. od min. 15 cm
(plochy s občasným pojazdom áut). Možno ho použiť všade tam, kde sa vyžaduje
vysoká vodopriepustnosť, t.j. i na realizáciu odkvapových chodníkov. Dlažobné prvky sa kladú do maltového lôžka z
Baumit Drenážnej malty – cementovej
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malty s obsahom trasu. Aplikácia v zavlhnutej konzistencii v hrúbke vrstvy 3-5 cm
vytvára optimálne podmienky pre stabilné
osadenie jednotlivých dlažobných prvkov,
ale i obrubníkov a ďalších doplnkov. Na
zalievanie škár je určená Baumit Drenážna škárovacia malta s obsahom trasu,
ktorý eliminuje riziko vzniku neestetických
výkvetov na dláždenom povrchu. Vďaka
svojej tekutej konzistencii dokonale a trvale vyplní škáry v šírke od 6 mm, takže je
znemožnené ich prerastanie rastlinami.
Celý systém vhodne dopĺňa Baumit Prírodná škárovacia hmota, ktorá slúži na
pružné vyplnenie dilatačných škár v systéme realizovanom mokrou technológiou.
Ide o prírodnú hmotu špeciálneho zloženia,
ktorou sa nasucho zasypú škáry. Následne
táto škárovacia hmota zreaguje so zemnou
vlhkosťou a vytvorí pružné vyplnenie škár.
Na rozdiel od bežného piesku sa hmota zo
škár „nestráca“ ani pri opakovanom čistení
povrchu alebo zlom počasí. Z tohto dôvodu
môže stáť za zváženie pri realizácii vonkajších dlažieb klasicky do suchého lôžka
použiť tento materiál na vyplnenie škár
namiesto bežného piesku. Zvýšené náklady sa vrátia v podobe krajšej a trvácnejšej
spevnenej plochy.
Viac informácií sa dozviete
na www.baumit.sk.

Baumit
produkty

Záhrada – wellness pre dušu
Záhrady sú oázou pre dušu. Je aj vedecky dokázané, že záhrada a práca v nej pôsobí pozitívne na ľudskú psychiku i na celkové zdravie človeka. V rozhovore pre Baumit analyzuje Brigitte Leichtfried, (uznávaná rakúska) expertka na záhradnú terapiu súvislosť medzi
záhradou, dušou a zdravím.
Ako pôsobí záhrada na zdravie? Čo hovorí
veda?
Záhrady redukujú stres. Vedecké pokusy
ukazujú, že človek pri pobyte v záhrade
vykazuje nižšie napätie svalov, nižšiu frekvenciu srdcovej činnosti a tým i menej stresových symptómov. Napríklad len samotné
pozorovanie kvitnúcich geránií má dvojnásobný antistresový účinok ako pozorovanie týchto rastlín bez kvetov. Kombinácia
farieb a vôní pôsobí neuveriteľne pozitívne
na nervový systém. Samotné vône vnímame limbickým systémom a ovplyvňujú náš
pocitový život. Vďaka rastlinám v záhrade a
ich vôni vnímame svet zmyslami a pocitmi.
Čo si myslí veda a zdravotníctvo o liečivej
sile záhrad?
V najrôznejších sociálnych projektoch sa
stále viac presadzuje záhrada ako terapeutický prostriedok. Napríklad v New Yorku sa
v chudobných štvrtiach s veľkými nájomnými činžiakmi znížil vandalizmus vďaka
vysadeniu vnútorných dvorov týchto domov
kvetmi. Alebo ako príklad podpory integrácie v Mníchove existuje verejný park, o ktorý sa starajú dobrovoľníci a ktorý slúži ako
miesto cieleného stretávania handicapovaných mladých ľudí so zdravými rovesníkmi.
Existujú oblasti, kde sa záhrady obzvlášť
dobre uplatňujú v liečebných procesoch?

Práca v záhrade ako súčasť terapie sa
v posledných rokoch čoraz viac využíva
najmä v dvoch oblastiach. Prvou je rehabilitácia po úrazoch, kde pri práci v záhrade
vykonáva pacient opakovane určité pohyby
akoby „mimochodom“, napriek tomu však
– vďaka vysokej motivácii – s výrazne lepším výsledkom. Druhou oblasťou je starostlivosť o seniorov, ktorí nachádzajú radosť
pri práci v záhrade. Pestujú bylinky, rajčiny
alebo kvety a cítia sa dôležití a užitoční.
Okrem toho v záhrade zažívajú na chvíľu
výmenu rolí, keď sa z opatrovaných stávajú
opatrovatelia.
Čo presne možno rozumieť pod pojmom
„záhradná terapia“ a aké sú jej pozitívne
účinky?
Záhradná terapia spája všetky pozitívne a
liečivé efekty záhrady s vnímaním, cítením
a konaním človeka. Vďaka tejto terapii sa
udržujú resp. obnovujú telesné a duševné schopnosti človeka a zlepšuje sa jeho
pocit duševnej pohody. Vďaka tejto terapii
potrebujú seniori menej liekov proti bolesti
a depresii a ich denný biorytmus funguje
lepšie.
Čím sa líši „terapeutická“ záhrada od tej
bežnej?
Dôležité je, aby boli podmienky pre pohyb a
prácu účastníkov terapie v záhrade prime-

rané ich možnostiam. To znamená širšie
chodníčky, vhodné i pre pojazd invalidného
vozíku. Hriadky v tzv. „sedacej“ výške - tak,
aby sa dali obrábať aj v sede. A domáce,
dobre známe rastliny, ktoré s istotou prinášajú želaný výsledok a následne pozitívne spomienky.
Čo sa môže bežný záhradkár naučiť od
záhradného terapeuta?
Záhrada prináša jedinečný pocit zviazanosti so zemou, ktorý prispieva k vnútornému
pokoju a zdraviu. Dôležité je, aby bola práca
v rovnováhe s odpočinkom - na to predsa
záhradka slúži. Veľmi dôležité je pôsobenie
tvarov na psychiku – oblé tvary vytvárajú
pokoj a stabilitu, ostré línie povzbudzujú k
pohybu a aktivite. Pokiaľ ide o farby – modré
kvety pôsobia veľmi upokojujúco, červené
naopak vzrušivo. Samotné chvenie farieb
vo vzduchu pôsobí na našu telesnú teplotu.
Záhrada pre dušu by mala mať nevyhnutne
aspoň malú vodnú plochu. Vôňa vody pôsobí neuveriteľne upokojujúco na náš nervový
systém. Optimálna záhrada poskytuje možnosť uniknúť z bežného zhonu a má viacero
oddychových miest vhodných na relaxáciu
v rozličných častiach dňa, v závislosti od
aktuálnych poveternostných podmienok.
Čo vás osobne najviac fascinuje na záhrade?
Moja záhrada a ja – to je vzťah plný zmien.
Záhrada na nás reaguje a odzrkadľuje náš
momentálny stav. Nikdy nie je „dokončená“ a počas roka sa mení tak, ako sa striedajú ročné obdobia. Starostlivosť o rastliny
poskytuje veľa priestoru pre experimenty.
Záhrada je pre mňa zrkadlom života, a som
plne presvedčená o tom, že prispieva k tomu, aby bol náš život plnší a dlhší.
– rbj –
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Náš
tím

Obchodný tím Baumit
Tak ako je v našom Journali už zvykom, v každom čísle vám predstavíme jedno „oddelenie“, jeden tím našich spolupracovníkov. Dnes dostal priestor ten
najväčší (tím), a snáď aj najznámejší. Sú to „naši chlapci“ – regionálny vedúci
predaja, obchodní zástupcovia a aplikační technici, s ktorými sa máte možnosť stretnúť priamo na stavbách, predajných miestach, jednoducho tam,
kde je ich treba.
Región Západ:
„Stavby pod miliardu už ani
nerobíme :-)“

Zľava: Juraj Bakalár (technické poradenstvo), Milan Kovár,
Rudolf Hudec, Ján Šramko, Róbert Korenič a Andrej Droják

Bratislava
Regionálny vedúci predaja
0905 714 986
n Rudolf Hudec
hudec@baumit.sk
Obchodní zástupcovia
0905 753 242
n Andrej Droják
drojak@baumit.sk
0905 714 987
n Ján Šramko
sramko@baumit.sk
Aplikační technici
0905 728 688
n Milan Kovár
0905 728 698
n Róbert Korenič

Región Juh:
„Jeden za všetkých, všetci za
jedného“

Zľava: Peter Sziráczki, Martin Benc, Koloman Bajnovič a Marián Prostinák
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Regionálny vedúci predaja
Komárno
0905 707 892
n Peter Sziráczki
sziraczki@baumit.sk
Obchodní zástupcovia
Nitra
0905 756 800
n Martin Benc
benc@baumit.sk
Banská Bystrica
n Marián Prostinák 0905 212 152
prostinak@baumit.sk
Aplikačný technik
n KolomanBajnovič 0905 729 173

Myšlienky s budúcnosťou.

Región Sever:
„Sme vždy tam, kde nás treba“
Regionálny vedúci predaja Žilina
n Ivan Havlík
0905 728 696
havlik@baumit.sk
Obchodní zástupcovia Trenčín
n Milan Šuster
0905 728 697
suster@baumit.sk
Trnava
n Pavol Ulický
0908 748 495
ulicky@baumit.sk
Martin
n Martin Zatloukal 0908 704 055
zatloukal@baumit.sk
Aplikační technici
n Peter Turček
0905 502 133
n Braňo Kudla
0905 702 419

Zľava: Milan Šuster, Martin Zatloukal, Braňo Kudla,
Ivan Havlík, Pavol Ulický a Peter Turček

Región Východ:
„Môžete sa na nás vždy
spoľahnúť“
Regionálny vedúci predaja Prešov
0905 728 686
n Anton Závada
zavada@baumit.sk
Obchodní zástupcovia
Poprad
n Branislav Majerčík 0908 704 005
majercik@baumit.sk
Košice
n Patrick Valkovský 0905 753 241
valkovsky@baumit.sk
Aplikační technici
0905 729 174
n Ľuboš Gibala
0908 997 953
n Peter Gibala

Zľava: Patrick Valkovský, Ľuboš Gibala, Braňo Majerčík,
Peter Gibala a Tóno Závada
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Naše
stavby

Csákyho kaštieľ
Architektonickým

skvostom bratislavského Ružinova je nesporne
Csákyho kaštieľ na Kaštieľskej ulici v Prievoze z konca 19. storočia
postavený v eklektickom štýle.
Ocenený kaštieľ
Obnovený Csákyho kaštieľ v Bratislave v
tomto roku „zbieral“ ocenenie za ocenením. Titul „Kultúrna pamiatka roka 2006“
získal v súťaži ministerstva kultúry, a to v
kategórii – obnova nehnuteľnej národnej
kultúrnej pamiatky. V 4. ročníku súťaže
Strecha roka, v kategórii „Šikmá strecha“
si víťaznú trofej prevzala ﬁrma Dachom,
s.r.o. zo Stropkova práve za rekonštrukciu
strechy na objekte Csákyho kaštieľa Bratislava – Prievoz. A ako sa hovorí „do tretice
všetko dobré“ – v kategórii remeselná práca získala druhé miesto ﬁrma Vulkán Jozef
Balko zo Stropkova.

S materiálmi Baumit
Pri rekonštrukcii Csákyho kaštieľa boli
použité aj materiály značky Baumit. Sanačný omietkový systém Baumit Sanova W
predstavuje zosúladený sanačný systém,
určený na ekologickú sanáciu omietok pri
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vysokom zaťažení konštrukcie vlhkosťou a
soľami, obzvlášť pre aplikáciu na historických a pamiatkovo chránených objektoch.
Systém a, samozrejme, všetky jeho jednotlivé komponenty v plnej miere spĺňajú
kritéria smernice WTA 2-2-91. Samotná
Baumit Sanova puferová omietka sa vyznačuje v prvom rade vysokou pórovitosťou
a zníženou kapilárnou nasiakavosťou.
Veľkou prednosťou omietky uľahčujúcou jej
použitie je možnosť strojného spracovania
ako aj možnosť jej jednorazovej aplikácie
vo väčších hrúbkach (až do hrúbky 30 mm
v jednej vrstve). Ako konečná povrchová
úprava bola na objekte kaštieľa použitá
Baumit Silikátová omietka nanášaná na
medzivrstvu štukovej omietky z Baumit
Sanova jemnej omietky.

Slovo architekta
„Rekonštrukcia – obnova takej výnimočnej
architektúry historizujúceho štýlového vý-

razu (aj keď len storočnej) akou je Csákyho
kaštieľ, je osviežujúcim a súčasne stimulujúcim odbočením zo súčasnej štandardnej
práce architekta. Na istý čas sa pre nás
stala akousi „srdcovkou“, bonbónikom,
kde sme, na jednej strane spoznávali čosi
nové (staré), učili sa a obdivovali prácu starých stavbárov a remeselníkov a na strane
druhej sme zisťovali, že aj v súčasnosti, v
čase nových technológií, materiálov a postupov sú ľudia, ktorí chcú a vedia uplatniť remeselnícky fortieľ, cit a láskavý vzťah
k „starine“. A práve tu sa zišla konštelácia
ľudí, počnúc investorom, pamiatkármi, historikmi, reštaurátormi, stavbármi, remeselníkmi a prirodzene architektami, ktorí sa
vedeli zapáliť pre vec. Podstatne prispeli
aj špecialisti jednotlivých výrobcov a dodávateľov materiálov, veď pri spomínanej rekonštrukcii sa od vrcholkov veží až po suterén a základy prierezovo otvorila celá paleta technických a architektonických problémov, ktoré sa aj vďaka nim podarilo cit-

livo a spoľahlivo vyriešiť a realizovať. Špecialisti z Baumitu zohrali rozhodujúcu úlohu pri návrhu vhodných omietkových systémov na obnovu fasád, najmä sanáciu vysokej soklovej časti. Po vyhodnotení stavu
zavlhnutia a zasolenia murovaných tehlových stien navrhli optimálny sanačný omietkový systém, ktorý vhodne nadväzoval na
ostatné sanačné opatrenia pre odvlhčenie
a izolovanie suterénnych priestorov.
Výsledok je, aj pre nás architektov, potešujúci nielen vizuálne, ale aj pre dobrý pocit zo
záchrany ojedinelého architektonického a
stavebného diela, ktoré reprezentuje osobitý štýl romantickej architektúry bohatých
šľachtických sídiel z konca 19.storočia, v
čase keď iné prúdy architektúry už smerujú
k progresu novej doby.“

Slovo realizátora
Firma Štukonz, ktorá realizovala sanačné
práce na objekte kaštieľa, úspešne pôsobí

na stavebnom trhu od roku 1990 v oblasti
štukatérskych a kamenársko-konzervatorskych prác. V procese realizácie vystupuje
ako vyšší dodávateľ stavby, alebo ako subdodávateľ niektorej časti (tak tomu bolo
aj v prípade rekonštrukcie kaštieľa). Ako
povedal riaditeľ ﬁrmy pán Ján Mészároš:
„Firma Štukonz sa snaží pružne reagovať
na požiadavky svojich zákazníkov, ktorým
zaručuje vysokú profesionalitu, samozrejme, s uplatnením kvalitných materiálov a
technológií za účasti spoľahlivých odborníkov a špecialistov. Medzi nich určite patrí
aj spoločnosť Baumit, ktorej komplexná
ponuka v oblasti sanácií a obnovy poškodených omietok od materiálov pre prípravu podkladu až po výrobky pre konečnú
povrchovú úpravu sanačných systémov
umožňuje zákazníkovi uplatniť individuálny
prístup k riešeniu samotnej sanácie ako aj
konečnému stvárneniu fasády“.

n Report zo stavby:
Názov stavby:
Rekonštrukcia Csákyho paláca,
Bratislava
Lokalita:
Ružinov
Investor:
Kongregácia dcér sv. Františka
z Assisi
Architekt/Projektant:
Akad. arch. Eduard Šutek,
Ing. arch. Andrej Šutek, ARCHITEKTI B.K.P.Š, s.r.o., Bratislava
Generálny dodávateľ stavby:
ŠIRILA, s.r.o., Spišská Nová Ves
Realizátor:
ŠTUKONZ, Ján Mészároš
(sanačné práce)
Použité materiály Baumit:
Baumit Sanova prednástrek
Baumit Sanova puferová omietka
Baumit Sanova omietka W
Baumit Sanova jemná omietka
Baumit Univerzálny základ
Baumit Silikátová omietka
Čas rekonštrukcie:
1 rok

Andrej Droják
regionálny zástupca Baumit
drojak@baumit.sk
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Naše
stavby

Baumit na stavbách
O tom, že stavebný trh prežíva boom vypovedá aj množstvo zaujímavých
stavieb, ktoré v minulom roku „vyrástli“ po celom Slovensku. Dnešná mozaika je len malou ukážkou toho, čo sa zrealizovalo počas roka 2006.

▼

n Report zo stavby:

n Report zo stavby:

Názov stavby:
Rekonštrukcia a nadstavba robotníckej ubytovne na bytový dom,
Holého ulica, Nitra
Investor:
Casta Invest Slovakia, s.r.o.
Projektant:
SAN - HUMA 90, s.r.o.
Dodávateľ:
Casta Slovakia, s.r.o.
Použité materiály Baumit:
Baumit CSFE 325
Baumit MVR UNI
KZS Baumit EPS-F
+ Baumit Artline omietka
Baumit Silikátová omietka
Baumit Silikónová omietka
Obchodný zástupca
Martin Benc

Názov stavby:
Polyfunkčný objekt – Business
centrum, Mostná ul., Nitra
Investor:
Ing. Karol Janovič
Projektant:
Global group a.s. – Bratislava,
Ing. arch. Radomil Kachlik
Dodávateľ:
Ing. Ivan Vachut
Použité materiály Baumit:
Baumit Murovacia malta 50
Baumit MVS 25
KZS Baumit EPS-F
+ Baumit Silikátová omietka
Baumit Silikónová omietka

Martin Benc
benc@baumit.sk

▼
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▼

n Report zo stavby:

n Report zo stavby:

Názov stavby:
Bytový dom SOUTAIRE,
Mierová ulica
Investor:
STAVREX, a.s.
Projektant:
SPIK – Ing. Jozef Mihál
Dodávateľ:
BAUREX
PKB INVEST (murovanie, fasáda)
HAMET (omietky)
Použité materiály Baumit:
Baumit Murovacia malta 50
Baumit MVS 25
KZS Baumit EPS-F
+ Baumit Silikátová omietka
Obchodný zástupca
Ján Šramko

Názov stavby:
Bytový dom KOLOSEO,
Tomášikova ulica
Investor:
TOMÁŠIKOVA, s.r.o.
Projektant:
Ateliér 3M
Dodávateľ:
SkyBau (murovanie)
Strawa, Ivaco, Janíček,
Gašparovič (omietky)
Hasten (potery)
Použité materiály Baumit:
Baumit Murovacia malta 50
Baumit Gletovaná omietka
Baumit Poter

Ján Šramko
sramko@baumit.sk

▼
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SEVER

▼

▼

▼
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n Report zo stavby:

n Report zo stavby:

n Report zo stavby:

Názov stavby:
98 b.j., Clementisova ulica,
Trnava
Investor:
Mesto Trnava
Projektant:
PROMA Žilina
Dodávateľ:
A dom, Trnava
Použité materiály Baumit:
Baumit Murovacia malta 50
Baumit MVS 25
Baumit MCS 35
Baumit Granopor omietka

Názov stavby:
Thermal Park, Bešeňová
Investor:
Eurocom Investment, s.r.o
Generálny projektant:
Fischer & Partners, s.r.o,
Ružomberok
Dodávateľ:
MATE, s.r.o, Žilina
Použité materiály Baumit:
Baumit Murovacia malta 50
Baumit MVS 25
Baumit Liaty poter CSFE 225
KZS Baumit open

Názov stavby:
Malý zimný štadión, Trenčín
Investor:
Marian Gáborík
Projektant:
ArRea, s.r.o
Dodávateľ:
Monolit Slovakia
Použité materiály Baumit:
Baumit Drenážný betón
Baumit MVS 25
Baumit MCS 35
Baumit Silikónová omietka
Baumit Granopor omietka

Pavol Ulický
ulicky@baumit.sk

Ivan Havlík
havlik@baumit.sk

Milan Šuster
suster@baumit.sk

n Report zo stavby:

n Report zo stavby:

Názov stavby:
Bytové domy,
Sídlisko Juh 3, Poprad
Investor:
Texas Development
Projektant:
Ing. Branislav Ivan
Dodávateľ:
Stavebniny Tatry
Použité materiály Baumit:
Baumit Murovacia malta 50
Baumit MVS 25
Baumit MCS 35
Baumit Liaty poter CSFE 225
Baumit Granopor omietka
Obchodný zástupca
Braňo Majerčík

Názov stavby:
City park, Košice
Investor:
Kopa, Košice
Projektant:
Kopa, Košice
Dodávateľ:
Kopa, Košice
Použité materiály Baumit:
KZS Baumit EPS-F
Baumit Silikónová omietka

Názov stavby:
Hotel Bellevue, St. Smokovec
Investor:
Hotel Bellevue
Projektant:
Proarch, Ing. arch. Veselovský
Dodávateľ:
Stavivá Garaj LM, Stavebniny
Tatry PP, Bastag Prešov
Použité materiály Baumit:
Baumit Murovacia malta 50
Baumit MVS 25
KZS Baumit EPS-F
Baumit Liaty poter CSFE 225
Baumit Poter

Patrick Valkovský
valkovský@baumit.sk

Braňo Majerčík
majercik@baumit.sk

VÝCHOD

▼

▼

▼

n Report zo stavby:
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Baumit
aktuality

Baumit
TOP 2006
alebo príjemné stretnutia
na najvyššej úrovni
Aj tak by sa dali nazvať už tradičné koncoročné stretnutia najlepších spracovateľov zatepľovacích systémov Baumit, ktoré v tomto
roku premiérovo doplnilo i stretnutie našich najlepších omietkárov.
Októbrovým slnkom rozžiarené jesenné Tále, nostalgická novembrová hladina Seneckého jazera, mlčanlivé štíty takmer zimných Západných Tatier – pôsobivejšie kulisy našich stretnutí si len ťažko
možno predstaviť. A čo sa dialo na javisku?
Trochu sa pracovalo – však nových informácií nikdy nie je dosť. Trochu sa oddychovalo – teplým bublinkám bazénov odolal naozaj len
málokto. Nechýbalo tradičné športové zápolenie, v ktorom tí najlepší
zvíťazili, avšak porazený neostal nikto. Dobre sa jedlo, zľahka popíjalo a hlavne – veľa, veľa sa diskutovalo. Však o tom to nakoniec
celé bolo. Uniknúť zhonu končiacej sa stavebnej sezóny, stretnúť
priateľov, trochu s nimi podebatovať. A potom sa vrátiť ku každodenným povinnostiam s pocitom, že tých pár hodín stálo za to.

S Baumitom na MS 2006
Dôkazom dobrých, nielen pracovných, vzťahov s našimi zákazníkmi je určite aj účasť na Majstrovstvách sveta v Nemecku – FIFA
WORLD CUP GERMANY 2006. Možno si ešte spomínate, najmä ak
patríte k futbalovým fanúšikom, na zápas Brazília – Ghana, ktorý bol odohratý 27. júna. Napriek tomu, že výsledok 3:0 tomu nenapovedá, Brazílčania mali v tomto zápase s Ghanou značné problémy. Africký tím si síce vytvoril niekoľko skvelých príležitosti, ktoré ale nedokázal gólovo zakončiť...
Celý zápas „live“ sledoval vďaka našej spoločnosti aj pán Jaroslav
Varga z košickej Izoly, ktorý je naším dlhodobým zákazníkom. Spolu s Ľubošom Fussekom, riaditeľom Baumitu si tak dokonale vychutnali fantastickú futbalovú atmosféru pred aj po zápase, v tomto prípade s nádychom karnevalu a brazílskej samby, ktorú dotváralo pestrofarebné oblečenie fanúšikov v národných farbách.
Aspoň na chvíľu sa tak preniesli zo sveta farebných fasád do strhujúceho sveta futbalu.
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Baumit TOP 2006 v kocke
Množstvo vypitej minerálky
80 l
Počet zahratých bodov v bowlingu a kolkoch
4811
Počet bowlingových družstiev
19
Počet návštevníkov bazéna
63
Víťazný tím kolkového zápolenia na Táloch: Ján Sekáč, Ján Sekáč ml., Marián Prostinák, Ivan Havlík a Petra Ravingerová
Víťazný tím bowlingového zápolenia v Senci: Ferdinand Nagy,
Martin Myslík, Jaroslav Jirkovský, Róbert Pfundtner a Ján Šramko
Víťazný tím kolkového zápolenia v Podbanskom:
Milan Šebo, Pavel Kazár, Rastislav Plášek, Tibor Blaško, Branislav
Demovič

Vianoce
s Baumitom

Magické predstavenie
umelcov z čierneho
kontinentu, cirkus
„Afrika, Afrika“
24. novembra 2006 sme spolu s našimi obchodnými
partnermi navštívili vo Viedni úžasnú šou pod názvom
„Afrika, Afrika“, ktorej tvorcom je svetoznámy multimediálny mág André Heller. Svetová premiéra tohto projektu sa konala 14. decembra minulého roka. Veľkolepá šou sa odohrávala v 26 m vysokom cirkusovom
chapiteau (2050 miest). Už samotným vstupom pod
celtu sme boli obklopení fantastickými ornamentmi,
netradičnými stropnými lampami, zdobenými kobercami s africkými motívmi, ktoré umocňovali jedinečnú atmosféru z očakávaného predstavenia. V šou sa predstavilo viac ako 100 artistov, tanečníkov, live – muzikantov zo všetkých kútov Afriky, ktorí počas dvojhodinového programu predviedli strhujúce, dynamické
predstavenie, z ktorého sme odchádzali nadšení a odniesli sme si v sebe sympatie a úctu k tomuto kontinentu a k jeho ľuďom.

Feliz Baumit Navidad
2006 alebo Veselé
Baumit Vianoce
2006
Horúce mexické Vianoce si naplno vychutnali naši dlhoroční zákazníci, priatelia a partneri 9. novembra 2006 v štýlovom pube Route us 66 v Liptovskom Mikuláši a 30. novembra 2006 v bratislavskom Coyot’s Ugley. Záver našej mimoriadne
úspešnej stavebnej sezóny sme spolu strávili v
mexickom štýle a v spoločnosti originálnej mexickej hudobnej skupiny Los Sombreros, ktorá nenechala nikoho „chladným“. Priestory na oboch našich vianočných stretnutiach „praskali vo švíkoch“.
Stretlo sa nás spolu takmer 400 ľudí, ktorí aspoň
na chvíľu zabudli na pracovné povinnosti a strávili, pevne verím, večer plný zábavy, hudby a priateľskej atmosféry.
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Zaujalo
nás

Baumit Rumunsko:
Úspešný príbeh z Balkánu
Na tomto mieste sme v minulom vydaní nášho Journalu odštartovali seriál
o našich sesterských ﬁrmách, ktoré podobne ako slovenský Baumit stoja za
úspechom koncernu Baumit International. Už onedlho rozšíria európsku dvadsaťpäťku dvaja noví členovia – Rumunsko a Bulharsko. Hoci oﬁciálne sa stanú
súčasťou „veľkej“ Európy až 1. januára 2007, súčasťou Baumit Európy sú tieto
krajiny už dávno. Príbeh spoločnosti Baumit Rumunsko je toho jednoznačným
dôkazom, čo koniec-koncov potvrdia i nasledujúce riadky z pera pani Nicoletty
Manuseride, marketingovej manažérky rumunského Baumitu.
Preklad a úprava: Petra Ravingerová
Foto: Baumit Rumunsko
Spoločnosť S.C. Baumit Romania
Com SRL je dnes jednou z najúspešnejších ﬁriem koncernu Baumit
International. Pán Laurentiu Lupusor, konateľ spoločnosti, stojí pri
úspechoch ﬁrmy už od jej vzniku
a spoločnosť má za sebou bohatú
investičnú činnosť. Do roku 2004
boli postavené 2 výrobné závody v
Bukurešti v hodnote cca. 6 mil. EUR
– závod Bukarest-Militari na výrobu
suchých omietkových zmesí s ročnou
kapacitou výroby 80 tis. ton (ktorá
už dnes nepostačuje pre pokrytie
požiadaviek trhu) a v jeho susedstve
ﬁnálny závod na výrobu povrchových

úprav, v ktorom je možné ročne vyrobiť cca. 12 tisíc ton pastéznych omietok a vnútorných farieb.

Výrobný závod Teius-Alba
– recepty na úspech
Nový závod na výrobu suchých zmesí
Teius-Alba, ktorý v číslach predstavoval
investíciu v hodnote cca. 10 mil. EUR,
bol postavený v roku 2005 v rekordnom čase – deväť mesiacov.
Dnes je to najväčší závod na výrobu
suchých zmesí v Rumunsku (s ročnou
výrobnou kapacitou viac ako 200 tis.
ton) a súčasne najmodernejší závod

svojho druhu v južnej Európe. Výrobná jednotka disponuje skladom pre
kamenivo v objeme cca 2.000 m3,
ako aj skladovacím bunkrom s objemom cca 40 m3, odkiaľ sa kamenivo dopravuje 90 m dlhou estakádou
do mlyna a následne do sitovacieho
a triediaceho zariadenia. V 62 m vysokej veži závodu sa nachádza 19
zásobníkových síl na suroviny (piesok, cement, plnivá, prísady a pod.) s
celkovým objemom 2100 m3, 3 silá
na vápenec s celkovým objemom
730 m3 ako aj všetky potrebné dopravné, dávkovacie, miešacie a skladovacie zariadenia. Balenie a paletovanie hotových výrobkov prebieha na
plne automatizovanej linke. V závode
je možná aj výroba voľne ložených výrobkov. Vykurovaný sklad s celkovou
plochou 600 m2 dopĺňajú vonkajšie
spevnené plochy, na ktorých je možné uskladniť cca. 4000 ton výrobkov
v zafóliovaných paletách. Celý výrobný proces je automatizovaný a mechanizovaný, potreba ľudskej práce
vyžaduje len 8 pracovníkov na jednu smenu. Všetky operácie a techHistorický objekt
pred rekonštrukciou, Temešvár
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Baumit Rumunsko
v číslach:
n cca. 800 tis. m2 predaných zatepľovacích systémov Baumit
v roku 2005
n cca. 600 tis. m2 stien omietnutých strojovými omietkami
Baumit v roku 2005
n cca. 2 mil. m2 fasádnych povrchových úprav Baumit realizovaných v roku 2005
n Odhadovaný obrat 2006
cca. 26 mil. EUR, realizovaný
130 zamestnancami

nologické postupy sú riadené a kontrolované počítačom, ktorý trvalo zaručuje konštantnú kvalitu ako aj prísne dodržiavanie výrobných receptúr,
používaných jednotne vo všetkých výrobných závodoch koncernu.

Spokojnosť zákazníkov na
prvom mieste
Vo výrobnom závode Teius-Alba sa vyrába široká paleta produktov značky Baumit – strojové omietky, potery,
murovacie malty, stierky, minerálne
ušľachtilé omietky i lepidlá na obklady a dlažby. Produkcia z výrobného
závodu Teius zásobuje prednostne
stavebný trh silného rumunského regiónu Sedmohradsko, okrem toho
tiež trh vo vnútrozemí krajiny a časť
výrobkov pokrýva exportné aktivity
Baumitu na stavebných trhoch Bulharska, Turecka, Grécka a Moldavska. Expresné uvedenie nového závodu Teius-Alba do prevádzky len potvrdzuje, s akým rešpektom pristupuje Baumit Rumunsko k svojim zákazníkom. Nový výrobný závod nemá
byť len prostriedkom na zvyšovanie
kvality výrobkov a systémov, jeho úlo-

hou je prispieť aj k rozšíreniu možností pri dodávkach kompletných systémových riešení či pri urýchľovaní a
skvalitňovaní vybavovania objednávok zákazníkov. Závod Teius denne
opustí minimálne 15 kamiónov s paletovaným tovarom a veľké množstvo
výrobkov z voľne loženej produkcie v
obľúbených silách, ktoré, mimochodom, spolu s inovatívnymi technológiami strojného spracovania omietok
či poterov priniesol na rumunský stavebný trh práve Baumit.
Líder na trhu, ktorý presadzuje inováciu a kvalitu, kompetentný partner
pre ľudí zo stavebnej branže – to je
presne v duchu ideí medzinárodného
materského koncernu vízia Baumitu
Rumunsko. Tím spoločnosti Baumit
Rumunsko, mladý v prenesenom i vo
vecnom význame slova (priemerný vek
spolupracovníkov je pod 25 rokov),
venuje celú svoju energiu i všetky
poznatky a skúsenosti jedinému cieľu
– plnej a trvalej spokojnosti profesionálnych partnerov na stavebnom trhu
i všetkých koncových zákazníkov.

Výrobný závod Teius-Alba
v číslach:
n Investícia cca. 10 mil. EUR
n Výstavba za rekordných 9 mesiacov
n Najväčší výrobný závod svojho druhu v Rumunsku s výrobnou kapacitou 200 tis. ton SOZ ročne
n Výška veže závodu 62 m
n 19 zásobníkových síl na suroviny s
celkovým objemom cca. 2100 m3
n 3 zásobníkové silá na kameň s kapacitou cca. 730 m3
n Vonkajšie spevnené skladovacie
plochy, ktoré umožňujú uskladnenie až 4000 t výrobkov na zafóliovaných paletách

Historický objekt
po rekonštrukcii, Temešvár
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Baumit
pomáha

Futbal je hra pre všetky deti
Už aj na Slovensku sme odštartovali jedinečný projekt podpory detského futbalu pod
názvom Baumit Junior Soccer.
Záštitu nad projektom prevzal Slovenský
futbalový zväz (SFZ). Cieľom projektu je
materiálová a ﬁnančná podpora vybraných
detských futbalových klubov v kategórii prípravky U9/U10. Na Slovensku štartujeme
s desiatimi klubmi, ktoré vybrala komisia
zložená zo zástupcov SFZ, našej spoločnosti a externých partnerov projektu.
Vybrané kluby odohrajú v roku 2007 turnaj
Baumit Junior Soccer Cup 2007, z ktorého
dve najlepšie mužstvá postúpia na medzinárodnú súťaž Baumit Adria Cup, ktorá sa
uskutoční pred majstrovstvami Európy v roku 2008 v Rakúsku.

Prečo práve Baumit Junior
Soccer?
V súčasnosti je zapojených do tohto medzinárodného projektu ďalších 6 krajín, kde
pôsobí koncern Baumit. Možno si kladiete
otázku prečo sme sa rozhodli podporiť práve takýto projekt? Mottom našej spoločnosti sú „Myšlienky s budúcnosťou“. Toto motto bolo pre nás zároveň inšpiráciou, ktorej
výsledkom je vznik dvojročného projektu
Baumit Junior Soccer. Podpora športových
aktivít detí je príspevkom k rozvoju ich telesného a duševného zdravia. Podľa posledných výskumov Svetovej zdravotníckej
organizácie WHO sa totiž čoraz viac detí vo
svojom voľnom čase venuje pasívnym činnostiam. Namiesto pohybu a športovaniu
dávajú prednosť počítačovým hrám, sledovaniu nevhodných televíznych programov
a bezcieľnemu potulovaniu sa bez dozoru
a zmysluplnej činnosti. Často potom chýba už len krôčik k tomu, aby do ich života
vstúpili alkohol, cigarety a drogy.
A ešte jedna otázka prečo práve futbal?
Rovnako ako na celom svete, aj na Slovensku patrí futbal k najobľúbenejším špor tom.
Preto sme sa rozhodli podporovať práve
mládežnícky futbal na Slovensku a prispieť
tak nielen k objavovaniu mladých talentov,
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Zľava: Ľuboš Fussek, Dušan Titel, Tomáš Sepp a nádejní futbalisti.

ale prostredníctvom športu podnietiť v deťoch súťaživosť, zdravú ctižiadosť a telesnou aktivitou prispieť k upevneniu ich zdravia. Parafrázujúc sympatický slogan Slovenského futbalového zväzu „Futbal je hra
pre všetkých“ môžeme povedať „Futbal je
hra pre všetky deti“. Náš projekt Baumit Junior Soccer nie je len jedinečnou realizáciou týchto myšlienok, ale aj hodnotným
príspevkom k sociálnej zodpovednosti našej spoločnosti na Slovensku.

10 vybratých klubov:
1. Artmedia Bratislava
2. FO Spartak Myjava
3. FK ZTS Dubnica nad Váhom
4. MFK Dolný Kubín
5. MFK Ružomberok
6. FC Vion Zlaté Moravce
7. FK Slovan Levice
8. FK LACF Lučenec
9. BŠK Bardejov
10. MŠK Tesla Stropkov

Naše
služby

Energetické vysvedčenie fasády
Baumit EnergyPass možno zjednodušene chápať ako akési „Energetické vysvedčenie
fasády“, ktoré podobne ako tzv. energetický štítok práčky alebo chladničky, zatriedi obvodovú stenu do energetickej kategórie A – E podľa toho, akou mierou prispieva k efektívnemu využívaniu energie na vykurovanie.
Baumit EnergyPass zavádza takzvané
„Baumit Energetické kategórie A - E“, pričom rozhodujúcou veličinou je výpočtová hodnota súčiniteľa prechodu tepla U [W/m2.K].
Od tejto hodnoty priamo závisia tepelné
straty obvodovou stenou i to, akou mierou
sa obvodové steny podieľajú na celkovej
spotrebe energie na vykurovanie. Zjednodušene povedané, čím menšia hodnota
U, tým menšie tepelné straty stenami, tým
vyššia Baumit Energetická kategória, tým
kvalitnejšie riešenie zateplenia. Každý, kto
v poslednom čase kupoval novú chladničku vie, či kúpil „áčko“ alebo „béčko“.
Každý, kto získa v Baumit EnergyPasse
potvrdenie, že jeho fasáda je „áčko“, bude
sa môcť pochváliť svojim priateľom i známym, že jeho dom je zateplený kvalitne a
efektívne zatepľovacím systémom Baumit.

Nová bezplatná služba
– Baumit EnergyPass

Čo obsahuje
Baumit EnergyPass?
1. Identiﬁkačné údaje domu
2. Zatriedenie vašej zateplenej obvodovej
steny do príslušnej Baumit Energetickej
kategórie
3. Porovnanie parametrov obvodového plášťa pred a po zateplení
– tepelnoizolačné vlastnosti obvodovej
steny pred a po zateplení
– spotreba energie na vykurovanie pripadajúca na 1 m2 steny pred a po
zateplení
– emisie CO2 vznikajúce pri vykurovaní,
ktoré pripadajú na 1 m2 steny pred a
po zateplení
4. Návratnosť zrealizovanej investície, t.j.
ako rýchlo sa vám vrátia investované
peniaze vo forme úspory na nákladoch
na vykurovanie
5. Energetická efektívnosť zrealizovaného
zateplenia

Jej cieľom je prehľadne a zrozumiteľne
poskytnúť našim zákazníkom informácie
o energetickej efektívnosti realizovaného
zateplenia. Nehodnotí energetickú efektívnosť celého domu a v nijakom prípade
nenahrádza energetický certiﬁkát budovy
v zmysle Zákona o energetickej hospodárnosti budov č. 555/2005 Z.z.

Ku každému Baumit EnergyPassu je
navyše pribalený štítok z kovovej fólie,
ktorým si môžete označiť vašu fasádu
zrealizovanú originálnym kontaktným
zatepľovacím systémom Baumit. Môžete
sa tak i susedom
pochváliť, že váš
dom je zateplený
značkovým zatepľovacím systémom!

Ako môžete získať Baumit
EnergyPass?
1. Zateplite váš dom kontaktným zatepľovacím systémom Baumit
2. Požiadajte vašu realizačnú ﬁrmu alebo
vášho regionálneho zástupcu Baumit o
Baumit EnergyPass
3. Baumit EnergyPass vám doručíme prostredníctvom vašej realizačnej ﬁrmy alebo poštou na vašu adresu.

Baumit Energetické kategórie
Baumit Energetická kategória A
U<
0,25 W/m2.K
Baumit Energetická kategória B
0,25 W/m2.K ≤ U <
0,33 W/m2.K
Baumit Energetická kategória C
0,33 W/m2.K ≤ U <
0,50 W/m2.K
Baumit Energetická kategória D
0,50 W/m2.K ≤ U <
1,00 W/m2.K
Baumit Energetická kategória E
1,00 W/m2.K ≤ U

– koľko energie na vykurovanie ušetríte počas predpokladanej životnosti
vášho zatepľovacieho systému
– koľko peňazí (nákladov na energiu)
ušetríte počas predpokladanej životnosti vášho zatepľovacieho systému
– ako prispejete k ochrane životného
prostredia počas predpokladanej
životnosti zatepľovacieho systému –
o koľko znížite emisie CO2 do ovzdušia
6. Známku kvality zatepľovacieho systému
Baumit

Baumit EnergyPass

Viac informácií o našej novej službe
Baumit EnergyPass nájdete na
www.usporyenergie.baumit.sk
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Veľa krásnych
a hrejivých chvíľ
pod vianočným
stromčekom a štastný
nový rok 2007
Vám praje Baumit.

‘

PF A4

Teplo domova po cely rok

Pf 2007
Partner pre zatepľovanie.

Čitateľská súťaž
Neváhajte
a vyhrajte!

1. cena
Baumit Mikina

2. cena
Baumit Vetrovka

Traja vyžrebovaní získajú
tieto praktické ceny

3. cena
Baumit Vesta

✁
Súťažné otázky
1. Do ktorého ročníka svojej existencie sa dostáva
prestížna súťaž Baumit Fasáda roka?
a/ tretieho
b/ šiesteho
c/ štvrtého

2. Ktorý zo sanačných systémov Baumit bol použitý pri
rekonštrukcii Csákyho kaštieľa v Bratislave – Prievoz?
a/ Baumit Sanova W
b/ Baumit Sanova trasový systém
c/ Baumit Sanova L(S)

3. S koľkými klubmi štartujeme na Slovensku
medzinárodný projekt pod názvom Junior Soccer?
a/ deviatimi
b/ desiatimi
c/ šiestimi

Mesto:

PSČ/pošta:

Ulica:

Firma:

Priezvisko:

Meno:

Čitateľská súťaž Baumit, spol. s r.o.

811 03 Bratislava

Zrínskeho 13

Baumit, spol. s r.o.

baumit.com

✁
Veľa šťastia!

Súťaže sa nesmú zúčastniť pracovníci spoločnosti Baumit a ich príbuzní.

Odpovede nám zasielajte na oznámkovanom návratnom lístku najneskôr do 28. februára
2007. Mená výhercov budú uverejnené v ďalšom vydaní Baumit Journalu a následne budú
kontaktovaní zástupcami spoločnosti Baumit.

A opäť sme pre Vás pripravili súťaž o zaujímavé a praktické ceny z novej kolekcie Baumit
móda. Stačí správne zodpovedať tri súťažné otázky uvedené na rube tohto lístku, vyplnený
lístok zaslať na našu adresu a dúfať, že budete jedným z trojice vyžrebovaných výhercov.

Pravidlá súťaže

