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srdečne Vás vítam pri čítaní ďalšieho vydania Baumit Journalu.
Svet je v neustálom pohybe. Rovnako aj
Baumit svet charakterizuje veľká dynamika.
Na stránkach nášho časopisu Vám priblížime tento svet v jeho rôznych podobách.
Zastavenie v Lietavskej Lúčke, v úplne novej
administratívnej budove, putovanie po
nových stavbách na Slovensku, malý skok
do Bulharska, návšteva v ďalekej Ázii,
a naspäť do Rohožníka. Krátka prestávka na
Lomnickom štíte a hneď na to návšteva
významného obchodníka v Malackách.
Je veľa vrcholov, na ktoré sme spoločne
vystúpili. Naše firemné logo si našlo svoje
miesto v zajatí farebných zástav v ďalekom
Tibete. Tie symbolizujú štyri základné živly –
vodu, oheň, zem a vietor, ktoré pôsobia
neustále, a neustále musíme s nimi počítať.
V našich výrobkoch, ktoré im odolávajú,
a tiež vo vzájomných vzťahoch, ktoré chceme pestovať a kultivovať k obojstrannému
prospechu a obľube značky Baumit. Nezabúdame na deti a radosť z futbalu, ani na tých,
ktorí nás potrebujú, aby uskutočnili dobré
a prospešné myšlienky.
Je tu Advent, čas Vianoc, končí sa rok 2007.
Verím, že značka Baumit prispela počas
jeho trvania k Vašej spokojnosti. Potvrdzujú
to dosiahnuté výsledky a trvalé obchodné
vzťahy.
Ďakujem Vám, milí čitatelia, kolegovia, partneri za Vašu celoročnú spoluprácu a teším
sa na nové cesty, ktoré nás povedú v roku
2008 k spoločnému úspechu.
Príjemné chvíle pri čítaní Baumit Journalu
Vám želá

NÁŠ
SPRAVODAJ
OTVORENIE NOVEJ
ADMINISTRATÍVNEJ
BUDOVY

Ma(i)lá slávnosť v Lietavskej Lúčke
SVIEŽA A MODERNÁ ARCHITEKTÚRA NOVEJ ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY V AREÁLI VÝROBNÉHO ZÁVODU
V LIETAVSKEJ LÚČKE ZÁSADNE ZMENILA BEZPROSTREDNÉ OKOLIE VÝROBNÉHO ZÁVODU. NA MIESTE,
KTORÉ BOLO PO DLHÉ ROKY NEVĽÚDNE A NEUDRŽIAVANÉ, VYRÁSTLA ZA POSLEDNÝ ROK NOVÁ,
MODERNÁ A ÚČELNÁ ADMINISTRATÍVNA BUDOVA, PRÍJEMNE OSADENÁ DO SVAHOVITÉHO TERÉNU

Otvorenie budovy
Lietavská Lúčka

Nový stánok Baumitu privítal svojich
prvých hostí na slávnostnom otvorení dňa
18. 10. 2007. Na oslave sa zúčastnili okrem
zástupcov spoločnosti Baumit aj viacerí
naši významní zákazníci, zástupcovia obce
a dodávatelia stavby. Slávnostný príhovor
pred prestrihnutím pásky predniesli starosta Lietavskej Lúčky pán Marián Sliviak, riaditeľ pán Ľuboš Fussek a riaditeľ výrobného závodu v Lietavskej Lúčke pán Miloš
Vrba, ktorý bol zároveň dobrým hostiteľom.
Dobrú náladu a radosť z malej slávnosti
nepokazilo ani sychravé počasie a občasný
dážď.
Našim spolupracovníkom a kolegom v Lietavskej Lúčke úprimne gratulujeme k novému a príjemnému pracovnému prostrediu
a prajeme im veľa pohody na novom pracovisku.
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NÁŠ SPRAVODAJ

Na slovíčko
s Ing. arch. Vladimírom Ondrejovičom
O krátky rozhovor sme poprosili človeka,
bez ktorého by naša nová administratívna
budova v Lietavskej Lúčke nemala ten
správny „look“ – Ing. arch. Vladimíra
Ondrejoviča z architektonickej kancelárie
Ondrejovič, s. r. o.

Pán architekt, z čoho ste vychádzali pri
zadaní stavby? Čo vás inšpirovalo k modernému poňatiu budovy v tradičnom
prostredí výrobného závodu?
Vladimír Ondrejovič: Pri návrhu som vychádzal predovšetkým z požiadaviek investora
a z predpokladaných investičných nákladov, čo je obvyklý postup, ale podstatný
vplyv na koncept objektu mali priestorové
možnosti pozemku a jeho svahovitosť. Na
prvý pohľad jednoduché a rozsahom neveľké zadanie sa ukázalo postupom času ako
plnohodnotný rébus, a preto konečnému

4

výsledku predchádzalo vypracovanie ďalších dvoch odlišných variantov. Je pozitívne,
že zvíťazilo riešenie, ktoré je tvarovo jednoduché a čisté a, v neposlednom rade, z hľadiska nákladov úspornejšie. Rozhodujúcim
faktorom pre konečný tvar a podlažnosť
objektu je jeho osadenie do komplikovaného svahovitého terénu. Určujúcim prvkom
pre samotnú architektúru objektu je vykonzolovanie tretieho podlažia po celom obvode, ktoré spolu s farebným odlíšením
omietky a znížením parapetov bočných
okien dodáva objektu ľahkosť a pomyselnú
levitáciu nad bezprostredným okolím. Výrazové prostriedky budovy sú zvolené s ohľadom na jednoduchosť a hospodárnosť
materiálového riešenia. Od začiatku bolo
jasné, že nenavrhujeme banku na pešej
zóne, ale objekt v priemyselnom areáli.
Preto sú v exteriéri použité omietky,
neomietaný betón a pozinkovaná oceľ, pre-

sklené plochy sú zredukované na minimum. Oživením je dotvorenie vstupného
závetria doskami z tropickej dreviny. Dôležitou súčasťou realizácie je celkové skultúrnenie okolia objektu a vytvorenie dôstojného vstupu do areálu.
Z technického hľadiska je určite zaujímavé, že trojpodlažnú budovu nespája nijaké
interiérové schodisko. Ako vznikla táto
myšlienka?
Vladimír Ondrejovič: Práve svahovitý charakter pozemku podnietil myšlienku rozdeliť
objekt na tri funkčne nezávislé dispozičné
časti a každú umiestniť do samostatného
podlažia. Vývoj konceptu nakoniec vyústil
do možno trochu odvážneho riešenia, ktorým bolo zrušenie vnútorného schodiska
a ponechanie len exteriérových schodov
prepájajúcich úrovne jednotlivých podlaží.

NÁŠ
SPRAVODAJ
ROZHOVOR

Ani interiér v architektonickom stvárnení
„nezaostáva“ za fasádou – neomietnuté
stropy, vysoké okná (nízke parapety),
moderný interiér...
Vladimír Ondrejovič: Interiér je realizovaný
v podobnom duchu ako exteriér. Za pozornosť stojí presadenie myšlienky neomietnutých stropov a ich ponechanie vo výzore
pohľadového betónu. Tento nápad priniesol
asi najviac polemiky, ale v konečnom
dôsledku verím, že práve toto možno trochu
kontroverzné riešenie dáva interiéru určitý
náboj a nenecháva človeka úplne ľahostajným. Oživujúcim prvkom v interiéri druhého
a tretieho podlažia sú sklobetónové deliace
steny.
Pán architekt, ako ste spokojný s realizáciou stavby alebo inak, ako vychádza
porovnanie projektu s realizáciou?
Vladimír Ondrejovič: Myslím si, že stavba
naplnila očakávania a v celku dopadla
dobre. Samozrejme, niektoré veci by som
s odstupom času riešil inak, ale to platí pre
každý projekt. Veľmi pozitívne hodnotím
spoluprácu s investorom a dodávateľom
stavby, ktorá bola v maximálnej miere interaktívna. Porovnanie projektu s konečnou
realizáciou vychádza kladne, pretože všetky
podstatné zmeny boli uskutočnené v prospech veci.
Ďakujeme za rozhovor.
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Život pod najvyššími
horami sveta
TEXT A FOTO: DODO KOPOLD

Nie je to tak dávno, čo som sa zúčastnil
na mojej prvej expedícii v Himalájach. Mal
som vtedy dvadsaťdva rokov a spolu so
špičkovými lezcami sme liezli prvovýstup
na panenský štít v odľahlej doline Miyar
v severnej Indii. Liezli sme tak dlho, že sa
naše zásoby jedla minuli a dvaja z nás
museli odísť do najbližšej osady poprosiť
o jedlo.
Boli sme už natoľko vyčerpaní, že sme
nakoniec boli nútení ostať pár dní medzi
domácimi, ktorí nám po večeroch rozprávali o malebnom kraji uprostred hôr.
A vtedy som po prvýkrát spoznal aj život
ľudí, o ktorých som doposiaľ čítal len v cestopisoch.
Do Himalájí som sa vracal každý rok
a okrem lezenia som chcel spoznávať aj
ľudí žijúcich pod týmito horami. Prešiel som
tak kus Indie, Pakistanu, Nepálu a nakoniec
aj Tibet. Každá jedna krajina pre mňa predstavovala novú a krásnu skúsenosť.
INDIA – obchod a peniaze
Keď som sa po prvýkrát prechádzal ulicami
Dilí, bol som prekvapený množstvom ľudí,
ktorí boli hádam všade. Mnoho z nich žilo
uprostred diaľničných ciest či nadivoko
kdesi na ulici. Myslím, že najväčšie prekvapenie bolo, keď sa uprostred veľkej križovatky, ktorú riadil nefungujúci semafor, odniekadiaľ vynoril slon so svojím pánom a prešiel ju s prednosťou ako u nás sanitka. Dilí,
veľkomesto Orientu a vône korenia.
Manali je centrum turistického ruchu v Indii.
Toto mesto uprostred hôr tvoria hotely,
obchody, bazár a tmavé uličky. Na prvý
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pohľad si hádam ani nik nevšimne, že väčšina domov má nedokončenú strechu, z ktorej potom trčia niekoľkometrové oceľové
tyče. Nevedeli sme, kvôli čomu to tak je,
a preto sme sa opýtali domáceho, ktorý je
majiteľom jednej takejto stavby-hotela
s tyčou na streche. Povedal mi: „Indovia sú
chudobní. Nie sú peniaze na zbytočnosti
a keď sa dá, šetríme každú rupiu. Zákon
máme postavený tak, že sú v ňom „diery“,
ktoré, samozrejme, využijeme. Za nedostavaný dom neplatíme dane a predsa ho
môžeme prevádzkovať. Čo na tom, že trčia
tyče na streche! Žena si medzi nimi natiahla
šnúru a už dvadsať rokov na nej vešia bielizeň. Majú to tu všetci, len sa treba dobre
pozrieť.“
Čím sme šli bližšie k horám, tým sa krajina
stávala pre nás atraktívnejšou. Veľké murované domy vystriedali malé, ale útulné chatrče s izbičkami ako z nejakej rozprávky.
Ľudia spod Himalájí tu žijú skromne a využívajú všetko, čo im príroda ponúka.
Domy majú väčšinou dve poschodia. Na
spodnom je dobytok a sklad sena či trávy,
ktoré slúžia ako izolácia pred zimou. Druhé
poschodie tvorí obytná časť rozdelená na tri
izby. Spálňu, kde spí celá rodina, izbičku pre
návštevy a dominantou je veľká kuchyňa.
Uprostred nej malé, ale výkonné kachle, na
ktorých sa varí a ktoré dávajú teplo a tú
nádhernú vôňu pri pálení dreva (ale aj sušeného jačieho trusu). Okolo kachlí býva väčšinou najstarší člen rodiny, ktorý sa stará
o to, aby oheň nevyhasol, aby bola stále
teplá voda a aby sa nepripálili čapáty (múka
s vodou vyvaľkaná na tenkú placku). Rozmer kuchyne je okolo 7 x 7 m, nábytok jed-

Pakistan

TÉMA
ČÍSLA
ŽIVOT POD
NAJVYŠŠÍMI
HORAMI SVETA

Tibet

noduchý, ale nádherne zdobený. Stoličky
a stôl tu nie sú, len matrace na zemi.
Kuchynskou linkou je vlastne celá podlaha.
Tam sa krája mäso, zelenina či triedi šošovica. Elektrina tu, samozrejme, nie je a buď
sa s príchodom tmy ide spať, alebo svieti
petrolejová lampa.
Každý dom má tiež prístup na strechu,
ktorá je plochá. Tam sa suší seno, prípadne
ovocie, kukurica, jačí trus a tiež bielizeň.
Prekvapivé je, že tu nie je nijaké zábradlie.
Nie je ho treba.
Izoláciu strechy tvorí podupaná hlina, ktorá
ani v dažďoch neprepustí. Čiže nijaké fólie,
plasty a iné materiály pre nás tak prirodzené.
Domy sú omietnuté hlinou s prímesou jačieho alebo konského trusu. Majetnejší majú
„fasádu“ natretú na bielo. Okná sú malé,
dvojité, vsadené do drevených rámov. Najviac ich je v kuchyni.
My sme spávali v hosťovskej izbe, kde miesto postelí boli len hrubé koberce. Boli sme
radi, že sme so sebou mali teplé spacáky,
lebo v izbe bola často riadna zima a vlhko.
V týchto izbách sa totiž nekúri. Spálňa je
zase plná masívnych dvojposchodových
postelí s obrovskými perinami, kde spí celá
rodina.
Toalety sú v prírode, kúpeľňa v kuchyni
a tiež vonku v tečúcom potoku. A teplá
voda? No predsa v ľavom kohútiku :-).
Kanalizácia, káblovka, elektrina, mixér,
mikrovlnka, sporák, telefón či televízor tu
nie sú treba. Žije sa skromne a sem-tam sa
večer pustia správy z malého rádia na
baterky. Tak taký je život ľudí uprostred hôr,
tam niekde v severnej Indii.

PAKISTAN – krajina drahokamov
a kontrastov
Cesta do hôr je dlhá, ale krásna. To platí
práve pre Pakistan. Preto si tu chudobu
málokto všimne. A terorizmus? Myslím, že
médiá, ktoré o Pakistane píšu, v živote
v Pakistane neboli. Ľudia sú šťastní, plní
elánu a vynaliezavosti. V Pakistane nič nie
je nemožné.
Raz mi jeden kamarát z dedinky Haldy
hovoril, že má päť detí a všetky majú päť
rokov. Pýtal som sa ho, ako je to možné?
Odpovedal jednoducho – tu v tejto krajine je
všetko možné.
Ešte pred pár rokmi tu neboli ani poriadne
cesty a známa Karakoram highway bola veľkým zážitkom pre cestovateľov. Existovala tu
len kamenistá cesta s mnohými nebezpečnými úsekmi, kde hrozili lavíny alebo pád do
divokej rieky Indus. Príchod turistov, horolezcov či geológov zo západu však pomohol
tejto krajine k rozvoju.
Niet divu, že veľa ľudí chcelo pomôcť. Pakistan je nádherná krajina a človek sa do nej
veľmi rýchlo dokáže zamilovať. Formou
nadácií, fondov či grantov sa vybudovali
mnohé školy, malé nemocnice, cesty do
každej dediny, mosty a zaviedla sa aj elektrina. Ale krajina aj napriek tomu svoje čaro
nestratila. Prečo?
Bol som na expedícii v doline Trango, kde
som sa zoznámil s mladým chlapcom
menom Husein. Bol skromný a dobrosrdečný. Chceli sme sa mu odvďačiť za jeho
pomoc a tak sme sa rozhodli, že ho naučíme anglicky. Naša konverzácia bola zo dňa
na deň lepšia a tak som sa ho opýtal, aký je
jeho plán do budúcna. Odpovedal: „Potrebu-

jem drevené trámy, pár hlinených tehál
a potom postavím dom. Pozemok mám
vedľa rodičov, chlapi z dediny mi pomôžu.
Budem mať dve izby a veľkú kuchyňu.
A potom sa môžem oženiť s pekným
dievčaťom z vedľajšej dediny.“
Stavba domu pod druhou najvyššou horou
na svete K2 (8 611m n. m.) je naozaj jednoduchá a navyše lacná. Rozhodli sme sa, že
mu prispejeme na „veno“ a keď nám odvetil, že mu stačí 950 dolárov na postavenie
domu, skoro sme padli na zadok.
Domy tu väčšinou nemajú poschodia. Nijaké murované základy či drevená podlaha
v izbách. Len jednoduché steny, plochá ale
pevná strecha, aby sa po nej dalo chodiť,
a útulné izby. Steny sú pokryté farebnou látkou, aby nebolo vidieť neomietnuté múry.
Strop je riešený podobne. Ak sa niekto prechádza na streche, sem-tam padá hlina zo
stropu. Našťastie nie do polievky. Vodovod,
záchod a kúpeľňa sú vonku na dvore.
TIBET – namiesto chrámov čínske budovy
Najväčším sklamaním bola pre mňa cesta
pod šiestu najvyššiu horu sveta, Cho Oyu
(8 201m n. m.), ktorá je susedom veľkého
Mount Everestu (8 845m n. m).
Prechádzali sme zeleným Nepálom do púštnej Číny, kde bolo vidieť množstvo zruinovaných kláštorov, zelené uniformy na každom
rohu a domácich obyvateľov, ktorým sme
vôbec nerozumeli. Rádio, banana, hotel?
Nie, nerozumejú ti. Čína je celý svet, tak
prečo sa učiť iný jazyk?
Poslednou zastávkou pred cestou do
základného tábora pod Cho Oyu bola dedina
Tingri vo výške okolo 4 350m n. m. Keďže
B A U M I T
J O U R N Á L
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sme prišli ešte pred sezónou, ubytovne pre
turistov boli zatvorené. Preto sme sa uchýlili
u domácich v jednom z domčekov na konci
ulice.
Vo veľkej izbe boli dookola postele, dlhý
stôl, v strede hriala pec, na ktorej sa aj varilo. Nábytok bol nádherne vyrezávaný
z dreva a pomaľovaný pestrými farbami.
Nechýbal televízor so satelitom a 25 W žiarovka na svietenie. Voda a toalety boli
vonku.
Domy tam majú hrubé steny natreté nabielo
a miesto dverí je často len záves z hrubej
látky. Strechy sú ploché, aby sa dalo na nich
sušiť seno. Najčastejším materiálom na
stavbu sú nepálené tehly. Izolácia, fólie či
iné materiály sa tu nepoužívajú. Najlepšou
izoláciou proti chladu je hrubý koberec.
NEPÁL – strecha sveta
Nepál je pravdepodobne najnavštevovanej-

Nepál
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šou krajinou Himalájí. Preto sa aj veľa prispôsobilo turistickému ruchu a potrebám
pre turistov. Ale stále tu ostali nádherné
osady, v ktorých sa za celý ten čas nič
nezmenilo. Ľudia tu žijú skromne v malých
domčekoch postavených z hlinených tehál
a často vsadených do strmého svahu.
Zaujalo ma predovšetkým hlavné mesto
Káthmandú. Tento rok som tam bol dvakrát.
Na jar a potom opäť na jeseň. Bol som
prekvapený, koľko sa stihlo odvtedy pomeniť. Zo zabudnutých striech domov v centre
mesta vyrástli hudobné bary, na starých
domoch pribudli bambusové lešenia, na
ktorých sa robotníci pohybujú pomaly ako
artisti, ale miesto loptičiek v ruke majú
náradie a vedro. Aj napriek tomu, že nemajú výťah, veľmi šikovne dokážu dostať tehly
z prízemia na strechu. Hádžu si ich presne
do rúk pekne jednu po druhej. Som zvedavý
koľko toho stihnú do ďalšej sezóny...

Je neuveriteľné, že aj napriek tomu, že žijeme v 21. storočí, mnoho ľudí či národov
stále používa na stavbu svojich domov tradičné technológie a nepotrebujú k tomu nič
viac. Príroda im dáva všetko od tehál, trámov, izolácie z vlny, vodu, škridly z bridlice
či bambusu. Pravdou je, že takéto domy
vydržia približne pre tri generácie rodín, ale
nakoniec, nie je to dosť?
Vždy, keď sa vrátim domov z Himalájí do
nášho domčeka v Bratislave, uvedomím si,
že žiť sa dá aj skromne. Netreba podľahnúť
vplyvom stále nových a lepších produktov,
veď sám viem, že klasika je a vždy bude
večná. A keď si zoberieme, odkiaľ pochádza
vývoj materiálov, zistíme, že všetko má
počiatok v prírode.

Report zo stavby:
Názov stavby: Mauzóleum Andrássyovcov
Lokalita: Trebišov
Architekt/Projektant:
Oblastný reštaurátorský ateliér, Levoča
Realizátor:
Oblastný reštaurátorský ateliér, Levoča
Ing. Ivan Tkáč, vedúci ORA Levoča
Použité materiály Baumit:
Baumit Sanova prednástrek
Baumit Sanova trasová omietka WTA
Baumit Silikátová farba

BAUMIT PRODUKTY

Mauzóleum Andrássyovcov
MAUZÓLEUM RODINY ANDRÁSSYOVCOV V TREBIŠOVE, KTORÉ POSTAVIL PRE RODINU GRÓFA JÚLIUSA ANDRÁSSYHO
NEMECKÝ ARCHITEKT ARTHUR MEINING V ROKOCH 1893 – 1894, JE NAJKRAJŠÍM MAUZÓLEOM
RIEŠENÝM V NEOGOTICKOM DUCHU NA NAŠOM ÚZEMÍ
V suteréne dvojpodlažného objektu sa
nachádza z exteriéru prístupná krypta, nad
ňou je situovaná vlastná pohrebná kaplnka,
ktorej dominuje mramorový sarkofág od
budapeštianskeho sochára Juraja Zalu
(z r. 1893 – 1895). Je stvárnený v podobe
tumby v nárožiach podopretej štyrmi ležiacimi
levicami. Nad vrcholom sarkofágu sa vznáša
bronzová plastika anjela s rozopätými krídlami nad rodovými erbami manželov Júliusa
Andrássyho a Kataríny, rod. Kendeffyovej.
Pred sarkofágom kľačí bronzová plastika ich
dcéry Ilony Battyányovej. Sarkofág je umiestnený na podeste s dvoma stupňami. Steny
kaplnky sú členené štukovými pilastrami
s pätkou, hlavicou a driekom kruhového prierezu, ktoré vytvárajú zároveň ostenia okien
a vstupného portálu. Celý priestor je zaklenutý hrebienkovou hviezdicovou klenbou, na
podlahe je položená mramorová dlažba.
Predmetom reštaurátorských prác v roku
2004 bola práve štuková výzdoba interiéru.
Tá pozostáva z vopred odlievaných modulov,
ktoré sú na stenu a klenbu prichytené železnými konzolami a skobami. Celý interiérový
priestor je vymurovaný z tehál, na ktorých sú
nanesené dva druhy základných omietok.
Pôvodný stav
Samotným reštaurátorským prácam predchádzal prieskum interiéru, ktorého výsledkom
bolo konštatovanie, že najväčšie poškodenia
spôsobila voda, ktorá zatekala cez odkrytú
a deravú strešnú krytinu do muriva a cez
murivo presiakla do štukovej výzdoby. Voda
s vysokým obsahom solí vsakovala kapilárami aj zo spodných zavlhnutých častí objektu.
V čase prieskumných prác boli steny aj klen-

ba interiéru vlhká, vyzrážaná vlhkosť stekala
po povrchu. Vyzrážané soli vystupovali do
výšky 0,5 cm od povrchu. Omietky nanášané
na tehlové murivo boli ozdobené vyškrabovaným kvádrovaním kopírujúcim a nadväzujúcim na štukové moduly, z ktorých bola vyskladaná štuková výzdoba. Železné skoby, ktorými boli prichytené štukové moduly stien aj
klenieb, boli v čase prieskumu úplne hrdzavé.
Hrdza sa objavovala na celom povrchu výzdoby. Železné skoby vplyvom vlhkosti zväčšili
svoj objem a trhali soľami oslabené moduly.
V rohoch priestoru sa objavila pleseň.
Postup a technológia reštaurovania
Základným predpokladom rekonštrukcie interiéru bolo odstránenie príčin zavlhnutia –
odvodnenie základov, vytvorenie izolácie
a oprava poškodenej strechy. Po presnom
zameraní jednotlivých prvkov a omietkového
kvádrovania, modulov klenby a architektúry
boli rozobraté jednotlivé moduly, prehodnotil
sa ich stav a nasledovalo ich reštaurovanie
v ateliéri. Ďalej nasledovalo osekanie soľami
a mikroorganizmami kontaminovaných omietok až na tehlový podklad, odstránenie
zhrdzavených a oslabených železných úchytiek a konzol, postupné odsoľovanie a spevňovanie podkladového muriva, odlievanie
nových štukových modulov architektúry stien
a klenieb stropu (odlievané boli len tie prvky,
kde nebolo možné zachrániť originálne
moduly) a opätovné osadenie modulov architektúry a klenieb stropnej časti na mosadzné
úchytky a konzoly. Zároveň s domodelovaním
klenby in situ, tmelením, špárovaním, kvádrovaním boli na spevnené tehlové murivo
postupne aplikované sanačné omietky zrni-

tosťou prispôsobené omietkam pôvodným.
Konečná povrchová úprava bola zrealizovaná
vápennými omietkami Baumit a paropriepustným náterom Baumit Silikátovou farbou.
Do všetkých materiálov boli pridávané fungicídne a herbicídne prostriedky.

Pohľad do apsidy – hviezdicová klenba
Stav po reštaurovaní

Pohľad na západnú – čelnú fasádu
Stav pred reštaurovaním
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MÝTY
O ZATEPĽOVANÍ

Mýtus alebo pravda?
SEDEM NAJVÄČŠÍCH MÝTOV O ZATEPĽOVANÍ EXKLUZÍVNE NA POKRAČOVANIE V BAUMIT JOURNALI
(POKRAČOVANIE)

Mýtus č. 4:
„Zateplený dom „nedýcha“.
ČO MY NA TO?
Správne zateplený dom určite dýcha.
Navyše je rozumné pozrieť sa na problém
„dýchania“ (alebo správnejšie PAROPRIEPUSTNOSTI) obvodového plášťa odborne
a bez zbytočných emócií.
Schopnosť obvodovej steny prepúšťať
vodné pary („dýchať“) popisuje veličina
difúzny odpor. Čím väčší difúzny odpor
steny, tým menej vodnej pary stena prepustí a tým menej teda „dýcha“.
Difúzny odpor rastie s hrúbkou konštrukcie,
zároveň paropriepustnosť obvodovej steny
závisí od toho, z čoho je postavená – v prípade zateplenej steny teda od vlastností
samotného muriva i vlastností jednotlivých
vrstiev zatepľovacieho systému.
231
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Na obrázku vidíme porovnanie difúzneho
odporu steny z rôznych murovacích prvkov,
zateplenej rôznymi druhmi zatepľovacieho
systému.
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Už na prvý pohľad sú zrejmé tri skutočnosti:
difúzny odpor samotnej steny je zvyčajne
väčší ako difúzny odpor dodatočného zateplenia, t. j. samotná obvodová stena prepustí menej vodnej pary, ako je schopný
prepustiť zatepľovací systém – záleží teda
skôr na tom, z čoho je dom postavený, ako
na tom, čím je zateplený,
pokiaľ zatepľujeme murivo z plných
tehál alebo z iných hutných murovacích
prvkov, môžeme použiť ktorýkoľvek zatepľovací systém – jeho paropriepustnosť
bude vždy zrejme vyššia ako paropriepustnosť pôvodného muriva,
vyjadrenie o „NEDÝCHANÍ“ (resp. nízkej
paropriepustnosti) zateplenej steny je zavádzajúce – aj ten najhutnejší murovací
materiál zateplený polystyrénom prepustí
niekoľkonásobne viac vodnej pary ako
napríklad hydroizolácia.
Okrem toho – paropriepustnosť obvodovej
steny sa niekedy zbytočne preceňuje.
V bežnom byte alebo rodinnom dome sa
pri normálnej prevádzke vytvorí výrazne
menej vodnej pary, ako dokáže prepustiť
ktorákoľvek obvodová stena.
Inak je to, samozrejme, v prevádzkach,
ktoré vytvárajú veľké množstvo vodnej pary,
ako sú priemyselné kuchyne, verejné kúpele či bazénové haly. Tu môže viesť nižšia
paropriepustnosť obvodových stien k výrazným poruchám obvodového plášťa.

V oblasti bytových stavieb však majú systémy s vyššou paropriepustnosťou (napr.
Baumit open alebo minerálny systém)
svoje opodstatnenie, a to vtedy:
pokiaľ sa zatepľuje starý dom s murivom poškodeným zvýšenou vlhkosťou
a soľami,
pokiaľ sa zatepľujú steny postavené
z murovacích prvkov z vyššou paropriepustnosťou (napr. tvárnice z pórobetónu),
pokiaľ sa zatepľuje veľmi rýchlo postavený dom s veľkým množstvom zabudovanej vlhkosti – tu môže vysoko paropriepustný zatepľovací systém urýchliť vysušovanie stavby a zvýšiť kvalitu bývania
v prvých rokoch po dokončení stavby.
Pokiaľ chcete mať istotu, že váš zateplený dom bude „dýchať“, obráťte sa na
odborníkov – posúdia zateplenie z hľadiska difúzie vodnej pary a v prípade potreby
navrhnú vhodné riešenie, ktoré vám
zabezpečí príjemnú klímu vo vašom dome
či byte.
(Pokračovanie nabudúce)

NÁŠ TÍM

Výrobný závod
Rohožník
UŽ SA STALO AKÝMSI NEPÍSANÝM PRAVIDLOM, ŽE V KAŽDOM ČÍSLE BAUMIT
JOURNALU VENUJEME PRIESTOR NA PREDSTAVENIE JEDNOTLIVÝCH TÍMOV
NAŠEJ SPOLOČNOSTI
V minulom čísle sme vám predstavili časť
ľudí z výrobného závodu v Rohožníku, bez
ktorých by naše výrobky nenašli cestu
k vám. Dnes budeme pokračovať a predstavíme vám druhé dve smeny. Smenu
velinára Radoslava Jankoviča a smenu
velinára Pavla Poláka.

Tím Pavla Poláka
Ladislav Boškovič (vozičkár), Dušan Komáček (obsluha
cementových síl), Emil Dinuš (balič), Miroslav Blažíček
(paletizér), Pavel Polák (velinár), Anton Jekel (údržbár).
Zľava doprava.

Určite si pamätáte, že velinár, ktorého
priamym nadriadeným je výrobný riaditeľ
závodu, je zodpovedný za riadenie technologického procesu. Vďaka jeho práci je
zabezpečená výroba v požadovanom
množstve, sortimente a kvalite. Bez tímu
spoľahlivých ľudí by však stál pred
nezvládnuteľnou úlohou. Starostlivosť
o chod výrobnej linky, samozrejme, pri
dodržaní termínov opráv a údržby, minimalizovanie a predchádzanie poruchovosti
linky, ako aj organizáciu chodu výroby má
na svojich pleciach údržbár smeny. A aj
keď uvedenie novej paletovaciej a fóliovaciej linky v minulom roku prispelo k zvýšeniu kvality hotového produktu a zvýšeniu
kapacity výrobného zariadenia, bez dobrého baliča a paletizéra by táto časť finalizácie hotového produktu nebola úspešná.
Pri nakladaní a vykladaní tovaru a surovín
je práca vodiča vysokozdvižného vozíka
nenahraditeľná. Pracovnú smenu dopĺňa
obsluhovač chemických síl.

chlapi zo smeny na seba zvyknú, vedia si
navzájom perfektne pomôcť a dokážu aj
suplovať prácu iného člena tímu.
Každý člen tímu je vo výrobnom procese
veľmi dôležitý, ale bez vzájomnej pomoci
by výroba jednoducho nefungovala. Stáť
dvanásť hodín pri baličke a nasúvať vrecia
na hubice baličky určite nie je vôbec jednoduché, no vo fungujúcom tíme to ide“.

Tím Radoslava Jankoviča
Zľava doprava horný rad: Jozef Chorvatovič
(údržbár), Tomáš Poncer (paletizér), Radoslav
Jankovič (velinár), Ján Szijarto (obsluha
chemických síl) a dole: Milan Boškovič (balič),
Jozef Bartek (údržbár) , Peter Gažo (vozičkár).

A ako už minule povedal Jozef Badžgoň,
riaditeľ výrobného závodu Rohožník, „dať
dohromady takýto tím nie je vôbec jednoduché a vyžaduje to svoj čas. Keď si však
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S výhľadom na mesto
VONKAJŠÍ VZHĽAD POLYFUNKČNÉHO DOMU MEDOKÝŠ JE ZALOŽENÝ
NA JEDNODUCHEJ HMOTOVEJ KOMPOZÍCII, KTORÁ JE V PRIESTORE NÁROŽIA
ZVÝRAZNENÁ SKRÍŽENÍM DVOCH HRANOLOV, ČO JE PODPORENÉ AJ
ŽLTOŠEDÝM FAREBNÝM RIEŠENÍM. ELEGANCIU POLYFUNKČNÉHO DOMU
MEDOKÝŠ UMOCŇUJE KAMENNÝ OBKLAD Z ČIERNEJ ŽULY
Lokalita, v ktorej je polyfunkčný dom
Medokýš situovaný, sa nachádza na
kopci, na okraji centrálnej mestskej
zóny, s výhľadom na centrum mesta
a panorámu Nízkych Tatier. Pred výstavbou táto lokalita pôsobila ako periférna
zóna s neudržiavaným parkoviskom
a zastávkou MHD.
V blízkosti prameňa
Názov domu Medokýš je odvodený od
minerálneho prameňa, ktorý sa nachádza
v údolí pod objektom. Z urbanistického
hľadiska bola výstavba tohto objektu
situovaná tak, aby v jednoznačnom uličnom profile a charaktere uzatvárala blokovú urbanizáciu na Ceste k nemocnici
z obdobia 50. rokov 20. storočia.
Polyfunkčný dom Medokýš pozostáva
z piatich prepojených bytových domov,
v ktorých sa nachádza 54 bytových jednotiek rôznych kategórií s príslušnou domovou vybavenosťou a 4 obchodné prenajímateľné priestory – kancelárie, služby,
kaviareň, obchod. Ostatnú časť južnej
časti objektu tvoria vstupy a domová
vybavenosť s vjazdom do podzemnej
garáže s 35 stániami. Garáže pre 8 áut
sú umiestnené aj v severnej časti bloku.
Strecha podzemných garáží vo vnútri vnútrobloku je zatrávnená a využívaná na
detské ihrisko a vnútroblokovú zeleň.
Náročnosť umiestnenia domu na pozemku predznamenala skutočnosť, že objekt
je v priamom kontakte s nízkopodlažnou
zástavbou rodinných domov na Peteléno-
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vej ulici. Stavba je riešená v súlade
s Vyhláškou Ministerstva ŽP SR
č. 532/2002 Z. z. o všeobecných požiadavkách na stavby užívané osobami
s obmedzenou schopnosťou a orientáciou.
Objekt má 5 nadzemných podlaží, ktoré
sa na západnej strane, smerom k rodinným domom, postupne znižujú na výšku
dvoch nadzemných podlaží. V strednej
časti objektu je nad piatym nadzemným
podlažím ustupujúce podlažie s veľkými
terasami s krásnym výhľadom. Celý polyfunkčný komplex je od rodinnej zástavby
opticky odblokovaný izolačnou zeleňou
a neprehľadným oplotením, v duchu
snahy nenarúšať intimitu rodinnej zástavby.
Otvorená dispozícia
Dispozície bytov sú riešené ako otvorené,
maximálne jednoduché, s možnosťami
priečneho nosného systému. Dominantným prvkom je vstup prepojený na obývaciu izbu s kuchyňou. Nočná časť bytu je
maximálne segregovaná a uzavretá. Byty
spĺňajú požiadavky hygienika voči vplyvu
hluku z mestských komunikácií. Každý
byt má balkón alebo loggiu.
Použité materiály
Povrchové úpravy v bytoch sú zrealizované z jednovrstvovej vápennocementovej
strojovej omietky Baumit MVS 25, v hygienických priestoroch a za kuchynskou linkou je použitý keramický obklad. Na

Report zo stavby:
Názov stavby: Polyfunkčný dom Medokýš
Lokalita: Banská Bystrica
Investor: Farrell Furlong & Cooper
Developments Ltd. a PR Richter, s. r. o.
Architekt/Projektant:
AA Ing. arch. Mariána Šovčíka, CSc.
Ing. arch. Ľubomír Keleman
Mgr. art. Zuzana Kalusová
Realizátor: MIRPUS Constructions, s. r. o.,
Banská Bystrica
Spolupráca:
Ing. arch. Pavel Záriš
Zastavaná plocha: 2 373,85 m2
Úžitková plocha: 5 349,17 m2
Použité materiály Baumit:
Baumit Liaty poter CSFE 225
Baumit MVS 25
Zatepľovací systém Baumit EPS +
Baumit Granopor omietka

Ing. Marián Prostinák
regionálny zástupca, Banská Bystrica
prostinak@baumit.sk

sadrovom samonivelizačnom potere Baumit Liaty poter CSFE 225 sú položené
drevené plávajúce podlahy, ktoré sú izolované proti kročajovému hluku. Každý byt
má samostatné plynové vykurovanie, ale
aj samostatné meranie plynu, vody
a elektrickej energie.
Polyfunkčný dom Medokýš má 5 vertikálnych jadier s dvojramenným a trojramenným schodiskom a výťahom s nosnosťou
675 kg. Výškovo je založený v troch úrovniach vzhľadom na sklon a tvar pozemku,
na základových pásoch z prostého betónu. Spodná stavba je odizolovaná proti
vode a zemnej vlhkosti hydroizoláciou
z asfaltových pásov s nosnou vložkou
z alumíniovej fólie, ktorá tvorí súčasne
protiradónovú ochranu. Obvodové murivá
sú realizované z tehál Porotherm Profi
30, zateplené kontaktným zatepľovacím
systémom Baumit EPS s hrúbkou tepelnej izolácie 80 mm a povrchovou úpravou
Baumit Granopor omietkou, škrabanou
štruktúrou.

NAŠE
STAVBY
REPORT
ZO STAVBY
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Report zo stavby:
Názov stavby: Rodinný dom
Lokalita: Veľká Lomnica
Investor: Dr. Peter Harbut
Architekt/Projektant:
Dr. Peter Harbut
Realizátor: CŠO Stav
Zastavaná plocha: neudaná
Úžitková plocha: neudaná
Použité materiály Baumit:
Zatepľovací systém Baumit EPS +
Baumit Silikónová omietka

Braňo Majerčík
regionálny zástupca, Poprad
majercik@baumit.sk

Report zo stavby:
Názov stavby: Meštiansky dom č. 43
Lokalita: Bardejov, Radničné námestie
Investor: BARDFARM, s. r. o.
Architekt/Projektant: neudaný
Realizátor: Marko a Marko, Bardejov
Zastavaná plocha: 540 m2
Úžitková plocha: 1 200 m2
fasáda 540 m2
Použité materiály Baumit:
Baumit Spevňovač omietky
Sanačný omietkový systém Baumit
Sanova trasový systém
Baumit Vyrovnávacia stierka
Baumit Silikónová omietka

Anton Závada
vedúci predaja región Východ
zavada@baumit.sk
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Report zo stavby:
Názov stavby: Hotel ALTIS
Lokalita: Námestovo, Oravská priehrada
Investor: Geoinfos, s. r. o.
Architekt/Projektant:
Ing. Milan Balek, Ing. Vladimír Matušek
Realizátor: Vodostav
Zastavaná plocha: neudaná
Úžitková plocha: neudaná
Použité materiály Baumit:
Zatepľovací systém Baumit EPS +
Baumit Silikátová omietka

NAŠE
STAVBY
MOZAIKA

Martin Zatloukal
regionálny zástupca, Martin
zatloukal@baumit.sk

Report zo stavby:
Názov stavby: Polyfunkčný objekt
Predmestská ulica – II. etapa
Lokalita: Predmestská ulica, Žilina
Investor: MISTA, s. r. o., Žilina
Architekt/Projektant: PROMA, s. r. o., Žilina
Realizátor: VÁHOSTAV-SK, a. s., Žilina
Zastavaná plocha: neudaná
Úžitková plocha: neudaná
Použité materiály Baumit:
Baumit Murovacia malta 50
Baumit MVS 25
Baumit Poter
Zatepľovací systém Baumit EPS +
Baumit Silikátová omietka

Ing. Ivan Havlík
vedúci predaja región Sever
havlik@baumit.sk
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PARTNERI
STAVMAT IN, s. r. o.

Aktívna obchodná politika
SPOLOČNOSŤ STAVMAT IN, S. R. O., JE JEDNÝM Z NAJVÄČŠÍCH PARTNEROV VÝZNAMNÝCH VÝROBCOV STAVEBNÝCH MATERIÁLOV
NIELEN V SR ALE AJ V ČR. SVOJÍM PODIELOM NA TRHU SO STAVEBNÝMI MATERIÁLMI VÝRAZNE OVPLYVŇUJE JEHO VÝVOJ, A TO
ČO SA TÝKA CIEN, DODÁVOK A PLATOBNÝCH PODMIENOK. S ING. JÁNOM BEDNÁROM, RIADITEĽOM STAVMAT IN, SPOL. S R. O.,
MALACKY, SME SA POROZPRÁVALI O ÚSPEŠNOM PÔSOBENÍ SPOLOČNOSTI NA TRHU A O SPOLUPRÁCI S FIRMOU BAUMIT
Ján Bednár: Naša spoločnosť vznikla vo
februári 1995 pod názvom Stavmat plus,
s. r. o., so sídlom v Malackách. Vo svojich
začiatkoch sa zaoberala najmä nákupom
a predajom cementu a v tomto roku zároveň
začala predávať aj kompletný stavebný materiál v štyroch stavebninách v SR. K zásadnej
expanzii došlo po roku 2001, kedy sa majoritným a neskôr 100 % vlastníkom stala spoločnosť Invest IN, a. s., Šaľa. V jednotlivých regiónoch predávame stavebné materiály buď cez
vlastné stavebniny, ktorých je v súčasnosti
29, alebo cez veľkoobchod. Vďaka aktívnej
obchodnej politike zaznamenávame každý
rok nárast obchodného obratu, ktorý v roku
2006 dosiahol 2,2 mld. Sk bez DPH. Spoločnosť Stavmat IN, spol. s r.o., Malacky ponúka
kompletný sortiment stavebného materiálu
pre malých i veľkých stavebníkov za výhodných cenových a dodacích podmienok.
Pán Bednár, ako hodnotíte vzájomnú spoluprácu so spoločnosťou Baumit?
Ján Bednár: Dá sa povedať, že so spoločnosťou Baumit sme začali spolupracovať ihneď
po vzniku našej firmy v roku 1995. Avšak
vzhľadom na skutočnosť, že sme mnohé stavebné materiály z dôvodu nižších cien dovážali z ČR, aj výrobky Baumit boli len jednou
z viacerých nami ponúkaných alternatív v sortimente pastéznych omietok a stavebných
lepidiel. Po čase sme stáli pred rozhodnutím
vybrať si hlavného dodávateľa v uvedenom
sortimente a stavili sme na výrobky Baumit.
Musím úprimne povedať, že sme toto rozhodnutie doteraz nikdy neoľutovali. Vďaka dobrej
obchodnej politike spoločnosti Baumit a prí-
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stupu k našej firme sme v priebehu niekoľkých rokov narástli na jedného z najväčších
predajcov výrobkov Baumit a obrat v tomto
roku by mal reálne presiahnuť hranicu 150
mil. Sk bez DPH. To znamená, že odpoveď na
túto otázku najlepšie vyjadruje ročný rast
odberu výrobkov Baumit, ktorý presahuje
20 %, a skutočnosť, že na každej našej predajni je zákazníkovi ponúkaný široký sortiment výrobkov spoločnosti Baumit.
V akej oblasti vidíte možnosť zlepšenia vzájomnej spolupráce?
Ján Bednár: Ako som už vyššie spomenul,
a o čom nakoniec hovoria aj dosiahnuté
čísla, môžeme vyjadriť spokojnosť s úrovňou
našej vzájomnej spolupráce. Samozrejme,
nikdy nemôžeme byť absolútne spokojní,
určite by to bola chyba. Prax nám ukázala, že
zákazníci požadujú skvalitnenie servisu,
napr. dodávky materiálov priamo na stavbu,
možnosť vykládky paletovaných materiálov
hydraulickou rukou a pod.
Privítal by som aj častejšie možnosti zaškolenia našich pracovníkov na predajniach najmä
pred zavedením nových výrobkov na trh.
Pán Bednár, v čom, podľa vás, tkvie úspech
firmy v súčasnom konkurenčnom prostredí
na poli distribúcie stavebných výrobkov?
Aká je vaša obchodná stratégia?
Ján Bednár: Úspech firmy, a to nielen
v oblasti nákupu a predaja stavebného materiálu, závisí od mnohých činiteľov. Jedným
z hlavných je vízia, resp. ciele akcionárov spoločnosti. Súčasný majiteľ Invest IN, a. s., Šaľa
od samého začiatku vstupu do spoločnosti

deklaroval ambíciu patriť k popredným hráčom v SR na trhu so stavebným materiálom.
Dnes môžeme konštatovať, že aj vďaka
nemalým investíciám vložených akcionármi
sa Stavmat IN dokázal presadiť v silnej konkurencii domácich i zahraničných predajcov.
Mimoriadne dôležitý je ľudský faktor, ktorý
zásadne ovplyvňuje mienku odberateľov
a tým aj pomáha tvoriť obraz našej firmy. Kladieme veľký dôraz na ústretovosť, odbornosť
a celkový kladný prístup našich ľudí k zákazníkom. Vedieme ich k tomu, že nie zákazník
je tu pre nás, ale my sme tu pre zákazníka.
Našou stratégiou zostáva rozširovanie počtu
predajných miest, budovanie moderných predajní so širokým sortimentom stavebného
materiálu a zvyšovanie úrovne nášho personálu.
Verím, že spomínané skutočnosti prispejú
k upevneniu pozície Stavmat-u IN na slovenskom trhu so stavebným materiálom a zvýšia
našu konkurencieschopnosť voči domácej
a zahraničnej konkurencii.
Ďakujeme za rozhovor.

Ján Bednár
riaditeľ spol. STAVMAT IN, s. r. o.

DOŽIČTE SI ŠTEDRÚ
NÁDIELKU FUNKCIÍ
A VÝKONU

Multifunkčné zariadenie
HP Photosmart C5280 All-in-One
vám prináša všetky výhody tlačiarne,
skenera a kopírky s plnofarebným
grafickým LCD displejom, slotmi
na všetky pamäťové karty
a funkciami bezokrajovej tlače,
ako aj priamej potlače CD a DVD
nosičov. Teraz pri kúpe vybraných
modelov HP* môžete navyše získať
ZDARMA skvelý darček,
ktorý spraví z vášho zariadenia
HP unikát na prvý pohľad.

Kliknite na www.hp.sk/nalepky, zaregistrujte
sa a vyberte svojmu zariadeniu HP jedinečný imidž.
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Los zabávos, los atmosféros, los Baumitos
Do koncoročného víru zábavy a ohnivej
atmosféry v horúcich rytmoch brazílskej
hudby a tanca sa 16. 11. 2007 v bratislavskom Caramel klube zapojilo vyše 200
zákazníkov a partnerov spoločnosti Baumit.
Medzi hosťami boli najmä naši dlhoroční
zákazníci – zástupcovia stavebnín a spracovateľských firiem z Bratislavy a západného Slovenska. O skvelú zábavu a večer plný

rytmov salsy, rumby a samby sa starala
skupina Mango Salseros, pričom nechýbala
ani malá škola salsy. Spestrením bola aj
malá vedomostná súťaž o Brazílii, z ktorej
si atraktívne ceny odniesli desiati súťaženiachtiví zákazníci. Brazílsky večer mal
svoje pokračovanie 29. 11. 2007 v Liptovskom Mikuláši, kde sme sa stretli so zákazníkmi zo severu a východu Slovenska.

V útulných priestoroch pubu Route 66 sa
stretlo asi 150 našich zákazníkov a partnerov. Koncoročné stretnutia s našimi zákazníkmi a partnermi majú v Baumite dlhoročnú tradíciu a tešia sa veľkej obľube. Vždy
sú miestom, kde sa môžeme v neformálnej
atmosfére pozhovárať, pozabávať a utužovať vzájomné vzťahy, z ktorých mnohé sú
už dlhé roky úprimné a priateľské.

Novinka Baumit Nanopor úspešná!
Naša tohtoročná horúca novinka Baumit
Nanopor omietka žne úspechy! Táto nová
samočistiaca omietka zaznamenala výrazný nárast predaja. Oproti plánovaným objemom sme prekročili predaj takmer 4-násobne. Ku koncu roka 2007 sme predali
úspešný produkt takmer na 80 tis. m2
fasád. Nová samočistiaca omietka si našla
obľubu predovšetkým ako povrchová úprava kontaktných zatepľovacích systémov, ale
tiež ako finálna úprava na minerálne omietky. Inovatívna omietka na báze nanotechnológií spĺňa najvyššie požiadavky na kvalitnú povrchovú úpravu fasády s dlhou životnosťou a dvojnásobne väčšou odolnosťou
voči znečisteniu vďaka samočistiacej
schopnosti povrchu.
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Nanopor
samočistiaca
fasádna omietka

Anti-Aging pre vašu fasádu
Večná mladosť vášho domu

NA KÁVE V BAUMITE

Ľubomír Klocok: „Vesmír „nezaujímajú“ naše problémy.“
V ČASE, KEĎ SOM ROZMÝŠĽALA NAD TÝM, KOHO POZVEM DO RUBRIKY „NA KÁVE V BAUMITE“, MA NAJVIAC
ZAUJAL ČLOVEK, KTORÝ KAŽDODENNE CESTOU ZA SVOJOU PRÁCOU PREKONÁVA STOVKY METROV VÝŠKOVÉHO
ROZDIELU A DO PRÁCE SA VOZÍ LANOVKOU. ING. ĽUBOMÍR KLOCOK, CSC. MÁ VSKUTKU VEĽMI ZAUJÍMAVÚ PRÁCU.
ZAOBERÁ SA VÝSKUMOM SLNEČNEJ KORÓNY NA VYSOKOHORSKOM OBSERVATÓRIU NA LOMNICKOM ŠTÍTE
Pán Klocok, čo je cieľom vašej práce?
Prečo je dôležité pozorovať slnko a čo
z jeho pozorovania vyplýva? Čo je to slnečná koróna? Aký je to zdroj energie?
Ľubomír Klocok: Slnko je našou najbližšou
hviezdou a centrálnym telesom slnečnej
sústavy, ktoré svojimi prejavmi ovplyvňuje
všetko dianie v heliosfére, a teda aj na našej
Zemi. Je zdrojom svetla a energie, a preto
mu už v minulosti všetky civilizácie venovali
mimoriadnu pozornosť. Všetko, čo sa z fyzikálneho hľadiska deje na Slnku zahrňujeme pod
pojem „slnečná aktivita“. Jej účinky sa prejavujú na našej Zemi, či už na zmenách v globálnej klíme, biosfére, alebo v sopečnej
a seizmickej činnosti a podobne.
Vysokohorské observatórium Astronomického ústavu SAV na Lomnickom štíte je jedným
z troch pracovísk na svete (Norikura
v Japonsku a Sacramento peak v USA), ktoré
sa zaoberá výskumom slnečnej koróny, čo je
veľmi zjednodušene povedané atmosféra
Slnka.
Slnečná koróna je dokonale ionizovaná
plazma, ktorej hustota je veľmi nízka a teplota veľmi vysoká. Ak povrch Slnka má cca
6 000 °K, koróna má milión a viac °K. Aj keď
je veľmi horúca, žiari veľmi slabo, miliónkrát
slabšie ako slnečný disk. Pre tieto jej výnimočné vlastnosti môžeme korónu pozorovať
zo Zeme len pomocou špeciálnych astronomických ďalekohľadov – korónografov, a aj to
len nepriamo cez jej spektrum.
Ak by sa nám podarilo odhaliť fyzikálny princíp ohrevu koróny a vedeli by sme ho aplikovať v pozemských podmienkach, malo by to
obrovský význam pre našu civilizáciu, ktorá
by získala neobmedzený prístup k zdroju

prakticky nevyčerpateľnej energie.
Priamo môžeme korónu vidieť na niekoľko
minút len počas úplného zatmenia Slnka,
keď Zem, Mesiac a Slnko sú v jednej rovine
a Mesiac prekryje slnečný disk a po okraji
Slnka sa objaví koróna.
Aké máte doteraz výsledky? Spolupracujete
s niekým na medzinárodnej úrovni? Aké je
vaše postavenie v tejto spolupráci?
Ľubomír Klocok: Astronómia je svojou podstatou medzinárodná veda, kde všetci na
svete spolupracujú. Neexistujú tu nijaké
patenty, utajovania a podobne. Je to dané
objektom výskumu, ktorým je vesmír, a ten je
„k dispozícií“ každému rovnako. V oblasti
slnečnej koróny spolupracujeme hlavne
s kolegami z Japonska a USA, kde pozorujú
podľa našej metodiky a merajú tzv. „Koronálny index slnečnej aktivity“, ktorý bol definovaný u nás a v astronomickom svete sa nazýva
často aj „Slovenským indexom slnečnej aktivity“. Čiže dá sa povedať, že v tejto oblasti
sme akýmsi lídrom a často žartovne dodávam, že je to jedna z mála oblastí, kde sa
Japonci a Američania chodia učiť k nám.
Pán Klocok, kde všade ste sa v rámci
„potuliek za slnkom“ dostali?
Ľubomír Klocok: Naše pracovisko už zorganizovalo 17 vedeckých expedícií pozorovania
úplných zatmení Slnka. Osobne som bol
účastníkom desiatich z nich v rôznych častiach sveta: 1990 Čukotka (ZSSR), 1991
Mexiko, 1994 Chile, 1995 India, 1997 Mongolsko, 1998 Venezuela, 1999 Turecko,
2001 Angola, 2002 Juhoafrická republika,
2006 Turecko. Expedície sú skoro každá na
samostatný rozhovor alebo cestopis. Len pre
zaujímavosť. Zatmenie sa dá pozorovať z tzv.
B A U M I T
J O U R N Á L
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NA KÁVE
V BAUMITE
ROZHOVOR

„pásu totality“, ktorý pri svojom pohybe vytvára tieň mesiaca na zemskom povrchu , ktorý
sa pohybuje zo západu na východ rýchlosťou
cca 1km/s. Jeho šírka býva od 300 do
400 km a dĺžka na zemi cca 10 000 km.
Počas 1 storočia býva max. 75 zatmení a štatisticky sa na tom istom mieste opakuje
zatmenie raz za 360 rokov. Posledné zatmenie pozorovateľné z územia Slovenska bolo
8. júla 1842 a najbližšie bude 7. októbra
2135. Mimochodom bude pozorovateľné
priamo z Lomnického štítu.
Ak ostaneme „doma“, aké počasie býva
typické pre Lomnický štít?
Ľubomír Klocok: Celkové priemerné ročné
teploty na Lomnickom štíte sú porovnateľne
s teplotami na polárnom kruhu. Problémom
bývajú časté letné búrky, kedy vzniká silná
statická elektrina, ktorá je zdrojom častých
porúch elektroniky meracích aparatúr. Tesne
pred búrkou „tancujú“ na kovových častiach
budovy eliášové ohníky a z elektrických zásuviek vystreľujú malé blesky. Nepríjemný býva
aj silný vietor okolo 100 – 150 km/hod,
naopak veľmi príjemné sú jarné a jesenné
inverzie, kedy je na štíte teplé a slnečné
počasie na rozdiel od studeného sychravého
v nižších polohách.
Pán Klocok, ak sa vrátime do minulosti, kto
stojí za vznikom hvezdárne na Skalnatom
Plese?
Ľubomír Klocok: Autorom myšlienky a realizácie výstavby hvezdárne na Skalnatom Plese
je Antonín Bečvář (1901 – 1965), ktorého
tiež titulujeme prívlastkom zakladateľ slovenskej astronómie. Bol to veľmi cieľavedomý
človek so širokým spektrom záujmov (klimatológia, astronómia, fotografovanie, písanie
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poézie, hudba). Keď sa dozvedel, že po anexii južného Slovenska v roku 1939 sa podarilo zachrániť, na ten čas, najväčší ďalekohľad
v bývalej ČSR – 60 cm reflektor z vtedajšej
Starej Ďali (dnešného Hurbanova) a previezť
ho rozobratý do Prešova, stalo sa to pre neho
výzvou. Neoverená a možno aj nadsadená je
historka, ktorá hovorí, že si vydobyl prijatie
u vtedajšieho ministra školstva slovenskej
vlády Dr. Siváka a povedal mu pamätnú vetu:
„Pán minister, v Európe sú len dva nekultúrne národy – Albánci a Slováci, lebo nemajú
svoju hvezdáreň“. Za pár minút vraj odchádzal s povolením na výstavbu hvezdárne vo
Vysokých Tatrách. Autorom projektu bol
významný architekt Dušan Jurkovič a faktom
ostáva, že za neuveriteľne krátky čas bola
známa budova na Skalnatom Plese v ťažkom
vojnovej čase postavená. S výstavbou sa
začalo v apríli 1941 a 15. 9. 1943 bolo
Dr. Bečvářom urobené prvé pozorovanie
slnečnej fotosféry. Bečvář je známy v astronomickom svete ako najlepší kozmický „kartograf“ vďaka jeho atlasom hviezdnej oblohy.
Atlas Colei Skalnaté Pleso vznikol r. 1948,

obsahuje približne 325-tisíc objektov severnej hviezdnej oblohy a natrvalo zasadil Skalnaté Pleso do svetového astronomického
povedomia. Je objaviteľom dvoch komét,
z ktorých jedna 1947III nesie jeho meno.
Zásluhy Bečvářa ocenila aj Medzinárodná
astronomická únia tým, že je po ňom pomenovaný kráter na odvrátenej strane Mesiaca
a asteroid č. 4567 tiež nesie jeho meno.
A ešte taká obligátna otázka, existuje
koniec vesmíru, alebo naozaj je pravdou,
že vesmír je nekonečný?
Ľubomír Klocok: K tejto otázke sa nechcem
vyjadrovať, nakoľko nepatrí do mojej oblasti
záujmu. Hádam len toľko, že v astronómii je
zavedený pojem „poznateľný vesmír“. To znamená, že poznáme jeho hranice len do oblasti, ktoré môžeme pozorovať. Je faktom, že náš
vesmír sa od svojho vzniku čiže „Veľkého tresku“ cca pred 14 mld. rokov neustále rozpína.
Otázka, do čoho sa rozpína, je zatiaľ pre
súčasnú úroveň poznania nezodpovedateľná.
Pán Klocok, čo by ste odkázali bežnému
„smrteľníkovi“?
Ľubomír Klocok: Som presvedčený, že už len

pohľad do vesmíru vyvoláva pocit určitej
malosti a stratenosti v obrovskom priestore,
ale zároveň aj uvedomenie si neobmedzených možnosti ľudského myslenia a schopnosti poznávania. Človek tým získava pokoru
a zároveň aj sebavedomie. Vesmír „nezaujímajú“ naše problémy. Riadi sa „bezcitne“
svojimi zákonmi. Postupným poznávaním
týchto zákonov, čo je úlohou vedy, ich však
dokážeme využívať vo svoj prospech.
A ešte jedna otázočka, ak by ste stáli ešte
raz pred životným rozhodnutím, čomu sa
budete profesijne venovať, bol by váš výber
rovnaký?
Ľubomír Klocok: Neviem. Je to hypotetické.
Nič sa v živote neopakuje. Moja práca ma
však napĺňa. Spája sa v nej to, čo ma vždy
zaujímalo a súčasne poznávanie niečoho
nového a neznámeho v prostredí, v ktorom
pracujem, my umožňuje sa naplno oddávať
láske k horám a prírode. Mojím koníčkom je
totiž vysokohorská turistika a lyžovanie.
Ďakujem za rozhovor.
Beáta Badiarová
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Otvorený grantový program

„Tu sa nám páči, tu chceme žiť“
sa stáva dobrou tradíciou
Druhého apríla 2007 sme v spolupráci
s Centrom pre filantropiu, n. o., vyhlásili
už tretí ročník grantového programu pre
aktívnych ľudí s názvom „Tu sa nám páči,
tu chceme žiť“. Už po tretíkrát tak mohli
aktívni ľudia získať finančnú podporu až
50 000 Sk na oživenie zašlej krásy, obnovenie funkčnosti či spríjemnenie miesta,
v ktorom trávia svoj čas.
Krátko z histórie
Grantový program „Tu sa nám páči, tu
chceme žiť“ zažil svoju premiéru v roku
2005. Z 282 predložených projektov bolo
podporených 13. V minulom roku do programu predložilo projekty 124 aktívnych
skupín či mimovládnych organizácií. Podporili sme 11 projektov a tak sme pomohli
napríklad: upraviť schátralý, starý parčík
na centrálnom námestí v starej časti
Detvy, dobudovať turistickú vyhliadkovú
vežu, ktorá sa nachádza v obci Brdárka,
rozmiestniť v obci Drienčany drevené
sochy znázorňujúce postavy z Dobšinského rozprávok, alebo pomôcť Nadácii Dubnické opálové bane začať s rekonštrukciou školy a jej prestavbou na informačné
stredisko.
„Sme radi, že prostredníctvom grantového
programu môžeme pomôcť budovať oporné body v našich komunitách. Vidíme, že
všetko, čo aj vďaka našej podpore ostáva
na verejne prístupných priestranstvách,
spĺňa predsatvy tých, ktorí sú ich súčasťou. Pre nich opravené studne, fasády, rozhľadne, návestia, informačné tabule predstavujú aj inú, ako úžitkovú hodnotu. Arte-
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fakty verejných priestranstiev majú pre ich
tvorcov aj hodnotu umeleckú, estetickú,
ale tiež symbolickú, či hodnotu obsahujúcu ich vieru, tradíciu alebo „len“ dobrý
pocit. Sme radi, že sa ľuďom aj vďaka
našej pomoci začína páčiť tam, kde žijú.“,
povedal Marcel Zajac, koordinátor programu z Centra pre filantropiu.
3. ročník grantového programu
„Tu sa nám páči, tu chceme žiť“
K termínu uzávierky 14. mája 2007 bolo
prijatých 167 projektov, v ktorých predkladatelia žiadali 7 901 080 Sk. Z nich bolo
17 projektov koordinátorom programu
nezaradených do posudzovania, pretože
nespĺňali zadanie grantového programu.

Do posudzovania sme teda zaradili 150
projektov, v ktorých predkladatelia žiadali
7 137 523 Sk.
Z týchto projektov hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov mimovládnych občianskych združení a neziskových organizácií
vybrala 19, ktoré ju najviac zaujali. Posudzovacie stretnutie sa uskutočnilo v Banskej Bystrici 31. mája 2007.
Druhé kolo posudzovania predložených
projektov sa konalo 22. júna 2007. Jeho
cieľom bolo na základe odporučení poradných výborov, preferencií spoločnosti Baumit a reality danej sumou finančných prostriedkov určených na program vybrať tie
projekty, ktoré budú v konečnom dôsledku
z programu podporené.

Dávid Turčáni

Obec Hanigovce

Zelená pre mlyn v Ožďanoch

Hanigovská hradná cesta

Ing. Marta Vajdíková

Obec Kokava nad Rimavicou

Obnova prístrešku na prenocovanie

Runina Besiedka

BAUMIT
POMÁHA
EXPEDÍCIA
DHAULÁGIRÍ

Tretie kolo nášho grantového programu
pozná svojich víťazov
1. Ochranárske a kultúrne združenie
Poiplia – Ipeľská únia
Turisticko-náučný chodník Ramsarskou
lokalitou Poiplie,
podpora 50 000 Sk
2. Dávid Turčáni
Zelená pre mlyn v Ožďanoch
(rekonštrukcia 300-ročného barokového
mlyna a priľahlej budovy),
podpora 50 000 Sk
3. Ing. Marta Vajdíková
Obnova prístrešku na prenocovanie,
areál Vodného mlyna v Kolárove,
podpora 32 000 Sk

4. Ing. Ivica Súkenníková
Zachráňme zvonicu v Blatnici,
podpora 40 000 Sk

9. Obec Dobrá Niva
Kolo – prírodný amfiteáter,
podpora 50 000 Sk

5. Ipeľské kultúrne a turistické združenie
Oprava amfiteátra v Salke v údolí Ipľa,
podpora 50 000 Sk

10. Základná škola s materskou školou,
Trenčianska Turá
Putovanie za živou vodou,
podpora 50 000 Sk

6. Obec Hanigovce
Hanigovská hradná cesta,
podpora 40 000 Sk
7. Obec Kokava nad Rimavicou
Runina Besiedka,
podpora 43 000 Sk
8. Slovenský skauting, 67. zbor skautov
a skautiek, Stropkov
Dedičstvo otcov,
podpora 50 000 Sk

11. Jednota dôchodcov na Slovensku,
základná organizácia Podhorany
Obnova parku pri NKP sv. Michala
k. ú. Sokolníky,
podpora 45 000 Sk
Všetky informácie o programe
získate na webových stránkach
www.baumit.sk a www.cpf.sk.

Expedícia Dhaulágirí
Popri dobíjaní vrcholných mét na trhu
výroby stavebných materiálov sa snažíme
podporovať aj špičkové osobnosti zo sveta
športu, medzi ktoré rozhodne patrí aj
Dodo Kopold.
V tomto roku sme sa stali jedným z oficiálnych sponzorov expedície Dhaulágirí známeho slovenského horolezca a súčasne víťaza
ankety Slovenský horolezec roka 2006 Doda
Kopolda. Ten spolu s poľskou horolezkyňou
Kingou Baranowskou vyrazil na expedíciu do
Ázie, ktorej cieľom bol siedmy najvyšší vrch

Zeme (vysoký 8 167 m n. m.). Dhaulágirí leží
v Nepálskych Himalájach v horskej skupine
Dhaulágirí Himal. Na vrchol slovensko-poľská
dvojica vystúpila „normálkou“ severovýchodným hrebeňom expresným alpským štýlom.
Pre Doda Kopolda to už bola piata tohtoročná cesta do najvyššieho horstva planéty. Na
jar 31. marca vyšiel na Čo Oju (8 201 m
n. m.), 24. apríla vystúpil na 8 046 metrov
vysokú Šiša Pangmu a potom 15. júla na
Nanga Parbat (8 126 m n. m.). 11. augusta
sa pokúšal o zdolanie K2 (8 611 m n. m.),

ale nepriaznivé počasie ho prinútilo vzdať
v nadmorskej výške okolo 8 000 metrov
vrcholový útok.
„Priznám sa, ešte vlani som o osemtisícovkách veľmi nerozmýšľal, mal som iné ciele.
Na jar som si to vyskúšal a chytilo ma to. Trochu ma lákala aj predstava, že ešte žiadny
slovenský horolezec nevystúpil v jednom roku
na štyri osemtisícovky a ani vo svete ich nie
je veľa, ktorí takýto extrémny výkon zvládli,“
povedal Dodo Kopold ešte pred odchodom
do Ázie.

B A U M I T
J O U R N Á L

2007
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ZAUJALO NÁS

Krajina: Bulharsko
Hlavné mesto: Sofia
Mena: BGN (Lev)
Kurz: 1 EUR = 1,96 BGN (Leva)
Plocha: 110 994 km2
Počet obyvateľov: 7,8 mil.
HDP/obyvateľa: 2 917 euro
Hospodársky rast: 5,5 %

Baumit Bulharsko
V NAJNOVŠOM VYDANÍ NÁŠHO BAUMIT JOURNALU VÁM PREDSTAVUJEME ĎALŠIU Z NAŠICH SESTERSKÝCH
FIRIEM RODINY BAUMIT INTERNATIONAL – BAUMIT BULHARSKO. BULHARSKO LEŽÍ NA JUHU EURÓPY,
NA VÝCHODNEJ POLOVICI BALKÁNSKEHO POLOSTROVA. VYZNAČUJE SA CHLADNÝMI, VLHKÝMI ZIMAMI
A HORÚCIMI SUCHÝMI LETAMI, KTORÉ MNOHÍ POZNÁME Z LETNÝCH DOVOLENIEK NA BREHU ČIERNEHO MORA.
OD 1. JANUÁRA 2007 JE AJ BULHARSKO ČLENOM EURÓPSKEJ ÚNIE
Baumit Bulharsko bol založený 22. 12.
1995 v Sofii. Prvé sídlo firmy bolo v Sofii.
Potom sa začal hľadať nový areál, ktorý
by bol neskôr vhodný aj na výstavbu
nového závodu na výrobu suchých omietkových zmesí. Rozhodnutie padlo na malé
mesto Elin Pelin, vzdialené asi 30 km od
hlavného mesta. Leží zároveň na križovatke dvoch významných dopravných tepien
Bulharska – „Hemus“ (vedie na sever krajiny) a „Trakia“ (vedie na juh krajiny)
a leží v blízkosti železničnej stanice.
V posledných rokoch sa významne zmenil
aj tím spolupracovníkov Baumitu. Rozvoj
firmy išiel ruka v ruke s rozvojom spolupracovníkov. Postupom času vznikol
súdržný a jednotný tím, ktorého členovia
sú schopní prevziať zodpovednosť
a správne sa rozhodovať. Na čele tohto
tímu stojí od r. 2000 Nikolai Bachvarov.
V roku 2007 pracovalo vo firme 80
zamestnancov.

Kultúra v stavebníctve
Už krátko po nástupe sa stala spoločnosť
Baumit Bulharsko lídrom na trhu fasád
a zatepľovacích systémov. Značka Baumit
predstavuje aj v Bulharsku synonymum
kvality a kompetencie v oblasti zatepľovacích systémov a povrchových úprav fasád.
Firemná filozofia bulharského Baumitu „Prinášame kultúru v stavebníctve“ plne korešponduje so sloganom značky Baumit:
„Myšlienky s budúcnosťou“. Baumit Bulharsko sa prezentuje ako firma, ktorá prináša na trh inovatívne a pokrokové výrobky
a technológie. Veľa investuje aj do výchovy
a vzdelania spracovateľských firiem. Dôkazom toho sú skvelé referencie, napr. objekty, ktoré sú súčasťou štátneho programu
obnovy „Pekné Bulharsko“, „Pekná Sofia“,
mnohé hotely a rekreačné komplexy na
brehu Čierneho mora, rekreačné zariadenia
a veľké bytové komplexy po celej krajine.
Baumit Bulharsko spolupracuje so sieťou

predajcov stavebných materiálov a zákazníkov, ktorých počet neustále narastá. Firma
sa vyvíja v súlade s dynamickým rastom
stavebníctva. Aj to bol jeden z dôvodov,
kvôli ktorým sa vedenie spoločnosti rozhodlo investovať do výstavby výrobných kapacít. V roku 2006 začala v Elin Pelin výroba
povrchových úprav a následne sa začalo
s výstavbou nového závodu na výrobu
suchých omietkových zmesí. Už v auguste
tohto roku opustili závod prvé výrobky
značky Baumit.
Baumit lata
Svoje miesto si v Bulharsku našla aj prestížna súťaž „Baumit Fasáda roka“, ktorú
zorganizoval Baumit v Bulharsku v tomto
roku už po štvrtýkrát. Obľúbenými sa stali
aj spoločenské podujatia pre spracovateľov
strojných omietok, ktoré nesú výstižný
názov „Večer majstrovej laty“, pričom najlepší spracovatelia dostávajú za odmenu
„Čestnú Baumit latu“ s vygravírovaným
menom spracovateľa. Zaujímavou aktivitou
sú aj kurzy zatepľovania pre nezamestnaných v mestečku Pleven, pričom účastníci
obdržia EU certifikát o absolvovaní, čím si
zvýšia šance umiestniť sa na trhu práce.
Vďaka systematickej a koncepčnej práci sa
naša sesterská spoločnosť Baumit Bulharsko stala v krajine príkladom a synonymom
modernej a inovatívnej firmy na trhu výroby
stavebných materiálov.
Nadja Nacheva
Z dodaných podkladov spracoval
Tomáš Sepp

Hotel „Iberostar sunny beach resort“
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Hotel Park Central
Sliven

Hotel „Kempinski Grand Ermitage“
Zlatni Pjassaci, Varna

Odborná škola
„Konstantin Fotinov” Samokov

AB „Der Schiff“
Varna

Kostol
Vraza
B A U M I T
J O U R N Á L
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Baumit CUP 2007
KTO ZAVÍTAL 2. JÚNA 2007 DO DUBNICE NAD VÁHOM A PRECHÁDZAL OKOLO MIESTNEHO FUTBALOVÉHO ŠTADIÓNA, MUSEL
UŽ VO VZDUCHU CÍTIŤ NAPÄTIE A TLAK. SAMOZREJME, V TOM POZITÍVNOM SLOVA ZMYSLE! PRÁVE V TOM ČASE TU BOJOVAL
O PUTOVNÝ POHÁR „BAUMIT CUP 2007“ VÝBER DESIATICH FUTBALOVÝCH KLUBOV SLOVENSKA KATEGÓRIE U9, KTORÉ SÚ
ZAHRNUTÉ V PROJEKTE BAUMIT JUNIOR SOCCER. A KEĎŽE VÍŤAZ TURNAJA BUDE REPREZENTOVAŤ SLOVENSKO NA MEDZINÁRODNOM FUTBALOVOM TURNAJI BAUMIT ADRIA CUP 2008, KTORÝ SA BUDE KONAŤ V SALZBURGU, BOL TO BOJ SKUTOČNE S PLNÝM NASADENÍM
Počas celého dňa si merali sily chlapci z klubov FC Artmedia Bratislava, BŠK Bardejov,
MFK Dolný Kubín, FK ZTS Dubnica nad
Váhom, FK Slovan Levice, FK LAFC Lučenec,
FO Spartak Myjava, MFK Ružomberok,
MŠK Tesla Stropkov a ViOn Zlaté Moravce.
Samotné finále nabralo veľmi dramatický
koniec, nakoľko jedným z finalistov bolo
domáce mužstvo ZTS Dubnica nad Váhom,
ktoré sa tešilo obrovskej podpore domáceho
prostredia. Finále sa hralo priamo na hlavnom ihrisku, čo zanechalo v malých futbalistoch veľký dojem a zážitok, na ktoré určite
nikdy nezabudnú.

nastrieľali najviac gólov – 10! No čo už, aj
taký je život mladého športovca.
Nielen športové zápolenie, ale aj zábava
Medzi jednotlivými zápasmi bolo pre deti pripravených množstvo atrakcií, ktoré im
vypĺňali čas a pomáhali pri regenerácii.
Napríklad aj po takom prehratom zápase,
kedy sa kde-tu objavila aj nejaká slzička
a obrovský smútok.
Turnajom mladých futbalových nádejí sme si
zároveň pripomenuli sviatok detí MDD.
Pozvané boli deti našich zákazníkov z celého
Slovenska a okrem dobrej nálady a poriad-

nej zábavy vytvorili bohatú kulisu svojim
rovesníkom – športovcom. Mohli si zmerať
sily s mladými futbalovými profesionálmi
v „jazde zručnosti s futbalovou loptou“, prípadne v behu s loptou na čas a podobne.
Vyvrcholením dňa, okrem futbalového zápasu, bol aj koncert našich SuperStar Sama
Tomečka a Martina Kelecsényiho.
Tento jedinečný projekt podpory mladých futbalistov pod názvom Baumit Junior Soccer
bude pokračovať ďalej a veríme, že jeho realizáciou prispeje aj naša spoločnosť k rozvoju a podpore mladých futbalových talentov.

Ocenení
Ceny víťazom odovzdala, dnes už futbalová
legenda Dušan Tittel. Víťazom sa stala
domáca Dubnica nad Váhom, na druhom
mieste skončil MŠK Tesla Stropkov a tretiu
priečku obsadil FK Slovan Levice. Nepopulárne 4. miesto „ostalo“ klubu ViOn Zlaté
Moravce aj napriek tomu, že ako jediní dokázali skórovať proti víťazovi a počas turnaja
Chlapcom z Dubnice nad Váhom
budeme držať palce na Adria Cup-e
2008 a nám neostáva nič iné,
ako veriť, že prijmete naše pozvanie
aj do budúceho ročníka súťaže.
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Baumit
Junior Soccer

STRETNUTIE MLADÝCH
FUTBALISTOV
S LEGENDOU FUTBALU
PELÉM, VIEDEŇ 2006

Vecne
ˇ mlady´ novy´ rok 2008

Zrínskeho 13

Mesto:

811 03 Bratislava

Baumit, spol. s r. o.

Výherca z Baumit Journal číslo 1/2007:
p. Marek Schneidgen, STAVES Topoľčany
Srdečne gratulujeme!

Veľa šťastia!

Ulica:

PSČ/pošta:

Na súťaži sa nesmú zúčastniť pracovníci spoločnosti Baumit a ich príbuzní.

A opäť je tu súťaž, tentoraz naozaj o hodnotnú cenu od spoločnosti Hewlett-Packard
Slovakia, s. r. o. Stačí správne zodpovedať tri súťažné otázky uvedené na rube tohto
lístku, vyplnený lístok zaslať na našu adresu a dúfať, že práve vy budete vyžrebovaným
výhercom.
Odpovede nám zasielajte na oznámkovanom návratnom lístku najneskôr do
15. marca 2008. Meno výhercu bude uverejnené v ďalšom vydaní Baumit Journalu
a následne bude kontaktovaný zástupcom spoločnosti Baumit.

Firma:

Priezvisko:

Meno:

Čitateľská súťaž Baumit, spol. s r. o.

Pravidlá súťaže

✁

Baumit čitateľská súťaž

Neváhajte a vyhrajte!
Jeden vyžrebovaný získa
túto tlačiareň od spoločnosti
Hewlett-Packard Slovakia, s. r. o.

✁
Súťažné otázky
1. V ktorom meste otvorila spoločnosť Baumit svoju novú
administratívnu budovu?
a/ v Bratislave
b/ v Rohožníku
c/ v Lietavskej Lúčke

2. Koľko projektov sme v rámci grantového programu
„Tu sa nám páči, tu chceme žiť!“ tento rok podporili?
a/ 11
b/ 13
c/ 10

3. Ktorý futbalový klub sa stal víťazom futbalového turnaja
BAUMIT CUP 2007?
a/ FC ViOn Zlaté Moravce
b/ FK ZŤS Dubnica
c/ FK Slovan Levice

