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Kľúčová je Vaša dôvera
Milé čitateľky, milí čitatelia,

spolu zažívame nebývalý rozvoj nášho sta-
vebného priemyslu. Je to radostné konšta-
tovanie, ktoré nás však súčasne zaväzuje
zvládať vysoké tempo a plniť náročné ciele
a požiadavky.
Rok 2008 je pre nás o to významnejší, že
značka Baumit oslavuje 20. výročie svojho
vzniku. Stali sme sa rešpektovanou spoloč-
nosťou na európskom trhu. Obzvlášť nás
teší Vaša priazeň a obľuba výrobkov Baumit
na Slovensku. Dôverovali ste nám v našich
začiatkoch, a je tomu tak aj dnes. To rozho-
duje o našom úspechu.
Naša rodina sa utešene rozrástla. Na strán-
kach Baumit Journalu sa snažíme priblížiť
Vám naše pôsobenie nielen doma na Slo-
vensku, ale tiež v ostatných krajinách skupi-
ny Baumit. V tomto vydaní Vám predstavíme
Baumit Českú republiku.
Stále sa venujeme technologickej inovácii
našich výrobkov. Aj v tomto roku uvádzame
na trh niekoľko noviniek. Za všetky spome-
niem vnútornú jemnú omietku Baumit Maxi-
mu, ktorá má vďaka jednoduchej spracova-
teľnosti a dlhšiemu času otvorenia široké
uplatnenie, a veríme, že jej pomôžete k zdar-
nému predaju.

Na záver trochu neformálne. Pripravte sa
na leto a čas dovoleniek. Verím, že Vaša
práca na „polovičný úväzok“ na brehu mora
Vám dodá novú energiu a nové impulzy. 
Pri našich stretnutiach sa určite podelíme 
o prázdninové zážitky. 

Prajem Vám podnetné čítanie 
a príjemné prežitie leta.

Váš Ľuboš Fussek

Luboš Fussek

riaditeľ spoločnosti Baumit
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Pohľad do minulosti
Výrobné zariadenie v Lietavskej Lúčke
získala naša spoločnosť fúziou v roku
1999. V tom čase pozostávalo výrobné
zariadenie z jednoduchej technológie prí-
pravy pieskov a miešacej jednotky, s morál-
ne zastaralým riadiacim programom.
V nasledujúcom období sa vykonávala
neustála technologická modernizácia, kto-
rej cieľom bolo uspokojovať rastúce požia-
davky trhu, a tým aj požiadavky našich
zákazníkov. Pri tejto úprave sme precízne
prestavali zariadenie na prípravu pieskov.
Išlo predovšetkým o inštaláciu modernej
sušiacej jednotky na kamenivo s hospodár-
ne pracujúcim systémom sušenia, ktoré
využívalo odpadové teplo na ďalšie pred-
hrievanie ešte nevysušeného kameniva.
Ďalší veľký krok, ktorý ocenilo množstvo

zákazníkov, bola inštalácia zásobníkových
síl na hotové výrobky. Zefektívnenie výroby,
skrátenie výrobného času jednotlivých pro-
duktov a možnosť lepšieho plánovania
umožnilo rýchlejšiu dodávku všetkých
výrobkov. Možnosť optimalizovania postup-
nosti výroby jednotlivých výrobkov prispela
tiež ku konštantnej kvalite výrobkov. 

Súčasnosť
S cieľom uviesť výrobné zariadenie do opti-
málneho stavu prebehol v roku 2008
posledný veľký krok v prestavbe a moderni-
zácii závodu v Lietavskej Lúčke. Pri tejto
prestavbe boli zohľadnené všetky požiadav-
ky skupiny Baumit na takýto typ najmoder-
nejšieho výrobného zariadenia pre nasledu-
júce obdobie. Modernizácia sa týkala nie-
koľkých výrobných jednotiek. Do procesu

NÁŠ
SPRAVODAJ

MODERNIZÁCIA
VÝROBNÉHO

ZÁVODU

Modernizácia výrobného závodu 
v Lietavskej Lúčke

INVESTÍCIA DO MODERNIZÁCIE VÝROBNÉHO ZÁVODU V LIETAVSKEJ LÚČKE V SEBE ZLUČUJE NAŠU VÍZIU „BAUMIT. MYŠLIENKY
S BUDÚCNOSŤOU.“ PRISPEJE NIELEN K ZVÝŠENIU KVALITY HOTOVÉHO PRODUKTU, ALE TIEŽ K ZVÝŠENIU KAPACITY 

VÝROBNÉHO ZÁVODU. VÝHODY, KTORÉ PRINÁŠA SPOMÍNANÁ MODERNIZÁCIA, OCENÍ NAJMÄ KONCOVÝ SPOTREBITEĽ 

Modernizovaná budova

Lietavská Lúčka



výroby bol nasadený moderný baliaci stroj,
ktorý nahradil zastaralú radovú plniacu
linku. Zvýšil sa tak výkon zariadenia, ale aj
presnosť dávkovania a vďaka dostavbe
novej čistiacej jednotky na hotové vrecia 
aj čistota vriec. Nový fóliovací automat
umožní lepšiu ochranu hotových výrobkov
uložených na paletách proti vplyvom poča-
sia, a z tohto pohľadu dosiahneme rovnakú
kvalitu balenia, ako máme v súčasnosti
v našom výrobnom závode v Rohožníku.
Nová paletovacia jednotka nahradila star-
šiu verziu, ktorá už výkonovo nestačila zvy-
šujúcemu záujmu o naše výrobky. Nová
technológia umožňuje aj dodatočné zakla-
danie a následné fóliovanie vriec uložených
na paletách. Za veľmi prospešnú môžeme
považovať aj inštaláciu nových síl pre adití-
va. Táto kompaktná jednotka plne automa-
tizuje dávkovanie a zabráni tak možným
chybám, ktoré sa pri ručnom dávkovaní

môžu vyskytovať. Dostatočný počet síl nám
sekundárne umožní rozšíriť výrobnú paletu
o ďalšie nové výrobky. Dodatočne sme
inštalovali aj ďalšie tri silá na hotové výrob-
ky, a tým sme zvýšili komfort a rýchlosť dáv-
kovania voľne uložených výrobkov. Na strane
miešania bola nainštalovaná nová váha,
ktorá umožní využiť objem miešača na
maximum. V elektrickej časti sme vykonali
previnutie všetkých pohonných jednotiek
elektromotorov na novú napäťovú sústavu,
a spolu s tým sme nainštalovali moderné
MCC rozvodne a spínacie skrine. Iba moder-
ný riadiaci systém totiž dokáže zabezpečiť
bezpečné riadenie celého zariadenia a pres-
né dávkovanie komponentov. Prostredníc-
tvom systému, špeciálne upraveného pre
náročné požiadavky našej skupiny Baumit,
dokážeme vyhodnocovať jednotlivé detaily
pri navažovaní, čo umožňuje veľmi precízne
analyzovať a optimalizovať výrobný proces.

Prestavbu sme začali 21. januára 2008
a úspešne sme ju ukončili 12. apríla 2008,
kedy prebehli záverečné skúšky zariadenia
a boli vyrobené prvé nové tony suchých
omietkových zmesí. A to aj vďaka nami
vybratým dodávateľom - konzorciu firiem
JCH – Christof Group pre mechanickú mon-
táž a bt-w Binder (Anlagendimensionierung
und Maschinenzukauf) a montážnej firme
Montáže, s. r. o., z Trenčína, ktorá vykonala
dielo k našej plnej spokojnosti. Riadenia
a kabeláž realizovala nemecká spoločnosť
RK Prozesstechnik. Celková investícia 
2,3 mil. euro (asi 70 mil. Sk) predstavuje
plánovanú sumu.

Naše poďakovanie patrí vedúcemu projektu
Ing. Romanovi Wiedhoferovi a našim tech-
nikom z výrobného závodu, pod vedením
pána riaditeľa Miloslava Vrbu.

NÁŠ SPRAVODAJ
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Značka Baumit sa zrodila v roku 1988,
kedy sa spojili dvaja významní rakúski
výrobcovia stavebných látok – Wieters-
dorfer & Peggauer Zementwerke a Wop-
finger Stein- und Kalkwerke s cieľom pri-
niesť na trh špičkové stavebné materiály.
Rozhodli sa pokračovať spoločne pod
novou strešnou značkou Baumit. Úspeš-
ných 20 rokov podnikania bilancovali spo-
ločne 31. marca 2008 na tlačovej konfe-
rencii vo Viedni dnešní zástupcovia maji-
teľov – Dr. Wolf Klammerth a Mag.
Robert Schmid.

Začiatok veľkého príbehu
„Expanzia značky Baumit smerom na
východ začala krátko po páde „železnej
opony“. Prvé kroky smerovali do Maďarska,
kde bola založená v roku 1991 Baumit Kft.
Nasledovali Česká republika, Slovensko,
Poľsko, Rumunsko a Bulharsko,“ vysvetľuje
Mag. Robert Schmid, konateľ Baumit Betei-
ligungen GmbH. Medzi rokom 1994 a 1997
začal Baumit rozvíjať svoje aktivity aj u juž-
ných susedov – v Slovinsku, Chorvátsku
a Taliansku. Dva úspešné rodinné podniky
dokázali dosiahnuť v krátkom čase európ-

sku dimenziu aj bez účasti na burze. Vstup
Rakúska do EÚ výrazne zdynamizoval ďal-
šie dianie v Baumite. „Desať rokov po uve-
dení značky Baumit na trh je Baumit prí-
tomný už v 9-tich krajinách strednej, južnej
a východnej Európy s vlastnými výrobnými
kapacitami alebo obchodnými zastúpenia-
mi. Ďalšie kroky vedú do Nemecka a Bosny
a Hercegoviny. Spolu s lokálnymi partnermi
sa začínajú realizovať prvé referenčné
objekty aj v St. Petersburgu, Murmansku
a v Moskve,“ približuje situáciu Dr. Wolf
Klammerth, konateľ skupiny Wietersdorfer.

Baumit v roku 2008: plánovaný obrat 750
mil. eur, 2 500 spolupracovníkov
V roku 2008 patrí Baumit k vedúcim znač-
kám výrobcov stavebných látok v Európe
a je zastúpený v 28 kraji-
nách strednej, južnej
a východnej Európy spolu
s obchodným zastúpením
v Číne. Razantný rozvoj
skupiny Baumit sa odráža
aj na vývoji obratu: ak sa
skupine Baumit podarilo
za prvých 10 rokov pôso-
benia obrat vo výške 140
mil. eur zdvojnásobiť, tak
v roku 2008 plánuje sku-
pina spolu s 2 500 spo-
lupracovníkmi dosiahnuť
obrat 750 mil. eur. To
predstavuje viac ako 5-
násobný rast obratu za
dané obdobie.

Baumit – trojka na európskom trhu
suchých omietkových zmesí
S 32 výrobnými závodmi, ktoré produkujú
ročne viac ako 3 mil. ton SOZ, je Baumit
jasnou trojkou na európskom trhu SOZ.
Okrem toho sa vyprodukuje v 7 výrobných
závodoch na pastézne výrobky ročne viac
ako 200 tis. ton fasádnych výrobkov. Robert
Schmid dopĺňa: „Stanovený cieľ sme
dosiahli skôr, ako sme plánovali. V nasledu-
júcich 10-tich rokoch sa chceme koncentro-
vať nielen na udržanie a rozšírenie dosiah-
nutých výsledkov, ale predovšetkým na
oblasť fasád a zatepľovania. Vďaka našej
inovačnej stratégii sa chceme z dlhodobé-
ho pohľadu stať v tejto oblasti európskou
jednotkou.

5B A U M I T
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20 rokov značky Baumit 
„Successtory“ na európskom trhu stavebných materiálov

• 2008: OBRAT 750 MIL. EUR, 2 500 SPOLUPRACOVNÍKOV V 28 KRAJINÁCH
• ĎALŠIA EXPANZIA: UŽ V TOMTO ROKU PRVÝ VÝROBNÝ ZÁVOD V TURECKU A SLOVINSKU 

• PLÁNOVANÉ INVESTÍCIE NA NAJBLIŽŠÍCH 5 ROKOV: 200 MIL. EUR

TÉMA ČÍSLA



TÉMA ČÍSLA

Kernov dom

Bratislava

Bytový dom

Gdansk

Town Town

Viedeň

Hotel „Iberostar Sunny Beach Resort“

Bulharsko

Baumit International 

6



7B A U M I T

J O U R N A L 2008

TÉMA
ČÍSLA

20 ROKOV
ZNAČKY 
BAUMIT

Ďalšia expanzia: 1. výrobný závod v Turec-
ku, nový závod v Slovinsku
Baumit odštartuje už v tomto roku výrobu
suchých zmesí v Turecku a odhodlal sa tak
lokalitou Gebze po prvýkrát prekročiť hrani-
ce Bosporu. V týchto dňoch pokračuje
výstavba nového závodu v blízkosti 15-
miliónovej metropoly Istanbulu na plné
obrátky. Výška investície dosiahla cca 14
mil. eur, plánovaná kapacita predstavuje
cca 300 tis. ton SOZ ročne. Otvorenie závo-
du je naplánované na október tohto roku.
Ďalší zo spomínaných výrobných závodov,
ktorý je tesne pred uvedením do prevádzky,
leží v meste Sezana, neďaleko hranice
s Terstom. Nový slovinský závod má kapa-
citu cca 200 tis. ton ročne a objem investí-
cie dosiahol 10 mil. eur.

Baumit investuje v najbližšom období 
200 mil. eur
Baumit plánuje aj v najbližšom období
razantný rast a významné investície. V naj-
bližších 5-tich rokoch naplánovali skupiny
Schmid Industrie Holding a Wietersdorfer
spolu investície vo výške viac ako 200 mil.
eur. Ťažisko leží pritom na rozširovaní exi-
stujúcich kapacít v jednotlivých krajinách.
„Vo viacerých krajinách východnej Európy
sa blížime v našich výrobných závodoch na
hranicu kapacity. Preto tu musíme v najbliž-
ších rokoch vo väčšej miere investovať do
vybudovania nových výrobných kapacít,“
vysvetľuje Mag. Robert Schmid. „Napredo-
vať bude ale tiež získavanie nových krajín
a trhov smerom na východ a severový-
chod,“ dopĺňa Dr. Wolf Klammerth.
Za značkou Baumit stoja skupiny Wieters-
dorfer a Schmid Industrie Holding. Skupina

Wietersdorfer dosiahla v roku 2006 spolu
s 3 000 zamestnancami celkový obrat cca
650 mil. eur, pričom skupina Schmid

Industrie Holding prekročila spolu so 4 000
spolupracovníkmi po prvýkrát magickú hra-
nicu obratu 1 mld. eur.

Z podkladov tlačovej konferencie spracoval Tomáš Sepp

Baumit International: 28 krajín za 20 rokov 

Chronológia vzniku jednotlivých zastúpení 
Krajina Názov spoločnosti a sídlo Rok vzniku
Rakúsko Wopfinger Baustoffindustrie GmbH 1988

Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH 1988
Baumit Baustoffe GmbH 1988

Maďarsko Baumit Kft., Dorog 1990
Česká republika Baumit, spol. s r. o., Praha 1992
Poľsko Baumit sp. Z o.o., Varšava 1994
Slovinsko Baumit Gradbeni materiali d.o.o., Ľubľana 1994
Slovenská republika Baumit, spol. s r. o., Bratislava 1994
Bulharsko Baumit Bulgaria EOOD, Elin Pelin 1995
Rumunsko SC Baumit Romania Com s.r.l., Bukurešť 1995
Chorvátsko Baumit Gradevinski materijali d.o.o., Zagreb 1996
Bosna a Hercegovina Baumit d.o.o., Sarajevo 1998
Taliansko Baumit Italia SPA, San Vito al Tagliamento 1998
Srbsko Baumit d.o.o., Novi Belgrad 2001
Nemecká spolková republika Baumit – Bayosan, Bad Hindelang 2002
Ruská federácia OOO „Baumit“, St. Petersburg 2004
Bielorusko Baumit Bielorusko, Minsk 2005
Čína Baumit Building Materials Co., Ltd., Shanghai 2005
Estónsko Baumit Estland 2005
Lotyšsko Baumit-Baltikum SIA, Riga 2005
Švajčiarsko Baumit Schweiz AG, Effretikon 2007
Cyprus Baumit Zypern 2007
Grécko Baumit Hellas S.A. 2007
Litva Baumit Litva, Vilnius 2007
Macedónsko Baumit Macedónsko, Skopje 2007
Čierna Hora Baumit Crna Gora d.o.o., Podgorica 2007
Turecko Baumit Insaat Mal. Tic. Ltd. Sti., Istanbul 2007
Ukrajina Baumit Ukrajina, Kiev 2007
Moldavsko Baumit Moldavsko 2008
Albánsko Baumit SH.p.k., Tirana 2008
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Omietky
Vysoko paropriepustná, ľahko spracovateľ-
ná jemná vápennocementová omietka
s dlhším časom otvorenia Baumit Maxima
je ďalšou omietkou z rodiny vnútorných štu-
kových omietok. Je určená na vnútorné
použitie ako štuková vrstva na minerálne
jadrové omietky a zároveň i na vytvorenie
omietkovej vrstvy na podklade tvorenom
vystuženou stierkovou vrstvou (napr. pod-
klad z pórobetónových tvárnic vyspravený
stavebným lepidlom C1 [napr. Baumit Bau-
Kleber] s vloženou sklotextilnou mriežkou). 

Ďalšou novinkou je Baumit Duo omietka.
Táto univerzálna sivá vápennocementová
omietka pre strojové aj ručné spracovanie je
určená na vnútorné i vonkajšie použitie,
a to na všetky bežné minerálne podklady
ako jednovrstvová omietka s hladeným
povrchom alebo ako jemná omietka na
vyzretú jadrovú omietku. 

Vápenná omietka
Sortiment tradičných stavebninových pro-
duktov dopĺňa v sezóne 2008 aj Baumit
Vápenná omietka Klima, ktorá má vďaka
špeciálnej receptúre vynikajúce vlastnosti.
Mikropóry omietky predstavujú zásobníky
veľkého objemu pre prijímanie a uskladne-
nie vodnej pary v prípade zvýšenej vlhkosti
vnútorného vzduchu a zároveň umožňujú
v prípade potreby (náhly pokles vlhkosti
vnútorného vzduchu) jej rýchle odovzdáva-
nie späť do interiéru. Schopnosť omietky
prispievať k regulácii vnútornej klímy pôsobí
obzvlášť pozitívne i v prípade kolísajúcej,
premenlivej teploty vnútorného vzduchu. Je
to jednovrstvová vápennotrasová omietka
s hladeným povrchom, určená pre strojové
spracovanie, vhodná na všetky zvyčajné
omietkové podklady, aj ako podklad pre
keramický obklad či stenové vykurovanie. 

Sadrové omietky pre ručné spracovanie
Sortiment sadrových omietok v stavebnej
sezóne 2008 posilnili dve univerzálne
sadrové omietky Baumit RotGips a Baumit
GoldGips.
Baumit RotGips je ručná omietka s vynika-
júcou prídržnosťou určená na rôzne typy
podkladov (betón, tehla, sadrokartón) v inte-
riéri, s hladeným alebo gletovaným
povrchom. Vhodná aj ako štuková omietka

na všetky omietnuté podklady. Okrem veľmi
dobrej rozmerovej a tvarovej stálosti a zvlášť
ľahkého, pružného spracovania má materiál
kratšiu dobu zretia, ako majú bežné strojo-
vé omietky. 

Baumit GoldGips je ručná omietka na rôzne
typy podkladov, vhodná i pre aplikáciu vo
väčších hrúbkach alebo ako jemná omietka
pri vysprávkových prácach v interiéri, s hla-
deným alebo gletovaným povrchom. Zvlášť
vhodná ako ručná omietka pri rekonštruk-
čných a dodatočných prácach. Okrem veľmi
dobrej rozmerovej a tvarovej stálosti a zvlášť
ľahkého, pružného spracovania sa materiál
vyznačuje rovnakou dobou zretia, ako majú
strojové omietky, preto je vhodná na omieta-
nie väčších plôch. 

Inovované produkty
Od 1. marca 2008 nájdete produkty 
Baumit Termo omietka a Baumit Termo
malta 50 v nových 40 l vreciach. Výdatnosť
je 40 l čerstvej malty zo 40 l suchej zmesi

OPÄŤ SME SPOLOČNE VSTÚPILI DO NOVEJ STAVEBNEJ SEZÓNY, V KTOREJ SME PRE VÁS TAK AKO I PO MINULÉ ROKY,
PRIPRAVILI NIEKOĽKO NOVINIEK

Baumit novinky

BAUMIT PRODUKTY
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(predtým to bolo 40 l čerstvej malty z 50 l
suchej zmesi). Táto zmena prinesie zmenu
pri paletovaní, konkrétne jeden rad navyše,
čím dosiahneme úsporu na skladovacích
a logistických nákladoch.

Fasáda si žiada efekty
Sortiment výrobkov Baumit ArtLine dopĺňajú
produkty Baumit ArtLine Lasur, Metallic
a Glitter, ktoré prinášajú nové, výnimočné
efekty pre fasádu. Nápadné trendové farby,
metalický lesk a trblietavé ligotanie otvárajú
nové dimenzie dekoratívneho stvárnenia
a dávajú priestor pre výnimočnú individuali-
tu, jedinečnosť a fantáziu.
Baumit ArtLine Lasur, Metallic a Glitter sú
dekoratívne nátery pripravené na okamžité
použitie v 15 kg a 5 kg vedrách. Ich apliká-
ciu odporúčame realizovať špeciálne zaško-
lenými spracovateľmi so zodpovedajúcimi
znalosťami.

Kontaktné zatepľovacie systémy
Sortiment lepiacich hmôt a stierok pre zate-
pľovacie systémy v tomto roku obohatilo mi-
nerálne lepidlo na báze cementu s obsahom

organických prísad Baumit SupraKleber.
Toto lepidlo je určené na lepenie fasádnych
izolačných dosiek EPS, resp. XPS na kritické
podklady na báze dreva, bitúmenové izolač-
né vrstvy, resp. hutný betón s extrémne níz-
kou nasiakavosťou. Lepidlo nie je vhodné
na realizáciu vyrovnávacej, resp. armovacej
vrstvy zatepľovacích systémov.

Na úspech minuloročnej novinky Baumit
Nanopor omietky nadviazal v sezóne 2008
nový minerálny náter pre vnútorné aj vonkaj-
šie použitie, ktorý je obzvlášť odolný voči
zašpineniu Baumit Nanopor farba, vo fareb-
ných odtieňoch Colours of more Emotion. 
Baumit Nanopor farba sa nanáša v dvoch
vrstvách. Základný náter je potrebné riediť
s 20 % vody a po
12-hodinovej tech-
nologickej prestáv-
ke sa nanáša nerie-
dený krycí náter.

Gala produkty
Skupinu výrobkov na realizáciu verejných
plôch a záhradných úprav doplnila v roku
2008 nová Baumit Lepiaca malta na
kameň PLUS. Táto strednovrstvová, mra-
zuvzdorná malta odolná voči vytváraniu
vápenných výkvetov vďaka špeciálnemu
spojivu Slagstar® a voči pôsobeniu síranov
je určená na osadzovanie alebo kladenie
klinkerových, resp. betónových dlažobných
prvkov, resp. dlažobných prvkov z prírodné-
ho kameňa. 

Baumit Drenážna malta PLUS je vodoprie-
pustná suchá betónová zmes triedy pevnos-
ti C20, odolná voči vytváraniu vápenných

výkvetov a voči pôsobeniu síranov. Určená
je na realizáciu podkladových vrstiev alebo
dlažobného lôžka obzvlášť pre klinker, resp.
iné dlažobné prvky a platne náchylné na
tvorbu výkvetov.

Nový poter
Sortiment Baumit doplnil v roku 2008 aj
ďalší výrobok z oblasti cementových pote-
rov. Baumit Rýchly poter je suchý cemento-
vý poter s urýchleným procesom zretia.
Určený je na realizáciu všetkých typov pote-
rov, vhodný aj na použitie na podlahovom
vykurovaní. V závislosti od klimatických pod-
mienok je pochôdzny už po 24 hodinách,
možnosť klásť ďalšie vrstvy už po 2 dňoch 
(v závislosti od dosiahnutej zvyškovej
vlhkosti poteru a zvoleného typu nášľapnej
vrstvy). 

Nový, a to nielen farbou, je aj penetračný
náter pripravený na okamžité použitie
Baumit Penetrácia LF. Tento penetračný
náter modrej farby s výbornými adhéznymi
vlastnosťami je určený na nerovnako a silno
nasiakavé podklady pred následným nane-
sením samonivelizačných
poterov a stierok na
cementovej i sadrovej
báze. Vhodný je i pre
podklady s podlahovým
vykurovaním.

BAUMIT 
PRODUKTY

NOVINKY 
2008
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Záhrady
a spevnené
plochy

Baumit systém pre záhrady a spevnené 

plochy ponúka nový koncept riešenia 

spevnených plôch a záhradných úprav. 

Systémové a technicky dokonalé 

riešenie podkladu garantuje stabilitu

povrchu, perfektný optický vzhľad škáry

a zamedzuje nežiaducim výkvetom 

na dlažobných prvkoch. Pre náročnejšie 

projekty sú určené výrobky s označením

PLUS, ktoré obsahujú špeciálne 

ekologické spojivo SLAGSTAR®. 

Sú to Baumit Drenážna malta PLUS, 

Baumit Murovacia malta na kameň PLUS

a Baumit Lepiaca malta na kameň PLUS. 

Viac informácií nájdete 
na www.gala.baumit.sk.
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MÝTY 
O ZATEPĽOVANÍ

Mýtus alebo pravda?

Tak tento mýtus je snáď kráľom všetkých
mýtov o zatepľovaní. Plesne sú nebezpečné
mikroorganizmy, priamo ohrozujúce zdra-
vie a život človeka, ich prítomnosť v dome
či byte je teda skutočne nanajvýš nežiadu-
ca. K svojmu životu potrebujú vlhko a pokoj
– to znamená, že v interéri nachádzajú svoj
priestor na zavlhnutých miestach s obme-
dzeným prúdením vzduchu – najčastejšie
v kútoch alebo za masívnymi kusmi nábytku.
Pokiaľ chceme vyriešiť problém plesní v inte-
riéri, musíme poznať ich príčinu. 
A príčina je celkom jednoduchá – nezate-
plené steny!

Ako je to možné? Takto:
- nezateplená stena má nízky tepelný
odpor, t. j. v zime sa veľmi ochladzuje – jej
vnútorný povrch je veľmi studený,

- kritické sú miesta so zníženým prúdením
vzduchu ako už spomínané kúty, miesta za
nábytkom alebo miesta, kde je už i tak nízka
tepelnoizolačná schopnosť steny ešte osla-
bená tepelnými mostmi (železobetónové

preklady, vence a pod.). Na týchto miestach
je teplota vnútorného povrchu steny nižšia

o 2 – 3 °C oproti miestam na rovných nekry-
tých povrchoch!,
- na miestach, kde teplota povrchu poklesne
pod kritickú hodnotu, tzv. teplotu rosného
bodu (cca 12 °C v závislosti od konkrétnej
teploty a vlhkosti vnútorného vzduchu),
dochádza k povrchovej kondenzácii, t. j.
vodná para zo vzduchu sa na studenom
povrchu steny zráža a mení sa na kvapalinu,
- studený, vlhký povrch steny na miestach,
kde je minimálne prúdenie vzduchu, sa
potom stáva ideálnym miestom pre život
plesní a iných zdraviu nebezpečných mikro-
organizmov.

A ako si pomôcť?
Riešenie sa volá ZATEPLENIE:
- zvýšenie tepelného odporu steny má za
následok zvýšenie vnútornej povrchovej
teploty steny,
- na teplej stene sa vodná para zo vzduchu
nezráža a ostáva teda trvalo suchá,
- na suchej teplej stene nemajú plesne
žiadnu šancu prežiť!

A na záver ešte jedna poznámka:
Pokiaľ máte vo svojom dome problém
s plesňami, nešetrite na hrúbke izolantu!

Dostatočná hrúbka izolantu zabezpečí
potrebnú teplotu vnútorného povrchu i na
kritických miestach obvodovej steny
a zbaví vás tak natrvalo problémov s ples-
ňami!

Pokiaľ sa nám nepodarilo rozptýliť všetky
vaše obavy alebo pokiaľ máte otázku, na
ktorú ste doteraz nenašli odpoveď – napíšte
nám, radi vám poradíme.

(Pokračovanie nabudúce)

Mýtus č. 5: 

„Po zateplení vznikajú v interiéri plesne.“

Čo my na to?

SEDEM NAJVÄČŠÍCH MÝTOV O ZATEPĽOVANÍ EXKLUZÍVNE NA POKRAČOVANIE V BAUMIT JOURNALI

exteriér
(vápennocementová

omietka, hrúbka 3 cm)

V ZIME
Nezateplená stena

Teplota vonkajšieho 
povrchu steny Tep = -8 oC

+14 oC Teplota vnútorného
povrchu steny Tip

❄
Teplota vonkajšieho 
vzduchu Te = -15 oC

+24 oC Teplota vnútorného
vzduchu Ti

0 oC

interiér
(vápennocementová
omietka, hrúbka 1,5 cm)

exteriér (EPS-F, hrúbka 8 cm)

V ZIME
Zateplená stena

Teplota vonkajšieho 
povrchu steny Tep = -8 oC

+20 oC Teplota vnútorného
povrchu steny Ti1

+14 oC Teplota povrchu
steny pred zateplením Tip0

+18 oC Teplota povrchu
steny po zateplení Tip1

❄Teplota vonkajšieho 
vzduchu Te = -15 oC

„Vhodný“ a „nevhodný“ návrh zateplenia

EPS 50 mm

nevyhovuje vyhovuje
12,08 oC     15,17 oC 13,88 oC    16,37 oC

EPS 80 mm

TU VZNIKNÚ PLESNE!

+24 oC Teplota vnútorného
vzduchu Ti0

0 oC

+11 oC

17,0 oC

16

14

12

10

8

6,8 oC

interiér
(vápennocementová
omietka, hrúbka 1,5 cm)



Ani v tomto čísle nášho Journalu nevyne-
cháme možnosť predstaviť vám ľudí, ktorí
stoja za značkou Baumit. Tentoraz to budú
tí, bez ktorých by ste síce o nových pro-
duktoch teoreticky vedeli, ale prakticky by
ste si ich museli vyskúšať sami. Aplikační
technici.

Aplikační technici sú súčasťou tímu predaja
a úzko spolupracujú s našimi obchodnými
zástupcami. Cieľom ich práce je najmä
technická podpora a servis, predvádzacia
a školiaca činnosť pre našich zákazníkov.
Okrem predvádzania technológií na stav-

bách s cieľom získania nových zákazníkov
sa venujú školiacej činnosti pre existujúcich
a potenciálnych zákazníkov. Zabezpečujú
nutné servisné činnosti na stavbách, tech-
nickú podporu a riešenie technických pro-
blémov zákazníkov. Nezanedbateľná je ich
aktívna spoluúčasť pri návrhoch riešenia
vzniknutých problémov na stavbách.
K povinnej „výbave“ aplikačného technika
patria praktické, ale tiež inovatívne mysle-
nie, pozitívny, empatický a tvorivý prístup
k zákazníkom, zodpovednosť, svedomitosť,
dynamickosť a v neposlednom rade schop-
nosť koordinácie.

UŽ SA STALO NEPÍSANÝM PRAVIDLOM, ŽE V KAŽDOM ČÍSLE BAUMIT JOURNALU 
VENUJEME PRIESTOR NA PREDSTAVENIE JEDNOTLIVÝCH TÍMOV NAŠEJ SPOLOČNOSTI

Aplikační technici

NÁŠ TÍM
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Región Bratislava:

Milan Kovár a Róbert Korenič

Región západné Slovensko:

Koloman Bajnovič a Peter Turček

Región stredné Slovensko:

Branislav Kudla a Marcel Zubák

Región východné Slovensko:

Patrik Žec a Ľubomír Gibala

Rudolf Hudec, regionálny vedúci predaja,
región Bratislava: Aplikační technici v Bra-
tislave sú ľudia, ktorí pracujú u nás od začiat-
ku predaja Baumitu na Slovensku a majú
veľmi veľa skúseností. Je s nimi veľmi dobrá
spolupráca, aj keď občas musíme pochopiť
ich „záhorácke vyjadrovanie a murársku han-
tírku“. Najčastejšie oslovujú dobrých zákazní-
kov: „Poslúchaj, chlapečku...“, čo často vyvo-
lá úsmev na tvári a ľahšie sa tak komunikuje
aj pri zložitejších problémoch.

Peter Sziráczki, regionálny vedúci predaja,
región západné Slovensko: Aplikační techni-
ci zo západu sú možno niekedy trochu
„ufrfľaní“, napriek tomu ale veľmi ochotní.
Častokrát riešia problémy na stavbe mimo
svoj denný režim, čoho výsledkom je takmer
„neobmedzený“ pracovný čas. Nakoľko ide
o chlapcov, ktorí sú na vysokej profesionálnej
úrovni, darí sa im denne zvládnuť riešenie
problémov na viacerých stavbách.

Ivan Havlík, regionálny vedúci predaja, 
región stredné Slovensko: Našich aplikač-
ných technikov vnímam ako neoceniteľnú
pomoc na stavbách. Naša vzájomne dobrá
komunikácia prináša výsledok v podobe
veľmi dobrej spolupráce, a to aj v rovine odo-
vzdávania si cenných informácií priamo zo
stavby. Častokrát sú totiž aplikační technici
tými, ktorí sa ako prví dozvedia to, o čom my
ešte ani netušíme. Rád používam prirovnanie:
aplikační technici = rozum a ruky v jednom.

Anton Závada, regionálny vedúci predaja,
región východné Slovensko: Práca aplikač-
ného technika je veľmi dôležitá pre správne
fungovanie obchodného zástupcu, sú našou
nenahraditeľnou súčasťou pri predaji. Ocho-
ta, spoľahlivosť, správne riešenia, zručnosť
a vysoké pracovné nasadenie patrí k ich kaž-
dodennej práci. Veľmi ma teší to, že si doká-
žu získať zákazníka aj pri konkrétnom problé-
me, ktorí riešia spolu na stavbe. Častokrát
sú našou záchrannou službou v regióne.
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Dom, ktorý priťahuje pozornosť
VLASTNÉ ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE BYTOVÉHO DOMU KAROLÍNA SLEDUJE 
– OKREM POCTIVEJ SNAHY O SÚDOBÉ ZVLÁDNUTIE NÁVRHU VNÚTORNÝCH 
A VONKAJŠÍCH PRIESTOROV A PLÔCH – NAJMÄ SPOJITOSŤ S OSTATNÝMI 
PRVKAMI KOMPLEXU. TAKTO JE FORMOVANÁ HMOTA DOMU, PRIMERANE 
A V ZÁVISLOSTI OD ZÁMEROV INVESTORA SÚ VOLENÉ VÝROBKY A MATERIÁLY 
A ROVNAKO JE SMEROVANÝ AJ VÝBER FARIEB

Priestorové aspekty
Ponuka spoločnosti Baumit na napísanie
článku o bytovom dome Karolína mi dala
vítanú príležitosť k mediálnemu vyjadre-
niu niektorých autorských zámerov, ktoré
boli uplatnené pri tvorbe tejto stavby. Za
podstatné z hľadiska verejného vnímania
Karolíny považujem priestorové aspekty.
Priestorové súvislosti je vhodné sledovať
v dvoch rovinách. Vo väzbe na sídlisko
Karlova Ves a vo väzbe na komplex, kto-
rého súčasťou Karolína je. Na všetkých
riešeniach sa podieľal môj otec Ing. arch.
Stanislav Talaš (1932 – 2004), pričom
osudovo sú tieto diela spojené s výrazný-
mi obdobiami začiatku a ukončenia jeho
architektonickej kariéry a každé z nich
má čitateľný otcov rukopis.
Prvok vežového bytového domu nie je
územiu Karlovej Vsi cudzí. V rámci sídlis-
ka je situovaných niekoľko skupín ta-
kýchto domov, avšak vždy v spojení so
stavbami nižšej podlažnosti a so záme-
rom vytvorenia priestorového akcentu
príslušnej časti zástavby. Jedinou solitér-
nou výnimkou bola a je nebytová stavba
na začiatku Karlovej Vsi, známa hlavne
ako sídlo bývalého národného výboru,
resp. neskôr miestnej samosprávy. Žiad-
ny zo spomenutých objektov nebol konci-
povaný ako element lokálneho centra
(bytové domy), alebo sa súčasťou nereali-
zovaného plánovaného centra nestal
(„národný výbor“). Reálna možnosť vytvo-
renia chýbajúceho miestneho spoločen-

sko-priestorového ťažiska vznikla po záni-
ku areálu bývalého záhradníctva.

Architektonická výnimočnosť
Naša architektonická kancelária Team
„T“, spol. s r. o., na základe víťazného
návrhu z vyzvanej súťaže (1997) navrhla
urbanisticko-architektonické riešenie
Polyfunkčného obytného komplexu Karlo-
va Ves–Stred. Následne boli v rámci
celku zrealizované (developer a dodáva-
teľ: OTYK invest, spol. s r. o.) viaceré byto-
vé a polyfunkčné bytové domy a zároveň
Námestie sv. Františka, ktorého súčasťou
je aj Karolína. Námestie je umiestnené
v bezprostrednom kontakte s hlavnou
kompozično-dopravnou osou sídliska, pri-
čom jeho najvýraznejším dotykovým
prvkom s touto líniou je predmetný poly-
funkčný bytový dom.
A práve spojitosť Karolíny s námestím,
komplexom a sídliskom je tým, čo jej
dáva – či už akceptovanú, alebo neak-
ceptovanú – urbanistickú a čiastočne
architektonickú výnimočnosť. Výška stav-
by – 17 nadzemných podlaží, jej vežový
hmotový koncept a solitérny charakter
prirodzene vyčleňujú stavbu z ostatných
„vežiakov“ v území a zámerne poukazujú
na jej špecifické umiestnenie pri námes-
tí, ktoré sa veľmi rýchlo stalo nielen
urbanistickým, ale predovšetkým spolo-
čenským centrom diania obyvateľov kom-
plexu v Karlovej Vsi.

Ďalšou osobitosťou stavby, okrem jej šir-
ších priestorových relácií, osobitne vní-
mateľných z Karloveskej ulice a z Líščie-
ho údolia, je v súčasnosti ešte stále
málo frekventované začlenenie bytovej
novostavby do polyfunkčného celku,
ktorý zahŕňa spoločenské, spoločensko-
súkromné a súkromné priestory. Napriek
pozičnej a objemovej dominancii Karolíny
v novobudovanej lokalite sa objekt stal
samozrejmou funkčnou súčasťou územia,
synergiou daností jednotlivých budov
a priestorov.

Dúfam, že v predchádzajúcich riadkoch
som aspoň čiastočne naznačil, prečo je
Karolína, v dobrom slova zmysle, výni-
močným domom priťahujúcim nemalú
pozornosť.

Ing. arch. Vladimír Talaš

Report zo stavby

Názov stavby: Bytový dom Karolína

Lokalita: Bratislava, Karlova Ves

Investor: OTYK invest, spol. s r. o.

Architekt/Projektant:

Team „T“, spol. s r. o.

Realizátor: OTYK invest, spol. s r. o.

Zastavaná plocha: neudaná

Úžitková plocha: 

6915 m2 bytové priestory 

+ 700 m2 nebytové priestory

Použité materiály Baumit:

Baumit Murovacia malta 50

Baumit MVS 25

Baumit Poter

Baumit Liaty poter CSFE 225

Minerálny zatepľovací systém Baumit  +

Baumit Silikátová omietka

Ing. Rudolf Hudec

vedúci predaja, Bratislava

hudec@baumit.sk
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NAŠE STAVBY
Report zo stavby

Názov stavby: Rekreačný dom

Lokalita: Donovaly

Investor: súkromná osoba

Architekt/Projektant: neuvedený

Realizátor: neuvedený

Zastavaná plocha: neudaná

Úžitková plocha: neudaná

Použité materiály Baumit:

Baumit Jadrová omietka

Baumit Samonivelizačná stierka

Minerálny Zatepľovací systém Baumit +

Baumit Silikátová omietka

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

Názov stavby: Bytový dom

Lokalita: Košice, Bernolákova ulica

Investor: JOLAUS, spol. s r. o.

Architekt/Projektant: KOPA, spol. s r. o.

Realizátor: JOLAUS, spol. s r. o.

Zastavaná plocha: neudaná

Úžitková plocha: neudaná

Použité materiály Baumit:

Baumit Murovacia malta 50

Baumit MVS 25

Baumit Liaty poter CSFE 225

Zatepľovací systém Baumit EPS +

Baumit Granopor omietka

Patrick Valkovský

regionálny zástupca, Košice
valkovsky@baumit.sk
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Report zo stavby

Názov stavby: Nákupné centrum

Lokalita: M. R. Štefánika, Komárno

Investor: Rimo, spol. s r. o., Komárno

Architekt/Projektant: 

Ing. Peter Trávniček

Realizátor: František Daniš

Zastavaná plocha: neudaná

Úžitková plocha: neudaná

Použité materiály Baumit:

Zatepľovací systém Baumit EPS + 

Baumit Silikátová omietka

Peter Sziráczki
vedúci predaja, západné Slovensko
sziraczki@baumit.sk

Report zo stavby

Názov stavby: Kaštieľ Malé tŕnie

Lokalita: Vinosady

Investor: IS Investment

Architekt/Projektant: 

Ing. arch. Jozef Ondriáš

Realizátor: K.P.A., spol. s r. o.

Zastavaná plocha: neudaná

Úžitková plocha: neudaná

Použité materiály Baumit:

Sanačný systém Baumit Sanova L

Sanačný systém Baumit Sanova W

Baumit Termo omietka

Baumit Silikónová farba

Ing. Ján Šramko

regionálny zástupca, Bratislava
zatloukal@baumit.sk
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Nové tváre v Baumite

Baltoro express 
s Baumitom
Baltoro express je názov projektu, ktorého
cieľom je výstup na štyri osemtisícovky

v oblasti Baltoro na území Pakistanu
v horách Karakoram: Gašerbrum I (8 068 m),
Gašerbrum II (8 035 m), Broad Peak (8 047
m) a magickú K2 (8 611 m) alpským štýlom
v priebehu jednej expedície.

Tieto extrémne ciele nad hranicou 8 000 m
si vytýčili Dodo Kopold a Vlado Plulík. Tí spolu
vytvorili tím ľudí, v ktorom sa spojili veľké
skúseností z lezenia v najvyšších vrcholoch
sveta, ale v ktorom je zároveň priestor pre
mladšiu generáciu s vysokými ambíciami
a chuťou dosiahnuť skvelé výsledky a najmä
prekvapiť svojím talentom.

Aktuálne správy z diania expedície môžete
sledovať na www.baltoroexpress.expedition.sk.

V poslednom čase sa naše rady rozšírili
o niekoľko nových kolegov. Aj touto cestou
ich srdečne vítame na palube a želáme im,
aby v spoločnosti Baumit našli nielen stabil-
ného zamestnávateľa, ale aj príjemný kolek-
tív a aby sa im podarilo naplniť všetky oča-
kávania, s ktorými medzi nás prichádzajú.

Od septembra môžete stretnúť na ekono-
mickom oddelení našu novú kolegyňu
Alenu Klenovskú. Vzhľadom na jej skúse-

nosti a orientáciu v daňo-
vých a účtovných záko-
noch bude sledovať neus-
tále sa meniacu daňovú
a mzdovú legislatívu,
a následne nám bude

pomáhať uplatňovať tieto novinky v praxi. 
V jej pracovnej náplni bude aj denná realizá-
cia tuzemských a zahraničných úhrad.

Na pozíciu personálneho manažéra nastúpil
na začiatku roku Peter Tomasch, ktorý je
absolventom Prírodovedeckej fakulty UK
v Bratislave. Posledných dvanásť rokov vie-
dol zastúpenie rakúskej medzinárodne

pôsobiacej spoločnosti
v oblasti personálneho
poradenstva. „Celkovým
cieľom môjho snaženia je
pomôcť vytvoriť zo
zamestnancov spoločnosti

Baumit harmonický kolektív, ktorý bude
dosahovať nielen vynikajúce výsledky, ale
členov ktorého bude práca vo firme aj ba-
viť,“ zhodnotil náš nový personálny manažér. 

Tím technického poradenstva začiatkom
roka posilnil Miroslav Stano, ktorý je absol-
ventom Stavebnej fakulty STU v Bratislave,

odbor Vodné hospodár-
stvo a vodné stavby.
Posledné dva roky pôso-
bil ako prípravár stavby
vo veľkej stavebnej spo-
ločnosti, a preto veríme,

že nadobudnuté znalosti bude ďalej rozvíjať
v Baumite.

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

Aj v tomto roku sa stretli Baumit kozorož-
ci a ich priatelia, aby spolu oslávili toto
silné znamenie, ktoré spája viacerých
zamestnancov. Tohtoročné stretnutie
bolo už siedme v poradí. Kozorožci sa
tentokrát „stiahli“ do útulnej pivnice
Woch v bratislavskom centre. Moderátor-
mi neformálneho stretnutia boli kozorož-
ci Ľuboš Fussek a Tomáš Sepp, ktorí sa
na začiatok chceli podobať známej dvoji-
ci Lasica a Satinský, no po úvodných slo-
vách skonštatovali, že bližšia im je dvoji-
ca Laurel a Hardy. Hosťom večera bol
sympatický horolezec Dodo Kopold, ktorý
v zaujímavej prezentácii predstavil svoje
himalájske expedície. Hudobným bonbó-
nikom bola hudobná produkcia dvojice
Palo Bodnár (klávesy) a Stano Palúch
(husle). Súčasťou večera bola aj vtipná
tombola. Peniaze, získané z predaja tom-
boly, putovali na podporu Komunitnej
nadácie Bratislava a Centra Výskumu
rakoviny. Cieľom neformálnych stretnutí
kozorožcov je spájať ľudí z rôznych firiem
a prostredí, nadväzovanie nových kon-
taktov a priateľské posedenie pri pohári
dobrého vína.

Kozorožci 2008

BAUMIT AKTUALITY

Z atmosféry stretnutia

Z atmosféry stretnutia

Ľuboš Tvrdoň z Komunitnej nadácie Bratislava

a Tomáš Sepp
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Krízové stredisko DÚHA

Pani riaditeľka, môžete čitateľom Baumit
Journalu predstaviť krízové stredisko DÚHA?
Dagmar Povodová: Ide o klasické krízové stre-
disko s 24 lôžkami, ktoré sú pripravené na rie-
šenie krízy. Našou cieľovou skupinou sú deti
od 6 do 18 rokov, ktoré sú týrané, zanedbáva-
né, zneužívané a deti od 0 do 18 rokov s mat-
kou, ktoré sú väčšinou vystavené domácemu
násiliu. Prevádzka krízového strediska je 
24-hodinová 365 dní v roku. Dĺžka pobytu je 
3 mesiace, čo vyplýva zo zákona. V našom šta-
túte máme umožnené predĺžiť pobyt o ďalšie 
3 mesiace. Existuje ešte tretia možnosť pobytu
v stredisku, a to pobyt dieťaťa samotného, na
základe dohody s rodičom. Krízové stredisko
má 11 zamestnancov – 4 vychovávateľov, 
2 sociálnych pracovníkov, 2 psychológov, 
1 prevádzkara a jednu gazdinku. Ide o zariade-
nie rodinného typu, to znamená, že nemáme
zamestnanú ani upratovačku, ani kuchárku.
Deti, podobne ako v rodine, sa musia všetko
naučiť tak, aby zvládli základné samoobslužné
činnosti.

Aká je vaša základná filozofia, čo je cieľom
takejto pomoci?
Dagmar Povodová: Naším hlavným cieľom je
robiť všetko preto, aby sme pomohli rodine,
z ktorej bolo dieťa vyňaté. Matkám, ktoré sa
k nám dostanú, poskytujeme komplexný
sociálny servis, poradenstvo, častokrát sociál-
nu asistenciu. Pokiaľ nemajú zamestnanie,
pomáhame im nájsť vhodnú prácu, pomáha-
me im tiež s podaním rôznych žiadostí na súd
a pod. Spolu s nimi analyzujeme ich situáciu,
riešime bytovú otázku. Najhoršie však je, keď
sa matka s deťmi vráti k partnerovi-tyranovi.
Tým sa opäť len uzatvára bludný kruh násilia
v rodine. Ak by som to zhrnula, našim klientom
poskytujeme, okrem nevyhnutnej starostlivosti,

krízovú intervenciu – základné mapovanie
problému a stabilizáciu klienta. Potom je to
sociálne poradenstvo, psychologická starostli-
vosť, výchovné služby, resp. výchovné zaopat-
renie, sprostredkovávame vzdelanie (dozerá-
me na to, aby deti chodili do školy) a zdravot-
nú starostlivosť.

Pani riaditeľka, akú formu pomoci by ste
v krízovom stredisku uvítali?
Dagmar Povodová: Je asi nepopulárne začínať
financiami, ale situácia je z roka na rok ne-
priaznivejšia. Na základné potreby, ktoré deti
majú, sú financie vždy. Pokiaľ však ide o akúsi
nadstavbu, napríklad zabezpečiť deťom výlety,
voľno-časové aktivity, záujmovú činnosť, tábory
a podobne, je pre nás neodmysliteľná pomoc
dobrovoľníkov. Na základe financií, ktoré
máme k dispozícii, nie sme schopní pokryť
takúto činnosť počas víkendov. 
Pokiaľ by nebolo „veľkých“ kamarátok z nadá-
cie Úsmev ako dar, študentov, ktorí k nám cho-
dia na prax a ďalších dobrovoľníkov, naše deti
nemajú šancu sa odtiaľto cez víkend dostať
von. Veľmi nám pomôžu rôzne dobrovoľnícke
akcie – postavenie ihriska, úprava okolia. 
To je pomoc, ktorá je skutočne na nezaplate-
nie. A stále tiež bojujeme s nedostatkom nad-
stavbového materiálu, akým sú športové potre-
by, farbičky, maliarske náčinie, kriedy. Niekedy
je to skutočne o tom, že niekto príde, zazvoní
a donesie nám či už kancelárske potreby, veci
po deťoch, detskú postieľku, ohrádku...

Kontakt: www.domovduha.sk
domovduha@domovduha.sk
č. účtu: 2059730154/0200

Ďakujeme za rozhovor. 
Beáta Badiarová

NA STRETNUTÍ S PANI RIADITEĽKOU KRÍZOVÉHO STREDISKA DÚHA, PHDR. DAGMAR POVODOVOU MI NAPRIEK TOMU, 
ŽE IDE O PRÍJEMNÚ ŽENU, NEBOLO VŠETKO JEDNO. VEĎ OSUDY DETÍ ČI ŽIEN, KTORÉ SÚ OBEŤAMI DOMÁCEHO NÁSILIA

ALEBO SA OCITLI V KRÍZOVEJ ŽIVOTNEJ SITUÁCII, BY NEMALI BYŤ ĽAHOSTAJNÉ ANI JEDNÉMU Z NÁS

BAUMIT POMÁHA

PhDr. Dagmar Povodová

Krízové centrum DÚHA



Pán Bičan, čo bolo podnetom pre zmenu
vášho životného štýlu, ktorý úzko súvisí
práve so zmenou bývania?
Andrej Bičan: Narodil som sa v paneláku
v Dúbravke a celý čas som býval v byte. Čo
sa týka bývania, ani po svadbe sa nič
nezmenilo, akurát lokalita. Najprv sme bývali
v Petržalke, neskôr na Šancovej ulici. Práve
toto druhé bývanie bolo vlastne takým
„naším prvým“, predtým sme stále bývali
u niekoho. Byt na Šancovej ulici bol situova-
ný na prízemí a dve okná dvojizbovej garsón-
ky viedli rovno do tejto štvorprúdovej najväč-
šej tepny v Bratislave. Takže si asi viete pred-
staviť, že vetrať bolo možné akurát medzi
treťou a štvrtou ráno, v čase kedy ešte
nepremávali autobusy. Po štvrtej, s prvým
ranným autobusom, sme okná museli zatvo-
riť a opäť čakať do tretej ráno.
A keďže asi každý človek v živote hľadá neja-
ké kontrareakcie, nejaké reakcie na akcie,
ktoré v jeho živote vznikajú, aj ja som hľadal
bývanie, ktoré by mi poskytlo to, čo mi býva-
nie v panelákovom byte neumožnilo. Vzduch
dediny, iný druh susedských vzťahov, iné
aury... Celú zmenu štýlu bývania, ktorú teraz
v mojom živote realizujem, vnímam ako
reakciu na doterajší štýl môjho bývania.

Pán Bičan, aký bude váš dom?
Andrej Bičan: Pozemok, na ktorom náš dom
vyrastá, sa nachádza v intraviláne, čiže
v akejsi budúcej obytnej zóne. Vzhľadom na
skutočnosť, že pozemok je dnes veľmi drahá
záležitosť a niektorí ľudia ho kupujú len kvôli
tomu, aby vlastnili pozemok a nemajú nutka-
nie stavať, boli v tejto zóne na začiatku urči-
té problémy. Každá stavba si totiž vyžaduje

určité predfinancovanie či úpravu pozemkov,
a do tejto fázy prípravy nebol každý z majite-
ľov pozemkov v zóne ochotný finančne ísť.
Môj pozemok je na okraji, takže som mal
určitú výhodu. Dnes sa už rozbiehajú aj ďal-
šie stavby, pomaly to tam „rastie“.
Náš dom je situovaný v rohu 6 a 1/2 árového
pozemku, takže vznikol priestor aj na záhra-
du, na ktorú sa, mimochodom, veľmi teším.
Možno sa tam nájde miesto aj na nejaké
paradajky či jahody.
Snažím sa postaviť dom, do ktorého nebu-
dem musieť dlhšiu dobu investovať. Rozho-
dol som sa pre tehlovú stavbu. Dom má byť
podľa mňa veľmi praktický a moja pôvodná
predstava o ideálnom dome bola taká, že by
to mal byť dvojpodlažný dom s dvoma det-
skými izbami a jednou spálňou pre dospe-
lých na poschodí a s jednou hosťovskou na
prízemí. Plánoval som aj garáž, nakoniec
som dal prednosť pivničným priestorom
s tým, že garáž dobudujem neskôr. Rozhodli
sme sa pre obývateľné pivničné priestory,
z ktorých bude plnohodnotný výhľad na skal-
ku, situovanú v bezprostrednom okolí domu.
Človek tak bude mať pocit, že ani nebýva
v rovinatej oblasti. 
A aký bude? Voňavý, krásny, dobrý. Každý,
kto získa v živote aspoň štyri steny paneláko-
vého bytu, vie, čo je to mať vlastné toalety,
vlastný priestor, vlastné steny, ktoré každý
na začiatku doslova „objíma“. Čím má tých
stien viac, tým viac zažíva tú divokú pohodu,
radosť z toho, že sú jeho vlastné. Ja dúfam,
že budem objímať múry nášho domu a zaží-
vať pritom samé šťastné pocity. Celý náš
domček je určite veľmi príjemný a ja sa
naň veľmi teším. Pri prvotnom formovaní

predstavy o našom dome sme sa inšpirovali
architektúrou a rozvrhnutím priestoru zo vzo-
rových montovaných domov, ktoré sme si
prezreli v Rakúsku v Modrej lagúne. Stretli
sme sa tam s progresívnymi a modernými
riešeniami, ktoré nás oslovili, a ktoré sme sa
snažili preniesť do návrhu nášho domu. Čo
sa týka farebnosti, naša predstava je bordo-
vo-šedá fasáda s bielymi oknami.

Počula som, že inklinujete k technickým
novinkám v rámci vybavenia domu? Odrazí
sa táto vaša „záľuba“ aj na vašom dome?
Andrej Bičan: Každá, a nielen technická
novinka, ktorá prichádza na trh, je väčšinou
drahšia. Ak by som do vybavenia domu dal
všetko tak, ako má byť, alebo ako by som
chcel, investícia by bola omnoho vyššia.
Napriek tomu, že vychádzam z určitého štan-
dardu vybavenia rodinného domu, ktorý je
momentálne potrebný, som však urobil
v celom dome pomerne slušné rozvody elek-
troinštalácií, takže plánujem v budúcnosti
technickú stránku domu dobudovať.
Momentálny stav nie je pretechnizovaný, čo
však možno nie je úplne štandardné, mám
tam urobený zvukový rozvod.

Čo vás teší a naopak, čo vás hnevá pri stav-
be vášho rodinného domu?
Andrej Bičan: Každá energia, ktorá sa dá
prepočítať na peniaze, keď sa objaví v nie-
čom konkrétnom, tak to človeka veľmi
napĺňa. Samozrejme, ak to konkrétne je
podľa jeho predstáv a rebríčka hodnôt. Je
to presne tá satisfakcia, ako keď si hocikto
kúpi hocičo a urobí mu to radosť. Či už
žena, keď si kúpi nové oblečenie, alebo
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Andrej Bičan: „Na stavbu sa chodím iba tešiť!“
DLHOROČNÚ TVÁR TELEVÍZIE JOJ ANDREJA BIČANA STE V POSLEDNOM ČASE MOHLI VIDIEŤ V GASTRONOMICKEJ KUCHYNI
VARÍ VÁM TO!, KDE VÁM KAŽDÝ VEČER POČAS PRACOVNÉHO TÝŽDŇA DRÁŽDIL CHUŤOVÉ BUNKY. OD FEBRUÁRA SO SVOJÍM
CHARAKTERISTICKÝM SUCHÝM HUMOROM MODERUJE NOVÚ SPEVÁCKU ŠOU LYRICS.
MOŽNO VIETE, MOŽNO NIE, ŽE ANDREJ BIČAN V TOMTO ČASE „ŽIJE“ NAJMÄ DOSTAVBOU SVOJHO NOVÉHO RODINNÉHO
DOMU. A PRÁVE TEJTO TÉME SME SA VENOVALI POČAS JEHO NÁVŠTEVY NA KÁVE V BAUMITE

NA KÁVE V BAUMITE
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muž niečo z oblasti techniky. Ide o akési
zúročovanie samotnej práce človeka. Veď
nakoniec, práve preto pracujeme, aby sme
si mohli plniť naše sny. V mojom prípade je
to momentálne každá nová časť domu,
každý materiál, pomocou ktorého môj dom
„rastie“.
Takže keď sa na stavbe „objaví“ nový mate-
riál, mám veľkú radosť a pocit, že som síce
zase minul peniaze, ale na dobrú vec. A to
ma teší. Z čoho som možno trochu smutný,
a možno nielen ja, je skutočnosť, že človek
nie je schopný vyprodukovať toľko finan-
čných prostriedkov, aby mohol niektoré veci
urýchliť, skrátka aby mohol preinvestovať
viac. V mojom prípade najmä, keď sa chcem
vybrať cestou kvalitnejších materiálov,
a potom kvôli financiám stavba stagnuje,
zabrzdí sa a ja čakám na to, kým sa potreb-
né financie doplnia z hypotekárneho úveru
alebo kým sa dopracujem na takú finančnú
hladinu, že sa môžem posunúť o kus ďalej.
Tento temporytmus vie človeka trošku
nahnevať☺.

Pán Bičan, stavba rodinného domu je
časovo náročná a vy ste pomerne pracov-
ne vyťažený človek. Ako to zvládate z tohto
pohľadu?
Andrej Bičan: Nie som človek z odboru, pra-
cujem úplne niekde inde a aj preto sa na
stavbu chodím iba tešiť. Radosť mi spôsobu-
je firma Kombiprogram Štúdio 21, ktorá
stavbu realizuje. Práve vďaka našej vzájom-
nej spolupráci sme sa spoznali aj s Baumi-
tom. 
V čase, keď som hľadal možnosti, ako stavať,
som prišiel na to, že potrebujem niekoho

s know-how. Uvedomil som si, že by som
nebol schopný sám napĺňať všetko to, čo je
potrebné. Nemám na to jednoducho čas.
Takže, naozaj sa tam chodím iba tešiť.

V akom štádiu je momentálne váš dom?
Andrej Bičan: Mám už hotovú uzavretú
hrubú stavbu, zrealizované sú interiérové
omietky, potery. Momentálne plánujeme
zrealizovať zateplenie, vymaľovať a nasťaho-
vať sa. Je to naozaj báječný pocit prísť na
stavbu svojho domu a vidieť v reáli to, o čom
ste dovtedy mohli snívať len na papieri. To
človeka naozaj veľmi poteší. 

Pán Bičan, teraz trošku z iného „súdka“.
Blíži sa leto, čas oddychu a dovoleniek.
Kam máte namierené počas tohtoročnej
letnej dovolenky?
Andrej Bičan: Na záhradku☺. Tento rok si
pravdepodobne budeme užívať náš nový
domček a budeme sa pravdepodobne
pomerne intenzívne venovať takým prácam
okolo domu, ktoré vieme urobiť sami.
Napríklad prácam v záhrade, ktorou si splní-
me náš ďalší sen.
Je tiež možné, že keď príde únava či náho-
dou akási nechuť, zbalíme sa a pôjdeme na
týždeň niekde do Chorvátska či do Talian-
ska. Alebo možno vyrazíme do Tatier, kde
máme veľa priateľov a kde chodíme vždy
veľmi radi. Dovolenky nikdy neplánujeme
dopredu.

Ďakujeme za rozhovor.
Beáta Badiarová
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4. ročník grantového programu 
„Tu sa nám páči, tu chceme žiť!“
Tento rok organizujeme štvrtý ročník spo-
mínaného grantového programu a môže-
me teda povedať, že sa stáva pevnou
súčasťou našej darcovskej stratégie.
Sme radi, že prostredníctvom tohto pro-
gramu môžeme pomôcť budovať oporné
body v našich komunitách. Vidíme, že
všetko, čo je aj vďaka našej podpore
zrealizované na verejne prístupných prie-
stranstvách, spĺňa predstavy tých, pre
ktorých to má aj inú ako úžitkovú hodno-
tu. Často je to hodnota umelecká, este-
tická, ale aj hodnota symbolická či hod-
nota presahujúca vieru, tradíciu alebo
„len“ dobrý pocit. Sme radi, že sa ľuďom
začína páčiť tam, kde žijú.

Projekty, ktoré chcete prihlásiť do 4. kola
grantového programu „Tu sa nám páči,
tu chceme žiť!“, predložte najneskôr do
23. 5. 2008 do 15.00 hod. na adresu:
Centrum pre filantropiu, 
Kozia 11, 811 03 Bratislava. 

Výsledky budú uverejnené 
od 23. júna 2008 aj na www.cpf.sk.

Už tretí rok darujeme finančné prostriedky
formou otvoreného grantového programu
s názvom „Tu sa nám páči, tu chceme žiť!“
Východiskom programu je myšlienka, že
ľudia, ktorí sa zaujímajú a chcú meniť svet
okolo seba, majú možnosť zapojiť sa do pro-
gramu a získať finančnú pomoc na usku-
točnenie zmeny v svojom okolí. Základnou
ideou programu je účasť ľudí, ktorí v danej
lokalite bývajú alebo pracujú, ich ochota
pomôcť pri premene verejného priestran-
stva svojou dobrovoľníckou prácou, mate-
riálnou pomocou, myšlienkami, nápadmi.
Tento program je o podpore ľudí, ktorí
pomáhajú pri vzniku zmysluplných, funk-
čných verejných priestranstiev – miest,
kde žijú.

V spolupráci s Centrom pre filantropiu, n.o.,
už tri roky takto podporujeme aktívnych ľudí
z celého Slovenska, ktorí chcú prispieť
k zlepšeniu svojho prostredia. Počas troch
ročníkov sme podporili sumou 1,5 mil. Sk
35 rôznych aktivít týkajúcich sa úpravy
alebo opravy existujúcich priestorov alebo
zariadení v obci (detské ihriská, staré fontá-
ny, parky...), vybudovania nových zariadení
(pódium pre ochotnícke divadlo, plochy pre
klzisko, značenie na miestnom náučnom
chodníku...) a všakovakých iných nápaditých
zlepšení verejne využívaných priestorov,
ktoré rozširujú tradície a miestne zvyklosti,
prispievajú k zvýšeniu atraktivity komunity
či regiónu a ktoré sú v súlade s trvalo udrža-
teľným rozvojom.

Tu sa nám páči, tu chceme žiť
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Podporený projekt

Zelená pre mlyn v Ožďanoch 

CHCIEŤ JE PODĽA NÁS TO NAJDÔLEŽITEJŠIE, ČO ĽUDIA POTREBUJÚ 
NA REALIZÁCIU ZMIEN. ZMIEN K LEPŠIEMU
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Tak znelo motto poroty, ktorá pod vedením
doc. Ing. arch. Branislavy Budkeovej, PhD.,
hodnotila študentské práce už IV. ročníka
študentskej architektonickej anonymnej
súťaže „Nízkoenergetické budovy“.

Cieľom súťaže, ktorú tak ako po minulé roky
vypísal Ústav konštrukcií v architektúre
a inžinierskych stavieb FA STU v Bratislave,
bolo navrhnúť nízkoenergetický individuálny
dom v podmienkach Slovenskej a Českej
republiky, ktorý by bol ekonomicky dostupný
širšej spotrebnej verejnosti.

Rozhodujúcimi kritériami, na základe kto-
rých odborná porota posudzovala jednotlivé
súťažné návrhy, boli zakomponovanie objek-
tu do prostredia, architektonické kritériá,
invenčnosť riešenia, splnenie základných kri-
térií nízkoenergetických budov podľa plat-
ných legislatívnych predpisov, vhodnosť apli-
kácie stavebného materiálu, resp. technoló-
gie, požadované krytie celkovej energie mini-
málne vo výške 20 % zo sekundárnych obno-
viteľných zdrojov energie, aplikácia pasívne-
ho alebo aktívneho využitia slnečnej energie
a preukázanie komplexnej energetickej efek-
tívnosti.

Ako to dopadlo? 
Nasledovne:

1. cena:
Bc. Vladimír TORDA, FA STU, 6. roč.
2. cena:
Bc. Michal TATRANSKÝ, FA STU, 6. roč.
3. cena:
Bc. Jana POLERECKÁ, FA STU, 6. roč.
Bc. Michal TARTAĽ, FA STU, 6. roč.

Ďalej boli udelené tri odmeny (bez poradia),
ktoré získali návrhy:
Zoltána BELOKOSTOLSKÉHO, FA STU, 4. roč.
Bc. Barbory LAJZOVEJ, FA STU, 6. roč.
Bc. Ľudovíta JELEMENSKÉHO, FA STU, 6. roč.

Uznanie získala práca Bc. Soni TÓTHOVEJ,
FA STU, 6. roč.

Študentská súťaž „Nízkoenergetické budovy“
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ŠTUDENTSKÁ
SÚŤAŽ

„ZNIŽOVANIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI JE SÍCE UŽITOČNÝM DOPLNKOM KVALITNEJ ARCHITEKTÚRY, 
ALE ROZHODUJÚCIM ASPEKTOM ARCHITEKTÚRY BUDÚ VŽDY JEJ KOMPOZIČNÉ A ÚŽITKOVÉ ATRIBÚTY. 

JE VEĽKÝM ŠŤASTÍM, AK FAKTORY ENERGIE A KRÁSY SPLYNÚ DO SYMBIÓZY.“ 

K úspešnej realizácii IV. ročníka 
študentskej architektonickej súťaže 
„Nízkoenergetický rodinný dom“ 
prispela aj naša spoločnosť.

1. cena – návrh Bc. Vladimíra TORDU 
FA STU, 6. roč.



Susedia
Krajina, ktorú sme sa vám rozhodli predstaviť
v tomto čísle nášho Baumit Journalu, nie je
pre nás, Slovákov, žiadnou exotikou. Pražský
Václavák, plzeňské pivo, hokejoví „mistři“,
staré dobré škodovky... asi niet na Slovensku
človeka, ktorého by v súvislosti s Českou repu-
blikou nenapadlo aspoň jedno z uvedeného.
A okrem toho úzko prepojené osudy celých
generácií na pozadí vrtkavých dejín 20. storo-
čia. Hoci rok 1993 začal novú kapitolu v histó-
rii Čechov i Slovákov, záujem o dianie u suse-
dov pretrval na obidvoch stranách novej hrani-
ce. Snáď preto i vás zaujme krátky pohľad
„pod pokrievku“ našej sesterskej firmy Baumit
Česká republika.

16 rokov úspešne
Český Baumit vznikol v Prahe roku 1992 ako
výhradný dodávateľ a distribútor stavebných
materiálov značky Baumit v Českej republike
a stal sa tak jednou z prvých firiem dnes
početnej a úspešnej medzinárodnej skupiny
Baumit International vôbec. Spoločnosť mala
a má zastúpenie po celom území ČR a počas
svojej histórie si vybudovala pevné miesto
v sieti popredných obchodníkov so stavebnými
materiálmi a významných stavebných firiem,
z ktorých možno menovať spoločnosti Skan-
ska CZ, Metros, Izomat Praha, Raab Karcher
Staviva, EVABAU, Tonstav Service, PRO-DOMA
a ďalšie. 
Od roku 1998 spoločnosť produkuje pastézne
prefarbené omietky a farby vo výrobnom závo-
de v Brandýse nad Labem. Dôležitým medzní-
kom v rozvoji firmy bol rok 2003, kedy český
Baumit prevzal svojho najväčšieho konkuren-

ta v oblasti sanačných omietok – spoločnosť
Bayosan ČR, a od konkurencie v oblasti SOZ
(Cemix) kúpil výrobný závod v Prahe–Čakovi-
ciach. Po dôkladnej modernizácii a nastavení
na kvalitatívne štandardy Baumit tu v lete
roku 2003 začal výrobu suchých omietkových
zmesí značky Baumit. V roku 2008 bude uve-
dený do prevádzky najmodernejší výrobný
závod na výrobu SOZ v Dětmaroviciach na
severnej Morave, vzdialený cca 30 km od
Ostravy. Firma dnes zamestnáva 175 spolu-
pracovníkov a od samého začiatku stojí na jej
čele riaditeľ Pavel Med. Ročný obrat v r. 2007
predstavoval 1,245 miliardy Kč oproti 
959 554 tis. Kč roku 2006.

Zaostrené na zatepľovanie
Český Baumit ponúka, podobne ako Baumit
na Slovensku, svojim zákazníkom celý sorti-
ment kvalitných materiálov pre fasády, omiet-
ky a potery, od samého začiatku svojej histó-
rie sa však profiluje najmä ako kompetentný
partner a dodávateľ ucelených riešení pre
obnovu (nielen) panelových domov. Vďaka
tímu odborníkov, z ktorých mnohí „vyrástli“ pri
projektovaní či realizácii panelovej výstavby
v 70. a 80. rokoch, disponuje nielen kvalitný-
mi materiálmi, ale predovšetkým obrovským
množstvom odborných vedomostí a dlhoroč-
ných skúseností, ktoré s úspechom využíva pri
poradenstve i predaji. Excelentným vysvedče-
ním je pre českých kolegov 13 miliónov m2

fasád najmä panelových domov v celej ČR,
obnovených od roku 1995 kontaktnými zate-
pľovacími systémami Baumit a predovšetkým
– tisíce spokojných obyvateľov bytov v nich. 

Na trhu stále horúco 
Situácia na českom trhu so zatepľovacími sys-
témami je podobne ako na Slovensku zložitá,
mnohí i veľkí výrobcovia sa uchyľujú z komerč-
ných dôvodov, v snahe ukrojiť čo najväčší kus
z trhového koláča, skôr k predaju jednotlivých
kľúčových komponentov (najmä lepiacich stie-
rok a povrchových úprav) než kompletných
systémov. Okrem toho je záujemcom o zate-
pľovanie na trhu k dispozícii veľké množstvo
lacných komponentov neznámeho pôvodu
a neistej kvality za veľmi nízke ceny. Situáciu
navyše komplikujú i domáci výrobcovia izolan-
tov či kotviacich prvkov, ktorí si v období
extrémneho dopytu logicky diktujú cenové
i logistické podmienky. Zachovať v tejto situá-
cii korektný a seriózny prístup k obchodným
partnerom, poskytovať koncovým zákazníkom
– majiteľom či správcom bytových domov, kva-
litný servis a zároveň atraktívne obchodné
podmienky a dosahovať pri tom i uspokojivé
predajné výsledky, vyžaduje určite nesmierne
nasadenie predajného tímu, správnu stratégiu
i istú dávku odvahy. Seriózny partnerský prí-
stup k zákazníkom však spoľahlivo funguje
ako predpoklad dlhodobého úspechu i na
českom trhu. V roku 2007 Baumit CZ predal
približne 2,7 mil. m2 kompletných kontaktných
zatepľovacích systémov (tzn. vrátane izolan-
tov, sklotextilnej mriežky, kotviacich prvkov
a ďalšieho príslušenstva) a potvrdil tak jedno-
značne svoju pozíciu lídra na trhu ucelených
riešení pre obnovu bytových domov. 

Myšlienky s budúcnosťou
Inovácia a nové nápady, ušité presne „na
mieru“ na základe požiadaviek zákazníkov –

ZAUJALO NÁS

Zaostrené na zatepľovanie
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Krajina: Česká republika

Hlavné mesto: Praha

Mena: Kč (česká koruna)

Kurz: 1 euro = 27,762 Kč (2007)

Plocha: 78 867 km2

Počet obyvateľov: 10 381 130

HDP/obyvateľa: 344 644 Kč (2007)

Hospodársky rast: 6,5 % (2007)

Zdroj: www.czso.cz

V DNEŠNOM VYDANÍ BAUMIT JOURNALU VÁM PREDSTAVÍME ĎALŠIU Z NAŠICH SESTERSKÝCH FIRIEM 
RODINY BAUMIT INTERNATIONAL – BAUMIT ČESKÚ REPUBLIKU
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Bytový dom

Prachatice

Bytový dom

Kopřivnice

Bytový dom

Praha

Bytový dom

Kolín

Bytový dom

Most

Polyfunkčný objekt

Mladá Boleslav

Bytový dom

Praha
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to je hlavná idea, ktorá sa nesie celým pôso-
bením značky Baumit i na českom trhu.
Baumit, spol. s r. o., bol v Českej republike
napríklad priekopníkom kontaktných zatepľo-
vacích systémov s keramickým obkladom.
Tieto systémy s historicky v českým zemiach
tradičnou povrchovou úpravou ponúka český
Baumit od polovice 90. rokov, a to vrátane
technickej certifikácie a obsiahleho know-how,
z ktorého, mimochodom, čerpáme vedomosti
v tejto oblasti i my na Slovensku.
Od roku 2000 sa na českom trhu s úspechom
predáva zatepľovací systém Baumit open®,
v minulom roku boli zateplené prvé objekty

s novým systémom kotvenia Baumit Lepiaca
kotva i viaceré fasády s jedinečnou samočis-
tiacou omietkou Baumit Nanopor. 
Ďalším „vynálezom“ čekého Baumitu je súťaž
Fasáda roka. Historicky sa prvý ročník tejto
súťaže uskutočnil za rok 2000 práve v Českej
republike, odtiaľ sa o dva roky neskôr rozšíril
na Slovensko a dnes, po ôsmych rokoch od
svojho vzniku, súťažia o titul kráľovnej krásy
pod krídlami značky Baumit tie najkrajšie fasá-
dy novostavieb i obnovovaných budov už v 5
krajinách Európy – okrem Českej a Slovenskej
republiky i v Poľsku, Maďarsku a Bulharsku.

Na dokreslenie pôsobenia firmy Baumit
v oblasti obnovy bytových domov v ČR priná-
šame i zaujímavý pohľad „z druhého brehu“ –
od predsedu predstavenstva bytového druž-
stva, ktoré pristúpilo v r. 2002 k obnove byto-
vého domu v spolupráci s Baumitom, a dnes,
viac než 5 rokov po zrealizovaní zateplenia,
popisuje svoje skúsenosti z obdobia realizá-
cie i pozitíva, ktoré im kvalitne zrealizovaná
obnova dodnes prináša. 
Hovorí pán Václav Chaloupecký, predseda
predstavenstva BD Bramboříkova 2996,
Praha 10 – Záhradné mesto: 

Zatepliť panelák?
„Ešte pred niekoľkými rokmi som býval
v paneláku, ktorý sa každým zafúkaním vetra
menil na komín, kde koncertovala meluzína.
Radiátory nechladli a bolo to poznať i na
účtoch za kúrenie. Keď bolo potrebné niečo
opraviť, vylepšiť, vymeniť, firma, ktorá spravo-
vala dom v mene obce, mala len jedinú odpo-
veď. Nie sú peniaze.
Na jar 1999 sme sa stali majiteľmi šedivého,
jedenásťposchodového, po rekonštrukcii vola-
júceho panelového domu. O tri roky neskôr
začala rekonštrukcia. Výmena okien, zateple-
nie, generálna oprava loggií a strechy, výme-
na vstupných dverí a zateplenie vchodu do
domu. Celkom 15 miliónov korún (českých).
V septembri 2002 bola rekoštrukcia ukonče-

ná, v októbri bola kolaudácia. 7. marca 2003
získala firma Vltavín Holding Stavební podnik,
spol. s r. o. za realizáciu rekonštrukcie nášho
domu prvú cenu v kategórii Rekonštrukcia
prefabrikovaného domu v súťaži Baumit
Fasáda roku 2002.“ 

Kvalita nie sú dotácie a zľavy
„Príprava rekonštrukcie bola vzrušujúca. 
V živote som nedostal toľko ponúk na zľavu.
V živote som nevidel toľko udivených tvárí,
keď som odpovedal, že nechcem zľavu, ale
vysokú kvalitu za dobrú cenu. Vypísali sme
výberové konanie na dodávateľa. Oslovili sme
všetkých, ktorí ponúkali zľavy, dotácie i modré
z neba. Väčšinou sa už neozvali. Vyhral Vlta-
vín Holding Stavební podnik, spol. s r. o.
Neponúkal dotácie ani zľavy, len kvalitu za
dobrú cenu a realizáciu v dobrom čase. Len
pre ilustráciu – Vltavín odmietol začať práce
v októbri, v zime by sa museli prerušiť a to by
bolo na škodu veci. Navrhol začať na jar
a akciu do jesene ukončiť. Bolo to múdre
i úsporné.“

Prekvapenie po zateplení. Milé
„Ešte pred zateplením sme namontovali na
všetky radiátory termostatické ventily. Nasta-
vili sme ich na 24 oC. Keď začali mrazy, čudo-
vali sme sa, že stupačky sú horúce, ale radiá-
tory studené. Overovali sme funkciu ventilov.

Fungovali. V bytoch bolo 24 – 25 stupňov
tepla. Certifikovaný zatepľovací systém Bau-
mit fungoval.“

Niet čo dodať?
„Zdalo by sa, že niet čo dodať. Ale je. To, že je
niečo lacné, ešte neznamená, že je to výhod-
né. Ceny energií budú trvalo stúpať, ide však
o to, aby i kvalita zateplenia bola trvalá. A to
nezabezpečí žiadna zľava. To dokáže len cer-
tifikovaný zatepľovací systém, realizovaný
skúsenou profesionálnou firmou. My sme si
overili Baumit.“

Spotreba energie na vykurovanie jedenásťpo-
schodového vežového bytového domu, Bram-
boříkova 2996, Praha 10 – Záhradné mesto

Petra Ravingerová
Spracované v spolupráci s Baumit CZ
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Vykurovacia Spotreba Spotreba Úspora
sezóna [GJ] [%] [%]
2001 - 2002
(pred zateplením) 2531 100 0
2002 - 2003 1936 76,5 23,5
2003 - 2004 1358 53,6 46,4
2004 - 2005 1450 57,3 42,7
2005 - 2006 1394 55,8 44,92
2006 - 2007 1252 49,46 50,34

Bytový dom Bramboříkova

Pôvodný stav

Bytový dom Bramboříkova

Po zateplení
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BAUMIT NA STAVBÁCH REFERENCIE

Bytový dom, Kazanská ulica

Bratislava

Administratívna budova

Šaľa

Nákupné centrum

Komárno

Administratívna budova

Nitra

Multifunkčné kultúrne 

a knižničné centrum Bratislava

Rodinný dom „Vila M“

Prešov
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Rodinný dom „Šalgovík“

Prešov

Mechanizačná fakulta SPU

Nitra

Bytový dom, „Nad lúčkami“

Bratislava

Námestie

Zvolen

Mestské vily, POS Karlova Ves

Bratislava
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Kernov dom

Bratislava

Hrad

Slovenská Ľupča

Polyfunkčný objekt „New block“

Prievidza

Kaštieľ

Vinosady

Rodinný dom

Bešeňová

Kaštieľ

Jasenica



Záhrady 
a spevnené 
plochy

Myšlienky s budúcnosťou.Baumit Info-linka: 02/59 30 33 33

Nová kvalita pre vašu záhradu
Baumit systém pre záhradné úpravy a verejné plochy prináša do všetkých záhrad a exteriérov rozma-
nitosť raja a nebeskú kvalitu. Na kladenie prírodného kameňa či betónovej dlažby do pevného lôžka
vyvinul Baumit špeciálne, vysoko kvalitné výrobky, ktoré umožňujú dosiahnuť trvalo krásne dlažby
a stabilné plochy.

rýchle a plynulé odvádzanie vody z povrchu do podložia
stabilný tvar povrchu bez rizika poškodenia vplyvom zaťaženia
bez rizika podmáčania
vysoká estetika – žiadne výkvety, trvalo vyplnené škáry bez prerastania trávou
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Súťažné otázky

1. Koľko rokov je značka Baumit na európskom trhu
stavebných materiálov?

a/ 15 rokov
b/ 20 rokov
c/ 25 rokov

2. Ako sa volá omietka, ktorá doplnila v tomto roku „rodinu
štukových omietok“? 

a/ Baumit Duo omietka
b/ Baumit GoldGips
c/ Baumit Maxima

3. Aká je charakteristická vlastnosť Baumit Drenážneho
betónu?

a/ vodopriepustnosť
b/ paropriepustnosť
c/ zvuková izolácia

Neváhajte a vyhrajte!
Jeden vyžrebovaný získa 

túto praktickú cenu!

Baumit čitateľská súťaž

✁


