
Súťažné otázky

1. Ktorý futbalový klub sa stal vicemajstrom európskeho
šampionátu súťaže Baumit Junior Soccer?

a/ FK LACF Lučenec
b/ FK ZŤS Dubnica nad Váhom
c/ FK Slovan Levice

2. Kde momentálne žije Joey Badian, jeden z najznámejších
medzinárodných grafických dizajnérov, ktorý pred 20-timi
rokmi navrhol logo Baumit?

a/ vo Viedni
b/ v USA
c/ na Floride

3. Do ktorého ročníka vstupuje prestížna súťaž 
BAUMIT FASÁDA ROKA 2008?

a/ 5. ročníka
b/ 6. ročníka
c/ 7. ročníka

Neváhajte a vyhrajte!
Jeden vyžrebovaný získa 

túto praktickú cenu!

Baumit čitateľská súťaž

✁
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EDITORIÁL

Milé čitateľky a čitatelia, 
opäť sú tu Vianoce so svojou nežnou poéziou. Zasnežená
krajina, vôňa koláčikov, pestré blahoželania, vyzdobené
stromčeky, spoločné vianočné večere... Na niečo sme ale
zabudli. K Vianociam patria darčeky. 
Minulý rok sme všetci dostali darček v podobe Schengenu.
Naplnilo sa potichu vyslovené želanie vizionára Roberta
Schumana a splnil sa jeden odveký „Slovenský sen o slobo-
de pohybu v Európskej únii“. 
Tento rok nám Vianoce prinesú Euro. Už nám chýba iba nie-
koľko dní. Naša spoločnosť Baumit sa zodpovedne pripra-
vuje na úspešný prechod na Euro. So Slovenskou korunou
sa rozlúčime dôstojne, a to rekordnými tržbami za celé
obdobie nášho podnikania na Slovensku.

Máme za sebou veľmi úspešný rok. Podarilo sa nám podľa
plánu dokončiť investície v Lietavskej Lúčke, zdarne uviesť
na trh novinky ako Baumit Nanopor omietka a Baumit
Maxima. Naše referencie sme obohatili o celý rad nových
stavieb a sanácií, čo svedčí o stálej dôvere v naše výrobky
a služby. Samozrejme, že nás táto dôvera zaväzuje, ale
hlavne je pre nás veľkou odmenou a motorom do ďalšej
práce.

V čase Vianoc, keď sa rozochvievajú struny ľudských duší,
je dobré poďakovať sa. Robím to rád a ďakujem všetkým
spolupracovníkom firmy Baumit na Slovensku, ktorí dnes
tvoria vyspelý tím, schopný veľkých výkonov. A ďakujem
Vám, milí čitatelia, partneri a zákazníci, za vašu láskavú
podporu a ochotu s nami spolupracovať. S výsledkom
nášho spoločného úsilia sa stretávame denne na uliciach
miest a obcí, v podobe nových zateplených fasád. Prispie-
vame tak k znižovaniu energetickej závislosti našej krajiny
a skrášľujeme naše okolie. Zážitok pri pohľade na novu-
čičkú fasádu domu patrí k povznášajúcim. Ak pri tom ešte
aj ušetríme za teplo, je naša spokojnosť dvojnásobná.

A teraz už len pekné čítanie a šťastné a radostné sviatky. 
Dovidenia v roku 2009.

Luboš Fussek

Luboš Fussek

riaditeľ spoločnosti Baumit
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SPRAVODAJ

„BAUMIT UNITED“

„Baumit United“ a 20. výročie značky Baumit

SALZBURGSKÝ RED-BULL ŠTADIÓN VO WALS-SIEZENHEIM SA STAL V DEŇ FINÁLE MAJSTROVSTIEV EURÓPY 2008 VEĽKOLEPOU
KULISOU VEĽKEJ NARODENINOVEJ PÁRTY. V DUCHU MOTTA „BAUMIT UNITED“ OSLÁVIL BAUMIT SPOLU S VIAC AKO 4 000

PARTNERMI A PRIATEĽMI 20. VÝROČIE ZNAČKY BAUMIT. UŽ V DOPOLUDŇAJŠÍCH HODINÁCH BOJOVALO 200 ZÁSTUPCOV 
MLÁDEŽNÍCKEHO FUTBALU Z 13 KRAJÍN EURÓPY O TITUL EURÓPSKEHO ŠAMPIÓNA SÚŤAŽE BAUMIT JUNIOR SOCCER.

Salzburg, 29. jún 2008
Mozartove mesto privítalo v poslednú júno-
vú nedeľu viac ako 4 000 partnerov a pria-
teľov spoločností Baumit z viac ako 20 kra-
jín sveta. Slovenský Baumit reprezentovalo
viac ako 200 obchodných partnerov a pria-
teľov, ktorí pricestovali 5 autobusmi zo všet-
kých kútov Slovenska. V dopoludňajších
hodinách ich čakal zaujímavý kultúrny pro-
gram, ktorého súčasťou boli okrem pre-
hliadky historického centra Salzburgu aj
návšteva soľnej bane „Salzwelten Hall-
statt“, či výlet loďou na jazere Wolfgangsee.
Podvečer nasledoval dlho očakávaný event,
ktorý nenechal nikoho chladným. Len nie-
koľko hodín pred začiatkom veľkého finále
ME 2008 Nemecko : Španielsko sa stretlo
na salzburgskom štadióne asi 200 detí
vekovej kategórie U10 z 13 krajín Európy,
aby si zmerali sily na európskom šampioná-
te súťaže Baumit Junior Soccer. 14 det-
ských tímov bojovalo o postup do veľkého
finále. Slovensko reprezentoval futbalový
klub ZŤS z Dubnice n. Váhom, víťaz národ-
ného kola Baumit Junior Soccer. 

Slovensko vicemajstrom európskeho šam-
pionátu Baumit Junior Soccer!
Do veľkého finále detskej futbalovej súťaže
sa prebojovali v silnej konkurencii rakúsky
Wiener Sportklub a slovenská ZŤS Dubnica
nad Váhom. Naši napokon podľahli 5 : 2 sil-
nejšiemu Rakúsku a stali sa tak vicemajstra-
mi súťaže Baumit Junior Soccer. Strieborné
medaile prevzali z rúk riaditeľa Baumit Slo-

vensko, Ing. Ľuboša Fusseka. „V prvom
rade sme chceli deťom sprostredkovať
neopakovateľnú atmosféru jedinečného
športového podujatia a prezentovať šport
ako silný nástroj, ktorý spája ľudí a národy,
čo sa nám aj perfektne podarilo“ povedal
Mag. Robert Schmid, konateľ Baumit Betei-
ligungen GmbH. „Bolo dojímavé sledovať,
s akým nadšením a zápalom deti bojovali.
Pre mňa to bolo porovnateľné s nadšením
a dynamikou, ktoré v sebe nesie naša
značka Baumit,“ dopľňa Dr. Wolf Klam-
merth, konateľ a spoločník skupiny Wie-
tersdorfer. 

Známa rakúska moderátorská dvojica Eve-
lyn Vysher a Alfons Haider sprevádzala

účastníkov celým večerom, ktorý bol nabitý
kvalitným programom. Okrem iných vystú-
pila mladá rakúska speváčka Missy May,
nová „vychádzajúca hviezda“ Vincent
Bueno (víťaz rakúskej súťaže televízie ORF
„Musical die Show“), bubnoví virtuózi „Dru-
matical Theatre“. Vyvrcholením večera
bolo live vystúpenie legendárnej „Hot Cho-
colate“, ktorá rozvášnila prítomných hitmi
ako „So You Win Again“ a pripravila skvelú
atmosféru pre sledovanie finálového zápa-
su z Majstrostiev Európy. O spektakulárne
veľkolepé finále večera sa svojou ohňovou
show postarali tanečníci „Phoenix Firedan-
cers“. Viac ako 4 000 hostí oslavovalo do
neskorých nočných hodín čerstvých maj-
strov Európy 2008 a náš jubilujúci Baumit.



S cieľom oceniť nezabudnuteľné športové
výsledky sa uskutočnilo v priestoroch futba-
lového štadióna FK ZŤS Dubnica nad
Váhom vyhodnotenie výsledkov európskeho
šampionátu EM Baumit Junior Soccer
2008. Jeho hlavnými aktérmi sa stali mlá-
dežníci v kategórii U10 rokov, ktorí v lete
tohto roku v rakúskom Salzburgu úspešne
reprezentovali farby dubnického futbalové-
ho klubu ako aj celého Slovenska. Medzi
14 tímami z trinástich európskych krajín
dokázali vybojovať vynikajúce druhé mies-
to, keď v jednotlivých zápasoch postupne
porazili výbery Nemecka, Poľska, Bosny
a Hercegoviny, Chorvátska, Slovinska
a Českej republiky. Po náročných stretnu-
tiach narazil náš tím na silný rakúsky celok
Wiener Sportclub, ktorému podľahol pome-
rom 2 : 5. Dubnickí mládežníci tak obsadili
druhé miesto a boli korunovaní na titul

vicemajstri Európy. Za tento výkon im bolo
v rodnom klube pripravené zaslúžené mini
– podujatie. Otvoril ho v príhovore
Ing. Tomáš Sepp, marketingový riaditeľ spo-
ločnosti Baumit, spol. s r. o., ktorý poukázal
na nezlomné úsilie mladých futbalistov
a poďakoval im v mene spoločnosti a celé-
ho slovenského futbalu. Nasledoval prípi-
tok, odovzdávanie vecných darov a pohos-
tenie. Na podujatí sa okrem detí a predsta-
viteľov spoločnosti Baumit zúčastnil aj
Peter Gergely, predseda predstavenstva
MFK Dubnica nad Váhom, a. s., a tréner
Mgr. Miloš Púček spolu s asistentom Mariá-
nom Harvilom. Deti sprevádzali rodičia
a súrodenci, ktorí sa spolu s nimi tešili
z dosiahnutých výsledkov. Po oficiálnej
časti nasledoval voľný program. Podujatie
sa ukončilo vo večerných hodinách. 

NÁŠ SPRAVODAJ
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VYNIKAJÚCE FUTBALOVÉ VÝSLEDKY, KTORÉ V LETE TOHTO ROKU DOSIAHLI MLADÍ DUBNICKÍ FUTBALISTI NA EURÓPSKOM
ŠAMPIONÁTE BAUMIT JUNIOR SOCCER, NEZOSTALI ZAPADNUTÉ PRACHOM. 

Mládežnícky futbal oslavoval európsky titul

Slovenský tím

EM Baumit Junior Soccer



Výskumnú a vývojovú základňu koncernu
Baumit predstavujú laboratóriá v centrále
spoločnosti – v rakúskom Wopfingu a Wie-
tersdorf & Peggau. Tu sa témou inovácie
zaoberá denne až 40-členný tím spolupra-
covníkov. Počas uplynulých 10-tich rokov
opustili steny laboratórií také inovatívne
produkty, akými sú Lepiaca stierka, zate-
pľovací systém Baumit open, Lepiaca
kotva či najnovšia samočistiaca omietka
Nanopor. Tu vzniká otázka ako taká inová-
cia vzniká.

Na začiatku je myšlienka
Prameňom a zdrojom každej inovácie je
myšlienka, ktorá stojí na začiatku. Myšlien-
ky a nápady sa v súčasnosti získavajú
a systematicky vyhodnocujú z oddelení pre-
daja, marketingu a laboratórií. Zo všetkých
získaných námetov a myšlienok sa vyberú
tie najzaujímavejšie. Vybrať tie najzaujíma-
vejšie tipy a zároveň odhadnúť vývojové
trendy – to je naozajstné umenie. Aby sme
odhadli, ktorý produkt bude na trhu úspeš-
ný a bude mať najlepšie šance – na to
treba byť vlastne prorokom. Úlohu tu zohrá-
va viacero faktorov: čo potrebujú naši

zákazníci, koľko sú ochotní zaplatiť za pro-
dukt? Ktorým smerom sa uberá vývoj v sta-
vebníctve? Aby sme mohli minimalizovať
možné riziká nasleduje po etape hľadania
námetov a nových myšlienok cielená fáza
analýzy navrhovaných postupov a riešení.

Systematická práca
Po zozname možných námetov a inovatív-
nych myšlienok, ktorý sa zredukuje na nie-
koľko najzaujímavejších, začína systematická
práca výskumného tímu. Peter Weissmann,
vedúci oddelenia výskumu a vývoja labora-
tória vo Wopfingu: „V tomto štádiu zoberie-
me ešte raz každý z potencionálnych pro-
jektov pod lupu. Ak dáme dohromady všet-
ky potrebné informácie, nasleduje prvá
prezentácia projektov pred vedením spoloč-
nosti. Potom nasleduje „go“ alebo aj „no go“
jednotlivých projektov.

Niekedy to trvá aj roky
Až teraz začína skutočná práca na nových
projektoch, začína sa počítať, analyzovať
a experimentovať. „Dĺžka vývoja nového
produktu závisí vo veľkej miere od konkrét-
nych požiadaviek. Niektoré vývojové projek-

ty sú zrealizované za niekoľko týždňov, iné
komplexné projekty, akým bol napríklad
výskum Nanoporu, zaberú niekoľko rokov“,
pokračuje Peter Weissmann. Dôležitým
časovým faktorom pri vývoji je čas potrebný
na pozorovanie vlastností produktu v reál-
nych podmienkach, akou bola napríklad
samočistiaca schopnosť omietky Nanopor.

Čas, trpezlivosť a disciplína
Práve v tejto etape výskumu sa narodili
úplne nové nápady a myšlienky. „Viaceré
naše vynálezy vznikli vďaka „strýčkovi
náhode“ spomínajú spolupracovníci Robert
Schmied a Barbara Wiltschi. Obaja vedú
vývojové laboratórium Baumitu v Peggau.
„Jeden z nás dostal pri vývoji spontánny
nápad ako zrealizovať jeden z pokusov
a pri testovaní sme zistili, že sme tak vlast-
ne prišli na úplne nový produkt. Takéto
situácie sú však skôr výnimkou. “Pravidlom
je systematická práca, ktorá vyžaduje veľa
času, trpezlivosti a disciplíny. Často vykoná-
va jeden spolupracovník ten istý pokus
s malými obmenami celé mesiace. Tu je
trpezlivosť často skúšaná a vydržať nie je
jednoduché. „Ak vývojové projekty trvajú
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Ako vznikajú inovácie?
VÝVOJ A VÝSKUM NOVÝCH PRODUKTOV A TECHNOLÓGIÍ MAJÚ U NÁS V BAUMITE MIMORIADNE POSTAVENIE. 

AKO VŠAK VZNIKÁ INOVÁCIA? ČO VŠETKO SA ZA ŇOU SKRÝVA? ČO VŠETKO SA MUSÍ UDIAŤ KÝM NOVÝ PRODUKT 
OPUSTÍ LABORATÓRIUM A PRÍDE NA TRH? NA TOMTO MIESTE VÁM POODHALÍME TAJOMSTVO NAŠICH VÝSKUMNÝCH 

LABORATÓRIÍ A PRIBLÍŽIME, AKO TAKÉ INOVÁCIE VZNIKAJÚ.

TÉMA ČÍSLA

AKO VZNIKAJÚ
INOVÁCIE



príliš dlho, strácame dych“, vysvetľuje Bar-
bara Wiltschi „potom nastupuje rozhodnu-
tie vedenia: projekt bude dokončený do ter-
mínu x, alebo bude zastavený.“

Ostrá skúška na stavbe
Ak nový produkt úspešne absolvoval celú
sériu testov a skúšok, ak ho výskumný tím
odsúhlasí, začína sa etapa testovania
v praxi. „Pokiaľ ideme s novým výrobkom
na trh, testujeme ho minimálne jeden rok
v tzv. skúšobnej prevádzke“, vysvetľuje Bar-
bara Wiltschi. Paralelne sa hľadajú pro-
stredníctvom partnerských spracovateľov
skúšobné stavby, kde sa novinky skúšajú
v reálnej praxi. Robert Schmied: „V tejto
etape vývoja získavame cenné informácie
a skúsenosti pre použitie a spracovanie
produktu. S týmito vstupmi a informáciami
z praxe overujeme správnosť zvolených
receptúr a robíme prípadné potrebné úpra-
vy receptúr.“

Hodina pravdy
Ak sú výsledky na skúšobných stavbách
uspokojivé a urobí sa posledná kontrola,
chýli sa proces ku koncu, alebo skôr –
začne jeho nový život. Novinka sa môže
umiestniť na reálny trh. „A new star is
born!“ Či je nakoniec inovácia úspešná,
ukáže tzv. kontrola úspešnosti. Robert
Schmied: „Sledujeme pritom celkom detail-
ne, aké ciele sme si stanovili a nakoľko sa
nám ich podarilo splniť.“

Optimalizácia zdrojov a kreativita riešení
Popri výskume a vývoji produktov majú
oddelenia výskumu a vývoja na starosti aj
dve ďalšie oblasti: podpora výrobných závo-
dov v zahraničí a optimalizácia receptúr
existujúcich výrobkov na konkrétne suroviny
(vápenec, vápenný hydrát a pod.) „Staráme
sa o bezchybnú prevádzku našich výrob-
ných závodov v zahraničí a pomáhame
s nastavením a optimalizáciou receptúr“,
približuje situáciu Peter Weissmann. Vďaka
tejto podpore bol prednedávnom otvorený
aj nový výrobný závod na suché omietkové
zmesi v Turecku, kde panuje celkom iná
klíma ako v Rakúsku či na Slovensku.
Všetky Baumit výrobky musia byť nastave-
né a optimalizované na vysokú vlhkosť
vzduchu a teplotu cca 40°C. To vyžaduje
vysokú odbornosť a kreativitu pri riešení.

Stále nové produkty
„Stanovili sme si náročný cieľ – každoročne
priniesť na trh jeden až dva naozajstné
„trháky“, prezradil Peter Weissmann. „Sta-
vebné odvetvie to od nás – ako lídrov na
trhu, očakáva a my sami to očakávame
tiež.“
Nestane sa raz, že sa nápady a nové
myšlienky „minú“? Pri tejto otázke sa naši
kolegovia z laboratórií len pousmejú: „Ak by
sme zrealizovali len 10 % našich nápadov
a myšlienok, ktorými disponujeme v súčas-
nosti, budeme mať dosť Baumit inovácií na
viac ako 10 rokov.“

Centrum Masaryčky

Trenčín

Polyfunkčný objekt

Komárno

Danube Palace

Dunajská Streda

6

TÉMA ČÍSLA

NANOPOR 
OMIETKA 
NA STAVBÁCH

Rodinný dom

Komárno
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Pred 20-timi rokmi navrhol Joey Badian,
jeden z najznámejších medzinárodných gra-
fických dizajnérov, logo Baumit. Dnes žije
rodený Viedenčan na Floride, kde sme ho
„vypátrali“ a položili mu niekoľko otázok.

Pán Badian, logo Baumit oslavuje v tomto
roku svoje 20-te narodeniny. Ako ste prišli
na červený štvorec s typografickým nápi-
som Bau-mit?
Joey Badian: Chcel som vytvoriť kompaktnú
značku, ktorá by bola už z diaľky identifiko-
vateľná, ktorá by sa dala v optimálnej veľ-
kosti umiestniť na výrobky, ktorá by mohla
byť asociovaná so stavbou. Niekde v proce-
se tvorby dizajnu značky som rozdelil slovo
Baumit na „Bau“ a „mit“ (z nemeckého:
Bau = stavba, stavať, „mit“ = s, spolu). Pre-
tože som ako typograf rád experimentoval

s písmom, napadlo mi skombinovať písme-
ná „B“ a „m“. Červený štvorec vznikol tak-
mer automaticky ako logické doplnenie
„voľného“ miesta v logu a ako potreba sil-
ného farebného signálu. Svet stavieb
musel byť podľa mňa vyjadrený symbolom
štvorca.

Mysleli ste vtedy na to, že logo Baumit sa
stane takým známym, že sa z neho stane
dokonca uznávaná medzinárodná znač-
ka?
Joey Badian: Od začiatku som veril v origi-
nalitu a silu loga. Vzhľadom na vtedajšiu
geopolitickú situáciu a dopravné náklady
som si ale netrúfal predstaviť takú širokú
medzinárodnú expanziu značky. Už niekoľ-
ko rokov po zavedení získala značka Bau-
mit v Rakúsku rovnakú známosť ako Coca-

Cola, čím získala potenciál na neskoršie
splnenie veľkých úloh.

Keď sa pozeráte na logo Baumit – ako ho
vnímate dnes?
Joey Badian: Na túto otázku sa mi odpove-
dá veľmi ťažko, pretože značka Baumit sa
stala takmer členom mojej rodiny. Keď
občas navštívim Viedeň a stretnem sa
s ním v uliciach, som na neho hrdý. Stále
ho považujem za originálny, hlasný a ľahko
spoznateľný signál s istou dávkou hravosti.
Nič nie je úspešnejšie ako úspech. A Bau-
mit sa stal úspešným jednoznačne pod
touto značkou. Netreba samozrejme zabud-
núť ani na kvalitu produktov a marketing,
ktoré hrajú v celom procese dôležitú úlohu.

Logo Baumit

Joey Badian

TÉMA ČÍSLA

LOGO BAUMIT

JOEY BADIAN: „SOM NA NEHO STÁLE HRDÝ.“
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Pri odpovedi na túto otázku začneme zdan-
livo z opačného konca – určite ste si i vy
všimli, ako rýchlo mnohé na začiatku krás-
ne zrealizované záhradné úpravy vyzerajú.
Príčinou pritom nie je ani tak nekvalitná
práca realizačnej firmy, ako skôr fakt, že
doteraz používané tradičné systémy klade-
nia dlažby majú okrem predností i svoje
obmedzenia a práve tieto obmedzenia
vedú zákonite skôr alebo neskôr k poru-
chám celého systému.

Najlacnejším a najbežnejším spôsobom
kladenia vonkajších dlažieb je kladenie
dlažobných prvkov do zhutneného štrko-
vého lôžka so zasypaním škár pieskom.
Argumentom pre tento systém je okrem 
nízkej ceny i fakt, že to „takto robí predsa
každý“. Nemožno si však nevšimnúť, že
trvanlivosť takéhoto riešenia je veľmi krát-
ka a zrealizované plochy vykazujú veľmi
skoro mnohé nedostatky:

■ strata tvaru povrchu vplyvom nerovno-
merného zaťaženia – vjazdy do garáží, frek-
ventované trasy a pod.

■ strata tvaru povrchu vplyvom podmáčania
■ prerastanie škár trávou
■ sťažená pochôdznosť povrchu kvôli šká-
ram, z ktorých sa „stratil“ piesok, použitý
na zaškárovanie

Premyslenejší systém, ktorý sa snaží
odstrániť nedostatky toho najbežnejšie-
ho, je kladenie vonkajších dlažieb na
vybetónované plochy, do malty a zaškáro-
vanie taktiež maltou, pričom ale ide
o betón či maltu vyrobenú zvyčajne priamo
na mieste – z cementu, piesku a vody.
Takto uložená vonkajšia dlažba je určite
odolnejšia voči mechanickému namáhaniu,
tiež je ale ohrozená poruchami:

■ hromadenie vody na povrchu a v sys-
téme, keďže použité materiály sú len
minimálne vodopriepustné a voda zo sys-
tému plynule neodchádza, naopak, kvôli
nízkej vodopriepustnosti sa v systéme
hromadí
■ poškodenie mrazom – voda v systéme
jednoducho zamŕza a keďže zväčšuje svoj
objem, poškodzuje systém

■ sťažená pochôdznosť v zime, keď voda
na povrchu zamrzne a vytvorí sa súvislé
klzisko
■ neestetické výkvety solí z malty – toto je
prirodzený jav spojený so všetkými bežne
používanými cementmi 

GaLa systém pre záhradné úpravy pozo-
stáva z navzájom zosúladených vrstiev
podkladného betónu, maltového lôžka
a škárovacej malty, ktorý zaručuje:
■ rýchle a plynulé odvádzanie vody
z povrchu do podložia v nezámrznej hĺbke –
podkladový betón i maltové lôžko sú vysoko
vodopriepustné a ich štruktúra navyše elimi-
nuje i kapilárne vzlínanie vlhkosti, voda sa
v systéme teda nehromadí, naopak, je
odvádzaná do bezpečnej nezámrznej hĺbky
■ stabilný tvar povrchu bez rizika poškode-
nia vplyvom zaťaženia – toto zaručuje sta-
bilná podkladná vrstva z Baumit Drenážne-
ho betónu
■ bez rizika podmáčania
■ celoročná bezproblémová pochôdznosť –
povrch zostáva rovný, nezamŕza, škáry sú
vyplnené

AJ VY STE SI UŽ POLOŽILI OTÁZKU PREČO POUŽIŤ PRE REALIZÁCIU ZÁHRADNÝCH ÚPRAV BAUMIT SYSTÉM? 
VŠAK JE O POLOVICU DRAHŠÍ AKO „KLASIKA“?

GaLa program
Systém pre záhrady a spevnené plochy 

BAUMIT PRODUKTY
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■ vysoká estetika – žiadne výkvety z malty,
trvalo vyplnené škáry bez prerastania trá-
vou – s použitím Baumit Drenážnej škáro-
vacej malty vynikne krása všetkých dlažob-
ných prvkov

Okrem toho sú tu i ďalšie výhody:

■ navzájom zosúladené produkty v systéme
■ laboratórne overené vlastnosti, certifiko-
vané výrobky
■ praxou osvedčený systém s domácimi aj
zahraničnými referenciami

Myslíme si, že je už len na rozhodnutí
zákazníka, či spojí svoju vysnívanú záhrad-
nú dlažbu so síce tradičným, ale po viace-
rých stránkach nie celkom najvýhodnejším
spôsobom kladenia s neistým výsledkom,
alebo investuje do kvalitného Baumit systé-
mu pre kladenie dlažby a umožní tak vynik-
núť jej kráse navždy.

Dôvodom bolo zatiaľ relatívne malé povedo-
mie o tejto novej produktovej skupine na jed-
nej strane a vysoká dostupnosť a flexibilita
internetu na druhej strane. Výsledkom 
je náš nový webový interfejs s názvom
www.gala.baumit.sk na ktorom nájdete pre-
hľadne zoradené všetky dostupné informá-
cie o výrobkoch a systémoch skupiny GaLa.
Kampaň na podporu GaLa programu sme
odštartovali 15. júna 2008, pričom sme
vytvorili užívateľsky príjemné imidžové intro
a pre samotnú podporu sme zvolili bannero-
vú reklamu na vybraných serveroch o stava-
ní a bývaní. 

Aké boli výsledky komunikácie? 
Po vyhodnotení kampane, ktorá trvala celý
mesiac, môžeme konštatovať, že výsledky
sú viac ako uspokojivé. Celkový počet videní
dosiahol neuveriteľných 8 446 537 videní,
čo je o 3 700 000 videní viac, ako bola
garantovaná hodnota! Počet klikov sa
vyšplhal na pekných 12 840, počet
návštevníkov dosiahol hodnotu 13 568.
Súčasťou kampane bola aj anketa spojená
s výhernou súťažou, do ktorej sa zapojilo 
2 249 súťažiacich. 

Výhercovia GaLa súťaže, 
1. kolo JÚN 2008

1. cena: Imrich Eštok, Novosad 
2. cena: Andrea Lambert, Piešťany
3. cena: Rudolf Pavlovič, Prešov 

Výhercovia GaLa súťaže, 
2. kolo JÚL 2008

1. cena: Lýdia Fehérová, Lučenec 
2. cena: Emília Korenčiaková, Varín 
3. cena: Gunter Schneider, Helcmanovce 

Výhercovia GaLa súťaže, 
3. kolo AUGUST 2008

1. cena: Jaroslav Galbavý st., Bratislava 
2. cena: Mária Klimová st., Dubnica nad

Váhom
3. cena: Marian Remeň, Partizánske 

Výherca hlavnej ceny: 
Jana Machová, Čataj

Výhercom srdečne blahoželáme!

Veríme, že úspešná komunikácia programu
GaLa pre spevnené plochy a záhradné
úpravy prispela k informovanosti o tomto
jedinečnom programe a že nasledovať budú
rovnako zaujímavé a inšpiratívne projekty
v praxi. 

Tých, ktorí ešte náš komunikačný interfejs
nenavštívili srdečne pozývame. Neváhajte
a kliknite na www.gala.baumit.sk.

BAUMIT 
PRODUKTY

GALA 
PRODUKTY

PRE PODPORU NAŠEJ NOVEJ PRODUKTOVEJ SKUPINY „GALA“ 
SME SA ROZHODLI VYUŽIŤ VO ZVÝŠENEJ MIERE KOMUNIKÁCIU CEZ INTERNET.

Internetová kampaň podporila 
nový GaLa program
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MÝTY 
O ZATEPĽOVANÍ

Mýtus alebo pravda?

Čo my na to?
Áno, aj s týmto sa v našej praxi často stretá-
vame – niektorí „majstri“ úmyselne lepia izo-
lant na podklad tak, aby pod ním vznikla
odvetrávaná vzduchová medzera, iní dokon-
ca úmyselne zabudujú do izolantu ešte
i vetracie mriežky – „len nech sa to tam
pekne vetrá!“ 

Avšak – takéto ODVETRÁVANIE je úplne proti
princípu kontaktného zatepľovacieho systé-
mu a úplne znehodnocuje celú investíciu!

Pripomeňme si teda princíp kontaktného
zatepľovacieho systému:

Správne nalepený izolant, v prípade potreby
i mechanicky ukotvený hmoždinkami, chrá-
nený výstužnou vrstvou a povrchovou úpra-
vou ochraňuje nezateplené murivo (a teda
i vnútorné priestory) pred chladom v zime
resp. pred horúčavou v lete.

A teraz si predstavte, že dáte na „dobré“
rady a zabezpečíte prúdenie vzduchu pod
izolantom!
Toho istého studeného vzduchu od ktorého
ste pôvodne chceli murivo odizolovať!
Rovnako ako pred nalepením izolantu máte
i teraz na povrchu steny pätnásťstupňový
mráz, celú investíciu ste si teda mohli ušet-
riť. Navyše – pri silnom vetre je tu reálne

nebezpečenstvo, že nárazový vietor strhne
zatepľovací systém zo steny a váš dom zos-
tane celkom bez fasády.

SPRÁVNE LEPENIE IZOLAČNÝCH DOSIEK

1. PO OBVODE „OKRAJOVÁ HÚSENICA“
2. 3 BODY V STREDE DOSKY
3. VYNECHANÉ cca 2 cm

Len správne nalepený izolant je zárukou
toho, že váš systém bude skutočne izolo-
vať a vaše peniaze sa vám vrátia v podobe
úspor na účtoch za energiu na vykurova-
nie.

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

(Dokončenie nabudúce)

Mýtus č. 6: 

„Zatepľovací systém by sa mal prevetrávať, ideálne medzi izoláciou a stenou.“

SEDEM NAJVÄČŠÍCH MÝTOV O ZATEPĽOVANÍ EXKLUZÍVNE NA POKRAČOVANIE V BAUMIT JOURNALI

PRINCÍP KONTAKTNÉHO ZATEPĽOVACIEHO SYSTÉMU

NEZATEPLENÉ MURIVO

NALEPENIE IZOLAČNEJ DOSKY

VÝSTUŽNÁ VRSTVA

ZÁKLADNÝ NÁTER

TENKOVRSTVOVÁ FAREBNÁ
OMIETKA

MECHANICKÉ KOTVENIE
HMOŽDINKAMI

1.

2.
3.
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Nové a „staronové“ tváre v Baumite

Po materskej dovolenke sa
k nám na ekonomické oddele-
nie do centrály v Bratislave vra-
cia Soňa Katrincová.

Rovnako po materskej dovolen-
ke sa do Lietavskej Lúčky vracia
Monika Štefancová na pozíciu
technické poradenstvo.

Podobne „starým“ zamestnan-
com zostáva Branislav Hulín,
ktorý prechádza z miesta sklad-
níka na post aplikačného techni-
ka pre región Žilina.

Ďalšou, nie celkom novou 
tvárou je Pavol Pagáč, ktorý
s Baumitom spolupracoval
intenzívne už v minulosti. 
Nastúpil na miesto oblastného

vedúceho predaja pre Bratislavu, kde nahradí

Rudolfa Hudeca, ktorý postupu-
je na pozíciu manažéra kľúčo-
vých zákazníkov. Pán Pagáč
absolvoval Strojnícku fakultu,
má dlhoročné skúsenosti 

so strojmi na spracovanie našich materiálov.
Niekoľko rokov mal vlastnú firmu v oblasti 
stavebníctva.

Úplne novou posilou sa stala
Zuzana Krajčová, ktorá nastúpi-
la do výrobného závodu Rohož-
ník ako technická asistentka. Je
absolventkou magisterského

štúdia, hovorí výborne po nemecky.

Radi by sme sa tiež rozlúčili
s dlhoročnou kolegyňou Helen-
kou Gustafíkovou, ktorá po tak-
mer dvanástich rokoch práce
pre Baumit odišla z ekonomic-

kého oddelenia do dôchodku.

Ani v tomto roku sme neostali nič dlžní našej,
už niekoľkoročnej, dobrej tradícii a spolu s naši-
mi najlepšími zákazníkmi sme sa 9. októbra
2008 vybrali tento krát do neďalekej Viedne.
Dôvodom bola návšteva jedinečného magické-

ho predstavenia svetoznámeho umeleckého
zoskupenia „Cirque du Soleil“, ktoré otvorilo
svoje brány aj divákom vo Viedni a predstavilo
svoj projekt s názvom „Varekai“. Viac ako
desiatka našich najlepších obchodných partne-
rov, spolu so svojimi manželkami, sa mohlo na
vlastné oči presvedčiť, že aj toto predstavenie
v réžii multimediálneho mága Guy Laliberté
z Kanady patrí k tomu najlepšiemu, čo ponúka
dnešná svetová umelecká scéna v oblasti mul-
timediálnej scénickej akrobacie. Vyše dvojhodi-
nové predstavenie nabité emóciami, farbami,
kvalitnou hudbou a neopakovateľnými akroba-
tickými a scénickými prvkami, nenechalo

v tento večer nikoho chladným. Spolu s našimi
najlepšími partnermi budeme mať ešte dlho 
na čo spomínať. 
www.cirquedusoleil.com 

V spolupráci so Slovenskou komorou architek-
tov, Slovenskou komorou stavebných inžinierov
a vydavateľstvom odbornej literatúry Jaga vyhla-
sujeme v poradí už 5. ročník súťaže BAUMIT
FASÁDA ROKA 2008. Cieľom tejto prestížnej
súťaže je trvalé presadzovanie a podpora kvali-
ty fasád novostavieb, rekonštruovaných a sano-
vaných budov na Slovensku a zároveň ocenenie
tých najlepších riešení. 
Veríme, že ani BAUMIT FASÁDA ROKA 2008
nebude len o povrchu, ale jej výsledky priblížia
širokej odbornej verejnosti invenčné riešenia
architektonických návrhov a tiež kvalitu reme-
selného spracovania konštruk-čného detailu.
Doterajšia prezentácia víťazných diel a ich auto-
rov na slávnostných galavečeroch sa stala 
nielen zaujímavou propagáciou najlepších diel
a ich tvorcov, ale slúži verejnosti aj ako cenná
inšpirácia do budúcnosti.
Posledný termín odovzdania súťažných návrhov
je 31. január 2009. 
www.fasadaroka.baumit.sk

Na predstavení svetoznámeho „Cirque du Soleil“

V DRUHOM POLROKU 2008 SME ZAZNAMENALI NIEKOĽKO ZMIEN V OSADENSTVE NAŠEJ
SPOLOČNOSTI. RADI BY SME ICH TOUTO CESTOU PRIVÍTALI A POPRIALI IM VEĽA ÚSPECHOV.
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NAŠE STAVBY

Meštiansky dom 
na Rudnayovom námestí
DOM NA RUDNAYOVOM NÁMESTÍ Č. 4 STOJÍ MEDZI MÚRMI BÝVALÉHO 
STREDOVEKÉHO OPEVNENIA MESTA PRI KATEDRÁLE SV. MARTINA 
V BRATISLAVSKEJ ČASTI STARÉ MESTO. DOM VZNIKOL V OBDOBÍ BAROKA 
VSTAVANÍM DO ZACHOVANÝCH KONŠTRUKCIÍ MESTSKÝCH HRADIEB V PRIAMOM
DOTYKU S VYDRICKOU MESTSKOU BRÁNOU. JEJ ZVYŠKY, SPOLU S POMERNE 
VEĽKÝM TORZOM MURÍV HLAVNEJ HRADBY A PARKANOVÉHO MÚRA, SA STALI
SÚČASŤOU OBVODOVÝCH STIEN MEŠTIANSKEHO DOMU. 

Zložitá materiálová a technologická
situácia
Hillebrandtová regulácia námestia do
súčasnej podoby sa domu dotkla najmä
tým, že sa v jeho pravej časti odhalil asi
4 m dlhý a 1,2 m vysoký bývalý základ stre-
dovekého mestského obranného múra,
ktorý sa stal súčasťou exteriérovej fasády.
Objekt bol počas svojej existencie niekoľko-
krát upravovaný – úpravy sa týkali vnútor-
nej dispozície, prerážania a zamurovávania
otvorov, budovania komínov a neskôr aj
stavebno-technických rozvodov a zariadení.
Fasád sa dotkli najmä zmeny vonkajších
otvorov, vedenie komína v ploche východ-
nej fasády, zásahy vyrovnávajúce nerovno-
mernú plochu fasády do približnej roviny
a podobne. Výsledkom spomenutého zloži-
tého vývoja domu bola napokon dnešná
komplikovaná materiálová a technologická
situácia.

Stav kultúrnej pamiatky
Budova meštianskeho domu bola užívaná
približne do polovice 80. rokov 20. storočia.
Hlavnou funkciou horných podlaží bolo
bývanie. Nachádzali sa tu 4 byty – po dva
na každom podlaží. Na prvom poschodí
vľavo sa v roku 1931 narodil významný slo-
venský technológ doc. Makýš st. V prednej
časti parteru bola zachovaná obchodno-
služobná funkcia – predajňa ovocia a zele-
niny (predtým minimálne dve generácie

práčovňa), v zadnej časti parteru boli indivi-
duálne sklady obyvateľov. Po vysťahovaní
a po vykonanom pamiatkovom výskume
bol objekt daný do stavebnej obnovy.
Počas prác sa podarilo dom – kultúrnu
pamiatku chránenú zákonom, závažným
spôsobom poškodiť. Bol zničený pôvodný
krov, stropy, väčšina klenieb, stratili sa
nástupné schody do prvého podlažia, zniči-
li okenné a dverné výplne, ťažko poškodili
omietky – žiaľ, prax typická pre „pamiatko-
vú obnovu“ 80. tych rokov u nás. Výstupom
stavebných prác boli ale aj nové zastreše-
nie budovy, nové nadstrešné komínové
telesá, pozdĺžna aj priečna stabilizácia
ťahadlami zavŕtanými do hmoty múrov,
nové železobetónové stropy a podobne. To
budove síce technicky pomohlo - treba si
však uvedomiť, že podstatou pamiatkovej
obnovy nie je stavať dom znovu, ale chrániť
autentickosť materiálov a konštrukcií. A tie
v 100 % havarijnom stave neboli. V 90.
rokoch 20. storočia boli práce na budove
výrazne spomalené, až zastavené. V prie-
behu týchto a nasledujúcich rokov prišlo
k ďalšiemu chátraniu najmä fasády a vnú-
torných priestorov. Vnútro budovy sa napo-
kon muselo chrániť drastickým zamurova-
ním okenných a dverných otvorov. V priebe-
hu znovu rozbehnutej obnovy domu
v posledných rokoch boli opravené nové
poškodenia strešného plášťa, stabilizova-
né, resp. premurované časti rozpadávajú-

ceho sa tehlového muriva, doplnené niek-
toré poškodené a zničené úseky pôvodné-
ho kamenného mestského múra, omietnu-
té interiéry, natiahnuté vnútorné rozvody,
osadené okenné výplne, realizované čias-
točné odvlhčenie prízemia a podobne.

Rekonštrukcia fasády
Pri výbere systému na rekonštrukciu exte-
riérovej omietky – fasády (realizovaná
v rokoch 2007 – 2008), ktorá bola praktic-
ky skoro kompletne zničená a zhotovovala
sa znova, bolo stanovené široké spektrum
kritérií, ktoré sú z hľadiska zabezpečenia
požadovanej kvality dôležité. Vzhľadom na
veľmi zlý stavebno-technický stav a rozsiah-
lu deštrukciu pôvodných materiálových
a konštrukčných situácií sa spracovatelia
expertízy rozhodli nepristúpiť k dielu len
ako k zachovalej stavebnej starožitnosti,
ale otvoriť priestor aj na využitie moder-
ných stavebných materiálov a technológií
ich spracovania. Vzhľadom na veľmi rôzno-
rodý stav a kvalitu podkladu fasády, ktorý
predstavoval značné technologické riziko
a požiadaviek staviteľa, ktorý sa nechcel
púšťať do tradičnej výroby omietkovej
zmesi priamo na stavbe, sa spracovatelia
rozhodli upustiť od použitia tradičných sta-
vebných materiálov a technológií ich spra-
covania, a opreli sa o overené moderné
systémy, ktorých navrhovanie aj spracova-
nie do budovy síce vnieslo nový prvok, ale

Report zo stavby
Názov stavby: Meštiansky dom 
na Rudnayovom námestí č.4
Lokalita: Bratislava
Investor: 
Architekt/Projektant: Ing. Oto Makýš, PhD.
Realizátor: Sarpo, a. s.
Použité materiály Baumit:
Prednástrek SV 61
Jadrová sanačná omietka SP 64 G
Sanačná omietka SP 64 P 
Sanačná vyrovnávacia malta SG 68
Sanačná škárovacia malta SFM 89
Baumit Izolačná malta 
Baumit Prednástrek
Baumit Termo omietka + 
Baumit Sklotextilná mriežka Premium 
Baumit Vyrovnávacia stierka + 
Baumit Silikátová farba

Andrej Droják
regionálny zástupca, Bratislava
drojak@baumit.sk
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zároveň bolo technologicky podrobne pre-
pracované, čo predstavovalo menšie reali-
začné riziko. Z dôvodu čo najbližšieho
materiálového priblíženia sa pôvodným rie-
šeniam fasády budovy, dobrých stavebno-
technických charakteristík produktov, dlho-
dobo overenej technológie spracovania
a jednoduchej dostupnosti na trhu sa spra-
covatelia rozhodli odporučiť staviteľovi
a investorovi predovšetkým použitie pro-
duktov vyvinutých pôvodne podľa požiada-
viek pamiatkovej obnovy v Nemecku – pro-
duktov firmy Bayosan (dnes Baumit-Bayo-
san). Investor sa však rozhodol pre inú
variantu, ktorá bola síce viac pamiatkarsky
kompromisná, ale akceptovateľná. Po tech-
nologickej stránke bola samozrejme plne
vyhovujúca. 

Tri technologické celky
Celá rekonštrukcia bola rozdelená na tri
samostatné technické celky. Prvý celok

predstavovalo riešenie zavlhnutej a zasole-
nej časti parteru budovy použitím sanačné-
ho omietkového systému v skladbe: kotvia-
ci prednástrek hmotou SV 61, jadrová
sanačná omietka SP 64 G (cca hr. 3,5 – 4
cm) a sanačná omietka SP 64 P (cca hrúb-
ka 1 – 1,5 cm). Na vyrovnanie nerovností
sa použila Sanačná vyrovnávacia malta
SG 68. Styk fasády s terénom bol utesnený
Baumit Izolačnou maltou. Druhý celok
predstavovalo omietnutie ostatných častí
fasády v nasledujúcej skladbe: Baumit
Prednástrek, Baumit Termo omietka + Bau-
mit Sklotextilná mriežka Premium. Na
získanie jednotného vzhľadu celej omieta-
nej fasády bol celok prestierkovaný Baumit
Vyrovnávacou stierkou a natretý závereč-
ným farebným náterom Baumit Silikátovou
farbou, v súlade s pokynmi pamiatkarov.
Špecifickým problémom obnovy fasády
meštianskeho domu bola existencia zvyš-
kov kamenného mestského opevnenia.

Riešenie sa sústredilo na preškárovanie
pôvodného aj nového kamenného muriva
rovnakou škárovacou hmotou, ktorá je
kompatibilná s kamenným murivom, paro-
priepustná a schopná zachytávať vodoroz-
pustné soli. Navrhnutá bola sanačná škáro-
vacia malta Baumit SFM 89.

Zámerom pamiatkovej obnovy domu na
Rudnayovom námestí bolo vrátiť budove
pôvodný vzhľad z doby barokovej vstavby
objektu medzi mestské múry. Budova je
dnes obnovená, fasáda vynovená. Práca
všetkých zúčastnených, včítane pamiat-
karov a odborníkov z firmy Baumit, sa
tým však nekončí. Nasledujúce roky bude
fasáda budovy pozorne sledovaná najmä
preto, aby bolo možné kvalitu obnovy
vyhodnotiť aj s odstupom času. 

Ing. Oto Makýš, PhD.
Vedúci riešiteľ expertízy 
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Report zo stavby

Názov stavby: Hotel Legend

Lokalita: Dunajská Streda

Investor: Miklós Mátyás

Architekt/Projektant: 

Palladio ateliér, Komárno

Realizátor: Agim, s. r. o., Komárno

Zastavaná plocha: neudaná

Úžitková plocha: neudaná

Použité materiály Baumit:

Baumit Gletovaná omietka

Zatepľovací systém Baumit EPS +

Baumit Silikónová omietka

Peter Sziráczki
vedúci predaja, región Západ
sziraczki@baumit.sk
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Report zo stavby

Názov stavby: Rodinný dom

Lokalita: Trenčianske Stankovce

Investor: Dušan Pevný

Architekt/Projektant: neudaný

Realizátor: Monolit Slovakia

Zastavaná plocha: neudaná

Úžitková plocha: neudaná

Použité materiály Baumit:

Baumit MVS 25

Baumit Poter

Zatepľovací systém Baumit EPS +

Baumit Silikónová omietka

Milan Šuster

regionálny zástupca, Trenčín

suster@baumit.sk
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Report zo stavby

Názov stavby: Bytový dom Cassalle,

Prednádražie II

Lokalita: Trnava

Investor: KP Development

Architekt/Projektant: Ing. arch. Kmety

Realizátor: EKZ plus, s. r. o., Bratislava

Zastavaná plocha: neudaná

Úžitková plocha: neudaná

Použité materiály Baumit:

Baumit MM 50

Baumit MVS 25

Zatepľovací systém Baumit EPS + 

Baumit Silikátová omietka

Pavol Ulický
regionálny zástupca, región Západ
ulicky@baumit.sk

Report zo stavby

Názov stavby: Apartmánové domy

Lokalita: Donovaly

Investor: neudaný 

Architekt/Projektant: neudaný 

Realizátor: Grenstave, s. r. o.

Zastavaná plocha: neudaná

Úžitková plocha: neudaná

Použité materiály Baumit:

Baumit Liaty poter CSFE 225

Baumit MVS 25

Zatepľovací systém Baumit EPS

Minerálny zatepľovací systém Baumit + 

Baumit Silikátová omietka

Martin Zatloukal

regionálny zástupca, región Stred
zatloukal@baumit.sk



Pán Lančarič, mohli by ste našim čitate-
ľom v krátkosti predstaviť spoločnosť Sta-
vebniny Monolit?
Miloš Lančarič: Naša spoločnosť vznikla
v decembri 2001. Sídlime na okraji obce
Trenčianske Stankovce pri hlavnej ceste
medzi Drietomou a Bánovcami nad Bebra-
vou pod spomínaným názvom Stavebniny
Monolit. Zaoberáme sa predajom staveb-
ných materiálov pre hrubú stavbu
a povrchové úpravy, to znamená omietka-
mi, potermi a tepelnými izoláciami.

Ako hodnotíte vzájomnú spoluprácu 
so spoločnosťou Baumit?
Miloš Lančarič: Spolupráca so spoločnos-
ťou Baumit je výborná, hlavne v oblasti
komunikácie s obchodnými a technickými
poradcami spoločnosti Baumit, ktorí sú
vždy ochotní v reálnom čase a tiež zodpove-
dajúcej kvalite poradiť. Naša spolupráca 
so spoločnosťou Baumit funguje od samého
začiatku založenia firmy v roku 2001.

Pán Lančarič, v čom, podľa Vás, tkvie
úspech firmy v súčasnom konkurenčnom
prostredí na poli distribúcie stavebných
výrobkov? Aká je vaša obchodná straté-
gia?
Miloš Lančarič: V prvom rade je to určite
dobrý prístup k zákazníkovi, kvalitné odbor-
né poradenstvo v odbore stavebníctva a sa-
mozrejme kvalitné materiály. Našou úlohou
je vždy vyjsť zákazníkovi v ústrety v každom
smere a dokázať mu poradiť.

V akej oblasti vidíte možnosť zlepšenia
vzájomnej spolupráce?
Miloš Lančarič: Ako som už vyššie spome-
nul, vzájomná spolupráca s vašou spoloč-
nosťou je na dobrej úrovni. Snáď by sme
ocenili väčšiu pružnosť pri vybavovaní
reklamácií ohľadne zle spracovateľných
materiálov dodávaných v sile.

Ďakujeme za rozhovor.

Staviame, rekonštruujeme, obchodujeme
SPOLOČNOSŤ STAVEBNINY MONOLIT, S. R. O. , JE JEDNÝM Z NAŠICH VÝZNAMNÝCH PARTNEROV V OBLASTI PREDAJA STAVEBNÝCH
MATERIÁLOV. VÝRAZNÝM DIELOM SA PODIEĽA NA UVÁDZANÍ VÝROBKOV BAUMIT DO ŽIVOTA. PONÚKA ŠIROKÝ SORTIMENT 
PRODUKTOV, KTORÉ SLÚŽIA PRE REALIZÁCIU HRUBÝCH STAVIEB A POVRCHOVÝCH ÚPRAV. ING. MILOŠA LANČARIČA, RIADITEĽA 
A KONATEĽA SPOLOČNOSTI V JEDNEJ OSOBE, SME SA OPÝTALI NA SPOLUPRÁCU S NAŠOU SPOLOČNOSŤOU.
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Nielen stavebniny

MONOLIT Slovakia, s. r. o., je tiež staveb-
nou spoločnosťou. Bola založená v roku
1995. Pracovníci spoločnosti MONOLIT
Slovakia, s. r. o. majú skúsenosti s reali-
záciou stavieb na Slovensku, v Čechách,
Nemecku či Ukrajine. Na Slovensku
doteraz realizovali viac ako 170 stavieb
rôzneho druhu i objemu, v Čechách viac
ako 40. 

V začiatkoch sa spoločnosť špecializova-
la na zhotovenie monolitických železobe-
tónových konštrukcií s použitím systémo-
vých debnení. Postupne rozširovala roz-
sah svojej pôsobnosti a v súčasnosti sa
zaoberá realizáciou bytových, občian-
skych a priemyselných stavieb na Slo-
vensku, a to formou komplexnej dodávky
stavebného diela ako vyšší dodávateľ
stavby, alebo formou subdodávky časti
stavby. 

Pri zabezpečovaní komplexných dodávok
stavebných diel na kľúč ako vyšší dodá-
vateľ spoločnosť MONOLIT Slovakia spo-
lupracuje s vybranými stálymi a osvedče-
nými subdodávateľskými partnermi. Od
roku 2004 spoločnosť realizuje vlastné
investičné projekty súvisiace s výstavbou
a predajom bytov, ďalej výstavbou, pre-
dajom a prenájmom nebytových priesto-
rov. Dôležitým článkom výrobného pro-
gramu spoločnosti sú vlastné investičné
projekty a ich následné zhodnotenie.

NAŠI PARTNERI
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Centrum Masaryčky

Trenčín

Malý Zimný štadión

Trenčín

AB Monolit Slovakia

Trenčín

DAPA

Trenčín

Obytný dom, pod Brezinou

Trenčín



Telefonáty, e-maily, osobné návštevy v poraden-
ských centrách, poradenstvo pri návrhu zate-
pľovacích systémov či farebnosti fasád, seminá-
re, školenia, technické podklady, spolupráca
s predajným tímom pri riešení technických pro-
blémov zákazníkov – to je len veľmi zjednodu-
šený výpočet toho, čo všetko sa denne „preme-
lie“ cez ruky našich kolegov. 
V nasledujúcich riadkoch sa dočítate, ako vidia
svoju prácu nielen oni sami, ale i tí, ktorí ich
služby využívajú pri svojej práci, teda naši
zákazníci či kolegovia z vonkajšieho predaja. 

Technické poradenstvo o technickom pora-
denstve
■ „Technické poradenstvo Baumit je pre mňa
takpovediac „srdcovka“, na tejto pozícii som
totiž v roku 1996 v Baumite začínala. V tých
časoch som zákazníkom predovšetkým radila,

ktorý produkt je na čo vhodný
a koľko stojí, dnes to však
majú kolegovia omnoho zloži-
tejšie – náš sortiment je
dostatočne známy a zákazní-
ka oveľa viac zaujímajú špe-

ciálne riešenia, technické detaily a niekedy aj
naozaj extrémne možnosti použitia. Kým
v začiatkoch stačilo byť v telefóne slušný
a hneď sme boli najlepší široko-ďaleko, dnes
musí byť úsmev a ochota samozrejmosťou
a zákazník očakáva i určitú kvalitu a rýchlosť,
s akou Baumit zareaguje. Marketingoví mágo-
via tomu hovoria „prísľub značky“, ja ako člo-
vek, ktorý za technické poradenstvo zodpove-
dá, som presvedčená, že práve vynikajúci ser-
vis a spoľahlivé poradenstvo je to, čo rozhodne
o našom úspechu i v ťažkých časoch.“
Petra Ravingerová, produkt manager

Poradenské centrum Bratislava 

■ „Na technickom poradenstve pracujem už tri
a pol roka. Práca na tomto oddelení pre mňa
predstavuje ideálne prostredie, v ktorom sa
spája svet techniky a kontakt s ľuďmi. Svoju
prácu chápem ako službu pre koncového zákaz-
níka, a tiež ako technickú podporu pre kolegov
z predajného tímu. Kvalitné technické poraden-
stvo je v súčasnosti tou povestnou čerešničkou
na torte, ktorá posúva firmu dopredu. Profesio-
nálny a súčasne individuálny prístup, rýchle služ-
by, kvalitné vedomosti, a v neposlednom rade
kvalitní ľudia, to sú dôležité benefity, ktoré pora-
denstvo udržiavajú na úrovni. Práca s ľuďmi pri-
náša, samozrejme, veľa podnetných a často krát
aj úsmevných situácií. Dúfam, že tie ma čakajú
aj na mojej blížiacej sa MD.“ 
Beáta Badiarová, badiarova@baumit.sk
Kontakt: 02/59 30 33 67

■ „Technické poradenstvo je pestrá práca
s ľuďmi, pre ktorých hľadáme vhodné riešenie
a maximálne sa im snažíme vyjsť v ústrety.
Pomoc pri výbere farebného riešenia fasády –
pri ktorom sa budova vníma a rieši ako jedineč-
ný objekt osadený do konkrétneho prostredia,
v ktorom slúži konkrétnym ľuďom a na základe
toho sa vyberá fasáda šitá na mieru. Zadosťuči-
nením býva okamih, keď náhodne natrafím na
zrealizovaný objekt – fasádu, pri ktorej sme hľa-

dali so zákazníkom najvhodnejšie riešenie a to
riešenie sa v skutočnosti ukáže ako naozaj
dobré. Veľmi pozitívne vnímam aj spätnú väzbu
od zákazníkov – jednoduché poďakovania za
informácie, rady, pomoc pri riešení a hlavne
spokojnosť po zrealizovaní fasády.“
Katarína Senderáková, senderakova@baumit.sk
Kontakt: 02/59 30 33 33

■ „Som technik a táto práca ma stále baví.
Zaujíma ma riešenie technických problémov
a hľadanie nových ciest pri riešení detailov
alebo špeciálnych skladieb našich systémov.
Teší ma, že sa občas môžem podieľať i na
objasňovaní sporných reklamácií, či na odbor-
nom raste našich mladých kolegov. Jedným
z najsilnejších momentov som zažil na galave-
čere Fasády roka, keď mi pri preberaní ceny
zástupca spoločnosti Mramor verejne a menovi-
te poďakoval za poradenstvo a technickú
pomoc pri riešení obnovy dlažby na viacerých
plochách v centre Bratislavy, ktoré realizovala ich
spoločnosť. Bol to pre mňa hrejivý pocit, že pre
našich zákazníkov je dôležité správne technické
riešenie a sú za takýto druh pomoci vďační.“
Juraj Bakalár, bakalar@baumit.sk
Kontakt: 02/59 30 33 61

■ „Na technickom poradenstve pracujem tak-
mer rok. Som rád, že som mohol naviazať na
moje predchádzajúce pracovné skúsenosti,
ktoré som získal ako prípravar stavby. Na mojej
práci sa mi páči najviac to, že mi poskytuje prie-
stor naučiť sa veľa o stavebných materiáloch,
ich vlastnostiach a použití. A to nielen teoretic-
ky ale tiež prakticky. Následne môžem získané
vedomosti využívať pri mojej každodennej práci
a tiež v súkromí. Som totiž veľkým domácim
kutilom☺.“
Miroslav Stano, stano@baumit.sk
Kontakt: 02/59 30 33 52

NA TOMTO MIESTE JOURNALU VÁM PRAVIDELNE PREDSTAVUJEME KOLEGOV Z JEDNOTLIVÝCH ODDELENÍ NAŠEJ FIRMY.
PRAVDEPODOBNE MÁTE POCIT, ŽE TECHNICKÉ PORADENSTVO, O KTOROM BUDE REČ DNES, NIE JE POTREBNÉ NIJAKO
ZVLÁŠŤ PREDSTAVOVAŤ, VEĎ KOLEGOVIA Z TOHTO ODDELENIA SÚ PREDSA DENNE V KONTAKTE S MNOŽSTVOM Z VÁS...

Keď sa v Baumite povie technické
poradenstvo...
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Možno ste už zaregistrovali, že sme v októbri
opätovne uviedli do prevádzky naše poraden-
ské pracovisko neďaleko Žiliny. Po takmer troj-
ročnej prestávke, avšak v úplne nových, moder-
ných priestoroch v novej administratívnej budo-
ve nášho výrobného závodu v Lietavskej Lúčke
nájdete, podobne ako v Bratislave, inšpiratívny,
pokojný priestor pre odborné konzultácie, všet-
ky tradičné Baumit služby vrátane poradenstva
pri návrhu zatepľovacích systémov či farebnom
riešení fasád, fyzické vzorky všetkých Baumit
farieb a štruktúr – a predovšetkým, milý
a ústretový prístup našej kolegyne. Chcete sa
o tom presvedčiť na vlastnej koži – kontaktujte
naše poradenské centrum v Lietavskej Lúčke!

Poradenské centrum Lietavská Lúčka 
■ „Mám rada živý kontakt s ľuďmi, ktorí navští-
via naše poradenské centrum v Lietavskej
Lúčke. Najmä v súvislosti s farebným riešením

fasády mnohí prichádzajú
s ťažkou hlavou. Je fajn vidieť
ich odchádzať spokojných
a rozhodnutých. Niekedy býva
dôvera v náš odborný úsudok
aj úsmevná. Spomínam si na

zákazníka, ktorý sa potreboval uistiť, že Grano-
por omietka sa rok po uplynutí doby skladova-
teľnosti naozaj nedá použiť. Priniesol vedro so
zvyškami materiálu do mojej kancelárie a čo
nasledovalo po jeho otvorení, asi nie je potreb-
né vysvetľovať, pokiaľ teda poznáte „arómu“
starej akrylátovej omietky ...“
Monika Štefancová, stefancova@baumit.sk
Kontakt: 041/507 66 51

Ako to vidia naši zákazníci
■ „Technické poradenstvo - to je pre mňa kom-
plexná ponuka služieb odborných pracovníkov,
ktorá v sebe zahŕňa technickú podporu, pora-
denstvo na stavbe a v neposlednej rade servis.
Táto technická pomoc je vždy spojená s urči-
tým pracovníkom – vždy, keď potrebujem
pomoc, či už ja alebo niektorý z našich zákazní-

kov, presne viem, kto mi dokáže pomôcť, pora-
diť alebo určiť najlepšie rieše-
nie. Mohol by som toho napí-
sať veľmi veľa, technické
poradenstvo je však predo-
všetkým o ľuďoch. Správni
ľudia na správnom mieste –

a tí, ktorí majú v Baumite v popise práce tech-
nické poradenstvo, takí určite sú.“
Grigeľ Marián st.
Stavebniny Grigeľ, Námestovo 

■ „Som rád, že na súčasnom slovenskom sta-
vebnom trhu pôsobia aj spoločnosti, ktoré sa
nesnažia len predávať svoje produkty za každú
cenu, ale vedia tiež poradiť pri rôznych technic-

kých problémoch. Služby spo-
jené s technickým poraden-
stvom spoločnosti Baumit mi
často krát pomohli pri opti-
málnom riešení rôznych sta-
vebných detailov. Telefónne

číslo na poradenské centrum v Lietavskej
Lúčke mám od roku 2004 stále uložené
v pamäti telefónu a teším sa, že ho môžem
opäť používať.“
Ing. Juraj Solár
realizačná firma MATE, s. r. o., Žilina

Poradenské centrum Lietavská Lúčka opäť a po novom!
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Predajný tím o technickom poradenstve
■ „Technické poradenstvo vnímam ako oddele-
nie, kde sa spájajú odborné znalosti s ústreto-
vým prístupom k zákazníkovi, miesto na ktoré

sa môžu naši zákazníci obrátiť
so všetkými otázkami či pro-
blémami. Zvlášť oceňujem
pomoc fasádneho štúdia
zákazníkom, ktorí ani tesne
pred začatím realizácie neve-

dia, aký odtieň chcú na svoju fasádu. Pri osob-
nej návšteve si pochvaľujú možnosť vidieť naži-
vo jednak vzorky odtieňov a štruktúr v dostatoč-
ne veľkom formáte, jednak počas konzultácie
priamo v počítači meniť varianty farebného rie-
šenia fasády.“
Pavol Ulický, regionálny zástupca Trnava

■ „Technické poradenstvo Baumit je pre mňa
taká pomyselná nemocnica. Ľudia väčšinou pri-

chádzajú, až keď majú pro-
blém. Občas musia chvíľu
počkať, nakoniec však ich pro-
blém vyriešia a nič za to
nechcú. Pracujú tam ľudia pre
ľudí...“

Branislav Majerčík, regionálny zástupca Poprad

■ „Technické poradenstvo – to je podľa mňa
pridaná hodnota k našim produktom, dnes už

pre nás samozrejmý servis,
ktorý uspokojí aj náročnejších
zákazníkov. Taktiež istota pre
nás v priamom predaji, že
každá otázka zákazníka bude
zodpovedaná. Za obzvlášť

veľké plus považujem naše farebné štúdio. Cel-
kovo je pre mňa technické poradenstvo tím
ľudí, ktorí pružne a promptne reagujú na otázky
zákazníkov a zároveň mi spätne sprostredkúva-
jú i informácie od ľudí zo stavebnín, investorov
či realizačných firiem.“
Rastislav Ščepka, regionálny zástupca Bratislava

Váš názor je pre nás dôležitý
Podeľte sa s nami o vaše pripomienky a nápady. 
Kontakt: Petra Ravingerová, produkt manager
ravingerova@baumit.sk

S ochotnou podporou našich zákazníkov 
a kolegov spracovala Petra Ravingerová

NÁŠ TÍM

TECHNICKÉ
PORADENSTVO



Pán Bako, čím je pre vás rekonštrukcia
Bratislavského hradu zaujímavá?
Jozef Bako: Je to predovšetkým mohutnosť
všetkých konštrukcií, ktorá v každom z nás
vyvoláva prirodzenú úctu k jej tvorcom –
našim predchodcom. Táto je neustále doto-
vaná novými nálezmi, doposiaľ skrytými pod
vrstvami omietok, prvkami stavebného
a funkčného riešenia v minulosti, či prestav-
bami v stáročnej histórii tejto dominanty, ku
ktorým dnes tak pracovníci výskumu ako aj
reštaurátori po stáročiach opäť pristupujú.
Navyše je to aj blízky vzťah k tejto dominan-
te, ktorá vo mne predstavuje domovinu,
rodisko. Určite to opakovane poznávajú
a preciťujú všetci, najmä tí, ktorí sa vracajú

späť do vlasti po dlhších cestách v zahraničí
a už z diaľky hľadajú jej kontúry – lebo teraz
sú už opäť doma.
Po odbornej stránke je to však veľmi zložité
riešenie zabezpečenia čiastkových požiada-
viek budúcej prevádzky s jestvujúcimi danos-
ťami časti hradu. Samozrejme, momentálne
sa pohybujeme v hraničných situáciách úrov-
ne poznania technických a realizačných
možností, ktoré vyplývajú len z úzkeho okru-
hu špecializovaných odborných činností
vlhkostnej sanácie a jestvujúceho stavu. 

Čo je vlastne podstatou rekonštrukcie?
Jozef Bako: Podrobnejšiu a presnejšiu odpo-
veď by na túto otázku určite dal generálny
projektant – architektonická kancelária
Bouda a Masár. Všeobecne však možno
odpovedať, že ide o komplexnú obnovu
objektu a areálu, ktorej cieľom je vyššia kva-
lita využitia v prospech celej spoločnosti,
v neustále rastúcich požiadavkách a nároč-

nosti, pri maximálnej snahe o zachovanie
každej dostupnej informácie a materiálovej
bázy tohto tak významného dedičstva.

Pán Bako, aké technologické postupy sa
budú realizovať pri tejto rekonštrukcii?
Jozef Bako: O tom, ako sa stavalo v minulos-
ti, aká materiálová báza bola využívaná, je
téma na niekoľko samostatných blokov.
Možno však povedať, že ide predovšetkým
o konštrukcie najmä z kameňa a zmiešané-
ho muriva, ktoré dosahujú hrúbku niekoľko
metrov. Tomu je podriadený aj samotný spô-
sob rekonštrukcie. Dominantné postavenie
tu, samozrejme, zastáva Úrad pamiatkovej
ochrany, ktorý spolu s investorom všetky
technologické postupy podrobne skúma
a schvaľuje. Samostatná realizačná práca
generálneho dodávateľa - Váhostavu je však
aj potom neustále spojená s celým radom
špecialistov a odborných profesionálov zo stra-
ny dotknutých účastníkov stavebnej činnosti.
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Jozef Bako: „Vzájomnú spoluprácu pokladám za veľmi príkladnú.“

BRATISLAVSKÝ HRAD JE NAJDÔLEŽITEJŠÍ A CENTRÁLNY HRAD V BRATISLAVE. JE UŽ DLHÉ STÁROČIA NEODMYSLITEĽNOU
SÚČASŤOU PANORÁMY HLAVNÉHO MESTA. UŽ NIEKOĽKO TÝŽDŇOV JEHO MÚRY „ZDOBÍ“ LEŠENIE. PLÁNOVANÁ ROZSIAHLA
REKONŠTRUKCIA BRATISLAVSKÉHO HRADU A JEHO OKOLIA MÁ PREMENIŤ BRATISLAVSKÝ HRADNÝ KOPEC NA AREÁL, KTORÝ
ŽIJE KULTÚRNYM A SPOLOČENSKÝM ŽIVOTOM. 
A PRÁVE V SÚVISLOSTI S REKONŠTRUKCIOU TEJTO NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY SME OSLOVILI PÁNA JOZEFA BAKA,
HLAVNÉHO TECHNOLÓGA REKONŠTRUKCIE.

NA KÁVE V BAUMITE

Absolvent Stavebnej fakulty SVŠT v Bratisla-
ve, odbor Pozemné stavby. Kandidátska
dizertačná práca na tému: „Stavebno-fyzi-
kálne aspekty objektov historickej architek-
túry“ – obhajoba v roku 1989. Kmeňový
zamestnanec SvF SVŠT – odborný asistent
do roku 1992. Študijný a pracovný pobyt
v SRN, Mníchov – do roku 1998. Od roku
1999 medzinárodne činný v oblasti rekon-
štrukcií historických a významných pamiat-
kovo chránených objektov vo vzťahu
k vlhkostnej sanácii konštrukcií, stavebno-
fyzikálnej analýzy tepelno-vlhkostnej klímy
reprezentačných interiérov, expozícií ako aj
náročných interiérov občianskej vybavenosti
najmä v SRN, v Rakúsku, v Poľsku, Českej
republike a v Maďarsku. Popri oblasti saná-
cií činný ako projektant v oblasti bytových
stavieb a hotelovo-rekreačného vybavenia. 

Ing. Jozef Bako, PhD.



B A U M I T

J O U R N A L 2008

Čo predchádzalo samotnej realizácii? Sta-
vebno-fyzikálne expertízy, sanácia zavlhnu-
tého muriva?
Jozef Bako: Požiadavky prieskumu sú dnes
prakticky pri všetkých pamiatkovo chránených
objektoch samozrejmosťou. V tomto prípade
sú však prieskumné práce nepretržité. Každé
odkrytie a stavebný zásah je pod drobnohľa-
dom celého radu odborníkov Úradu pamiatko-
vej starostlivosti, prieskumu a reštaurátorov.
Oblasť vlhkostnej sanácie je pri tomto objekte
veľmi náročná a to nielen svojim rozsahom,
ale najmä umiestnením, druhom a rôznoro-
dosťou jeho nosných konštrukcií, ktoré veľmi
odlišne reagovali a neustále reagujú na menia-
ce sa okolité prostredie, a to najmä z hľadiska
stavebno-fyzikálneho, tepelno-vlhkostného
a chemického. Len skutočnosť, že pracujeme
s rôznou materiálovou bázou a s hrúbkami
murív v úrovni od 3 do 6 m je z hľadiska trans-
portu vlhkosti a jej odozvy na okolité prostre-
die mimoriadne náročná. To najzložitejšie však
je, že nejde len o vlhkosť samotnú, táto je
sprevádzaná vodorozpustnými soľami a okoli-
tým prostredím, ktoré sa spoločne podieľajú
na ich nežiaducom transporte.

Na rekonštrukcii Bratislavského hradu sa
podieľa aj naša spoločnosť. Ako hodnotíte
našu vzájomnú spoluprácu?
Jozef Bako: Jednoznačne musím konštatovať
skutočnú, úprimnú snahu všetkých zúčastne-
ných odviesť vynikajúcu prácu. Tak odbornosť,
s ktorou riešime optimálne zloženie, štruktúru,
vlastnosti ako aj podmienky spracovania
omietkových zmesí, ako aj okamžitú ochotu
k nadštandardnému nasadeniu, vedúcemu
k požadovanému riešeniu, tak zo slovenskej
strany firmy ako aj odborných spolupracovní-
kov firmy Baumit-Bayosan z Nemecka. Vzájom-
nú spoluprácu pokladám za veľmi príkladnú.

Pán Bako, ďakujem Vám za rozhovor
a pevne verím, že sa k téme rekonštrukcie
Bratislavského hradu na stránkach nášho
Baumit Journalu ešte vrátime. 
Beáta Badiarová

K rekonštrukcii Bratislavského hradu pán
Glock povedal: „Výnimočná je veľkosť objek-
tu a s ňou spojený rozsah sanačných prác.
Chvályhodné sú dobré a presné predbežné
prieskumy a návrhy vykonané stavebným
znalcom pánom Bakom, ako aj dobrá spolu-
práca a koordinácia prác s Pamiatkovým
úradom. Mimoriadny kultúrnohistorický
význam objektu a jeho exponovaná poloha,
kvôli ktorej musí objekt odolávať zvlášť
nepriaznivým poveternostným vplyvom, pod-
mienili výber optimálnych receptúr omietok
a mált, ktoré sa v najväčšej možnej miere
približujú historickým nálezom. Dobrú a kom-
petentnú starostlivosť počas celého trvania
omietacích prác – vrátane potrebnej strojnej
techniky – zabezpečí vďaka svojej blízkosti
Baumit Slovensko.“
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NA KÁVE 
V BAUMITE

ROZHOVOR

Absolvent Porýnsko–Vestfálskej technickej
vysokej školy (RWTH) v Aachene (Nemecko),
odbor Náuka o horninách, hutníctvo. Od ro-
ku 1990 pracuje v priemysle so stavebnými
materiálmi - výskum a vývoj, produktový
manažment, aplikačná technika. Od roku
1995 vo firme BAYOSAN (2003 zmena
názvu firmy na BaumitBayosan). Spoluprá-
ca v mnohých pracovných skupinách (IWM
– Inštitút mechaniky materiálov, WTA –
Vedecko-technická spoločnosť pre zachova-
nie stavieb a ochranu stavebných pamia-
tok). Zúčastňuje sa na prednáškach, kon-
gresoch a školeniach.

Dr. Ing. Günter Glock
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Tu sa nám páči, tu chceme žiť

Zachraňujeme ľudské životy

V spolupráci s Centrom pre filantropiu, n. o.,
už štyri roky podporujeme aktívnych ľudí
z celého Slovenska. Východiskom programu
Tu sa nám páči, tu chceme žiť je myšlienka,
že ľudia, ktorí sa zaujímajú a chcú meniť svet
okolo seba majú možnosť zapojiť sa a získať
finančnú pomoc pri zmene svojho okolia.
Základnou ideou programu je účasť ľudí,
ktorí v danej lokalite bývajú alebo pracujú,
ich ochota pomôcť pri premene verejného
priestranstva svojou dobrovoľníckou prácou,
materiálnou pomocou, myšlienkami, nápad-
mi... Veríme, že chcieť znamená môcť. Chcieť
je podľa nás to najdôležitejšie čo ľudia potre-
bujú na realizáciu zmien. Zmien k lepšiemu.

Vyhodnotenie 4. ročníka 
Hodnotiaca komisia, ktorá posudzovala pro-
jekty predložené do grantového programu
podporila 12 projektov, pričom štyri podpore-
né projekty boli z banskobystrického kraja, tri
z košického, dva z bratislavského a prešov-
ského a jeden z trenčianskeho kraja. Podpo-
rených bolo 7 mimovládnych organizácií, 
4 obecné úrady a jedna fyzická osoba. Tema-
tické zameranie podporených projektov je
rôzne: 
• Obnova parku 
• Obnova turistického náučného chodníka 
• Obnova vodných nádrží z drevených žľabov 
• Osvetlenie prírodného klziska 

• Podpora histórie obce, múzeum 
• Rekonštrukcia budovy 
• Rekonštrukcia ihriska 
• Rekonštrukcie dvoch studní a vybudovanie

prestrešenia prírodného prameňa 
• Rekonštrukcia zvonice 
• Vybudovanie prírodného amfiteátra 
• Výstavba multifunkčnej autobusovej

zastávky 

Viac informácií o projektoch nájdete na
wwww.cpf.sk.

V poslednom čase čoraz častejšie počúvame
o rôznych živelných pohromách, zemetrase-
niach, povodniach, zosuvoch pôdy či budov.
Záplavy na východnom Slovensku, kalamity
v Tatrách či spadnuté strechy sú dôkazom
toho, že ani na Slovensku si nikto z nás
nemôže byť istý, že pomoc kynológa-záchra-
nára nebude potrebovať. Úloha jednotky Bra-
tislavskej kynologickej záchranárskej brigády
– skupiny dobrovoľných záchranárov, ktorej
poslaním je hľadanie stratených či zavale-
ných osôb za pomoci vycvičených záchra-
nárskych psov – je v týchto situáciách

nesporne významná. 
V polovici júna sa konal pod záštitou občian-
skeho združenia Združenie kynológov
záchranárov SR už 8. ročník Rescue Dog
Weekend. Ide o najväčšie medzinárodné cvi-
čenie záchranárskych tímov v SR s dlhoroč-
nou tradíciou, zamerané na podporu psa pri
práci. Predstavuje jedinečnú príležitosť pre
slovenské aj zahraničné tímy preveriť a zdo-
konaľovať prácu svojich psovodov aj psov,
ako prípravu pre ostré nasadenie v reálnych
akciách. Záchranárske skupiny troch psovo-
dov so svojimi vyhľadávacími psami pracujú

niekoľko dní v rôzne náročných podmien-
kach. Vyhľadávajú stratené či zavalené
osoby v noci a cez deň, v ruinách, lese, tré-
nujú zlaňovanie v spolupráci so zložkami CO,
či špecifické pachové práce.
Rescue Dog Weekend sa teší čoraz väčšej
obľube medzinárodných tímov a púta čoraz
väčší záujem odbornej verejnosti.
Sme radi, že aj naša spoločnosť mohla pod-
poriť toto medzinárodné cvičenie, ktorého
cieľom bolo tiež zoznámiť s prácou a posla-
ním pomáhať ľuďom zväčša dobrovoľných
záchranárskych tímov aj širokú verejnosť.

BAUMIT
POMÁHA
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Podporujeme mladých učňov
23. až 25. septembra sa v Prahe – Letňa-
noch v rámci 19. ročníka medzinárodného
stavebného veľtrhu FOR ARCH konal už 12.
ročník medzinárodného finále súťaže učňov
stavebných odborov. Stretli sa tam súťažiaci
z Ostravy, Olomouca, Prahy, Litoměříc, Karlo-
vých Varov a Slovenska, ktorí najlepšie obstá-
li v regionálnych kolách súťaže. 
V učebnom odbore súťažilo 10 dvojčlenných
družstiev. Slovensko reprezentovali žiaci

zo Strednej odbornej školy v Nitre Peter Myja-
vec a Martin Plačko, ktorí v apríli 2008 vyhra-
li 15. ročník Medzinárodnej súťaže zručností
a odborných vedomostí v učebnom odbore
„MURÁR 2008“. Túto súťaž, ktorá sa konala
na pôde Strednej odbornej školy v Nitre
(pozn. v čase súťaže Strednom odbornom
učilišti stavebnom v Nitre), podporuje aj naša
spoločnosť.
Súťaž v Prahe pozostávala z teoretickej

a z praktickej časti. Praktickú časť predstavo-
valo murovanie z materiálov POROTHERM,
YTONG a firmy KB-BLOK SYSTÉM.

V tvrdej konkurencii sa učni SOŠ v Nitre na
Nábreží mládeže 1 – Martin PLAČKO a Peter
MYJAVEC – umiestnili na druhom mieste.
Víťazi boli odmenení vecnými cenami a fi-
nančným darom.   
Blahoželáme!

BAUMIT
POMÁHA

PRETEKY KAČÍC
2008

Preteky kačíc 2008
Preteky kačíc na Dunaji
Preteky kačíc na Dunaji sú originálnym,
zábavným kultúrno-umeleckým podujatím
pre rodiny s deťmi. Zároveň ide o benefičné
charitatívne podujatie. Umelé kačice sa vho-
dili do Dunaja z mosta SNP s cieľom doplá-
vať k Starému mostu. Súťaž bola spojená
s odovzdávaním cien a tipovaním na najrý-
chlejšie plávajúcu kačicu. Akcia však mala aj
vyšší rozmer. Majiteľov všetkých súťažiacich
žltých umelých kačíc spájala skutočnosť, že
svojou symbolickou kúpou kačice prispeli na
obnovu nádhernej kultúrnej pamiatky –
gotickej veže kamenného altánku v Sade
Janka Kráľa, v ktorom trávia práve rodiny
s deťmi rôzne voľno časové aktivity. V sobotu,
13. septembra 1. ročník tejto súťaže zorgani-
zovala Komunitná nadácia Bratislava. 

Veľa kačíc a plné Tyršovo nábrežie
Z Nového mosta bolo na Dunaj vhodených
spolu 265 kačíc. Spolu s nimi sa na plavbu
k Starému mostu vydalo aj 19 kačíc označe-
ných spoločnosťami, ktoré rekonštrukciu
veže tiež finančne podporili. Všetky kačice
boli vopred označené štartovým číslom. Pod
Starým mostom už čakali 4 motorové člny,
ktoré zabezpečovali správnosť poradia
prvých troch kačíc. Na moste stáli časomera-
či, ktorí zase dohliadali na poradie kačíc spo-
ločností. Počas plavby kačice získali menšie
či väčšie odstupy a až na jednu výnimku
doplávali všetky do cieľa. Do projektu sme
sa zapojili aj my. Naša Baumit kačica Kaťuša
(= rýchla ako strela?) priplávala do cieľa
deviata, s časom 10 min 40 sekúnd a 64
stotín.
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To bolo možné pozorovať 1. augusta v páse
totality od severnej Kanady, cez Grónsko,
celú strednú Sibír, Mongolsko a končilo
v Číne. 
Naša spoločnosť túto jedinečnú expedíciu
podporila. „Vašou podporou ste pomohli
k ďalšiemu rozvoju slovenskej profesionál-
nej astronómie, ktorá svojimi výsledkami vo
výskume slnečnej koróny dosiahla svetovú
úroveň a radí sa popri takých krajinách ako
USA a Japonsko k svetovej špičke v tejto
vednej oblasti. Pomohli ste nám v súčas-
nom zlom postavení základného výskumu
udržať si naše popredné postavenie a splniť
si svoje záväzky nášho ústavu voči domácej
a zahraničnej vedeckej komunite“, povedal
Ing. Ľubomír Klocok, CSc. (účastník expedí-
cie, Astronomický ústav, SAV, Tatranská
Lomnica).

Úplné zatmenie slnka
Úplné zatmenie Slnka je zriedkavým prírod-
ným úkazom, keď Mesiac na krátku dobu
zakryje Slnko a okolo tmavého mesačného
disku je možné pozorovať najvyššiu vrstvu
atmosféry Slnka – korónu. Koróna je tak-
mer dokonale ionizovaná plazma s teplotou
vyššou ako 1 milión Kelvinov a s veľmi níz-
kou hustotou. Fyzikálne podmienky v koró-
ne závisia od rozloženia magnetických
a elektrických polí na Slnku. V dôsledku
toho koróna vykazuje širokú paletu štruktúr,
ktoré sa menia v závislosti od stupňa slneč-
nej aktivity.
Koróna je zdrojom častíc slnečného vetra,
ktoré reagujú s magnetosférou našej Zeme.
Biela koróna sa dá pozorovať do vzdialenos-
ti jedného polomeru Slnka len počas
úplných zatmení a preto sú tieto pozorova-
nia nenahraditeľné.

Schéma vzniku úplného zatmenia Slnka

Ak sa Mesiac pri svojom pohybe okolo
Zeme dostane na spojnicu Slnko – Zem
zakryje Slnko a mesačný tieň dopadá na
povrch Zeme. V týchto miestach nastáva
úplné zatmenie Slnka.

Mesačný tieň na zemskom povrchu z pohľadu

orbitálnej stanice MIR ( 11. 8. 1999 )

Zatmenia Slnka na povrchu Zeme v rokoch 2001

až 2005

Úplné zatmenia Slnka na tom istom mieste
zemského povrchu sa vyskytujú štatisticky
približne raz za 360 rokov. Posledné bolo
pozorované na území Slovenska 8. júla
1842 a najbližšie bude viditeľné až 7.
októbra 2135.

Mesačný tieň sa pohybuje po povrchu Zeme
od západu smerom na východ rýchlosťou
asi 1 km za sekundu a vytvára takzvaný pás
totality, z ktorého sa dá zatmenie pozorovať.

Fotomontáž celého priebehu zatmenia Slnka

Globálne otepľovanie
Ľubomír Klocok: Čo sa týka otázky globálne-
ho otepľovania, stále sa pohybujeme len
v rovine hypotéz. Naša „slniečkárska“ hypo-
téza je, že Slnko sa momentálne nachádza
vo fáze niekoľkých maxím slnečnej činnosti
a preto vyžaruje viac energie. Tento jav by
mal trvať ešte 15 až 20 rokov a potom
nastane dlhodobý pokles vyžarovania, čo za
niekoľko tisíc rokov môže skončiť až ďalšou
dobou ľadovou. Čiže čaká nás skôr globálne
ochladzovanie. 

Zatmenie slnka

BAUMIT
POMÁHA

ZATMENIE 
SLNKA

V POLOVICI TOHTO ROKU SA SLOVENSKÍ ASTRONÓMOVIA VOJTECH RUŠIN, ĽUBOMÍR KLOCOK A PETER ZIMMERMANN
ZÚČASTNILI 16. VEDECKEJ EXPEDÍCIE POZOROVANIA ÚPLNÉHO ZATMENIA SLNKA. 
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Všetkých zúčastnených spájalo meno
popredného architekta doc. Ivana Gürtlera.
Výstava bola nielen bilanciou jeho 17-ročné-
ho pedagogického pôsobenia na Fakulte
architektúry STU v Bratislave, ktoré sa týmto
akademickým rokom končí, ale aj prehliad-
kou najmladšej slovenskej architektonickej
generácie pôsobiacej doma i v zahraničí.
Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutočnilo
24. 10. v priestoroch Design Factory na Bot-
tovej ulici v Bratislave. Prizvaní boli autori
projektov, študenti architektúry, profesori
a odborná verejnosť. Podujatie bolo odštarto-
vané krátkou tlačovou konferenciou, ktorú

vystriedala moderovaná diskusia pedagógov
architektonických škôl na tému „Učitelia: 
O architektoch a škole … alebo inak.” Zúčast-
nilo sa na nej 12 vysokoškolských pedagógov
zo Slovenska a Česka, ktorí v kruhu hostí
hovorili o rozvoji architektúry na STU, úska-
liach výučby a vlastných skúsenostiach
s touto profesiou. Dialóg prebiehal v príjem-
nej a priateľskej atmosfére. Po skončení
diskusie sa hostia presunuli do výstavnej
haly, kde si mohli prezrieť vystavované práce.
Spomedzi autorov najviac zaujali projekty
Petra Kožuška, Mateja Gréberta, Sebastiána
Nagya, Jozefa Semana a známeho Kalina

Cakova. Sprievodným podujatím vernisáže
bolo „Odovzdávanie cien prof. Karfíka“, ktoré
boli udelené prof. Šramkovej, prof. Rudišovi
a prof. Chrobákovi. 
Vernisáž poctil návštevou Michal Kováč st.
s manželkou Emíliou, ako aj Vladimír Dede-
ček, najvýznamnejší slovenský architekt
a tiež Ľuboš Fussek, riaditeľ našej spoloč-
nosti, ktorá bola generálnym partnerom
výstavy. 
Návštevníci z radov laickej verejnosti si mohli
výstavu prezrieť počas celého nasledujúceho
týždňa do 2. 11., kedy sa podujatie ukončilo.
Na svoje si určite prišli jednak záujemcovia
plánujúci výstavbu rodinného domu, ako aj
firmy hľadajúce vyhovujúce riešenie nového
objektu. Vystavené totiž boli súčasné rieše-
nia obytných domov, multifunkčných objek-
tov aj verejných priestorov. K výstave vyšiel
sedemdesiat stranový katalóg s prácami
architektov. Podujatie je naplánované ako
putovné - jednotlivé projekty a modely budú
reinštalované v ďalších mestách na Slovens-
ku i v zahraničí. 

Made in IG
PRIESTOR NA ZVEREJNENIE UKÁŽOK SVOJICH PRÁC DOSTALO AŽ 69 POPREDNÝCH ARCHITEKTOV 

NA VÝSTAVE S NÁZVOM MADE IN IG. IŠLO O PODUJATIE, KTORÉ MALO V DŇOCH OD 25. 10. DO 2. 11.
PREDSTAVIŤ VEREJNOSTI SÚČASNÉ TRENDY V MODERNOM SLOVENSKOM STAVITEĽSTVE.

Zabudnite na šedý priemer! My myslíme dopredu – prinášame produkty,
ktoré vám pomáhajú s riešením aj tej najnáročnejšej stavby.

Inovácia pre nás nie je hlavolam

www.zabudnite-na-sedy-priemer.sk

Holcim Inovacia 220x130.indd    1 11.12.2008    15:01:16
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Naša sesterská spoločnosť Baumit Kft.,
ktorá je známa predovšetkým výrobou
suchých omietkových zmesí a zatepľovacích
systémov, bola založená už v roku 1990 ako
prvá zahraničná spoločnosť rakúskeho kon-
cernu Schmid Industrie Holding (SIH). Na
slávnostnom otvorení nového závodu, ktoré
sa nieslo v rodinnom duchu, sa stretli
zástupcovia Baumit Kft., hostia z radov
zákazníkov, ako aj zástupcovia koncernovej
centrály.

Nový závod
Počas takmer 20-tich rokov pôsobenia sa
stala spoločnosť Baumit Kft. najväčším
výrobcom stavebných látok na maďarskom
trhu. Medzi najdôležitejšie oblasti záujmu
patria popri omietkových zmesiach aj podla-
hové systémy a stále viac žiadané zatepľova-
cie systémy. Výrobky dodávajú na trh tri
výrobné závody, pričom suché zmesi prichá-
dzajú zo závodov v Dorogu a Alsózsolci
a pastézne výrobky pre fasádne povrchové
úpravy zo závodu v Pásztó. V novootvorenom
závode vo Visonte sa oproti spomínaným
závodom nebudú vyrábať hotové výrobky, ale

spojivá pre špecifickú skupinu výrobkov.
Výstavba nového závodu sa uskutočnila
ako súčasť investície v celkovej výške 
4 mld. HUF (cca 15,2 mil. EUR). V novom
výrobnom závode sa vďaka ojedinelej tech-
nológii vyrába Alfa-polhydrát, ktorý slúži
ako spojivo pri výrobe stále viac žiadaných
liatych sadrových poterov. Vstupnou surovi-
nou pre výrobu je tzv. energosadrovec 
(z nemeckého REA-Gips), vedľajší produkt,
ktorý vzniká pri procese odsírovania spalín
v neďalekej tepelnej elektrárni v Mátre.

Renesancia sadry
Výrobky na báze sadry (spojivo sadrových
omietok a mált) zažívajú v krajinách strednej
a východnej Európy renesanciu, ale zdroje
prírodnej sadry sú obmedzené. Vďaka novej
investícii je k dispozícii dostatočné množstvo
energosadrovca, ktorý je z pohľadu chemic-
kého zloženia identický s prírodnou sadrou.
Technológia je zároveň súčasťou dôležitých
ekologických opatrení na zabezpečenie odsí-
renia spalín tepelných elektrární, ktoré vzni-
kajú pri spaľovaní hnedého uhlia a lignitu.
Pri procese odsírenia reaguje oxid siričitý

v spalinách s pridaným vápen-
com. Vedľajším produktom tohto
procesu je práve spomínaný
energosadrovec, ktorý sa vyzna-
čuje mimoriadnou chemickou
čistotou, čo neplatí pri prírodnom
sadrovci. Z tohto dôvodu je
energosadrovec mimoriadne
vhodný a kvalitný materiál na
výrobu rôznych druhov spojív na
báze sadry pre rôzne hotové

výrobky, nakoľko je odstránená väčšia
časť vody, ktorá je viazaná v kryštalickej
štruktúre. Po pridaní potrebných prísad sa
energosadrovec lisuje do blokov vo veľkos-
ti tehly, ktoré sa po vyzretí v parnom pro-
stredí vysušia a pomelú na jemnú konzis-
tenciu. Takýmto spôsobom vzniká Alfa-pol-
hydrát sadry, ktorý sa môže ďalej využívať.
Jednou z hlavných oblastí použitia je použi-
tie Alfa-polhydrátu sadry ako spojiva pri
výrobe stále viac žiadaných sadrových lia-
tych poterov, ktoré ponúkajú oproti kon-
venčným poterom na báze cementu celý
rad výhod.

V duchu inovácie
Alfa-polhydrát zo závodu vo Visonte bude 
slúžiť nielen potrebám maďarského trhu, 
ale vo veľkej miere aj výrobným závodom
koncernu Baumit v okolitých krajinách 
vrátane Slovenska. 
Inovácia výrobkov a technológií je naďalej
hlavným záujmom a stratégiou Baumitu
dnes i v blízkej budúcnosti. Tomuto zodpove-
dá aj investícia do výroby Alfa-polhydrátu
sadry, nakoľko výrobky na báze spojiva 
zo sadry sú a budú na trhu stavebných látok
stále viac žiadané. Investícia v maďarskej
Visonte je nielen zárukou pokrytia zvýšených
požiadaviek trhu na výrobky na báze sadry,
ale tiež príspevkom k zamestnanosti v regió-
ne a k ekológii prostredia, keďže finálny
výrobok vzniká spracovaním a zhodnotením
nevyužitého odpadu v tepelnej elektrárni pri
výrobe tak potrebnej elektrickej energie.

Z maďarského originálu preložil Tomáš Sepp

Alfa-polhydrát sadry z nového 
výrobného závodu v maďarskej Visonte
BAUMIT KFT. V SUSEDNOM MAĎARSKU OTVORIL 31. OKTÓBRA TOHTO ROKU BRÁNY SVOJHO NOVÉHO, 
V PORADÍ UŽ ŠTVRTÉHO, VÝROBNÉHO ZÁVODU V OBCI VISONTA, V AREÁLI TEPELNEJ ELEKTRÁRNE MÁTRA.

ZAUJALO NÁS



Prestrihnutie pásky

Mag. Robert Schmid

Otvorenie VZ, Visonta

OTVORENIE NOVÉHO VÝROBNÉHO ZÁVODU,
31. OKTÓBER 2008, VISONTA
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Súťažné otázky

1. Ktorý futbalový klub sa stal vicemajstrom európskeho
šampionátu súťaže Baumit Junior Soccer?

a/ FK LACF Lučenec
b/ FK ZŤS Dubnica nad Váhom
c/ FK Slovan Levice

2. Kde momentálne žije Joey Badian, jeden z najznámejších
medzinárodných grafických dizajnérov, ktorý pred 20-timi
rokmi navrhol logo Baumit?

a/ vo Viedni
b/ v USA
c/ na Floride

3. Do ktorého ročníka vstupuje prestížna súťaž 
BAUMIT FASÁDA ROKA 2008?

a/ 5. ročníka
b/ 6. ročníka
c/ 7. ročníka

Neváhajte a vyhrajte!
Jeden vyžrebovaný získa 

túto praktickú cenu!

Baumit čitateľská súťaž

✁

JOU
Časopis pre 2  2008

„BAUMIT UNITED“ 
– 20. VÝROČIE ZNAČKY BAUMIT

AKO VZNIKAJÚ INOVÁCIE

GALA PRODUKTY

DOM NA RUDNAYOVOM NÁMESTÍ
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