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Baumit čitateľská súťaž
Zapojte sa do veľkej Baumit súťaže
pri príležitosti nášho 15. výročia!
Tentokrát súťažíte o 15 atraktívnych cien,
ktoré čakajú na svojich výhercov!
1. LCD televízor
2. Víkendový pobyt pre dve osoby
3. Kávovar
4. Digitálny fotoaparát
5. MP3 prehrávač
6. Večera s riaditeľom Baumit
7. Rýchlovarná konvica
8. Kartón sektu
9. Outdoorová bunda Baumit
10. Sada pohárov na sekt
11. Športová taška
12. Fleecová bunda Baumit
13. Predplatné časopisu Môj dom 2010
14. Polokošeľa Baumit
ilejná
b
u
J
15. Tričko Baumit
ťaž!

✁
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Časopis pre spolup
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Súťažné otázky
1. Baumit na Slovensku oslavuje v tomto roku svoje:
a/ 10. výročie
b/ 15. výročie
c/ 20. výročie

2. Za uplynulých 15 rokov dodal Baumit na náš trh:
a/ 4 mil. m2 zatepľovacích systémov
b/ 8 mil. m2 zatepľovacích systémov
c/ viac ako 10 mil. m2 zatepľovacích systémov

3. Jedinečný a inovatívny zatepľovací systém značky Baumit
sa volá:
a/ Baumit Baumacol
b/ Baumit open
c/ Baumit ArtLine

OSLAVUJEME 15. VÝ
FASÁDA ROKA 2008
BAUMIT, ŠELMY A PRIMÁTY
BAUMACOL

Zrínskeho 13

Mesto:

811 03 Bratislava

Baumit, spol. s r. o.

PSČ/pošta:

Ulica:

Firma:

Priezvisko:

Meno:

Čitateľská súťaž Baumit, spol. s r. o.

✁
Výherca z Baumit Journal číslo 2/2008:
p. Andrej Kukurdík, SOF Stavebniny, Podzávoz 975, 022 01 Čadca
Srdečne gratulujeme!

Veľa šťastia!

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

A opäť je tu naša Baumit čitateľská súťaž, tentoraz o 15 atraktívnych cien.
Stačí správne zodpovedať tri súťažné otázky uvedené na rube tohto lístku, vyplnený
lístok zaslať na našu adresu a dúfať, že práve vy budete vyžrebovaným výhercom.
Odpovede nám zasielajte na oznámkovanom návratnom lístku najneskôr
do 15. 12. 2009. Meno výhercu bude uverejnené v ďalšom vydaní Baumit Journalu
a následne bude kontaktovaný zástupcom spoločnosti Baumit.

Pravidlá súťaže

Myšlienky s budúcnosťou.

11:37

Baumit Info-linka: 02/59 30 33 33, 041/507 66 51

Informujte sa u vášho predajcu stavebných materiálov!

Lepiace malty a izolačné hmoty pre všetky požiadavky.
Nivelačné a vyrovnávajúce hmoty pre každý podklad.
Škárovacie hmoty a silikóny, ktoré ladia s vašimi
keramickými obkladmi. Baumacol – to je kompletný
program pre lepenie obkladov a dlažby. Jednoduché
a rýchle spracovanie, spoľahlivé a trvácne riešenie.
Systémové riešenie v osvedčenej Baumit kvalite.

Lepenie obkladov a dlažby
s perfektným výsledkom!

10.9.2009

Baumacol

Konečne

Systém pre
obklady a dlažby

Baumacol
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Časopis pre spolupracovníkov, obchodných partnerov a priateľov spoločnosti Baumit
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Baumit začal svoju činnosť na Slovensku pred pätnástimi
rokmi. Iste si vieme všetci predstaviť cestu, ktorou za tú
dobu prešiel. Pozrime sa napríklad na vývoj ekonomického
prostredia, ktoré sa zmenilo na nepoznanie – a povedzme
si, že k lepšiemu. Výstavba tiež zaznamenala obrovskú
škálu zmien, od výstavby prvých bankových domov v polovici deväťdesiatych rokov, až po búrlivý developerský rozvoj.
Už sme si zvykli na pocit, že svetová i naša ekonomika sú
v kríze. Kríza možno znamená, že k dispozícii je menej
kapitálu na rozvojové programy, že búrlivý stavebný rozvoj
ochabne, neznamená však, že by sa ľudia nechceli mať
lepšie a že by nechceli neustále niečo meniť či zlepšovať.
V tomto máme všetci obrovský potenciál a myslím si, že
práve na pozadí takého potenciálu sa môžeme pozerať
do budúcnosti.
Do budúcnosti sa, samozrejme, nepozeráme sami – sme tu
pre našich zákazníkov, vďaka ktorým je Baumit pojmom
v našom stavebníctve. Budúcnosť vidíme v kontexte
potrieb našich zákazníkov, v kontexte našich výborných,
nadštandardných a veríme, že aj priateľských vzťahov.
Pre nás v Baumite sú ľudia podstatní. Podstatní sú naši
pracovníci, s pomocou ktorých sme vybudovali a ďalej
rozvíjame skvelú firmu, podstatní sú naši klienti, ktorých
spokojnosť je alfou i omegou našich snažení, podstatní sú
naši subdodávatelia, bez ktorých by nemohli byť spokojní
ani naši odberatelia. Myslím, že Baumit okrem svojich
produktov poskytuje aj predstavu o tom, ako má vyzerať
firemná kultúra. Tá sa prejavuje nielen na vonkajších
vzťahoch, ale aj vo vzťahoch vnútri firmy. Mám pocit, že aj
po pätnástich rokoch pôsobíme ako kompaktná kultúrna
spoločnosť. Samozrejme, vybudovali sme si to my
v Baumite, ale prostredie, v ktorom Baumit rástol a rastie,
nám to umožnilo. Práve preto sa môžem do budúcna
pozerať pokojne aj dnes. A v tomto držím palce aj vám
všetkým.

Foto: Alexander Trizuljak, Ľuboš Fussek,
archív Baumit
Luboš Fussek
Produkcia: Lowe GGK, s. r. o.
Titulka: Oslava na námestí, foto Martin Mašek
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TÉMA ČÍSLA
BAUMIT NA
SLOVENSKU

Oslavujeme 15. výročie!
ZNIE TO NEUVERITEĽNE, ALE JE TO TAK! BAUMIT NA SLOVENSKU OSLAVUJE V TOMTO ROKU 15. VÝROČIE SVOJHO ZALOŽENIA.
Z MALEJ A NA TRHU STAVEBNÝCH LÁTOK NEZNÁMEJ FIRMY VYRÁSTLA SILNÁ, DYNAMICKÁ A ZDRAVÁ SPOLOČNOSŤ. DNES JE
LÍDROM NA TRHU SUCHÝCH OMIETKOVÝCH ZMESÍ A ZATEPĽOVACÍCH SYSTÉMOV NA SLOVENSKU AJ V MNOHÝCH ĎALŠÍCH
KRAJINÁCH EURÓPY. TENTO PRÍBEH BY SA NEMOHOL ODOHRAŤ, KEBY ZA NÍM NESTÁLI VYNIKAJÚCI A NADŠENÍ ĽUDIA
Z RADOV NAŠICH SPOLUPRACOVNÍKOV, ZÁKAZNÍKOV A PARTNEROV.
Začiatky
Spoločnosť Baumit bola založená v apríli
1994 a pri jej zrode stáli dva silné medzinárodné subjekty – materská firma Baumit
Wopfinger GmbH a spoločnosť Hirocem,
a. s. (dnes Holcim (Slovensko), a. s.). Predaj
materiálov značky Baumit sa začal na jar
roku 1995. Značka Baumit si začala hľadať
cestu k svojim zákazníkom, z ktorých
mnohí sú jej verní až podnes.

Výroba na Slovensku
V roku 1996 boli otvorením nového výrobného závodu na výrobu suchých omietkových
zmesí v Rohožníku vytvorené ideálne podmienky pre ďalšiu expanziu značky Baumit
na slovenskom trhu. Aj pri dodržaní vysokých
štandardov kvality výrobkov značky Baumit
to zákazníkom prinieslo výrazné skrátenie
dodacích dôb a vyššiu operatívnosť vybavovania objednávok. O dynamickom vývoji spo-

ločnosti v období po roku 1995 svedčí aj
prudký nárast tržieb, ktoré za tri roky (v roku
1998) dosiahli takmer 6-násobok úrovne
z roku 1995 a za šesť rokov (v roku 2001) až
10-násobok úrovne tržieb z roku 1995.
Ďalším významným medzníkom v histórii
pôsobenia značky Baumit na slovenskom
trhu bolo pristúpenie spoločnosti Cellmix
Lietavská Lúčka do skupiny Baumit v septembri 1996. Akvizícia tejto značky zname-

Za uplynulých desať rokov bolo na slovenskom trhu aplikovaných viac ako 10 mil. m2 kontaktných zatepľovacích
systémov značky Baumit. Pri priemerných tepelnoizolačných charakteristikách obvodových stien pred a po zateplení sa tak počas najbližších 40 rokov dosiahne úspora viac ako 100 mil. GJ energie, čo vo finančnom vyjadrení, s uvažovaním súčasných cien energie, predstavuje úsporu takmer 2 mld. EUR! Na výrobu uvedeného množstva energie by bolo potrebné zhruba 10 mil. ton hnedého uhlia, čo je približne 3-ročná produkcia hnedého uhlia
na celom Slovensku. Ekologický prínos – zníženie emisií škodlivého CO2 do ovzdušia za 40 rokov predstavuje asi
také množstvo, aké vyprodukuje vyše 1 000 000 automobilov pri ceste okolo rovníka!
B A U M I T
J O U R N A L

VEDELI
STE, ŽE...
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TÉMA ČÍSLA

nala výrazné posilnenie pozície Baumitu
v regiónoch severného a východného
Slovenska. Tieto dva výrobné závody
s výrobnou kapacitou viac ako 500 tisíc ton
suchých omietkových zmesí zabezpečili
Baumitu pozíciu najväčšieho výrobcu v tejto
oblasti. Baumit patrí k lídrom aj v ďalších
oblastiach, predovšetkým v oblasti zatepľovania, v segmente povrchových úprav fasád,
liatych poterov, či sanácií. Tržby spoločnosti
za uplynulý rok dosiahli hranicu 1 265 mil.
Sk, čo Baumit radí medzi top producentov
stavebných hmôt na slovenskom trhu.
V decembri roku 1999 došlo k fúzii spoločností Baumit Hirocem a Baumit Cellmix
a k vzniku spoločnosti Baumit, spol. s r. o.
Pod týmto obchodným menom pôsobí
Baumit na Slovensku dodnes.
Baumit sa od začiatku svojej existencie profiluje ako moderná, dynamická a inovatívna
značka, ktorá svojim zákazníkom ponúka
moderné riešenia šité presne na ich potreby

VEDELI
STE, ŽE...
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a požiadavky. Jednou zo zásadných úloh pri
budovaní trhu bolo aj zavedenie technológie
strojového omietania, ktorá je už dnes považovaná za samozrejmosť, ale bol to práve
Baumit, ktorý výrazne prispel k masovému
■ Ľuboš Fussek,
riaditeľ spoločnosti Baumit
Vízia Baumitu smerom do budúcnosti
je jasná. Prioritnou aj naďalej ostáva
orientácia na zákazníka, jeho potreby
a požiadavky. Baumit chce aj naďalej
ponúkať svojim zákazníkom postupy
a riešenia, ktoré im na jednej strane
prinášajú úžitok a na strane druhej
uľahčujú prácu.

rozšíreniu tejto technológie a stal sa tak priekopníkom logistiky strojového omietania na
Slovensku.
Úspešní vďaka partnerom
Úspech firmy je jedným z podstatných ukazo-

vateľov, ktorý hovorí o zdraví a životaschopnosti firmy. Tržby Baumitu v uplynulom roku
prvýkrát v histórii prekročili magickú hranicu
2 mld. Sk (cca 66 mil. EUR), čo radí Baumit
medzi top producentov stavebných hmôt
na slovenskom trhu. Značka Baumit
v súčasnosti pôsobí v 16 krajinách strednej
a východnej Európy, pričom slovenská dcérska spoločnosť patrí medzi vôbec najúspešnejšie pobočky celého koncernu Baumit
International.
Systém výrobkov, ktorý ponúka Baumit sa
preto každoročne inovuje a modernizuje.
Potvrdzuje to aj tohtoročná stavebná sezóna,
pre ktorú pripravil Baumit hneď niekoľko
zaujímavých noviniek. Tomáš Sepp, marketingový riaditeľ spoločnosti hovorí: „Jednou
z našich posledných noviniek je nová produktová rada Baumit Baumacol na lepenie
a škárovanie dlažieb, ktorá ideálne dopĺňa
paletu výrobkov suchých omietkových
zmesí.“

Za 15 rokov sa na Slovensku vyrobilo také množstvo omietok značky Baumit, ktoré by omietlo plochy o výmere viac ako
100 miliónov m2. Týmto množstvom by sa dal dvakrát omietnuť napr. Čínsky múr v celej jeho dĺžke z oboch strán na výšku
3 m, alebo stena výšky 3 m a dĺžky 7 500 km, čo je zhruba vzdialenosť medzi Bratislavou a Pekingom.
Za 15 rokov sa vyrobilo také množstvo poterov Baumit, ktorým by bolo možné vyliať plochu o výmere viac ako 5 mil. m2
v hrúbke 5 cm. To je plocha cca 680 futbalových štadiónov alebo plocha štvorca so stranou cca 2 240 m!

Journal Baumit 1-2009:Journal Baumit 1-2009

10.9.2009

11:21

Stránka 5

NÁŠ
SPRAVODAJ
BAUMIT DAY

Baumit deň vo Valčianskej doline
PODSTATNÝM MOTÍVOM NAŠEJ ČINNOSTI JE NAPOMÁHAŤ ĽUĎOM, SPOLOČNE S NAŠIMI ZÁKAZNÍKMI, REALIZOVAŤ
PEKNÉ A ZDRAVÉ BÝVANIE A SPRÍJEMŇOVAŤ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE. V SPOLUPRÁCI S NAŠIMI ODBERATEĽMI
VYTVÁRAME A DODÁVAME NA TRH UŽITOČNÉ PRODUKTY, KTORÉ SÚ URČENÉ PRE KONCOVÉHO UŽÍVATEĽA.
DOSIAHNUŤ ÚSPECH BY NEŠLO BEZ NAŠICH ODBERATEĽOV. ALE NEŠLO BY TO ANI BEZ NAŠICH PRACOVNÍKOV.
Spoločná oslava
Tento rok oslávime už 15 rokov Baumitu na
Slovensku! To, že firma počas tohto obdobia
rástla a rozvíjala sa, je aj zásluhou všetkých,
ktorí s nami spolupracujú – klientov, partnerov či dodávateľov. Právom vám patrí za vašu
priazeň vďaka. Verím, že aj vy cítite našu
náklonnosť, ktorá sa prejavuje množstvom
akcií, ktoré počas roku pre vás organizujeme.
V hojnom počte sa zúčastňujete našich školení, zájazdov a súťaží.
Najväčšiu zásluhu na tom, aké postavenie si
spoločnosť Baumit vybudovala za pätnásť
rokov na Slovensku, majú nesporne všetci
naši kolegovia – naši spolupracovníci. Preto
chceme v tomto jubilejnom roku venovať
jeden víkend práve našim spolupracovníkom. Ako malú vďaku za ich úsilie sme sa
rozhodli usporiadať oslavu narodenín spoloč-

nosti. Pretože sa cítime byť veľkou Baumit
rodinou, spojili sme naše výročie s oslavou
Dňa detí. Pozvali sme preto všetkých našich
zamestnancov aj s ich rodinami na Baumit
deň, 15. výročie Baumitu na Slovensku.
Baumit v akcii
V krásnom prostredí Valčianskej doliny sa
6. a 7. júna stretla jedna veľká rodina. V ten
deň mala táto rodina takmer tristo členov.
Boli to spolupracovníci spoločnosti Baumit
a ich rodinní príslušníci. Zišli sa, aby oslávili
pätnáste výročie úspešnej existencie firmy
na Slovensku. Pätnásť rokov v živote firmy je
dlhá doba a keď je toto obdobie lemované
úspechmi ako neustály rast objemu výroby,
vznik dvoch výrobných závodov, rozširovanie
sortimentu, zvyšovanie kvality, nárast počtu
spokojných a verných zákazníkov, tak je

B A U M I T
J O U R N A L

2009
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NÁŠ SPRAVODAJ

potom aj dôvod na veľkú oslavu. A slávilo sa
vo veľkom. Dospelí aj deti mali pripravené
množstvo atrakcií, hier, súťaží a prekvapení.
Kto chcel mohol športovať – hrať tenis, futbal,
golf, bicyklovať. Kto radšej oddychoval, mal
k dispozícii wellnes, bowling, kreslenie pre
deti. Aj rodičia si oddýchli, lebo o deti sa postarali animátori. Popoludní a podvečer sa
uskutočnila aj Baumit olympiáda, ktorá

6

zahŕňala netradičné disciplíny, ako držanie
Baumit vedier na čas, hod hmoždinkou, veľa
zábavy sme si užili aj pri trojnohom behu.
Radosť bolo sledovať kolegov, ako padajú
z mechanického býka. Zápas sumo bol zaujímavý pre menších aj dospelých. Tí s lepším
žalúdkom si mohli vyskúšať tréning kozmonautov v kotúľajúcej sa guli. Samozrejme, pre
všetkých boli počas celého dňa pripravené
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NÁŠ
SPRAVODAJ
BAUMIT DAY

kulinárske hody, ako guláš, grilované špeciality, sladkosti, až po nanuky pre deti.
Večerný program zahájil riaditeľ spoločnosti
Baumit, Ľuboš Fussek, zapálením vatry.
Podarilo sa mu to aj napriek silnej prietrži
mračien, ktorá prišla práve v okamihu zapaľovania. Myslím, že v tom momente lejak
nikomu nevadil, naopak, hromadný útek pod
strechu nás akoby symbolicky ešte viac

stmelil. Zábava pokračovala ďalej hudbou,
tancom a príjemným posedením s kolegami.
Krásne bolo vypúšťanie balónov s horiacimi
ohňami do tmavej noci. Pri vypustení každý
myslel na svoje prianie, ktoré sa mu určite
splní. Spoločným prianím bolo, aby sme sa
takto, ako jedna veľká rodina, opäť niekedy
stretli.
Ďakujeme za krásne prežitý Baumit deň.

B A U M I T
J O U R N A L

2009
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BAUMIT PRODUKTY

Baumit Baumacol
– nový program pre obklady a dlažbu
Nielen krása, ale aj technická kvalita
Lepenie obkladov a dlažby je vo výstavbe
finálna úprava mnohých povrchov v interiéri
aj v exteriéri. Dlažby a obklady dizajnéri
doviedli k estetickým výšinám a dnes poukazujú na kultúru svojho investora. Pod všetkou tou dizajnérskou krásou však treba
vidieť aj technickú a technologickú dokonalosť, ktorá dokáže obkladom a dlažbe zabezpečiť trvácnosť len v prípade, že je spracovaná v dokonalej profesionálnej kvalite. Bez
kvalitných produktov a technológií by sa aj
z tých najkrajších povrchov v krátkom čase
mohli estetické kvality vytratiť. Investícia do
krásnej a kvalitnej dlažby či obkladu preto
musí byť sprevádzaná správnym výberom
produktov pre lepenie dlažieb a obkladov.

Baumacol: pod dlažbou a obkladom
Nie nepodstatným momentom kvality finálnych úprav povrchov sú produkty pre lepenie
keramických obkladov a dlažieb. Pri lepení
keramických obkladov a dlažieb majú profesionálne lepiace malty garantovať pevnosť,
flexibilitu a priľnavosť. Spoločnosť Baumit
rozšírila svoju produkciu o túto skupinu
výrobkov pod názvom Baumit Baumacol.
S novým programom spoločnosť Baumit
pokrýva oblasť obkladania v interiéri aj
v exteriéri. Baumit Baumacol je produktová
séria v tradičnej Baumit kvalite, ktorá spĺňa
vysoké požiadavky profesionálneho lepenia
dlažieb a obkladov v interiéroch práve tak,
ako v exteriéroch a rovnako je vhodná pre
novostavby aj renovácie.

■ To čo vidíte, je dokonalé. Dokonalé je aj to, čo nevidíte. Baumacol,
systémy pre lepenie dlažby a obkladov. Overená Baumit kvalita.

8

Produkty Baumit Baumacol sú neviditeľnou
súčasťou interiérov aj exteriérov. Sú to však
dokonalí pomocníci, ktorí dokážu zabezpečiť
dlhodobú kvalitu obkladov a dlažieb. Ich
používanie, hoci je vďaka výborným technologickým vlastnostiam jednoduché, by malo
byť spojené s odborným prístupom.
Produkty Baumacol
Základný predpoklad pre odborné kladenie
obkladov a perfektný výsledok je pevný,
nosný a dostatočne rovný podklad. Ten, ak
je nerovný, musí byť pred kladením keramického obkladu a dodatočne vyrovnaný.
K tomu slúžia jednak penetračné nátery
Baumit Grund a Baumit SuperGrund, ktoré
zlepšujú priľnavosť k podkladu, špeciálne
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BAUMIT
PRODUKTY
BAUMACOL

samonivelizačné stierky Baumit Nivello
a vyrovnávajúca stierka Baumit Baumacol
Planea, ktoré eliminujú nerovnosti podkladu
na stenách a podlahách, a tak pomáhajú
vytvoriť optimálny podklad pre následné kladenie dlažby a obkladu.
Obklady a dlažby sa používajú aj vo vlhkom
a mokrom priestore. Na izolovanie proti
vlhkosti a vode pod keramický obklad prináša nový program dva nové produkty. Baumit
Baumacol Proof je určený pre interiérové
použitie. Baumit Baumacol Protect rozširuje
produkciu o použitie v exteriéri.
Dlažba a obklady sa lepia lepiacimi maltami.
Trojica lepiacich mált z Baumacol série
spĺňa optimálne požiadavky pre lepenie všet-

kých druhov keramických obkladov na rôzne
podklady. Od kladenia jednoduchých keramických obkladov v obývacích priestoroch
pomocou Baumit Baumacol Basic, cez univerzálny Baumit Bumacol FlexUni, až po kladenie veľkorozmerových prírodných kameňov v exteriéri s Baumit Baumacol FlexTop.
Perfektné ukončenie práce po nalepení
obkladu predstavujú škárovacie hmoty
Baumit Baumacol Fuge a Baumit Baumacol
Silikon, ktoré garantujú trvácny a pekný
vzhľad obkladu. Tieto vodoodpudivé, flexibilné materiály sú odolné voči plesniam
a dodávané vo farebných odtieňoch ladiacich ku každému keramickému obkladu. Sú
jediným viditeľným produktom zo série

Baumacol, a preto je ich výrobe i spracovaniu
venovaná pozornosť aj z estetických hľadísk.
Pri dodržaní technologického postupu dosiahnete s Baumit Baumacolom perfektný
výsledok a istotu.
Lepiace malty a izolačné hmoty
pre všetky požiadavky. Nivelačné
a vyrovnávajúce hmoty pre každý podklad. Škárovacie hmoty a silikóny, ktoré
ladia s vašimi keramickými obkladmi.
Baumacol – to je kompletný program
pre lepenie obkladov a dlažby. Jednoduché a rýchle spracovanie, spoľahlivé
a trvácne riešenie. Systémové riešenie
v osvedčenej Baumit kvalite.

Desatoro pre garanciu optimálneho výsledku s Baumit Baumacol
Čo vidíte:
10

Namáhané škáry: farebne zladený Baumit
Baumacol Silikon flexibilne utesní potrebné škáry.

9

Škáry: škárovacia hmota sa diagonálne
vtláča do škár pomocou gumenej stierky

8

Dlažbu a obklad: do pripraveného lepiaceho
lôžka sa ľahko zatlačia obkladové prvky.

Čo nevidíte:
7

Lepiace lôžko – lepiaca malta sa rozhrnie
vhodnou zubovou stierkou.

6

Náter Baumit Baumacol Proof, ktorý dobre
izoluje podklad proti vlhkosti.

5

Tesniacu pásku, ktorá sa kvôli
trvalo elastickému utesneniu
vkladá do rohov.

4

Baumit Nivello 10 prípadne Baumit
Nivello 30, ktoré vyrovnávajú
nerovnosti podláh alebo
Baumit Baumacol Planea
nerovnosti na stenách.

3

Baumit Nivello, ktorý sa hladidlom rovnomerne roztiahne
na podklad do požadovanej hrúbky.

2

Penetračné nátery Baumit Grund
alebo Baumit SuperGrund, ktoré
je vhodné nanášať na podklad
kvôli lepšej prídržnosti a vyrovnaniu
nasiakavosti podkladu.

1

Dôkladne očistený podklad.
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BAUMIT NOVINKY

Produktové novinky
STAVEBNÍCTVO SA KAŽDÝM ROKOM POSÚVA VPRED. VZNIKAJÚ NOVÉ POŽIADAVKY NA STAVEBNÉ TECHNOLÓGIE
A PRODUKTY. HNACÍM MOTOROM CELÉHO TOHTO PROCESU JE SNAHA O VYŠŠIU EFEKTIVITU STAVEBNEJ VÝROBY A O VYŠŠIU
KVALITU VÝSLEDKU. BAUMIT MÁ VO SVOJICH LABORATÓRIÁCH VYNIKAJÚCE ZÁZEMIE NA TO, ABY BOL DO CELÉHO DIANIA
ZAPOJENÝ A KAŽDÝ ROK PRINIESOL NOVINKY, KTORÉ POMÔŽU STAVEBNÍCTVU DOSIAHNUŤ STANOVENÉ CIELE. AJ PRETO
KAŽDÝ ROK PRICHÁDZA S NOVINKAMI, KTORÉ POSÚVAJÚ STAVEBNÍCTVO DOPREDU A KTORÉ ROZŠIRUJÚ SORTIMENT STAVEBNÝCH MATERIÁLOV. V ROKU 2009 TOMU NIE JE INAK.

Vnútorná farba
Jednou z oblastí, na ktorú sa v Baumite
zameriavame, sú sanácie. Pre oblasť sanácií – zvlášť pre objekty s realizovanou sanáciou vlhkosti – bola vyvinutá ekologická,
difúzne otvorená vnútorná farba na silikátovej báze, Baumit Vnútorná farba Klima. Je
určená na konečnú povrchovú úpravu vnútorných povrchov stien. Baumit Vnútorná
farba Klima má výbornú kryciu schopnosť
a vysokú paropriepustnosť. Jej prírodné
a ekologické vlastnosti podporujúce kvalitu
vnútornej klímy sú obzvlášť vhodné pre
priestory so zvýšenými nárokmi na kvalitu

■ Ekologická farba Baumit Vnútorná farba Klima je
zvlášť vhodná do priestorov s najvyššími nárokmi na
kvalitu vnútorného prostredia.

Nový názov
Baumit Poter Speed
Baumit Piano Fix

10

vnútorného prostredia, ako sú, napríklad
nemocnice či školy. Baumit Vnútorná farba
Klima je dodávaná výhradne v bielej farbe.
Požadovanú individuálnu farebnosť je dosahovaná vhodnými, na trhu bežne dostupnými, tónovacími farbami a pastami.
Kotvenie zatepľovacích systémov
Celý rad produktov Baumit je neviditeľný,
hoci by bez nich funkčnosť mnohých systémov bola prakticky nemožná. V oblasti kontaktných zatepľovacích systémov sú, okrem
iného, dôležité aj kotvy. Baumit Lepiaca
kotva 88 a 55 už dávnejšie eliminovali problémy tepelných mostov. Sortiment kotviacich prvkov pre zatepľovacie systémy
v tomto roku obohatila Baumit Lepiaca
kotva 138. Tento kotviaci prvok vytvára
dodatočný lepený spoj, dokonale zviazaný
s nosným podkladom, pri realizácii kontaktných zatepľovacích systémov Baumit EPS
a Baumit open® na podklad z betónu,
plných alebo dierovaných tehál
s maximálnou hrúbkou pôvodnej omietky
90 mm. Nahrádza dodatočné mechanické

Baumit SpeedFix

Starý názov
Baumit Rýchly poter
Baumit Tenkovrstvová
malta na pórobetón
Baumit KantenFix

Baumit Klima omietka S
Baumit Vápenná

Baumit Vápenná omietka Klima
Baumit Vápenná stierka stierka Klima

Baumit Lepiaca kotva 88
Baumit Lepiaca kotva 55

Baumit Lepiacu kotvu
Baumit Lepiacu kotvu betón

■ Baumit Lepiaca kotva 138

kotvenie hmoždinkami. Baumit Lepiaca
kotva 138 umožňuje kotvenie zatepľovacieho systému i do murovacích tvárnic vypĺňaných betónom (Durisol a pod.) ako i do nosnej vrstvy sendvičových obvodových panelov zo železobetónu.
Naše produkty majú nové mená
Rozsiahla škála produktov Baumit si vyžaduje systemizáciu nielen v použití, ale aj
v názvoch. Preto občas pristupujeme
k úprave názvov tak, aby boli produkty
ľahko identifikovateľné a aby bolo možné
sa vyznať v jednotlivých produktových
radoch aj na medzinárodnej úrovni.

Určenie
suchý cementový poter s urýchleným procesom zretia
tenkovrstvové spájanie pórobetónových
tvárnic, dosiek, U-profilov, vencoviek či prekladov
minerálna rýchloschnúca lepiaca hmota na rohové a omietkové lišty pod
vápennocementové omietky
ideálna vnútorná omietka i do náročných priestorov
omietka vhodná pre alergikov, „prírodne“ zameraných zákazníkov, resp.
pre potenciálnych záujemcov o hlinené omietky
kotviaci prvok
kotviaci prvok
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Z REGIÓNOV

NAŠE
STAVBY
MOZAIKA

Report zo stavby
Názov stavby: Žilinská univerzita
Investor: Žilinská univerzita
Miesto: Žilina
Projektant: VPÚ DECO, a. s.
Realizátor: Váhostav-SK, a. s.
Úžitková plocha: 7 622 m2
Použité materiály Baumit:
Baumit Silikátová omietka
Baumit MVS 25
Baumit Murovacia malta 50

Report zo stavby
Názov stavby: Obchodné centrum Jasná
Investor: CBA VEREX, a. s.
Miesto: Liptovský Mikuláš
Architekti:
Karin Barényiová, Stano Barényi,
Miloš Dzúr, Martin Lichardus
Realizátor:
Zastavaná plocha: 2 162 m2
Úžitková plocha: 11 080 m2
Použité materiály Baumit:
Baumit MVS 25
Zatepľovací systém Baumit EPS

Report zo stavby
Názov stavby: Polyfunkčný objekt
Investor: JUDr. Szabó Ladislav
Miesto: Komárno
Architekt/Projektant:
Ing. arch. Beáta Sádecká
Realizátor: Baumer, s. r. o., Komárno
Zastavaná plocha: 470 m2
Úžitková plocha: 850 m2
Použité materiály Baumit:
Baumit MVS 25
Zatepľovací systém Baumit EPS +
Baumit Nanopor omietka

Report zo stavby
Názov stavby: Bytové domy
Investor:
ARMAN INTECH DEVELOPMENT, s. r. o.
Miesto: Piešťany
Projektant: NOVAARCH, s. r. o.
Realizátor: PRODISTAV, s. r. o.
Počet bytov: 70
Použité materiály Baumit:
Baumit Murovacia malta MM50
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NAŠE STAVBY

Report zo stavby
Názov stavby: Obytný súbor Eden Park,
Bratislava
Investor: EDEN PARK PROJECT, s. r. o.
Miesto: Bratislava – Ružinov
Drieňová – Prešovská ulica
Architektúra: SIEBERT + TALAŠ:
M. Siebert, R. Talaš, A. Mankovecký,
I. Ehrenberger, J. Talaš a ďaľší
Generálny dodávateľ: ZIPP, a. s.
Doba výstavby: 2007 – 2009
Použité materiály Baumit:
Omietky, zatepľovací systém

Naše veľké stavby
PRODUKTY SPOLOČNOSTI BAUMIT SA UPLATŇUJÚ NA ROZMANITÝCH STAVBÁCH – NA VEĽKÝCH I MALÝCH, MODERNÝCH
I ŠTÝLOVÝCH, V CENTRÁCH MIEST, NA ICH OKRAJOCH I NA DEDINÁCH. KU KAŽDEJ STAVBE PRISTUPUJEM ZODPOVEDNE,
S VEDOMÍM, ŽE NAŠE PRODUKTY MAJÚ NAPOMÔCŤ INVESTOROVI DOSIAHNUŤ TEN NAJLEPŠÍ VÝSLEDOK. MEDZI
MNOŽSTVOM STAVIEB, NA KTORÝCH SA PRODUKTY BAUMIT UPLATNILI, SA OBJAVUJÚ AJ STAVBY VŠEOBECNE ZNÁME,
STAVBY, O KTORÝCH SA HOVORÍ A PÍŠE. MEDZI NE POKOJNE MÔŽEME ZARADIŤ VIACERÉ VÝZNAMNÉ DEVELOPERSKÉ
PROJEKTY, AKO SÚ, NAPRÍKLAD JÉGEHO ALEJ ČI EDEN PARK V BRATISLAVE.

Obytný súbor Eden Park, Bratislava
V Bratislave, v blízkosti Štrkoveckého jazera, ukazuje svoju tvár nový obytný komplex
Eden Park. Architekti Siebert a Talaš ho na
základe podmienok investora začali projektovať v roku 2004, v súčasnosti už vstúpil
do posledných fáz výstavby a blíži sa ku
kolaudácii.
Eden Park je situovaný v blízkosti Štrkoveckého jazera, v lokalite, ktorá je pre bývanie
mimoriadne atraktívna. Nadväzuje na staršiu obytnú štruktúru, plnú zelene a dostatočne vybavenú službami a obchodmi.
Osadenie nového projektu do existujúcej
štruktúry, samozrejme, prináša problémy.
Tie však, v prípade dostatočnej kreativity,
dokážu viesť k výbornému výsledku. Aj
Eden Park vznikal v pomerne obmedzujúcich podmienkach. Zdanlivo výborný pozemok mal predovšetkým svetlotechnické
obmedzenia. Odpoveďou na toto obmedzenie je zvlnená forma domu, ktorá zabezpečuje naplnenie všetkých požiadaviek svetlotechniky. Rozvlnenie je zároveň snahou
o jednoduchú formu. Cieľom bolo dostať
blok, ktorý nepôsobí ťažkopádne či jednotvárne.
Eden Park je klasický mestský dom. Parter
je tvorený prízemím, iba v časti od štrkoveckého jazera zaberá dve podlažia. Je venovaný predovšetkým obchodom a službám.
Všetky nadzemné podlažia sú venované

12

bytom vo vyváženej skladbe 2-izbových a 3izbových bytov. Na najvyšších podlažiach
a vo vežovom objekte najbližšie k jazeru sú
umiestnené aj väčšie byty, čiastočne využívajúce strechy ako obytné terasy.
Pri projektovaní sa nezabúdalo ani na energetické hľadiská. Celý obytný súbor je, samozrejme, zateplený. Bratislavský Ružinov

poskytuje dostatok spodnej vody, a tak
projektanti navrhli studne na úžitkovú
vodu, ktoré by zabezpečili požiarnu vodu
a polievanie zelene okolo objektu. Ďalšie
studne môžu byť využité na chladenie
obchodných priestorov. Byty majú prípravu
na chladenie v stupačkách, takže sa môžu
napojiť na centrálny rozvod chladu.
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Porota súťaže Baumit Fasáda roka 2008:
Ing. akad. arch. Mária Lichvárová – predsedníčka poroty, doc. Ing. arch. Andrea Bacová,
PhD., doc. akad. arch. Ing. arch. Ján Bahna,
doc. Ing. arch. akad. arch. Ivan Gürtler, PhD.,
Ing. arch. Ľubomír Závodný, PhDr. Ľudovít
Petránsky, CSc. a Ing. Tomáš Sepp.

Hlavnú cenu v kategórii Rodinný dom porota
udelila dielu Residence DUNA v Komárne.
Objekt vyniká subtílnosťou a čistotou objemového konceptu. Interpretuje filozofiu bielych
puristických domov Richarda Meiera s použitím množstva elegantných detailov a decentných materiálov. V inšpiratívnom geometrickom rozvrhu domu s jasnými proporciami
využíva kombináciu plných bielych a transparentných plôch. Základný minimalistický koncept rozohráva do hravej tektoniky s využitím
prelínania šikmej a rovnej strechy, ktorá je
ochranným obalom subtílnej presklennej časti
hlavnej fasády domu. Biela architektúra je
komplexne aplikovaná aj v exteriérových
prvkoch domu – na vstupnom schodisku, nízkom plote a pochôdznych plochách. Ako vtipný a bielu sterilitu narúšajúci prvok, sa na
hlavnej fasáde uplatňuje červená stena –
náznak priestorovej logiky vnútorného členenia domu.
Architekt: Ing. arch. Zoltán Bartal.
Realizačná firma a prihlasovateľ:
Decart, s. r. o., Komárno.

fasáda roka
2008

■ Hlavnú cenu v kategórii Rodinný dom

si odniesla Residence DUNA v Komárne.
Cenu za realizačnú firmu prebral Ferenc Varga,
odovzdávala architektka Andrea Bacová.

PARCAFE Bubnovka v Bratislave na
Búdkovej ulici je nositeľom hlavnej ceny
v kategórií Rekonštruovaná, obnovená
a adaptovaná budova. Je príkladom komplexnej rekonštrukcie, kde snáď zostali len pôvodné základy. Vznikol tak však objekt, ktorý priniesol na Búdkovu ulicu, v tesnom kontakte
na Horský park, vyššiu architektonickú hodnotu. Terasový charakter fasády do spomínaného Horského parku, s výraznými parapetmi
a zábradliami, vo farebnej trojkombinácii
a materiálovej dvojkombinácii, so stavebnými
otvormi a ich tieniacou technikou, vytvárajú
zaujímavú priestorovú a farebnú kompozíciu.
Kamenný obklad soklovej časti a oplotenia
vhodne dopĺňajú architektonický zámer nielen
fasád, ale aj celý koncept.
Projektant: Ing. Michal Lukačovič a CDing.,
spol. s r. o., Bratislava.
Realizačná firma a prihlasovateľ:
Rudolf Zboran.

■ Hlavnú cenu v kategórii Sanovaná budova

si odnáša Ing. Ivan Tkáč z Pamiatkového úradu
SR, Reštaurátorské ateliéry Levoča, za sanáciu
Paláca Klobušických v Prešove.

B A U M I T
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Hlavnú cenu v kategórii Sanovaná budova si
odnáša Palác Klobušických v Prešove, ktorého rekonštrukcia je významným príspevkom
k revitalizácii mestského centra. Jeho bohato
zdobená fasáda je výrazným prvkom uličného
obrazu. Bohatá štuka a výtvarné riešenie boli
náročnou úlohou pre architekta i realizátora.
Vďaka Baumit sanačnému systému L a Baumit
Silikátovej farbe boli doriešené aj stavebno –
technické problémy rekonštrukcie.
Projektant: Pamiatkový úrad SR, ORA Levoča.
Realizačná firma a prihlasovateľ:
Pamiatkový úrad SR, ORA Levoča.
Cenu riaditeľa Baumit získal Bytový dom –
2. Etapa na Predmestskej ulici v Žiline,
ktorý do súťaže prihlásila spoločnosť
Váhostav-SK. Komplex bytových domov vyniká
triezvou a zároveň solídnou farebnosťou. Pod
kvalitnú realizáciu zatepľovacieho systému
Baumit EPS sa podpísal subdodávateľ – spoločnosť VSNS, s. r. o., pod vedením
p. Vladimíra Schwarza. Na objekte bola použitá celá škála systémových riešení Baumit od
strojových interiérových omietok, cez cementové potery, až po kompletný zatepľovací systém Baumit EPS s fasádnou povrchovou úpravou Baumit ArtLine a Silikónovou omietkou.
Projekt bytového domu realizovala žilinská
Proma, s.r.o, pod vedením Ing. Petra Mančíka.
Objekt bytového domu má výborné hmotové
členenie a je citlivo prepojený s prvou etapou.
Celý projekt je výrazom súladu a dobrej spolupráce projektanta, realizačnej firmy a subdodávateľov, za čo patrí všetkým právom ocenenie.
Projektant: Ing. Peter Mančík, spolupráca
Proma, s. r. o., Žilina.
Realizačná firma: Váhostav-SK, a. s., Žilina.
Prihlasovateľ: Ing. Ľubomír Ullman, VáhostavSK, a. s.
Čestné uznania
Kategória Novostavba:
Bytový dom na Bernolákovej ul. v Košiciach,
Apartmánový dom na Banskobystrickej ul.
V Bratislave.
Kategória Rodinný dom:

Rodinný dom, Bratislava,
Rodinný dom, Novosvetská ulica, Bratislava,
Radové rodinné domy, Šamorín.
Kategória Rekonštruovaná, obnovená
a adaptovaná budova:
Bytový dom, Furdekova ul., Bratislava,
Bytový dom, ul. Hrdinov SNP 2, Martin,
Bytový dom, Starohorská ul., Banská Bystrica.
Kategória Sanovaná budova:
Meštiansky dom, Radničné nám. 43, Bardejov.

Fasáda roka 2008
Slávnostné vyhlásenie cien

Cenu Baumit Plyšová kocka, ktorou spoločnosť Baumit každoročne oceňuje výnimočný
prínos v oblasti charitatívnych a verejnosprospešných aktivít, získala tento rok Nadácia
Zachráňme srdce a jej projekt da Vinci.
Nadácia vyvíja úsilie na získanie prvého robotického systému da Vinci pre vybrané medicínske pracovisko na Slovensku. Roboticky
asistované operácie posúvajú miniinvazívnu
chirurgiu o míle vpred. Lekár môže vykonávať
aj niekoľkohodinovú operáciu bez fyzickej
únavy, pacientovi zákrok spôsobí menšiu traumu organizmu, menšiu stratu krvi, menšie
jazvy s nižším rizikom infekcie, skráti dobu
hospitalizácie a umožní skorší návrat do bežného života. Cenu Baumit Plyšová kocka prevzal prezident nadácie MUDr. Peter Lukáč.

■ Hlavnú cenu v kategórii Novostavba

získalo Centrum Masaryčky v Trenčíne,
cenu prevzal z rúk architektky
Márie Lichvárovej Ing. Miloš Lančarič
zo spoločnosti Monolit, s. r. o.

Ostatné nominácie:
Kategória Novostavba:
Kláštor Kalvárska hora, Urpín, Banská Bystrica,
Polyfunkčný dom Gaudí, Bazova ulica,
Bratislava,
Rezidencia Veľvyslanectva Maďarskej republiky, Bratislava,
Polyfunkčný obytný dom Karolína, Nám. sv.
Františka, Bratislava.
Kategória Rodinný dom:
Rodinný dom, Modra – Harmónia.
Kategória Rekonštruovaná, obnovená
a adaptovaná budova:
Polyfunkčný dom, Sládkovičova ulica, Nitra.
Kategória Sanovaná budova:
Úrad vlády SR, Arcibiskupský palác, Nám.
Slobody 1, Bratislava.

■ Hlavnú cenu v kategórii Rekonštruovaná,

obnovená a adaptovaná budova získala budova
Parcafe Bubnovka v Bratislave. Cenu si od
architekta Ivana Gürtlera prišiel vyzdvihnúť
zástupca realizačnej firmy pán Rudolf Zboran.
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Porota súťaže Baumit Fasáda roka 2008:
Ing. akad. arch. Mária Lichvárová – predsedníčka poroty, doc. Ing. arch. Andrea Bacová,
PhD., doc. akad. arch. Ing. arch. Ján Bahna,
doc. Ing. arch. akad. arch. Ivan Gürtler, PhD.,
Ing. arch. Ľubomír Závodný, PhDr. Ľudovít
Petránsky, CSc. a Ing. Tomáš Sepp.

Hlavnú cenu v kategórii Rodinný dom porota
udelila dielu Residence DUNA v Komárne.
Objekt vyniká subtílnosťou a čistotou objemového konceptu. Interpretuje filozofiu bielych
puristických domov Richarda Meiera s použitím množstva elegantných detailov a decentných materiálov. V inšpiratívnom geometrickom rozvrhu domu s jasnými proporciami
využíva kombináciu plných bielych a transparentných plôch. Základný minimalistický koncept rozohráva do hravej tektoniky s využitím
prelínania šikmej a rovnej strechy, ktorá je
ochranným obalom subtílnej presklennej časti
hlavnej fasády domu. Biela architektúra je
komplexne aplikovaná aj v exteriérových
prvkoch domu – na vstupnom schodisku, nízkom plote a pochôdznych plochách. Ako vtipný a bielu sterilitu narúšajúci prvok, sa na
hlavnej fasáde uplatňuje červená stena –
náznak priestorovej logiky vnútorného členenia domu.
Architekt: Ing. arch. Zoltán Bartal.
Realizačná firma a prihlasovateľ:
Decart, s. r. o., Komárno.

fasáda roka
2008

■ Hlavnú cenu v kategórii Rodinný dom

si odniesla Residence DUNA v Komárne.
Cenu za realizačnú firmu prebral Ferenc Varga,
odovzdávala architektka Andrea Bacová.

PARCAFE Bubnovka v Bratislave na
Búdkovej ulici je nositeľom hlavnej ceny
v kategórií Rekonštruovaná, obnovená
a adaptovaná budova. Je príkladom komplexnej rekonštrukcie, kde snáď zostali len pôvodné základy. Vznikol tak však objekt, ktorý priniesol na Búdkovu ulicu, v tesnom kontakte
na Horský park, vyššiu architektonickú hodnotu. Terasový charakter fasády do spomínaného Horského parku, s výraznými parapetmi
a zábradliami, vo farebnej trojkombinácii
a materiálovej dvojkombinácii, so stavebnými
otvormi a ich tieniacou technikou, vytvárajú
zaujímavú priestorovú a farebnú kompozíciu.
Kamenný obklad soklovej časti a oplotenia
vhodne dopĺňajú architektonický zámer nielen
fasád, ale aj celý koncept.
Projektant: Ing. Michal Lukačovič a CDing.,
spol. s r. o., Bratislava.
Realizačná firma a prihlasovateľ:
Rudolf Zboran.

■ Hlavnú cenu v kategórii Sanovaná budova

si odnáša Ing. Ivan Tkáč z Pamiatkového úradu
SR, Reštaurátorské ateliéry Levoča, za sanáciu
Paláca Klobušických v Prešove.
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Hlavnú cenu v kategórii Sanovaná budova si
odnáša Palác Klobušických v Prešove, ktorého rekonštrukcia je významným príspevkom
k revitalizácii mestského centra. Jeho bohato
zdobená fasáda je výrazným prvkom uličného
obrazu. Bohatá štuka a výtvarné riešenie boli
náročnou úlohou pre architekta i realizátora.
Vďaka Baumit sanačnému systému L a Baumit
Silikátovej farbe boli doriešené aj stavebno –
technické problémy rekonštrukcie.
Projektant: Pamiatkový úrad SR, ORA Levoča.
Realizačná firma a prihlasovateľ:
Pamiatkový úrad SR, ORA Levoča.
Cenu riaditeľa Baumit získal Bytový dom –
2. Etapa na Predmestskej ulici v Žiline,
ktorý do súťaže prihlásila spoločnosť
Váhostav-SK. Komplex bytových domov vyniká
triezvou a zároveň solídnou farebnosťou. Pod
kvalitnú realizáciu zatepľovacieho systému
Baumit EPS sa podpísal subdodávateľ – spoločnosť VSNS, s. r. o., pod vedením
p. Vladimíra Schwarza. Na objekte bola použitá celá škála systémových riešení Baumit od
strojových interiérových omietok, cez cementové potery, až po kompletný zatepľovací systém Baumit EPS s fasádnou povrchovou úpravou Baumit ArtLine a Silikónovou omietkou.
Projekt bytového domu realizovala žilinská
Proma, s.r.o, pod vedením Ing. Petra Mančíka.
Objekt bytového domu má výborné hmotové
členenie a je citlivo prepojený s prvou etapou.
Celý projekt je výrazom súladu a dobrej spolupráce projektanta, realizačnej firmy a subdodávateľov, za čo patrí všetkým právom ocenenie.
Projektant: Ing. Peter Mančík, spolupráca
Proma, s. r. o., Žilina.
Realizačná firma: Váhostav-SK, a. s., Žilina.
Prihlasovateľ: Ing. Ľubomír Ullman, VáhostavSK, a. s.
Čestné uznania
Kategória Novostavba:
Bytový dom na Bernolákovej ul. v Košiciach,
Apartmánový dom na Banskobystrickej ul.
V Bratislave.
Kategória Rodinný dom:

Rodinný dom, Bratislava,
Rodinný dom, Novosvetská ulica, Bratislava,
Radové rodinné domy, Šamorín.
Kategória Rekonštruovaná, obnovená
a adaptovaná budova:
Bytový dom, Furdekova ul., Bratislava,
Bytový dom, ul. Hrdinov SNP 2, Martin,
Bytový dom, Starohorská ul., Banská Bystrica.
Kategória Sanovaná budova:
Meštiansky dom, Radničné nám. 43, Bardejov.

Fasáda roka 2008
Slávnostné vyhlásenie cien

Cenu Baumit Plyšová kocka, ktorou spoločnosť Baumit každoročne oceňuje výnimočný
prínos v oblasti charitatívnych a verejnosprospešných aktivít, získala tento rok Nadácia
Zachráňme srdce a jej projekt da Vinci.
Nadácia vyvíja úsilie na získanie prvého robotického systému da Vinci pre vybrané medicínske pracovisko na Slovensku. Roboticky
asistované operácie posúvajú miniinvazívnu
chirurgiu o míle vpred. Lekár môže vykonávať
aj niekoľkohodinovú operáciu bez fyzickej
únavy, pacientovi zákrok spôsobí menšiu traumu organizmu, menšiu stratu krvi, menšie
jazvy s nižším rizikom infekcie, skráti dobu
hospitalizácie a umožní skorší návrat do bežného života. Cenu Baumit Plyšová kocka prevzal prezident nadácie MUDr. Peter Lukáč.

■ Hlavnú cenu v kategórii Novostavba

získalo Centrum Masaryčky v Trenčíne,
cenu prevzal z rúk architektky
Márie Lichvárovej Ing. Miloš Lančarič
zo spoločnosti Monolit, s. r. o.
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Polyfunkčný obytný dom Karolína, Nám. sv.
Františka, Bratislava.
Kategória Rodinný dom:
Rodinný dom, Modra – Harmónia.
Kategória Rekonštruovaná, obnovená
a adaptovaná budova:
Polyfunkčný dom, Sládkovičova ulica, Nitra.
Kategória Sanovaná budova:
Úrad vlády SR, Arcibiskupský palác, Nám.
Slobody 1, Bratislava.

■ Hlavnú cenu v kategórii Rekonštruovaná,

obnovená a adaptovaná budova získala budova
Parcafe Bubnovka v Bratislave. Cenu si od
architekta Ivana Gürtlera prišiel vyzdvihnúť
zástupca realizačnej firmy pán Rudolf Zboran.
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FASÁDA ROKA
2009

NA ZAČIATOK

■ Priestor bol upravený tak, aby zodpovedal slávnostnej chvíli,
a aby sme sa všetci cítili dobre.

O fasádach sa toho popísalo a povedalo mnoho. To však nezbavuje
túto tému aktuálnosti, skôr naopak, potvrdzuje jej dôležitosť.
Fasáda má viacero funkcií – chráni dom pred poveternostnými
vplyvmi, vypovedá o mnohých jeho vlastnostiach a poskytuje domu
estetické charakteristiky. Ako dôležitý prvok sa podieľa na tvorbe
obytného prostredia, ktoré, práva vďaka fasádam domov, môže
získavať nové kvality. Pri akejkoľvek koncepcii architektúry fasáda
zostáva hranicou interiéru a exteriéru, ktorá na jednej strane chráni
vnútorné priestory, na strane druhej reprezentuje dom v jeho prostredí.
Baumit, ako líder na trhu suchých omietkových zmesí, si stavebnotechnické, architektonické i estetické funkcie fasády uvedomuje.
Aj preto sme už od roku 2004 iniciátorom a hlavným vypisovateľom
súťaže BAUMIT FASÁDA ROKA. Cieľom prestížnej súťaže je trvalé
presadzovanie a podpora kvality fasád novostavieb, rekonštruovaných a sanovaných budov na Slovensku a zároveň ocenenie tých
najlepších realizovaných riešení.
Fasáda roka 2008
V tomto roku spoločnosť Baumit vyhlásila v poradí už 5. ročník súťaže BAUMIT FASÁDA ROKA 2008, v spolupráci so Slovenskou
komorou architektov, Slovenskou komorou stavebných inžinierov
a vydavateľstvom odbornej literatúry Jaga. Pokračuje tak v najlepších tradíciách a dôsledne dodržiava kvalitatívne nároky, stanovené
na začiatku. Preto ani BAUMIT FASÁDA ROKA 2008 nie je len
o povrchu domov. Jej výsledky priblížia širokej odbornej verejnosti
invenčné riešenia architektonických návrhov, a tiež kvalitu remeselného spracovania konštrukčného detailu.
23. apríla 2009 v priestoroch bývalej bratislavskej Cvernovky mali
príležitosť stretnúť sa na slávnostnom galavečeri odovzdávanie cien
súťaže BAUMIT FASÁDA ROKA 2008 všetci tí, ktorým fasáda nie je

■ Výstava nominovaných stavieb, ktorá bola súčasťou Galavečera, potvrdila vysokú úroveň
Fasády roka 2009.

■ Welcome Drink pri vstupe bol správne načasovaným osviežením
a určite prispel k príjemným pocitom.

■ Mnohé rozhovory začali už pred začiatkom programu. Niekedy boli na vážnu tému ...

■ ... inokedy viedli skôr k úsmevu a výbornej nálade.

GALAVEČER

■ Program začal vystúpením tanečnej skupiny, ktorá predviedla
vynikajúce tanečné kreácie vo farbách Baumit.

ľahostajná. Baumit Fasáda roka je už všeobecne známou a prestížnou súťažou. Architekti, projektanti, realizačné firmy a investori prihlásili do súťaže celkove 156 diel, ktoré posúdila porota, zložená
z renomovaných architektov. Ich hodnotenie je nezávislé od spoločnosti Baumit a ostatných vypisovateľov, preto je jeho výsledky možné považovať za validné a spĺňajúce najprísnejšie kritériá. Porota sa
zhodla na nasledujúcich kritériách posudzovania prihlásených stavieb: architektonický vzhľad samotnej budovy, rešpektovanie okolia
daného prostredia, v ktorom sa dielo nachádza, použitie materiálu
Baumit, kvalita prevedenia prác, riešenie detailov a farebnosť. Do
prvého kola bolo nominovaných 30 diel, z nich 21 postúpilo aj do
druhého kola. Porota ocenila celkove 13 diel, pričom udelila štyri
Hlavné ceny a deväť Čestných uznaní.
■ Katalóg Fasáda roka 2008 naozaj zaujal a skutočne stojí za podrobné naštudovanie.

■ Potešila nás už tradične veľká účasť zástupcov stavebníckej obce,

■ Pripomenuli sme si aj 15. výročie existencie Baumit na Slovensku.

■ Víťazom už tradične patrí elegantná sklenená kocka.

ktorí majú záujem o súťaž Baumit Fasáda roka 2008.

■ Osvieženie po vážnejšej časti programu prinieslo vystúpenie Petra Muka...

■ ... zaspieval svoje hitovky zo starších i novších čias a v mnohých piesňach sa k nemu
obecenstvo spontánne pridalo...

■ Cenu riaditeľa Baumit získal Bytový dom – 2. Etapa na Predmestskej ulici v Žiline,

■ Plyšovú kocku získala tento rok Nadácia Zachráňme srdce a jej projekt da Vinci.

vystavaný spoločnosťou Váhostav.

■ ... a niektorí svoj deň zavŕšili tancom.

■ Po skončení oficiálneho programu zostal čas na vyjadrenie spokojnosti ...

■ ... na príjemnú pokojnú chvíľku pri ochutnávke skvostných vín...

■ ... i na priateľské i vážne rozhovory, či bezprostredné hodnotenie.

Hlavné ceny
Hlavnú cenu v kategórii Novostavba získalo Centrum Masaryčky
v Trenčíne. V tejto stavbe sa podarilo úspešne skĺbiť zaujímavé
hmotové členenie s výbornou farebnosťou a materiálovým riešením.
Bielu štvorpodlažnú hmotu príjemne zastrešuje tehlovočervená jednopodlažná „čiapka“ odsadená prelamelovaným skleneným pásom.
Fasáda je dotvorená presklenným parterom, pásovými oknami a hliníkovými žalúziami. Nezaostáva ani jednoduchšia zadná fasáda
s jej hrou vertikálnych okien. Objekt je napriek svojej relatívnej jednoduchosti objavný a poteší oko pasanta či užívateľa. Predstavuje
dobrý príklad skutočne podarenej architektúry po všetkých stránkach.
Architekti: Ing. arch. Juraj Polyák,
Spolupráca: Ing. arch. Milan Csanda, Ing. arch. Martin Dulík,
Ing. arch. Pavol Dúbrava.
Realizačná firma: Monolit Slovakia, s. r. o., Trenčín
Prihlasovateľ: Monolit Slovakia, s. r. o.
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■ Priestor bol upravený tak, aby zodpovedal slávnostnej chvíli,
a aby sme sa všetci cítili dobre.

O fasádach sa toho popísalo a povedalo mnoho. To však nezbavuje
túto tému aktuálnosti, skôr naopak, potvrdzuje jej dôležitosť.
Fasáda má viacero funkcií – chráni dom pred poveternostnými
vplyvmi, vypovedá o mnohých jeho vlastnostiach a poskytuje domu
estetické charakteristiky. Ako dôležitý prvok sa podieľa na tvorbe
obytného prostredia, ktoré, práva vďaka fasádam domov, môže
získavať nové kvality. Pri akejkoľvek koncepcii architektúry fasáda
zostáva hranicou interiéru a exteriéru, ktorá na jednej strane chráni
vnútorné priestory, na strane druhej reprezentuje dom v jeho prostredí.
Baumit, ako líder na trhu suchých omietkových zmesí, si stavebnotechnické, architektonické i estetické funkcie fasády uvedomuje.
Aj preto sme už od roku 2004 iniciátorom a hlavným vypisovateľom
súťaže BAUMIT FASÁDA ROKA. Cieľom prestížnej súťaže je trvalé
presadzovanie a podpora kvality fasád novostavieb, rekonštruovaných a sanovaných budov na Slovensku a zároveň ocenenie tých
najlepších realizovaných riešení.
Fasáda roka 2008
V tomto roku spoločnosť Baumit vyhlásila v poradí už 5. ročník súťaže BAUMIT FASÁDA ROKA 2008, v spolupráci so Slovenskou
komorou architektov, Slovenskou komorou stavebných inžinierov
a vydavateľstvom odbornej literatúry Jaga. Pokračuje tak v najlepších tradíciách a dôsledne dodržiava kvalitatívne nároky, stanovené
na začiatku. Preto ani BAUMIT FASÁDA ROKA 2008 nie je len
o povrchu domov. Jej výsledky priblížia širokej odbornej verejnosti
invenčné riešenia architektonických návrhov, a tiež kvalitu remeselného spracovania konštrukčného detailu.
23. apríla 2009 v priestoroch bývalej bratislavskej Cvernovky mali
príležitosť stretnúť sa na slávnostnom galavečeri odovzdávanie cien
súťaže BAUMIT FASÁDA ROKA 2008 všetci tí, ktorým fasáda nie je

■ Výstava nominovaných stavieb, ktorá bola súčasťou Galavečera, potvrdila vysokú úroveň
Fasády roka 2009.

■ Welcome Drink pri vstupe bol správne načasovaným osviežením
a určite prispel k príjemným pocitom.

■ Mnohé rozhovory začali už pred začiatkom programu. Niekedy boli na vážnu tému ...

■ ... inokedy viedli skôr k úsmevu a výbornej nálade.

GALAVEČER

■ Program začal vystúpením tanečnej skupiny, ktorá predviedla
vynikajúce tanečné kreácie vo farbách Baumit.

ľahostajná. Baumit Fasáda roka je už všeobecne známou a prestížnou súťažou. Architekti, projektanti, realizačné firmy a investori prihlásili do súťaže celkove 156 diel, ktoré posúdila porota, zložená
z renomovaných architektov. Ich hodnotenie je nezávislé od spoločnosti Baumit a ostatných vypisovateľov, preto je jeho výsledky možné považovať za validné a spĺňajúce najprísnejšie kritériá. Porota sa
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Architekti: Ing. arch. Juraj Polyák,
Spolupráca: Ing. arch. Milan Csanda, Ing. arch. Martin Dulík,
Ing. arch. Pavol Dúbrava.
Realizačná firma: Monolit Slovakia, s. r. o., Trenčín
Prihlasovateľ: Monolit Slovakia, s. r. o.
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Porota súťaže Baumit Fasáda roka 2008:
Ing. akad. arch. Mária Lichvárová – predsedníčka poroty, doc. Ing. arch. Andrea Bacová,
PhD., doc. akad. arch. Ing. arch. Ján Bahna,
doc. Ing. arch. akad. arch. Ivan Gürtler, PhD.,
Ing. arch. Ľubomír Závodný, PhDr. Ľudovít
Petránsky, CSc. a Ing. Tomáš Sepp.

Hlavnú cenu v kategórii Rodinný dom porota
udelila dielu Residence DUNA v Komárne.
Objekt vyniká subtílnosťou a čistotou objemového konceptu. Interpretuje filozofiu bielych
puristických domov Richarda Meiera s použitím množstva elegantných detailov a decentných materiálov. V inšpiratívnom geometrickom rozvrhu domu s jasnými proporciami
využíva kombináciu plných bielych a transparentných plôch. Základný minimalistický koncept rozohráva do hravej tektoniky s využitím
prelínania šikmej a rovnej strechy, ktorá je
ochranným obalom subtílnej presklennej časti
hlavnej fasády domu. Biela architektúra je
komplexne aplikovaná aj v exteriérových
prvkoch domu – na vstupnom schodisku, nízkom plote a pochôdznych plochách. Ako vtipný a bielu sterilitu narúšajúci prvok, sa na
hlavnej fasáde uplatňuje červená stena –
náznak priestorovej logiky vnútorného členenia domu.
Architekt: Ing. arch. Zoltán Bartal.
Realizačná firma a prihlasovateľ:
Decart, s. r. o., Komárno.

fasáda roka
2008

■ Hlavnú cenu v kategórii Rodinný dom

si odniesla Residence DUNA v Komárne.
Cenu za realizačnú firmu prebral Ferenc Varga,
odovzdávala architektka Andrea Bacová.

PARCAFE Bubnovka v Bratislave na
Búdkovej ulici je nositeľom hlavnej ceny
v kategórií Rekonštruovaná, obnovená
a adaptovaná budova. Je príkladom komplexnej rekonštrukcie, kde snáď zostali len pôvodné základy. Vznikol tak však objekt, ktorý priniesol na Búdkovu ulicu, v tesnom kontakte
na Horský park, vyššiu architektonickú hodnotu. Terasový charakter fasády do spomínaného Horského parku, s výraznými parapetmi
a zábradliami, vo farebnej trojkombinácii
a materiálovej dvojkombinácii, so stavebnými
otvormi a ich tieniacou technikou, vytvárajú
zaujímavú priestorovú a farebnú kompozíciu.
Kamenný obklad soklovej časti a oplotenia
vhodne dopĺňajú architektonický zámer nielen
fasád, ale aj celý koncept.
Projektant: Ing. Michal Lukačovič a CDing.,
spol. s r. o., Bratislava.
Realizačná firma a prihlasovateľ:
Rudolf Zboran.

■ Hlavnú cenu v kategórii Sanovaná budova

si odnáša Ing. Ivan Tkáč z Pamiatkového úradu
SR, Reštaurátorské ateliéry Levoča, za sanáciu
Paláca Klobušických v Prešove.
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Hlavnú cenu v kategórii Sanovaná budova si
odnáša Palác Klobušických v Prešove, ktorého rekonštrukcia je významným príspevkom
k revitalizácii mestského centra. Jeho bohato
zdobená fasáda je výrazným prvkom uličného
obrazu. Bohatá štuka a výtvarné riešenie boli
náročnou úlohou pre architekta i realizátora.
Vďaka Baumit sanačnému systému L a Baumit
Silikátovej farbe boli doriešené aj stavebno –
technické problémy rekonštrukcie.
Projektant: Pamiatkový úrad SR, ORA Levoča.
Realizačná firma a prihlasovateľ:
Pamiatkový úrad SR, ORA Levoča.
Cenu riaditeľa Baumit získal Bytový dom –
2. Etapa na Predmestskej ulici v Žiline,
ktorý do súťaže prihlásila spoločnosť
Váhostav-SK. Komplex bytových domov vyniká
triezvou a zároveň solídnou farebnosťou. Pod
kvalitnú realizáciu zatepľovacieho systému
Baumit EPS sa podpísal subdodávateľ – spoločnosť VSNS, s. r. o., pod vedením
p. Vladimíra Schwarza. Na objekte bola použitá celá škála systémových riešení Baumit od
strojových interiérových omietok, cez cementové potery, až po kompletný zatepľovací systém Baumit EPS s fasádnou povrchovou úpravou Baumit ArtLine a Silikónovou omietkou.
Projekt bytového domu realizovala žilinská
Proma, s.r.o, pod vedením Ing. Petra Mančíka.
Objekt bytového domu má výborné hmotové
členenie a je citlivo prepojený s prvou etapou.
Celý projekt je výrazom súladu a dobrej spolupráce projektanta, realizačnej firmy a subdodávateľov, za čo patrí všetkým právom ocenenie.
Projektant: Ing. Peter Mančík, spolupráca
Proma, s. r. o., Žilina.
Realizačná firma: Váhostav-SK, a. s., Žilina.
Prihlasovateľ: Ing. Ľubomír Ullman, VáhostavSK, a. s.
Čestné uznania
Kategória Novostavba:
Bytový dom na Bernolákovej ul. v Košiciach,
Apartmánový dom na Banskobystrickej ul.
V Bratislave.
Kategória Rodinný dom:

Rodinný dom, Bratislava,
Rodinný dom, Novosvetská ulica, Bratislava,
Radové rodinné domy, Šamorín.
Kategória Rekonštruovaná, obnovená
a adaptovaná budova:
Bytový dom, Furdekova ul., Bratislava,
Bytový dom, ul. Hrdinov SNP 2, Martin,
Bytový dom, Starohorská ul., Banská Bystrica.
Kategória Sanovaná budova:
Meštiansky dom, Radničné nám. 43, Bardejov.

Fasáda roka 2008
Slávnostné vyhlásenie cien

Cenu Baumit Plyšová kocka, ktorou spoločnosť Baumit každoročne oceňuje výnimočný
prínos v oblasti charitatívnych a verejnosprospešných aktivít, získala tento rok Nadácia
Zachráňme srdce a jej projekt da Vinci.
Nadácia vyvíja úsilie na získanie prvého robotického systému da Vinci pre vybrané medicínske pracovisko na Slovensku. Roboticky
asistované operácie posúvajú miniinvazívnu
chirurgiu o míle vpred. Lekár môže vykonávať
aj niekoľkohodinovú operáciu bez fyzickej
únavy, pacientovi zákrok spôsobí menšiu traumu organizmu, menšiu stratu krvi, menšie
jazvy s nižším rizikom infekcie, skráti dobu
hospitalizácie a umožní skorší návrat do bežného života. Cenu Baumit Plyšová kocka prevzal prezident nadácie MUDr. Peter Lukáč.

■ Hlavnú cenu v kategórii Novostavba

získalo Centrum Masaryčky v Trenčíne,
cenu prevzal z rúk architektky
Márie Lichvárovej Ing. Miloš Lančarič
zo spoločnosti Monolit, s. r. o.

Ostatné nominácie:
Kategória Novostavba:
Kláštor Kalvárska hora, Urpín, Banská Bystrica,
Polyfunkčný dom Gaudí, Bazova ulica,
Bratislava,
Rezidencia Veľvyslanectva Maďarskej republiky, Bratislava,
Polyfunkčný obytný dom Karolína, Nám. sv.
Františka, Bratislava.
Kategória Rodinný dom:
Rodinný dom, Modra – Harmónia.
Kategória Rekonštruovaná, obnovená
a adaptovaná budova:
Polyfunkčný dom, Sládkovičova ulica, Nitra.
Kategória Sanovaná budova:
Úrad vlády SR, Arcibiskupský palác, Nám.
Slobody 1, Bratislava.

■ Hlavnú cenu v kategórii Rekonštruovaná,

obnovená a adaptovaná budova získala budova
Parcafe Bubnovka v Bratislave. Cenu si od
architekta Ivana Gürtlera prišiel vyzdvihnúť
zástupca realizačnej firmy pán Rudolf Zboran.
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Murár 2008
16. ročník medzinárodnej súťaže „Murár
2009“ v Nitre opäť potvrdil, že stavbárske
remeslo, ktoré má na Slovensku dlhú
a bohatú tradíciu, neochromila ani hospodárska kríza. Mladé remeselné talenty zo slovenských učilíšť, ale aj z iných stredných škôl
EÚ, pokračujú v tradícii, ktorá písala pracovné dejiny ich predkov. Víťazstvo v kategórii
družstiev i jednotlivcov zostalo na Slovensku.
Zahanbiť sa nedala Nitra, ani Považská
Bystrica, ba ani maďarská Tatabánya, kde

■ Výkon družstiev bol veľmi starostlivo kontrolovaný.

možno kedysi položili základy murárskeho
remesla práve Slováci. Súťaž zorganizovalo
SOU stavebné v Nitre, z poverenia Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Súťažiacich a organizátorov podporilo Ministerstvo výstavby predovšetkým hodnotnými
cenami. Osobne ich v zastúpení ministra
výstavby a regionálneho rozvoja Igora Štefanova odovzdal jeho poradca Štefan Škríp.
Baumit poskytol do súťaže murovacie
a omietacie malty. Podľa slov riaditeľ SOUs

Nitra, pána Jozefa Blaška, tak mala súťaž
vynikajúcu úroveň aj vďaka Baumitu.
Súťaž Murár 2008 je súťažou jednotlivcov
a dvojčlenných družstiev a pozostáva
z teoretickej a praktickej časti. V praktickej
časti súťažiaci murovali úsek steny z tehál
POROTHERM 38 pero + drážka, s vynechanými otvormi. V časovom limite do 10 hodín
musel byť úsek ukončený vrátane povrchovej
úpravy. Podkladom pre murovanie bola výkresová dokumentácia.

■ Víťazné družstvá si po výbornom výkone prebrali zaslúžené ceny.

■ Súťaž poctil svojou návštevou aj premiér Slovenskej republiky.

Bratislavský maratón, 2009
Podľa legendy grécky vojak Feidipos bežal
z mesta Maratón do Atén vzdialenosť údajne
42,195 km aby odovzdal správu o víťazstve
nad Peržanmi. Športovci už celé desaťročia
vzdávajú hold vytrvalosti tohto Gréka maratónskym behom. Beháva sa na olympijských
hrách a mnohé mestá ho organizujú ako
prestížnu a modernú záležitosť, ktorá okrem
vytrvalosti podporuje sj zdravý životný štýl.
Od roku 2006 sa k takýmto mestám pridala

■ Radosť z dobrého výkonu je na akciách Bratislavského
maratónu podstatná.

aj Bratislava – v roku 2009 sa beží Bratislavský maratón už po šiestykrát.
Víkend bol vyplnený zaujímavým programom
– okrem hlavných behov bol venovaný aj
zábave a športovým programom pre deti
i dospelých. Hlavnému programu bola venovaná nedeľa – inline pretekom, štafetovému
behu, polmaratónu a hlavnému behu, ktorým je, samozrejme, Bratislavský maratón.
Ten sa už stal členom AIMS (Association of

■ Beh okolo pútačov Baumit

International Marathons and Distance races)
a maratónska trať je oficiálne certifikovaná
AIMS certifikátom.
Maratón je vytrvalostný beh na dlhú trať,
ktorým si už celé desaťročia uctievame
ľudskú vytrvalosť. My v Baumite si uvedomujeme, že vytrvalosť je vlastnosť,
ktorá pomáha dosiahnuť cieľ a skutočne
si ju veľmi ceníme. Aj preto sme sa rozhodli podporiť Bratislavský maratón.

■ Bratislavský maratón bol aj šancou prejaviť sa deťom
kreatívne – s Baumitom.
B A U M I T
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Baumit a filantropia
V BAUMITE SA ZNAČNOU MIEROU VENUJEME AJ FILANTROPII. ZAMERIAVAME SA NA KOMUNITNÚ FILANTROPIU V REGIÓNOCH,
V KTORÝCH PÔSOBÍME A VENUJEME SA AJ OTVORENÉMU GRANTOVÉMU PROGRAMU „TU SA NÁM PÁČI, TU CHCEME ŽIŤ“.
Otvorený grantový program „Tu sa nám páči, tu chceme žiť“ je najprehľadnejší spôsob finančnej podpory. Je cielený na finančnú podporu
iniciatívy ľudí, ktorí chcú zlepšovať svoje okolie, predovšetkým napomáhať pri vzniku zmysluplných, funkčných verejných priestranstiev.
Výška podpora na jeden projekt je 1 660 EUR (50 000 Sk) v celkovej výške 16 600 EUR (500 000 Sk).
V roku 2008 Baumit prostredníctvom asignácie poukázal Centru pre filantropiu sumu 1 189 859 Sk (30 496 EUR). V tom istom roku bolo
podporených 23 projektov v sume 819 000 Sk, z toho v rámci komunitných aktivít 11 projektov v sume 319 tisíc Sk a 12 programov
v rámci 4. kola grantového programu. Na administráciu programu sa použilo 106 457 Sk.

18

Komunitná filantropia – výber z projektov
• Zachráňme spolu detské ihrisko na
Kaštieľskej ulici v Bratislave: Finančný dar
50 000 Sk bol použitý na kúpu a obnovu herných prvkov ihriska – nákup dvoj-hojdačky,
hojdačky a na montážne a terénne práce. Do

• V obci Hamuliakovo bol dokončený verejný
spoločenský oddychový areál. Dar umožnil
zakúpenie spojovacieho a kotviaceho materiálu. Realizácia trvala 13 mesiacov a prebehla s pomocou 54 rodín z obce, ktoré
odpracovali 350 hodín.

• Deň detí v Plaveckom Mikuláši: Pre 130
detí bol pripravený atraktívny program – prehliadka policajných áut, športové aktivity,
jazda na koni, skákanie na trampolíne.
Finančný dar poslúžil na kúpu trampolíny
a badmingtonu.

projektu sa zapojila aj Mestská časť Ružinov
vrátane finančnej účasti, vďaka čomu bolo
ihrisko rekonštruované komplexne.
• Detské N centrum: Na bratislavských
Dlhých dieloch vzniklo centrum pre nadané
deti zamerané na starostlivosť a osvetu nadaných detí i detí s pridruženou poruchou.
Finančný dar bol použitý na nákup edukačných pomôcok.

• Obnova detského ihriska s pomocou
finančného daru bolo pretvorené chátrajúce
detské ihrisko v areáli materskej školy na
verejne prístupné detské ihrisko v centre
obce. Okrem samotného efektu obnovy chátrajúceho ihriska prispelo aj k riešeniu problému trošku uzavretého spôsobu života
obyvateľov.

• Buďme trochu užitoční cez prázdniny:
projekt umožnil ôsmim deťom z Krízového
strediska Dúha prežiť desať dní v obci
Radvaň. Ich pobytový program bol napojený
na verejnoprospečnú činnosť v obci – pomáhali obce sadiť kríky, stromčeky a kvety.
Finančný dar bol použitý na ubytovanie
a stravné.
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„Tu sa mi páči, tu chcem žiť“ – výber:

• Finančnú podporu 50 000 Sk získal projekt
Davida Burgera Obnova detského ihriska a parčíku pri Šajbách v bratislavskej Rači. Dar slúžil
na nákup materiálu, lavičiek a sadeníc stromov
a renováciu preliezok. Časť prác vykonali svojpomocne obyvatelia okolitých bytových domov.

• Obec Hermanovce nad Topľou využila
finančný dar 44 500 Sk na prestrešenie prírodného prameňa. V rámci projektu bolo
upravené verejné priestranstvo, ktoré je
využívané na oddych množstvom návštevníkov obce.

• V areáli Domova sociálnych služieb vybudoval OZ Priatelia deťom pri DSS Hrabiny Nová
Baňa oddychovú zónu. Z dotácie 50 000 Sk
je vybudovanie jazierka, chodníka a vysadenie viacerých druhov rastlín, o ktoré sa
budú starať hendikepovaní klienti domova.

• OZ Slatinka vybudovalo s podporou
25 000 Sk Náučný chodník údolím Slatiny.
Projektu prepája dva náučné chodníky vedúce popri rieke. Finančný dar umožnil obnoviť
informačný systém, uhradiť dopravné náklady
a nákup pracovného náradia.

• Schátralá zastávka autobusu v obci Gánovce bola s podporou 50 000 Sk prebudovaná na multifunkčný objekt – zastávku, vyhliadku, úvodný a informačný bod náučného chodníka. Dar použilo OZ Neandertal na stavebný
materiál, stolárske práce a dopravu materiálu.

• Členovia Komunitného centra Muškát 2004
získalo podporu 47 000 Sk na projekt Mísco
s dušú – v scíne a suchu. V blízkosti lesa a školy vybudovali deťom drevený altánok. Slúži ako
tvorivé centrum, na premietanie filmov, amatérske divadlo, hudobné programy a diskusie.

Prehľadná tabuľka podporených projektov:
Názov žiadateľa

Názov projektu

Mesto/Obec

Centrum nadania n. o.
Obec Vysoká nad Kysucou
OZ pri ZŠ a MŠ v obci Hamuliakovo
Obec Ostrov
Ing. Petra Hajduková
Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV
OZ Domov – Dúha
Komunitná nadácia Bratislava
Združenie kynológov záchranárov SR
Obec Ptrukša
Banícke bratstvo „Herrengrund“ Špania Dolina
OZ kRaj
David Burger
Obec Teplička
Obec Senné
Združenie Slatinka
Obec Hermanovce nad Topľou
OZ Neandertal
OZ Priatelia deťom pri DSS Hrabiny Nová Baňa
Komunitné centrum Muškát
OZ Vyšehrad

Detské N centrum
Vybudovanie viacúčelového ihriska, oddychová zóna pre rodiny
Spoločensko-oddychový areál Gútoračik
Obnova detského ihriska pri MŠ v Ostrove U dvoch medvedíkov
Deň detí v Plaveckom Mikuláši
Vedecká expedícia pozorovania úplného zatmenia slnka, Mongolsko 2008
Buďme trochu užitoční cez prázdniny
Preteky Kačíc na Dunaji
Rascue Dog Weekend
Osvetlenie prírodného klziska
Múzeum medi – Špania Dolina (depozitár)
Mlyn pre všetkých
Obnova detského ihriska a parčíku Pri Šajbách
Obnova obecnej časti Riveň
Voda v studni – život v obci
Náučný chodník Údolím Slatiny
Prestrešenie prírodného prameňa
Homo Neanderthalensis – časť projektu – výstavba Multifunkčnej autobusovej zastávky
Oddychová zóna s miniarborétom
Mísco s dušú – v scíne a v suchu
Minulosť a súčasnosť Vyšehradného

Bratislava
Vysoká nad Kysucou
Hamuliakovo
Ostrov
Plavecký Mikuláš
Vysoké Tatry
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Ptrukša
Špania Dolina
Ožďany
Bratislava
Teplička
Senné
Zvolen
Hermanovce nad Topľou
Gánovce
Nová Baňa
Lozorno
Nitrianske Pravno
B A U M I T
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Frankfurt: hlavné mesto pasívnych domov
FRANKFURT SA MÔŽE OPRÁVNENE NAZÝVAŤ MESTOM PASÍVNYCH DOMOV. ZA OSTATNÝCH DESAŤ ROKOV TU BOLO POSTAVENÝCH VIAC AKO 800 NOVÝCH BYTOVÝCH JEDNOTIEK A 2 ŠKOLY V PASÍVNOM ŠTANDARDE. S PODLAHOVOU PLOCHOU STOTISÍC ŠTVORCOVÝCH METROV VŠETKÝCH TYPOLOGICKÝCH DRUHOV BUDOV POSTAVENÝCH V TOMTO ŠTANDARDE, SA STALO
NIELEN HLAVNÝM MESTOM PASÍVNYCH DOMOV V NEMECKU, ALE AJ SVETOVÝM LÍDROM.
Aktívny prístup mesta Frankfurt
k pasívnym domom
V roku 1990 vznikol v rámci mestského
oddelenia životného prostredia Energetický
referát. Jeho cieľom je vytvoriť
a implementovať plán ochrany klímy
a úspor energie vo Frankfurte nad
Mohanom. Mesto, ako zakladajúci člen
Klimatickej aliancie, si stanovilo cieľ znížiť
množstvo emisií kysličníka uhličitého do
roku 2010 o polovicu. Jeho činnosť je rozdelená do troch sekcií: verejné budovy
a úspory elektrickej energie, energetické
plánovanie, bytové domy a obnoviteľné
zdroje energie.
Kľúčom k rozšíreniu pasívnych domov vo
Frankfurte je mestská politika, ktorá
postupne od roku 1991 požadovala
dodržiavať nízko-energetický štandard. Ten
však bol kritikmi označovaný ako nedostatočný. Postupne začali vznikať prvé pasívne
budovy, ktoré verejnosť prijala s veľkým
záujmom.

Všetko sa začalo pasívnou školou
v mestskej časti Riedberg
Na jeseň v roku 2000 vyhlásil odbor pozemných stavieb architektonickú súťaž na
výstavbu novej základnej školy a materskej
školy v novej mestskej časti Riedberg
s požiadavkou, aby bola stavba navrhnutá
v pasívnom štandarde. Náklady, súvisiace
s dosiahnutím pasívneho štandardu, vrátane riadeného vetrania s rekuperáciou, boli
o 4,2 % vyššie v porovnaní so základným
variantom podľa platného nariadenia o úsporách energie (Energieeinsparverordnung
2002).
V porovnaní s variantom, ktorý by zodpovedal vtedajšiemu uzneseniu frankfurtského
zastupiteľstva (spotreba energie nižšia
o 30 % ako stanovuje nariadenie o úsporách energie EnEV z roku 2002), to bolo
3,6 %. Dodatočne bola na tento pilotný
projekt poskytnutá dotácia vo výške 190
tisíc EUR, vďaka čomu sa návratnosť investície pri vtedajších cenách znížila na 38
rokov. Už vtedy však bolo jasné, že kvôli
neustále rastúcim cenám energie sa táto
doba skráti.

Predstavitelia mesta si uvedomovali, že
školská budova bez dostatočného vetrania
neposkytuje vhodné podmienky na vyučovanie. Vonkajší vzduch v centre mesta obsahuje 300 – 600 ppm (parts per million)
CO2, kým na konci hodiny je v triede zistených spravidla 1 500 ppm, čo je prakticky
nedýchateľný vzduch. Preto je riadené
vetranie v modernej škole nevyhnutnou
súčasťou.
Ekonomické ukazovatele:
Náklady 16,6 mil €, z toho pre vetrací systém 240 000 €brutto.
Očakávané náklady na realizáciu v pasívnom štandarde oproti EnEV mínus 30 %:
630 000 €brutto.
Dotácie: 250 000 €prostredníctvom
Deutsche Bundesstiftung Umwelt vrátane
meraní a odborného dozoru.
Dotácia vykurovania na pelety: Nemecká
spolková republika Hessen, 10 000 €.
Úspora prevádzkových nákladov 570 000 €
počas 30 rokov prevádzky.
Úspora emisií CO2 v porovnaní so štandardnou novostavbou počas 30 rokov: 1 000 ton.

■ Pasívna škola vo frankfurtskej mestskej časti Riedberg je príjemnou
architektúrou s vysokým štandardom šetrenia energie.
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Obytný súbor Sophienhof
ABG Frankfurt Holding GmbH, jedna
z najväčších nemeckých firiem, postavila už
viac ako 50 tisíc bytov. Jej rozhodnutie stavať len v pasívnom štandarde je mimoriadnym rozhodnutím. Najvýraznejším dôkazom
je obytný súbor Sophienhof vo Frankfurte,
ktorý je so 149 bytovými jednotkami
a úžitkovou plochou 14 767 m2 najväčším
pasívnym objektom na svete.
Sophienhof tvorí 5 objektov s 15 sekciami,
149 bytovými jednotkami a 4 priestormi
pre vybavenosť nad jednou prirodzene
vetranou podzemnou garážou s 156 parkovacími miestami. Konštrukciu tvorí železobetónový stenový systém so zaveseným
dreveným opláštením a zabudovanou tepelnou izoláciou. Balkóny sú prefabrikované
na predsadenej železobetónovej konštrukcii.
„Naše prvé pasívne bytové domy sa stretli
s veľmi pozitívnou odozvou a vyvolali
u obyvateľov Frankfurtu záujem a dopyt po
pasívnych domoch“, uviedol Frank Junkert,
obchodný riaditeľ spoločnosti. „Komerčný
úspech nás motivoval k pokračovaniu.

Akonáhle sa teraz uverejní, kde plánujeme
stavať pasívne bytové domy, okamžite sa
vytvorí zoznam potenciálnych kupcov
a nájomníkov. Síce sme určitý dopyt očakávali, ale skutočný záujem nás zaskočil.“
To, že je o tento druh bývania záujem, niet
divu. Byty v pasívnych domoch ponúkajú
vysoký komfort a sú ekologicky šetrné. Ich
výstavba nemusí byť zásadne drahšia, než
výstavba bežných domov. Príkladov je dosť.
Z tohto hľadiska je výstavba domov pod
pasívnym štandardom plytvaním peňazí na
nešetrné stavby.
Na prevádzku budov sa vcelku nerozumne
spotrebuje 40 % celkovej energie. Zároveň
sa vyprodukuje i náležité množstvo emisii.
Tu sa priamo ponúka možnosť úspory energie, ktoré u pasívnych domov predstavujú
až 90 % oproti bežnej výstavbe.
Hessenský projektant ocenený spolkovou
cenou za energeticky efektívnu stavbu.
V rámci tohtoročných berlínskych Dní energie bol Spolkovým ministerstvom pre hospodárstvo a technológie cenou „Energie-

optimiertes Bauen 2009 - Architektur mit
Energie“ ocenený projekčný tím prvej certifikovanej administratívnej budovy Waisenhausovej nadácie v pasívnom štandarde
vo Frankfurte.
Vo Frankfurte sa postupne stala aktuálnou
otázka „Nemohli by sme z tohto postaviť
pasívny dom?“ namiesto bežnej „Je ťažké
postaviť pasívny dom?“. Ak chce niekto stavať verejnú budovu s vysokou spotrebou
energie, musí preukázať, že to nie je možné
urobiť inak, s vyššou energetickou efektívnosťou.
Pre Baumit Journal Ing. Ľubica Šimkovicová,
Inštitút pre energeticky pasívne domy

Prof. Wolfgang Feist
z Passivhaus Institut:
„Staňme sa energeticky efektívnymi!“
- „Let's get Energy-Efficient!“
■ Výstavba bytového domu v pasívnom štandarde nemusí byť zásadne drahšia,
ako výstavba nešetrného domu. Potvrdzuje to frankfurtský obytný súbor Sophienhof.
B A U M I T
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Poctivo spraviť všetko, čo sme sľúbili
– to je naša história
MPL TRADING, SPOL. S R. O., JE OBCHODNÁ SPOLOČNOSŤ ZAMERANÁ NA PREDAJ STAVEBNÝCH MATERIÁLOV. VZNIKLA
V ROKU 1991. PÔVODNE SA ŠPECIALIZOVALA NA SADROKARTÓNOVÉ SYSTÉMY, STROPNÉ PODHĽADY A IZOLAČNÉ MATERIÁLY.
V SÚČASNOSTI PONÚKA OVEĽA ŠIRŠÍ SORTIMENT, ČÍM SA ZARADILA MEDZI NAJDÔLEŽITEJŠIE ORGANIZÁCIE PÔSOBIACE NA
TRHU SO STAVEBNÝM MATERIÁLOM.
Pán Piskla, MPL funguje na trhu už takmer
dvadsať rokov. Skúste, prosím, zhrnúť vývoj
vašej spoločnosti od doby jej vzniku.
Sme skôr nenápadná firma, málo sa zviditeľňujeme, prakticky sa neprezentujeme
v médiách, proste nie sme zameraní na marketing v médiách. Sme predajcovia stavebných materiálov a komunikujeme s klientmi
priamo. Dlhé roky mnohé klasické stavebniny ani netušili, že fungujeme na trhu, históriu
však máme bohatú – od roku 1991. Vtedy
som začínal ako obchodný zástupca firmy
AMF, teda s kazetovými stropmi. Obiehal
som so vzorkami architektov a projektantov
a vysvetľoval – a nakoniec aj predal.
Architektom sa to pozdávalo, akceptovali to
aj investori. Lenže začiatkom deväťdesiatych
rokov ešte existoval devízový problém, a bolo
dosť komplikované niečo vôbec dovážať. Cez
Technopol to nešlo, na to sme mali nezaují-
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mavé finančné objemy, a tak sme to museli
riešiť sami. Založili sme s manželkou MPL,
podarilo sa nám získať aj živnosť na zahraničný obchod.
Začali sme teda dovážať kazetové stropy,
potom sa na trhu objavili sadrokartóny. Vtedy
sme sa špecializovali na suchú vnútornú
výstavbu. Samozrejme, že sme ešte nedokázali nakupovať celé kamióny, a tak sme
s malým mikrobusom s kolegom chodili do
rakúskych stavebnín, nakladali sme 5 či 10
či 50 sadrokartónových platní. Vlastne všetko sme budovali krok za krokom – z malého
skladu bol väčší, potom nastúpili obchodní
zástupcovia, neskôr pobočky. Po rozpade
Československa sme založili aj českú pobočku v Zlíne. Trh na Slovensku si vyžadoval rozšírenie sortimentu, to nám umožnilo rozšíriť
sa aj do slovenských regiónov – najprv do
krajských miest, potom aj do viacerých

okresných. Dnes fungujeme na Slovensku
ako sieť plnosortimentných stavebnín,
v Česku sme trochu špecializovanejší. Táto
sieť mala za rok 2008 konsolidovaný obrat
4 miliardy korún. Takže zhrnutie: firma vznikla a rozvinula sa „na zelenej lúke“, bez akejkoľvek privatizácie, vplyvu zahraničného
kapitálu, v tichosti – a poctivo.
Dokázali ste teda vybudovať sieť stavebnín
prakticky z ničoho. Aká obchodná stratégia vás vedie?
V správnej chvíli na správnom mieste. Na
trhu je vždy veľa príležitostí. Existuje však
veľa príležitostí nevyužitých, ale existuje veľa
zdatných ľudí, ktorí sa zas k príležitostiam
nedostali, lebo o nich nevedeli. Je to teda
otázka informovanosti – a, samozrejme,
obchod je záležitosťou kontaktov, ktoré dokážu tie informácie o trhu vygenerovať.
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MPL Trading, s. r. o., ponúka kompletný
sortiment stavebného materiálu od materiálov pre hrubú stavbu – tehly, izolácie,
krytiny, polystyrén, až po materiál pre interiér ako sú dvere, podlahy, podhľady, svietidlá. Zásobuje stavebné firmy, ako aj koncového zákazníka.
K dnešnému dňu má sieť stavebnín MPL
Trading 20 filiálok na území Slovenska
a 12 v Českej republike.

Podstatná je aj permanentná aktivita. MPL
priviezlo na Slovensko kvantum nových produktov. Chodieval som na množstvo medzinárodných stavebníckych výstav, či veľtrhov
Mníchov, Paríž, Berlín Bologňa, Poznaň...
Nevenovali sme sa bežným produktom stavebnín ako tehly, cementy či vápna, dovážali sme
nové systémy a uvádzali sme ich na náš trh.
Pre Baumit ste hodnotným klientom. Ako
sa vám spolupracuje s Baumitom?
Každý obchodník, ak chce byť úspešný na
trhu, musí spolupracovať s market lídrom.
Market lídra proste musíte mať a musíte
s ním dobre vychádzať, pretože ten vám
dotiahne do obchodu život a zákazníkov.
Určite, na niektorých iných značkách by som
dosiahol väčšiu maržu, ale obchod nie je len
o maržiach.
Baumit je líder v omietkových zmesiach, prišiel s tým na trh ako prvý, vytvoril si obrovský
náskok, dokáže zabezpečovať prakticky bezkonkurenčný servis. Spoluprácu s Baumitom
si teda jednoznačne pochvaľujem a určite ju
budeme do budúcnosti rozširovať.
Spolupráca už prebieha niekoľko rokov
a určite sa každým rokom upravujú podmienky spolupráce k jej obojstrannej prospešnosti. Čo by ste potrebovali na službách Baumit vylepšiť?

Naša spolupráca s Baumitom je založená na
korektných obchodných podmienkach. Na
základe týchto podmienok sme schopní realizovať pomerne veľké obraty s produktmi
Baumit – určite väčšie, ako mnohí menší
predajcovia. Možno by nám – a mám na
mysli Baumit aj MPL – pomohlo výraznejšie
zohľadnenie dosiahnutých výsledkov
v predaji. Tiež nie som nadšený postupom
na objektových zákazkách, ktoré veľa výrobcov či dovozcov rieši objektovým cenami,
výrazne nižšími, ako sú naše nákupné ceny
pri násobne vyšších objemoch. Rozumiem
tomu princípu veľmi dobre, a bohužiaľ funguje u každého výrobcu, ale je to nespravodlivé voči obchodníkovi, ktorý obchod realizuje
s nemalými nákladmi a rizikom. Na druhej
strane, servis Baumitu je dobrý v úrovni
dodávok, logistiky, i v úrovni marketingu.

Referencie:
Au café, Bratislava
Dodávaný materiál: tepelná izolácia,
sadrokartón, strešné okná
Lindner II., Bratislava
Dodávaný materiál: zatepľovací systém,
sadrokartón
Lindner I., Bratislava
Dodávaný materiál: zatepľovací systém,
sadrokartón
Palace, Zlaté piesky Bratislava
Dodávaný materiál: tepelná izolácia
VUB, Bratislava
Dodávaný materiál: sadrokartón, tepelná
izolácia
častejšie trávim čas v kancelárii a na
obchodných rokovaniach. Myslím, že je to
o nájdení správneho pomeru medzi prácou
a zábavou. Určíte len zábava bez práce
a naopak, človeka nedokážu naplniť.
Pán Piskla, ďakujeme za rozhovor a želáme veľa úspechov – aj pri spolupráci
s Baumitom.

Dlhšiu dobu ste sa, pán Piskla, venovali
koníkom. Teraz sa opäť viac venujete
firme, pretože v tom, v čom iní vidia krízu,
vy vidíte príležitosť. Stihnete sa koníkom
ešte občas venovať?
Ale samozrejme. Niekde predsa treba dobíjať
baterky. Piatky a víkendy mám stále rezervované pre rodinu a koníčky. Ono to nie je také
ľahké z tohto rozbehnutého kolotoča vysadnúť, a aj keď som trávil viac času v stajni,
tak telefón bol stále v pohotovosti. Snáď len
B A U M I T
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Baumit, šelmy a primáty
Pavilóny šeliem a primátov v bratislavskej ZOO
ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA JE PRIESTOR KRÁTKODOBÉHO ODDYCHU ĽUDÍ A DLHODOBÉHO POBYTU ZVIERAT. HLAVNÝM PROBLÉMOM TAKÉHOTO PRIESTORU JE ZLADENIE CHARAKTERU PROSTREDIA TAK, ABY SA V ŇOM ĽUDIA AJ ZVIERATÁ CÍTILI DOBRE
A ABY SA ZVIERATÁ SPRÁVALI, NA ROZDIEL OD ĽUDÍ, CELKOM NENÚTENE. ZMENY V OKOLÍ BRATISLAVSKEJ ZOO, SÚVISIACE
S VÝSTAVBOU TUNELA SITINA, VYVOLALI POTREBU ZMIEN AJ V SAMOTNEJ ZOOLOGICKEJ ZÁHRADE. ZMENENÝ BOL JEJ HISTORICKÝ URBANIZMUS A NÁSLEDNE AJ VIACERÉ PAVILÓNY. MEDZI ÚPLNÉ NOVINKY PATRIA PAVILÓN ŠELIEM A ZATIAĽ EŠTE
NEDOKONČENÝ PAVILÓN PRIMÁTOV. PODSTATNÚ ÚLOHU PRI MODELOVANÍ FYZICKÉHO PROSTREDIA ZVIERAT ZOHRÁVA DVOJICA VÝTVARNÍKOV – REŠTAURÁTOROV, JURAJ PUŠKÁR A RÓBERT ILLÉŠ.

Pohybujeme sa v Zoologickej záhrade,
medzi ľuďmi a zvieratkami. Čo je vlastne
vašou úlohou?
Našou primárnou úlohou je vlastne vytvoriť
scenériu, v ktorej sa budú zvieratá dobre
cítiť a ktorá bude príťažlivá aj pre ľudské
oko. Zatiaľ sme spracovali dva výbehy pavilónu šeliem a chystáme sa v priebehu pár dní
nastúpiť do pavilónu primátov. V každom prípade sa pokúšame priblížiť scenériu ich
pôvodnému prostrediu. Napríklad v pavilóne
primátov je jedna časť ázijská, druhá africká
a my sa musíme priblížiť k tomu charakteru
prostredia.
Predpokladám, že kvôli tomu asi do Ázie
a Afriky necestujete, hoci by to možno bolo
pre výsledok potrebné...
Modelujeme terén v zmysle pôvodného prostredia primátov, ktoré sa sem nasťahujú.
Hovoríme o teréne, nie o prostredí, a terén
podobného charakteru nájdeme aj v blízkosti Bratislavy. Samozrejme, výberu treba
venovať dostatok času, pretože do hry vstu-
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puje viacero hľadísk, okrem iného aj bezpečnosť. Preto vrchnú časť modelovaného terénu, tam, kde zvieratá dosiahnú, vytvárame
v tvare previsu. Ale ide aj o charakter kresby
kameňa a tvar, po ktorom sa môžu zvieratá
pohybovať.

odliatku váži 30 – 40 kilogramov, takže je to
ľahko manipulovateľné. Podkonštrukcie, na
ktoré sa to vešia, sú, samozrejme, pripravené
vopred, v antikoróznej úprave ukotvené na
konštrukčné betónové steny. Vzniká tam
prakticky monolitná stena.

Nájdete si terén – v kameňolome, na
rastlej skale – a čo ďalej?
Terén zachytíme do pružnej formy, pomocou
ktorej už v ZOO vytvoríme odliatok. Ten
potom osadíme na pripravenú oceľovú konštrukciu a zo zadnej strany sa ešte spevňuje
ďalším betónom tak, aby konštrukcia vyhovovala bezpečnostným požiadavkám.
Najvhodnejšie štruktúry si vyberáme
v kameňolomoch. Tam vytvárame 50 – 80 m2
foriem v mierke 1:1, tie si prenesieme na
stavbu a tam do foriem aplikujeme plastifikovaný betón v hrúbke asi 1,5 cm. Celok je
dodatočne vystužený. Jedna forma vrátane

Stvárňujete teda celok, ale formou skladačky. Aký je podiel ručnej práce?
Stena sa odlieva a montuje po častiach,
takže určitý minimálny podiel ručnej práce
tam zostáva pri retušovaní spojov. Poznáme
technológie, kedy sa celá terénna stena premodelováva ručne, ale to je tam vidieť.
Výsledok, ktorý ruka podáva, je poznačený
únavou, ráno je tá ruka celkom iná ako
večer, teda ten rukopis sa líši, aj keď je od
toho istého človeka.
Technológia je naša, originálna a vieme ju
upravovať podľa aktuálnej potreby práve
preto, že to chápeme ako skladačku. Vieme
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pripraviť formy tak, aby sa dali otočiť trebárs
o 90 stupňov, a dokážeme kombinovať jednotlivé bloky. Výsledok je akceptovaný – aj
geológovia, ktorí sa na ten výsledok boli
pozrieť, uznali, že je to verný obraz. A pritom
sme schopní za pár dní skompletizovať to,
čo sa inde robí týždne až mesiace.
Čo ste teda dosiaľ zrealizovali a ako budete pokračovať?
Bavíme sa na tému hotových vecí – to sú
štyri výbehy Pavilónu šeliem, z ktorých dva
sú realizované podľa nášho návrhu a našou
technológiou, predovšetkým však zadné
steny. V priestore sa výsledok s naším
návrhom už nestotožňuje.
Bavíme sa aj na tému pavilónu primátov,
ktorý, ako budova, je prakticky zrealizovaný
a onedlho tam začneme formovať prostredie
primátov – či scenériu, v ktorej ich budú
návštevníci pozorovať.
Zrejme nie je celkom jedno, aké primáty
tam budú. Je to vopred jasne určené?
Pavilón primátov je celkom špecifická záležitosť. Budú tam možno gorily, a ak nie, tak

určite orangutany a šimpanzy. O tom, či tam
môžu žiť gorily, sa dá rozhodnúť, až keď
bude prostredie definitívne hotové. Sú to
zvieratá dosť citlivé práve na prostredie, vrátane pachov.
Uvedomujeme si, že sú to silné zvieratá, čiže
treba zaručiť bezpečnosť návštevníkov
a bezpečnosť konštrukcie. Prostredie, ktoré
vytvárame, nesmie mať kontakt s technológiami, ako je, napríklad klimatizácia, predovšetkým kvôli vibráciám. Zároveň musí byť
organizované tak, aby návštevník zvieratá
videl, aby neboli poschovávané.
Pavilón primátov je pomerne veľký. Aké
množstvo materiálov a s akou prácnosťou
prostredie budujete?
V nosných stenách už máme pripravené
niektoré oceľové konštrukcie a kotvy. Na tie
budeme všetky prvky ako skladačku pripájať. Kvôli menšej miere prácnosti a materiálovým nákladom počítame aj s tým, že vo
vyšších častiach už naša konštrukcia nemusí byť tak pevná, ako v spodnej časti, v každom prípade však musí byť bezpečná.
Odhadujeme, že tam umiestnime asi sto ton
betónových zmesí a asi 8 – 10 ton ocele. Na
pavilóne šeliem sme minuli 240 ton betónových zmesí a do 19 ton ocele.
Steny sú patinované, čiže betón nie je pigmentovaný...
Steny patinujeme, pretože torkretovanie nám
neumožňuje pigmentovať betón. Zariadenia
sú dimenzované na určitú granuláž a keby
sme tam dali iné drviny, mohli by sme ich
poškodiť. Pigment pre patinovanie však
môžeme pridať už do foriem a tak máme
prácu podstatne urýchlenú. Používame
materiály, ktoré odolávajú sile zvierat a aj ich
výlučkom, ktoré sú dosť agresívne.

prostredníctvom postupov v práci. Všetky tie
zariadenia – zapožičanie technológií nastrekovacích systémov, kompresorov a podávačov je veľmi drahá záležitosť. Sponzori
nám tu síce zvyčajne vychádzajú v ústrety,
ale nevieme, ako to bude teraz a tiež to
nechceme zneužívať.
Vaša technológia má zrejme viac uplatnení...
Až to tu dokončíme, prídu sa sem pozrieť
horolezci, pretože plánujeme z tohto materiálu vyrábať umelé lezecké steny.
Táto technológia sa dá využiť aj ako veľkoplošný obklad budov, na realizáciu múrov,
oplotení a pod., v akejkoľvek štruktúre. Tak,
ako sa s pomocou tejto technológie ľahko
montuje, tak sa aj demontuje, proste dá sa
to pri minimálnych nákladoch rozobrať
a zmeniť. A v čase, bavím sa pri očakávaných veľkostiach takej steny o týždni či
dvoch.
Materiály a technológie Baumit pomáhajú
teda aj pri tvorbe špecifického prostredia
zvierat, ktoré sú na prostredie citlivé.
Samozrejme, že autorom vychádzame
v ústrety v maximálnej miere. Nie je nám
totiž jedno, v akom prostredí budú prežívať
svoj život zavreté zvieratá, a záleží nám aj na
tom, aby sa nachádzali v prostredí príťažlivom pre ľudské oko. Pánom Puškárovi
a Illéšovi držíme palce.
Umeleckú koncepciu a modelovanie terénu
spracovali Mgr. art. Juraj Puškár a Mgr. art.
Róbert Illéš.

Ešte k technológií – zrejme je dosť rýchla.
Ako je to s technologickými prestávkami?
Technologické prestávky, samozrejme, sú,
ale pokúšame sa ich eliminovať napríklad
B A U M I T
J O U R N A L
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BAUMIT AKTUALITY

Nové tváre v Baumite
Vzhľadom na stabilitu a dobré meno našej
spoločnosti Baumit sa príliš veľa ľudí u nás
nemení. Teší nás však, že naše rady sa
napriek tomu v poslednom období mierne
rozrástli.
V Rohožníku vo výrobe
máme nového kolegu,
ktorého radi predstavíme. Miešaciu linku –
TTS obsluhuje Tomáš
Urbančok, ktorý k nám
prišiel z výroby v automobilovom priemysle.

Pre oblasť Bratislavy
máme od 15. apríla
2009 nového ADM,
čiže obchodno-technického zástupcu.
Ferdinand (Nandy)
Nagy posilnil tím vedený Pavlom Pagáčom.
Obom novým spolupracovníkom prajeme veľa úspechov a príjemných kolegov na novom
pracovisku. Všetci veríme, že sa stanú, resp.,
už sa stali platnými členmi Bautímu.

Podporili sme
Hot Dance Duel
Pezinský festival Hot Dance Duel ponúkol súboj hudobných telies Hottentots
orchestra s Petrou Ernyeiovou či Funny
Fellows so Zuzanou Haasovou. Súčasťou
programu bola aj súťaž o najlepšie tancujúci pár a najkrajšie dobové oblečenie
z tridsiatych rokov.
„Kríza-nekríza, najlepšie sa zvláda
s veselou náladou a v pozitívnej atmosfére tridsiatych rokov, ktoré sa nápadne
podobajú dnešným,“ tvrdí organizačný
tím na internetovej stránke. Deň pred
konaním podujatia, 17. apríla, sa uskutočnil aj jazzový sprievod po Pezinku.

Slovakia Grand Cup
2009 Viničné
Podporili sme aj Lukostrelecký klub Viničné
a jeho tradičnú akciu Slovakia Grand Cup.
Viničné sú už takmer Mekkou slovenskej
lukostrelby a nás teší, že sme mohli napomôcť ďalšej skvelej akcii, ktorá prebehla
18 – 21. júna tohto roku.

Pošlite nám fotografiu
Na jeseň 2009 pripravujeme Baumit Journal
s témou Baumit: 15 rokov na Slovensku.
Pätnásť rokov je už naozaj dlhá doba,
z ktorej si niektoré momenty pamätáme do
detailu, iné už len v útržkoch. História pozostáva z udalostí, ale skúste si zaspomínať
s nami a zostavme históriu spoločne. Pošlite
nám vašu fotografiu s Baumitom z vášho
archívu a prispejte k mapovaniu našej spoločnej histórie.
Víno získava prívlastok archívne po piatich
rokoch. Aj archívna fotografia by mala mať
aspoň 5 rokov a mala by byť označená vročením a pripomienkou. Tie fotografie, ktoré
sa nám budú najviac páčiť, odmeníme
a zaradíme do jesenného vydania Baumit
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Journalu. Nehlaďte prosím na kvalitu.
Fotografia môže byť čiernobiela i farebná
a jej hlavným motívom je naša spoločná
história.
Fotografiu nám môžete poslať elektronicky
na adresu cachanova@baumit.sk alebo
poštou do našej centrály na Zrínskeho ulici
č. 13, 811 03 Bratislava. Uzávierka je 31.
októbra 2009.
Redakčná rada Baumit Journal, posilnená
fotografom Alexandrom Trizuljakom, vyberie
z doručených fotografií 5 historických skvostov z našej spoločnej histórie a každý skvost
bude odmenený skvelým digitálnym fotoaparátom. Najstaršia fotografia bude odmenená
milým a veľmi chutným prekvapením!

Baumit, Afganistan,
perzština a Slovensko
Baumit, v rámci svojho medzinárodného
pôsobenia, začal vydávať tlačové materiály aj
v perzštine. Nám je veľmi milé, že na titulnej
strane (to je z nášho pohľadu tá posledná)
sa objavil slovenský rodinný dom architekta
Marcinku z Prešova.

... ﻣﻨﻄﻘ و
ﻳ& ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻜﻤﻞ
و ﻛﺎﻣﭙﻠﻴﺖ
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15 rokov Baumit:
15 rokov
priateľstva
Spoznáme sa?
Za 15 rokov sme nadviazali množstvo
priateľských vzťahov a prakticky všetky
pretrvávajú. Poznáme sa navzájom?
A spoznáme sa aj na týchto starých fotografiách? Zadívajte sa na ne, porozmýšľajte a skúste si spomenúť na mená ľudí na
týchto a aj iných, dnes už asi historických,
fotografiách.

B A U M I T
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Baumacol
Systém pre
obklady a dlažby

Konečne

Baumacol
Lepenie obkladov a dlažby s perfektným výsledkom!
Lepiace malty a izolačné hmoty pre všetky požiadavky. Nivelačné a vyrovnávajúce hmoty
pre každý podklad. Škárovacie hmoty a silikóny, ktoré ladia s vašimi keramickými obkladmi.
Baumacol – to je kompletný program pre lepenie obkladov a dlažby. Jednoduché a rýchle
spracovanie, spoľahlivé a trvácne riešenie. Systémové riešenie v osvedčenej Baumit kvalite.
Informujte sa u vášho predajcu stavebných materiálov!

Baumit Info-linka:
02/59 30 33 33, 041/507 66 51

Myšlienky s budúcnosťou.

Zrínskeho 13

Mesto:

811 03 Bratislava

Baumit, spol. s r. o.

PSČ/pošta:

Ulica:

Firma:

Priezvisko:

Meno:

Čitateľská súťaž Baumit, spol. s r. o.

✁
Výherca z Baumit Journal číslo 2/2008:
p. Andrej Kukurdík, SOF Stavebniny, Podzávoz 975, 022 01 Čadca
Srdečne gratulujeme!

Veľa šťastia!

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

A opäť je tu naša Baumit čitateľská súťaž, tentoraz o 15 atraktívnych cien.
Stačí správne zodpovedať tri súťažné otázky uvedené na rube tohto lístku, vyplnený
lístok zaslať na našu adresu a dúfať, že práve vy budete vyžrebovaným výhercom.
Odpovede nám zasielajte na oznámkovanom návratnom lístku najneskôr
do 15. 12. 2009. Meno výhercu bude uverejnené v ďalšom vydaní Baumit Journalu
a následne bude kontaktovaný zástupcom spoločnosti Baumit.

Pravidlá súťaže

Myšlienky s budúcnosťou.
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Baumit Info-linka: 02/59 30 33 33, 041/507 66 51

Informujte sa u vášho predajcu stavebných materiálov!

Lepiace malty a izolačné hmoty pre všetky požiadavky.
Nivelačné a vyrovnávajúce hmoty pre každý podklad.
Škárovacie hmoty a silikóny, ktoré ladia s vašimi
keramickými obkladmi. Baumacol – to je kompletný
program pre lepenie obkladov a dlažby. Jednoduché
a rýchle spracovanie, spoľahlivé a trvácne riešenie.
Systémové riešenie v osvedčenej Baumit kvalite.

Lepenie obkladov a dlažby
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Baumit čitateľská súťaž
Zapojte sa do veľkej Baumit súťaže
pri príležitosti nášho 15. výročia!
Tentokrát súťažíte o 15 atraktívnych cien,
ktoré čakajú na svojich výhercov!
1. LCD televízor
2. Víkendový pobyt pre dve osoby
3. Kávovar
4. Digitálny fotoaparát
5. MP3 prehrávač
6. Večera s riaditeľom Baumit
7. Rýchlovarná konvica
8. Kartón sektu
9. Outdoorová bunda Baumit
10. Sada pohárov na sekt
11. Športová taška
12. Fleecová bunda Baumit
13. Predplatné časopisu Môj dom 2010
14. Polokošeľa Baumit
ilejná
b
u
J
15. Tričko Baumit
ťaž!

✁

1 2009

JOU

Časopis pre spolup

sú

Súťažné otázky
1. Baumit na Slovensku oslavuje v tomto roku svoje:
a/ 10. výročie
b/ 15. výročie
c/ 20. výročie

2. Za uplynulých 15 rokov dodal Baumit na náš trh:
a/ 4 mil. m2 zatepľovacích systémov
b/ 8 mil. m2 zatepľovacích systémov
c/ viac ako 10 mil. m2 zatepľovacích systémov

3. Jedinečný a inovatívny zatepľovací systém značky Baumit
sa volá:
a/ Baumit Baumacol
b/ Baumit open
c/ Baumit ArtLine

OSLAVUJEME 15. VÝ
FASÁDA ROKA 2008
BAUMIT, ŠELMY A PRIMÁTY
BAUMACOL

