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pracujeme, či jednoducho okolo nich prechádzame. Niektoré sú nové, iné
sú páčivé, iné sú výstredné alebo naopak harmonické a pokojné, vyžarujúce pôvab, zrkadliace charakter domu a jeho funkciu. V každom prípade
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z každej strany sa na vás pozerajú fasády domov, v ktorých bývame alebo
veľmi staré, mnohé v zlom technickom stave. Niektoré majú pekný vzhľad,
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Milé čitateľky a čitatelia,

pôsobia dlhodobo a vytvárajú neopakovateľnú atmosféru miesta. Pokiaľ sú
to fasády tradičné, s použitím omietky, majú jedinečnú vlastnosť – sú trvanlivé a vedia starnúť. Aj v pokročilom veku sú pekné, a hoci menia svoju farbu
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tok a mozaikových štruktúr. Bola to pre nás veľká výzva, a zároveň neľahpartnerom, architektom a verejnosti ojedinelú kolekciu farieb v Európe, ktorá zodpovedá súčasným trendom v oblasti dizajnu a architektúry. Ako inak
táciou, o ktorej vám prinášame všetko podstatné.
V tradičných rubrikách sa dozviete veľa o našej práci, ale aj živote našich
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sezónu, nový farebný koncept LIFE. Projekt začal písať svoje dejiny v talian-

cia je pre nás dôležitá – a v tomto prípade sme sa rozhodli priniesť na trh
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doch. V tomto čísle vám prezentujeme našu najväčšiu novinku pre budúcu
skom Toskánsku, v malebnej a farbami prekypujúcej krajine, kde sme sa pr-
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li dávno. Téma FASÁDA sa v našom Baumit dome skloňuje vo všetkých pá-
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zamestnancov. Prinášame zaujímavý rozhovor s pani dekankou Fakulty architektúry docentkou Ľubicou Vitkovou či proﬁl nášho dlhoročného dobrého
partnera pána Pavla Kohúta, ktorého v Baumite všetci obdivujeme pre jeho
skromnosť a láskavosť a samozrejme obchodné úspechy. Nezabudli sme
ani na kultúru, šport a našu sociálnu zodpovednosť.
Na titulnej fotograﬁi je bratislavská GAMČA. Je to naša kultová fasáda
a sme vďační za to, že ju môžeme prezentovať ako majstrovské dielo našich partnerov. Určite si ju na prechádzke po Bratislave pozrite,
je nádherná...
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Get a Life
Veľkolepé uvedenie nového
konceptu farieb Baumit Life
do života
V živote človeka zostávajú v pamäti dôležité udalosti či zážitky, akými sú napríklad prvé
rande, prvá jazda v autoškole, maturitná skúška alebo svadobný obrad. Podobne sa zapísali do našich pamätí aj dôležité míľniky zo života našej ﬁrmy. Niektorí si ešte pamätajú,
ako sme stavali na stavbe prvé silo, ako sme
robili prvé školenia, ako sme otvorili náš nový
výrobný závod v Rohožníku. Medzi míľniky
patrilo určite aj zavedenie inovatívneho tepelnoizolačného systému open či unikátneho
Nanoporu na náš trh. Ďaľší z dôležitých míľnikov je predo dvermi. Je to zavedenie nového
konceptu farieb Baumit Life na náš trh, ktoré nás opäť posunie výrazne vpred a pomôže
nám i našim zákazníkom zvýšiť svoju kompetenciu na trhu. A to všetko nielen lokálne, ale
aj na medzinárodnej úrovni. Naplníme podstatu našej značky Baumit obsahom, ktorý
opäť posunie našu značku na vyššiu úroveň.
Nový koncept farieb Life
Uvedenie nového konceptu farieb Life do života odštartovalo veľkolepé „kick-off“ stretnutie, ktoré sa uskutočnilo 24.11.2011. Eventhotel Trend Austria vo Viedni sa stal v tento deň
dejiskom jedinečnej, a pre spolupracovníkov
Baumit mimoriadnej, udalosti. Pri príležitosti
uvedenia nového farebného konceptu

Baumit Life pre rok 2012 sa stretlo viac ako
750 spolupracovníkov Baumit z 20 krajín z celého sveta. Nechýbali ani majitelia spoločnosti, obchodní zástupcovia, kolegovia z oddelenia vývoja a výskumu, marketingoví a produktoví manažéri. Počas odborného seminára
mali účastníci možnosť oboznámiť sa detailne
s výsledkami pracovnej skupiny, ktorá pripravovala nový koncept viac ako 2 roky. Koncept
Baumit Life obsahuje neuveriteľných 888 nových farebných odtieňov. S novými vzorkovnicami farieb prinášame aj celý rad užitočných

a inovatívnych nástrojov pre prácu s farbami.
Nechýbajú medzi nimi napr. ColorFinder –
prístroj na určenie farebného odtieňa z ľubovoľného povrchu či webové aplikácie pre architektov s knižnicami nových farieb pre všetky dostupné CAD programy. Kolekcia nástrojov je doplnená o nový POS koncept pre stavebniny a atraktívnu komunikáciu farieb vrátane televíznej reklamy. Celý koncept
Baumit Life vám detailne predstavíme v najbližšom čísle nášho časopisu. Baumit Life je
na svete, máme sa spolu na čo tešiť.
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Farby okolo nás
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BIELA A ŠEDÁ

ŽLTÁ

ČERVENÁ

soﬁstikovaná čistota

slnko a optimizmus

energia a vášeň

Harmónia a rovnováha: Akcenty v bielej, šedej alebo čiernej sú jemné, ale zároveň nezávislé. Môžu byť použité pre individuálne stvárnenie detailu. Nastavením svetlosti a použitím
tmavých tónov zdôrazníte štruktúru a dosiahnete efekt dokonalosti. Budete vnímať rozdiel
medzi všednosťou a výnimočnosťou.

Svetlo a optimizmus, sila a bezstarostnosť:
Žltá určuje náladu a radosť zo života.
Perfektná kombinácia energie a pohody.
Žltá – predovšetkým slnečné žltá –
prepožičiava domu dobrú náladu, smiech
a veselosť aj v oblačnom počasí a pomáha
zahnať každodenné starosti. Pri pohľade
na túto farbu prežijete šťastné okamihy.

Dynamika, život a sila. Červená farba má
mnoho podôb. Očarujúca a plná sily v bohatých odtieňoch, ale aj romantická a hravá
v mäkkých odtieňov. Ukážte svoje pocity! Použitím tmavších odtieňov dodáte stavbe pocit
jasnosti a osobnosti. Jemnejšími tónmi nastavíte romantickú náladu.
Nechajte, nech fasáda vyjadrí svoju radosť
zo života.
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ZELENÁ

MODRÁ

HNEDÁ

sila prírody

pokojná sila

teplo zeme

Zelená je nielen symbolom nádeje. Je to rodinná farba, ktorá stelesňuje vyváženú vitalitu,
čistú energiu a sebavedomie. Vytvorte si vlastnú oázu domova, vyžarujúcu harmóniu a pokoj. Vychutnajte si dokonalú rovnováhu medzi
životným štýlom a prostredím.

Modrá farba predstavuje sústredenosť, pokoj
a zmysel pre rovnováhu. Jasnosť a triezvosť,
dôverčivosť a odvahu. Dom taký pokojný
a tichý ako oceán za bezvetria alebo tak živý
a jasný ako zurčiaci potok. Alebo jednoducho
kombinácia čistoty a pokoja jasnej letnej
oblohy.

Naozajstné útočisko plné harmónie, vitality
a energie. Hnedá farba vysiela silu Matky
Zeme. Jej rôzne odtiene vytvárajú skutočný
pocit pohody. Pomôže vám vytvoriť zázemie
bezpečného domova. Budete vedieť, kam
patríte, budete mať pocit, že ste na správnom
mieste v správny čas. Každodenný stres
necháte za dverami a vychutnáte si pohodu
vo vnútri.
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wolf klammerth a friedrich schmid, spolumajitelia ﬁrmy

robert schmid, konateľ baumit beteiligungen gmbh

alfred gsandtner, baumit director international a anton peternel,
wietersdorfer industrie director international

tomáš sepp, marketingový riaditeľ baumit sk
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medzinárodný marketingový tím

rastislav plášek, obchodný riaditeľ baumit sk

michael haindl, international product manager
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Náš
rozhovor

Myšlienky
s budúcnosťou
na akademickej
pôde
Doc. Ing. arch. Ľubica Vitková
koncom septembra sme podpísali s fakultou architektúry spoločné
vyhlásenie o spolupráci v oblasti vedecko-výskumných inovácií,
pedagogických a osvetovo-propagačných aktivít a prezentácie výstupov
vzájomnej spolupráce, pričom hlavným cieľom spolupráce je posilniť väzbu
medzi univerzitným prostredím a praxou. pri tejto príležitosti sme položili
doc. ing. arch. ľubici vitkovej, dekanke fakulty architektúry stu v bratislave,
niekoľko otázok.

Pani dekanka, myšlienka vzájomnej
spolupráce medzi renomovanou inštitúciou s dlhoročnou tradíciou, ktorá sa
podieľa na vzdelávaní študentov v oblasti architektúry a urbanizmu, a spoločnosťou, ktorá je lídrom v segmente
suchých omietkových zmesí, má niekde
svoje počiatky. Môžete si zaspomínať,
kedy a kde sa zrodila táto myšlienka?
Na úvod musím povedať, že mimoriadne vítam spoluprácu medzi našou fakultou a spo-
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ločnosťou Baumit a vnímam ju ako prepojenie
akademického prostredia a praxe. Je to veľmi cenné nielen pre našich študentov, ale tiež
pedagógov, a to vo všetkých dotknutých oblastiach – vedecko-výskumnej, pedagogickej,
osvetovo-propagačnej aj tvorivej. Ja osobne
vnímam našu spoluprácu so spoločnosťou
Baumit dlhodobo, aj keď nie v takto inštitualizovanej forme. Vaša spoločnosť stála, či vlastne stojí pri našej fakulte už veľmi dlho. Myšlienke „povýšiť“ túto spoluprácu do inštitua-

lizovanej podoby rozhodne napomohol pán
riaditeľ Ľuboš Fussek. Zároveň to bola iniciatíva kolegyne a vedúcej Ústavu architektúry
obytných budov doc. Ing. arch. Andrei Bacovej, PhD.

V čom vidíte Vy osobne hlavný cieľ
a podstatu partnerskej spolupráce medzi Fakultou architektúry a ﬁrmou Baumit?
Už som spomínala, že väzba akademického
a pedagogického prostredia na prax je veľmi dôležitá, a to hneď z niekoľkých dôvodov.
Jednak je pre študentov mimoriadne motivujúce, keď riešia konkrétne zadanie, kde môžu
s naslovovzatým odborníkom konzultovať situácie, ktoré v rámci zadania vzniknú. Nielen samotné riešenie, ale tiež najnovšie informácie dostanú takpovediac z prvej ruky. Čo
sa týka spoločnosti Baumit, okruh spolupráce je z odborného hľadiska mimoriadne široký, za všetky spomeniem oblasť uplatňovania

Náš
rozhovor
nových technológií termickej ochrany budov.
Naším prínosom môže byť v rámci dohodnutej spolupráce oblasť inovatívneho architektonického stvárnenia fasád a celkovej kvality budov. V dnešnej dobe snáď najviac rezonuje potreba hľadania energeticky výhodných
systémov pre riešenie fasád. V tomto smere
máme vo vašej spoločnosti naozaj vynikajúceho partnera.

Fasády sa bude týkať aj moja posledná otázka. Naša ﬁrma už niekoľko rokov pravidelne organizuje súťaž
Fasáda roka. Vedeli by ste si predstaviť, že by na tejto súťaži nejakým spôsobom participovala Fakulta architektúry?

vať najnovšie poznatky priamo od odborníkov, respektíve podieľať sa na zadaniach, ktoré sú naviazané na prax. Študentom je vlastná istá miera súťaživosti a možnosť byť ocenený či možnosť získať určité ocenenie, ktoré
vnímajú ako ohodnotenie svojej práce, je pre
nich motivujúca a posúva ich ďalej.

Práve túto iniciatívu mimoriadne vítam. Ako
som už spomenula, pre študentov je veľmi dôležitý úzky kontakt s praxou a možnosť získa-

Ďakujeme za rozhovor.

A keď sme už pri fasádach – aké
aktuálne problémy fasád vnímate
z Vášho profesionálneho pohľadu?
Naša vzájomná spolupráca je obojstranne aj o propagácií. O propagácií kvalitnej architektúry, o propagácií energeticky výhodných systémov pre tepelnú ochranu budov.
Je to šírenie osvety, ktorého v našej spoločnosti nikdy nie je dosť. Keď hovorím o osvete,
tu by okrem problematiky uplatňovania energetických systémov pre tepelnú ochranu fasád mala rozhodne patriť aj problematika farebnosti fasád. Nedávno som počula veľmi
výstižnú charakteristiku toho, čo dnes našom
prostredí zažívame, a to je kontaminácia farbou. Veľmi necitlivé narábanie s farbou na fasádach našich objektov, či už v rámci zatepľovania panelových objektov, ale aj v rámci novej výstavby. Na tomto poli vidím v rámci našej spolupráce veľa možností. Zo strany fakulty je to isté šírenie osvety v oblasti kultivovania prostredia a poukazovania na kvalitné farebné riešenia fasád. A práve v tomto smere
vieme naozaj poskytnúť kvalitnú poradenskú
činnosť. Na fakulte pôsobí špecialistka pre
oblasť farieb, ktorá sa touto problematikou dlhodobo zaoberá, či už vo forme výskumu, sledovania trendov v zahraničí, je nositeľkou niekoľkých projektov, ktorých postupy a závery
sa snaží aplikovať v rámci výučby študentov.
Je tiež členkou medzinárodnej odbornej spoločnosti pre farby ICROMOS. Takže môžem
zodpovedne povedať, že vieme túto oblasť
posúvať ďalej nielen v teoretickej oblasti, ale
aj čo sa týka presadzovania v praxi.

andrea bacová, ľubica vitková a ľuboš fussek pri podpise vyhlásenia o vzájomnej spolupráci

tomáš sepp, beáta badiarová, ľuboš fussek, ľubica vitková a andrea bacová
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Baumit v regiónoch
Report zo stavby
Názov stavby: Bytový komplex JAZZY
GARDEN, Komárno
Investor: Decart, s. r. o.
Miesto: Lodná 2A, 2B, Komárno
Architekt/Projektant: Ing. arch. Zoltán Bartal,
Graphite, s. r. o., Komárno
Realizátor: Decart, s. r. o., Komárno
Úžitková plocha: 4 000 m2
Použité materiály: Baumit Gletovaná omietka,
Baumit MVS 25, Baumit Alpha 2000, Baumit
MCS 35, Baumit SilikonTop, Baumit ArtlineTop

Report zo stavby
Názov stavby: Kaštieľ Mojmírovce
Investor: Vzdelávací inštitút COOP, s. r. o.,
Nitra
Miesto: Mojmírovce
Architekt/Projektant: Ing. arch. Viktor Šabík
Realizátor: NR-ART, s. r. o.
Použité materiály: Baumit Murovacia malta
50, Baumit Jadrová omietka, Baumit Sanova,
Baumit SilikonColor
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Report zo stavby
Názov stavby: Bytový dom ARCUS, Trnava
Investor: SBD Trnava
Miesto: Hospodárska ul., Trnava
Architekt/Projektant: BEWA, s. r. o., Trnava
Realizátor: Arcus Signum, s. r. o.,
Hrnčiarovce nad Parnou
Použité materiály: Tepelnoizolačný systém
Baumit Pro, Baumit SilikatTop

Report zo stavby
Názov stavby: Administratívna budova
DYTRON, Bratislava
Investor: Dytron – Daniel Antalík, Bratislava
Miesto: Bratislava, Staré Grunty
Architekt/Projektant: Ing. arch. Beáta Štefancová, Ing. Roman Štefanec
Realizátor: Stavizol, spol. s r. o.
Použité materiály: Tepelnoizolačný systém
Baumit

Baumit
stavby

Report zo stavby
Názov stavby: Bytový dom, Malacky
Objednávateľ: SBD Termming, Malacky
Miesto: Skuteckého ulica, Malacky
Architekt/Projektant: Ing. arch. Miroslav Mesároš
Realizátor: Dušan Salay, Malacky
Použité materiály: Baumit Poter, Systém
Baumit Baumacol, Tepelnoizolačný systém
Baumit Pro, Baumit SilikatTop

záber po rekonštrukcii

Report zo stavby
Názov stavby: Bytový dom, Košice
Investor: SBD II
Miesto: Toryská 6, Košice
Realizátor: Izola Košice, s. r. o.
Úžitková plocha: 2300 m2 zateplenej plochy
Použité materiály: Tepelnoizolačný systém
Baumit Pro, Baumit SilikonTop

záber po rekonštrukcii

záber pred rekonštrukciou

záber pred rekonštrukciou

Report zo stavby
Názov stavby: Bytový dom Palúdzka,
Liptovský Mikuláš
Investor: Mesto Liptovský Mikuláš
Miesto: Liptovský Mikuláš, časť Palúdzka
Architekt/Projektant: Ing. arch. Vrbacký
Realizátor: Stavoindustria Liptovský Mikuláš, a. s.
Úžitková plocha: 68 bj
Použité materiály: Baumit Murovacia malta
50, Baumit MVS 25, Tepelnoizolačný systém
Baumit Pro

záber po rekonštrukcii

Report zo stavby
Názov stavby: Bytový dom, Bratislava
Investor: SvB
Miesto: I. Bukovčana, Devínska Nová Ves
Architekt/Projektant: VVÚPS-NOVA, s. r. o.
Realizátor: HOCHBAU, s. r. o.
Použité materiály Baumit: Tepelnoizolačný
systém Baumit Pro, Baumit GranoporTop

záber po rekonštrukcii

záber pred rekonštrukciou

záber pred rekonštrukciou
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slnečné hodiny z južnej strany budovy

Gymnázium
Grösslingová
secesná budova na grösslingovej ulici v centre bratislavy
od budapeštianskeho architekta edmunda lechnera, v ktorej sídli gymnázium,
bola dostavaná v roku 1908. známy modrý kostolík, ktorý je situovaný vedľa
budovy školy a je dielom toho istého architekta, pôvodne patril do školského
areálu a slúžil ako gymnaziálna kaplnka. na začiatku 21. storočia bola budova
a najmä jej fasáda zo zadnej strany a múry plota vo veľmi zlom stave, posledná
rekonštrukcia prebehla ešte v 80. rokoch 20. storočia. v roku 2009 sa
začala kompletná rekonštrukcia objektu školy. počas rekonštrukcie prebiehalo
vyučovanie v období dvoch školských rokov v inom objekte. pribudli nové
priestory na rozšírenie výuky telesnej výchovy, nová kuchyňa, jedálne.
najväčším znakom je zmena farby fasády z modrej na žltú podľa originálneho
projektu. v školskom roku 2010/2011 sa škola vrátila do obnovenej budovy.
Report zo stavby

názov stavby: gymnázium
grösslingová, bratislava
investor: bsk, bratislava
miesto: grösslingová 18, bratislava
architekt/projektant: ing. arch.
peter bouda, ing. arch. ivan masár
realizátor: sanex, s. r. o., spišská
nová ves
použité materiály: baumit
prednástrek, baumit jadrová omietka,
baumit vyrovnávacia stierka,
baumit spevňovač omietky, baumit
silikatcolor
zaujímavé prvky na fasáde: pôvodné
slnečné hodiny, múr okolo
budovy...
14
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Celkovú rekonštrukciu jedného z najvýznamnejších pamiatkových objektov v Bratislave
realizovala spoločnosť SANEX, s. r. o., ktorá
pôsobí na slovenskom trhu ako špecializovaná stavebná spoločnosť od roku 1992. V prvých rokoch existencie sa spoločnosť zameriavala prevažne na sanačné a statické práce
historických objektov. Portfólio činnosti dnes
dopĺňajú komplexné rekonštrukcie historických a pamiatkových stavieb. Víziou spoločnosti je chrániť pamiatkovú autentickú substanciu, ktorú naši predkovia stavali, prestavovali, jednoducho pretvárali. Je v nej odkaz
života tejto krajiny a jej osudov. Spoločnosť
SANEX, s. r. o., realizuje komplexný program
sanačných a rekonštrukčných prác najmodernejšími technológiami a zariadeniami, ktoré zaručujú vysokú kvalitu s dlhodobou životnosťou. Na realizácii predmetnej stavby spolupracovala subdodávateľským spôsobom aj
ﬁrma ŠTUKONZ, s. r. o., ktorá pôsobí na stavebnom trhu od roku 1990 v oblasti štukatérskych a kamenársko-konzervátorských prác.

Pavol Sekera, majiteľ spoločnosti SANEX,
s. r. o., o rekonštrukcii gymnázia povedal:
„Zámerom projektu bolo zrekonštruovať budovu pre budúce generácie. Pôvodný stav

budovy nezodpovedal jej historickej hodnote a významne ohrozoval jej zotrvanie s neskoršími možnými následkami na jej statiku.
Rekonštrukciou bola budova spevnená, zakonzervovaná, a bola vykonaná tiež celková renovácia vzhľadu, ktorou budova „zapadla“ medzi okolité stavby a pomohla tak vytvoriť systematický celok historických budov. Zvýraznené boli prvky, ktoré sa vzťahujú
k obdobiu secesie. Fasáda je po rekonštrukcii obnovená podľa pôvodného stavu, zmenená bola iba jej farba, z modrej na prevažujúco
žltú, podľa projektu Edmunda Lechnera. Budova gymnázia s oplotením a s Modrým kostolíkom dnes vytvára nielen pre návštevníkov s turistickými úmyslami vizuálne príťažlivé
okolie secesného vzhľadu.“

vice tohto gymnázia. Ako si na tieto časy spomínajú?
Tomáš Sepp, marketingový riaditeľ spoločnosti: Na „Gamču”, ako sme volali naše
gymnázium, mám veľmi príjemné spomienky. Okrem dôležitej skutočnosti, že som sa
počas štúdia šialene zaľúbil do mojej spolužiačky, mi utkveli v pamäti viaceré veci. Napríklad úžasná dispozícia školy s veľkými, svetlými a priestrannými učebňami, čo jej môže

Škola a jej študenti
Na gymnáziu študovalo viacero významných
osobností, ako napríklad Milan Lasica, Božidara Turzonovová, Gejza Dusík, Vladimír Palko, Pavel Pafko alebo z mladších Patrik Tkáč,
Roman Joch, Daniel Šmihula, Daniel Lipšic,
Milan Nič, Tomáš Szalay, Pavol Rusko, Lucia
Žitňanská, Robert Redhammer, Jozef Španka, Vladimír Lupták a pod.
Aj u nás v Baumite je pár ľudí, ktorí „drali“ la-

budova gymnázia pred rekonštrukciou
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závidieť určite veľa iných (najmä novopostavených) škôl. Jednou z kuriozít nášho gymnázia
bola skutočnosť, že náš školník choval na povale školy sliepky, ktoré sme z času načas
chodili kŕmiť, a tak sme sa mohli na chvíľu
uliať z vyučovania. Som rád, že škola dostala
nový „šat” a že Baumit mohol byť pri tom.

Petra Ravingerová, produkt manager:
Na „Gamču“ som chodila v druhej polovici osemdesiatych rokov. Škole vtedy vládla
z vrátnice neohrozená pani informátorka zvaná pištolníčka, ktorej sme sa báli viac ako riaditeľa. Cez strechu občas zatekalo, telocvik
v malej telocvični „u potkana” (v suteréne,
bez okien a vzduchu) bol našou nočnou morou, na druhej strane fyzika v zachovanej pô-
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vodnej posluchárni s vysokým stropom a so
stupňovitým sedením sa znášala akosi ľahšie. Škola dýchala históriou, ctili sa v nej tradícia a slušné spôsoby a my sme boli na našu
„Gamču“ hrdí. Dnes mám radosť z naozaj vydarenej rekonštrukcie a z toho, že moja dcéra
bude tohto roku maturovať na určite najkrajšom bratislavskom gymnáziu.

Peter Tomasch, personálny manager: Reakcie ľudí na novo zrekonštruované gymná zium na Grösslingovej ulici sú rôzne. Asi
všetci oceňujú zaujímavý vzhľad budovy.
Niektorí tvrdia, že mala zostať v modrej farbe,
lebo patrí k Modrému kostolíku. Je síce pravda, že voľakedy bol Modrý kostolík súčasťou
školy a autorom je rovnaký architekt Lech-

ner. Mne sa však na kostolík viažu spomienky z mojich školských čias. Každý deň na poludnie odbili hodiny na kostolnej veži dvanástu hodinu a potom zvony odbíjali stodvadsaťšesťkrát. Neviem, či to zvonil zvonár, alebo
tam už bolo nejaké automatické zariadenie.
Isté je, že ten počet úderov zvona nebol vždy
rovnaký, niekedy to bolo viac, niekedy menej. Ale uvedený počet bol najčastejší. Rátanie odbíjania zvonov bolo pre mňa príjemným
spestrením vyučovacích hodín na mojom obľúbenom gymnáziu. Teraz už škola nemá
s kostolíkom spoločnú farbu, ale myslím si,
že jej to veľmi pristane. Tak, ako som hrdý, že
som chodil na „Gamču“, tak som teraz pyšný
na jej nový vzhľad.

Baumit
akcia

Povedzte si
„modrý Jadran“...
zatvorte oči... vôňa leta...
nekonečné modré more... biele
domčeky... svieži slaný vánok...
horúce slnko a nekonečná
pohoda... verím, že i vám napadla
aspoň jedna z týchto asociácií.
a popri tom určite i otázka, prečo
spomíname leto pár dní pred
vianocami. odpoveď je vcelku
jednoduchá – dôvodom je
baumacol blue adriatic, najväčší
hit tohtoročnej baumit sezóny.
ale poďme pekne od samého
začiatku.

Krátky úvod pre nazasvätených
– o čo vlastne išlo?
Baumacol Blue Adriatic bol našou hlavnou
tohtoročnou marketingovo-predajnou akciou, ktorá bola zameraná na podporu predaja výrobkov Baumit Baumacol v stavebninách. V rámci nej sme ponúkli motivujúci súťažný program a k tomu zaujímavé predajné
ceny jednotlivých Baumacol produktov. Naši
zákazníci tieto výrobky naozaj s nadšením
nakupovali a ďalej predávali vo svojich stavebninách, pričom v priebehu celej jari a leta
navzájom súťažili o naozaj atraktívnu hlavnú cenu – týždňovú luxusnú výletnú plavbu
po Jadrane na lodi snov. Tá sa napokon začiatkom októbra aj uskutočnila.

Prečo práve modrý Jadran?
Systém výrobkov pre obklady a dlažby Baumit Baumacol je od svojho uvedenia na slovenský trh v roku 2009 komunikovaný
prostredníctvom príťažlivých modrých vizuálov, ktoré navodzujú skvelý pocit z času stráveného relaxom v dokonalej kúpeľni. No
a od relaxu a modrej nálady v kúpeľni je už
len krôčik k nášmu slovenskému moru, Jadranu, jeho modrým vodám a prázdninovému
dobrodružstvu, ktoré má obzvlášť pre nás suchozemcov vždy čaro nepoznaného.

A prečo vôbec Baumacol?
Samozrejme, predmetom predajnej akcie sa
môže stať ktorýkoľvek produkt; pre rok 2011

sa nám však javil systém Baumacol ako ten
najvhodnejší, a to z viacerých dôvodov.
Jednak v čase stagnujúceho stavebníctva
a absencie veľkých stavebných projektov udržiavajú koleso trhu už tretí rok v chode najmä menšie stavby – novostavby či obnovy rodinných domov. A iste mi dáte za pravdu, že
v týchto prípadoch býva okrem zateplenia fasády azda najčastejšou témou diskusie i najčastejšou investíciou práve kúpeľňa.
Druhým dôvodom sa stalo to, že pomerne
nový systém výrobkov, uvedený na trh v roku
2009, ešte zďaleka nenaplnil svoj potenciál
na trhu, takže úloha zvýšiť trhový podiel Baumacolu a rozšíriť okruh jeho zákazníkov bola
nanajvýš aktuálna, a zároveň predstavovala
Baumit Journal 2/2011
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i poriadnu výzvu pre náš predajný tím.
No a do tretice – určite budete súhlasiť, že
azda najväčšia konkurencia panuje na pultoch stavebnín práve medzi výrobkami pre realizáciu obkladov a dlažieb. Značiek a produktov veľmi podobnej kvality je na trhu naozaj nepredstaviteľné množstvo a azda nikde
inde neplatí natoľko vyjadrenie „kúpim to,
čo mi predajú“ ako práve pri výrobkoch typu
Baumacol. Motivovať súťažou našich partnerov v stavebninách, aby Baumacol nielen naskladnili, ale i aktívne ponúkali, bolo preto nanajvýš žiaduce.

Podarilo sa!
Súťaž trvala presne pol roka, oﬁciálne
od 1. apríla do 31. augusta, do bodového
hodnotenia sa však zarátavali i výsledky predaja z mesiaca marec.
Naším prvým cieľom bolo splniť plán a výrazne zvýšiť objem predaja výrobkov Baumacol oproti roku 2010. Skutočné výsledky napokon vysoko prevýšili naše očakávania a s prispením akcie Baumacol Blue Adriatic narástol objem predaja celej produktovej
skupiny počas trvania akcie o 12 %, u samotných lepidiel o fantastických 40 - 70 % podľa typu produktu. Ďalším, vopred nie celkom
očakávaným efektom, je pokračovanie predaja výrobkov Baumit Baumacol v nastavenom
súťažnom tempe i po uzavretí samotnej súťaže. Zákazníci si jednoducho Baumacol obľúbili, a tak nezmizol z pultov ani v týchto jesenných dňoch.
Druhým cieľom bolo podporiť predaj ﬂexibilných lepidiel – i tu možno hovoriť o absolútnom úspechu, objem ich predaja narástol
i vďaka súťaži v tomto roku o 70 %.
Tretí, snáď najpodstatnejší cieľ predajnej akcie rovnako považujeme za naplnený. Baumit Baumacol sa podarilo masovo rozšíriť do predajní stavebnín po celom Slovensku – a len pre ilustráciu, zo všetkých bodov
18
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nazbieraných v súťaži tvorili body nových zákazníkov (alebo tých, ktorí v tomto roku predávali Baumacol viac ako minulý rok) približne tretinu!

Tri tajomstvá úspechu
Ako už bolo napísané, predajnú súťaž Baumacol Blue Adriatic považujeme jednoznačne za náš spoločný úspech, ktorého korene
možno vidieť pravdepodobne v troch podstatných bodoch:
Kvalitný produkt
Ponúkli sme do súťaže kompletný systém
kvalitných výrobkov, ktoré si rýchlo a bez
problémov našli vďaka svojim technickým
a spracovateľským vlastnostiam svojich fanúšikov. Súťažná akcia ich predaju samozrejme
výrazne pomohla, ich stále narastajúci predaj
i po ukončení súťaže je však najlepším dôkazom tohto tvrdenia.

Spravodlivé súťažné podmienky
Keďže sme chceli rozšíriť Baumacol
do všetkých kútov Slovenska, do veľkých
mestských supermarketov so stavebninami
i do malých dedinských predajní, a zároveň
dať tým menším možnosť plnohodnotne súťažiť i vyhrať atraktívnu cenu, rozdelili sme súťažiacich do kategórií podľa ich minuloročného obratu. A tak prišli na svet Veľryby, Žraloci a Delfíni – tri kategórie, z ktorých v každej sa samostatne súťažilo o 5 miest na výletnej lodi za maximálny počet bodov, o miesto
pre najlepšieho predajcu ﬂexibilných lepidiel

a miesto pre tzv. Skokana roka – najúspešnejšieho nového zákazníka. Druhým podstatným
momentom bolo, že za predaj drahších výrobkov, ktoré sa rozhodne nepredávajú samé,
získali súťažiaci výrazne viac bodov ako
za tie, ktoré mizli vďaka dobrej cene z pultov
ako teplé pečivo. I takto bola teda spravodlivo
odmenená snaha a angažovanosť predajcov.
Atraktívne ceny
Kto z nás nikdy nesníval o ďalekých krajoch?
Ponúknutá okružná plavba luxusnou výletnou loďou po Jadrane sa stala pre mnohých
výzvou i nádejou na splnenie detského sna.
O miesta sa bojovalo naozaj so zanietením
a do poslednej chvíle – objednávky najmä
na bodovo zvýhodnené výrobky prichádzali bez zveličovania až do posledných minút súťaže. Popri cenách podmienených najvyšším
počtom bodov priniesla súťaž i príjemné spestrenie v podobe tzv. Divokej karty, ktorá bola
losovaná v každej kategórii trikrát v priebehu
súťaže. Víkendový relaxačný pobyt pre dvoch
v najnovšom wellness hoteli v Jasnej potešil určite všetkých obdarovaných, rovnako ako malé
pozornosti organizátorov, ktoré sme servírovali
postupne všetkým účastníkom v priebehu súťaže so zámerom zlepšiť ich motiváciu. Zanôtiť
si chorvátske pesničky, uvariť pravé talianske
cestoviny, deň zavŕšiť dúškom voňavej gréckej metaxy a na jeseň odcestovať s Baumitom
za dobrodružstvom – takto vyzeral letný sen
mnohých našich zákazníkov.

Blue Adriatic – a čo ďalej?
Rok 2011 sa pomaly končí a my už usilovne
premýšľame nad tým budúcim. Úspech predajnej akcie Baumacol Blue Adriatic nám ukázal cestu, na druhej strane by sme radi našim
zákazníkom priniesli niečo nové, rovnako zaujímavé a atraktívne. V každom prípade – latka je nastavená vysoko a tak sa nechajme prekvapiť, čo nám prinesie nová sezóna. Určite sa
všetko dôležité včas dozviete i na týchto stránkach.
Petra Ravingerová / produkt manager

Baumit

Baumacol Blue
Adriatic v číslach

akcia
poradie regiónov v jednotlivých
súťažných kategóriách

1.04. – 31.08.2011
zaregistrovaných: 194 prevádzok
aktívnych: 172 prevádzok
web – počet prihlásení počas súťaže: 1 125
priemerný počet prihlásení na 1 účastníka: 13,4

REGIÓNY: BODY CELKOM
16 295 730
36 671 335

VÝHERCOVIA SÚŤAŽE BAUMACOL BLUE ADRIATIC 2011
Súťažná kategória

19 237 790

Počet bodov

Stavebniny

Regionálny zástupca Baumit

Veľryby

5 274 300

GRÍGEĽ MARIÁN, Námestovo

Martin Zatloukal

Veľryby

3 441 000

PRESPOR, s. r. o., Bratislava

Pavol Pagáč

Veľryby

1 845 360

Precon, s. r. o., Nová Baňa

Marián Prostinák

Veľryby

1 782 480

Pilip Peter BYTSERVIS, Svidník

Anton Závada

Veľryby

1 715 160

Hollóši Róbert, Zvolen

Marián Prostinák

Žraloci

2 041 380

TRIBE, Kom. spoločnosť, Hanušovce nad Topľou

Anton Závada

Žraloci

1 784 950

STAVMAT IN, spol. s r. o., Technotherm, Čadca

Ivan Havlík

Žraloci

1 529 000

STAVIVÁ - Garaj, s. r. o., Príbovce

Martin Zatloukal

Žraloci

1 037 220

MPL TRADING, spol. s r. o., Zvolen

Marián Prostinák

Žraloci

950 600

PRESPOR, s. r. o., Banská Bystrica

Marián Prostinák

Delfíni

560 250

Pašeňová Anna – NANY, Bukovce

Anton Závada

Delfíni

433 090

CEVASERVIS 210, s r. o., Stupava

Rastislav Ščepka

Delfíni

432 000

STAVMAT IN, spol. s. r. o., Stropkov

Anton Závada

Delfíni

415 800

GP-STAV, s. r. o., Podbrezová

Marián Prostinák

Delfíni

363 150

STAVIVÁ - Garaj, s. r. o., Traťovky, Banská Bystrica

Marián Prostinák

Veľryby

999 000

Gabriel Frühvald – Stavebniny, Topoľníky

Ladislav Tonka

Žraloci

405 000

SLOSMAT, s. r. o., Žilina

Ivan Havlík

Delfíny

148 500

LIESKO-STAV, s. r. o., Malinovo

Ferdinand Nagy

Veľryby

1 323 000

Šamin Grigorij - BAU TRADE , Hnúšťa

Marián Prostinák

Žraloci

864 000

KUKĽA František, Obchod so stav., Bardejov

Anton Závada

Delfíni

353 550

ARTECH - STAV, spol. s r. o., Matúškovo

Pavol Ulický

27 877 640

BODY CELKOM

STRED
ZÁPAD
BRATISLAVA
VÝCHOD

REGIÓNY: PORADIE FLEX
3 960 250
14 927 125
7 279 960

10 726 000

BODY FLEX

STRED
ZÁPAD
BRATISLAVA
VÝCHOD

BODY SKOKAN

REGIÓNY: PORADIE SKOKAN
6 415 350
14 798 300
7 264 450

8 826 370

STRED
ZÁPAD
BRATISLAVA
VÝCHOD
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Tanečnica z Lúčnice
Janka Ťapáková
niekedy chce autor článku nadpisom akosi obrazne vystihnúť obsah
článku. v tomto prípade je to ale všetko úplne inak. naša dlhoročná
kolegyňa z ekonomického oddelenia janka ťapáková nie je len jednou z nás
„baumiťákov“, ale tiež jednou z tých, ktorí svoju mladosť zasvätili tancu,
a to tancu ľudovému. ako to celé bolo a ako je to dnes, sme sa s jankou
porozprávali v jedno jesenné dopoludnie – ako inak – u nás v baumite.

Janka, ako si sa dostala k tancu?
Kde siahajú Tvoje tanečné začiatky?
Moje tanečné začiatky siahajú do ranej mladosti, aj keď ľudovému tancu som sa začala venovať až o pár rokov neskôr. Už ako malá
slečna som začala v piatich rokoch chodiť
na balet. Napriek tomu, že som sa mu venovala päť rokov, nebol to balet, ktorý by zodpovedal mojim predstavám „baletky na javisku“. A tak som presedlala na gymnastiku. Tej
som sa venovala dva roky, ale stále som ne-

bola spokojná. Moja mama už bola nervózna, nevedela čo so mnou, pretože som mala
v sebe veľa energie. A tak sa rozhodla, že pôjdem na folklór. Do toho času som vôbec nevedela, čo to folklór je. S ľudovým tancom
som teda začala ako dvanásťročná, a to v detskom folklórnom súbore Trávniček. V súbore
tancoval aj môj budúci manžel, ktorý po čase
odišiel do Lúčnice. A keď umelecký vedúci
Lúčnice pán profesor Nosáľ potreboval ďalšie
dievčatá do súboru, priviedol mu na skúšku
svoje kamarátky-tanečnice z detského súboru Trávniček. Vtedy som mala trinásť a stala
som sa pravdepodobne najmladšou členkou
v histórii Lúčnice vôbec. V Lúčnici som tancovala dlhých jedenásť rokov.

Tancovanie, to nie je len lesk a sláva vystúpení, ale tiež tvrdý tréning niekoľko dní v týždni. Ako si vnímala túto
skutočnosť ako tínedžerka?
Keď som začala tancovať v Lúčnici, bola som
ôsmačkou. A akurát v tom čase začali uhoľné
prázdniny. Nácviky sme teda mohli mať každý
deň a mne sa stala krásna vec. A síce, zamilovala som sa do folklóru a folklór sa stal mojím životom. Nácviky trikrát do týždňa večer
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od siedmej do desiatej či vystúpenia počas
víkendov neboli pre mňa nijakým problémom.
Dodnes hovorím, že práve vďaka Lúčnici som
mala krásnu mladosť.

K tancovaniu v súbore ako je Lúčnica neodmysliteľne patrí cestovanie.
A to nielen po Slovensku, ale tiež v zahraničí. Aké to je precestovať v mladosti svet?
Je pravdou, že počas môjho jedenásťročného pôsobenia v Lúčnici som každé leto absolvovala jeden až dva zájazdy spojené s vystúpením v zahraničí. Môžem spomenúť, že
som bola niekoľkokrát v Španielsku, navštívila som tiež Ameriku, Severnú Kóreu atď. Pre
mnohých znamenalo tancovanie v Lúčnici zároveň cestovanie do zahraničia. Ja som v súbore začínala ako trinásťročná a mojím cieľom vôbec nebolo cestovanie. Aj keď nemôžem poprieť, že to bolo príjemné a obohacujúce.

Janka, pretrvala táto láska z mladosti u Teba dodnes?
Áno, pretrvala. Aj keď poďme pekne po poriadku. Počas celého štúdia na strednej aj vysokej škole som aktívne tancovala, avšak
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po nástupe do zamestnania to už bolo stále
čoraz náročnejšie. Prísť z vystúpenia niekde
z východného Slovenska v pondelok o tretej
ráno a o šiestej ísť do práce bolo kruté. A tak
sa stalo, že po pol roku v zamestnaní som
s tancovaním skončila.

Ja však viem, že si si k tancovaniu našla cestu späť. Kedy a ako si sa
k tancovaniu vrátila? Čo bolo tým pravým impulzom?
Lásku k ľudovému tancu po svojich rodičoch
zdedili aj moje deti. Súbor Klnka, v ktorom
tancujú, máva pravidelné nácviky v Dome kultúry v Dúbravke. A zhodou náhod ich vedie
bývalá lúčničiarka. Tá zároveň vedie nácviky s ďalšími bývalými lúčničiarkami. Raz, keď
som prišla po deti, sme sa stretli a slovo dalo
slovo. A výsledok – pridala som sa k ostatným senior lúčničiarkam. Lámali ma asi rok.
Nakoniec som si povedala, prečo nie? Bola to
vlastne náhoda, nijaký plánovaný návrat. Ani
som nevedela, že niečo také funguje. Takže
môžem povedať, že pomyselný kruh sa uzavrel. Moju lásku k tancu zdedili po mne moje
deti a vďaka mojim deťom som sa k svojej
láske z mladosti vrátila.

Cez deti si sa vrátila k aktívnemu
tancovaniu. Nedá mi neopýtať sa Ťa
jednu otázku. Deti si vybrali tanec
samé, alebo si ich k láske k tancu cieľavedome viedla?
Staršia dcéra sa venuje tancu od svojich štyroch rokov. Bývali sme neďaleko kultúrneho domu, ona sama prejavila záujem o tanec,
a tak bolo viac ako prirodzené, že začala tancovať vo folklórnom súbore. Tancuje tam už
štrnásť rokov. O mladšej dcére sa dá povedať,
že tancuje od narodenia. Od bábätkovského

veku chodila so mnou po staršiu dcéru na nácviky, a tak aj jej cesta k folklórnemu tancu
bola prirodzená a priamočiara. Dokonca už
v čase, keď mala rok a pol, bola na vystúpení. Posadili ju do vozíka, okolo ktorého staršie
deti tancovali. U syna to bolo trošku inak.
Viac-menej som ho „zlomila“, keď mal deväť
rokov. Veľmi chcel v tom čase, asi ako väčšina chalanov v jeho veku, chodiť na hokej. Aby
to bolo pre mňa organizačne jednoduchšie,
išiel nakoniec so svojou sestrou tancovať. Výsledok bol taký, že ho tancovanie nadchlo. Vo
folklórnom súbore tancoval do pätnástich, po-

tom nastal zlom a začal tancovať break dance, ktorému sa venuje dodnes. Do tohto tanca je zamilovaný asi tak, ako som bola ja zamilovaná do Lúčnice. Tanec je jeho priorita, jeho životný štýl. Keď sa ho niekto opýta,
čomu sa venuje, odpovie, že tancuje a popri
tom študuje na vysokej škole. Takže môžem
povedať, že tancuje celá rodina. Baby sú folklóristky, syn je „break dance-ák“.

Janka, môžu Ťa kolegovia vidieť
na nejakom vystúpení?
Okrem pravidelných nácvikov mávame aj
rôzne vystúpenia. Väčšinou sú to vystúpenia na Slovensku. Napríklad minulý rok sme
sa zúčastnili vystúpenia bratislavských a mi-

mobratislavských seniorských súborov. Viaceré mladé folklórne súbory totiž majú svojich seniorov. Náš súbor vystupuje pod názvom Tanečnice z Lúčnice seniorky alebo Návraty Lúčnice. Tento rok spomeniem vystúpenia v Skalici či v Terchovej. Ďalej vystupujeme na rôznych festivaloch, predstaveniach
pre domovy dôchodcov alebo zdravotne postihnutých. Dá sa povedať, že ak niekto prejaví záujem o naše vystúpenie, vieme sa dohodnúť. Takže odpoveď na tvoju otázku je: „ Áno,
je možnosť vidieť ma na nejakom vystúpení.“

Viem, že ste pred rokom vystúpili aj
za veľkou mlákou...
Minulé leto sme vystúpili v rámci Medzinárodného folklórneho festivalu Murfreesboro
2010 v Tennessee. Dostali sme sa tam na základe oﬁciálnej ponuky Národného osvetového centra, kde sme podali prihlášku spolu
s podrobnými informáciami o nás. Vybrali nás
a tak sme šli. Celkovo sme boli v Amerike dva
týždne, z toho samotný festival trval týždeň
a týždeň sme sa venovali návštevám a spoznávaniu krás a nástrah New Yorku. A napriek
tomu, že to nebola moja prvá návšteva za veľkou mlákou, z pobytu takmer pred tridsiatimi
rokmi som si už takmer nič nepamätala. Teraz mám živo v pamäti Sochu slobody, Rockefellerovo centrum, katedrálu sv. Patricka či Times Square.

Janka, na záver ešte jedna trošku ﬁ lozoﬁcká otázka. Ako by si charakterizovala ľudový tanec a čo je pre jeho
ďalšie smerovanie dôležité?
Ľudový tanec je tanec našich predkov. Z toho
je potrebné vychádzať. Samozrejme, nechcem tým povedať, že nemá ísť dopredu. Ak
by sme dnes tancovali tak ako naši predkovia, asi by to súčasného náročného diváka
nenadchlo a nepresvedčilo. Určitá štylizácia
je nevyhnutná...
Janka, ďakujem za príjemný rozhovor a prajem Ti do budúcna veľa pekných rokov s tancom.
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Obchodné a kultúrne podujatie

Hainburg

koncom septembra pri príležitosti 100. výročia
baumit wpﬁnger pripravila naša spoločnosť pre
viac ako 120 hostí zo slovenska obchodné a kultúrne podujatie v zmysle hesla: „za hranicami. slovensko sa spája s rakúskom. obchod spája kultúry.“

Podujatie pripravené pre zástupcov bytových družstiev, architektov
a realizátorov začalo odborným seminárom v budove bývalej tabakovej fabriky „Kulturfabrik Hainburg“. Je to miesto plné inšpirácie, ktoré sa rozprestiera na nábreží Dunaja, a okrem toho, že je najmä miestom stretnutí na výmenu skúseností, javiskom umeleckých inscenácií
a predovšetkým miestom umeleckých zážitkov, ponúka perfektný rámec na zorganizovanie kongresov, seminárov, prezentácií či galavečerov. V rámci odborného seminára zameraného na problematiku zachovania energie, udržateľnosti a inovácie vystúpila so zaujímavou
prezentáciou, ktorá vyvolala medzi účastníkmi diskusiu, Dr. Margarete
Czerny z Wirtschaftsforschungsinstitut z Rakúska. Témou jej prezentácie bolo úspešné uvedenie projektu „Sanierscheck“ do života v Rakúsku. Po pozretí ﬁlmu zachytávajúceho 100 rokov v Baumit Wopﬁnger generálny riaditeľ spoločnosti Baumit Slovensko Ing. Ľuboš Fussek informoval hostí o pôsobení spoločnosti na Slovensku. Účastníci nášho seminára mohli tiež oceniť čaro Kulturfabrik Hainburg, ktoré mu dodávajú pravidelné výstavy a pestrý kalendár kultúrnych podujatí. Jedinečná Dolnorakúska výstava 2011 im ponúkla ideálnu možnosť podniknúť výpravu do tajomných hlbín minulosti v centre samotného Kulturfabrik Hainburg a spoznať rušnú atmosféru rímskeho mesta Carnuntum v múzeu Carnuntinum, ktoré sa nachádza v archeologickom parku Petronell v mestečku Bad Deutsch-Altenburg. Príjemne
strávený deň našich hostí vyvrcholil v Jahner vinárstve, ktoré je obrazom slávnej starovekej rakúskej vinárskej kultúry a pohostinnosti.
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Pavol Kohút
Služby robia ﬁrmu
ﬁrmou
spoločnosť prespor, spol. s r. o., začala svoje fungovanie v januári 1993. ťažisko činnosti
predstavovala v tom čase predovšetkým stavebná výroba, neskôr sa začala orientovať na obchod
a výstavbu rodinných domov na kľúč. obchodné aktivity sústredila najmä na veľkoobchod
so stavebnými materiálmi. významným medzníkom rozširovania obchodných aktivít bolo otvorenie
maloobchodnej predajne v roku 1998. v priebehu 13 rokov svojej existencie zaujíma stabilné
miesto na trhu stavebných materiálov v bratislavskom regióne a patrí medzi najväčších predajcov
s komplexnou ponukou v oblasti predaja, dodávok stavebných prác a poradenstva.

Pána Pavla Kohúta, vedúceho skladu sypkých materiálov, sme sa opýtali na „recept“, podľa ktorého je možné v súčasnom konkurenčnom prostredí na poli distribúcie stavebných výrobkov zaujímať stabilné miesto na trhu. Náš výber nebol vôbec náhodný. Pán Kohút
pôsobí v spoločnosti Prespor od 96-ho roku a so značkou Baumit ho spája dlhých 16 rokov. Naši zákazníci ho poznajú ako ochotného
človeka a oceňujú jeho vlastnosť – poradiť každému, a to doslova v každej chvíli a za každých okolností.

Pán Kohút, spolupracujete s viacerými výrobcami stavebných materiálov,
jedným z nich je aj naša spoločnosť.
Čo by ste povedali na margo našej
vzájomnej spolupráce?
Ak chcem odpovedať na túto otázku, musím
sa najprv zmieniť o tom, že výrobky, ktoré sú
momentálne na trhu stavebných materiálov, sa
stále zlepšujú a inovujú a väčšina zákazníkov
už pochopila, že ak požadujú kvalitu výsledného diela, musia nakupovať kvalitné výrobky. Tu vidím základný rozdiel v tom, aká bola
situácia pár rokov dozadu a aká je dnes. Tento progres či určitý pokrok však na druhej stra24
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ne prináša zvýšené požiadavky zo strany zákazníka na predajcu, a to čo sa týka technických parametrov výrobkov a technického poradenstva. A tak je viac ako samozrejmé, že skôr
či neskôr príde k situácii, ktorú už človek sám
nezvláda a musí požiadať o pomoc človeka,
ktorý je 100 % od fachu. V tomto smere je naša
vzájomná spolupráca na vysokej úrovni, a to či
už sa obrátim na technické poradenstvo alebo
konkrétne na vášho poradcu či obchodného
zástupcu. Keď napríklad „plávam“ v zatepľováku, viem presne, koho mám kontaktovať. Vďaka takejto úžasnej spolupráci sa mi robí ľahšie.

A tu je ten paradox, s ktorým sa často v praxi stretávame. Na jednej strane množstvo výrobkov na trhu rastie,
rovnako tak aj počet predajcov. Avšak
len máloktorý, česť výnimkám, sa
na nás obráti s technickou otázkou.
Dôvodom vonkoncom nie je fakt, že by
to nepotreboval...
Z praxe môžem na margo tejto situácie povedať asi toľko, že sa častokrát stane, že k nám
príde ako keby náhodou zákazník, aj keď stále tvrdím, že náhody neexistujú, ktorý bol predtým v iných stavebninách, kde mu bez väčších
problémov či rozpakov povedali, že daný ma-
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dostane dobrú a kvalitnú informáciu či radu,
tak sa určite vráti. Taká je moja osobná skúsenosť. Okrem dobrého technického poradenstva k nám zákazníci chodia aj kvôli ostatným
službám, ktoré im ponúkame. Neustále dopĺňame sortiment a rozširujeme ponuku s cieľom urobiť nakupovanie pre zákazníkov atraktívnejším a komfortnejším, príkladom čoho sú
trebárs zákaznícke karty a výhody z nich vyplývajúce či obsluha na sklade. Veď nakoniec
služby robia ﬁrmu ﬁrmou.

teriál či výrobok bude k dispozícii do dvoch
týždňov. U nás potom zistí, že ten istý materiál
či výrobok bude mať o päť-šesť hodín, prípadne na druhý deň. Zákazník si potom urobí úsudok sám. V prípade Baumitu je to tiež záležitosť odbytu. V tomto smere oceňujem skutočne dobrú spoluprácu. Nikdy sa mi nestalo,
aby som sa v prípade nejakej mojej požiadavky stretol s odpoveďou: nie, nedá sa alebo uvidíme. Sú tam veľmi schopní a ústretoví ľudia.
Všetka česť. Spolupráca je úžasná a moja práca je o to jednoduchšia. Čo sa týka výrobkov,
balení, dodávok či služieb – funguje to veľmi
dobre.

Raz dávno ste povedali, že keby
každý v Baumite bol takým „baumiťákom“ ako ste Vy, aké by to bolo dobré. Myslíte si, že sa to oproti tým časom zlepšilo?
Dnes môžem povedať, že všetci, s ktorými prichádzam do kontaktu, sú „baumiťáci“ ako remeň. Každý z nich cíti Baumit v srdci. Záleží im
na dobrom mene a pri hľadaní odpovedí na určité problémy sa snažia vyjsť v ústrety neskutočne promptne. Povedomie, že reprezentujú
značku Baumit, sa zvýraznilo. Mám taký pocit,
že každý, kto vstupoval do ﬁrmy Baumit, vedel
kam ide, bol si vedomý toho, že túto značku
musí reprezentovať čo najlepšie, lebo s takouto značkou sa nehazarduje. Takže nielen vysoko kvalitné výrobky, ale hlavne dobrí a kvalitní
ľudia stoja za značkou Baumit.

Čím to je, že pre niektorého predajcu je na prvom mieste zákazník, tak
ako je to aj vo vašom prípade, a pre
iného nie?
Zákazníci sú dnes ďaleko náročnejší ako v minulosti. Majú naštudované materiály, ich otázky sú odbornejšie, idú viac do hĺbky. Je poznať, že veľa informácií je pre zákazníka do-

Pán Kohút, blíži sa záver roka, ako
ho vidíte?

pavol kohút s našim kolegom jurajom
bakalárom z technického poradensrtva
stupných či už na internetových stránkach alebo v odborných časopisoch. Počas rozhovoru
zväčša vycítim, o čom rozprávajú a kam smerujú. Niekedy aj skúšajú, či tomu rozumiem.
Napriek tomu sa stále ukazuje, že ľudia idú
častokrát po cenách, niekedy o kvalite vôbec
neuvažujú. Hlavne to cítim v oblasti zatepľovacích systémoch ale vidno to aj v iných oblastiach. Stáva sa mi, že ma zákazník chce dohnať do takého stavu, aby som povedal, áno,
toto môžete použiť. Nikdy sa však toho nedočká. Veď človek má určitú zodpovednosť a tá
ho nepustí. Je iná situácia, keď robím s fyzickou osobou, ktorá berie materiál na svoj
domček, a iná, keď pracujem s veľkými ﬁrmami, ktoré už sami vedia čo potrebujú a čo
je vhodné. Gro zákazníkov predstavujú ľudia,
ktorí sa prídu najprv poradiť, či už priamo tu
k nám do skladu alebo na predajňu. Vďaka
tímu mojich spolupracovníkov, ktorí sú šikovní
a veľmi ústretoví k zákazníkovi, je moja práca
ľahšia. Veľmi veľa ľudí sa tu otočí, prídu, dostanú informáciu, či už je to z odborného hľadiska
alebo cenovú reláciu, a potom sa vrátia. A to
je veľmi dôležité a podstatné. Pokiaľ zákazník

Z môjho pohľadu je rok, ktorý pomaly končí, lepší, čo sa týka Baumitu, ako ten minulý. Začiatok zimy bol mierny, a tak ľudia využívali túto skutočnosť, aby dokončili, čo nestihli
na jeseň. Január a február budú klasicky horšie. Práce sa presunú do interiéru, a tak sa minie viac lepidla a nivelizačných hmôt. Tu mi
nedá nespomenúť vašu jesennú akciu na zatepľovací systém open. Napriek tomu, že sú
realizačné ﬁrmy, ktoré s týmto systémom radi
pracujú, zatepľovací systém si vyberá zákazník či investor. A z pohľadu zákazníka tohtoročná akcia, aspoň u nás, nevyšla najlepšie.
Možno je to aj tým, že situácia v stavebníctve sa trošku otáča. V stavebninách pôsobím
od 91-roku. Niekedy platilo nepísané pravidlo,
že v marci stavebná sezóna začínala, a to v podobe či už zatepľovania alebo omietania stavieb, od marca do júna gradovala, pričom jún
bol najsilnejší mesiac, v júli a auguste prišiel
určitý pokles a september a október boli neskutočne silné mesiace. Teraz je však situácia
iná. Stavebná sezóna, ktorá síce začína v marci, sa predlžuje, a v súčasnosti sú dokonca júl
a august silnejšími mesiacmi ako máj a jún. Takúto situácia tu pozorujem už minimálne tretí rok. Zimné mesiace sú do istej miery oddychovými.
Pán Kohút, ďakujeme za príjemný rozhovor
a želáme Vám veľa spokojných zákazníkov.
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Golfový turnaj
Baumit OPEN 2011
Naša sesterská ﬁrma Baumit, spol. s r. o.,
Brandýs nad Labem, usporiadala v poradí už štvrtý ročník Golfového turnaja Baumit OPEN. Turnaj sa konal koncom augusta
na golfovom ihrisku Golf & Ski Resort Ostravice. Naši českí kolegovia nevybrali spomenuté ihrisko náhodou. Okrem športového zážitku chceli pozvaným hráčom predstaviť nádherné ihrisko v obklopení beskydských velikánov, Lysou Horou (1323 m) a horou Smrk
(1276 m). Dizajnér a konštruktér Chris Johnson, ktorý ihrisko projektoval, sa snažil jednotlivé jamky vsadiť do miestnych lúk a medzi stromy, ktoré tu majú svoje miesto už viac
ako 60 rokov. Cez ihrisko pretekajú horské
potoky, ktoré boli rozšírené sériou jazierok
a kaskád a dnes vodná plocha zaberá približne 25-tisíc m2. Krajinná rozmanitosť umožnila vytvoriť unikátny charakter pre každú jam-

26

Baumit Journal 2/2011

ku, bez štipky monotónnosti. Každý golﬁsta tu
zažije pocity nedočkavosti a určitej neistoty, čo
ho čaká na ďalších jamkách. Golf je šport, ktorý sa hrá hlavou, a preto sa architekt snažil využiť všetky prírodné prekážky s doplnením ďalších nástrah – odpalísk, bunkrov (piesková prekážka) a veľmi kvalitných greenov (jamkovísk),
a to všetko s cieľom vytvoriť pre hráčov prostredie, ktoré by im ponúklo popri hre samotnej aj
potešenie z hry.
Čo si Chris Johnson zaumienil, to sa mu aj podarilo. Svedčí o tom aj fakt, že ihrisko sa už rok
po svojom plnom otvorení stalo najlepším ihriskom v Čechách a toto víťazstvo zopakovalo aj
v roku 2010, teda rok po svojom otvorení (Anketu usporadúva renomovaný magazín Golf Digest a hlasovalo v nej vyše 3500 čitateľov).

Na samotnom turnaji sa zúčastnilo 67 hráčov,
pričom zo Slovenska ich štartovalo 7:
Roman Kianička (Hastav Žilina, s. r. o.), Andrej Beňo (Stavebniny Stamix, a. s., Piešťany),
Miloš Zimka (Ecotherm, s. r. o., Turzovka), Juraj Zimka (Zistav, s. r. o., Turzovka), Rudolf Bobok (Otyk invest, s. r. o., Bratislava), Jozef Košík (Otyk invest, s. r. o., Bratislava), Rudolf Hudec (Baumit Slovensko). A darilo sa nám dobre. Okrem bodovania v štyroch základných kategóriách sme bodovali aj v doplnkovej súťaži
– Najdlhší odpaľ. Vyhral ho Andrej Beňo. V ďalšej doplnkovej súťaži – Nearest to pin (najbližšie k jamke na jednu ranu) bol víťazom Roman
Kianička.
Akcia bola veľmi dobre zorganizovaná, všetko
prebehlo vo veľkej pohode, a tak naša vďaka
patrí našim českým kolegom.

Baumit
šport
13. zastávka ebt

Bowling na
svetovej úrovni
bowling je šport, ktorý už aj na slovensku zachvátil všetky
generácie. lákadlom je často zdanlivá jednoduchosť. veď hodiť
bowlingovú guľu, ktorá sa kotúľa po hladkej dráhe takmer sama,
nemôže byť nič zložité. ale len na prvý pohľad. hodiť ju správne tak, aby presne zasiahla cieľ, to vyžaduje presnosť aj cit.

Ako hrajú bowling svetové špičky sme sa mohli presvedčiť v Bowlingovom národnom
centre na Turbínovej ulici v Bratislave, kde sa od 15. do 21. augusta konal turnaj BNC
OPEN 2011. Veľký a otvorený priestor so 16 najmodernejšími profesionálnymi bowlingovými dráhami, nové a kvalitné vybavenie v modernom štýle poskytli pôdu pre najprestížnejší turnaj jednotlivcov, aký sa na Slovensku koná. Organizácia turnaja by nebola možná
bez sponzorov, medzi ktorých patrila aj naša spoločnosť.

Na turnaji BNC OPEN 2011, ktorý bol 13. zastávkou European Bowling Tour a má počas
tohto roku 21 zastávok v 17 krajinách, sa zúčastnilo veľa vynikajúcich hráčov nielen z európskych krajín, ale aj z USA. Celkovo v 23 kolách absolvovali hráči 649 štartov. Mazanie
dráh bolo zvolené veľmi náročne, o čom svedčí aj fakt, že sa nikomu nepodarilo zahrať tzv.
Perfect game, čo znamená nahrať 300 kolkov - 12 krát za sebou zhodiť na jednu ranu
všetkých 10 kolkov. Najviac sa k tomu priblížil Thomas Larsen z Dánska, ktorý zhodil 299
kolkov. Ďalší hráči boli so svojimi najlepšími výkonmi tesne nad 250 kolkov. Víťazom kvaliﬁkácie (24 kvaliﬁkačných kôl ) bol Patrick Backe
zo Švédska a medzi 64 postupujúcimi hráčmi
boli aj traja zo Slovenska – Pavol Kečkeš, Ladislav Bitto a Ľudovít Jurinyi. Z týchto troch hráčov sa najlepšie, na 28. mieste, umiestnil Ľudovít Jurinyi. V celkovom ﬁnálovom dni sa po vyraďovacích bojoch umiestnili na treťom mieste Hedi Thorstensen z Nórska a už spomenutý
Thomas Larsen z Dánska. Na druhom mieste
a porazeným ﬁnalistom bol Brian Voss z USA

a celkovým víťazom sa stal mladý Dominic
Barrett z Anglicka. Kvalita tohto hráča je veľmi
veľká, nakoľko takéto víťazstvo na okruhu EBT
získal už šiestykrát.
Za prípravu a organizačné zvládnutie turnaja
BNC OPEN 2011 získali usporiadatelia pochvalu od prezidenta Európskej bowlingovej
federácie Kima Thorsgaarda Jensena, ktorý
už počas minuloročného turnaja označil BNC
v Bratislave za jednu z najkrajších športových
herní v Európe.
Baumit Journal 2/2011
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ČSFA pre
radosť detí
o začiatku spolupráce medzi našou spoločnosťou a česko-slovenskou
futbalovou akadémiou (čsfa) sme informovali už v minulom čísle nášho
časopisu. sme radi, že po pár mesiacoch môžeme informovať o ďalších
úspešných aktivitách nášho spoločného projektu. koncom septembra
sme sa zúčastnili na záverečnom turnaji veľkej série – čsfa – partneri
cup - rodinný futbal 2011 v malackách. na turnaji si svoje sily zmeralo
osem družstiev: čsfa mamičky, čsfa rodičia, čsfa tréneri, čsfa sponzori,
kubovič team sekule, qualitrans, zse e-on/respect a naša spoločnosť
baumit. o dojmy z príjemného športového podujatia sa s nami podelil
jeden zo súťažiacich, náš obchodný zástupca rasťo ščepka.

Prvé pozitívne myšlienky, s ktorými sme
na akciu prišli, nás prešli hneď po príchode
na miesto konania turnaja v Základnej škole Juh v Malackách. Dôvodom bolo zistenie,
že hneď v prvom zápase na nás čakajú bojovo naladené mamičky. Ich odhodlanie neveštilo pre nás nič dobré. Nakoniec sme boli veľmi radi, že úvodné stretnutie sme, aj keď možno nie práve galantne, víťazne zvládli. Počasie vyšlo ako sa hovorí „na jednotku“, a keď
sa pridala chuť dobrého burčiaku, nálada
a motivácia gradovala ako stavebná sezóna. Na ihrisku sa striedali kombinácie zanietenia detí, elegancie mamičiek, zaujímavých „fasádnych“ úprav oteckov, ale najmä ľudí, ktorí sa prišli zabaviť a možno v niečom motivovať dnešnú mládež. Presne v duchu slov pána
Kuboviča, zakladateľa a prezidenta ČSFA:
„Základná myšlienka turnaja Pohyb, zábava, priateľstvo a radosť detí bola naplnená,
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čo bolo naším hlavným cieľom.“
„Nedá mi nespomenúť,“ pokračuje Rasťo
Ščepka o športovom dni v Malackách, „že to
nebola iba naháňačka za malou guľatou vecou. K videniu bolo aj veľmi veľa futbalových
lahôdok, ktoré určite podporili motiváciu detí
k zdokonaľovaniu sa práve v hre, ktorá spája
svety, národy, ľudí a mentality. Myšlienka priviesť ratolesti k pohybu a tímovému duchu sa
zdá ako jednoduchá vec, ale asi najviac by
o tom mohli rozprávať práve deti a ich tréneri, ktorí s nimi trávia kopec času, aby ich odtiahli od PC a hracích konzol a udržali na čerstvom vzduchu pri boji s globálnou obezitou.“
Aj toto je jedným z cieľov ľudí okolo ČSFA,
a aj preto sa naša spoločnosť rozhodla tento
projekt podporiť, čo rovnako ocenil pán Kubovič na záver turnaja: „Teší ma, že medzi ocenenými sú aj zástupcovia nášho generálneho
sponzora, riaditeľ spoločnosti Baumit Ľuboš

Fussek a marketingový riaditeľ Tomáš Sepp.
Títo páni prišli osobne podporiť náš rodinný
turnaj. Bez ich podpory by takéto a podobné
akcie pre deti a dospelých neboli.“
„Na záver môžem neskromne dodať,“ končí
svoje rozprávanie o turnaji Rasťo Ščepka, „že
po víťazstve v skupine a strhujúcom semiﬁnále, kde sa rozhodovalo až na pokutové kopy,
sme obsadili konečné druhé miesto na turnaji. Naše uznanie právom patrí víťazovi - spoločnosti ZSE E-ON/Respect. A úplne na záver poradie na ďalších miestach: ČSFA tréneri, ČSFA sponzori, ČSFA mamičky, Kubovič
Team Sekule, ČSFA rodičia, Qualitrans. Ostáva mi iba veriť a dúfať, že po našom prvom vystúpení na tomto turnaji sa v rovnako dobrej
nálade a kondícii zídeme aj o rok.“
Sme úprimne radi, že sme našou účasťou prispeli k naplneniu tejto myšlienky,
s ktorou sa plne stotožňujeme. Veď podpora športových aktivít detí je príspevkom k rozvoju ich telesného a duševného zdravia. A futbal, tak na Slovensku, ako
aj na celom svete patrí k najobľúbenejším športom. Aj to je jeden z dôvodov, prečo sme sa rozhodli podporovať práve mládežnícky futbal na Slovensku a prispieť
tak nielen k objavovaniu mladých talentov, ale prostredníctvom športu podnietiť v deťoch súťaživosť, zdravú ctižiadosť
a telesnou aktivitou prispieť k upevneniu
ich zdravia.
Veríme, že aj v budúcnosti budeme partnerom pre ČSFA, ktorý aspoň malou mierou prispeje k posilneniu cieľov akadémie.
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Pajštúnsky rínek,

verejný park
v Borinke

už od roku 2010 vzniká na pôvodne pustom
priestranstve v centre borinky verejný park, ktorý
budujú aktívni ľudia z občianskeho združenia
pajštún. združenie bolo založené s cieľom zveľaďovať
prostredie a uľahčovať život obyvateľov, záhradkárov,
turistov a návštevníkov okolia hradu pajštún.
by do altánku z okrúhlych odrezkov agátového dreva, Borinčania zažili novú skúsenosť - dobrovoľnícku prácu. Posledná tohoročná brigáda bola venovaná výsadbe trávy, úprave terénu a realizácii ochranných
náterov na sochách a ostatných prvkoch z agátového dreva.
Veľkou výzvou pre OZ Pajštún bude vydláždenie parkovej cestičky
a šachovnice. Cestička bude dimenzovaná pre potreby detských kočíkov, invalidných vozíkov a detských odrážadiel či bicyklov. Verejný
park totiž navštevujú najmä deti s rodičmi. V podvečerných hodinách
tu často nachádza miesto pre oddych a zábavu mládež. Pajštúnsky rínek funguje. Je navštevovaný, originálny a obľúbený...

Pajštúnsky rínek nie je len klasickým detským ihriskom s preliezkami
na kľúč, ktoré v obci chýbalo, ale multifunkčným priestorom pre deti,
dospelých, zdravých aj imobilných. Okrem aktívneho trávenia oddychu sa tu organizujú športové súťaže či kultúrne a komunitné podujatia. Medzi prvé prvky, ktoré na rínku pribudli, patrí vŕbový hrad/bludisko, okrúhle pieskovisko v tvare draka, hojdacie lavice, bylinková
špirála, trampolína. Pod rukami umeleckého rezbára Miroslava Čárskeho vznikla socha rytiera, uhorského panovníka sv. Ladislava, ktorý je jedným z patrónov Borinky. Socha bola vytesaná z kmeňa odumretého orecha, ktorý na rínku rástol. Verejnému parku dodala originálny a umelecký charakter. Sochu zakliatej princeznej z torza starého orecha pri pieskovisku vytesal čerstvý absolvent VŠVU Martin Rusina. Z grantu v programe „Tu sa nám páči, tu chceme žiť“ bol zakúpený altánok. Počas dvojdennej brigády, ktorej cieľom bola príprava dlaž30
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Grantový program
pre aktívnych ľudí
Túžba pomáhať iným je prirodzenou súčasťou našej existencie a realizuje sa aj
na ﬁremnej, resp. Občianskej úrovni. Myšlienka nášho grantového programu vznikla pred siedmymi rokmi, kedy sme videli potrebu vniesť určitý systém do aktivít
v oblasti sociálnej zodpovednosti a riešenia individuálnych žiadostí o podporu, nakoľko boli nekoordinované. V spolupráci s Centrom pre ﬁlantropiu, ktoré je naším partnerom a administrátorom projektu, vznikol koncept otvoreného grantového programu „Tu sa nám páči, tu chceme
žiť”, povedal Tomáš Sepp, náš marketingový riaditeľ.
Pomocou tohto programu chceme podporovať najrôznejšie rozvojové aktivity v regiónoch Slovenska, pričom okruh aktivít je v projekte presne vyšpeciﬁkovaný. Náš grantový program je konkrétnym prejavom našej
spoločenskej zodpovednosti a snažíme sa
svojou troškou prispieť k budovaniu lepšieho a krajšieho sveta našich regiónov a obcí,
pričom rozdeľujeme prostriedky systémovo
a na základe jasne stanovených kritérií. Ohlasy na náš program sú veľmi pozitívne, vidíme,
že rastie z roka na rok aj počet žiadateľov, čo
nás veľmi teší.
7. ročník programu: „Tu sa nám páči, tu
chceme žiť“
Do uzávierky programu v auguste tohto roku
bolo predložených 142 projektov a celková
požadovaná suma vyše 218-tisíc eur. Externá
hodnotiaca komisia, zástupcovia Centra pre
ﬁlantropiu, n. o., a spoločnosti Baumit, spol.
s r. o., rozhodli o prerozdelení sumy 16 600
eur medzi 17 projektov.

podporené projekty
1. žiadateľ: Obec Banská Belá
Podpora: 1050 eur
Názov projektu: Cyklotrasy Banská Belá
Miesto realizácie: Banská Belá
2. žiadateľ: Občianske združenie Svetielko
Podpora: 1000 eur
Názov projektu: Rekonštrukcia školského ihriska pri
Základnej škole Miloslavov – Telocvičňa v prírode
Miesto realizácie: Dunajská Streda
3. žiadateľ: Obec Háj
Podpora: 750 eur
Názov projektu: Úprava oddychových zón a bezpečnejší prístup k Hájskym vodopádom
Miesto realizácie: Háj
4. žiadateľ: Občiansky výbor Horné Kočkovce, Púchov
Podpora: 1000 eur
Názov projektu: Za kultúrou do prírody
Miesto realizácie: Púchov
5. žiadateľ: Preles, o. z.
Podpora: 1180 eur
Názov projektu: Les v meste, mesto v lese
Miesto realizácie: Žilina
6. žiadateľ: OZ SAPIO
Podpora: 1000 eur
Názov projektu: Cesta k oddychu
Miesto realizácie: Klenov
7. žiadateľ: kRaj
Podpora: 1000 eur
Názov projektu: Stromy čebovských lesov
Miesto realizácie: Závada
8. žiadateľ: PRO CIVITATE, o. z.
Podpora: 1500 eur
Názov projektu: Obnova kultúrnej pamiatky Kostolec
Miesto realizácie: Piešťany
9. žiadateľ: Nadácia Mojmír
Podpora: 900 eur
Názov projektu: Mali by ste to všetci vedieť!
Miesto realizácie: Mojmírovce

10. žiadateľ: OZ Hipoškôlka
Podpora: 800 eur
Názov projektu: Integračné prírodné ihrisko s jazdiarňou
Miesto realizácie: Pernek
11. žiadateľ: Združenie záchrany cirkevných pamiatok v Modre
Podpora: 1000 eur
Názov projektu: Rekonštrukcia strechy Kostola
sv. Jána Krstiteľa v Modre
Miesto realizácie: Modra
12. žiadateľ: M. A. G., o. z.
Podpora: 660 eur
Názov projektu: Rezbárstvom k čistote obce
Miesto realizácie: Kamenný Most
13. žiadateľ: Miestna akčná skupina mikroregiónu Teplička
Podpora: 1000 eur
Názov projektu: Cesta, ktorá spája
Miesto realizácie: Trenčianske Teplice
14. žiadateľ: Obec Stakčín
Podpora: 1000 eur
Názov projektu: Obnova studne Oresta Dubaya
Miesto realizácie: Stakčín
15. žiadateľ: Obec Dravce
Podpora: 1000 eur
Názov projektu: Zachráňme srdce obce!
Miesto realizácie: Dravce
16. žiadateľ: Božena Bollová
Podpora: 810 eur
Názov projektu: Cesta za poznaním prameňov
Miesto realizácie: Dubnica nad Váhom
17. žiadateľ: Peter Hlavatý (za členov turistického
oddielu pri Športovom klube Záhorák v Plaveckom
Mikuláši)
Podpora: 950 eur
Názov projektu: Vytvorenie oddychového parčíka
pri potoku Libuša
Miesto realizácie: Plavecký Mikuláš
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the nicolas payton quintet

Bratislavské jazzové dni

v novom dome!
náš najväčší jazzový festival bratislavské jazzové dni sa
presťahoval zo starého pko do novej incheby! sťahovačka dopadla
dobre, priestory organizátor skultúrnil a čo je najhlavnejšie,
program bol najjazzovejší za posledných 5 – 6 rokov.

harold lópez-nussa

Dramaturgia festivalu stavila na osvedčený recept – pestrosť! Zažili sme dva latino-kubánske vrcholy – Chucho Valdés zatváral prvý večer a Harold Lopez-Nussa Trio očarilo v sobotu. Speváci majú na festivale tiež svoje pevné
miesto – piatková Grazyna Auguscik vyrazila dych svojím pokojom a Curtis Stigers oslnil
svojím swingovým profesionalizmom. Trubkár
Nicholas Payton doplatil na zlé poradie vystupujúcich, ale Randy Brecker so svojou trúbkou
a naším AMC Triom predviedli dokonalú fúziu
jazzu, slovenského folklóru ako inšpiratívneho
zdroja a Randyho charizmy – fantastické melodické predstavenie! Na naše uši ultra-moderný
Robert Glasper rozohral tú najprogresívnejšiu
partiu jazzu a hip-hopu, ale Viktorovi Tóthovi
32
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a jeho skupine poslucháči prichádzali na chuť
už menej, keď ponúkol improvizačnú hudbu
na hranici free-jazzu, ktorý u nás nikdy nemal
zázemie a veľké pochopenie. Zo slovenských
interpretov musí ešte veľa papať The Illusions
Trio, aby dorástol, a Matúš Jakabčic CZ-SK Big
Band s Harry Sokalom nesklamali.
Z B-pódia mladých talentov najviac zaujali
Andy Belej, Fabian Supancic Organ Trio, Jana
Bezek Trio, a potom profíci Nu Folder v chilloutovom opare, Paul Zauner v duchu be bopu
a mierne rozpačitý Jazz Plays Europe Laboratory aj s naším Radom Tariškom.
Na záver treba konštatovať, že „jazzáky“ prežijú aj bez PKO a mladé talenty na Slovensku sú
a pracujú.

randy brecker

grazyna auguscik
foto Patrick Španko
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výstava „trizuljak
moderna 60. roky“
Galéria SPP v Bratislave sa na prelome septembra a októbra stala dejiskom jubilejnej výstavy akademického sochára Alexandra Trizuljaka a akademickej maliarky Evy Trizuljakovej pri príležitosti nedožitých 90-tich rokov
známeho umelca, ako aj k 85-tym narodeninám jeho manželky. Napriek známej umeleckej tvorbe manželskej dvojice sa koncepcia výstavy cielene zameriavala na ich menej známu
tvorbu s cieľom znovuobjavenia už takmer zabudnutých šesťdesiatych rokov minulého storočia a modernistických tendencií, ktoré sa
v tvorbe oboch manželov objavujú. Alexander
Trizuljak rozvinul v 60. rokoch konštruktivistickú abstraktnú tvorbu a podieľal sa na organizácii viacerých výstav a sympózií moderného
umenia na Slovensku. Eva Trizuljaková v tomto období zachytila vo svojej maľbe atmosféru
dnes už zničenej dunajskej krajiny. Ambíciou
organizátorov výstavy bolo prezentovať túto

nadčasovú tvorbu súčasným spôsobom. Túto
snahu podporil aj nový zostrih dobových dokumentárnych ﬁlmov mladého dokumentaristu Šimona Ondruša, ktorý bol súčasťou výstavy. A ako to už pri podobných aktivitách býva,
nebolo by ich možné zrealizovať bez podpory
Ministerstva kultúry SR a sponzorov. Jedným
zo sponzorov výstavy „Trizuljak Moderna 60.
roky“ bola aj naša spoločnosť.

pavel dvořák: knihy
o bratislave
Dejiny Bratislavy sú dejinami Slovenska, ba
viac – dejinami Maďarska, Rakúska, Česka
a nezriedka aj Poľska. Bratislava je priesečníkom dejín veľkej časti Európy. Čitateľsky mimoriadne úspešný projekt historika Pavla Dvořáka prináša v piatich pokračovaniach kníh
o Bratislave komplexnú sondu do histórie Bratislavy od najstarších čias cez udelenie mestského privilégia v roku 1291, obdobie tureckých vojen, po históriu 20. storočia až do súčasnosti. Úspešné publikácie vyšli aj vďaka
prispeniu spoločnosti Baumit, ktorá podporila
Tretiu a Štvrtú knihu o Bratislave a prispela tak
k realizácii jedinečného projektu sprístupnenia
a zviditeľnenia našej bohatej histórie. Pretože
v Bratislave sa neraz rozhodovalo o osudoch
Európy, ale aj naopak – Európa rozhodovala
o osude Bratislavy.
Baumit Journal 2/2011

33

Baumit
aktuality
exkurzia na dóme sv. martina
Študentom často chýba počas štúdia užšie prepojenie teórie
s praxou. Naša spoločnosť sa to pokúsila aspoň trochu napraviť.
Dňa 13. októbra sme zorganizovali exkurziu na Dóm sv. Martina v Bratislave. Na chráme v tomto čase prebiehali rekonštrukčné a reštauračné práce, pri ktorých sa používajú naše produkty. Pozvali sme študentov posledného ročníka Stavebnej fakulty STU v Bratislave z Katedry technológie stavieb na túto zaujímavú realizáciu. Keď sme videli, ako so záujmom sledujú naozaj fundovaný a príkladmi z reálnej
praxe ilustrovaný výklad Ing. Jozefa Baka, CSc., hneď nám bolo jasné, že exkurzia má význam. Pán Bako zaujal študentov hlavne tým,
že svoj výklad podložil svojimi dlhoročnými skúsenosťami so sanáciami a rekonštrukciami historických budov. Sme presvedčení, že exkurzia priniesla študentom nielen rozšírenie praktických vedomostí, ale
aj zmysluplné spestrenie štúdia. A keď sa rekonštrukčné práce ukončia, lešenie pôjde preč a veža sa ukáže v plnej kráse, určite si všetci
účastníci exkurzie zapamätajú, že Baumit je číslo jeden v oblastí sanácií historických budov.

študenti vo výrobnom závode
lietavská lúčka
Začiatkom októbra sme v našom výrobnom závode v Lietavskej Lúčke privítali študentov piateho ročníka Katedry technológie stavieb Stavebnej fakulty STU v Bratislave pod vedením pani doc. Ing. Evy Jankovichovej, PhD. Cieľom ich návštevy bolo oboznámenie sa s procesom
výroby suchých omietkových zmesí a získanie informácií o našom výrobnom programe. Samotná výroba sa najľahšie vysvetľuje „na mieste činu“, takže pokiaľ to bezpečnostné predpisy dovoľovali, študenti sa dostali na niektoré pracoviská priamo vo výrobnej prevádzke. Velín, balička a paletizačná linka boli miestom, kde odzneli mnohé zaujímavé otázky, na ktoré kvaliﬁkovane odpovedal vedúci výrobného závodu Robert Sakáč. Študentov zaujímala aj logistika transportných
síl a prídavných technických zariadení, a tiež podmienky skladovania
vrecovaných produktov.
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V rámci exkurzie mali naši hostia možnosť zoznámiť sa aj s progresívnymi technológiami, ktoré sa viažu k spracovaniu omietok a poterov.
Tému strojového spracovania produktov odprezentovala Monika Štefancová z Technického poradenstva. Keďže išlo o študentov Katedry
technológie stavieb, vo vzájomnej komunikácii rezonovali aj témy týkajúce sa kvality produktov a podmienok spracovania na stavbe v záujme dosiahnutia stopercentného výsledku. Študenti s prirodzeným
záujmom o všetko nové boli ideálnou cieľovou skupinou na prezentovanie revolučnej StarTrack Lepiacej kotvy.
Sme radi, že študenti pozitívne zhodnotili návštevu vo výrobnom závode a že sa u nás cítili dobre. Veríme, že informácie, ktoré sme im
sprostredkovali, padli na úrodnú pôdu. Efekt zo vzájomnej komunikácie spočíval nielen v príjemne strávenom dni, ale pre nás tiež v prísľube do budúcnosti. Je viac ako isté, že aj keď budú títo mladí ľudia
po skončení štúdia pracovať na rôznych pozíciách, zo značkou Baumit sa opäť stretnú.

noví ľudia v baumite
Koncom mája sa Baumit tím rozrástol
o expedientku na odbyte vo výrobnom
závode v Rohožníku - pani Gabrielu Kunákovú. Nahradila pani Milku Krebsovú, ktorá je na materskej dovolenke.
Pani Kunáková býva v Malackách a má
dobré skúsenosti z logistiky, a tak aj napriek tomu, že „vhupla“ do plnej stavebnej sezóny, rýchlo sa na svojom novom
pôsobisku adaptovala. Veríme, že sa jej
bude aj naďalej dariť a prajeme jej veľa
úspechov a dobrých kolegov.

nové baumit deti
Naša Baumit rodina sa tento rok utešene rozrástla . Začiatkom roka
sa našim kolegom Miroslavovi Stanovi narodil syn Miško a Petrovi Šírovi syn Dominik. Začiatkom leta pribudol syn Romanko do rodiny
nášho kolegu Romana Uríka. Milke Krebsovej z Rohožníka sa v auguste narodila dcéra Lívia a Petrovi Turčekovi dcéra Karin. Janke Mihaľovej sa narodila v septembri dcéra Emka a zatiaľ posledným tohtoročným bábätkom je dcéra Natálka nášho kolegu Vlada Sofku. Našim kolegyniam – mamičkám prajeme príjemné chvíle pri starostlivosti o ratolesti a našim kolegom – oteckom veľa pekných chvíľ pri znovuobjavovaní detského sveta.

mesiac jabĺk v baumite
Stalo sa už takmer tradíciou, že s príchodom jesenných dní „Baumit tím pre zdravie“ v zastúpení našich kolegov Eva Tomaschová, Juraj Pilko, Marián Tichý, Zdenka Šottniková a Zuzka Krajčová zabezpečujú pre nás chutné jabĺčka. Inak tomu nebolo ani tento rok a my
sme si vďaka nim v rámci akcie „Jablká pre zdravie“ mohli pochutnať
na šťavnatých jablkách priamo na pracovisku. Na tejto chutnej plodine si pochutnávali dokonca aj starovekí Gréci a Rímania. Staré príslovie „Denne jedno jablko a lekári sa od vás držia ďaleko“ má určite niečo do seba. Ak k tomu pripočítate omladzujúci a regeneračný účinok
jabĺk, určite nebudete váhať a po jablku siahnete minimálne raz
denne.
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