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v rukách držíte prvé vydanie nového magazínu Baumit – maga-

zínu pre našich partnerov a priateľov.  Prečo sme ho pokrstili 

menom „Baumit“? Odpoveď je veľmi jednoduchá – lebo „Bau-

mit“ Vám po novom prinesie príbehy zo všetkých krajín, kde pô-

sobíme. Môžete sa teda tešiť na široký výber tém z oblasti stavebníctva, v sprievode 

zaujímavých správ o inovačných výrobkoch ako aj o aktuálnom dianí na trhu. 

V tomto čísle Vám predstavíme momentálne najvýznamnejší výsledok nášho vývoja: 

inovatívny projekt Baumit Life. Čo s ním má spoločné číslo 888 a aké trendy s tým sú-

visia, to sa dozviete z nášho titulného príbehu. Iste Vás zaujme aj článok, ktorý sa za-

čína na strane 12. Riaditeľ firmy Dohaland exkluzívne rozpráva o nezvyčajnom projek-

te „Musheireb“, vďaka ktorému dostane hlavné mesto emirátu Katar Doha úplne novú 

tvár. A čo tak na skok do Sarajeva? Čítajte viac na strane 16, lebo tam Vás čaká cel-

kom mimoriadny zážitok z návštevy tohto mesta, ktoré očarilo aj mňa počas návštevy 

v máji 2011, pri príležitosti výročného stretnutia vedenia spoločnosti.

Prajeme Vám dobrú zábavu.

 Ľuboš Fussek

Baumit Slovensko

Milí čitatelia, 
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Európske fasády hrajú 
všetkými farbami

Je to neprehliadnuteľný trend: Architekti v celej Európe sa usilujú dodať 
svojim domom jedinečný, charakteristický výraz. Podporu pri tom nachá-

dzajú v novom a súčasne najrozsiahlejšom systéme farieb pre fasádu, v 
systéme Baumit Life, ktorý ponúka nie menej ako 888 farieb.

Dlho sa individualita obmedzovala len na 

vnútorné riešenie domu. Dnes je to inak: 

charakter sa prezentuje aj, a to podstatne pô-

sobivejšie, na fasáde. Je to trend, ktorému per-

fektne vychádza v ústrety i najnovšia inovácia 

od Baumitu. Baumit Life, nový rozsiahly kon-

cept farieb Baumit, otvára takmer neobmedze-

né možnosti všetkým, ktorí sa zaoberajú 

fasádami či už v práci alebo súkromne – spra-

covateľom a architektom, obchodníkom a po-

radcom, majiteľom domov a stavebníkom. Bau-

mit Life – to je spektrum  888 pestrých farieb, 

ktoré dokáže splniť väčšinu farebných želaní - 

od nežných pastelových tónov až po intenzív-

ne farebné odtiene.



Big Life 

Vzorkovnica farieb pre architektov v elegant-
nom hliníkovom obale s osvetleným logom 
a integrovaným USB-kľúčom.

Easy Life 

Ideálna vzorkovnica pre použitie na stavenisku. 
Malá, ľahká a pružná, napriek tomu celé spekt-
rum farieb jedným pohľadom – a jednoducho.
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Taste of Life 

Výber najtrendovejších farieb, vrátane 
kombinačných možností, ako pomôcka pri 
rozhodovaní sa pre zákazníka.

Mosaik Life 

Prehľadne spracované originálne vzorky 
všetkých mozaikových omietok a štruktúr pod-
poria profesionála pri poskytovaní poradenstva. 

zrealizovali spoločne s marketingom.

Spanringa podporoval jeho kolega Michael 

Groier z Baumitu Wietersdorf. Táto dvojica 

počas projektu ručne zamiešala asi 4.000 až 

5.000 rozličných základných odtieňov. 

Trendy v krištáľovej guli

„Systém farieb musí vyhovieť všetkým žela-

niam a musí vydržať mnoho rokov,“ hovorí 

Spanring. Toto bola skutočná výzva, farby 

sú totiž obzvlášť  závislé od spoločenských 

trendov, kultúrnych prúdov a iných vplyvov. 

Baumit preto roky spolupracuje so špecia-

listami  z oblasti farieb a trendov, so skupi-

nou Color Marketing Group (CMG), ktorú tvo-

rí 1.600 dizajnérov z celého sveta a zo 

všetkých priemyselných odvetví. V rámci pra-

videlných stretnutí sa experti pokúšajú pred-

povedať budúce farebné trendy a dosahujú 

Alfred Gsandtner, riaditeľ Baumit Beteili-

gungen: „Myšlienky s budúcnosťou – to 

je náš slogan. Preto rozšírenie existujúcej fa-

rebnej kolekcie a vytvorenie najinovačnejšie-

ho a najrozsiahlejšieho farebného systému 

na trhu bolo len úplne logickým krokom. Na-

pokon, robíme si nároky na pozíciu číslo je-

den v Európe.“ Baumitu na to nechýba know-

-how, a má aj potrebné skúsenosti. 

S produktami značky Baumit bolo zrealizo-

vaných už viac než 300 miliónov metrov 

štvorcových fasád, čo zodpovedá ceste ši-

rokej jeden meter vedúcej zo Zeme až na 

Mesiac! 

Narodil sa nový koncept farieb

V apríli 2008 sa stretli štyri tímy,  spolu asi 

25 ľudí pôsobiacich v oblasti  farieb, v labo-

ratóriach,  v marketingu a produktovom ma-

nažmente, aby vytvorili jedinečný koncept 

nových  farieb pre budúcnosť. Východiskom 

sa stal doterajší systém  farieb Colours of 

more emotion s jeho 200 farbami, ktorý je 

spolu so vzorkovnicou farieb ArtLine bázou 

pre Life. Aké nové pigmenty sú na trhu? Aké 

sú aktuálne technické možnosti? Bolo treba 

nájsť odpovede na tieto a ešte mnohé ďal-

šie otázky a až potom sme sa mohli venovať 

definovaniu farieb a určovaniu farebných od-

tieňov, ako aj vývoju základných hmôt a zme-

sí. Do vývoja nového konceptu farieb bol od 

samého začiatku intenzívne zainteresovaný 

i Wilfried Spanring, uznávaný Baumit expert 

na farby.  Bol pri všetkých dôležitých fázach 

projektu počnúc vývojom celkového smero-

vania, cez predloženie návrhov konkrétnych 

odtieňov projektovému tímu, až po prípravu 

dôležitých  podporných nástrojov, ktoré sa 

pri tom vysokú mieru úspešnosti. Aj Wilfried 

Spanring sa zúčastňuje na týchto stretnu-

tiach CMG. Do vývoja nového konceptu fa-

rieb Baumit zapojil aj poznatky, ktoré získal 

v pracovných skupinách s medzinárodným 

obsadením. Globálne farebné trendy identi-

fikované na stretnutiach CMG Baumit dopl-

nil anketami v krajinách, v ktorých Baumit 

pôsobí, a výsledkom bol zoznam najúspeš-

nejších a najbežnejších 50 farebných odtie-

ňov. Vyskytli sa aj niektoré prekvapenia. Na-

pr iek  ku l tú rne j  rôznorodost i  sú 

najobľúbenejšie farby na fasáde v jednotli-

vých krajinách takmer identické - sú to od-

tiene okrovej, pieskovej a sivej. Okrem toho 

boli pri výbere farieb zohľadnené aj špeciál-

ne priania zákazníkov – za posledné roky naj-

mä oranžová a pastelové farby, ale aj zvýraz-

ňujúce tmavé odtiene. V rámci interných 

stretnutí boli vybrané farby, doladené jednot-

livé farebné rady, ktoré napokon definitívne 

schválilo vedenie spoločnosti.

Fasáda ako umenie: nový systém farieb Life 

Baumit Life je v súčasnosti najaktuálnejší a 

najrozsiahlejší európsky fasádny systém fa-

rieb. Prekvapuje neuveriteľným počtom 888 

farebných odtieňov – výberom, ktorý je tak 

pestrý a jedinečný ako život sám. Základ tvo-

rí 94 sýtych základných odtieňov, ktoré sú 

vždy k dispozícii i v ôsmich zosvetleniach. 

Šesť odtieňov bielej a 36 mozaikových omie-

tok dopĺňa ucelený systém. Základných  

94 odtieňov je v ponuke ako exkluzívna omiet-

ka Baumit StyleTop alebo farba StyleColor. 

„Určité typy fasádnych výrobkov majú svoje 

vysoko pozitívne vlastnosti, ktoré však nieke-

dy môžu znamenať obmedzenie z hľadiska 

možností farebnosti,“ hovorí Robert Schmied, 

vedúci oddelenia výskumu a vývoja v Baumit 

Wietersdorf. 13 z celkovo 94 farebných radov 

sa preto vyrába výlučne na organickom zá-

klade.  Vrátane ich ôsmich zosvetlení  je to 

teda 104 odtieňov, ktoré sú k dispozícii vý-

hradne ako Baumit GranoporTop resp. Bau-

mit GranoporColor. Zvyšných 81 radov je 

k dispozícii v podobe organických i anorga-

nických produktov: 648 farebných odtieňov 

ako aj 6 odtieňov bielej je k dispozícii pre všet-

ky typy fasádnych produktov.

Nový systém si vás získa nielen širokým vý-

berom, jeho jedinečnosťou je aj silný poten-

ciál z hľadiska orientácie na cieľové skupiny. 

Rozličné vzorkovnice farieb poslúžia požia-

davkám obchodných partnerov, ale aj konco-

vý zákazník si príde na svoje v podobe mno-

hých praktických pomôcok. 

Zásadný krok vpred

Machovozelená alebo kráľovská modrá, čokoládovohnedá alebo antraci-
tová – pokiaľ mal doteraz niekto v úmysle poskytnúť fasáde výraz pomo-
cou sýtych tónov, musel byť väčšinou sklamaný. Riziko prehriatia fasády 
a jej následné poškodenie bolo príliš veľké – najmä na kontaktnom 
tepelnoizolačnom systéme. 

Dr. Jürgen Lorenz, vedúci Forschung & Entwicklung International pri 
Baumit Wopfinger, hovorí toto: „Najväčšou výzvou pre nás boli veľmi 
tmavé farebné odtiene. Riešenie priniesli nové pigmenty s novými fyzi-
kálnymi vlastnosťami, ktoré sa objavili na trhu. Využili sme ich pri vývoji 
nových fasádnych produktov, ktoré vynikajúco fungujú aj na kontaktnom 
tepelnoizolačnom systéme.”

Tmavé povrchy s touto špeciálnou pigmentáciou zostávajú pod vplyvom slnečných lúčov pod-
statne chladnejšie ako povrchy s tradičnou pigmentáciou. Nové farby v infračervenom rozsa-
hu relevantnom pre prehrievanie odrážajú mimoriadne veľa slnečného žiarenia, vďaka čomu 
sa natoľko neprehrejú, ale napriek tomu zanechajú dojem sýtej farby. 

> > > > >
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life.com sa môžete obslúžiť z ponuky dobre pre-

myslených nástrojov alebo Android, pre použí-

vateľov Blackberry sa pripravuje aplikácia. 

Life poskytuje celú paletu farieb aj pre všetky 

bežné CAD programy a grafické programy. Far-

by sa dajú jednoducho stiahnuť z internetovej 

stránky. Špeciálne pre architektov sú nahrané 

aj na USB kľúči vzorkovnice Big Life.

Inšpirujte sa kľudne tričkom

Zelená dcérinho trička je presne tá zelená, kto-

rú má mať fasáda? Určiť farbu a porovnať ju so 

vzorkovnicou farieb Life – úplne jednoducho to 

zvládnete s pomôckou  Life ColorFinder. Prilo-

žíte ColoFinder na ľubovoľný povrch, naskenu-

jete farbu a LCD-displej ukáže odtieň Life, kto-

rý k nej má najbližšie. 

Integrovaná je aj vzorkovnica NCS, štandardi-

zovaný a na celom svete používaný systém 

farieb pozostávajúci momentál-

ne z 1.950 odtieňov. 
■
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špiruje koncového spotrebiteľa vytvárať vlastné kreácie. 

Pozostáva z 88 vybraných najmodernejších farieb spomedzi 

celkových 888 farieb, ktoré tvoria systém farieb Baumit Life. 

Je zbalená do šikovnej vzorkovnice s 20 možnosťami kombi-

nácií a rozličnými typmi domov na vyskúšanie. 

Vzorky ako originál: Mosaik Life

Praktická vzorkovnica Mosaik Life nahradí všetky doterajšie 

obaly so vzorkami materiálov. V prehľadnej a pútavej podobe 

predstavuje všetky mozaikové omietky a štruktúry v podobe 

vzoriek skutočných materiálov: 36 odtieňov omietky Mosaik-

Top, tri štruktúry škrabaných omietok, dve  ryhované štruktú-

ry ako aj vzorky dvoch jemných štruktúr. Pre všetkých, kto-

rých okrem farby zaujíma pri výbere i štruktúra. 

Life Tools nadchýnajú fanúšikov techniky 

Interaktívne  nástroje podporujúce nový systém  farieb Bau-

mit Life nadchýnajú najmä fanúšikov techniky. K dispozícii je 

samostatná webová mikrostránka - celé spektrum Baumit Li-

fe nájdete na www.baumitlife.com. Návštevníci stránky spo-

znávajú  formou hry magický svet  farieb Baumit Life. On-line 

ColorDesigner poskytuje možnosť interaktívne zobraziť všet-

ky  farebné sny a predstavy. Okrem toho sú pripravené aj vy-

hľadávacie nástroje ako ColorSearch a aplikácie pre mobilné 

koncové zariadenia. Informácie týkajúce sa referencií, veľtr-

hov ako aj fasády v každom ročnom období – LifeBlog dopĺ-

ňa zaujímavý virtuálny svet farieb Life.

Aké trendy vidíte na fasáde?

Axel Venn: Hlavným odtieňom je ešte stále biela, ale 

nepoužíva sa už v sterilnej čistej  podobe, ale s odtie-

ňom. Túto bledú plochu dnes radi oživujeme výraznou 

farbou, väčšinou červenou, zriedka zelenou. Čoraz viac 

silnie iný trend – obľuba sivých tónov až po antracitovú 

farbu. Budova sa tak stáva vyjadrením určitého statusu, 

podobne ako auto. A ešte jeden trend je badateľný – je 

čoraz viac fasád, ktoré majú určitú štruktúru. Celkove 

môžem skonštatovať, že trend smerujúci k farbe pretr-

váva. Biela je ešte stále favoritom, ale s odtieňmi. Všet-

ko s nádychom Stredomoria sa vytratilo, to znamená, že 

nenapodobňujeme, ale rozvíjame našu vlastnú identitu.

O čom vypovedá výber farieb na budove?

Axel Venn: Fasády sú tvárami domov. Ich riešením na-

značujeme, ako by sme sa my sami radi videli. Dávnej-

šie to boli záclony a závesy, 

ktoré preberali túto úlohu, te-

raz sú to fasády. Ak si napríklad 

niekto vyberie zelenú, povie: 

som ekologicky zmýšľajúci človek. Dnes panuje niečo 

ako podvedomá zhoda názorov, že ekologické vystupo-

vanie je spoločensky vítané. Tento postoj sa komuniku-

je aj zovňajškom domu. Dávame fasáde charakter.

Nakoľko je dôležitá farba domu?

Axel Venn: Farby sú dôležité pre sprostredkovanie sta-

tusu a imidžu. Sú prvým signálom poznania – ako úplne 

prvé, ešte pred tvarom a všetkými ostatnými vlastnosťa-

mi, vnímame na dome farbu. 

„Prvý signál poznania“
Axel Venn, profesor pre farebné riešenia a trendscouting sa teší 

medzinárodnému uznaniu ako poradca v oblasti farieb a estetiky.

Ušľachtilá: Big Life

Big Life je profesionálna vzorkovnica farieb v rámci farebné-

ho systém Life, ktorú sme vyvinuli pre architektov, veľké firmy 

alebo obchodníkov – s jedinečnými funkciami, ktoré sú v tej-

to oblasti novinkou. Na hliníkovom obale je osvetlené logo 

Baumit, ktoré sa aktivizuje pri otvorení vzorkovnice. Big Life 

ukazuje základné farby celoplošne na jednotlivých listoch 

a svetlejšie odtiene za nimi, mozaiky a štruktúry v tlačenej po-

dobe v prílohe. Všetky dáta sú uložené aj na integrovanom 

USB kľúči, ktorý obsahuje i s podporu pre všetky najdôleži-

tejšie architektonické programy. 

Ľahká: Easy Life

Vzorkovnica Easy Life poskytuje na asi 100 stranách rovnaký 

obsah ako jej veľká sestra, je ale rozmerovo menšia, ľahšia 

a je ohybná. Hlavné farby a svetlejšie odtiene sa nachádzajú 

na jednom liste. Mozaiky a štruktúry nájdete vo vytlačenej po-

dobe v prílohe. Vzorkovnica Easy Life bola vyvinutá najmä na 

použitie na stavenisku alebo každodennej práci za pultom. 

Celé spektrum farieb v praktickom formáte a základné farby 

a ich zosvetlenia zobrazené na jednej strane  robia z nej ná-

stroj na každodenné použitie. 

Praktická: Taste of Life

Viac než polovicu všetkých fasád Baumit objednávajú jedno-

rázoví súkromní investori – majitelia rodinných domov. Špeci-

álne pre nich vyvinutá vzorkovnica sa volá „Taste of Life“ a in-

1. Začnite vylúčením

Ktorú farbu si vôbec neviem predstaviť 
pre svoj objekt? Žltú, modrú, červenú 
alebo zelenú? Takto obmedzíte 
možnosti. Farebný odtieň vidíte 
najlepšie na najtmavšom odtieni jedné-
ho radu – čím bledší je odtieň, tým 
ťažšie rozoznáte rozdiel medzi jednot-
livými radmi farieb. Keď ste si našli svoj 
správny tón, môžete začať dolaďovať 
svetlosť.

2. Zohľadnite architektúru

Nie každý objekt znesie každú farbu. 
Architektonický štýl je dôležitý pre 
správne rozhodnutie z hľadiska farby. 
Moderná architektúra väčšinou znesie 
viac pestrosti a jasu ako klasická. Čo na 
moderných budovách vytvorí dojem 
naznačenia štýlu, môže na klasických 
budovách pôsobiť neprirodzene 
a gýčovo.

3. Všímajte si okolie

Aj toto je dôležitá otázka. Kde sa 
nachádza budova? Práve v uzavretých 
štruktúrach treba dbať o celkový do-
jem, lebo silne odlišný farebný tón pô-
sobí rušivo. Pri samostatne stojacich 
objektoch sú možnosti vždy viac 
otvorené.

4. Zvýraznené efektné plochy

Výraznou farbou skrášlite svoj dom 
a odlíšite sa od ostatných. Momentálne 
sú zemité prírodné odtiene niečo, čo 
musí mať každý, absolútne v trende sú 
ale aj žiarivé odtiene zelenej. Pozor 
však na rozsah aplikácie týchto 
odtieňov, lebo menej je (obzvlášť pri 
farbách) často viac. A taktiež platí, že 

čím výraznejší je odtieň, tým 
šetrnejšie je potrebné ho 

použiť.

Na baumitlife.com sa 
môžete obslúžiť z ponu-
ky dobre premyslených 
nástrojov. 

Pomocou 
Life Color-

Finder sa 
dajú farby 

jednoducho 
určiť a porovnať 

so vzorkovnicou 
farieb Life. 

Stvárniť v skutočných farbách 

Life ColorDesigner existuje v dvoch verziách, 

ako verzia Light a verzia Profi. Pomocou Life 

DesignerLight môžu používatelia rozličným ty-

pom domov dať rozličné farby. Vzorové domy 

sú pripravené v podobe šablón – virtuálny dom 

snov teda vznikne veľmi jednoducho a rýchlo 

v obľúbených farbách. 

S Life DesignerPro pracujú profesionáli. Archi-

tekti môžu svoje výkresy vytvoriť v správnych 

farbách, spravovať celé projekty a vytvoriť ich 

variácie. Výpočty hodnoty U a výpočty množ-

stiev komplexne dopĺňajú ponuku. Hotové die-

la sa dajú uložiť, odoslať a zdieľať prostredníc-

tvom e-mailu či rôznych sociálnych sietí na 

webe.

Hľadáte? Nájdete!

Vyhľadávanie farieb Life – to  je ColorSearch na 

baumitlife.com.  Dá sa však taktiež bezplatne 

stiahnuť ako mobilná aplikácia. Pomocou tohto 

inovačného nástroja sa dajú nájsť farby Baumi-

tu vrátane tých zo starších vzorkovníc, ako aj 

farby iných výrobcov. Po zadaní hľadaného od-

tieňa program navrhne najbližšiu farbu Life, vrá-

tane stupňa odchýlky. Okrem toho sa dajú 

v každom odtieni znázorniť rôzne štruktúry 

omietky. 

Bez Baumit App už ani krok

Chýbať nesmie ani mobilná aplikácia Baumit 

App. Pomocou smartfónu napríklad môžete 

identifikovať farby na fotografiách. Tieto farby 

sa potom porovnajú s paletou farieb Life a po-

užívateľ sa dozvie kódy farieb Life. Bezplatné 

mobilné aplikácie sú funkčné pre všetky bežné 

prevádzkové systémy ako iPhone. Na baumit-

Ktorá farba by to mohla 
byť?
Rady 
Wilfrieda Spanringa

Baumit expert na farby
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Inovačné systémy omietok a farieb prebudia obvodové steny k životu a poskytujú takmer 
neobmedzené možnosti pre moderné, estetické a umelecké riešenia fasád. Najmä v porovnaní 
s kreatívnou kombináciou omietkových štruktúr a farebných odtieňov vyzerajú kovové a sklené 
fasády celkom pekne bledé...

Fasáda ako vývesný štít budovy charak-

terizuje jej vzhľad nielen z architekto-

nického hľadiska. atraktívne fasádne prvky, 

farebnosť a rozličné povrchové vrstvy re-

prezentujú aj individualitu stavebníka. 

Účinok fasády závisí najmä od kvality povr-

chovej úpravy a použitých materiálov a fa-

rieb. tie časy, kedy bola omietka len čisto 

účelovým prostriedkom na vytvorenie pod-

kladu pre náter, sú dávno preč. rozletu fan-

tázie sotva stojí niečo v ceste.  Lebo roz-

manitosť riešení moderných omietkových 

fasád sa zakladá v neposlednom rade na 

inováciách a na najnovších výsledkoch vý-

voja v oblasti farieb a omietok. Čoraz vý-

znamnejšiu úlohu zohrávajú dokonca trblie-

tavé efekty, hra svetla a tieňa, ako aj 

prekvapivé farebné kombinácie na jednej 

a kontrasty materiálov na druhej strane. po-

zorovatelia trhu a výrobcovia sa zhodujú 

v názore, že vedomé využívanie týchto 

tvorivých prvkov sa stáva celosvetovým 

trendom. 

Striedanie intenzívnych štruktúr v spojení 

so silnými farebnými tónmi a kombiná-

cia s tmavými farbami sú najlepšou mož-

nosťou členenia fasády, pričom sa aj jed-

notlivé konštrukčné prvky dostávajú do 

najlepšieho svetla. Investori tak majú k dis-

pozícii atraktívne alternatívy k tradičným 

materiálom, aby zastavili rozmáhanie sa jed-

notvárnosti. Ďalšie plus: remeselne zhoto-

vený štruktúrovaný povrch pritom nemusí byť 

drahší ako tradičná štruktúrovaná omietka.

Neobmedzené možnosti

Na jeseň 2010 ponúkol Baumit vybraným 

štukatérom a maliarom možnosť popustiť uz-

du svojej fantázii. V rámci viacdňového work-

shopu zrealizovali zaujímavé kreácie s omiet-

kami na minerálnej a organickej báze. Tradičné 

a remeselne vynikajúce omietkové kreácie 

vytvorené v rámci workshopu dokazujú, že 

inovačnými tvorivými nápadmi, remeselným 

know-how a pri použití vhodných materiálov 

možno každú stenu pôsobivo premeniť na 

jedinečný unikát. Najlepšie vytvorené diela boli 

predstavené na veľtrhu BAU v Mníchove toho 

istého roku. 

Fasády s predstihom

Definitívne za nami sú časy, kedy sa najmä 

sklené fasády považovali za vývesný štít 

moderného a kultového riešenia fasád. Vývoj 

perspektívnych omietkových štruktúr môže 

totiž ponúknuť minimálne rovnaké inovačné 

riešenia a tvorivé možnosti, ktoré sú s nimi 

spojené, ešte stále nie sú vyčerpané. 

Okrem toho nemožno podceniť najmä es-

tetické prednosti. Pričom oceľové a sklené 

fasády sú po niekoľkých desaťročiach dávno 

zvetrané a často ich treba dokonca vymeniť, 

omietkové fasády zažiaria po jednom jedinom, 

a podstatne lacnejšom náteri opäť v novom 

šate. Práve drsnejšie štruktúry a väčšie hrúb-

ky fasád sľubujú okrem toho maximálnu mieru 

bezpečnosti a stability. A jednoznačnými 

víťazmi sú potom majitelia domov. Podľa jed-

nej ankety si viac než 80 % opýtaných želá vi-

ac farby a jej začlenenie do architektúry. Priania 

sme v Baumite zobrali veľmi vážne a intergo-

vali sme ich priamo do vývoja výrobkov. Je 

úplne jedno, či sa budova stavia alebo sanu-

je, svoju individuálnu predstavu si každý môže 

zrealizovať jednoduchšie ako kedykoľvek 

predtým. Ale aj architektov a kompetentné mi-

esta vyhlasovania verejných súťaží treba 

upozorniť na rozšírené možnosti pre kreativi-

tu, ktoré poskytujú moderné omietkové sys-

témy. Najväčším lákadlom je pritom perfektné 

spojenie novej interpretácie tradičného 

remeselného umenia a neobmedzených 

kreatívnych možností v oblasti farieb a omie-

tok Baumit.
■
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Omietky a farby 
zohrávajú vyváženú 
rolu pri riešení steny 
so silným výrazom. 

Pomocou remeselných spracovateľských techník sa 
dajú zrealizovať individuálne štruktúry úpravy povrchu. 

Renesancia fasády

text:
Stephanie Werf

produktový manažér
Baumit nemecko
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roku skrutkovacia kotva s oceľovým tŕňom 

Baumit StarTrack orange, určená na kot-

venie tepelnoizolačných systémov do 

všetkých  typov podkladov, vrátane ľahkých 

betónov či pórobetónu. Kým teda staré 

zmiešané murivo či pórobetón predstavova-

li doteraz pre realizáciu tepelnoizolačných 

systémov rizikový podklad, vďaka novej le-

piacej kotve a technológii dokonale pevné-

ho lepeného spoja je dnes kotvenie tepel-

noizolačného systému v prípade zateplenia 

akéhokoľvek staršieho domu bez rizika – sta-

čí len vybrať vhodný typ lepiacej kotvy Bau-

mit StarTrack. a problémom už nie je ani 

obnova staršieho zatepleného domu novým 

tepelnoizolačným systémom – na kotvenie 

ideálne poslúži ďalšia tohtoročná novinka 

z rodiny Startrack - Baumit StarTrack 

Duplex. ale o tom až v nasledujúcom vyda-

ní nášho časopisu.

viac informácií o jedinečnom systéme kot-

venia tepelnoizolačných systémov Baumit 

Startrack nájdete aj na www.startrack.bau-

mit.sk.■

text: 

Petra Chebenová

produktový manažér 

Baumit Slovensko
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V roku 2005 prišiel Baumit po prvý raz na trh s novou revolučnou 
myšlienkou využiť vysokú kvalitu lepených spojov na dokonalé 
kotvenie kontaktných tepelnoizolačných systémov  k nosnému 
podkladu. Odvtedy si táto myšlienka našla množstvo priaznivcov, 
pričom jej fungovanie v praxi overili milióny metrov štvorcových 
úspešne zrealizovaných tepelnoizolačných systémov 
predovšetkým v Rakúsku a v Nemecku.

Po dvoch rokoch od uvedenia produktového radu pre obklady 
a dlažby Baumit Baumacol na slovenský trh sme sa v roku 
2012 rozhodli pre ďalšiu inováciu v tejto oblasti. Rozšírili a vyno-
vili sme škárovacie hmoty a na trh prinášame produktovú no-
vinku Baumacol PremiumFuge.

11

v  čom tkvie úspech tohto nápadu?

Lepiaca kotva  Baumit Startrack jedi-

nečným spôsobom využíva možnosti, ktoré 

poskytujú vysoko kvalitné lepiace zmesi 

Baumit a zásadne mení zaužívaný pohľad 

na kotviace prvky.

princíp je pritom veľmi jednoduchý a samot-

ná lepiaca kotva Baumit Startrack vyzerá 

na prvý pohľad ako bežná rozperná kotva. 

Vyzerá ako rozperná kotva, ale nie je to 

rozperná kotva!

Kým tradičné kotvenie izolantu rozpernými 

kotvami nasleduje vždy až po prilepení izo-

lantu k podkladu, a v princípe znamená pre-

vŕtanie izolačnej vrstvy a jej ukotvenie k nos-

nému podkladu pritlačením tanierom kotvy, 

technológia lepiacej kotvy funguje úplne 

inak.

Lepiace kotvy Baumit Startrack sa osádza-

jú do nosného podkladu v predpísanom ras-

tri ešte pred lepením izolačnej vrstvy. toto 

prináša minimálne dve výhody:  
■   prvou výhodou je, že realizátor vždy vi-

dí, do akého podkladu vŕta otvor, nehrozí te-

da nijaké poškodenie napr. rozvodov na fa-

sáde, a zároveň môže najmä pri starších 

podkladoch nerovnomernej kvality vhodne 

zvoliť miesto, kam lepiacu kotvu osadí, aby 

v podklade skutočne „držala“.  
■   Druhou výhodou, ktorú ocení najmä in-

vestor, je fakt, že bez ohľadu na predpokla-

danú hrúbku izolantu sa dĺžka, a teda ani ce-

na  lepiacej kotvy nemení, keďže kotva cez 

samotný izolant  neprechádza, ale je pod ním. 

Inak povedané – izolanty všetkých hrúbok je 

možné kotviť jedným druhom lepiacej kotvy, 

a teda čím väčšia je predpokladaná hrúbka 

izolačnej vrstvy, tým viac sa oplatí kotviť le-

piacou kotvou Baumit Startrack.

Baumacol PremiumFuge – nové farby, 

nové balenie

Škárovacia hmota Baumacol premiu Fu-

ge  je určená na škárovanie všetkých ty-

pov obkladov a dlažieb v interiéri i v exte-

riéri, pre šírku škáry 2 - 7 mm. Škárovacia 

hmota je pružná, vodoodpudivá a odolná 

voči pôsobeniu mikroorganizmov. záro-

veň je vysoko odolná voči obrusu, takže 

je vhodná i pre najnáročnejšie použitie.

od marca 2012 je k dispozícii už 24 žia-

rivých farebných odtieňov pre všetky 

kúpeľne plné fantázie. Dodávaná je v no-

vých, praktických 2 kg a 5 kg plastových 

vedierkach.

PremiumFuge vo vreci – praktické 

a hospodárne

v snahe vyjsť v ústrety realizátorom väč-

ších objektov, prinášame v tomto roku 

škárovaciu hmotu Baumacol Premiu Fu-

ge i v 20 kg vreciach, a to v dvoch naj-

predávanejších farebných odtieňoch whi-

te a cement grey. výhodou väčších 20 kg 

balení je predovšetkým ich výrazne priaz-

nivejšia cena, ako i menšia náročnosť na 

likvidáciu prázdnych obalov v prípade 

väčších stavieb.

Baumacol Silikon pestrejší

v súvislosti s rozšírením farebnej palety 

pre výrobok Baumacol premiumFuge sme 

rozšírili i farebný sortiment silikónových 

hmôt na vypĺňanie škár tak, aby použitá 

silikónová hmota vždy ladila s farebnos-

ťou použitej škárovacej hmoty na obkla-

dy a dlažby. Baumacol Silikon je preto od 

tejto sezóny k dispozícii už 24 farbách, 

a taktiež ako transparentný tmel.

■

Samotné kotvenie izolantu k nosnému pod-

kladu zabezpečuje dokonale pevný lepený 

spoj, ktorý sa vytvorí medzi tanierom kotvy 

a izolantom prostredníctvom vysokokvalit-

nej lepiacej hmoty Baumit StarContact, Bau-

mit openContact alebo Baumit proContact. 

Kotvenie izolantu prebieha súčasne s jeho 

lepením – bezprostredne pred nalepením 

izolačných dosiek sa na taniere lepiacich ko-

tiev Baumit Startrack nanesie lepiaci koláč 

z vysoko kvalitného lepidla a následne sa 

nalepí na podklad zvyčajným spôsobom, sú-

vislá vrstva lepidla po okrajoch a tri body 

v ploche dosky,  samotný izolant.  

■   Umiestnenie lepiacej kotvy Baumit Star-

track pod izolantom so sebou prináša tre-

tiu, azda najväčšiu výhodu tohto systému – 

lepiace kotvy nijakým spôsobom 

nenarúšajú celistvosť izolačnej vrstvy. za-

teplený dom je preto dokonale obalený izo-

láciou bez akýchkoľvek tepelných mostov, 

ktoré jednak predstavujú miesta nežiadu-

cich únikov energie cez fasádu, jednak a pre-

dovšetkým však vedú k neesteticky „bod-

kovaným“ fasádam, kde sa za určitého 

počasia vyrysujú na fasáde obrysy bežných 

kotiev. 

Podčiarknuté a zhrnuté 

vysoko pevný lepený spoj vytvorený medzi 

tanierom kotvy Baumit Startrack a izolan-

tom, a zároveň ukotvenie tŕňa kotvy v nos-

nom podklade zaistí dokonalé a bezpečné 

ukotvenie tepelnoizolačného systému k nos-

nému podkladu – bez zbytočných nákladov, 

neprimeraného rizika a predovšetkým – bez 

tepelných mostov.

Jedinečná  inovácia už aj v oranžovom

Sortiment zatĺkacích kotiev Baumit Star-

Track red, StarTrack blue a StarTrack gre-

en, určených do podkladov ako sú betón, 

plná alebo dierovaná tehla, dopĺňa v tomto 

Lepiaca kotva Baumit StarTrack – 
sila dokonalého lepeného spoja

S Baumacolom škárovanie 
po novom

LEPIACA KOTVA farba vhodný nosný podklad pôvodná omietka

StarTrack red červená betón, plná tehla, dierovaná 

tehla

do hr. 40 mm

StarTrack blue modrá betón bez omietky

StarTrack green zelená betón, plná tehla, dierovaná 

tehla, príp. betónom zalieva-

né tvárnice (napr. Durisol)

do hr. 90 mm príp. vrátane 

plášťa zalievanej tvárnice

StarTrack orange oranžová betón, plná tehla, dierovaná 

tehla, ľahký betón, pórobetón

do hr. 40 mm

StarTrack Duplex zlatá betón, plná tehla, dierovaná 

tehla, ľahký betón, pórobetón

do hr. 90 mm vrátane pôvod-

ného tepelnoizolačného sys-

tému

Jedinečná lepiaca kotva Baumit StarTrack 

jedna kotva pre všetky hrúbky izolantu

› pre fasádu bez tepelných mostov,

› ideálna pre väčšie hrúbky izolantu,

› pre všetky typy podkladov,

› pre všetky typy izolantov z bieleho 

 a šedého epS.
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„Musíme sa vrátiť do minulosti, aby 
sme sa poučili pre budúcnosť!“

Eng. Issa M. Al Mohannadi, CEO firmy Dohaland
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v priebehu šiestich rokov má centrum mes-

ta Doha, hlavného mesta Kataru, dostať 

úplne novú tvár. Dohaland, dcérska spoloč-

nosť Qatar Foundation, celkove investuje 

4,18 miliárd s úmyslom zrealizovať jeden 

z prvých trvalo udržateľných projektov ob-

novy mestského jadra v celosvetovom me-

radle. „Musheireb“ bude mať jednu z naj-

vyšších koncentrácií budov s certifikátom 

LeeD na svete. projekt vychádzajúci v ústre-

ty chodcom má prostredníctvom svojho je-

dinečného architektonického jazyka vdých-

nuť starému obchodnému centru mesta 

nový život a premeniť ho v pulzujúce súvis-

lé centrum s kultúrnym životom.

projekt sa vzťahuje na areál veľký viac než 

35 hektárov, ktorý zahrňuje nehnuteľnosti za-

merané na bývanie a remeslá, gastronómiu, 

trávenie voľného času, maloobchod, ako aj 

sociálne zariadenia, mnohé verejné budovy 

a otvorené priestranstvá, ktoré posunú život 

v spoločenstve do stredobodu pozornosti. 

Sídliť tam bude aj renomované national ar-

chive Museum. 

Tradičná katarská architektúra

projekt charakterizuje využitie veľkého poč-

tu prvkov a estetických hodnôt a ovplyvnila 

ho tradičná katarská architektúra. v popre-

dí sú proporcia, jednoduchosť, priestor, svet-

lo a klimatické podmienky, rovnako ako po-

užitie najmodernejších technológií 

zameraných na trvalo udržateľný rozvoj. aj 

aspekty ako optimalizácia spotreby vody 

a prúdu, redukovanie emisií Co2 a trvalo udr-

žateľné nakladanie s odpadom tvoria pod-

statné súčasti celkovej koncepcie. 

Tepelná izolácia v púštnej klíme  

Ovzdušie miestností v letnom období najviac 
ovplyvňuje slnečné žiarenie. Do vnútorných 
priestorov sa dostáva cez okná a kondukciou 
cez obvodový plášť budovy (cez stenu, resp. 
strechu), pričom spôsobí ohrievanie vnútor-
ného vzduchu. Akumulačná hmota vnútorné-
ho priestoru (steny/strecha, podlaha, strop) 
a predmety nachádzajúce sa v priestore (ná-
bytok) absorbujú časť sálavého tepla. Najmä 
v južných krajinách Európy, v ktorých je cez 
deň veľmi teplo, uprednostňujú v rámci by-
tovej výstavby spravidla „masívne materiá-
ly“. Platí to najmä pre steny a podlahy, lebo 
miestnosti v budove sa prehrievajú o to me-
nej, čím ťažšie sú jej konštrukčné prvky – naj-
mä tie vnútorné. 
 
Kontaktný tepelnoizolačný systém sa dávnej-
šie uprednostňoval v tých zónach, v ktorých 
sú zimy skôr vlhké a studené. V súčasnosti 
sa moderný kontaktný tepelnoizolačný sys-
tém čoraz častejšie aplikuje aj na budovy v 
oblastiach, v ktorých sú letá horúce a suché. 
Lebo veľké objekty ako kancelárske budovy 
alebo viacposchodové obytné domy sa sotva 
dajú zrealizovať tradičným spôsobom stava-
nia s veľmi hrubými stenami. Cieľ ETICS je 
rovnaký ako v našich zemepisných šírkach – 
zlepšenie energetickej bilancie budovy, úspo-
ra energie a zníženie nákladov na spotrebu.Reálna fatamorgána

V srdci mesta Doha, hlavného mesta emirátu Katar, sa renovuje areál s rozlohou 35 hektárov. Ale nielen 
dovezenými materiálmi ako sklo a oceľ, ale aj lokálnym tradičnými spôsobmi stavania, ktoré sa sčasti 
využívali už pred 2000 rokmi. O nezvyčajnom projekte „Musheireb“ rozpráva Eng. Issa M. Al Mohannadi, 
CEO firmy Dohaland.

Tepelná izolácia v púštnej klíme

ovzdušie miestností v letnom období najviac 

ovplyvňuje slnečné žiarenie. na jednej stra-

ne sa do vnútorných priestorov dostáva pria-

mo cez okná a na druhej strane tepelnou vo-

divosťou obvodového plášťa budovy (cez 

stenu, resp. strechu), pričom spôsobí ohrie-

vanie vnútorného vzduchu. akumulačná 

hmota vnútorného priestoru (steny/strecha, 

podlaha, strop) a predmety nachádzajúce sa 

v priestore (nábytok) absorbujú časť sálavé-

ho tepla. najmä v južných krajinách európy 

sa v rámci bytovej výstavby spravidla upred-

nostňujú „masívne materiály“. platí to najmä 

pre steny a podlahy, lebo s narastajúcou veľ-

kosťou použitých konštrukčných prvkov, naj-

mä interiérových, sa spomaľuje ohrievanie 

miestností budovy a dokonca sa znižuje. 

Kontaktný tepelnoizolačný systém sa dáv-

nejšie uprednostňoval v tých oblastiach, 

v ktorých sú zimy skôr vlhké a studené, v sú-

časnosti sa moderný kontaktný tepelnoizo-

lačný systém čoraz častejšie aplikuje aj na 

budovy v oblastiach, v ktorých sú letá horú-

ce a suché. Lebo veľké objekty ako kance-

lárske budovy alebo viacposchodové obyt-

né domy sa sotva dajú zrealizovať tradičným 

spôsobom stavania s veľmi hrubými stena-

mi. Cieľ etICS je rovnaký ako v našich ze-

mepisných šírkach – zlepšenie energetickej 

bilancie budovy, úspora energie a zníženie 

nákladov na spotrebu.

Interview z púšte

pri takomto ohromujúcom stavebnom záme-

re si Baumit nenechal ujsť možnosť osloviť 

Ceo firmy Dohaland, eng. Issa M. al Mohan-

nadiho, požiadať ho o rozhovor a popýtať sa 

na tento nezvyčajný miliardový projekt.
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Pán Al Mohannadi, aj Katar a hlavné mesto Doha prechádza-

li za posledné roky intenzívnym stavebným rozvojom. Pro-

jekt „Musheireb“ znamená vykročenie inou cestou?

Al Mohannadi: „Musheireb“ stojí na piatich pilieroch Dohalandu – 

tradícia a kultúra, inovácia, trvalá udržateľnosť, obohatenie a život-

né prostredie. Strategický cieľ projektu „Musheireb“ spočíva vo zvrá-

tení rozvojových a rastových štruktúr, ktoré sme pozorovali za 

posledné desaťročia v Dohe. Charakterizovalo ich izolované využí-

vanie plochy, ktoré prinieslo so sebou veľkú mieru závislosti od au-

ta ako prepravného prostriedku, ako aj energeticky náročné štruk-

túry. niektoré staršie štruktúry a kultúrne zariadenia tejto štvrte 

zostanú zachované a ako súčasť projektu prejdú obnovou. 

To znamená: späť ku koreňom?

Al Mohannadi: Áno. projekt posúva život v spoločenstve do stredo-

bodu diania, spája tradičnú katarskú kultúru a estetiku s modernou 

technológiou a vsadil na trvalú udržateľnosť a ekológiu. základnou 

myšlienkou projektu je doviesť ľudí späť k ich koreňom, premeniť 

Dohu na jedinečné miesto a prebudiť opäť k životu zmysel pre spo-

ločenstvo a spolupatričnosť. vízia Jeho výsosti šejka Mozah Bint 

nasser al Missneda spočívala vo vytvorení zastavaného priestoru 

odrážajúceho kultúru a priania ľudí v Katare. 

Môžete nám povedať niečo o dimenzii projektu?

Al Mohannadi: Stavebný projekt je plánovaný na plochu 35 hek-

tárov a zahrňuje viac než 100 budov, ktoré sú kombináciou firem-

ných a obytných priestorov a priestorov pre maloobchod, ako aj kul-

túru a zábavu. Budovy budú vysoké tri až tridsať poschodí. Dohaland 

bude trvalo vylepšovať centrum Dohy. preto sme dbali o to, aby 

všetky budovy projektu „Musheireb“ zodpovedali požiadavkám, do-

stali zlatý certifikát average-LeeDtM (Leadership in energy and en-

vironmental Design, pozn. red.) a tak preukazne zaručovali trvalú 

udržateľnosť. „Musheireb“ bude mať potom najvyššiu koncentráciu 

budov certifikovaných LeeD na svete a stáva sa tak prvým rozvo-

jom centrálnej mestskej zóny s trvalou udržateľnosťou v celosvetovom 

meradle.

Zohrávajú alternatívne energie nejakú úlohu?

Al Mohannadi: Samozrejme. Katar síce patrí medzi krajiny s naj-

väčšími rezervami ropy a zemného plynu, ale musíme prejsť na iné 

nosiče energie, a to čo najrýchlejšie. nielen naša krajina, celý svet. 

pri našom projekte sme vsadili na solárnu energiu a fotovoltaiku.  

Týka sa to aj architektúry?

Al Mohannadi: nechali sme sa inšpirovať architektúrou existujú-

cich starých budov a rozvinuli sme tento starý spôsob stavania. ako 

báza nám sčasti poslúžili 2000 rokov staré nápady a konštrukcie. 

napríklad z hľadiska proporcií, jednoduchosti, priestoru, svetla, uspo-

riadania, ornamentiky a klimatických podmienok, využívame však aj 

najmodernejšie technológie zamerané na trvalú udržateľnosť a dbá-

me o dodržiavanie aktuálnych predpisov ekologického stavania. Mu-

síme nazrieť do minulosti, aby sme sa poučili pre budúcnosť. 

Sklené paláce a vysoké veže Vás nezaujímajú?

Al Mohannadi: nie. Keď postavíme najvyššiu vežu, príde niekto 

iný a postaví ďalšiu najvyššiu v poradí a potom to už prestáva byť 

zaujímavé. tieto sklené veže nemajú originálnu identitu, všetko sú 

to kópie z iných krajín. My chceme vniesť do architektúry našu vlast-

nú identitu. ľudia, ktorí tu žijú, síce chcú žiť v moderných budovách, 

tieto budovy ale súčasne majú zodpovedať ich vlastnému pôvodu. 

Chce to niečo jedinečné, a to je práve kultúra ich krajiny. preto pri-

chádzajú aj ľudia z iných krajín na návštevu.

nevieme síce celú energiu vyrobiť na alternatívnej báze, ale chce-

me získať maximum. okrem toho má Qatar Foundation vlastné vý-

skumné centrá, ktoré sa intenzívne venujú ďalšiemu vývoju takých-

to zariadení. 

Koľko času zaberú stavebné práce?

Al Mohannadi: Stavebné práce sa začali v roku 2010, otvorenie 

krok za krokom a sťahovanie je plánované na roky 2012 až 2016.

Považujete projekt za vzor?

Al Mohannadi: Myslím, že v podobe „Musheireb“ vytvoríme nie-

čo mimoriadne. obnova miest je dôležitý aspekt  pri modernizácii 

metropol v celosvetovom meradle. Musí sa ale uskutočniť tak, aby 

sa ňou zlepšila kvalita života a aby sa súčasne obmedzilo poško-

dzovanie životného prostredia. Kľúčom je minulosť, kedy ľudia žili 

v harmónii so svojím životným prostredím a boli od neho závislí. Mo-

derná technológia by nemala za každú cenu ignorovať nahromade-

né poznatky tisícročí - a  to sa týka najmä priemyslu stavebníctva 

a nehnuteľností. 
■

Eng. Issa M. Al Mohannadi 
je CEO Dohalandu.                                            

Dohaland bol založený 3. marca 2009 a je 
v znamení vízie Jeho výsosti šejka Mozah 
Bint Nasser Al-Missneda zameranej na 
budúcnosť. Úlohou Dohalandu je vyvinúť 
najmodernejšie urbanistické koncepcie bý-
vania, ktoré vychádzajú z tradičnej katarskej 
architektúry a z tradičného dizajnu a má 
vrátiť Kataru jeho stratenú architektonickú 
identitu. 

14 15

text:
Walter Senk

šéfredaktor časopisu 
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Unikátna historická stavba v novom lesku
Národná knižnica Bosny a Hercegoviny v Sarajeve sa považuje za jeden z najvýznamnejších príkladov 

pseudomaurského stavebného štýlu. Prepychová stavba, silno poškodená počas občianskej vojny 
v roku 1992, bola v priebehu posledných rokov zrekonštruovaná do detailu.

17

Budova, ktorú navrhol rakúsky archi-

tekt alexander Wittek podľa vzoru 

mešity Kemal II Moschee v Kaire ako 

vládnu budovu C & k monarchie patrí 

medzi najkrajšie skvostné stavby ra-

kúsko-uhorského obdobia. až do roku 

1949 bola táto stavba v osmánsky cha-

rakterizovanom štýle sídlom radnice Sa-

rajeva, neskôr sa v nej usídlila národná 

knižnica Bosny a Hercegoviny. počas ob-

čianskej vojny, presnejšie počas noci 

z 25. na 26. augusta 1992, budovu po-

škodil silný požiar, ktorý nasledoval po 

bombových útokoch. Strecha knižnice, 

šesťuholníková hlavná sála aj so sklenou 

kupolou, všetky vnútorné steny, ako aj 

konštrukcie drevených schodov medzi 

poschodiami boli úplne zničené. aj veľká 

časť dekoratívnych malieb nádherného 

interiéru a inventáru knižnice padli za 

obeť plameňom. 

Reštaurovanie & sanácia

Za pomoci dotácií Rakúskej spolkovej vlády 

sa v roku 1996 mohla začať obnova 

a reštaurovanie budovy. Počas prvej fázy 

prebehla stabilizácia budovy z hľadiska 

statiky a obnova celej strešnej konštrukcie, 

sanácia oceľovej konštrukcie nad kupolou 

a zabudovanie novej sklenej krytiny, aby sa 

zabránilo následným škodám. V roku 1999 

poskytla Európska komisia prostriedky na 

vybudovanie horizontálnych konštrukčných 

prvkov a na rekonštrukciu sály. Obnovené 

boli aj mimoriadne rozsiahlo poškodené 

piliere na prízemí a na prvom poschodí 

a nosná klenba pod hlavnou sálou. Po 

ukončení stabilizačných prác vo februári 

2004 sa napokon mohla začať príprava 

renovácie fasád a vnútorných stien.

Na odporúčanie projektantov firmy URB-

ING bol Baumit poverený preskúmaním 

a analýzou vhodných materiálov na 

reštaurovanie fasádnych prvkov a vnú-

torných a vonkajších omietok. V apríli 2011 

sa začali práce na fasáde. Pri sanácii 

fasádnej plochy 3 300 m2 bol použitý tra-

sový sanačný systém Baumit Sanova. Už 

v októbri boli úspešne ukončené všetky 

vrstvy. Konečná povrchová úprava v podo-

be ušľachtilej omietky sa bude aplikovať 

na jar tohto roku, potom sa začnú aj 

záverečné práce na komplexnej dvojfareb-

nej fasáde, ktorá sa ukončí na jeseň. Inými 

slovami, obyvatelia Sarajeva konečne uvid-

ia jeden zo svojich najdôležitejších symbo-

lov zažiariť zas v novom lesku a pre 

nespočetné množstvo nadšencov archi-

tektúry z celého sveta sa tento významný 

objekt stane zaujímavým cieľom ich cesty. 

 ■

Na jeseň tohto roku budú ukončené 
nákladné sanačné práce na 

dvojfarebnej fasáde. Potom Stará 
radnica zažiari v novom lesku.

Srdce budovy, sklenou kupolou 
prestrešená šesťuholníková sála, 
bola zrekonštruovaná až do 
posledného detailu. 

Na schodisku medzi poschodia-
mi boli škody enormné. Dnes sa 
prezentuje sanované schodisko 
v rovnakej nádhere ako pred 
vojnou. 
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Prvý certifikovaný pasívny hotel v Európe, ktorý bol zrealizovaný v roku 2010, 
predstavuje priekopnícky projekt z hľadiska farebnosti a trvalej udržateľnosti. 
Zelená je nielen fasáda hotela Explorer Hotel Fischen v Oberstdorfe v Allgäu, 
s ohľadom na životné prostredie je koncipovaná celá budova.

19

explorer Hotel Fischen je zelená budova 

v pravom zmysle slova. Bol navrhnutý 

a postavený na základe prísneho princípu 

ekonomickej udržateľnosti. Minimalizova-

nie energetických strát a maximalizovanie 

energetických ziskov podľa štandardu pa-

sívnych domov predstavovali jasnú líniu 

už v rámci integrovaného projektovania 

novostavby hotela. Hrubá stavba bola 

zhotovená z monolitického betónu. okná 

a dvere boli na betónové steny napojené 

vzduchotesne a budova bola zateplená 

kontaktným tepelnoizolačným systémom 

Baumit Star, s hrúbkou tepelnej izolácie 

24 cm. 

vďaka použitej konštrukcii pasívneho 

domu vyprodukuje explorer Hotel Fischen 

len 10 % emisií Co2 v porovnaní s hote-

lom rovnakej kapacity, ktorý bol postave-

ný tradičným spôsobom. tepelné zisky sa 

vďaka špeciálnym oknám a teplu, ktoré 

vyžarujú hoteloví hostia a rôzne spotrebi-

če maximalizujú. o príjemný chlad v miest-

nostiach sa v lete postará rôzna tieniaca 

technika, balkóny alebo žalúzie. Spotre-

ba energie na vykurovanie, prípravu tep-

lej vody a vetranie je dokonca o 70– per-

cent nižšia ako pri porovnateľných 

hoteloch. 

Zladená farebná koncepcia

v súvislosti s konštrukciou pasívnej budo-

vy hotela bola pri navrhovaní fasády 

zohľadnená aj lokalita hotela, vzhľadom 

na kolísavé poveternostné podmienky. na 

vstupnú časť fasády bolo potrebné zvoliť 

inú skladbu materiálov ako na zvyšnú časť 

fasády. na zelenú fasádu bola použitá 

stierka na minerálnej báze strednej hrúb-

ky vystužená mriežkou, základný náter 

a prefarbená silikónová omietka, na čier-

nu vstupnú časť zase výstužná vrstva bez 

obsahu cementu, základný náter a omiet-

ka Baumit Styletop. obidve časti fasády 

boli dodatočne upravené dvomi vrstvami 

silikónovej farby, resp. farby puracryl. zá-

kladom pri výbere farby bola vzorkovnica 

farieb Baumit Life. z celkovo 888 farieb 

aktuálne rozšíreného systému farieb boli 

Pri navrhovaní 
novostavby bola 

farebná koncepcia 
v popredí výberu 

systému. 

Základné nátery a farby pre interiér a exteriér 
boli vyrobené podľa požiadaviek farebnej 
koncepcie. 

text:
Zlata Ramčevic

vedenie marketingu
Baumit Bosna & Hercegovina

zostavené požadované odtiene, ktoré vy-

tvorili príjemné prostredie.  aj základné 

nátery a interiérové farby boli vyrobené 

podľa rovnakých farebných koncepcií.  na 

doplnenie boli použité latexové farby v in-

tenzívnych odtieňoch, ktoré svojou svie-

žosťou dodali čerstvý nádych izbám pre 

hostí a zároveň, vďaka vysokému stupňu 

odolnosti proti oteru, vytvorili trvalo pekný 

náter. nie je to fajn, keď sa inovačné ná-

pady ako tento dajú zrealizovať skutočne 

bez kompromisov?

V súhre s modernými hladkými plochami 
a intenzívnymi farebnými odtieňmi 
vytvára tradičná alpská architektúra 
harmonickú jednotu. 

Baumit stretnutie konateľov 2011 

v máji toho istého roku dostala národná 

knižnica Sarajeva dôležitú návštevu. 

všetkých 29 konateľov spoločnosti Bau-

mit sa prišlo na miesto presvedčiť 

o napredovaní stavebných, resp. reno-

vačných prác, čím sa ešte nadlho potom 

postarali o témy mnohých rozhovorov. 

Stalo sa tak pri príležitosti zasadnutia ko-

nateľov spoločnosti Baumit. Hostiteľom 

bol Baumit Bosnia & Hercegovina. výraz-

ná pohostinnosť krajiny okamžite pre-

svedčila všetkých a veľkým dielom sa 

podieľala na úspechu podujatia. Cieľom 

stretnutia bolo zanalyzovať vývoj produk-

tov a trendov trhu v medzinárodnom me-

radle a nazrieť do rozsiahlych regionál-

nych aktivít  dcérskej spoločnosti . 

Konateľ Ismet zubcevic previedol účast-

níkov viac než zaujímavým programom 

pobočky založenej v roku 1998, ktorej 

21 pracovníkov vytvorí ročný obrat 10 mi-

liónov eur. 
■

Pre konateľov Bau-
mitu bolo zaujímavé 
sledovať postup prác 
v rámci jednotlivých 
fáz renovácie. V harmónii so životným prostredím

text:
Walter Bader
objektový poradca
Baumit nemecko
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Dóm 
sv. Martina
Dóm sv. Martina, pôvodne 
gotická sakrálna stavba v his-
torickej zóne Bratislavy, je 
najvýznamnejším a najväčším 
kostolom v našom hlavnom 
meste. Je jednou z najvýraz- 
nejších bratislavských do-
minánt a po Hrade druhým 
najvyhľadávanejším turis-
tickým objektom.  Stavať sa 
začal v 13. storočí na pozem-
ku staršieho cintorína, kde už 
predtým stála menšia kapln-
ka. Formoval sa počas 
niekoľkých storočí a svoju 
dnešnú podobu nadobudol 
až v roku 1849.

Dóm svätého Martina je trojloďová stavba 

halového typu s centrálnou loďou, dvoma 

postrannými loďami a predstavaným pres-

bytériom. Stavba je orientovaná v smere 

západ-východ. na západnej strane je stav-

ba ukončená vstavanou hranolovitou ve-

žou, ktorá predstavuje dominantný archi-

tektonický prvok chrámu. veža kostola 

bola pôvodne postavená ako súčasť mest-

ského opevnenia a plnila funkciu bašty. 

v roku 1760 bola zničená bleskom a na-

hradila ju novostavba, ktorá nevydržala dl-

ho. veža kostola podľahla v roku 1833 ni-

čivému požiaru a bola obnovená v štýle 

novogotiky s pozláteným vankúšom a kó-

piou uhorskej kráľovskej koruny na vrcho-

le. So svojou výškou 87 metrov je naj-

vyššou kostolnou vežou na Slovensku. na 

fasáde zvonice je nad lomenými oknami 

umiestnená štvorica hodinových ciferníkov.

od roku 2002 je Katedrála sv. Martina ná-

rodnou kultúrnou pamiatkou.

Rekonštrukcia a sanácia

posledná rekonštrukcia, ktorou stavba pre-

šla minulý rok, sa týkala pamiatkovej ob-

novy fasádnych omietok veže a západnej 

fasády. po spevnení zvetraných a piesku-

júcich omietok základným náterom na bá-

ze vodného skla, vytvorení kontaktného 

mostíka bola na fasádu aplikovaná omiet-

ka na vyrovnanie podkladu a veľkých ne-

rovností. Konečnú vrstvu tvorí historická 

omietka prefarbená v hmote v dvoch rôz-

nych zrnitostiach. Jemné zahladenie v naj-

vyššej úrovni veže je bez akýchkoľvek trh-

lín, spodná časť veže a západná fasáda 

s výrazne odlišnou povrchovou úpravou je 

vo svojom stvárnení plne stabilná, avšak 

s lokálne vyskytujúcimi sa malými trhlinka-

mi z titulu spôsobu zahladenia a ťahu na-

nesenia v najvrchnejšej vrstve historickej 

omietky. Konečná povrchová úprava zod-

povedá stavu a požiadavke pamiatkovej 

starostlivosti.

pomerne veľké nepresnosti a nerovnosti 

pôvodnej omietky boli úplne odstránené 

a príprava podkladu, ako aj jednotlivé 

omietkové vrstvy vrátene povrchovej sú 

zhotovené veľmi kvalitne, čo vytvára  ga-

ranciu dlhodobej kvality a stability. 

Omietky šité na mieru

Historické omietky Baumit Hr 810 870 WX 

so zrnitosťou 0 - 1,2 mm a Baumit Hr 810 

880 so zrnitosťou 0 - 4 mm, ktoré boli po-

užité pri obnove fasády Dómu sv. Martina, 

veľmi vhodne dopĺňajú sortiment omietko-

vých zmesí určených na stvárnenie nároč-

ných povrchov historických objektov. rad 

historických omietok  Baumit Hr vyvinu-

tých špeciálne pre danú oblasť sa dostá-

va do povedomia nielen projektantov, or-

gánov pamiatkovej starostlivosti, ale najmä 

reštaurátorov a odborných realizačných fi-

riem, ktoré majú záujem odviesť kvalitnú 

prácu s dlhou životnosťou. Je nesporné, že 

bez kvalitného materiálu takéto riešenie nie 
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je možné. o to viac je problém vhodnosti 

originálneho riešenia aktuálny, o čo sú po-

žiadavky na zjednotenie či maximálnu iden-

titu vyššie. vhodnosť produktov rady Bau-

mit Hr tak pre ručné ako aj strojové 

spracovanie je doplnená širokými možnos-

ťami techník konečného stvárnenia. Hrubé 

nahodenie, zahladenie lyžicou či dreveným 

hladidlom, polystyrénovým hladidlom či 

špongiou. a to nielen čo do veľkosti a orien-

tácie ťahu, ale aj prítlaku na podklad, za 

plného zabezpečenia a krytia väzkosti až 

do hraničných medzí na úrovni výraznej-

šieho zdrsnenia až hraničného povrchové-

ho otvárania nanášanej omietky. výsledok 

je požiadavkou požadovanej úpravy 

a omietka prefarbená v hmote predstavu-

je v konečnom riešení vo svojom výraze 

ucelený, kompaktný a určujúci charakter 

prevládajúceho a dominantného veku. 

Realizácia omietok

Už pri samotnom ručnom spracovaní sa 

potvrdili veľmi dobré vlastnosti spomína-

ných historických omietok. Je potrebné po-

ukázať na veľmi dôsledné dodržiavanie 

všetkých technologických predpisov, naj-

mä prípravy samotného podkladu, jeho po-

vrchovej teploty či  teploty a relatívnej vlh-

kosti vonkajšieho vzduchu, požiadaviek na 

predvlhčenie a zabezpečenie rovnomernej 

nasiakavosti podkladu s ohľadom na inten-

zitu vetra, ktorá je na takýchto miestach 

veľmi vysoká a prispieva k urýchlenému 

zníženiu hmotnostnej vlhkosti v povrcho-

vých a podpovrchových vrstvách. prvotná 

ochrana pred vonkajšími vplyvmi - priamym 

slnečným žiarením a vetrom, denný časo-

vý rozvrh realizácie prác ucelených plôch 

vzhľadom na svetové strany, technologic-

ká podpora zvlhčovaním až po nevyhnut-
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né prerušenie prác pri veľmi vysokých den-

ných teplotách boli súčasťou realizácie 

prác. opäť sa potvrdilo odporúčanie pre 

realizačnú prax, ktoré sa týka využitia pre-

chodných období, najmä jarných mesiacov, 

pre realizáciu prác s materiálmi, ktoré ob-

sahujú vzdušné vápno. táto časť pojiva, 

ktoré je obsiahnuté v hmote omietok, si vy-

žaduje svoj čas na zabezpečenie kvality 

tuhnutia a tvrdnutia v celom priereze na-

nášanej vrstvy. veľmi nízke či naopak vy-

soké teploty vonkajšieho vzduchu nie sú 

žiaduce. 

Materiály s najvyššími nárokmi

pevnostná trieda 1,5 - 5,0 n/mm2 zaraďu-

je omietky, ktoré boli použité pri rekon-

štrukcii Dómu sv. Martina, medzi mäkšie 

omietky. práve nesprávna aplikácia veľmi 

tvrdých a difúzne uzavretých omietok 

v povrchových vrstvách historických sta-

vieb a nerešpektovanie zákonov stavebnej 

fyziky a mechaniky (sorpčné vlastnosti 

omietok, zabezpečenie transportu vlhkos-

ti, ...) býva dôvodom objemových zmien, 

ktoré vedú k  postupnému oddeleniu omiet-

ky od podkladu. Mimoriadne dôležitou sa 

dnes javí odolnosť omietok voči znečiste-

niu vplyvom životného prostredia v podo-

be kyslých dažďov, prudkých, nárazových 

zmien  hnaného dažďa až smrští. Menej 

slabé, veľmi vysoko porézne a už silne de-
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mineralizované povrchy nie sú schopné to-

muto zaťaženiu odolávať. proces degradá-

cie sa potom urýchľuje až po totálnu separáciu 

omietok od podkladu. omietky Baumit Hr 

predstavujú perspektívnu skupinu omietok, 

ktorú je vhodné zaradiť do skladieb obvodo-

vých plášťov historických stavieb. Splnenie po-

žiadaviek pamiatkovej obnovy a ochrany ako 

prvotného cieľa rekonštrukcie je premietnuté 

do vlastností omietky, ktorá je špecifikovaná 

pre konkrétny obvodový plášť, pričom zohľad-

ňuje mimoriadne situácie výrazu objektu a je 

sekundárne dotvorená. 
■

■  Info o stavbe:

Názov stavby: 
Dóm sv. Martina – pamiatková obnova fasádnych omietok veže
a západnej fasády
Investor: 
rímsko-katolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza  
v zastúpení odd. Správy majetku, 
th.Dr. Ing. vladimír thurzo, phD. 
arcibiskupský úrad, Ing. peter gandel 
Projekt manažér: 
Ing. vladimír Kohút
Architektonicko-historický prieskum: 
Mgr. elena Sabadošová, Mgr. Marián Havlík, 
akad. sochár  ľubomír Sabo
Ochrana prírodného kameňa: 
akad. sochár  ľubomír Sabo
Projektant stavebnej časti: 
Ing. Marta píchová
Omietky a technológia: 
Ing. Jozef Bako, phD.
Realizátor omietok: 
novota art, spol. s r. o., oľga novotová a Dušan novota 

Poďakovanie za úzku spoluprácu patrí Krajskému 
pamiatkovému úradu v Bratislave, v zastúpení 
Mgr. Marta Belohorcová

■  Základná materiálová skladba:

■ Baumit Spevňovač omietky – základný náter na báze vodného 
skla na spevnenie zvetraných a pieskujúcich omietok 

■ Baumit  Multi Contact MC 55W alt. Baumit Sanier vorspritz Sv 61 
(Baumit Sanačný prednástrek Sv 61)

■ Baumit Jadrová omietka – omietka na vyrovnanie podkladu a 
veľkých nerovností

■ Baumit Historischer putz Hr 810 870 WX (do zrna 1,2 mm) 
alt. Baumit Historischer putz Hr 810 880 (do zrna 4 mm) 
prefarbená v hmote bez náteru

text: 

v spolupráci s Ing. Jozefom Bakom, phD., 

hlavným technológom pamiatkovej obnovy.
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z podnetu študentskej organizácie AIESEC Bulharsko sa koncom roka 2011 v budove 

Technickej univerzity v Sofii uskutočnil Baumit-Workshop – s cieľom konfrontovať štu-

dentov s reálnymi výzvami podnikania a dať im riešiť úlohy z praxe. Tím Baumitu Bulharsko 

prvýkrát predstavil zúčastneným študentom Univerzity pre architektúru, stavebníctvo 

a geodéziu (UASG) nový program farieb Baumit Life. Pod heslom „S Baumitom sú všetky 

farby možné“ budúci architekti, inžinieri a geodeti vypracovali v pracovných skupinách 

v rámci kreatívneho workshopu rozličné stratégie zamerané na oboznámenie zákazníkov 

s pestrými možnosťami nového programu farieb. Na záver fóra zameraného na prax pred-

stavili študenti svoje vypracované koncepcie a nadchli tím Baumitu originálnymi nápadmi 

a inovačnými podnetmi na riešenia, ktoré môžu jednoznačne nájsť reálne využitie. Baumit 

Bulharsko poskytuje ročne 16 štipendií pre študentov Univerzity pre architektúru, staveb-

níctvo a geodéziu. Konateľ Nikolay Bachvarov: „Naším cieľom je posilniť povedomie sta-

vebníkov budúcnosti vo väzbe na Baumit.“

Rakúsko

Baumit Wopfinger:
Najlepší rodinný 
podnik 2011
O rodinných podnikoch sa bežne hovorí 

ako pilieroch hospodárstva, čo skutoč-

ne aj opakovane a pôsobivo dokazujú, 

lebo na nové výzvy vedia často zareago-

vať rýchlejšie a flexibilnejšie ako nadná-

rodné koncerny. Sila rodinných podnikov 

je však aj v tom, že etika a zodpovednosť 

zohrávajú u nich veľmi dôležitú úlohu. Vy-

rovnanosť záujmov medzi vlastníkmi, zá-

kazníkmi, dodávateľmi a pracovníkmi nie 

je vecou rozhodovania od zeleného stola, 

ale vecou každodenného bežného spô-

sobu konania – najmä vtedy, keď je ro-

dinný podnik vo svojom regióne v pozícii 

ústredného chlebodarcu a hospodárske-

ho činiteľa.  Aby sa na scénu a pred 

oponu dostali najlepší z najlepších, novi-

ny Wirtschaftsblatt už jedenásť rokov 

oceňujú najlepšie rodinné podniky Ra-

kúska, pričom sa vždy oceňuje najlepší 

rodinný podnik každej spolkovej krajiny. 

Ako jasný krajinský víťaz za Dolné Ra-

kúsko sa v roku 2011 presadil Wopfinger 

a ocenenie je uznaním aj za úspech pre-

trvávajúci generácie. Friedrich Schmid 

bol vedúcou osobnosťou rodinného pod-

niku 50 rokov a vybudoval ho do dnešných 

rozmerov. Už tri roky roztáča kolesá ve-

denia holdingu syn Robert.

Baumit World 
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v    auguste uplynulého roka začal Baumit Ukra-

jina výstavbu prvého závodu na výrobu prie-

myselne vyrobených omietok v Brovary. Výrobný 

závod, ktorý je vzdialený od hlavného mesta Kyjev 

len 25 kilometrov, sa zriadi priamo v regióne, v kto-

rom je sústredených 40 percent národných staveb-

ných projektov, a má byť uvedený do prevádzky už 

tento rok. S plánovanou ročnou kapacitou 

cca 120.000 ton priemyselne vyrobených omietok 

vyrobí závod v Brovary v budúcnosti prevažnú časť 

suchých omietkových zmesí vyrobených na Ukra-

jine. So začatím vlastnej výroby na Ukrajine zvýši 

Baumit svoj trhový podiel suchých stavených pro-

duktov a posilní pozíciu lídra medzi poskytovateľmi 

tepelnoizolačných systémov, omietok a lepidiel na 

obklady. Nový závod okrem toho poskytuje príleži-

tosť na rozšírenie ponukovej palety, flexibilnejšiu or-

ganizáciu logistiky a zvýšenie ziskovosti. V roku 2013 

sa má okrem toho v Brovary postaviť aj výrobná 

linka na mokré produkty.  

Novinky zo
sveta Baumit

Rusko

Otvorili prvý závod Baumitu

Už od roku 1998 je Baumit aktívne prítomný na ruskom trhu. V roku 2004 bol založený 

Baumit Rusko s obchodnými organizáciami v St. Petersburgu, v Moskve, Ufe na Urale 

a v Krasnodare. Dynamický rast bytovej výstavby, najmä v oblasti zateplených fasád, pod-

nietil Baumit aj k priemyselnému vstupu na ruský trh so stavebnými materiálmi. 70 kilomet-

rov južne od St. Petersburgu bolo preinvestovaných cca desať miliónov eur do zriadenia 

vlastného výrobného závodu, prostredníctvom ktorého je úmyslom posilniť trhovú pozíciu 

v regióne a v strednodobom horizonte dosiahnuť vedúce postavenie na trhu. V troch zme-

nách vyrába 29 pracovníkov omietky, ročná kapacita závodu je cca 50.000 ton. „Pre prie-

myselný vstup na ruský trh sme zvolili dobrý moment,“ hovorí Dr. Anton Peternel, riaditeľ pre 

internacionalizáciu Baumit Wietersdorfer. „V súčasnosti Rusko predstavuje mimoriadne dy-

namický trh pre stavebné materiály. Čoraz dôraznejšie sa požaduje šetrenie energiou – no 

a to sme s kontaktnými zatepľovacími systémami Baumit plne v trende.“

Baumit Rumunsko sa aj v roku 2010 vedel presadiť proti silnej konkurencii na 

18. ročníku už tradičného oceňovania najdynamickejšieho a najsilnejšieho ob-

chodného spoločenstva rumunského hlavného mesta – a ako víťaz bol ocenený 

v kategórii stredných podnikov. Cena, ktorú udelila rumunská obchodná komora, 

oceňuje výkony firiem, ktoré bodujú najmä vďaka flexibilnému a hospodárnemu 

manažmentu. 

Dr. Anton Peternel, riaditeľ 
pre internacionalizáciu 
Baumit Wietersdorfer, Denis 
Azarenkov, konateľ Baumit 
Rusko a Sergey Kuklin, 
viceprezident hospodárskej 
komory leningradského 
kraja, zahajujú výrobu.

Rumunsko

1. miesto spomedzi 
top firiem Bukurešti

Ukrajina

Prvý závod na 
výrobu priemyselne 
vyrobených omietok

Bulharsko

Life workshop:
Medzi teóriou a praxou
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Kongresu  sa zúčastnilo viac ako 1300 účast-

níkov z celej európy. garantom, organizáto-

rom i hostiteľom podujatia bola firma Baumit, 

ktorá si za 8 rokov pôsobenia na nemeckom 

stavebnom  trhu získala jedno z ťažiskových 

postavení. prevzatím 100 % podielu  nemec-

kého Bayosanu  v roku 2003 sa takto pôsob-

nosť pôvodom rakúskej firmy  Baumit  úspeš-

ne rozšírila na tento  strategický  trh. v  týchto 

kontextoch stojí  určite za zmienku, že sloven-

ský Baumit  je oproti nemeckým dcérskym 

spoločnostiam služobne  podstatne starší. 

Program kongresu

odborný program kongresu bol zameraný  na 

päť hlavných  oblastí:  energie,  modernizáciu,  

podporu trhu,  stavebnú  prax a právo. tieto 

však neboli komunikované jednotlivo,  ale ako 

hlavné témy, ktoré rezonujú v aktuálnej  prob-

lematike stavebníctva.  v zásade majú priere-

zový charakter, čo znamená, že sa s nimi stre-

távame  v každodennej praxi.  prienik do 

architektúry,  ale i iných spoločensko-vedných 

disciplín mal  na kongrese svoje jednoznačné 

miesto. Dokazoval existenciu a priamy vplyv 
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Tvorba sietí a inšpiratívne výzvy 
pre nové stratégie 
Allgäuer Baufachkongress patrí k najväčším odborným podujatiam  v oblasti stavebníctva 
v Nemecku. Jeho jubilejný 10. ročník sa konal začiatkom roka 2012 v Oberstdorfe – príťažlivom 
lyžiarskom stredisku, ktoré je známe aj majstrovstvami sveta v lyžovaní, a to špecifickou disciplínou – 
skokmi  na lyžiach.  Stredisko je vybavené hneď niekoľkými skokanskými mostíkmi.

globalizačných problémov na konkrétne pro-

fesné oblasti.   „v celej európe žijeme nad po-

mery,“ povedal na úvod kongresu Ludwig  

a. Soukop, riaditeľ Baumit nemecko.  potre-

ba šetrenia je skutočne naliehavá. 

Prednáška o sociálnych sieťach

na kongrese zarezonovala úvodná  prednáška  

Klemensa  Skibicki 1:  Sociálne siete – (nová) 

moc spotrebiteľa, zameraná na popis a vy-

zdvihnutie úlohy sociálnych sietí, predo-

všetkým Facebook, Youtube, twitter, Linke-

dln.  Faktom je, že počet užívateľov Facebooku 

sa za desať rokov zvýšil o 37 %. z počtu 

585 miliónov v roku 2001 vzrástol na 

800 miliónov na konci roku 2011. Stále viac 

a viac sa prostredie  Facebooku, a iných soci-

álnych médií využíva aj na marketingové účely 

rôznych firiem a inštitúcií. odpovede  na otáz-

ky ako správne realizovať tento druh marke-

tingu,  boli v prednáške nastolené nielen  in-

špiratívne, ale aj  sympaticky  provokatívne.  

Úlohu sociálnych médií,  ani  tento druh maso-

vej  komunikácie určite netreba brať na ľahkú 

váhu.  predpovede o ich  ďalšom rozšírení  to 

len potvrdzujú. nakoniec „tvorba  sietí“ bola 

na kongrese hlavným „headline“.  

Prednáška o zmenách v energiách

Komplexný pohľad na zmeny v energiách  po-

núkol  F. J. radermacher 2 v prednáške, ktorá 

bola  výzvou k  vytvoreniu spoločnej stratégie 

ekologicko-sociálnej globálnej  trhovej štruk-

túry, a zároveň aj výzvou  k zjednoteniu európ-

skych štruktúr na politicko-hospodárskej úrov-

ni. Upozornil, že hroziaci ekologický kolaps 

možno odvrátiť práve rozumnými spoločnými 

intervenciami, ku ktorým je  nevyhnutné aj  

používanie sietí.  K takým patrí aj tzv. super-

grid – medzinárodná sieť pre trvalo udržateľné 

zásobovanie elektrickou energiou, ktorú 

v prednáške charakterizoval g. Czisch .3 ne-

mecko je známe mimoriadne vysokou úrov-

ňou legislatívnych  predpisov  aj v oblasti ener-

gií.  takýto stav nevznikol náhodne, potreboval 

a neustále potrebuje politickú  podporu a vy-

tváranie rámcových podmienok.  Smernica 

epBD 2010 4 je toho dôkazom. túto tému roz-

viedol podrobne H. D. Hegner.

Téma: „Zdravé bývanie“

prednášky v segmente  stavebníctva a staveb-

nej praxe boli  zamerané  na tému „zdravé bý-

vanie“ a s ním súvisiace oblasti. odborníci 

v nemecku poukazujú na mnohé  nedostatky 

v kvalite používaných materiálov – v oblasti in-

teriérovej výstavby.  Hygiena vnútorného 

priestoru určuje kvalitu bývania a je nutné ve-

novať sa jej už v projektovej príprave. Hygie-

nické pasy sú už skutočnosťou.  zaručujú ko-

rektnosť  a nezávadnosť  materiálov, ktoré sú 

zabudované do vnútornej stavby – či už sa 

jedná o povrchové alebo skryté  vnútorné pod-

povrchové materiály. v každom prípade je roz-

hodne dôležité to,  čo dýchame, akých mate-

riálov sa dotýkame alebo inak s nimi  

prichádzame do kontaktu. Mimoriadna  vzdu-

chotesnosť súčasných novostavieb prináša 

stále väčší a väčší problém vzniku zvýšených 

koncentrácií škodlivín vo vnútornom prostredí 

budov. aj tejto téme sa venovali viaceré pred-

nášky.  

Kongres bol  vydareným  odborným i spolo-

čenským eventom, ktorý firma Baumit  bravúr-

ne zvládla. 
■

MURÁR 2012

25. – 27. apríla sa na pôde SoŠ v nitre 

konal už 19. ročník „Medzinárodnej súťa-

že praktických zručností a odborných ve-

domostí v učebnom odbore MUrÁr“. Sú-

ťaže, ktorá  pozostávala z praktickej 

a teoretickej časti, sa zúčastnilo 16 dvoj-

členných družstiev zo Slovenska, 

Česka a Maďarska. v praktickej časti sú-

ťažiaci predviedli svoje zručnosti pri muro-

vaní a omietaní. teoretické vedomosti boli 

preverené formou testu. Súťažiacich hod-

notila trojčlenná komisia, ktorá bola vylo-

sovaná zo zástupcov zúčastnených druž-

stiev. v obidvoch súťažných kategóriách, 

v kategórii jednotlivcov aj kategórii druž-

stiev, zvíťazili mladí murári zo SoŠ poly-

technickej v zlatých Moravciach - tomáš 

text: 
Doc. Ing. arch. Andrea 

Bacová, PhD.
Fakulta architektúry 

StU, Ba

Hlinka a Jakub rajnoha. aj tento ročník sú-

ťaže sponzorsky, po materiálnej stránke 

zastrešili firmy Wienerberger Slovenské te-

helne, zlaté Moravce, ktoré dodali muro-

vací materiál, a naša firma Baumit, ktorá 

poskytla omietací materiál. „naša škola sa 

snaží aj takouto formou prezentovať pro-

fesiu murár, ktorá je na trhu práce žiada-

ná, ale zo strany žiakov je o ňu malý záu-

jem. to, že je potrebné zvýšiť záujem o túto 

profesiu, potvrdil svojou účasťou na sláv-

nostnom vyhodnotení aj premiér róbert 

Fico, ktorý súťažiacim odovzdal ceny,“ po-

vedala Ing. ľubica Hlaváčová, riaditeľka 

SoŠ nitra.
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zdĺžnom smere postupne zvlnená a objem 

domu je rozdelený na dve časti. 

Dve základné línie návrhov

Slovenské národné kolo sa vyznačovalo 

vysokou úrovňou súťažných návrhov, ktoré 

prezentovali kultivované názory na tvorbu 

súčasného rodinného domu. návrhy zastu-

povali dve základné línie. prvá prezento-

vala novotvary, ktoré vychádzali z tradič-

nej archetypálnej formy slovenského 

vidieckeho domu so šikmou sedlovou stre-

chou. reinterpretácia pôvodnej formy mala 

viacero inšpiratívnych podôb – návrh Do-

madom od Ivany Čobejovej, ako aj návrh 

od Martina Hložku alebo návrh tree SK 

House od Michala Babinca, Štefana Beke-

ša, aladára Czernáka a veroniky Kozáko-

vej, ale aj návrh netradičnej formy domu 

od Marty Krivošíkovej. Druhú menšinovú 

názorovú líniu prezentovali neomodernis-

tické formy rodinných domov s rovnou stre-

chou a s  jednoduchým objemovým  tva-
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Do slovenského kola, ktoré organizoval 

Ústav architektúry obytných budov Fakul-

ty architektúry StU v Bratislave, sa zapo-

jilo 23 návrhov. odborná porota v zložení 

andrea Bacová, pavol pokorný a ľubomír 

závodný vybrala jediného víťaza Bc. on-

dreja Kureka. Jeho víťazný návrh predkladá 

názor na zástavbu úzkeho a dlhého pozem-

ku (130 x 14m) - typického pre slovenský vi-

diek. autor hľadá odpoveď predovšetkým na 

sociálnu funkciu bývania v rodinnom dome. 

Sústreďuje sa na vytvorenie ústredného 

priestoru dennej - spoločenskej zóny, ktorá 

tvorí pozdĺžnu chrbticu domu. Je oriento-

vaná na juhozápad a vytvára voľný funkč-

ne segmentovaný otvorený priestor, ktorý 

poskytuje zázemie na všetky spoločenské 

funkcie a spoločné činnosti členov rodiny. 

nočná - intímna a servisná časť tvorí jed-

noznačne „druhý plán“ a background 

domu. Hmotovo-priestorové riešenie zod-

povedá funkčnému návrhu – forma sledu-

je funkciu, pričom strešná rovina je v po-
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Súčasný dom: 
Očami mladých architektov

Ivana Čobejová

Martin Hložka

Víťazný návrh Ondrej Kurek

rovaním – návrh L-Minimal House od 

Juraja tesáka, adama Kosíka alebo Marti-

na Mikovčáka.

Odmena pre víťaza

výstava súťažných návrhov slovenského 

národného kola sa konala v dňoch 

18. - 30. apríla 2012  na Fakulte architek-

túry v Bratislave. odmeny pre víťaza (knihy 

z edície Slávne vily a účasť na workshope 

v Debrecene) poskytla agentúra  Foibos 

Bohemia. partnerská firma Baumit, ktorú 

na vernisáži zastupoval marketingový ria-

diteľ tomáš Sepp, venovala víťazovi finanč-

nú odmenu 500 eur. Ceny víťazovi odo-

vzdali zástupcovia poroty andrea Bacová 

a ľubomír závodný. odmeny mediálneho 

partnera – vydavateľstva eurostav a časo-

pisu arCH o architektúre a inej kultúre 

odovzdala šéfredaktorka vydavateľstva Da-

rina Lalíková. 

Medzinárodný workshop

víťazi národných kôl sa v dňoch od 

14. - 18. mája 2012 stretli na medzinárod-

nom workshope na Fakulte architektúry 

v maďarskom Debrecene, kde boli vysta-

vené víťazné návrhy a ďalšie vybrané pro-

jekty z jednotlivých krajín. Workshop bol 

príležitosťou konfrontovať návrhy, debato-

vať o ich špecifikách, spoločných i odliš-

ných znakoch v architektúre súčasného 

slovenského, českého, maďarského,  poľ-

ského a slovinského rodinného domu. 

Workshop v Debrecene pokračoval v hľa-

daní nových foriem súčasného rodinného 

domu. zúčastnení víťazi národných kôl vy-

tvorili dva pracovné tímy, ktoré riešili sa-

mostatné zadania, konzultované pedagóg-

mi z jednotlivých škôl ( Fa StU Bratislava 

– a. Bacová, Fa ČvUt praha – J. Stempel, 

Fa Debrecen – p. Kovacs, a. puhl, Fa StU 

gliwice – M. Žmudzińska-nowak, J. Woj-

tas). obidva návrhy budú v priebehu roka 

dopracované a celá súťaž bude komplex-

ne prezentovaná na výstave v Bruseli.  

viac info: http://www.greatvillas.org/data/

pdf/tzsoutyasniednumviesledkysouttsnue.pdf

■

text:

Doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD.

Fakulta architektúry StU, Ba

všetky z uvedených firiem prezentovali 

produkty a riešenia pre oblasť bývania 

a architektúry: Bene – nábytok pre kance-

lárske priestory, Baumit - nový koncept 

fasádnych farieb Life, Kapsch – telekomu-

nikačné systémy, neue Wienerwerkstatte 

– nábytok a riešenia pre interiéry. poduja-

tie sa konalo pod záštitou rakúskej ob-

chodnej komory, keďže všetky zo zúčast-

nených spoločností majú svoj pôvod 

v rakúsku. podujatie otvoril obchodný 

radca rakúskeho veľvyslanectva na Slo-

vensku p. Mag. patrick Sagmeister, na-

sledoval krátky príhovor Dr. Markusa Wu-

keticha - rakúskeho veľvyslanca na 

Slovensku. S prezentáciou „priestor, kde 

žijeme“ vystúpila hlavná architekta Brati-

slavy Dipl. Ing. arch. Ingrid Konrad. Hos-

tia si potom mohli prezrieť inštalácie jed-

notlivých spoločností a dozvedieť sa viac 

v neformálnej diskusii so zástupcami fi-

riem. Inštaláciu si mohli jednotlivci pozrieť 

aj v nasledujúcich dňoch, kedy boli 

priestory k dispozícii pre obchodné roko-

vania zúčastnených firiem so svojimi part-

nermi.
■

text:

Tomáš Sepp

marketingový riaditeľ 

Baumit Slovensko

 

Medzinárodnú súťaž adresovanú študentom architektonických 
škôl pre akademický rok 2011/2012 vypísala česká agentúra Foi-
bos Bohemia o. p. s. Súťaž sa uskutočnila v národných kolách v 
Českej a Slovenskej republike, Maďarsku, Poľsku a Slovinsku.

living space: ideas, solutions, networking

Priestory pre život: Nápady, riešenia, zosieťovanie

Pod týmto názvom sa nieslo propagač-

no-prezentačné podujatie 4 firiem, 

ktoré sa predstavili netradičným spô-

sobom 17. apríla 2012 v bratislavskom 

Business centre V skupine architektov 

a investorov. Boli to spoločnosti Bene, 

Baumit, Kapsch a Neue Wienerwerk-

statte.
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V spolupráci s Centrom pre filantropiu vznikol už takmer pred ôs-
mymi rokmi koncept otvoreného grantového programu „Tu sa 
nám páči, tu chceme žiť“, pomocou ktorého podporujeme 
najrôznejšie rozvojové aktivity v regiónoch Slovenska. Grantový 
program je konkrétnym prejavom našej spoločenskej zodpoved-
nosti a snahy prispieť svojou troškou k budovaniu lepšieho 
a krajšieho sveta našich regiónov a obcí. Z projektov, ktoré boli 
podporené v 7. ročníku programu, vám dnes  predstavíme dva 
zaujímavé projekty – Rekonštrukciu strechy Kostola sv. Jána 
Krstiteľa v Modre a Integračné prírodné ihrisko s jazdiarňou 
v Perneku.

Kostol sv. Jána Krstiteľa v Modre

združenie záchrany cirkevných pamiatok 

v Modre sa podujalo pomáhať svojou prá-

cou pri záchrane najstaršej sakrálnej stav-

by v Modre – Kostola sv. Jána Krstiteľa, 

ktorá je sústavne ohrozovaná poveternost-

nými vplyvmi a do značnej miery poškode-

ná až deštruovaná. Hlavnou motiváciou je 

záchrana pamiatky, ktorá slúži nielen ob-

čanom mesta, ale oslovuje historikov, 

umelcov, študujúcu mládež formou exkur-

zií, vedeckých pracovníkov z oblasti archi-

tektúry, archeológie, pamiatkárov aj náv-

števníkov mesta.  „Chceli by  sme prispieť 

k lepšiemu poznaniu stavebnej histórie 

kostola práve prebiehajúcim architektonic-

ko-historickým a reštaurátorským výsku-

mom, a tiež k doplneniu poznatkov o stre-

dovekých dejinách samotnej Modry, keďže 

sakrálny objekt tu stál od jej raných čias a 

dlho bol jej najvýznamnejším objektom,“ 

Integračné prírodné ihrisko 

s jazdiarňou

občianske združenie Hipoškôlka založi-

lo pár priateľov ešte počas vysokej školy. 

Ich aktivity zahŕňajú experimentálnu a al-

ternatívnu výchovu a vzdelávanie, špeci-

álno-pedagogickú diagnostiku, informač-

no-poradenské aktivity, aktivity pre 

zmysluplné trávenie voľného času, tvor-

bu preventívnych programov, aktivity za-

merané na zlepšenie kvality života ľudí 

s hendikepom,  environmentálne aktivity,  

výskumnú a publikačnú činnosť, hipote-

rapiu a animoterapiu, snažia sa o integ-

ráciu a inklúziu ľudí s postihnutím alebo 

iným problémom do spoločnosti. od roku 

2007 budujú hipoterapeutické centrum 

v perneku. Stavebné práce začali ako 

dobrovoľníci, kúpili a vycvičili koňa a za-

čali realizovať hipoterapiu pre deti 

z komunity a okolia. zámerom podpore-
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ného projektu bolo dobudovanie detské-

ho ihriska, dokúpiť prvky pre najmenšie 

deti z komunity, ktoré zároveň budú slú-

žiť pre deti s postihnutím navštevujúce 

hipoterapiu, ich súrodencom a ďalším 

návštevníkom. na úprave prostredia sa 

priebežne pracuje už od októbra minulé-

ho roku. zapájajú sa nielen členovia zdru-

ženia a rodičia, ale pomáha aj obec či  

dobrovoľný hasičský zbor. „Momentálne 

pracujeme na vyrobení lavičiek a plánu-

jeme altánok s ohniskom,“ opisuje akti-

vity Lenka Kňazovická z oz Hipoškôlka. 

vďaka zapojeniu aktívnych rodín s deťmi 

z perneku vznikol miesto čiernej skládky 

krásny priestor na oddych, hru, relaxáciu 

a hipoterapiu a jazdenie na koni.
■

zverila sa nám pani Machatová, ktorej 

veľmi záleží na záchrane tejto chátrajúcej 

kultúrnej pamiatky. na základe výskumov 

bolo odborníkmi doporučené začať rekon-

štrukciou strechy a pokračovať sanáciou 

základových murív. v prvej etape projektu 

sa podarilo obnoviť najviac poškodenú 

časť strechy. Mnoho prác bolo vykonaných 

dobrovoľnícky. v kostole boli novoobjave-

né nástenné maľby z 13. storočia. obyva-

telia Modry reagovali pozitívne na aktivity, 

ktoré sa spustením obnovy kostola začali 

realizovať.  Do projektu sa zaangažovali re-

gionálne nadácie, umelci, historici, odbor-

níci z prostredia ochrany pamiatok aj no-

vinári. všetky novoobjavené nálezy ako 

i samotný kostol získali väčšiu publicitu 

a význam nielen na Slovensku, ale aj v za-

hraničí.
■

text: 
Milica Danková

Centrum pre filantropiu

Cieľom projektu Katarínka je dokázať, že z nadšenia, odhodlania a dobrovoľníckej práce mladých 
ľudí sa dá účinne zachrániť vzácna kultúrna pamiatka. 

Viac na www.katarinka.sk.

Grantový 
program

Tu sa nám páči, 
tu chceme žiť
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Česko-Slovenská futbalová akadémia Malac-

ky je naozajstná liaheň talentov. Jej zverenci 

z ročníkov 2005 a 2006 sa už prebojovali k eu-

rópskej špičke. aj vďaka spolupráci a pomoci 

partnerov, ktorá umožnila skvalitniť podmien-

ky pre výkonnostný rast mladých futbalistov 

na Slovensku a komplexne zlepšiť samotný 

tréningový proces so zavedením moderných 

metód, aké sa využívajú vo vyspelých futbalo-

vých krajinách, vyhrávajú mladí futbalisti, čo 

sa dá. výsledky doterajšieho spoločného úsi-

lia sú zrejmé nielen z výsledkov domácich 

a medzinárodných futbalových turnajov, ale aj 

z počtu trinástich reprezentantov Slovenska 

za doterajších 10 rokov činnosti akadémie. 

Bohatý program (nielen) turnajov

aj tohtoročný plánovaný bohatý program ČSFa 

je potvrdením toho, že s partnermi ako je naša 

spoločnosť, ale tiež s ochotnými rodičmi, má 

akadémia viacero plánov a ambícii. Česko-Slo-

venská futbalová akadémia sa so svojimi zve-

rencami z kategórie U7 tento rok v marci zú-

častnila medzinárodného futbalového turnaja 

v prahe Miloviciach. vo veľkej konkurencii  

tímov ako aC Sparta praha , SK Slávia praha, 

FK teplice, Wlask Wroclaw, Bohemians praha 

dosiahli chlapci z ČSFa Malacky na medziná-

rodnej scéne pekný výsledok. v štyroch odo-

veľké steny, ktoré dodnes patria medzi tzv. 

posledné problémy, určujú trend v horole-

zectve už viac ako sto rokov. Súčasný 

trend v horolezectve spočíva v čistom 

a ľahkom štýle, tzv. alpskom štýle, vysokej 

obtiažnosti v skale a v ľade, rýchlosti leze-

nia a vo výbere cieľa. na týchto základoch 

je postavený aj projekt „najväčšími stena-

mi alpským štýlom“, ktorý je pokračova-

ním úspešnej série výstupov v rokoch 2004 

až 2006, keď Dodo Kopold spolu s gabom 

Čmárikom posunuli hranice slovenského 

horolezectva a dostali sa na svetovú lezec-

kú scénu. výstupy alpským štýlom na 

great trango 6300 m a Uli Biaho tower 

6109 m boli vysoko ohodnotené aj špičko-

vými lezcami ako Doug Scott, peter Habe-

ler či Silvo Karo. v roku 2009 Dodo Kopold 

prvovýstupom na annapurnu South 7219 m 

opäť posunul latku vyššie a ani tento vý-

stup neostal bez povšimnutia. obsadil šies-

te miesto v celosvetovom vyhlasovaní vý-

stupov roka piolet D´or vo francúzskom 

Chamonix.
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Pohyb, zábava, radosť 
a priateľstvo detí 

„Najväčšími stenami 
alpským štýlom“

Je to už pomaly rok, čo naša spoločnosť podpísala s Česko-Slovenskou 
futbalovou akadémiou (ČSFA) Malacky zmluvu o spolupráci a stala sa 
jedným z jej hlavných partnerov.  Za tento čas si obidve strany pripísali na 
svoje konto niekoľko úspešných projektov.

V horolezectve, podobne ako aj v iných 

športoch, sú méty, ktoré dodnes vyzývajú 

mnohých atlétov k ich prekonaniu. A čím 

náročnejšie a nedostupnejšie tieto ciele 

sú, o to väčší záujem vzbudzujú.

hratých turnajoch získali až tri medailové 

umiestnenia – jedenkrát striebro a dvakrát 

bronz. v štvrtom turnaji skončili na štvrtom 

mieste. za sebou už majú aj medzinárodný tur-

naj vo viedni, ktorý organizoval FC Sportclub 

Wien. Mužstvo U7 po piatich vyhratých zápa-

soch a jednej remíze zaslúžene triumfovalo 

a mužstvo U8 skončilo na peknom 5. mieste. 

na medzinárodnom turnaji v rakúskom pies-

tingu, za účasti mužstiev z rakúska, Maďar-

ska, Ukrajiny a Slovenska, odviedli chlapci 

mužstva U8 kus práce, keď prehrali až vo finá-

le po remíze 1:1 v normálnom hracom čase 

s vienou na „penalty“ 3:2. za predvedený 

výkon dostali pozvánku aj na ďalší ročník tohto 

významného turnaja. aj keď konečné 9. miesto 

mužstva ČSFa U9 zo 14 účastníkov neodpo-

vedá predvedenej hre, chlapci doplatili najmä 

na individuálne chyby jednotlivcov v závere zá-

pasov, no podali dobrý výkon. 

v najbližšom čase ich čakajú Mega turnaj 

v Malackách za účastí tímov FK austria viedeň, 

SK rapid viedeň, aC Sparta praha, SK Slávia 

praha, SWK Slask Wroclaw, Sv Langensens-

dorf či International turnier v nemeckom Stutt-

garte, kde si zmerajú sily s tímami FC Bayern 

Mníchov,  vfb Stuttgart, 1. FC norinberg,  

FC Mainz, FC Basel, Herta BSC Berlin a SK 

Slávia praha. pestrú 

paletu podujatí dopl-

ní už obľúbený rodin-

ný turnaj rodičov a detí, 

turnaj sponzorov 

a priateľov 

ČSFa či Mi-

kulášsky 

turnaj. 

rok 

2012 

bude 

už 

tradič-

ne ukončený  

vyhlásením 

najlepších hrá-

čov za rok 2012.

Šanca mládežníckemu 

futbalu

podpora športových akti-

vít detí je príspevkom 

k rozvoju ich telesného 

a duševného zdravia. 

pomoc partnerov ne-

predstavuje iba finančné zabezpečenie aktivít 

akadémie, ale najmä šancu pre mnohé deti, 

ktoré by bez zapojenia sa do športových akti-

vít zápasili s rôznymi neduhmi dnešného mo-

derného a rýchleho života. potvrdzujú to aj 

slová prezidenta ČSFa  Jána Kuboviča:  „ge-

nerálny sponzor našej Česko-Slovenskej fut-

balovej akadémie spoločnosť Baumit, ako 

jeden z mála na Slovensku s predstihom po-

chopil, že budúcnosť je v našej mládeži a preto 

prispieva ku skvalitneniu práce s deťmi. pod-

pora a spolupráca je na vysokej úrovni aj vďaka 

obetavosti ľudí z Baumitu. osobitne by som 

poďakoval riaditeľovi spoločnosti ľubošovi 

Fussekovi a marketingovému riaditeľovi tomá-

šovi Seppovi.“ 
■

GREAT TRANGO 6231m – 

Karakoram (Pakistan)

po dvoch rokoch tvrdého tréningu, ktorý bol 

zameraný hlavne na obtiažnosť a rýchlosť le-

zenia v horách, je Dodo Kopold pripravený 

opäť sa vrátiť do najväčších stien sveta, aby 

tak posunul latku zase o kus ďalej. vrátiť sa 

pod great trango a vyliezť ďalší prvovýstup 

v tejto gigantickej stene je obrovskou výzvou, 

ktorú sa pokúsi zdolať začiatkom tohto leta. 

východná stena great tranga je jedna z naj-

väčších skalných stien na svete, ktorá dote-

raz nebola prelezená alpským štýlom! Žiadna 

takto veľká skalná stena nebola prelezená alp-

ským štýlom. preto je to výzva, ktorá stále 

čaká na prvých horolezcov, ktorí sa do toho 

pustia. Ďalším cieľom tejto výpravy je prvo-

výstup na paiju peak 6610 m.

v ďalšom čísle nášho Magazínu vám prinesie-

me informácie o tom, ako celá expedícia pre-

biehala.
■

Great Trango 6231m 
severovýchodná stena s jej výškou takmer 2 km!

Paiju peak 6610m 
s doposiaľ nevylezenou južnou stenou.
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jednoducho pretekanie ich začalo baviť. 

Druhý deň sme plávali z visu na ďalší 

chorvátsky ostrov Hvar. po štarte sme 

viedli a z členov našej posádky sa poma-

ly stávali „zapálení“ jachtári, ktorí sa za-

čali orientovať v jachtárskej terminológii 

a zaujímať o pravidlá. Keď vietor zoslabol 

a my sme ostali v páse úplného bezvetria, 

ostatné lode nás začali predbiehať. Cha-

lani by už vedeli „poradiť“ rozhodcovi pre-

tekov, že mal rozjazdu skrátiť alebo zru-

šiť. Skrátenie by nám hralo do karát, lebo 

kontrolný bod sme oboplávali ako prví. 

Žiaľ, rozhodcovia rozhodli (veď to majú 

v popise práce), že sa pokračuje ďalej. 

nám teda neostávalo nič iné, iba bojovať. 

v jednej chvíli sme boli úplne poslední, ale 

pred cieľom sa nám podarilo niekoľko lodí 

predbehnúť a nakoniec sme obsadili sluš-
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v triede First 45 nechýbala naša posádka 

zložená  prevažne zo zástupcov výroby: 

robert Sakáč, peter písečný a Stano tar-

koš, ktorých doplnili Braňo Hulín a tibor 

Blaško. nakoľko chlapci boli na plachet-

nici prvýkrát a nevedeli, čo ich čaká, na 

regatu nastupovali skromne, plní očaká-

vaní. Ich pochybnosti sa rozplynuli, keď 

zbadali pomerne robustnú loď s dĺžkou 

takmer pätnásť metrov. postupne sa roz-

plynuli aj posledné obavy z vĺn a nakoniec 

v pohode zaspali pri jemnom hojdaní lode.

prvá etapa zápolenia viedla z Kaštely na 

krásny ostrov vis. za premenlivého prí-

jemného vetra sme vcelku úspešne doplá-

vali do cieľa na peknom treťom mieste. to 

chlapcov povzbudilo. na druhý deň už bo-

jovali, sledovali konkurenčné posádky, 

Športovo-spoločenské podujatie pre skúsených, ale aj 
začínajúcich jachtárov TREND Regata je určené ľuďom z biznisu, 
ale aj všetkým tým, ktorí v tomto športe nachádzajú potešenie, 
priestor na fair play, relax a získavanie nových kontaktov. 
Organizátorom je týždenník TREND, vyzývateľom rádio Expres 
a realizačným partnerom spoločnosť First Sailing. Džentlmenské 
zápolenie na mori, ktorého sa zúčastnila aj posádka Baumit, sa 
tento rok konalo začiatkom júna. V chorvátskej Kaštele sa zišlo 
21 posádok, ktoré súťažili v dvoch kategóriách.  

Víťazná Baumit posádka 
TREND Regata 2012

né štvrté miesto. Mrzelo nás najmä to, že 

sme viedli so slušným náskokom. ale jach-

ting je šport, ktorý závisí od počasia a nám 

vietor časť etapy neprial. náladu nám 

zlepšilo zistenie pri večeri, že po súčte 

oboch etáp nie sme na tom až tak zle. Boli 

sme prví!

Nadšenie a pretekársky duch

tretí deň pretekov sme výborne odštarto-

vali, prvý otočný bod sme míňali ako prví. 

nadšenie a pretekársky duch našej po-

sádky vrcholil. po zmene kurzu vietor opäť 

zoslabol a lode sa roztiahli po šírom mori. 

niektoré lode mali najprv silnejší vietor 

a zdalo sa, že nás predbiehajú. rozhodli 

sme sa pre trochu inú trasu, v závere sa 

ukázalo, že lepšiu, lebo k ďalšiemu otoč-

nému bodu sme sa blížili ako prví. Konku-

renčná loď sa na nás nepríjemne doťaho-

vala. Bojový duch našej posádky silnel. 

Chlapci chceli zvíťaziť. nakoniec sme 

v Splitských vrátach a aj v cieli boli prví. 

víťazstvo sme si právom vychutnali. po-

sledná rozjazda viedla od ostrova Mrduja 

do Kaštelanskeho zálivu. opäť dobrý štart 

za pomerne silného vetra. tuhé boje lodí 

na otočnej bóji. tesne sme sa vyhli dvom 

kolíziám. posádka Mercedesu nám neda-

la prednosť, ale zvládli sme to. po otoče-

ní bóje sme boli tesne štvrtí. Kalkulovali 

sme, že by nám to mohlo stačiť na víťaz-

stvo. vietor však opäť raz zamiešal karty. 

na zadný nevyspytateľný vietor sme po-

stupne strácali jedno miesto za druhým. 

Boli sme predposlední. Chlapci sa však 

nevzdávali, bojovali ďalej, sledovali ďale-

kohľadom konkurenciu. Do cieľa sme pri-

šli na nelichotivom siedmom mieste, čo 

bolo naše najhoršie umiestnenie. nálada 

klesala. pri odovzdávaní lode zamestna-

nec maríny len tak utrúsil, že sme vyhrali. 

rozumeli sme dobre po chorvátsky? pre 

istotu som sa išiel pozrieť na výsledkovú 

tabuľu a tam to bolo čierne na bielom: ví-

ťazom triedy First 45 je posádka Baumit! 

naša radosť nemala konca-kraja. ako je 

to možné? vysvetlenie je jednoduché: 

podľa pravidiel po odjazdení najmenej šty-

roch rozjázd sa do celkového súčtu neza-

počítava najhoršie umiestnenie. Jachtári 

hovoria takej rozjazde „škrtačka“. takže 

my sme na záver zajazdili škrtačku a cel-

kový súčet bodov znamenal naše prven-

stvo.

Perfektný Baumit tím

na spoločnej večeri boli vyhlásené výsled-

ky 2. ročníka podujatia trenD regata. 

najprv vyhlásili najveselšiu posádku. tou 

sme sa nestali, asi sme bojovali s takým 

nasadením, že sme sa veselili menej ako 

víťazi tejto kategórie. nevadí. Ďalej vyhlá-

sili fair play posádku. tou sa stala loď, na 

ktorej bol lekár a ošetroval pár drobných 

zranení. najhorším bol zlomený prst. to 

len, aby ste vedeli, že jachting nie je len 

vozenie sa na lodičke, ale tvrdý šport. 

Druhú triedu First 35 vyhrala posádka Je-

anteam s peknou a veselou spolukormi-

delníčkou. a nakoniec to najlepšie: 

v „kráľovskej“ triede First 45 zvíťazila po-

sádka Baumit. Chlapci si užili potlesk, gra-

tulácie a obdiv. Dokonca sa nás aj pýtali, 

či sme boli na jar na Jadrane trénovať. 

pravda je to len sčasti. Členovia našej po-

sádky, okrem tibora Blaška, ktorý už raz 

na lodi dva či tri dni sedel, boli na lodi pr-

výkrát. Ja sa musím skromne priznať, že 

som týždeň pred trenD regatou tréno-

val. zúčastnil som sa s inou posádkou na 

Business regate, ale skončili sme len tretí. 

nemal som vtedy na palube taký perfekt-

ný Baumit tím. 

text:

Peter Tomasch

personálny manažér 

(a kapitán Baumit posádky)

Baumit Slovensko

foto: trend
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Rodina, to sú naši najbližší, tí, na kom nám najviac záleží. Baumit rodina, to sú nielen naše kolegyne 
a kolegovia, ale aj ich rodinní príslušníci. Už roky, nedávno ich bolo sedemnásť, budujeme veľkú 
Baumit rodinu. A práve pre ňu bolo pripravené príjemné stretnutie pod názvom Deň rodiny Baumit.

Športový duch a dobrá nálada

v sobotu 9. mája sa táto naša veľká rodi-

na, okolo 240 účastníkov, zišla v peknom 

areáli zelená voda pri novom Meste nad 

váhom. pre deti aj dospelých boli pripra-

vené celodenné  hry, súťaže a zábava. 

Deťom, nielen tým najmenším, sa veľmi pá-

čilo maľovanie na tvár. Mnohé naše rato-

lesti sa zmenili na motýlikov či mačičky, 

niektoré slečny na zvodné šelmy. Šmýka-

cia potápajúca sa loď či trampolína boli 

v neustálom obliehaní detí. zaujali aj tra-

dično-netradičné športové disciplíny ako 

baseball, lukostreľba či súboje gladiátorov 

alebo sumo bojovníkov. a aj napriek tomu, 

že počasie nebolo najlepšie, mnohí sa pre-

viezli na vodnom bicykli alebo sa „gúľali“ 

po hladine jazera v priehľadnej guli. zaují-

mavé boli aj netypické disciplíny Baumit 

olympiády ako hod lepiacou kotvou Bau-

mit Startrack na presnosť do Baumit ve-

dierka či hod lepiacou kotvou do diaľky, pri 

ktorom bolo potrebné zvoliť vlastnú tech-

niku hádzania. vyberanie zákrut pri behu 
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s vedrom vody tiež vyžadovalo dobrú tech-

niku a rovnováhu. asi nie je dôležité spo-

mínať, komu sa darilo najlepšie, hlavná 

bola dobrá nálada, ktorej bolo na každom 

kroku naozaj dosť.

Chutné občerstvenie a večerná zábava

popri súťažno-športovom zápolení a zába-

ve sme poriadne vyhladli. na doplnenie 

chýbajúcich síl boli pripravené počas ce-

lého dňa rôzne druhy občerstvenia. od gri-

lovaných špecialít, cez cigánsku, guláš až 

po palacinky s pudingom a šľahačkou. 

výber bol naozaj pestrý. nové sily bolo 

možné načerpať tiež pri káve, pive či po-

hári vína. večerná zábava pokračovala 

v sprievode skupiny nášho kolegu Braňa 

Majerčíka perpetuum Mobile. ešte pred jej 

samotným vystúpením riaditeľ ľuboš Fus-

sek a obchodný riaditeľ rastislav plášek 

stihli pokrstiť jej najnovšie CD. popriali mu 

rýchlu cestu do hudobného sveta.

Deň rodiny Baumit ponúkol všetko, čo sa 

od neho očakávalo. Šport, súťaže, zábavu. 

K príjemnej rodinnej atmosfére celého dňa 

určite prispelo aj to, že mnohé rodiny na-

šich kolegov sa navzájom poznajú, deti sa 

kamarátia. verím, že sa na zelenej vode 

všetkým páčilo, užili si zábavu a rozptýle-

nie a  pocítili, že sme naozaj jedna veľká 

Baumit rodina.
■

text:

Peter Tomasch

personálny manažér

Baumit Slovensko

Deň rodiny Baumit
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neviete pohnúť, pretože celé fungovanie je 

založené na systéme patrónov. na strane dru-

hej, keď máte partnera, ktorý ani prstom ne-

pohne, ťažko sa vám presadzuje. My máme 

jednu obrovskú výhodu, kontakty s ľuďmi, 

ktorí získali vzdelanie na Slovensku alebo v 

bývalom Československu. nielenže majú k 

našej krajine istý vzťah či dôveru, majú tu tiež 

svojich priateľov a obchodných partnerov. 

Jeden z nich dokonca na Slovensku ostal a 

aj sa tu oženil. založil nadáciu na pomoc kra-

jinám - bývalým portugalským kolóniám a 

vďaka vzťahom s rodnou krajinou realizuje 

rôzne projekty.  

V Angole už pôsobíte niekoľko rokov. Ako 

to tam vyzerá?

Pavol Karaba: vzhľadom na to, že v angole 

pôsobíme viac ako päť rokov, nejaké skúse-

nosti sme už nabrali a máme obrovský ná-

skok pred ostatnými práve v tom, že vieme 

kde sú problémy a kde výhody podnikania v 

tomto svete. za tých päť rokov sledujeme, že 

tu funguje efekt snehovej gule. Kým pred pia-

timi rokmi  bolo všetko biedne a neisté, v sú-
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Angola je v súčasnosti jedna 
z najrýchlejšie rastúcich krajín, 
a to nielen v Afrike, ale na ce-
lom svete. Oproti iným africkým 
krajinám má obrovskú výhodu, 
a síce, že je politicky stabilná. 
Nech to znie akokoľvek čudne, 
napriek tomu, že tam nie je ty-
pická demokracia, v každom 
prípade sa tam podnikať dá. 
Fungujú tam základné veci, kto-
ré sú na podnikanie potrebné – 
banky, infraštruktúra – internet, 
telefóny, výrazne sa zlepšuje 
cestná vnútroštátna doprava 
a každoročne napreduje aj kon-
tajnerová doprava do Angoly. 
Tento trh je veľmi zaujímavý 
a uchádza sa oň celý svet. 

týmito slovami začal zaujímavé rozprávanie 

o podnikaní v angole Ing. pavol Karaba, pred-

seda predstavenstva spoločnosti DoMov 

Slovakia, s.r.o., ktorá je exkluzívnym výrob-

com a dodávateľom stavieb realizovaných z 

montovaného stavebného systému panter.

Nás zaujímalo, ako sa slovenskej firme 

podarilo presadiť v Angole.

Pavol Karaba: veľmi ťažké je v angole získať 

partnerov, ktorí sú ochotní trošku robiť. naj-

väčším problémom je, že bez partnera sa tam 
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Baumit v Angole
časnej dobe sa výstavba úžasne zrýchľuje. 

Súvisí to s tým, že táto krajina má obrovské 

nerastné bohatstvo. angola je druhý najväč-

ší vývozca ropy v afrike, okrem toho má zlato 

a diamanty. a práve ropa a diamanty tvoria 

75-80 % štátnych príjmov, čo umožňuje kra-

jine, aby sa nielen obnovovala, ale aj rozras-

tala a investovala. v súčasnosti sa priemysel-

ný rozvoj pretavuje aj do rozvoja bývania, 

administratívy, hotelov a vecí, ktoré sú potreb-

né k biznisu. začína sa tam fantasticky stavať 

a je tam praktický celý svet. Máme ešte jednu 

výhodu, a to vzhľadom na skutočnosť, že do-

máce stavebné materiály takmer neexistujú. 

Jediný materiál, ktorý tam nájdete je cement, 

betón a železo. všetko ostatné sa do krajiny 

dováža. a aj  keď je dnes v angole dostupný 

takmer všetok stavebný materiál, samozrej-

me dovezený, stavať z neho je veľký luxus. Je 

totiž päť až pätnásťnásobne drahší. S našim 

montovaným systémom sa tam teda vieme 

presadiť nielen vďaka rýchlosti a kvalite, ale 

určite aj cene. a tak sa pred nami otvára pole 

pôsobnosti nielen pre stavanie, ale tiež ob-

chodovanie.

Čo konkrétne v Angole realizujete?

Pavol Karaba: S našim angolským partne-

rom, bývalým ministrom dopravy, rozbieha-

me výstavbu sociálnych domov. nejde o so-

ciálne bývanie v zmysle ako ho poznáme 

u nás. Ide o rezidenčnú výstavbu - bývanie, 

ktoré budú ľudia získavať cez hypotéky. tie 

sú však nastavené tak, že ich dostane každý, 

kto je zamestnaný. Ide o veľké projekty. Jeden 

sa má realizovať v druhom najväčšom meste 

angoly Benguele, ktoré má takmer milión oby-

vateľov. Ide o výstavbu 2 500 domov na plo-

che 145 ha. Druhý projekt sa má realizovať 

v meste namibe a ide o výstavbu 600 domov 

na ploche 80 ha. Súbežne s týmto projektom 

nám náš partner v lokalite Benguela ponúkol 

v dobrej biznisovej lokalite blízko letiska veľký 

areál, v ktorom je postavená budova a kde by 

sme mali otvoriť stavebniny. vzhľadom na to, 

že sú v angole stavebné materiály veľmi drahé 

a stále nedostatkové, niektoré druhy, špeci-

álne omietkové zmesi a lepidlá sa tam prak-

ticky ešte stále nedajú kúpiť, je táto ponuka 

viac ako zaujímavá. Chceli by sme začať naj-

prv so základným sortimentom. nejde o to, 

že by sme tam toho nevedeli dodať viac, ale 

s uvedením nových materiálov na trh musí ísť 

ruka v ruke aj zaškolenie domácich ľudí na 

predaj a „vychovanie“ klientely na nové vý-

robky. a treba rátať aj s časom potrebným na 

presun materiálu od nás do angoly, ktorý mo-

mentálne aj s vybavením všetkých papierov 

predstavuje desať týždňov. angolský partner 

je ochotný do spomínaného projektu vložiť fi-

nancie v tom, že poskytne priestory, haly, bu-

dovy a angolský manažment, všetko ostatné 

– zásoby materiálov, slovenský manažment, 

ktorý tam bude musieť byť aspoň zo začiat-

ku, plus celé riadenie musíme financovať my. 

Pavol Karaba: angola je pre stavbárom za-

sľúbená zem, aspoň na istý čas. v prípade, ak 

sa nám podarí rozbehnúť projekt sociálnych 

domov, budeme radi. ak by to náhodou aj ne-

vyšlo, máme v angole otvorený front, ktorý 

bude síce pomalší, ale dosť si od neho sľu-

bujeme.
■

Ďakujem za rozhovor.

Beáta Badiarová

Uvedomili ste si niekedy, že v uzavretom 

priestore trávime my, súčasníci, viac ako 

90 % nášho života? platí to nielen o činnos-

tiach spojených s každodenným životom 

medzi štyrmi stenami našich obydlí či pra-

covísk, ale aj mimo nich - pri nákupoch, špor-

te či cestovaní. a to je určite dôvod na to, 

aby sme dbali o kvalitu ovzdušia v interiéri, 

veď každý z nás spotrebuje 14 - 17 kg vzdu-

chu denne.

Vzdušné ióny

to, či sa budeme v uzavretej miestnosti cítiť 

naozaj dobre, závisí od viacerých faktorov. 

od teploty a vlhkosti vzduchu, prísunu a prú-

denia vzduchu, obsahu Co2 a na základe naj-

novších výskumov aj obsahu iónov v cm3 

vzduchu. prečo sú vzdušné ióny pre nás také 

dôležité? platí jednoduché pravidlo. Čím viac 

vzdušných iónov sa nachádza v ovzduší, 

ktoré vdychujeme, tým je pre nás toto ovzdu-

šie čerstvejšie. a to nie je všetko! Dostatoč-

ná koncentrácia vzdušných iónov význam-

ne podporuje okysličovanie krvi, čo 

blahodarne pôsobí na funkciu vnútorných 

orgánov, má antialergické účinky a zvyšuje 

imunitu nášho organizmu. pozitívny efekt 

vzdušných iónov na náš imunitný systém 

spôsobuje menej únavy.  Súčasne dochá-

dza k lepšiemu tráveniu a k podpore mozgo-

vej činnosti. vedecká štúdia Frauenhofer In-

stitut pre stavebnú fyziku potvrdila, že 

zvýšená koncentrácia vzdušných iónov v 

miestnosti aktívne znižuje prašnosť a šírenie 

alergénov. Jemné čiastočky prachu sa ich 

vplyvom zhlukujú do väčších teliesok, pada-

jú veľmi rýchlo k podlahe a nemôžu byť vdy-

chované.

EKO+LOGICKY = ZDRAVO 
Spokojnosť v práci

Čerstvý vzduch, čistá voda, zdravé potraviny, 

dostatočný spánok či pocit tepelnej pohody 

patria k základným ľudským potrebám. K nim 

sa radia aj ďalšie sociálne potreby, ku ktorým 

určite patrí spokojnosť v práci. vzhľadom na to, 

že nám záleží na zdraví a pohode našich za-

mestnancov, spojili sme pekné so zdravým a 

priestory v našich administratívnych budovách 

v Bratislave a rohožníku „zažili“ v priebehu mi-

nulého mesiaca obnovu náteru vnútorných 

stien novou náterovou hmotou – krémom na 

stenu - s označením IonIt. zamestnanci si na-

vyše sami vybrali farebný odtieň svojej kance-

lárie, ktorý najviac vyhovuje ich predstave. 

veríme, že naši zamestnanci ocenia tento krok, 

ako významný príspevok k ochrane vlastného 

zdravia a zlepšenia hygieny pracoviska a život-

ného prostredia.
■

Ionit – zvýšenie kvality života 

Ionit - krém na stenu - je interiérový mine-

rálny náter, ktorý zvyšuje koncentráciu 

vzdušných iónov v miestnosti, a zároveň 

„oblieka“ vnútorné priestory do príjemných 

farieb.
■   Má pozitívny vplyv na vegetatívny ner-

vový systém, a tým aj na kardiovaskulár-

ny systém.
■   Vďaka zvýšenej koncentrácie vzduš-

ných iónov zlepšuje duševnú výkonnosť. 
■   Vytvára príjemné prostredie pre alergi-

kov tým, že redukuje obsah jemných čias-

točiek prachu a peľu vo vzduchu.
■   Posilňuje imunitný systém.
■   Zvyšuje celkový príjemný pocit vďaka 

čerstvému vzduchu bez zápachu.
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