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Radšej byť, ako vyzerať

Milé čitateľky, milí čitatelia!
Mýtus je cudzie slovo a znamená vymyslené rozprávanie alebo pripisovanie nejestvujúcich vlastností. Napodiv sa tak nedeje iba v starovekých bájach, ale aj v „inteligentnom“ opisovaní funkcie kontaktných zatepľovacích systémov, ktoré sú často spájané s množstvom
predsudkov. Kto si prečíta titulný článok, nahliadne „za izolačné
dosky“ a bude mať poruke tie správne argumenty.
Súťaž „Fasáda roka“ oceňuje vedomosti, zručnosti a dizajn architektov a realizátorov, kladie dôraz na výber správnych materiálov
a detail technického návrhu. Rozmanitý prístup a kreativitu autorov
mapujeme v prehľade ocenených fasád v Českej republike, na Slovensku a v Ukrajine. Obytný komplex „Comfort Town“ z Kyjeva prináša nový názor a dokazuje, že fasáda môže byť súčasne pestrá aj
estetická.
Za veľmi dôležitý považujem aj článok venovaný projektu Kulturpark v Košiciach. Architekt Irakli Eristavi vniesol do mŕtveho objektu starých kasární novú kultúrnu a spoločenskú funkciu. Rozhovor
s autorom sľubuje získať „návod“ ako úspešne premeniť zanedbaný
verejný priestor a prisúdiť mu novú identitu, tak potrebnú pre mesto
a jeho obyvateľov. Nás obzvlášť teší, že sa na projekte v plnej miere
uplatnila aj kvalita omietok značky Baumit.
Podľa čínskej tradície sa na počesť položenia základného kameňa

Zatepľovanie:

koná leví tanec. Stalo sa tak v meste Suzhou v čínskej provincii
Jiangsu pri zahájení výstavby nového závodu na výrobu suchých
omietkových zmesí. Baumit sa tak usídľuje aj na brehoch Žltého
mora.

Mýty a pravda

Váš Ľuboš Fussek, Baumit Slovensko
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Mýty verzus fakty

Okrem toho sú na špeciálne použitie, na-

nej energie možno ušetriť už pomocou

Preto v skutočnosti existuje len jedno

príklad ak sú pre výškové budovy predpísa-

vhodných „hardvérových“ opatrení. A to

riešenie: inštalácia kontaktných tepelno-

né určité materiály, k dispozícii aj izolácie,

práve v domovom fonde, teda v celkovom

izolačných systémov s medzinárodným oz-

ktoré sa skladajú z iných materiálov, na-

počte stavieb v jednej krajine. Podľa štúdie

načením External Thermal Insulation Com-

príklad z minerálnej vlny.

Technickej univerzity v Mníchove by objem

posite Systems (ETICS). A to pri starých bu-
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Minerálna vlna (žltý obrázok) a polystyrén/styropor (na modrom obrázku, 200-násobne zväčšený) sú biologicky neškodné a neobmedzene povolené aj na obaly
potravín. Styropor je jediný plast, ktorý je vhodný dokonca aj na skladovanie surového mäsa alebo rýb.

Izolácia je dobrá pre životné prostredie a zdroje. Styroporové odpady je
možné mechanicky a chemicky recyklovať, čo z nich robí veľmi žiadanú surovinu. A za každý liter ropy, ktorý sa použije na výrobu izolačných dosiek
zo styroporu, sa ušetrí až 200 litrov vykurovacieho oleja.

Perla medzi plastmi

z ktorej sa vyrába styropor na izoláciu budov, takto ušetriť až 200 litrov

Izolačný materiál styropor je objavom a chránenou značkou legen-

vykurovacieho oleja.

Povera: Na rozdiel od iných tvrdení sa za tepelnou izoláciou neskrýva ŽIADNE
riziko vzniku plesní. V staršom dome s miernou zemnou vlhkosťou ju možno pomocou kontaktných tepelnoizolačných systémov odviesť cez steny. Pomocou
difúzne otvorených fasádnych izolačných dosiek open®reflect vlhkosť zostáva
vonku, a vnútri preto nie sú žiadne plesne.

dárneho nemeckého chemického podniku BASF („Badische Anilinund Sodafabrik“ – Bádenská továreň na výrobu anilínu a sódy),

A nakoniec, v súčasnosti neexistuje problém s recykláciou aj z toho

v súčasnosti najväčšieho chemického koncernu na svete. Technicky

dôvodu, že existujúce kontaktné tepelnoizolačné systémy zo

vzaté: ide o tvrdý penový materiál s prevažne uzavretou bunkovou

šesťdesiatych, sedemdesiatych a osemdesiatych rokov sa „zdvojná-

štruktúrou (steny medzi bunkami sú tesné, takže nie je možná absor-

sobujú“: pritom sa na existujúcu tenkú styroporovú fasádu nasadí

pcia kvapalín), ktorý sa vyrába tepelnou úpravou expandovaného

druhá, zvyčajne hrubšia vrstva styroporu.

polystyrénového granulátu.
Rozprávka o plesni
Tajomstvo tohto materiálu: 98 % tohto materiálu tvorí vzduch, zvyšné

Ďalší argument kritikov: Izolácia zapríčiňuje napadnutie plesňami. Ale

dve percentá tvorí polystyrén, bunková štruktúra, ktorá na seba viaže

opak je pravdou. Napadnutie plesňami vzniká predovšetkým tam, kde

vzduch. Styropor je preto extrémne ľahký, má vynikajúce izolačné

je nesprávna izolácia alebo na miestach, ktoré vôbec nie sú zaizolo-

schopnosti proti chladu a teplu a je odolný proti mechanickým

vané. Izolačné materiály, ktoré sú na stenu nainštalované odborne,

a chemickým vplyvom. Styropor je preto právom často označovaný

zvyšujú teplotu steny a tým minimalizujú riziko plesne. Najčastejšou

za „perlu medzi plastmi“.

príčinou problémov s plesňou sú však studené plochy stien a vysoká
vlhkosť vzduchu v miestnosti.

Ekologický materiál
Aj napriek tomu je izolácia budov pomocou styroporu v poslednom

Samozrejme, aj obyvatelia energeticky sanovaných budov, v ktorých

čase vystavená verejnej kritike. Toto „izolačné bláznovstvo“ má údajne

boli vymenené okná, by sa mali správať rozumne, to znamená, že

viesť až k vzniku „háld odpadu vysokých ako Alpy“.

z času na čas treba vyvetrať. Ak bola izolácia vykonaná bezchybne
a pravidelne sa vetrá, byt zostane bez plesní.

Faktom a nie bláznovstvom však je, že v súčasnosti po celom svete
nemáme nadbytok, ale práve skôr nedostatok recyklovaného materiálu

Nebezpečenstvo požiaru v rozsahu promile

zo styroporu. Pretože styroporové odpady je možné recyklovať me-

V médiách sa v súčasnosti vo veľkom diskutuje o nebezpečenstve

chanicky i chemicky, vďaka čomu sú žiadanou surovinou pre mnohých

požiaru pri tepelnoizolačných systémoch. Tieto obavy možno ľahko

recyklátorov − ako prísada do ľahkého betónu a izolačných omietok,

vyvrátiť. Napríklad pri vyhodnotení dostupných údajov o požiaroch

na vytváranie pórov v tehlách, ako materiál na lavičky v parku, plotové

v roku 2011 v Nemecku bol podiel kontaktných tepelnoizolačných

koly alebo podrážky, ako základ pre iné plasty.

systémov na báze styroporu na všetkých registrovaných požiaroch
pod jedno percento − v rozsahu promile. A vyšlo tiež najavo, že

Faktom ďalej je, že styropor už pri výrobe šetrí naše fosílne zdroje

hlavnou príčinou požiarov fasád bolo podpaľovanie kontajnerov,

a okrem toho je recyklovateľný. Ide síce o ropný produkt, avšak

ktoré prečnievali na fasádu. Žiadnemu politikovi, plánovačovi alebo

vyžaduje mimoriadne málo tejto cennej suroviny, iba okolo dvoch

novinárovi neprišlo na um zakázať drevené domy len preto, že by

percent.

pred nimi mohli stáť horľavé kontajnery.

Počas celkovej životnosti produktu je možné na každý liter ropy,

4
International

Magazín pre našich partnerov a priateľov 2/13

2/13 Magazín pre našich partnerov a priateľov

Falošný poplach:
Vyhodnotenie údajov o požiaroch v roku 2011 na príklade Nemecka ukazuje, že
podiel kontaktných tepelnoizolačných systémov na báze styroporu na všetkých
registrovaných požiaroch bol v rozsahu promile.
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Práve pri novostavbe môže stavebník alebo investor vďaka správnemu plánovaniu v predstihu...

... podľa veľkosti objektu ušetriť až niekoľko stotisíc eur.

Pri požiarnych skúškach fasád v Rakúsku bolo okrem toho preu-

280 000 eur. Ak to prepočítame na nájomné, ktoré tým možno

kázané, že kontaktný tepelnoizolačný systém zo styroporu s hrúb-

dodatočne dosiahnuť, pre investora to za obdobie štyridsiatich rokov

kou 30 centimetrov odolá požiaru po dobu 30 minút. Bolo zistené, že

znamená príjem navyše až do 336 000 eur.

počas tejto doby sa požiar nerozšíril na ani pod povrch fasády. Tým
sú v najvyššej možnej miere splnené aj všetky bezpečnostné ciele:

Len výhody

obyvatelia môžu sami opustiť budovu alebo môžu byť zachránení po-

Izolovaná fasáda vyschne päťkrát rýchlejšie ako iné fasády. A to

mocou iných opatrení, zohľadňuje sa bezpečnosť záchranných tímov

je rovnako dôležité ako pri starých budovách, tak aj pri novo-

a je možné účinné hasenie.

stavbách. Starý dom permanentne vykazuje miernu zemnú
vlhkosť, takže odvádzanie tejto vlhkosti cez steny je pre takýto

Ekonomické maximá

dom v každom prípade výhodou. Pri novostavbách je častým

A nakoniec sa neustále objavujú pochybnosti o tom, či je izolácia

problémom, že sa stavajú rýchlo, avšak vyschnutie trvá asi tri

skutočne natoľko ekonomicky výhodná, ako sa predpokladá.

až štyri roky. K tomu sa pridáva každodenná vlhkosť. V priemernej domácnosti sa – úplne obyčajnými procesmi ako dýchanie,

stena cca 40 %

strecha cc 25 %

Odpoveď: izolácia sa v každom prípade oplatí. Internet je plný ve-

sprchovanie, varenie alebo tiež izbovými rastlinami – za deň

deckých a praktických dôkazov. Ekonomicky optimálna hrúbka izo-

uvoľní približne dvadsať litrov vody. Vďaka správne zaizolovanej

lácie je medzi 14 a 32 cm. V takomto prípade sa napríklad pri sanácii

fasáde všetka táto vlhkosť unikne von. Tým je účinne odstráne-

domu zo sedemdesiatych rokov dá ročne ušetriť okolo 1 000 až

né riziko tvorby plesne.

2 000 eur na energetických nákladoch. Ak vychádzame z predpoklaokno cca 20 %

du, že sa nebudú účtovať investičné náklady, ktoré sú tak či tak pot-

V juhoeurópskych krajinách to má navyše ešte aj ďalší príjemný

rebné na údržbu (tzv. „nevyhnutné náklady“), sanácia sa vyplatí

vedľajší účinok: Izoláciu proti letnej horúčave až do tridsať per-

v priemere za približne desať rokov. Nevyhnutné náklady sú na-

cent.

Od StarTrack Red až po kompletný Star systém, komponenty Baumit sú precízne
zosúladené tak, aby na seba nadväzovali a sú premyslené do najmenších detailov.
Výsledkom je najúčinnejšia tepelná izolácia, aká v súčasnosti existuje.

príklad sumy za lešenie a omietacie práce, ak by starú fasádu bolo
tak či tak potrebné zrenovovať. V niektorých európskych krajinách je

Paleta produktov najvyššej kvality

tepelná sanácia z energeticko-politických dôvodov okrem toho pod-

V podstate je to rovnaké ako vo všetkých oblastiach života: kvalita sa

porovaná aj zo strany štátu.

vyplatí. Ako jeden z najväčších európskych výrobcov stavebných
materiálov Baumit vyvinul celý rad systémov na tepelnú izoláciu, kto-

A práve pri novostavbe môže stavebník alebo investor vďaka správ-

ré reagujú na špeciálne potreby jednotlivých stavieb a príslušných

nemu plánovaniu v predstihu − podľa veľkosti objektu − ušetriť až

krajín.

niekoľko stotisíc eur.
Systémy Baumit sú jednoducho trvanlivejšie, z bezpečnejšieho mapivnica cca 15 %

Tepelná strata domu
Ako vidíme na obrázku, priemerne 40 percent tepla v dome uniká
cez steny. Dobrý argument pre vhodnú izoláciu.

Príklad: Pri obytnom dome pre 16 rodín v Mníchove s naplánovaným

teriálu, avšak predovšetkým sú premyslenejšie, pretože Baumit

kontaktným tepelnoizolačným systémom a masívnymi stenami

ponúka úplné koncepcie a nie polotovary ako iní výrobcovia. To zna-

z betónu, vápenno-pieskových tehál alebo masívnych tehál je pri

mená, že všetko sa k sebe hodí, každý komponent nadväzuje na iný.

použití kontaktného tepelnoizolačného systému možné získať obyt-

Takýto kompaktný systém sa skladá z lepidla, izolačného materiálu,

nú plochu až do 70 metrov štvorcových v porovnaní s monolitickou

základného náteru a konečného náteru. Takže peniaze vložené

konštrukciou. Pri cenách nehnuteľností v Mníchove je to pokojne aj

do Baumitu sú trvalou investíciou: izolácia funguje od začiatku a má
preukázateľnú trvanlivosť mnoho desaťročí.
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Fasáda roka oceňuje remeselnú zručnosť
a výnimočné nápady na úpravu a tým nastavuje latku
pre kreatívnu úpravu fasád.

1

Fasády sú tvárami domov. Formy a štruktúry, materiály a farby im
dodávajú ich nezameniteľný charakter. Súčasne majú poskytovať
ochranu, byť trvácne, ľahké na údržbu a šetriť energiu.

2

3

1. Rodinný dom v Bratislave;
Ing. arch. Juraj Sumbal,
Ing. arch. Mária Vanková | SK
2. Obytný dom v Bratislave;
Ing. arch. Angela Hornická,
Ing. Pavel Achberger | SK
3. Fasáda roka, návrh 25-poschodovej
obytnej budovy, študenti | UA
4. Zvláštna cena za farebné fasády
obytného komplexu Comfort Town
v Kyjeve | UA
5. Víťazka; Darya Dobrovenko
(viď 3) | UA
6. Vydarené nové rozdelenie fasády
Moravského centra v Brne | CZ

4

S

A

najlepšie z nich sa právom dostali na

Baumit Slovensko každoročne odovzdáva aj

Ako obzvlášť výnimočné projekty boli ocene-

výslnie a boli odmenené. Podnetom na

zvláštnu cenu: Baumit plyšovú kocku za

né Technické gymnázium Kyjev, ktoré navr-

Baumit Česko:
kde má architektúra tradíciu

a tam zopár farebných akcentov – to sú pod-

účasť okrem umeleckého uznania a zvýšenej

angažovanie sa v sociálnej oblasti – za „krajšiu

hol Sergey Muzyka, a obytný komplex Com-

V Česku sa súťaž tento rok konala už po

statné kompozičné prvky, ktoré sa v podob-

trhovej hodnoty víťazov boli aj nemalé

fasádu spoločnosti“. Tento rok ju získala

fort

štúdia

štrnásty raz. Keďže zároveň sa konali oslavy

nej forme kombinujú stále znova a znova.

peňažné a vecné ceny, ktoré sa z krajiny na

Česko-Slovenská futbalová akadémia Mala-

Archimatika. Štyridsať pracovníkov tohto

dvadsiateho výročia Baumit CZ, udeľovanie

Možnosť vytvoriť fasádu s fantáziou, remesel-

krajinu líšili.

cky. Baumit Slovensko je partnerom tohto

štúdia ako zvláštnu cenu dostalo regatu na

cien pred 1200 hosťami prebiehalo vo veľmi

nou zručnosťou a ešte k tomu za rozumnú

projektu už roky. Cenu z rúk marketingového

obrovskej priehrade „Kyjevské more“.

slávnostnom duchu.

cenu sa objavuje len zriedka. Možné štruktúry

riaditeľa Tomáša Seppa prevzal prezident
akadémie Ján Kubovič, ktorého sprevádzalo

Baumit Ukrajina v spolupráci s Univerzitou

Prihlásených bolo 261 objektov, deväť z nich

jedenásť jeho hráčov.

architektúry v Kyjeve dodatočne pozvali 30

bolo ocenených odmenou vo výške tisíc eur.

účasná architektúra často nie je veľmi nápaditá. Hladké plochy, veľa skla a tu

Town

architektonického

po zaoblenú v kombinácii s rozličnými techni-

Baumit Slovensko:
výstavba a futbal

kami omietania, ktoré v minulosti poznal a o-

Do 7. ročníka udeľovania slovenských cien

študentov na účasť v súťaži „Talent roka“.

Tento rok vzniklo v zásade len málo novosta-

vládal každý remeselník, čoraz viac upadajú

bolo prihlásených 144 objektov a 15 z nich

Prvé miesto získala študentka Darya Dobro-

vieb. Dôraz sa kládol na prestavbu – panelo-

do zabudnutia.

bolo ocenených. Hlavnými cenami v jednot-

venko s návrhom 25-poschodovej obytnej

vých domov (viac ako tretina všetkých prihlá-

budovy, za ktorý získala iPad.

sených objektov!), škôl, na prestavbu ktorých

omietky od jemnej až po hrubú, od hranatej

livých kategóriách boli krištáľová kocka a šek

Baumit Ukrajina:
krajina na vzostupe

asáda roka chce oživiť práve tieto vedo-

na viac ako tisíc eur. O víťazoch rozhodla od-

Do prvého ročníka súťaže „Fasáda roka“ na

F

sa vzťahovala štátna podpora, a historických

mosti. Do tejto súťaže, ktorá sa koná

borná porota pod vedením Andrey Bacovej

Ukrajine sa prihlásilo päťdesiat architektov a

Wladimir Karlow, konateľ Baumit Ukrajina,

v rozličných krajinách, v ktorých má Baumit

z Fakulty architektúry v Bratislave a ceny boli

dizajnérov. Po predbežnom výbere, ktorý vy-

bol z prihlásených projektov nadšený: „Táto

svoje zastúpenie, sa majú zapájať fasády,

odovzdané na galavečere v priestoroch vy-

konal Baumit, víťazov zvolila odborná poro-

súťaž znovu odhaľuje rozmanité a kreatívne

Pekným príkladom oboch je rekonštrukcia

kontaktným

školy v Hronove. Starodávna ľudová a meš-

úpravy

fasády

s

5

6

objektov.

ktoré ukazujú silu omietky, štruktúry a farby

chytenej Refinery Gallery v Bratislave – pred

ta. Pod heslom „Trip of your life“ každý víťaz

možnosti

na budovách.

viac ako 400 zákazníkmi, obchodnými part-

vyhral zájazd pre dve osoby do ľubovoľnej

tepelnoizolačným systémom. Aktívna účasť

tianska škola, ktorá je dominantou námestia,

nermi a priateľmi.

destinácie na svete.

je pre nás tiež ukazovateľom dobrej spolu-

bola zreštaurovaná presne podľa originálu.

práce s našimi obchodnými partnermi.“
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A takisto budova školy v obci Doudleby nad

ných odtieňov, vďaka ktorému sa kreativite pri

Orlicí. Jej fasáda v geometrickom secesnom

fasádach už nekladú žiadne medze. Tento no-

štýle sa vďaka použitiu moderného materiálu,

vý produkt mal od začiatku obrovský úspech,

ale pri zachovaní pracovných postupov

a

vtedajších stavebných majstrov, dostala opäť

Mag. Robert Schmid rozhodol, že z „Fasády

do stavu z roku 1912. Nové stavebné mate-

roka“ jednotlivých krajín vytvorí niečo väčšie:

riály možno v takomto prípade použiť len vte-

medzinárodnú,

dy, ak sa dlhodobo osvedčili a ak s tým

všetkých Baumit krajín. A tak sa budúci rok

odberateľ súhlasí.

bude konať prvý ročník „Life Challenge 66“

Cena médií bola udelená bývalému mlynu

s väčšou konkurenciou, ale aj väčšími cenami.

10

preto

sa

generálny

riaditeľ

cezhraničnú

14

Ľavá strana:
7. Obytný dom Colorhaus v Topoľčanoch;
Ing. arch. Stanislav Rentka | SK
8. Víťaz v kategórii Historický objekt: základná
škola a škôlka, Hronov | CZ
9. Rodinný dom v Zlíne | CZ
10. Víťaz v kategórii Administratívna budova:
Technické gymnázium Kyjev | UA
11. Gotický meštiansky dom v Levoči,
Nová ulica 7, Levoča; reštaurátorsky ateliér ORA,
Levoča | SK
12. Rodinný dom v Rohožníku;
Ing. arch. Pavol Pokorný | SK

16
Pravá strana:
13. Víťaz v kategórii Novostavba,
nemocnica Mladá Boleslav | CZ
14. Víťaz v kategórii Rodinný dom | UA
15. Víťaz v kategórii Novostavba,
Rodinné domy pre viac rodín, Čelákovice | CZ
16. Základná škola v meste
Doudleby nad Orlic | CZ
17. Pamiatkovo chránený panský dom,
Sasinkovo | SK

Baumitu

kompetenciu

v Okoři, stredné Čechy, za jeho citlivú prestavbu na obytný objekt. Pri zachovaní kamen-

Prečo práve „66“? Pretože približne 66 per-

ného muriva v interiéroch bola budova zaizo-

cent plochy fasády ponúka možnosti pre

lovaná pomocou systému Baumit Open.

použitie produktov Baumit. A aj pri týchto 66

Mimoriadne vydarené: použitie omietky Fill-

percentách je žiadaná nápaditosť: omietky,

Top na hladké povrchy a jemné detaily ako

štruktúry, farby, kombinácie s inými materiálmi

imitácie zdobených ríms alebo použitie plných

ako sklo a betón – možné je všetko. Čím

tehál pri šambránach dvojitých okien.

kreatívnejšie je použitie materiálov a farieb,
tým väčšia je šanca na výhru. Lehota na prih-

12
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The challenge goes on

lásenie trvá ešte do konca februára 2014.

Pred dvoma rokmi skutočne začala nová éra

V prípade záujmu sa obráťte priamo na vášho

fasád nevídaných rozmerov. Baumit na trh pri-

pracovníka zákazníckeho servisu Baumit.

niesol Baumit Life, úžasný systém 888 fareb-
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„Life“ robí
z fasád žiarivý

symbol
mesta

Výstavba najinovatívnejšieho obytného komplexu v hlavnom meste Ukrajiny začala
v roku 2010 a ani nie za dva roky tu vyrástol jedinečný komplex budov, ktorý nemá
v tejto krajine obdoby.
Realizáciou tohto veľkého projektu bol po-

začiatku vypracovaného, návrhu rozhodnu-

in Ukraine“ a ocenenie „The Best Kyiv Eco-

verený

té o polohe, infraštruktúre, architektonickom

nomy Class Residential Complex“.

pracovný

tím

Archimatika

zo

spoločnosti KAHN Development.

dizajne a cene.

V súčasnosti sú dve časti stavby dokončené
a tretia sa ešte stavia. Celý komplex s rozlo-

Západoeurópske technológie

Smerom k úspechu na rozvíjajúcom

hou 28 hektárov by mal byť dokončený

Projekt bol vyhotovený tímom mladých ar-

sa trhu

do roku 2015.

chitektov, ktorí pri práci zužitkovali svoje

Ocenenie tohto projektu však nie je jediným

medzinárodné

výstavbe

uznaním, ktoré získal Baumit Ukrajina. Ukra-

Projektanti obytného komplexu na prvé

„Comfort Town“ boli použité len tie najlepšie

jinský zväz stavebného priemyslu usporiadal

miesto postavili požiadavky moderného

tradičné a inovatívne technológie, ktoré sa

druhý ročník odovzdávania štátnych cien

obyvateľa veľkomesta a jeho túžbu po eu-

osvedčili pri stavbe obytných budov v zápa-

IBUILD UKRAINE. Víťazi ročníka 2012/2013

rópskom štandarde a súčasnej kvalite

doeurópskych krajinách.

boli stanovení v online hlasovaní a do-

skúsenosti.

Pri

datočným hodnotením odbornej poroty,

života. Názov „Comfort Town“ predstavuje

12
International

dlhý zoznam výhod, ktoré si môžu obyvate-

„Comfort Town“ si získal popularitu najmä

ktorá sa skladala z renomovaných odborní-

lia komplexu užívať.

vďaka nápadným a pestrým fasádam, ktoré

kov ukrajinského stavebného priemyslu. Bo-

výrazne vynikajú spomedzi uniformných

li vyhlásení víťazi v 14 kategóriách a Baumit

Všetky domy sú relatívne nízke (najviac

kyjevských mestských častí. Baumit kolek-

Ukrajina počas galavečera, ktorý sa konal

desať poschodí), lokalita zahŕňa rozsiahle

cia „Life“ architektom umožnila zrealizovať

29. februára, zvíťazil v kategórii „Najlepší

trávnaté plochy a rozmanitú infraštruktúru:

ich farebné nápady: pomocou najroz-

výrobca stavebných materiálov“. Náš pod-

športovisko a fitnes centrum, detské ihriská

siahlejšej

fasády

nik je na toto ocenenie veľmi hrdý a odteraz

a športové zariadenia, nákupné centrum so

v celej Európe zaviedli architekti v ukrajin-

bude svoje heslo „Myšlienky s budúcnosťou“

sociálnymi službami a obecnými zariadenia-

skom stavebnom priemysle nový farebný

predstavovať svojim zákazníkom v najväčšej

mi a, samozrejme, aj parkovacie miesta pre

trend. Nápad so žiarivými farbami na

krajine Európy s ešte väčšou razanciou.

obyvateľov a hostí. „Comfort Town“ je jed-

veľkých plochách fasád si všimli aj v rôznych

ným z prvých projektov na Ukrajine, pri kto-

architektonických súťažiach: 1. miesto v ka-

rom bolo na základe jediného, už na

tegórii „Best Project of Residential Complex
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Autor:
Bogdan Litkowitsch
vedúci produktového
manažmentu
Baumit Ukrajina
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Možnosti pre stavebníctvo
Už roky sa marketingové rozpočty v mnohých
odvetviach stále viac orientujú na online marketing. V oblasti stavebníctva sa však stále
vynakladá zbytočne veľa prostriedkov na klasickú reklamu. Kto dnes ešte hľadá firmy
v Zlatých stránkach? Namiesto toho dnes
všetci používajú aplikácie. A pritom polovica
dodávateľov dodnes nemá vlastnú internetovú stránku.
Viac ako šesťdesiat percent záujemcov sa
pred kúpou automobilu informuje práve na internete. Samotná kúpa potom prebehne

N

a jednej strane sú tradičné masmédiá:

Výhody sociálnych médií

noviny a časopisy, rádio a televízia.

Sociálne médiá navyše umožňujú kombino-

Za žiadnych okolností nie sú pasé, ale pre ko-

vanie textu, zvuku, fotografií a pohyblivých

munikáciu podnikov, a predovšetkým tých

obrázkov. „Staré“ médiá od nápadu až po

menších, sú čím ďalej tým menej zaujímavé,

zverejnenie potrebujú čas, sociálne médiá sú

lebo sú príliš drahé a neflexibilné. Na druhej

k dispozícii ihneď. Článok v novinách sa nedá

strane stoja sociálne médiá. Opierajú sa o di-

vziať späť. Naproti tomu sociálne médiá

gitálne

umožňujú „starať sa“ o príspevok, čiže jeho

komunikačné

kanál

−

vstupné

prekážky a náklady sú nižšie a výrobné proce-

najdôležitejšie dôsledne vyzdvihovať rozdiely

k tým najdôveryhodnejším a najúčinnejším for-

ďalej: na internete sa vyhľadáva i nakupuje. Aj

a doplnkové služby.

mám hodnotenia výrobkov a služieb. Až

v súvislosti so stavebnými prácami sa už dnes

deväťdesiat percent spotrebiteľov na celom

na internete vyhľadáva, hodnotí, vyberá a in-

svete verí odporúčaniam svojich známych.

formuje viac ako kedysi a tento trend má

„Páči sa mi to!“

Preto už mnohé podniky riadia svoju vírusovú

stúpajúcu tendenciu. Z toho pre všetky sta-

Novou internetovou menou je počet fanúšikov,

marketingovú kampaň cielene cez internet.

vebné firmy vyplýva: kto nie je na webe, ne-

followerov a počet kliknutí na tlačidlo „Páči sa

Keďže sa na stavebné odvetvie hľadí obzvlášť

existuje. Porovnávanie cien je štandardom,

mi to“. Týmito veličinami sa hodnotí aj

kriticky, je práve tu veľmi dôležité, aby bolo

avšak porovnávanie poskytovaných staveb-

úspešnosť komunikácie podniku. Dôležitá je

„štebotanie“ pozitívne.

ných prác je obzvlášť zložité. Z tohto dôvodu

ale kvalita a nie kvantita – na čo sú predsa do-

spotrebiteľ

brí fanúšikovia, ktorí sa o podnik v skutočnosti

svoj

spôsob

pohľadu

zjednodušuje, čo môže viesť k nespravod-

nezaujímajú?

livému porovnávaniu. Preto je práve tu

Vírusový

Solídne postavenie

marketing

pravdepodobne

patrí

Predovšetkým v stavebníctve platí: do ničoho

Správanie sa pri získavaní informácií
Množstvo
dostupných
informácií

Veľké podniky sa v internetových a sociálnych médiách úspešne
angažujú už dlhú dobu. Ak si však vopred spraví svoje domáce
úlohy aj malý podnik, ani preň to nebude žiaden veľký problém.
A v konkurenčnom boji je to aj nevyhnutné.

v autosalóne. Cestovný ruch je dokonca ešte

t
Poče

jov

zdro

Najvyššia dôveryhodnosť:
„Odporúčanie“
Spoločenstvá:
Ešte nikdy ich nebolo možné realizovať tak
jednoducho!
Masmédiá strácajú na význame:
Samotná „masa“ začne vytvárať informácie
Zmena:
informačná sieť, sociálna sieť, crowdsourcing

obsah neustále a kedykoľvek meniť.

sy jednoduchšie.
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Každý začiatok

je

ľahký

I-love-mywebsite.com

sa nehrnúť naslepo. Najprv musíme vedieť, čo
predávame a až potom to začneme predávať.
Oblasť, kde si ešte veľa firiem musí dokončiť
domácu úlohu: stále existuje príliš veľa podnikov bez vlastného loga, propagačného letáku alebo internetovej stránky. Predovšetkým
im však chýba strategické myslenie. Čo podnik predstavuje? Dá sa to jednou vetou
vysvetliť zamestnancovi, známemu alebo do-

Kulturpark
Košice

konca novinárovi? Najdôležitejšie je nájsť tzv.
USP - „unique selling proposition“, ako sa tomu hovorí v odbornej reči, teda niečo, čím je
podnik jedinečný. Samozrejme, že sa to nepodarí na celonárodnej úrovni, ale regionálne či

na zdravú výstavbu a bývanie, sanačné projek-

O imidž sa treba neustále starať

lokálne by to predsa šlo. V prvom rade treba

ty alebo transparentnosť cien.

Internetová stránka by mala byť vždy aktuálna.

nahliadnuť na trh a nájsť časti, ktoré ešte nie sú

Medzi podstatné informácie patria nové obchoKeď podnik získa svoje postavenie, mal by tú-

dy, referencie a názory zákazníkov, ponuka

to skutočnosť oznámiť ďalej. Pre tento účel je

služieb, fotodokumentácie stavenísk, prevádz-

Remeselný podnik by mohol poskytovať

potrebné mať aspoň: v prvom rade logo, ďalej

kové novinky: novostavba skladu/kancelárií,

najlepšie služby v spádovej oblasti, orientovať

vizitky a listový papier, nápisy na budovách

výnimočný prístroj, nové vozidlo. Za svoje spon-

sa na cieľovú skupinu seniorov alebo venovať

a vozidlách a propagačný leták alebo zakladač,

zorské aktivity sa tiež netreba hanbiť – podporo-

Architekt:

zvýšenú pozornosť prémiovej časti trhu. Archi-

kde sa nachádza podniková filozofia, zloženie

vanie športového združenia alebo sanácia

Irakli Eristavi

tektonická kancelária by sa mohla špecializovať

tímu,

referencie.

škôlky vzbudzuje veľa sympatií. Okrem toho je

Ateliér zerozero, Prešov

Propagačný leták/zakladač sa „po elektronic-

internetová stránka ideálnym médiom na ozna-

Text:

ky“ nazýva internetová stránka, ktorá predsta-

movanie rôznych firemných udalostí, napr.

Tomáš Sepp

vuje centrálny komunikačný prvok. Bez search

dostatočne alebo vôbec pokryté.

ponúkané

služby

a

zerozero

firemné výročia alebo dni otvorených dverí.

Foto:

engine marketingu, čiže marketingu pomocou

A mal by sa tu odzrkadľovať aj priebeh roka:

Irakli Eristavi, Alexander Trizuljak

internetových vyhľadávačov, však vašu strán-

Veľká noc, Vianoce a Silvester sú skvelé obdo-

ku neobjaví nikto alebo len náhodou. Tu je pot-

bia nielen na blahoželania, ale aj na bilancovanie

rebná pomoc odborníka. A ak sa chce niekto

a vyhliadky do budúcnosti.

angažovať sám, existujú školenia. Takéto
školenie ponúka aj Baumit Akadémia.
Autor:
Bernd Frey
vedúci marketingu

Každý, kto by si o tejto téme rád naštudoval
viac, nájde na internete veľa užitočných rád.
V nemeckom jazyku napríklad na stránke

Kasárne/Kulturpark sú novodobým typom
kultúrnej inštitúcie, ktorá poskytuje priestor
na tvorbu a prezentáciu súčasnej kultúry
a umenia v oblasti hudby, vizuálneho umenia,
literatúry, filmu, divadla a tanca. Kultúrne
centrum je najväčšou investičnou aktivitou
projektu Košice − Európske hlavné mesto
kultúry 2013. Baumit nechýbal ani pri tomto
jedinečnom projekte rekonštrukcie
kasárenského komplexu na špičkové
kultúrne centrum.

www.baumit-blog.de

Baumit Nemecko

INFORMÁCIE O STAVBE
Objekt: 		
Kulturpark Košice
Realizácia:
2010 − 2013
Architekt:		
zerozero, Prešov
Použité materiály: 	Zatepľovací systém Baumit Pro,
		
Bayosan W055, SilikatColor,
		
Sanova trasová omietka WTA, Sanova S,
		Vápenná tenkovrstvová omietka,
		Vnútorna farba Klima
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Slávnostné otvorenie košického Kulturparku sa uskutočnilo 2.septembra 2013.
Z nevyužívaných bývalých kasární z konca 19. storočia vzniklo po roku
jedinečné multižánrové kultúrne centrum. Transformácia niekdajšieho
kasárenského objektu na kultúrne centrum sa premieta aj do logotypu Kasárne/Kulturpark, v ktorom je symbolicky vyjadrená lomkou oddeľujúcou tieto dve slová. Symbol tankov je odkazom militárnej minulosti komplexu.
Rekonštrukčné práce začali v júli 2012 a hlavnou zmenou oproti pôvodnému stavu je otvorenie uzavretého vojenského komplexu verejnosti. Múr, ktorý areál obkolesoval, zbúrali, čím vznikol verejný priestor.
Vojenský ráz objektov však ostal zachovaný. Komplex tvoria tri hlavné
budovy a niekoľko pavilónov. Centrum podpory kultúry a kreativity je
zamerané na podporu začínajúcich umelcov. Galéria poslúži na interaktívnu prezentáciu umenia v spojitosti s vedou a technikou. Priestory centrálnej budovy budú využité pre tvorbu tradičných aj inovatívnych
kultúrnych podujatí. Dom autentickej kultúry sa zameria na terénny výskum, digitalizáciu a archiváciu zozbieraného materiálu. Zaujímavosťou projektu je osem multifunkčných drevených pódií, ktoré v prípade,
že nebudú súčasťou prebiehajúceho podujatia, môžu aktívne využívať
návštevníci areálu na oddych a rekreáciu.
Kultúrne centrum tohto typu reflektuje potreby mesta a regiónu a zviditeľňuje ich aj na medzinárodnej úrovni.

Čo vás na projekte košického Kulturparku

Ako sa vám spolupracovalo so spoločnosťou Baumit pri výbere vhodných materá-

najviac potešilo?

lov pre projekt?

Kulturpark bol mimoriadne náročným projektom:

Spolupráca so spoločnosťou Baumit bola úplne v poriadku. Požadovali sme zhotovenie vzo-

rekonštrukcia troch pôvodných historických ob-

riek pre fasády rekonštruovaných objektov, z nich sme si následne vybrali. Fasády vyzerajú vý-

jektov postavených rakúsko-uhorskou armádou

borne a my architekti sme s nimi spokojní. Ostáva len dúfať, že odolajú skúške časom.
Ďakujeme za rozhovor.

v 19. storočí, 8 novostavieb pavilónov, podzemná parkovacia garáž, revitalizácia pôvodného
parku, nové námestie, veľké množstvo technickej
infraštruktúry. Najviac ma potešilo, že sme dokázali v rámci realizácie udržať architektonický koncept, a že revitalizovaný komplex už slúži plnohodnotne Košičanom i návštevníkom mesta.
Čo vás naopak nepotešilo? Čo vám robilo
najväčšie starosti?
Realizácia bola náročná aj s ohľadom na množstvo participujúcich dodávateľských subjektov. Ich
koordinácia bola časovo veľmi náročná. Zabezpečiť dodržanie identických detailov, materiálov
a technologických postupov pre všetky rekonštrukcie a, samozrejme, aj pre novostavby sme
považovali za absolútne nevyhnutné. Presvedčiť
o tom dodávateľov bolo náročné. Starosti nám,
samozrejme, robil aj časový aspekt celého projektu. Boj s časom bol pre projektantov, architektov
a dodávateľov zásadnou disciplínou.

EAST ELEVATION
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Z hodnotenia poroty:

Andrea Bacová: Prímestská suburbanizácia je to, čo sa na Slovensku neuberá správnym smerom. V týchto polohách nevzniká

Nominácia:

veľa kvalitných konceptov. Tu by som rada vyzdvihla práve Slnečnice. Sú tým priaznivým príkladom, ako by sa to mohlo robiť,

Rodinná usadlosť
Orava, 2010 – 2012
Peter Lacko
Filip Tittelbach
Anna Eiseltová
/ A.LT architekti

a majú kvalitu, ktorá spĺňa naše očakávania v tomto segmente.
Aj keď ide o štandardný, určite je to nasledovaniahodný vzor. Kon-

Cena ARCH
2013
Text:
Andrea Bacová
Foto:
Pavel Meluš

Vo štvrtok 7. novembra 2013 bola
v Moyzesovej sieni v Bratislave odovzdaná
v poradí už šestnásta Cena ARCH.

Blanka Golejová
Paťo Safko

Cena ARCH je prestížnou cenou za architektúru, od roku 1998 udeľova-

Martin Šveda

nou mienkotvorným odborným časopisom ARCH o architektúre a inej kul-

Martin Jančok

túre, ktorý od roku 2006 vydáva Vydavateľstvo Eurostav, s.r.o. Zámerom

Tomáš Rasl

ceny je vyzdvihnúť pozoruhodné diela domácej architektonickej scény

Ján Selan

a prispieť tak k jej ďalšej kultivácii. Cena ARCH má vysoký profesionálny

Augustín Šutta

kredit, ktorý zabezpečuje účasť špičkových európskych architektov v po-

Ján Krcho

rote. Jej špecifickým znakom je pravidlo, že sa do nej nemožno prihlásiť.

cept Slnečníc dôsledne pracuje aj s verejným priestorom.

Dieter Henke: Slnečnice považujem za dobrý projekt. Z pohľadu

Nominácia:

architekta pohybujúceho sa na rakúskej scéne považujem verejné priestory za výborne vyriešené. To, že investor upustil od pred-

Rodinný dom
Bratislava, 2008 – 2011
Maroš Fečík
/ plusminusarchitects

záhradiek, považujem za veľký benefit, pretože to vygenerovalo
verejný priestor, ktorý je hodnotou pre všetkých obyvateľov. To je
v obytných sídliskách na periférii veľmi dôležité.

Ladislav Kuba: … vytvořit na zelené ploše, kde není vůbec nic,

Nominácia:

něco, co funguje a má vnitřní prostor – svůj vlastní urbanismus –,
je určitě těžký oříšek. Ve městě se dá navázat na okolní uliční

Rodinný dom Patio
Nitra, 2004 – 2011
Ivan Matušík

zástavbu. … u Slunečnic urbanismus je a je vytvořen nově.

Juraj Šujan: … pri bytovkách (je) obzvlášť dôležité, aký vytvárajú
spoločný priestor, a to nielen vonku, ale aj vo vnútri domu, čo je
v moci architekta a na čo by sa mal sústrediť. A s ním sa autori
vysporiadali excelentne. Myslím si preto, že Slnečnice sú jednou

Nominácia:

z prác, ktorá by mohla takýto signál vyslať.

Pasívny
drevoslamený dom
Melčice-Lieskové
2010 – 2013
Martin Šichman
Boris Meluš / oximoron

Nominácie na Cenu ARCH udeľuje každoročne redakčná rada časopisu,
ktorú tvoria významné osobnosti slovenskej a stredoeurópskej architektonickej scény.

Nominácia:

O udelení Ceny ARCH 2013 rozhodovala medzinárodná porota v zložení

Refinery Gallery
Bratislava, 2010 – 2012
Martin Paško
/ ADOM . M STUDIO
/ design factory

Andrea Bacová (šéfredaktorka časopisu ARCH, Slovensko), Dieter Henke
Laureát Ceny ARCH 2013

(Rakúsko), Ladislav Kuba (Česká republika), Juraj Šujan (Slovensko)
a Ľubomír Závodný (Slovensko) v dňoch 18. – 20. septembra 2013. Poro-

Slnečnice

ta posudzovala desať architektonických diel, ktoré na tohoročnú cenu no-

Bratislava-Petržalka

minovala redakčná rada časopisu.

2008 – 2013

Boli to: polyfunkčné centrum Nová Mýtna v Bratislave (Zdeněk Machanec,

Juraj Benetin

Rudolf Benček, Jaroslav Tkáč), Letný pavilón SNG v Bratislave (Martin Jan-

Lenka Beňušová

čok / Plural, Aleš Šedivec / Totalstudio), Refinery Gallery v Bratislave (Mar-

Peter Cibulka

tin Paško / ADOM . M STUDIO / design factory), rodinný dom Patio v Nitre
(Ivan Matušík), SPOTs – konverzia výmenníkových staníc na kultúrne body

Miroslav Čatloš
Juraj Česelský
Ján Droždiak
Miroslava Gašparová
Matej Grébert
/ COMPASS
spolupráca – realizačný
projekt: KONSTRUKT PLUS
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v Košiciach (kolektívy architektov), rodinná usadlosť na Orave (Peter Lacko,
Filip Tittelbach, Anna Eiseltová / A.LT architekti), bytový komplex Slnečnice v Bratislave-Petržalke (Juraj Benetin, Lenka Beňušová, Peter Cibulka,
Miroslav Čatloš, Juraj Česelský, Ján Droždiak, Miroslava Gašparová, Matej
Grébert / COMPASS), rodinný dom na Dlhých dieloch v Bratislave (Maroš
Fečík / plusminusarchitects), pasívny drevoslamený dom v Melčiciach-Lieskovom (Martin Šichman, Boris Meluš / oximoron) a Košický hrad – revitalizácia na vrchu Hradová (Ján Sekan, Richard Krajči, Branislav Ivan

Nominácia:

Nominácia:
Spots – konverzia
výmenníkových staníc
Košice, 2010 – 2012
Pavol Wohlfahrt,
Martin Pačay, Zuzana
Senteliková, Juraj Lengyel,
Anna Vongrejová
Nominácia:
Polyfunkčné centrum
Nová Mýtna
Bratislava, 2009 – 2012
Zdeněk Machanec
Rudolf Benček
Jaroslav Tkáč

Letný pavilón SNG
Bratislava, 2012
Martin Jančok
/ Plural
Aleš Šedivec
/ Totalstudio
Nominácia:
Košický hrad
– revitalizácia
na vrchu Hradová
Košice, 2011 – 2012
Ján Sekan
Richard Krajči
Branislav Ivan / ARCHIKON

/ ARCHIKON).
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Vily nad
Bratislavou

Ktorá z dokumentovaných víl patria k Tvojim obľúbeným
a prečo?
Ja obdivujem aj eklektické vily, ktoré v miešaní slohov a štýlových prvkov vytvárajú jedinečné a neopakovateľné prostredie pre plnohodnotný život. Ich prerastanie do romantických terás a zelene poskytuje
kľud a harmóniu životu obyvateľov. Zaujímavá je sústava eklektických
a romantických víl od rohu Hlbokej cesty a Čapkovej ulice alebo vily
na Godrovej a Porubského.
Moderné klasické vily začali používať nové materiály, nové omietky

Tomáš Berka
Ján M. Bahna
Autor knihy:
Ján Bahna
Text:
Tomáš Sepp
Foto:
Autori

väčšinou biele. Tu bol novátorom Adolf Loos pri Müllerovej vile. Ich
kamenné a onyxové steny v kombináciách s antikorovými detailami
a sklom priniesli novú kvalitu a atmosféru do interiérov víl. Vzácne
drevá s bohatou kresbou a moderný mobiliár vniesli do domov exotickú krásu a moderný dizajn ako tomu je u Vily Lengyel. Táto vila je

Tento rok sa v Baumite niesol aj v podobe
podpory viacerých kultúrnych projektov,
najmä kníh. Jednou z nich je aj publikácia
Vily nad Bratislavou, ktorá vznikla vďaka
autorskej dvojici Tomáš Berka
a Ján M. Bahna.

asi najvzácnejšia z pohľadu svetovej architektúry. Písal som o nej už
v sedemdesiatych rokoch pre Hoffmannovu monografiu. Súčasné vily
sa prezentujú často extrémnymi konzolami, veľkými sklenými plochami a technologickými novinkami. Obľubujú pohľadové betóny alebo
štrukturálne omietky na zatepľovacích systémoch. Svoj technicistický chlad dopĺňajú bohatou zeleňou prerastajúcou z exteriéru do interiéru i efektných zimných záhrad.

Ďakujeme za rozhovor.

Tomáš Berka, známy predovšetkým ako scénograf a hudobník (založil

Ako vznikol nápad mapovať bratislavské vily? Ako sa rodilo toto

skupiny Modus, Ex We Five a v roku 1972 s Ferom Griglákom Fermátu,

dielo?

s ktorou nahral sedem albumov a tridsať scénických kompozícií), si

Môj partner Tomáš Berka, scénograf a muzikant, po úspechoch svo-

k sebe pozval na spoluprácu renomovaného slovenského architekta

jich dvoch kníh dostal pred tromi rokmi chuť zmapovať vily na bratislav-

Jána Bahnu. Výsledkom spolupráce je dielo, ktoré si hneď po prezentá-

skom hradnom kopci a „Hausbergli“. Po rozpísaní prvých kapitol sa

cii získalo svojich fanúšikov najmä z radov milovníkov starej Bratislavy,

dostal do slepej uličky. Potreboval odborného partnera. Vydavateľ Ma-

kunsthistorikov, pamiatkárov, ale aj širokej laickej verejnosti. My sme sa

renčin mu poradil, aby oslovil mňa. Tak sme sa dali dokopy. Poskytol

za Jánom M. Bahnom vybrali, aby sme mu položili niekoľko otázok. Stre-

som svoj archív, svoj ateliér, naše projekty a skúsenosti. Mne bola tá

tli sme sa v v jeho ateliéri pri bratislavskom Horskom parku a strávili sme

téma blízka, pretože mám rozpísanú knihu „Príbehy mojich víl“. Tak sme

niekoľko príjemných chvíľ pri rozhovore o knihe, o vilách, architektúre,

nasledovné dva roky písali, scanovali, bádali v archívoch a hlavne obi-

ale aj o víne, ktorému sa Ján Bahna výborne rozumie. Ak sa chcete do-

dvaja fotografovali. Pretože bývame v dokumentovanej lokalite, postup-

zvedieť viac o vilách a o tom, ako sa „rodila“ kniha Vily nad Bratislavou,

ne sme poznali kedy v ktorom období, v ktorú hodinu má jednotlivý

tak čítajete.

dom ideálne svetlo. Postupne sme u nás v ateliéri vytvorili zrkadlo knihy,

Čo je vlastne vila? Ako by sa dala charakterizovať?

hrozivý rozsah. Hrozilo 600 strán. Stále pribúdali nové vily, nové príbe-

jej hrubý obsah a prehľadnú štruktúru kapitol. Dielo začínalo dostávať
Vila je v predstavách našich ľudí veľký luxusný dom. Je to najvyššia

hy a nové objavy z archívov i od obyvateľov tejto štvrte. Kniha doku-

a najdokonalejšia forma rodinného bývania. Vila je však viac. Jej exakt-

mentuje stav vo vilovej štvrti ku koncu roku 2012. To uvádzam preto,

ná definícia neexistuje, ale je možné ju definovať určitými znakmi, ktoré

lebo v tomto exponovanom území miznú vzácne historické objekty

by správna vila mala mať. Mala by byť citlivo osadená v zeleni. Rešpek-

v priebehu pár mesiacov. Posledné mesiace patrili grafickej úprave,

tovať okolie a terén. Poskytovať čarovné a atraktívne pohľady. Vila musí

„fotoshopovaniu“, čisteniu fotografií a scanov. Hlavne sme dokončili

byť komplexné architektonické, krajinárske i umelecké dielo, ktoré vzni-

návrh obálky, prebalov a predsádzok s registrami. Kniha tak dostala

ká za spolupráce architekta a obyvateľov domu. Vila je zhmotnená túžba

skoro encyklopedický charakter. Poskytuje obyvateľom mesta základ-

a utajovaná vízia. Často je dôverne spätá s rodinou a majiteľmi. Nosí

né informácie o histórii vilových štvrtí a aj o samotných významných

mená zbožňovaných dcér, manželiek či mileniek. Vila by mala mať zau-

a zaujímavých vilách. Je to obsahove i výtvarne naše kompletné dielo.

jímavý príbeh a históriu. Vo vilách sa odohrávali významné spoločenské
i politické udalosti. Často sa tu písali i dejiny. Vily sa dedia, prestavujú,
ale aj prepíjajú a prehrávajú v kartách. Vo vilách často zostáva zachovaný nostalgický kus histórie.
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Zaujímavé
nemusí
byť drahé
Autor projektu:
Juraj Jančina
AKJ s. r. o., Bratislava
Text:
Petra Chebenová
Foto:
autor

trebné technické riešenie celého tepelnoizolačného systému. Náš aplikačný technik Milan
Kovár pripravil prvé vzorky, pričom na základe
týchto vzoriek bol stanovený definitívny postup
realizácie fasády, definovaný ako nepravidelné valčekovanie.
Samozrejme, ako som už spomenul, dôležitým pri výbere tejto novej, inej a odlišnej fasády bolo aj finančné kritérium, ktoré neprekračovalo rozpočet investora, čo sa podarilo
dodržať. Po prvých dodávkach materiálu

Rekonštrukcia fasády
Hotela City Bratislava
s omietkou Baumit
CreativTop

na stavbu zaškolil náš aplikačný technik realizátorov povrchovej úpravy. Zaškolenie prebehlo naozaj veľmi jednoducho a rýchlo, nakoľko zvolená štruktúra a predpísané
nepravidelné nanášanie je efektné a predovšetkým, jednoducho realizovateľné i menej skúsenými spracovateľmi.“
Skúsenosti na nezaplatenie
A čo dodať na záver? Okrem netradičnej a zau-

Hotel v bratislavskom Ružinove patrí
od svojho otvorenia v roku 1974
k najväčším ubytovacím zariadeniam
v meste. Takmer štyri desaťročia poskytuje
svoje služby pre náročnú biznis klientelu
i pre turistické skupiny. V posledných
rokoch prešiel viacerými zmenami majiteľov
a taktiež kompletnou rekonštrukciou
interiérov i fasády, ktorá priniesla zmenu
tradičnej červenej farebnosti na elegantnú
šedú. Autorom architektonického návrhu
a projektového riešenia rekonštrukcie je
architektonická kancelária Ing. arch. Juraja
Jančinu, AKJ s. r. o.
INFORMÁCIE O STAVBE
Objekt: 		Rekonštrukcia Hotela City Bratislava
Realizácia:
2012 − 2013
Architekt:		AKJ s. r. o., Bratislava
Realizoval:
IGLO-PLUS, s.r.o., Smižany
Fasáda: 		
Baumit ETICS s povrchovou úpravou
		
Baumit CreativTop Trend,
		
valčekovaná štruktúra
Výmera fasády:
9 500 m2
Spolupráca Baumit:	Ing. arch. Martin Kríko, technický poradca
		Ing. Ján Šramko, regionálny zástupca
		
Milan Kovár, aplikačný technik

jímavej fasády , ktorú môžete posúdiť sami na
priložených fotografiách, sme bohatší o peknú
referenciu a predovšetkým, presvedčili sme sa,
že cesta, ktorou sme sa vydali pri zavedení nového produktu CreativTop, vedie správnym
Správať sa ekologicky i ekonomicky

Efektné i efektívne riešenie

Po ukončenej rekonštrukcii sa v máji tohto roku

Viac o tom hovorí Martin Kríko, náš technický

hotel zaradil do štvorhviezdičkovej kategórie

poradca pre architektov a projektantov:

smerom. Hovorí opäť Martin Kríko:

„To, čo sa nám osvedčilo pri tomto projekte, sa
snažíme s kolegami z bratislavského predaj-

a vrátil sa k svojmu pôvodnému názvu Hotel

„Pôvodná obvodová konštrukcia zo sendvičo-

ného tímu používať pri našej práci i naďalej.

Bratislava. Zaujímavá je i aktuálna filozofia ho-

vých panelov mala byť podľa prvého návrhu

Jedinečné možnosti novej omietky Baumit Cre-

tela motivovaná ekologickým prístupom k ži-

zateplená a prekrytá odvetranou fasádou,

ativTop majú potenciál zaujať a príjemne pre-

votnému prostrediu v duchu hesla „Hotel Bra-

ktorá však z finančného hľadiska prekračova-

kvapiť architekta. Následné rýchle spracova-

tislava chráni Bratislavu“. Hotel využíva na

la možnosti investora. Predstavou architekta

nie vzoriek spolu s argumentami o jedineč-

získavanie energie solárne panely, počas re-

napriek tomu bolo dosiahnuť atraktívny, odliš-

nosti a pritom jednoduchej realizovateľnosti fa-

konštrukcie boli vybudované vtáčie búdky

ný vzhľad fasády, iný než je bežný u zateple-

sády ho naklonia k rozhodnutiu v náš prospech,

a nainštalovali sa inovatívne technológie so

ných bytových domov v okolí.

pričom architekta zvyčajne definitívne presved-

zvýšenou šetrnosťou k vodným zdrojom. Hotel

Ako vhodná alternatíva, spĺňajúca predstavu

čia finančné argumenty, dôsledne podporené

sa taktiež pri prevádzke zameriava na minima-

architekta a zároveň finančne neprekračujúca

i zo strany investora. Samozrejme, na začiat-

lizáciu produkcie odpadu a jeho triedenie.

možnosti investora, sa tak ponúkla naša nová

ku vždy stojí i kúsok šťastia, je dôležité, dostať

omietka pre kreatívne stvárnenie fasád, Bau-

sa v správnom čase na správne miesto,

Hotel Bratislava je pre nás v Baumite zaujíma-

mit CreativTop.

k správnemu projektu. Ale to už asi k našej

vý i svojim riešením fasády – ide totiž o aktuál-

S projektovým manažérom architektonickej

práci patrí.“

ne najväčšiu referenciu našej tohoročnej pro-

kancelárie p. Ing. Komanovičom, sme absol-

duktovej novinky pre kreatívne stvárnenie

vovali obhliadku našej prvej referencie realizo-

fasády na Slovensku, konkrétne 9 500 m2

vanej s týmto materiálom na Slovensku, fasá-

omietky Baumit CreativTop Trend, realizovanej

dy na projekte Slnečnice − Južné Mesto

technikou valčekovania.

v bratislavskej Petržalke. Použitá valčekovaná

Atraktívne stvárnenie fasády je navyše presne

štruktúra architektov zaujala, takže sme spo-

v duchu filozofie hotela neprezentovať sa zby-

ločne vo viacerých kolách rokovania stanovili

točnou okázalosťou, ponúkať však špičkovú

vhodnú štruktúru i farebnosť a s ohľadom na

kvalitu s dôrazom na ekonomickú i ekologic-

použitý tmavý odtieň fasády (s HBW< 25) i po-

kú efektívnosť.
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Vlastné
bývanie
Industra Žilina: Trend
v časoch dobrých aj zlých

Konatelia spoločnosti:
Ing. Tibor Repáň
Ľudovít Milo
Text:
Monika Štefancová
Foto:
Industra s.r.o.

Spoločnosť Industra s.r.o. najlepšie vystihuje veta:
firma, ktorá zachytila trend. A tým je príklon
k výstavbe rodinných domov na kľúč pre
zákazníka, ktorý získa komfortný súkromný priestor,
kde môže uskutočniť svoje predstavy
o bývaní. Také jednoduché to však nie je – najprv
bolo potrebné vybudovať si meno, stabilnú pozíciu
v žilinskom regióne a realizovať objekty, ktoré
poskytujú ďalším potenciálnym zákazníkom skvelé
referencie. Je to proces, ktorý konatelia Ing. Tibor
Repáň a Ľudovít Milo začali v roku 2008.
Dovtedajšie skúsenosti získané výstavbou
polyfunkčných a výrobných objektov sa rozhodli
presmerovať do vlastného podnikania,
zameraného najmä na výstavbu rodinných domov.
Už od prvej realizácie sa začala spolupráca s Baumitom, a to prakticky

VIZITKA
Spoločnosť: 	Industra s.r.o.
Zameranie:
inžinierska a projektová činnosť,
stavebná realizácia, realitné projekty
	Ing. Tibor Repáň, Ľudovít Milo
Konatelia:
Vznik firmy:
2008
Pôsobnosť:
Žilina a okolie
Zamestnanci:
50
Referencie:	Rodinné domy Duplex
		Rodinné domy Hexa
		Rodinné domy Prima
		
Bytový dom Borovice
		Polyfunkčný objekt Žilina
		Rodinné domy Galéria Hájik – vo výstavbe
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v celej šírke sortimentu produktov – od murovacej malty, cez omietky, potery, až po fasády. Práve oblasť fasád poskytuje ideálny priestor pre zaujímavé materiálové a farebné kombinácie v spojení s čistými detailami. Pri
realizáciách spoločnosti Industra s.r.o. možno hovoriť o čitateľnom „rukopise“, ktorý sa opiera o autorskú spoluprácu s Ing.arch. Ľubomírom
Božoňom a Ing. arch. Rudolfom Chodelkom. Fasády sú charakteristické
striedmou kombináciou sivej omietky a farebne výraznejšieho akcentu.
Keďže preferovanou typologickou formou je radová výstavba, opakovaným používaním prvkov a farebnosti sa dosahuje zaujímavý a pôsobivý
efekt. Samotnú spoločnosť a jej fungovanie najlepšie priblíži konateľ
Ing. Tibor Repáň:
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Aké sú vaše priority vo vzťahu k potenciálnym zákazníkom?

Text:
Tomáš Sepp

Našim zákazníkom poskytujeme komplexný balík služieb, ktorý zahŕňa

Foto:

dôslednú prípravu investičného zámeru, výber vhodnej lokality, projekto-

Superbrands

vú prípravu a inžiniersku činnosť. Pokiaľ nepodceníte prípravu, samotná
realizácia má všetky predpoklady prebehnúť hladko. Svedčia o tom aj termíny výstavby, ktorá pri dobrej koordinácii prác trvá niekoľko mesiacov.
Naše uskutočnené objekty odrážajú súčasné požiadavky na bývanie, neorientujeme sa na megalomanské a preexponované projekty.

Baumit
ocenený titulom
Superbrands 2013

Môžete potvrdiť trend výstavby rodinných domov ako ten, ktorému sa darí aj v súčasnej neľahkej situácii na stavebnom trhu?
Ako hodnotíte spoluprácu s Baumitom a čo sa vám páči na materiáloch Baumit?
Oceňujem najmä širokú škálu materiálov pre fasádu, pokiaľ ide o farebnosť, štruktúru a aj dostupné služby v tejto oblasti. Osvedčila sa nám
spolupráca s Poradenským centrom v Lietavskej Lúčke – pri rozhodovaní o farebnosti fasád využívame reálne vzorky odtieňov a vyhneme
sa tak prípadným prekvapeniam pri realizácii. Naposledy nás zaujal nový
materiál Baumit CreativTop a vážne sme zvažovali jeho použitie, napokon sme sa však rozhodli pre tradičnejší vzhľad. Aj napriek tomuto konkrétnemu prípadu verím, že nejakú budúcu novinku z dielne Baumit využijeme na našich fasádach.
Ďakujem za rozhovor.

Áno, lebo ľudia potrebujú niekde bývať v každej dobe. My im ponúkame
Medzinárodná organizácia Superbrands In-

alternatívu rodinných domov s vlastným zázemím, s ktorou sa dokážu sto-

my, médií a prieskumných agentúr. Titul Su-

Double Tree Hilton. Ocecenie Superbrands

perbrands je udelený značkám, ktoré získajú

2013, spolu s publikáciou o najúspešnejších

v svojom odbore vynikajúcu povesť. Zákazní-

značkách na slovenskom trhu, si z rúk riadite-

ci spájajú s takouto povesťou hodnoty akými

ľa programu prevzal marketingový riaditeľ

sú emócie, výhody, splnenie očakávaní

spoločnosti Baumit Tomáš Sepp. Na podujatí

a pod. Ďalším z hodnotiacich kritérií je zná-

zastupoval

mosť značky, obraz značky, jej akceptácia,

s obchodným riaditeľom Rastislavom Pláše-

stupeň inovácie a prestíž. Vyvrcholením

kom. Ocenenie Superbrands je verejným po-

programu Superbrands bol slávnostný gala-

tvrdením dlhodobého snaženia Baumit tímu

večer „Tribute Event“, ktorý sa uskutočnil

na Slovensku a je zároveň aj záväzkom pre

24. Septembra 2013 v bratislavskom hoteli

ďalšie roky nepoľavovať v úsilí a v službe zá-

ocenila Baumit Slovensko prestížnym titulom

Čo si myslia o značke, jej obsahu a vý-

vensku silnú tradíciu, a keď k tomu pridáme priaznivú cenu a naozaj vyni-

Superbrands, ktorým každoročne oceňuje

kajúcu lokalitu s rýchlou dostupnosťou mestskej aglomerácie

najlepšie značky v príslušnom odvetví prie-

(Žilina), môžeme konštatovať záujem ľudí.

myslu či služieb.

legov, ktorí nie sú priamo súčasťou pre-

Prevládajúca forma vašej výstavby sú teda rodinné domy, pričom

Program Superbrands je vo všetkých kraji-

Badžgoň, riaditeľ výrobného závodu

Vďaka spolupráci lokálnych expertov z hos-

V prvom rade takto môžeme maximálne využiť pozemok a danosti lokali-

zname, sme sa opýtali aj niektorých kodajného tímu. Odpovedá Jozef

nách postavený na rovnakých princípoch.

uprednostňujete radovú výstavbu. Prečo?

„

Značke musia ľudia dôverovať, veriť,

že prezentuje najlepšie výrobky. Značka

sa stavebným postupom a detailom zjednodušujeme celú výstavbu. Sa-

vypovedá o majstrovstve výrobcu, o zruč-

perbrands

mozrejme, pri komunikácii so zákazníkmi uplatňujeme individuálny

značky, ktoré pôsobia na trhu v príslušnej kra-

nosti a ume jeho zamestnancov. Značka

a ústretový prístup, ten sa však týka najmä dispozície a materiálov pre in-

jine. Podkladom pre odbornú porotu – Brand

teriér. Záleží nám na zachovaní určitej jednotnosti a čitateľnosti našich re-

Council je nezávislý prieskum medzi spotrebi-

alizácií, vytvorili sme si vlastný štýl, ktorý je pre nás typický a ktorý sa nám
osvedčil. Radi naň nadväzujeme, ale v detailoch hľadáme nové materiály
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je synonymum pokroku a novátorstva.

2013

ARDED
AW

značka
ARDED
AW

CZECH

AUSTRIA

Baumit

AWARD

SLOVAKIA

získala ocenenie Superbrands.
ARDED
AW

CZECH

ARDED
AW

Značka prezentuje stavebníka , že použí-

teľmi o rôznych značkách, na základe ktorého

va najlepšie technológie a materiály pri

rozhodne o nomináciách v príslušnom roku.

stavbe

Slovenský Brand Council mal tento rok

a výrazové prostriedky, aby každý objekt nadobudol svoju jedinečnosť.

Slovensko

najvýznamnejšie

Na základe rozhodnutia Brand Councilu
v roku

mu špecializovaných agentúr vyhlasuje Sukaždoročne

spolu

DIPLOM

Baumit, Rohožník:

podárstva a tiež vďaka nezávislému priesku-

ty. Naše výrobné kapacity dokážeme efektívne využiť a vďaka opakujúcim

Baumit

kazníkom a partnerom.

ternational, ktorá pôsobí v 88 krajinách sveta,

tožniť viac, ako s bývaním v byte. Bývanie vo vlastnom dome má na Slo-

spoločnosť

“

Jozef Badžgoň

Andras Wiszkidenszky
CEO Slovak Superbrands

AUSTRIA
2013

SLOVAKIA

AWARD

2013

2013

2013

15 členov – zástupcov z oblasti biznisu, rekla-
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Vivat Viva!
Nové štuky Baumit Viva sa
udomácňujú v stavebninách
Text:
Petra Chebenová
Foto:
Baumit

Horúce letné dni sa niesli v Baumite
v znamení intenzívnych príprav na jesennú
stavebnú sezónu, a tak sme už na konci
augusta priniesli na pulty všetkých dobrých
stavebnín nový ucelený rad štukových
omietok Baumit Viva.

VivaInterior

˙

Vnútorný štuk

Viva Interior je úplne nová štuková omietka s vynikajúcou spracovateľnosťou, ktorá v sortimente nahrádza doteraz ponúkanú Baumit Jemnú
štukovú omietku (FeinPutz). VivaInterior je ideálna pre použitie v interiéri ako jemná omietka na jadrové alebo tepelnoizolačné omietky. Nové
balenie v 25 kg vreciach uľahčuje manipuláciu najmä pri rekonštrukčných prácach v bytoch a všade tam, kde treba produkty nosiť či premiestňovať.
VivaExterior je˙tradičná štuková omietka so zvýšenou pevnosťou, priVivaExterior

Vonkajší štuk

márne určená pre použitie v exteréri a ako jemná omietka na jadrové
alebo tepelnoizolačné omietky. Je možné použiť ju aj v interiéroch,

zo stavebného lepidla triedy C1 (napr. Baumit BauKleber) so sklotextil-

Dôvodov, prečo nové štuky, bolo pritom viacero. Hlavnou motiváciou

a to všade tam, kde je potrebné mať odolnejší povrch voči opotrebo-

nou mriežkou.

však bolo, sprehľadniť našu ponuku v tejto produktovej skupine, jed-

vaniu, alebo ak podklad nie je úplne homogénny. V našom sortimen-

Toto jediné na trhu oficiálne odporúčané Baumit riešenie si vďaka rých-

noznačne definovať použitie jednotlivých výrobkov a uľahčiť tak rozho-

te nahrádza výrobok Baumit Vonkajšia štuková omietka (FeinPutz aus-

lemu a spoľahlivému spracovaniu a skvelému výsledku s istotou získa-

dovanie zákazníka.

sen). Aj nová VivaExterior je teraz v praktickom 25 kg balení.

va stále viac priaznivcov, omietka Baumit VivaMaxima je však, samo-

V neposlednom rade sme si tiež dali za cieľ znovu oživiť záujem o štuko-

zrejme, vhodná i na zvyčajné použitie ako štuková vrstva na minerálne

˙

vé omietky, ktoré i napriek aktuálnym trendom smerujúcim k strojovému

VivaMaximar

spracovaniu jednovrstvových omietkových systémov majú svoje stále

VivaMaxima reaguje na vývoj a trendy v oblasti vnútorných omietko-

miesto v ponuke stavebných materiálov, a to predovšetkým v oblasti ob-

vých systémov na pórobetónový podklad. Omietka je vysoko paroprie-

litu omietky podčiarkuje aj požitie bieleho cementu, vďaka čomu je

novy alebo pre ekonomicky menej náročné svojpomocné riešenia.

pustná, ľahko spracovateľná, s dlhším časom otvorenia, čo umožňuje

omietka po vyzretí žiarivo biela.

Extra biely štuk

jadrové alebo tepelnoizolačné omietky.
Aj VivaMaxima je teraz balená v praktickom 25 kg balení. Vysokú kva-

Celá produktová skupina prešla kompletným redizajnom, pričom určite

jednoduchšie a bezpečnejšie spracovanie i na náročnejších podkla-

na prvý pohľad zaujme atraktívny dizajn nových 25 kg vriec pre ľahšiu

doch. VivaMaxima je obzvlášť vhodná na vytvorenie omietkovej vrstvy

VivaRenova

manipuláciu pri predaji i spracovaní.

na podklade z pórobetónových tvárnic s výstužnou stierkovou vrstvou

VivaRenova je vysoko zušľachtená štuková omietka so zvýšenou prí-

˙

Renovačný štuk

Inovácia však nespočíva len v novom obale - štyri úplne nové výrobky

držnosťou k podkladu a rovnomernou jemne zrnitou štruktúrou. Je ide-

s vynikajúcou spracovateľnosťou prinášajú teraz riešenie pre všetky typy

álna pre celoplošné opravy starších fasád, ale aj na stierkovanie betó-

podkladov, na rôzne typické použitie, stačí len vybrať tú najvhodnejšiu:

nových stien v interiéri. Hravo si poradí aj s problematickými
a nesúrodými podkladmi, akými sú napr. staršie minerálne fasádne

• Vnútorný štuk VivaInterior na jadrové omietky v interiéri,

omietky bez disperzných náterov (napr. brizolit) alebo staré či nové be-

• Vonkajší štuk VivaExterior so zvýšenou pevnosťou na jadrové omiet

tónové podklady, vrátane stien panelákových bytov.

ky v exteriéri i v interiéri,

VivaRenova je nenahraditeľným pomocníkom najmä pri obnove star-

• Extra biely štuk VivaMaxima na jadrové omietky alebo na vrstvu le

ších fasád, kde ideálne zjednotí povrch opravovaných miest alebo pod-

pidla C1 v interiéri,

kladov rôznej kvality, vždy s istotou a bez rizika .

• Renovačný štuk VivaRenova so zvýšenou prídržnosťou na celo-

VivaRenova nahradila v našom portfóliu výrobkov omietku Baumit Vy-

plošné vysprávky fasád alebo stierkovanie betónových stien.

rovnávacia stierka (PutzSpachtel), pričom okrem nového názvu je teraz
nové aj atraktívne 25 kg balenie pre ľahšiu manipuláciu. Po vyzretí je

Vznikol tak nový, atraktívny a kompaktný produktový rad štukových omie-

možné na omietku Baumit VivaRenova naniesť ktorúkoľvek fasádnu

tok pre všetky účely použitia.

prefarbenú omietku či fasádnu farbu z portfólia povrchových úprav Baumit a každá fasáda zažiari ako nová!

Viac na: www.baumit.sk

Nové hviezdy medzi omietkami
Na nebi stavebných látok teda pribudli v tomto roku hneď viaceré produktové hviezdy, ktoré nosia značku Baumit, všetky so spoločným označením Baumit Viva. Poďme však pekne poporiadku:
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a funkčnú synergiu.

Cena
Dušana
Jurkoviča

V celom koncepte je jasne čitateľná flexibilita užívania, spolu s praktickosťou, minimalizáciou údržby a technologickou progresivitou, pôsobiacou akoby samozrejme. To všetko sa ako celok prejavuje mimoriadne presvedčivo a pritom nenásilne zároveň.
Zámeru spojiť širšie koncipovaný zámer investora so súdobou formou rešpektujúcou historický kontext regiónu je je podriadený aj výber
materiálov. Kameň a nemorené drevo je kombinované s priznaným
nefarbeným pozinkom na oceľových konštrukciách rámov zábradlí,
ktoré sú v exteriéri aj interiéri vyplnené sieťami, čo rozhodne ocenia
deti v zápale hry. Predsadené drevené rošty plniace niekoľko funkcií
zároveň sú určujúcim designovým prvkom štítových stien. Jednoduchým, racionálnym a vtipným spôsobom sú tu “prerozprávané“ tradičné funkčné a tvaroslovné postupy.
Cit pri osadení objektovej sústavy v teréne koreluje s ekologickým akcentom pri koncepcii technologického zázemia (komplexná dodávka pražskej firmy)., zdrojom tepla je sústava zemných tepelných čerpadiel.
Kým pri hrubej stavebnej dodávke boli využité miestne stavebné firmy,
Laureát Ceny Dušana Jurkoviča
Rodinná usadlosť na Orave
Architekti: Peter Lacko, Filip Tittelbach, Anna Eiseltová
A.LT architekti
Projekt: 2010
Realizácia: 2012
Foto: Tomáš Rasl
Hodnotenie poroty
Stavba je situovaná mimo urbanizovaného územia na svahu krásneho
oravského údolia s veľmi roztrúsenou zástavbou prevažne rekreačných
objektov. Pozostáva zo sústavy troch objektov, z ktorých dva „hlavné“
sú prepojené, tretí hospodársky objekt je izolovaný. Celkový hmotový
rozvrh je podriadený zámeru autorov evokovať merítkom, tvarom aj materiálmi dojem zhluku tradičných objektov.
Autori sa rozhodli formálne nadviazať na tradičný typ zástavby, avšak cel-

Prestížnu cenu, pomenovanú podľa
velikána slovenskej architektúry, udelil
Spolok architektov Slovenska (SAS)
v tomto roku už po 49. raz. Slávnostné
odovzdanie cien sa uskutočnilo
v Zrkadlovej sieni bratislavského
Primaciálneho paláca 19. novembra
2013 aj vďaka podpore spoločnosti
Baumit, ktorá je jedným z hlavných
partnerov ceny.

kový koncept poňali výsostne súdobo. Zároveň sa im podarilo zaujíma-
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dol detaily so zameraním na praktickosť a užívateľský komfort.
Exteriérové terénne úpravy žiadnym spôsobom nemodifikujú pôvodný charakter okolitých rozľahlých lúk a aj plošne náročnejšie prvky (ako
napr.tenisový kurt s okoliu farebne prispôsobeným umelým povrchom)
je vo svahovitom teréne osadený tak citlivo, že v pohľade zdola je prakticky neviditeľný.
Porota ocenila spôsob uchopenia témy, „komplexnosť realizácie
a jej konzistentnosť v celku aj v detailoch“, ako aj citlivosť konceptu s tvorivým rozvinutím tradičných stavebných postupov do súdobej realizácie.
Text: Spolok architektov Slovenska
Nominácia:
Vila Atrio
Bratislava, 2013
Sebastian Nagy
/ sebastan nagy architects
Foto: Paťo Safko

vým spôsobom uchopiť zámer investora a z bežného typu zadania vytvoriť takmer „nový druh“.

Nominácia:

Realizovaný objekt (objekty) slúži sčasti na stále bývanie, sčasti na príle-

Rodinný dom v Opatovej
Trenčín - Opatová, 2012
René Dlesk
/ P-U-R-A
Foto: Marin Čomor

žitostné stretnutia širšej rodiny a takisto sezónne a rôznorodé rekreačno
– dovolenkové aktivity pre širšiu rodinu a ich hostí, pričom jednou z priorít je vytvorenie prostredia pre hry detí (nezriedka aj v počte viac ako 15
spolu s deťmi z okolia), tráviacich spolu časť prázdnin.
Spodné podlažie, kombinujúce lineárne radené spálne vyústené priamo
na terén, spolu s časťou wellness a technickým zázemím vytvára podnož
dvom „hlavným“ objektom, pričom vonkajšie materiálové stvárnenie kamenným obkladom evokuje kamenné sokle tradičných objektov.
Toto riešenie umožnilo vytvoriť bezbariérové a „chránené“ vyššie podlažie
prístupné z hornej úrovne terénu s vytvorením prirodzene pôsobiaceho
nového plateau, zároveň však prepojením objektov získava dispozičnú

Slovensko

interiér dodal subjekt z Brna, ktorý pri kvalite materiálov výborne zvlá-
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Nominácia:
Výmenník Važecká
Košice 2012
Michal Burák
Dušan Burák
Marek Ganz / Atrium
Foto: autori
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Text:

Text:

Tomáš Sepp

Zuzana Thullnerová

Foto:

Centrum pre filantropiu, n.o.

Baumit

Foto:
Centrum pre filantropiu, n.o.

Turnaj partnerov
ČSFA
2013

Tu sa nám páči, tu
chceme žiť
Baumit grantový program

Česko-Slovenská futbalová akadémia je projekt podpory
detského futbalu. Sme hrdí, že spoločnosť Baumit je už
tretí rok generálnym partnerom tejto úspešnej akadémie.

Baumit svojimi produktmi pomáha ľuďom realizovať pekné, energeticky
efektívne a zdravé bývanie a spríjemňovať životné prostredie. Oblasť
firemnej filantropie profilujeme v téme súvisiacej s „core biznisom“ našej
spoločnosti, v téme regionálneho rozvoja.

Česko-Slovenská futbalová akadémia (ČSFA)

ru zašportovalo. Ďakujeme všetkým za účasť na

usporiadala aj tento rok obľúbený turnaj partne-

turnaji, hlavne mužstvu nášho generálneho spon-

rov, v ktorom sa stretli tímy sponzorov, trénerov,

zora Baumit, ako aj našim hosťom zo Smeru, ro-

žien a rodičov mladých futbalistov. Športové zá-

dičom, trénerom, ženám a Kubovič teamu. V sú-

polenie sa uskutočnilo 28. septembra 2013 v Ma-

ťaži detí vyhral Adam Krajčír súťaž strelcov

lackách. Turnaj ČSFA Partnerov Cup 2013 vy-

a Jožko Halcin v žonglovaní s loptou, pričom udr-

hrali nakoniec Ženy ČSFA spolu s Baumitom.

žal loptu na kopačke až 250 krát. Zase sme raz

Turnaj sa niesol v skvelej atmosfére, ku ktorej po-

ukázali cestu našim deťom v zmysle motta: Kto

mohlo veľké množstvo gólov, vôňa gulášu, ale aj

športuje, ten je fit a zdravý. Ďakujeme všetkým

sladučký burčiak. O celkové prvenstvo bojovalo

zúčastneným a už teraz sa tešíme na budúci roč-

6 mužstiev: ČSFA Tréneri, Baumit, ČSFA Ženy,

ník tohto populárneho turnaja.

Kubovič Team, ČSFA Rodičia a Smer, vedené

www.csfa.sk

kapitánmi Teom Palkom, Rasťom Ščepkom, Petrom Kalivodom, Adamom Kozárom, Jožkom Halcinom a Tatianou Palkovou. Tentokrát ani tak

V grantovom programe „Tu sa nám páči, tu

ostáva na verejne prístupných priestranstvách

mnoho ľudí z počarbaných ulíc, budov znechu-

nešlo o body, cieľom bolo troška si zabehať a po-

chceme žiť“ už 9 rokov, podporujeme aktívnych

spĺňa, predstavy tých, pre ktorých majú aj inú

tená, chceli sme pomôcť ukázať, že toto poulič-

rozprávať sa pri burčiaku a gulášiku v tejto upo-

ľudí, ktorí chcú pretvoriť rodné mesto, mesto

ako úžitkovú hodnotu. Často je to hodnota

né umenie tu má svoje miesto. Podporili sme

náhľanej dobe. Nakoniec sa z prvého miesta ra-

kde trávia väčšinu svojho voľného či pracovné-

umelecká, estetická, ale aj hodnota symbolická,

skrášlenie podchodu, ktorý vedie na petržalskú

dovali Ženy ČSFA spolu s Baumitom, pričom sa

ho času, mesto, kde žijú. Naším cieľom je obno-

či hodnota presahujúca vieru, tradíciu alebo len

hrádzu na Dolnozemskej ulici. V rámci aktivít

skĺbil najšarmantnejší a najfutbalovejší prejav tých-

viť miesto, s ktorým sa viažu spomienky a zážit-

dobrý pocit. Sme radi, že sa ľuďom začína páčiť

Zelenej hliadky, dobrovoľníci tohto združenia vy-

to dvoch družstiev. Kedže finále skončilo neroz-

ky, miesto, kde je im dobre, neradi ho opúšťajú

tam, kde žijú. Grantový program realizujeme

čistili podchod a steny umelecky stvárnili pomo-

hodne 4:4, súperi uzavreli tichú dohodu. Bolo to

alebo si po presťahovaní k nemu len vytvárajú

v spolupráci s partnerom z neziskového pros-

cou 25 kg exteriérovej farby. Svojimi maľbami sa

krásne gesto od Baumitu, ale aj od ČSFA žien

vzťah.

tredia − Centrom pre filantropiu n.o. Jedným zo

im podarilo zapasovať toto miesto do ostatného

a bolo krásne sledovať radosť v očiach nežného

Sme radi, že môžeme pomôcť budovať oporné

103 podporených aktivít sú aj vyznávači graffiti a

prostredia, ktorým je rekreačná zóna hrádza.

pohlavia po finále. Turnaj splnil svoj cieľ a 56 do-

body v našich komunitách po celom Slovensku.

street artisti organizovaní v Občianskom zdru-

www.tusanampacituchcemezit.sk

spelých ľudí si z chuti a s dobrou dávkou humo-

Vidíme, že všetko, čo aj vďaka našej podpore

žení Legálne graffiti zóny v Bratislave. Aj keď je

www.baumit.sk
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20 rokov
slovenskorakúskych
vzťahov

Ktoré „highlihts“ považujete ako veľvyslanec za najdôležitejšie pre nasledujúce roky našich vzťahov?
V tomto jubilejnom roku sme pri príležitosti 20. výročia bilaterálnych
vzťahov zrealizovali niekoľko výnimočných projektov: 7. novembra
sme usporiadali slávnostný koncert a 20. novembra sme prezentovali vedeckú štúdiu o našich bilaterálnych vzťahoch. Ďalším vrcholom bola inštalácia architektonického pavilónu „White Noise“ rakúskeho tímu architektov SOMA v rámci Európskeho hlavného mesta
kultúry Košice 2013. Napriek tomu, že sme už dosiahli veľa úspechov, zostáva pre Rakúsko a Slovensko dopravná infraštruktúra naďalej veľkou úlohou. V finančnom programovom období EU 2014 až
2020 by mali napríklad vzniknúť cestný most cez Moravu medzi Angern a Záhorskou Vsou. Vrcholom v kultúrnej oblasti bude zaiste prezentácia diel svetoznámeho rakúskeho maliara Ernsta Fuchsa plánovaná na rok 2014. Okrem toho sa uskutočnia mnohé návštevy na

Interview s:
Dr. Josef Markus Wuketich
Zhováral sa:
Tomáš Sepp
Foto:
Rakúske veľvyslanectvo
Bratislava

Oslava 20. výročia diplomatických vzťahov
Rakúska a Slovenska

najvyššej úrovni, ako napr. plánovaná pracovná návšteva slovenského prezidenta Ivana Gašparoviča v marci 2014 vo Viedni.
Ako sa Vám páči život v Bratislave? Čo vám robí najväčšiu ra-

November sa niesol okrem osláv výročia našej
„nežnej revolúcie“ aj v duchu osláv 20. výročia
diplomatických vzťahov Slovenska s našou
susedskou krajinou – Rakúskom. Oslavy vyvrcholili
slávnostným koncertom v bratislavskej Redute,
ktorý sa konal 7. novembra 2013.

dosť a čo Vám chýba v našom hlavnom meste?
Moja rodina a ja sa cítime v Bratislave veľmi dobre. Bratislava je nie
veľmi veľké, prehľadné mesto, ktoré ponúka všetky možnosti a vymoženosti hlavného mesta. A to siaha cez kultúrny život až po športové možnosti. Okrem toho je práca v takej dynamickej susednej krajine veľmi zaujímavá. V podstate mi v Bratislave nič nechýba. V iných
destináciách možno nám Rakúsko možno trochu chýba, ale tu v Bratislave môžeme byť v Rakúsku behom niekoľkých minút. Na základe

Podujatie sa mohlo uskutočniť iba vďaka podpore viacerých partnerov,

takýchto malých vzdialeností sa človek ani nedostane do tej polohy,

medzi ktorými nechýbal ani Baumit, ako dlhoročný a aktívny člen Slo-

že by mu Rakúsko chýbalo.

vensko-rakúskej obchodnej komory a zároveň úspešná slovenská firma,
ktorá má rakúsku materskú spoločnosť. Pozvaní boli najmä zástupcovia diplomatických úradov, zástupcovia firiem s rakúskou účasťou, ale
aj široký okruh ľudí z oblasti kultúry a spoločenského života na Slovensku. Reduta doslova „praskala vo švíkoch“, čo organizátorov slávnostného podujatia zaiste potešilo, ale aj spôsobilo niekoľko vrások na tvári
pri zabezpečovaní organizácie večera. Na slávnostnom koncerte zaznel
Koncert č. 4 G-Dur, Op. 58 a Symfónia č. 7 A-Dur, Op. 92 od Ludwiga
van Beethovena v podaní Bruno Walter Symphony Orchestra pod dirigentskou taktovkou Jacka Martina Händlera, s mladým talentovaným
sólistom Stefanom Stroissnigom na klavíri, ktorý si napriek svojmu mladému veku hneď získal sympatie celého publika. Pri príležitosti osláv 20.
výročia diplomatických vzťahov s Rakúskom sme položili aj my niekoľko otázok tomu najpovolanejšiemu, ktorým nebol nik iný ako veľvyslanec Rakúska na Slovensku, pán Dr. Josef Markus Wuketich.

Ako hodnotíte rakúsko-slovenské vzťahy po dvadsiatich rokoch
diplomatických vzťahov?
Od vzniku samostatného Slovenska pred dvadsiatimi rokmi nabrali naše
vzťahy nepredvídateľný rozvoj. Dopravná štruktúra sa podstatne zlepšila. Obidve naše hlavné mestá sú dobre prepojené diaľnicou, dobrým
vlakovým spojením a dokonca aj vodnou cestou. Už krátky čas po páde
železnej opony sa rakúske hospodárstvo začalo angažovať aj na území
dnešného Slovenska a tak taktiež prispelo k prosperite vašej krajiny. Rakúsko je druhým najväčším investorom v tejto krajine. Vo viac ako 2 000
dcérskych firmách rakúskych podnikov našlo prácu okolo 40 000 ľudí.
Okrem toho sa naše krajiny stali mimoriadne dôležitými obchodnými
partnermi. Za posledných 20 rokov vzniklo medzi Rakúskom a Slovenskom nespočetné množstvo medziľudských kontaktov. Dnes spája Rakúsko a Slovensko pevné partnerstvo a skutočné priateľstvo.
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Bohatá
jazzová
jeseň!
Na Slovensku máme v súčasnej dobe stabilizovaný
počet jazzových festivalov. Pre niekoho je ich málo,
pre iných až veľa. Faktom však je, že festival
Bratislavské jazzové dni (BJD) oslavuje budúci rok
významné jubileum – 40. výročie a jasne kraľuje
slovenským jazzovým festivalom. A tento 39., ktorý
skončil iba pred pár dňami, bol jedným z najkvalitnejšie obsadených. Košický festival Jazz For Sale je
druhým najstaším slovenským jazzovým festivalom
a tento rok otvoril svoje brány už po 23. raz, Jazz
Prešov oslávil tohto roku 22. výročie a Medzinárodný
jazzový festival Košice sa konal tohto roku už po
19. krát.

tvorbe vážnu hudbu, world music s prvkami jazzu a popu a boli najväčším príjemným prekvapením festivalu.
Pre nás je však podstatné, že v rámci medzinárodnej prehliadky sa nestratili ani naši jazzmani!
Martin Uherek Quartet hrá v čistej podobe be bop svetových majstrov a darí sa mu to na výbornú. Nikolaj Nikitin Quintet priniesol na festival hudbu už svojho tretieho albumu, ktorý tam aj pokrstili, a Štefan Pišta Bartuš čoraz viac spolupracuje s renomovanými zahraničnými jazzmanmi
– talianskym klaviristom Antoniom Faraom, americkým saxofonistom Andy Middletonom či
srbským bubeníkom Vladimirom Kostadinovičom – pri svojich autorských skladbách.
Na záver môžeme konštatovať, že naši mladí slovenskí jazzmani sa môžu smelo postaviť so
svojimi európskymi či americkými kolegami bok po boku v jednom zoskupení a nebudú hrať
druhé husle. A to hlavne nielen interpretačne, ale i autorsky. A to je jediná cesta, ako zaujať poslucháča v zahraničí – svojimi vlastnýmíi skladbami!

Text a foto: Patrick Španko
www.skjazz.sk

V našej metropole sme privítali dvoch svetových saxofonistov – Joshua
Redmana a Chris Pottera, so svojimi skupinami. V jazze to nie je ako
v atletike – kto dobehne do cieľa prvý, tak je najlepší. Ale Joshua a Chris
podľa rôznych ankiet i odborných rebríčkov, patria jednoznačne medzi prvých päť svetových saxofonistov už niekoľko rokov. Mnohí by však
u nás uvítali i Sonnyho Rollinsa či Branforda Marsalisa a zaručene by sme
mohli spomenúť i ďalšie mená, ktorí svojou majstrovskou hrou tešia naše
duše.
Nedávno skončený festival BJD predstavil slovenskému poslucháčovi aj
dve nová tváre vokálneho jazzu. José James je podľa svetovej kritiky spevákom pre hip hopovú generáciu a Bilal, obidvaja sú z USA, štartuje z r’n’b
a má presahy do jazzu a soulu. Obidvaja boli pre našinca veľkou neznámou
pred svojími vystúpeniami na BJD.
Na „jazzákoch“ však každoročne niekto prekvapí a je tzv. čiernym koňom
festivalu – tento rok by som označil takto až dve formácie. Prvá je z Francúzska – Guillaume Perret & The Electric Epic – a druhá z Maďarska –
Amadinda. Pokiaľ Francúzi spájajú moderný jazz s progresívnym rockom
a heavy metalovou energiou, Maďari spájajú vo svojej čisto perkusívnej
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Baumit
bodoval na
JAGA Cup 2013

Baumit
Woman
Cup 2013

Futbalový turnaj JAGA CUP 2013 konaný 22. 8. 2013 zorganizovalo vydavateľstvo JAGA už po

Už 4. ročník obľúbenej ženskej súťaže v bowlingu „Baumit Woman Cup 2013“ sa konal

trinásty raz a dnes sa už považuje za prestížne športové stretnutie mužstiev prvej stavbárskej

22. 11. 2013 v bratislavskom Národnom bowlingovom centre. O súťaž je veľký záujem, kaž-

ligy. Na štadióne v Pezinku sa stretli družstvá spoločností Baumit, KM Beta, Knauf Insulation,

doročne sa na nej zúčastní najmenej 50 žien zo stavebnín bratislavského regiónu. Do hry išli aj

Porfix, Wienerberger slovenské tehelne, Ústav stavebnej ekonomiky a družstvo vydavateľstva

v tomto roku s veľkým nasadením a zodpovednosťou, ktorá preverila ich športovú zručnosť

JAGA. Mužstvá boli rozdelené do 2 skupín, z každej skupiny neskôr postúpili najlepší do bojov

a presnosť. Na začiatku turnaja si každý tím zvolil svoju obľúbenú farbu trička. Súťažili 5-člen-

o prvenstvo. Tento rok si víťazstvo z turnaja odnieslo družstvo spoločnosti Knauf Insulation, druhé

né tímy, spolu bolo 8 tímov, ktoré mali svoje mená, pričom prítomným dámam nechýbala kre-

bolo družstvo Ústav stavebnej ekonomiky, na treťom mieste sa umiestnilo družstvo Baumit.

ativita pri tvorbe názvu tímu. Súťažili družstvá aj jednotlivci.

O výbornú atmosféru sa svojím slovom i vtipom postaral už po niekoľkýkrát moderátor Slávo

Tu sú výsledky večerného zápolenia:

Jurko.

Text a foto: Jaga

Víťazky - družstvá:
1. miesto: Červené lienky – v zelených tričkách: K. Biliková, V. Martinkovičová, J. Škorvagová, G. Sabová zo Stavmatu In Bratislava, a B. Ščepková z Ragusa Build, Malacky
2. miesto: Fasa baby – v čiernych tričkách: M. Hazlingerová, M. Jurkáčková zo stavebnín
Fasádička a A. Menclová, K. Maderová, I. Maderová zo Stavmix Plus
3. miesto: Presporáčky – v modrých tričkách: M. Baničová, M. Ištvancová, M. Čivreová,
E. Haršányiová, O. Mikuličková zo stavebnín Prespor.
Víťazky - jednotlivkyne:
1. miesto: I. Škerková zo stavebnín Stavmix
2. miesto: M. Hazlingerová zo stavebnín Fasádička
3. miesto: M. Baničová zo stavebnín Prespor
Počas večera panovala veselá a uvoľnená nálada a zástupkyne nežného pohlavia sa už teraz
tešia na budúcoročný Baumit Woman Cup.
Text: Daniela Čachanová
Foto: Baumit
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Baumit World

Správy zo
sveta Baumit

Turecko

Turecko stavia na myšlienky
s budúcnosťou
V pôsobivom prostredí jazera Sapanca južne od Istanbulu sa
prednedávnom konalo stretnutie obchodných partnerov a obchodníkov Baumit Turecko. Heslom tohto stretnutia bolo
„Myšlienky s budúcnosťou“ a zúčastnilo sa ho sto zástupcov
52 obchodníkov z celého Turecka.

Slovensko

Exkurzia študentov
a pedagógov Fakulty
architektúry STU
Keď prejavili zástupcovia Fakulty architektúry STU v Bratislave
záujem o návštevu nášho výrobného závodu, veľmi sme sa
potešili. Je to pre nás dobrá správa, ak sa už študenti architektúry zaujímajú o našu spoločnosť a naše produkty. Preto sme im

Čína

pripravili v deň exkurzie 24. 10. 2013 v Rohožníku zaujímavý pro-

Leví tanec na počesť
položenia základného
kameňa

gram. Po príchode a privítaní produktová manažérka Petra
Chebenová

predstavila

naše

najdôležitejšie

výrobky.

Podrobnejšie sa venovala novinkám, ktoré sú na trhu krátko, no
napriek tomu sú úspešné. Ako príklad uvediem nový systém farebných odtieňov Life, samočistiacu fasádnu omietku Baumit
Nanopor, či lepiacu kotvu Baumit Startrack. Nakoľko sme hrdí na

Marco Polo ho navštívil v roku 1276 a považoval za veľkolepé toto
kanálmi popretkávané mesto v pobrežnej provincii Jiangsu, ktoré je nie-

V hoteli Güral Sapanca Wellness & Convention Hotel Batuhan

históriu a tradíciu firmy, dozvedeli sa študenti a ich učitelia z úst

kedy nazývané aj „Benátkami Východu“. Už vtedy bolo Suzhou obchod-

Besler, konateľ Baumit Turecko, predniesol úvodnú reč, v ktorej

personálneho manažéra Petra Tomascha aj niekoľko faktov

ným a remeselným centrom. Dodnes je lídrom vo výrobe hodvábu

prezentoval celkové hodnotenie obchodného roka 2012 a sú-

a údajov o vývoji a postavení firmy v Európe a vo svete. Venoval

a v období modernej Číny sa stalo špičkovým technologicko-priemys-

časne podrobne informoval o plánoch a cieľoch na tento rok.

sa aj našej filozofii a hodnotám, ktoré ovplyvňujú naše konanie

elným centrom. Od roku 1985 je Suzhou špeciálnou ekonomickou zó-

Vedúci závodu Jason Xiong; konateľ Baumit Čína Uwe Müchow; riaditeľ Baumit
Alfred Gsandtner; oblastný manažér pre Čínu Fritz Six; vláda mesta Pingwang,
viceriaditeľ Zhu Yun Gen; starosta mesta Pingwang Wu Gui Quan; vedúci ekonomického centra mesta Pingwang Fang Xian Shi; vedúci investičného centra mesta Pingwang Qin Wen Yi.

v každodennom kontakte so zákazníkmi, partnermi a sú
Besler oznámil, že Baumit má vyššie ciele než len nárast

súčasťou firemnej kultúry. Po ľahkom a zdravom občerstvení

očakávaný vo zvyšku odvetvia – výsledok vydareného syner-

pokračovala exkurzia praktickou časťou. Pri ukážkach našej ab-

gického efektu. Potom produktový manažér Hüseyin Ünlüyol

solútnej novinky CreativTop sa prejavil zvýšený záujem študentov,

4-miliónovom meste (celá metropolitná oblasť má 11 miliónov

informoval o nových produktoch Baumit pre Turecko. Včas

ale aj pedagógov o úplne nové kreatívne techniky stvárnenia

obyvateľov), aby sa po 28 európskych štátoch stal úspešným aj v prvej

pred stavebným veľtrhom obchodníci dostali podrobné infor-

fasád. Budúci aj súčasní architekti boli nadšení takmer neob-

ázijskej krajine a tým aj skutočným svetovým hráčom.

mácie o nových farbách Baumit Artline a produktoch Baumit

medzenými možnosťami, ktoré nové materiály pre architektov

CreativTop a ich nekonečných možnostiach pre kreatívnu

a investorov prinášajú.

úpravu fasád.

Poslednú časť exkurzie – prehliadku výrobného závodu sme –

nou.
Čo by teda bolo pre podnik ako Baumit lepšie, ako usídliť sa v tomto

21. apríla začali stavebné práce na závode na výrobu suchej malty

Tým sa závod stane jedným z najväčších výrobcov omietky a malty

v Suzhou tradičným prvým výkopom rýľom. Riaditeľ Baumit zodpoved-

v okolí Žltého mora. Lokalita závodu sa nachádza priamo medzi jed-

ný za medzinárodné vzťahy Alfred Gsandtner, oblastný manažér Fritz

ným kanálom a diaľnicou 318. Tým sa ponúka možnosť prepravy po

Vrcholom stretnutia bolo odovzdávanie ocenení Baumit. Ob-

flexné vesty a nasadili si pracovné prilby. Bezpečnosť je vždy na

Six, výkonný riaditeľ Baumit Čína Uwe Münchow a architekti

vode i po súši. Navyše len 90 kilometrov od vznikajúceho závodu sa

chodníci, ktorí boli medzi najlepšími troma v kategóriách Spra-

prvom mieste. Ani dámy neprotestovali, nakoniec nebolo prečo,

a predstavitelia vlády sledovali typickú čínsku otváraciu ceremóniu:

nachádza šanghajské letisko Hongqiao, čo bude istotne veľmi nápo-

covatelia a veľ koobchodníci a ktorí dosiahli najväčšie objemy

lebo všetci dostali vesty aj prilby v rovnakých farbách.

tradičný „leví tanec“, ktorý slúži na zahnanie zlých duchov a symbolizuje

mocné pre stretnutia so zákazníkmi.

pri lepidlách na obkladačky, strojových omietoka dekoratív-

Na záver sme sa so študentmi a ich pedagógmi rozlúčili,

šťastnú a dlhotrvajúcu budúcnosť. Už do konca tohto roka by mal zá-

nych omietok, získali certifikát. Po odovzdaní ocenení

poďakovali za pozornosť a vyslovili prianie, aby nám zostali verní,

vod naštartovať s výrobnou kapacitou viac ako 100 000 ton suchých

k ďalšiemu vzájomnému spoznávaniu sa prispela slávnostná

lebo my máme pre nich „Myšlienky s budúcnosťou.“

maltových zmesí a prevziať tak zásobovanie celej provincie Jiangsu až

večera.

zahájili malou módnou prehliadkou. Všetci účastníci si obliekli re-

42
International

Text: Peter Tomasch
Foto: Baumit

po šanghajský okres Wujiang.
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Baumit
CreativTop
Nekonečné
možnosti
pre fasádu

Baumit CreativTop: Individuálna a kreatívna fasáda

Kto oceňuje neobmedzené možnosti legendárneho systému farieb Baumit Life, bude nadšený produktovým radom Baumit CreativTop, pretože táto rozmanitá vrchná omietka sa dá zafarbiť a kreatívne
kombinovať v 758 možných odtieňoch. Fantázii sa teda žiadne medze nekladú. Nový produktový rad
Baumit CreativTop otvára nekonečné možnosti pre úpravu fasád. Predovšetkým pre kontaktné
tepelnoizolačné systémy Baumit vznikajú doteraz netušené možnosti štruktúrovania.

n Individuálne štruktúry a povrchy
n Kreatívne, pestré a jedinečné
n Nekonečné možnosti úprav

Myšlienky s budúcnosťou.

