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Zaostrené na fasády

teší ma, že ste k  nám opäť raz nazreli, aby ste sa informovali o  vývoji 

v našej spoločnosti.

vďaka eurovoľbám bola európa v poslednom období opäť veľkou témou. 

nech už je stanovisko k politickému systému únie akékoľvek, jedno je isté 

- ekonomika potrebuje európu. platí to aj naopak, ak má európa vôbec 

existovať, tak iba na základe rozkvitajúcej ekonomiky.

Sme hrdí na to, že je spoločnosť Baumit zastúpená vo väčšine európ-

skych krajín. aj preto sme našu pozornosť v aktuálnom čisle venovali jed-

nej „novšej“ krajine - Čiernej hore. K téme európa patrí aj zlúčenie nám 

známej súťaže „Fasáda roka“, ktorá prebieha v jednotlivých krajinách do 

celoeurópskej súťaže Life challenge 66 – súťaže Baumit tímov o najkrajšiu 

európsku Fasádu roka 2014. Jednu z hlavných cien 1. ročníka tejto pre-

stížnej súťaže sme si zo slávnostného galavečera vo viedni priniesli 

domov na Slovensko. získané ocenenie si vážime a teší nás o to viac, že 

prišlo v čase, kedy oslavuje 20. výročie spoločnosti Baumit na Slovensku.

a nakoniec by som vás chcel zvlášť upozorniť na článok o novej technoló-

gii „cool colors“, ktorá posúva oblasť farebného riešenia fasády o veľký 

kus dopredu. zavedenie pigmentov novej generácie tzv. „cool pigments“ 

výrazne prispelo k zvýšeniu bezpečnosti a funkčnosti zateplených fasád 

pri použití tmavých a  sýtych trendových odtieňov Baumit Life aj veľko-

plošne, čo v  minulosti kvôli prílišnému prehrievaniu povrchu nebolo 

možné. 

prajem vám príjemné čítanie.

Ľuboš Fussek  Baumit Slovensko

Milé čitateľky 
a milí čitatelia,
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pre Baumit NanoporTop od spoločnosti Baumit to znamená, 

že povrch má štruktúru s nanopórmi. nanopóry sú také drob-

né, že sa v nich čiastočky špiny usádzajú len veľmi ťažko.

a aj tých zopár, ktoré to zvládnu, sa uvoľní z fasády vplyvom 

slnka, dažďa a vetra.

Na trh prichádza nový  Nanopor 
photokat:

Domy v Európe    
     sa usmievajú 

Návrat klasickej fasády

Dom je projektom pre generácie, fasády majú byť moderné, 

avšak aj s  dlhou životnosťou. So sklom a  betónom rýchlo 

narazíte na hranice ich možností. pretože betón vyzerá vždy 

rovnako a sklo a kov relatívne rýchlo podliehajú poveternost-

ným vplyvom a len ťažko sa vymieňajú.

omietkové fasády majú výhodu nadčasovosti, flexibility a jed-

noduchej obnovy. a, samozrejme, je tu ešte aj program proti 

znečisteniu, ktorý uviedla spoločnosť Baumit na trh už v roku 

2006 a ktorý výrazne predlžuje životnosť fasády. použitím na-

notechnológie sa podarilo vyvinúť fasádnu omietku 

s vlastnosťami, ktoré chránia povrch pred znečistením.

Zázrak techniky

S techonlógiou NanoporTop prenikli experti z výskumu a vý-

voja spoločnosti Baumit hlboko do sveta modernej nanotech-

nológie. nano znamená „trpaslík“ a  chápe sa pod tým 

najdrobnejšia mierka v štruktúre hmoty s rádovou veľkosťou 

stomiliardiny metra. Je to tá hraničná oblasť, kde sa povrchy 

stávajú voči objemovým vlastnostiam materiálu stále 

dôležitejšie a kde sa stále viac vyskytujú kvantovo-fyzikálne 

efekty.

Ak niektorá fasáda obzvlášť svieti, môžete si byť istí, že je na nej Nanopor photokat.

Čistá fasáda

vďaka svetlu, vlhkosti vzduchu a vetru
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Stredobod: Trvalá udržateľnosť

Čo znamená trvalá udržateľnosť? chápe sa pod tým pokrytie ak-

tuálnych potrieb, ktoré neohrozí zásobovanie iných generácií 

a nepoškodí človeka a životné prostredie dnes ani v budúcnosti.

o trvalú udržateľnosť sa ľudia zaujímali už na počiatku priemysel-

nej revolúcie, keď v anglicku rozmýšľali o tom, ako dlho vystačia 

zásoby uhlia na prevádzku rýchlo rastúceho počtu parných strojov.

v nasledujúcich storočiach boli vedené diskusie o kapacite -zems-

kých zdrojov a o alternatívach a už na začiatku 20. storočia bola 

Keď 11. marca 2011 vo Fukušime na severovýchodnom pobreží Japonska pustošilo 
tsunami a zničilo aj atómovú elektráreň Daiichi, bol to veľký šok.

celá európa bola šokovaná. nemecko reagovalo najintenzívnejšie. 

Už 30. júna Spolkový snem s veľkou väčšinou rozhodol o ukončení 

využívania jadrovej energie do roku 2022. švajčiarsko nariadilo, že 

sa nesmú stavať žiadne nové atómové elektrárne. v oboch kraji-

nách sa súčasne zaviedlo zrýchlenie prechodu na obnoviteľné 

zdroje energie (tzv. energiewende).

energiewende je pojem – už celé stáročia je na programe ekonó-

mov a politikov. v podstate je to realizácia trvalo udržateľného zá-

sobovania energiou v oblasti elektrickej energie, tepla a mobility.

Magazín pre našich partnerov a priateľov 1/144

Anti-Aging pre fasádu

Denné svetlo aktivuje fotokatalyzátor obsiahnutý v  omietke. 

ten reaguje s vodou a kyslíkom a odstrelí čiastočky špiny usa-

dené na povrchu. Slnko umožní rýchlejšie vysušenie plochy 

a  uvoľní prvé čiastočky špiny, ako sú riasy a  huby. Dážď 

čiastočky špiny zmyje, pretože sa nedokážu uchytiť na hlad-

kom povrchu. a  fotokatalyzátor obsiahnutý vo fasáde sa 

počas tohto procesu nespotrebováva. výsledkom je povrch 

odolný voči špine, ktorý ostáva trvalo pekný.

Spojením skúseností zbieraných celé desaťročia v oblasti te-

pelnej izolácie s  novo vyvinutými produktmi v  oblasti nano-

technológie a  fotokatalýzy zaručuje Baumit svojim zákazní-

kom nadčasové fasády spojené so špičkovou technológiou. 

K tomu sa pridáva ešte aj skutočnosť, že vašej individualite sa 

nekladú žiadne hranice, pretože Baumit Nanopor photokat 

existuje v 654 farebných odtieňoch a rôznych zrnitostiach.

Samočistenie silou svetla

Lepšie je nepriateľom dobrého. preto sa inžinieri spoločnosti 

Baumit činili a  začiatkom roka priniesli s  Baumit Nanopor 

photokat na fasádny trh ultimatívny produkt.

nový katalyzátor pritom okrem nanoštruktúry využíva pre 

efekt samočistenia silu svetla. Baumit Nanopor photokat 

ponúka teraz so samočistením pomocou fotokatalýzy 

dodatočnú aktívnu ochranu pred organickým znečistením, 

ktoré sa uvoľňuje pomocou vlhkosti vzduchu a dažďa. to zna-

mená žiarivo krásnu fasádu a trvalú čistotu – teda zachovanie 

hodnoty a bezúdržbovosť na dlhé časové obdobie.

  Najlepšia energia
je nespotrebovaná 
      energia

K téme prechodu na obnoviteľné zdroje energie v Nemecku:

Bežná fasáda Fasáda s nanopórmi Bežná omietka NanoporTop

Povrch bežnej fasádnej omietky 
uľahčuje usádzanie čiastočiek špiny.

Mikroskopicky hladký povrch Baumit 
NanoporTop s fotokatalyzátorom 
sťažuje usádzanie čiastočiek špiny.
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napríklad podporovaná energia z veterných mlynov.

v  súčasnosti sa trvalá udržateľnosť opiera o  obidva piliere - 

obnoviteľnú energiu a energetickú efektívnosť. K obnoviteľným 

energiám ako takým, ktorých zásoby sa nemôžu minúť ako pri 

uhlí a  rope, patria z  neživej prírody Slnko, vietor, vodná sila 

a  zemské teplo, zo živej prírody bioenergia z  rastlín a  orga-

nických odpadov.

Dve formy energetickej efektívnosti

energetická efektívnosť naproti tomu znamená na jednej strane 

starostlivé zaobchádzanie s každým druhom energie. to 

znamená: Jednotlivec zmení svoje každodenné 

správanie tak, aby spotreboval menej ener-

gie alebo dokonca žiadnu. napríklad 

môže menej jazdiť autom, menej kúriť, 

nedávať prístroje do pohotovostného 

režimu, obmedziť svoju spotrebu teplej vody a oveľa viac. toto 

sa nazýva šetrenie energiou.

na druhej strane zahŕňa energetická efektívnosť vytváranie 

infraštruktúry, teda hardvéru, ktorý sa postará o to, aby už od 

počiatku bolo potrebné menej energie. toto sa nazýva tech-

nické zvyšovanie efektívnosti. Dobrým príkladom tu je prechod 

od žiaroviek cez energeticky úsporné žiarovky až k LeD techno-

lógii. LeD-ky potrebujú na produkciu rovnakého množstva svet-

la iba zlomok elektrickej energie žiaroviek a ich škodlivosť pre 

človeka a  životné prostredie je nižšia ako pri energeticky 

úsporných žiarovkách, ktoré obsahujú zdraviu škodlivú ortuť.

Jedným z najdôležitejších kandidátov efektívnosti je oblasť bý-

vania (a práce) v budovách. ekonomicky realizovateľný poten-

ciál úspory pre celkovú spotrebu pomocou zvyšovania efektív-

nosti v domácnostiach, výrobných závodoch a kancelárskych 

budovách sa pritom odhaduje obdivuhodne vysoko, mohla by 

to byť až jedna tretina. v mnohých prípadoch, hlavne v súkrom-

ných domácnostiach by mali byť úspory ešte vyššie, asi 50 % 

pri celkovej spotrebe a ešte vyššie hodnoty, až viac ako 90 % 

napríklad pri kúrení. a tu prichádza, samozrejme,  na scénu te-

pelná izolácia. pretože lepšia izolácia znamená menej kúrenia.

Kto to má zaplatiť, kto má tak veľa peňazí?

hlavným súčasným problémom prechodu na obnoviteľné zdro-

je, teda tzv. energiewende, nie je technické hľadisko, ale kon-

krétne financovanie.

známy podnikateľský poradca, vedec a publicista profesor Utz 

claassen si o  svojej krajine myslí: „nemáme energiewende – 

máme oznámenie energiewende. Každý chce energiewende, 

ale náklady vo výške 1000 miliárd eUr (to je 12 000 eUr na jed-

ného občana), ktoré odhadol bývalý minister životného prostre-

dia peter altmaier, nechce nikto zaplatiť. Koniec koncov bude 

energiewende financovaná dvoma cestami, cez energetických 

zákazníkov a daňových poplatníkov, teda nás všetkých.“

Daniele ganser, ktorý na Univerzite St. gallen skúma me-

dzinárodnú energetickú politiku, pridáva globálny pohľad. 

neuveriteľný energetický hlad sveta s dennou spotrebou ropy 

88 miliónov barelov (1 barel = 159 litrov) podľa neho vedie k to-

mu, že náklady na škody spôsobené klimatickými zmenami sa 

odhadujú výrazne vyššie ako náklady kalkulované v  jedno-

tlivých krajinách pre prechod na obnoviteľné zdroje. podľa jeho 

názoru sú všetky obnoviteľné energetické nosiče sľubnými 

úspešnými alternatívami ropy, plynu, uhlia a atómovej energie. 

a  špeciálny význam pripisuje zvyšovaniu efektivity, ako na-

príklad pomocou tepelnej izolácie – úplne v  zmysle hesla 

„najlepšia energia je nespotrebovaná energia“.

Baumit je so svojou filozofiou tepelnej izolácie na správnej ces-

te: opatrenia, ako energeticky úsporné vybavenie stavieb, sú 

dôležitým príspevkom, ktoré jednotlivec alebo podnik síce fi-

nancuje, ktoré však následne ušetria náklady na energie. vo 

väčšine prípadov je to minimálne hra s nulovým súčtom, ale dl-

hodobo sa dosahujú významné úspory. Každý za seba a všetci 

spolu za energetickú transformáciu! tak sa to dá.

Prof. Dr. Utz Claassen*

Manažér, podnikový porad-

ca a  autor knihy Utz Claas-

sen, ročník 1963, je špičkový 

manažér, podnikový porad-

ca, podnikateľ, vedec, autor 

a  publicista. Od roku 1994 

do roku 1997 bol finančným 

riaditeľom spoločnosti Seat 

S.A. v  Barcelone. V  roku 

1997 prevzal úlohu predse-

du predstavenstva spoločnosti Sartorius AG. 

Od roku 2003 do roku 2007 bol predsedom 

predstavenstva EnBW Energie Baden-Würt-

temberg AG. Claassen je okrem toho 

zakladateľom, väčšinovým akcionárom a pred-

sedom dozornej rady spoločnosti Syntellix AG. 

Okrem činnosti ako honorárny profesor na Ins-

titut für Controlling Univerzity Gottfrieda Wil-

helma Leibniza v  Hannoveri je Claassen aj 

veľvyslancom univerzity. Ako profesor pre ino-

vatívne vedenie podniku, manažment rizík 

a  vedomostný manažment sa angažuje aj na 

GISMA Business School. Claassena navyše 

sprevádza celý rad mandátov a čestných funk-

cií.

Dr. Daniele Ganser*

Dr.-Phil. Švajčiarsky historik, 

energetický a  mierový vý-

skumník. Švajčiarsky historik, 

špecialista na dejiny od roku 

1945 a medzinárodnú politiku. 

Vyučuje na Univerzite St. Gal-

len dejiny a  budúcnosť ener-

getických systémov a na Uni-

verzite v  Bazileji v  rámci 

postgraduálneho štúdia 

analýzy konfliktov pri celosvetovom boji o ropu. 

Zakladateľ a vedúci Swiss Institute for Peace 

and Energy Research (SIPER) v Bazileji. V ro-

koch 2001 - 2003 Senior Researcher v Think 

Tank Avenir Suisse v Zürichu. V rokoch 2003 - 

2006 Senior Researcher v Center for Security 

Studies (CSS) Konfederatívnej vysokej školy 

technickej (švajč. skratka ETH) v Zürichu.
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teplotách sa preto môžu viac prejaviť slabé miesta na zateple-

nej fasáde. z toho vyplýva zvýšené riziko poškodenia.

Fasádna omietka a  fasádne farby intenzívnych farebných 

odtieňov navyše starnú rýchlejšie ako svetlé. Majú sklon 

k blednutiu a zmene odtieňa, čo môže podstatne skrátiť (pri 

každej fasáde periodicky nutný) interval sanácie.

Riešenie: Nová štruktúra pigmentu

ako dôsledok týchto faktov vyvinuli inžinieri 

spoločnosti Baumit fasádne produkty so 

špeciálnymi pigmentmi, ktoré intenzívnejšie re-

flektujú slnečné svetlo a  rozsiahlejšie absorbujú 

infračervené žiarenie, ako to bolo možné doteraz: 

nové Baumit coolpigments.

produkty, ktoré sú opatrené Baumit coolpig-

ments, vedú k  nižšiemu prehrievaniu povrchu fasády. Čím 

menšie je tepelné zaťaženie tepelno - izolačného systému, 

tým vyššia je jeho životnosť. použitím Baumit coolpigments 

Výzva: tmavé farby

Kvalitná architektúra a  individuálne stvárnenie majú pri sta-

vaní vysokú prioritu. tmavé farby a veľké kontrasty sú v tren-

de. a je to tak dobre: prečo by nemali stavebníci 

a architekt vyjadriť svoje estetické cítenie?

Momentálne ale čierne povrchy absorbujú až 90 

percent svetelnej energie. v  dôsledku toho sa 

fasáda extrémne prehrieva, pretože iba 10 per-

cent tejto energie sa opäť odvádza do okolia.

tmavé povrchové vrstvy vo vonkajších priesto-

roch v dôsledku striedavého prehrievania a och-

ladzovania vplyvom rôzneho slnečného pôsobenia podliehajú 

vyšším tepelným napätiam ako svetlo sfarbené povrchy. 

v  dôsledku intenzívneho slnečného žiarenia a  vysokých 

vonkajších teplôt sa dosahuje takmer začiatok tavenia expan-

dovanej polystyrénovej peny.

(epS) – epS začína mäknúť cca pri teplote 80° c. pri vysokých 

Ako môžu domy  
	 	 	 	 ostať ‘	coolové

Baumit prezentuje novú technológiu farieb:

Aj tie najtmavšie a  najtrendovejšie farebné odtiene 
Baumit je možné teraz pomocou inovatívnych 
CoolPigments zrealizovať veľkoplošne na tepelnej 
izolácii alebo monolitickom múre. Pigmenty odrážajú 
veľkú časť slnečného svetla a znižujú tým povrchovú 
teplotu.
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Fasáda je tvárou domu. Tvary 
a štruktúry, materiály a farby mu 
dodávajú nezameniteľný charakter. 
Fasáda sa má súčasne osvedčiť aj 
v praktickom živote — má chrániť 
a izolovať, dlho vydržať a ľahko sa 
udržiavať
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Nová náuka o hodnotách detailne

pri fasádach s vonkajším kontaktným tepelnoizolačným sys-

témom je dôležité prehrievanie povrchu fasády. Doposiaľ 

používaný súčiniteľ svetlosti (hBW) však meria iba odrážanie 

viditeľného svetla. nová hodnota tSr (total Solar reflec-

tance) naproti tomu meria celkovú solárnu reflexiu, vrátane 

infračerveného a Uv žiarenia.

HBW – súčiniteľ svetlosti

Súčiniteľ svetlosti stanovuje, akú svetlosť má farba pre ľudské 

oko v porovnaní s čisto bielou (hBW 100) respektíve tmavo 

čiernou (hBW 0). Udáva, nakoľko je príslušný farebný odtieň 

vzdialený od čierneho alebo bieleho bodu.

v spojení so zosilneným armovaním je trvalo zaručená fasáda 

bez trhlín, pričom sa kreativite stavebníka nekladú žiadne hra-

nice. Môže si vyberať z kompletnej kolekcie Baumit Life s 888 

farebnými odtieňmi a  kombinovať ich podľa vlastných pred-

stáv. aj tie najtmavšie a najtrendovejšie farebné odtiene Bau-

mit Life je možné teraz pomocou inovatívnych coolpigments 

zrealizovať na zateplenej fasáde veľkoplošne.

Je to super, čo technikom spoločnosti Baumit opäť raz napad-

TSR - súčiniteľ celkovej slnečnej odrazivosti

Stupeň celkovej slnečnej odrazivosti, anglicky „total Solar re-

flectance“, sa udáva prostredníctvom hodnoty tSr. Čím 

vyššia je hodnota tSr, o to nižšie je tepelné nahrievanie po-

vrchov.

lo. Ďalšie sperfekcionalizovanie ich kontaktných tepelno-

izolačných systémov v spojitosti s vplyvom vysokých teplôt 

a slnečného žiarenia. pre dlhú životnosť a veľkorysé stvárne-

nie fasád.
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rópskych krajín a nominovali ich do medzinárodnej komisie pre po-

sudzovanie fasád.

Architekti nemuseli bezpodmienečne pracovať prevažne s kontakt-

ným tepelnoizolačným systémom, mohlo to byť aj sklo, železobe-

tón alebo drevo. Dôležité bolo iba, prijať výzvu na stvárnenie omiet-

nutých fasád a vložiť do nich celú svoju kreativitu.

Títo architekti hlasovali online za svojich favoritov. V každej kategó-

rii bol 12. júna 2014 vo Viedni vybraný definitívny víťaz. Výsledky 

boli vyhlásené na slávnostnom galavečere v ten istý deň. Víťazi, všet-

ky prihlásené objekty, ako aj porota budú predstavení v podobe 

knižného vydania.

Verejné hlasovanie – váš názor je pre nás dôležitý

Baumit sa nezaujíma iba o názor odbornej komisie, ale aj o to, ako 

sa fasády páčia zákazníkom spoločnosti Baumit a verejnosti. Preto 

mal každý záujemca možnosť na domovskej stránke spoločnosti 

Baumit (http://challenge.baumit.com) odovzdať svoje hodnotenie.

sickou alebo zmiešanou technikou omietania v rámci súťaže „Fasá-

da roka“. Podnetom pre účasť na súťaži bolo umelecké uznanie, zvý-

šená trhová hodnota víťaza a od krajiny po krajinu rôzne, zaujímavé 

peňažné a vecné ceny.

Nakoniec sme prišli na nápad, spojiť národné súťaže do jednej me-

dzinárodnej, a to aj s ohľadom na stále intenzívnejšie sa zrastajúcu 

Európu.

Výsledkom je Life Challenge 66: Združuje všetky súťaže „Fasáda roka“- 

na spoločnej a ešte náročnejšej úrovni. V súťaži, ktorá sa koná každé 

dva roky, vyzýva Baumit k preskúmaniu tých fasád v celej Európe, 

ktoré sa majú oprávnene zalesknúť vo svetle reflektorov a majú byť 

ocenené. Tentokrát je päť súťažných kategórií: Rodinný a bytový dom, 

Nebytový dom, Sanácia a Tepelná sanácia.

Prečo práve „66“?

Keď človek počuje alebo číta „66“, pomyslí si v prvom momente, že 

názov súťaže súvisí s rokom 1966 alebo americkou cestou 66.

Úplne mimo! Toto číslo vyjadruje fakt, že dve tretiny, teda 66 percent, 

fasádnej plochy poskytuje tvorivé možnosti stvárnenia pre produkty 

firmy Baumit. Myslíme si, že presne pri týchto 66 percentách je žia-

daná zvláštna nápaditosť. Omietky, štruktúry, farby, kombinácie s inými 

materiálmi ako sklo a betón – možné je všetko. Čím kreatívnejšie vy-

užitie materiálov, čím netradičnejšie koncepčné nápady, tým väčšie 

šance na výhru.

 

Ako sa posudzuje?

Jendotlivé tímy Baumit vybrali 15 renomovaných architektov z 15 eu-

Dnešná architektúra je často v oblasti fasády málo nápaditá. 

Hladké plochy, veľa skla a sem-tam zopár farebných akcentov 

— to sú stále sa opakujúce prvky stvárnenia. Zriedka sa využíva 

možnosť vytvoriť fasádu pomocou fantázie, remeselnej zručnos-

ti za rozumnú cenu. Čoraz viac upadajú do zabudnutia omiet-

kové štruktúry - od jemnej po hrubú, so zaobleným až ostrým 

zrnom - v kombinácii s rôznymi technikami omietania, ktoré pred-

tým poznal a dokázal urobiť každý remeselník. Ak pozorujeme 

stavby do polovice 20. storočia, boli nápaditejšie: Fasáda bola 

tvárou domu a odrážala ducha stavebníka. A pritom sa práve 

dnes dajú pomocou moderných materiálov a techník v oblasti 

štruktúry a farby, ktoré sú k dispozícii, modelovať jedinečné po-

vrchy fasád.

Jedna Európa – jedna súťaž

Táto situácia viedla k tomu, že sme sa rozhodli, v krajinách so 

zastúpením spoločnosti Baumit, spomínané vedomosti oživiť. 

A to vyznamenaním obzvlášť vydarených, aktuálnych fasád s kla-

Medzinárodná odborná porota 2014:
pätnásť starostlivo vybraných architektov

•	 Tina Arndt 

 Architektick Zürich, Švajčiarsko

•	 Balázs Szoják 

 Szoják and Partner Ltd, Budapešť, Maďarsko

•	 Fedoristov Alexei Fedorovich 

 Design company Alexei Fedoristov Vitebsk, 

 Bielorusko

•	 Alexis Vikelas 

 I. & A. Vikelas & Associate Architects, Atény,  

 Grécko

•	 Radu Teaca 

 Artline srl, Bukurešť, Rumunsko

•	 Hasan Ćemalović 

 Ćema doo Sarajevo, Bosna

•	 Tihomir Kazakov 

 Stephen George International, Sofia, 

 Bulharsko

•	 Enrique Alvarez-Sala Walther 

 Rubio&Alvarez-Sala, Madrid, Španielsko

•	 Andrea Bacová 

 Fakulta architektúry STU Bratislava, 

 Slovensko

•	 Petr Dvořák 

 Fakulta architektúry , Praha, Česká republika

•	 Armin D. Rogall 

 Odborná vysoká škola, Dortmund, Nemecko

•	 Robert Konieczny 

 KWK Promes Robert Konieczny, Poľsko

•	 Kerem Erginoğlu 

 Erginoğlu & Çalışlar Mimarlık, Turecko

 Andreas Krainer 

 Architekt Krainer ZT GmbH,  Rakúsko

•	 Michele Gortan 

 Studio Gortan, Taliansko
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Baumit Slovensko:

Prvá európska súťaž o najkrajšiu fasádu

Značka Baumit pôsobí v súčasnosti vo viac ako 30-tich krajinách Európy. 

Už dlhšie sa uvažovalo, ako v týchto krajinách sprístupniť širokej verej-

nosti široké know-how a skúsenosti z oblasti stvárnenia fasád. Vo viace-

rých krajinách (Česká republika, Poľsko, Slovensko a i.) prebieha už via-

cero rokov súťaž o  najkrajšiu fasádu – Fasáda roka. Myšlienka tejto 

súťaže bola prenesená do konceptu medzinárodnej súťaže Baumit Life 

Challenge 66, ktorá bola po prvýkrát vyhlásená v tomto roku. 

Prečo Life Challenge „66“?

Dve tretiny – alebo 66 % – fasádnych plôch bežných stavieb ponúka 

možnosti architektonického stvárnenia pomocou najrôznejších produk-

tov, či už sú to prefarbené tenkovrstvové omietky, tepelnoizolačné systé-

my, či špeciálne sanačné systémy pri historických budovách. Cieľom sú-

ťaže Life Challenge 66 je ukázať kreatívny potenciál, ktorý v sebe skrýva 

použitie omietok, štruktúr, farieb a ich kombinácia s inými materiálmi.

Medzinárodná súťaž Baumit tímov o najkrajšiu 
európsku Fasádu roka 2014 pozná svojich víťazov. 
Na slávnostnom galavečere vo viedenskom Múzeu 
úžitkového umenia (MAK Wien) boli 12. júna 
vyhlásené výsledky 1. ročníka tejto prestížnej 
súťaže. Jednu z cien si odniesli aj zástupcovia 
Baumit Slovensko.

Text:

Tomáš Sepp

Foto: 

Baumit

Life Challenge 66
        pozná	víťazov!

‚

Kategória	Renovácia	historických	objektov
Kulturpark Košice, Slovensko

Architekt: Ing. arch. Irakli Eristavi, zerozero architekti

Lokalita: Košice, Slovensko

Rok realizácie: 2013

Realizátor: Metrostav Slovakia, a.s. 

Investor: Mesto Košice
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Neuveriteľných 237 objektov z 21 krajín a 30 finalistov 

Do konca februára 2014 bolo prihlásených do 5 súťažných kategórií (Ro-

dinný dom, Bytový dom, Nebytová stavba, Termická sanácia a Renovácia 

historických objektov) spolu 237 objektov z 21 krajín. Prostredníctvom on-

-line hlasovania vybrala medzinárodná porota, zložená z 15 renomovaných 

architektov, 30 finalistov súťaže Life Challenge 66, ktoré pochádzajú z 13 

európskych krajín. Do finálovej 30-ky sa prebojoval aj Baumit Slovensko 

a reprezentovali ho až 4 nominácie. Slovensko zastupovala v odbornej po-

rote doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD. z Fakulty architektúry STU v Bar-

tislave.

Baumit Slovensko zabodovalo

Hneď v prvej ohlásenej kategórii Sanácia historických objektov si Baumit 

Slovensko odnieslo hlavnú cenu kategórie za projekt Kulturpark Košice od 

architekta Irakli Eristaviho za architektonického ateliéru zerozero Prešov. 

Víťazný objekt zastupovali na galavečere zástupcovia realizátora – spoloč-

nosti Metrostav Slovakia, a.s.: výrobno-technický riaditeľ Ing. Richard Mül-

ler a Ing. Pavol Duchoň z útvaru nákupu. Medzi nominovanými objektami 

zo Slovenska boli aj Bratislavský hrad (Archiktonický ateliér Bouda Masár 

architekti), administratívna budova BSP Solutions v Bratislave (Ing. arch. 

David Paluš) a Klinika Avelane v Nitre ( A.PRO, s.r.o.). Zo Slovenska sa  na 

podujatí zúčastnilo spolu 24 osôb – zástupcov nominovaných objektov a tí-

mu Baumit Slovensko. Nechýbali ani zástupcovia vybraných médií. Všet-

kým oceneným a nominovaným srdečne blahoželáme!

Peter Sziráczki, Baumit SK (regionálny vedúci predaja), Luboš Fussek, Baumit 

SK (riaditeľ), Andrea Bacová, FA STU Bratislava (členka medzinárodnej poro-

ty), Richard Müller, Metrostav Slovakia, a.s. (výrobno-technický riaditeľ), Pavol 

Duchoň, Metrostav Slovakia, a.s.  (útvar nákupu), Tomáš Sepp, Baumit SK 

(marketingový riaditeľ), Rastislav Plášek, Baumit SK (obchodný riaditeľ)

Administratívna budova BSP Solutions

Architekt: Ing. arch. David Paluš 

Lokalita: Bratislava

Rok: 2011

Realizátor: Bau3Mex, a.s., Bratislava

Investor: BSP Solutions, a.s., Bratislava

Klinika Avelane

Architekti: Ing. arch. Martin Bajtek, 

Ing. arch. Matúš Konček, Ing. arch. Martin Matunák, 

Ing. arch. Ľuboš Poáček

Lokalita: Nitra

Rok: 2011

Realizátor: BEST STAV, s.r.o., Nitra

Investor: Avelane , Nitra

Rekonštrukcia Bratislavského hradu

Architekti: BOUDA MASÁR architekti, Bratislava

Lokalita: Bratislava

Rok: 2012

Realizátor: VÁHOSTAV-SK, s.r.o., Žilina

Investor: Národná rada Slovenskej republiky
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Kategória	Bytový	dom
Vallecas 47, Španielsko

Architekt: UNTERCIO

Lokalita: Martin Muñoz de las Posadas, 1 y 3. 

Madrid, Španielsko 

Rok realizácie: 2012

Realizátor: Cimas revestimientos, s.l.

Investor: EMVS

Kategória	Rodinný	dom
Casa Galgo, Španielsko

Architekti: Clara Matilde Moneo Feduchi, 

Valerio Oriol Canals Revilla

Lokalita: Galgo, 6. Pozuelo de Alarcón. 

Madrid. Španielsko

Rok realizácie: 2012

Realizátor: Forcimsa

Investor: Jaime Muguiro Dominguez

Kategória	Nebytový	dom
Hotel Privo, Rumunsko

Architekti: Oliver Nemes, Adrian Rosca, Zoltan 

Szöke, DE3 Grup

Lokalita: Targu Mures, Rumunsko

Rok realizácie: 2013

Realizátor: Cons XXX

Investor: Privo Inn

Kategória	Zateplená	budova
Patras studios, Grécko

Architekti: Buerger Katsota architects 

Lokalita: Patras, Grécko

Rok realizácie: 2011

Realizátor: M & N 

Investor: Hamlet student flats
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Slávnostné vyhlásenie výsledkov

Víťazi súťaže Life Challenge 66 boli predstavení a ocenení po-

čas slávnostného galavečera vo viedenskom Múzeu úžitko-

vého umenia (MAK Wien). Jednotlivé krajiny zastupovali jed-

notlivé Baumit tímy a  zástupcovia architektov, investorov 

a spracovateľov nominovaných objektov. V dvorane múzea 

sa na slávnostnom galavečere stretlo viac ako 200 zástupcov 

nominovaných objektov a Baumit tímov z 21 krajín Európy. 

Porota sa jednohlasne dohodla na celkovom víťazovi súťaže 

Life Challenge 66, ktorým sa stal bytový dom „Vallecas 47“ 

architektonického ateliéru Untercio v  Madride, Španielsko. 

Úvodné i  záverečné slovo večera patrilo Mag. Robertovi 

Schmidovi, majiteľovi koncernu Baumit, ktorý je zároveň „ot-

com“ myšlienky tejto súťaže.

Viac o súťaži aj na: http://challenge.baumit.comFoto hore: Georg Bursik, konateľ Baumit Rakúsko, a Ľuboš Fussek, konateľ Baumit Slovensko.



mal Company sa rozhodla pre Baumit ako dodávateľa. Pou-

žíva sa Baumit MPI 25, Baumit BetonKontakt, Baumit 

ProContact, Baumit GranoporTop, Baumit UniPrimer a Bau-

mit StarTex. Luxusný hotel bude otvorený v máji na budúci 

rok.

Nové štandardy

Čo vynieslo spoločnosť Baumit v Čiernej Hore na špičku, sa 

dá jednoducho vysvetliť: kompletnosť servisu, odborné ve-

domosti pracovníkov, pevné obchodné princípy, kvalita pra-

covných procesov, dodržiavanie termínov, certifikácia pro-

duktov.

Všetko sú to nové, v Čiernej Hore doposiaľ nezvyklé štandar-

dy. A ide to dokonca ešte ďalej: až k vytvoreniu akadémie, 

ktorá ponúka vzdelávanie a certifikáciu dodávateľov a malo-

obchodníkov.

Raj nehnuteľností

Tento boom má prirodzene vplyv na situáciu v nehnuteľnos-

tiach. Kupujúci chcú investovať tam, kde je možné počítať 

s neustálym rastom cien nehnuteľností. Je veľmi populárne 

kupovať a prenajímať apartmány v Čiernej Hore. Koniec kon-

cov aj kvôli tomu, že realizácia kúpy je priama a nebyrokra-

tická, bez daní, čo je atraktívne napríklad pre kupcov z Lon-

dýna alebo Moskvy.

Týmto boomom nehnuteľností sa spustil aj obrovský staveb-

ný boom, ktorý zahŕňa rekonštrukcie, no hlavne novostavby. 

A pritom sa nešetrí nákladmi, aby mohli byť použité tie naj-

lepšie materiály.

Slávnosti Baumit

Uvádzame iba dva vynikajúce príklady. Podnik Fab Live 

z hlavného mesta Podgorica, stavebník najmodernejšej bu-

dovy na pobreží s pätnásťposchodovým hotelom Tre canne, 

používa lepidlo na lepenie keramických obkladov Baumacol 

Flex a strojovú omietku Baumit MPI 25.

Podgorica je obzvlášť hrdá na svoj hotel Crna Gora. Nobles-

ný tradičný dom pochádzajúci zo zakladateľského obdobia, 

porovnateľný s hotelom Imperial vo Viedni, sa v súčasnosti 

kompletne renovuje podľa medzinárodných štandardov svoj-

ho franšízového partnera Hilton. Stavebná spoločnosť Nor-

Juhoslovansky Crna Gora, taliansky Monte Negro, po nemecky Schwarzer Berg. 
Už názov vypovedá, o čo ide: Horské pásmo na jadranskom pobreží medzi Chor-
vátskom na severe a Albánskom na juhu.

Čierna           
  Hora
sa stáva   zlatým pobrežím

Krajina na vzostupe

Táto krajina bola samostatná až po 

začlenenie do Juhoslávie po prvej 

svetovej vojne, a dnes je tomu opäť 

tak. V roku 2006 sa po referende 

odčlenila od svojho partnera Srb-

ska. Väčšina Čiernohorcov sú ro-

dení Srbi s rovnakým jazykom a ná-

boženstvom. Je tu však výrazná 

svojbytnosť, ktorá by sa dala po-

rovnať so vzťahom medzi Nemec-

kom a Rakúskom.

Toto odčlenenie bolo šťastím – mi-

nimálne pre Čiernu Horu. Pretože 

tá vlastní poklad: dlhý čas nedo-

tknuté pobrežie s divokými roman-

tickým zátokami, piesočnatými plá-

žami a kultúrnymi pamätníkmi zo 

všetkých epoch. Tento kapitál ob-

javil medzinárodný cestovný ruch a na trhu ho prezentuje ako „perlu Jadranu“. Po-

myslime len na Budvu, s jej romantickým starým mestom, kilometre dlhou riviérou 

a jej vilami a luxusnými hotelmi. Celosvetovú pozornosť vzbudila Budva veľkými 

vystúpeniami hviezd, ako sú Rolling Stones, Madonna alebo Lenny Kravitz.

Baumit v Čiernej Hore:
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V Baumit magazíne už tradične dávame priestor 
našim partnerom z rôznych častí Slovenska, 
ktorým sa aj touto cestou chceme poďakovať 
za spoluprácu. Tentokrát sme sa rozhodli zvi-
diteľniť tému obnovy bytových domov a vy-
zdvihnúť úspešné realizácie zateplenia fasády 
bytových domov v správe žilinskej spoločnos-
ti Bytterm, a.s. O rozhovor sme požiadali Ing. 
Richarda Zelinu, generálneho riaditeľa správ-
covskej spoločnosti.

Pán riaditeľ, aká je história vašej spoločnosti?

Spoločnosť Bytterm, a.s.  vznikla v roku 1993 ako priamy pokračovateľ 

správy obytných domov v meste Žilina a priľahlom okolí. Sme teda správ-

ca s tradíciou, minulý rok  sme oslávili 20. výročie našej správcovskej čin-

nosti. V súčasnosti poskytujeme správcovský servis bytovým domom na 

štyroch veľkých sídliskách a tiež v historickom centre Žiliny. 

Práve na to sa chcem opýtať – spravujete aj starší bytový fond na 

Hlinách, ktoré sú najmä vďaka blízkosti žilinského Bulváru dobrou 

lokalitou na bývanie.

Hliny sú prvé a najstaršie sídlisko v Žiline, ktoré tvorí osem samostatných 

celkov postavených v rokoch 1955 – 1977. Urbanizmus tohto sídliska od-

ráža prirodzenú väzbu historického jadra mesta s novou zástavbou. K re-

konštrukcii fasád, ktorá je spojená aj so zateplením, je potrebné pristupo-

vať s rešpektom k jedinečnosti miesta.

Spomenuli ste zatepľovanie – aj v tomto smere máte určité špeci-

fikum...

Áno, je to pravda. Bytterm, a.s., je zároveň aj vlastníkom a prevádzkovate-

Rozhovor s: 

Ing. Richard Zelina

Text:

Monika Štefancová

Foto: 

Bytterm, a.s.

Obnova 
bytových domov  
so spoločnosťou Bytterm, a.s.



Medzinárodná organizácia 
Superbrands International, 
pôsobiaca v 88 krajinách sveta, 
udelila Baumitu na Slovensku už po 
druhýkrát prestížne ocenenie 
Superbrands, ktorým sú označované 
top značky v jednotlivých odvetviach 
hospodárstva. Program je vo 
všetkých participujúcich krajinách 
založený na rovnakých základoch. 

Na organizáciu programu Superbrands, na zloženie poroty, 

ako aj na kritéria výberu značiek sme sa opýtali koordinátora 

Superbrands na Slovensku, pána Erika Koroncziho.

Značka Baumit bola na Slovensku už po druhýkrát 

ocenená cenou Superbrands. Stáva sa bežne, že je 

značka ocenená dvakrát za sebou? Čomu môže Bau-

mit vďačiť za udelenie Superbrands v tomto roku? 

Opakovanému získaniu ocenenia Superbrands vďačí znač-

ka Baumit výhradne sebe samej, presnejšie povedané svoj-

mu vedeniu a pracovníkom, ktorí sa podieľajú na konštant-

nom budovaní dobrého mena a  povesti značky. 

Spoločnosti, ktoré si uvedomujú dôlezitosť budovania znač-

ky a dlhodobo v tomto smere pracujú, sa tešia opakované-

mu získaniu ocenenia Superbrands, ktoré sa postupom času 

stáva neodmysliteľnou súčasťou ich pôsobenia na trhu.

Aké sú kritéria výberu najúspešnejších značiek v danej krajine? Kto zastupoval porotu na Slovensku v tomto roku? Od-

borná komisia, ktorá ako posledný stupeň viackolového výberového procesu v rámci nezávislého hlasovania rozhodne o udelení ti-

tulov Superbrands, pozostáva z profesionálov z oblasti biznisu, komunikácie, marketingu, médií a marketingových prieskumov. Medzi 

hodnotiace kritériá, či už pri spotrebiteľskom prieskume alebo pri „známkovaní“ porotou, patria známosť, obľuba značky, budova-

nie brandu, akceptácia, inovácie či prestíž.   

Plynú z udelenia ocenenia Superbrands pre firmy aj nejaké 

výhody? Ak áno, aké? O čom vypovedá toto ocenenie? 

V posledných rokoch sledujeme u zákazníkov tendenciu odklonu od 

kúpneho rozhodnutia len na základe ceny. Do popredia sa dostáva  

kvalita, ekologickosť a iné špecifické faktory. Jedným z prvkov, ktoré 

pomáhajú spotrebiteľom pri orientácii a následnej identifikácii najlep-

šej kvality počas nákupu, je ocenenie Superbrands. Prieskumy pre-

ukázali, že pečať Superbrands má pozitívny vplyv na nákupné sprá-

vanie spotrebiteľa. Členstvo v tomto elitnom klube je možné získať 

len systematickou prácou a budovaním dobrej povesti. 

Pán Koronczi, ďakujeme za rozhovor.

ľom sústavy výmenníkových staníc, plynových kotolní a sekundárnych roz-

vodov tepla, rozmiestnených na celom území mesta. Naša spoločnosť tak 

priamo vyrába a dodáva teplo a teplú úžitkovú vodu do približne 22 000 

domácností.

To znamená, že podporou zatepľovania idete tak trochu proti sebe, 

nie?

Určite je to trochu zvláštna situácia, s ktorou sa musíme vysporiadať, ale 

aj napriek tomu patríme za posledné roky k najdynamickejším správcom, 

ktorí riešia komplexnú obnovu bytových domov.  Našou úlohou správcu 

je zabezpečiť kvalitné a zdravé bývanie pre našich klientov, podporovať 

hospodárne využívanie tepla a tiež dbať na technický stav bytových domov 

a predlžovanie ich životnosti. V tomto smere je komplexná obnova byto-

vých domov efektívnym riešením, pri ktorom vlastníkom pomáhame najmä 

po stránke zabezpečenia najvýhodnejších finančných zdrojov.

Aká je vaša úspešnosť pri získavaní finančných zdrojov na obno-

vu bytových domov?

Rozhodnutie o spôsobe financovania je v kompetencii jednotlivých byto-

vých domov a ich zvolených zástupcov, ale môžeme sa pochváliť najmä 

spoluprácou so ŠFRB. Od roku 2006 do roku 2013 sme podali 92 žiados-

tí na obnovu bytových domov a boli sme úspešní vo všetkých podaných 

žiadostiach. Z účelu Obnova bytových domov bolo realizovaných 61, 

z Vládneho programu zatepľovania 18 a z programu JESSICA 3 bytové 

domy. Dotáciu z MDVRR SR na odstránenie systémových porúch získa-

lo 27 bytových domov v našej správe, z toho 10 bez kombinácie s úve-

rom zo ŠFRB. Pre zabezpečovanie akcií financovaných z prostriedkov 

ŠFRB má Bytterm, a.s., v rámci divízie Správy majetku zriadené samo-

statné stredisko, ktoré je schopné na základe dlhoročných skúseností za-

bezpečiť celý proces obnovy bytového domu.

Aké sú vaše skúsenosti s Baumitom?

S vašimi materiálmi sa stretávame prostredníctvom spracovateľských 

firiem, ktoré podávajú cenové ponuky pri riešení zateplenia fasády. Aj 

keď výber dodávateľa je v kompetencii zástupcov bytových domov, 

nebojíme sa upozorniť na možné riziká v rámci výberového konania. 

Pozornosť klientov sa snažíme upriamiť na kvalitné a overené tepel-

noizolačné systémy, ktoré sú súčasťou ponuky stabilných firiem, s kto-

rými máme dobré skúsenosti. V Žiline máme veľa úspešných  realizá-

cií so zatepľovacími systémami Baumit, dokonca aj s použitím 

systému Baumit open. Vybrali si ho sami obyvatelia staršieho tehlo-

vého domu v centre mesta.

Rozhovor sme začali históriou, netradične na záver sa chcem 

opýtať: čo máte nové?

Koncom minulého roka vyšlo prvé číslo nášho nového časopisu. Vní-

mame ho ako priestor na komunikáciu s obyvateľmi, kde sa dozvedia 

nielen technické informácie v podobe komerčných príspevkov firiem, 

ale aj zaujímavosti z našej správcovskej práce.

Ďakujem za rozhovor
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Každý betón je na niečo 

Samozrejme, tak ako pri iných skupinách výrobkov i pri suchých 

betónových zmesiach platí, že čím viac sa dokážeme prispôsobiť 

predstavám zákazníkov o použití alebo spracovateľských vlast-

nostiach výrobku, tým budeme pri predaji úspešnejší.

Pri komunikácii nových betónov budeme preto jednoznačne ko-

munikovať okrem ich výhod najmä oblasť použitia tak, aby sa 

v našom sortimente zákazníci orientovali čo najjednoduchšie 

a aby pre svoj stavebný zámer vždy našli práve ten správny výro-

bok, ktorý im prinesie maximálny úžitok za efektívne vynaložené 

náklady. 

FixBeton  

Rodinu Baumit Betónov rozšírila v sezóne 2014 jedinečná novin-

ka, s ktorou je každá betonáž na dvore alebo v záhrade hračka. 

Od nápadu k realizácii môže byť s výrobkom Baumit FixBeton 

naozaj blízko a nový plot v záhrade postaví i domáci majster bez 

zbytočného čakania, nepotrebuje k tomu ani miešačku, ani iné 

elektrické náradie.

Okrem veľmi pohodlného spôsobu spracovania bez miešania je, 

samozrejme, možné spracovať Baumit FixBeton i tradičným 

spôsobom s miešaním, kde sa betónová zmes zamieša vopred 

v nádobe a následne sa kladie do debnenia na miesto určenia. 

Tento spôsob je obzvlášť vhodný, pokiaľ sa očakáva, že betóno-

vaná konštrukcia bude plniť i estetickú funkciu ako pohľadový 

betón.

Bez ohľadu na spôsob spracovania je hlavnou výhodou nášho 

nového produktu veľmi rýchly nábeh pevnosti, pričom realizova-

ný prvok je už po 1 hodine na dotyk pevný, po 24 hodinách je už 

vysoko zaťažiteľný a plnú deklarovanú pevnosť dosiahne už po 

48 hodinách.

Našu novinku v atraktívnom 25 kg balení nájdete teraz rovnako 

ako ostatné Baumit Betóny vo všetkých dobrých stavebninách.

Baumit Betóny v novom 
atraktívnom šate

Kvalita 
na betón!

Prečo nové Baumit Betóny?

Hlavným cieľom je, samozrejme, posilnenie predaja v tejto oblasti. 

Domnievame sa totiž, že práve oblasť suchých betónových zmesí je 

jednou z mála oblastí, kde ešte existuje nevyužitý trhový potenciál, a to 

bez ohľadu na situáciu  v slovenskom stavebníctve. Podstatná časť 

betónových konštrukcií v oblasti pozemných stavieb sa ešte vždy reali-

zuje zo zmesí miešaných priamo na stavbách alebo z vopred priprave-

ných čerstvých betónových zmesí dodávaných od výrobcov transport-

betónu. A práve tieto tradičné spôsoby práce majú mnohé úskalia 

predovšetkým pre drobných spracovateľov a menšie objekty – od ná-

razovosti práce bez možnosti jej prerušenia, cez straty materiálu pri 

skladovaní a komplikácie s likvidáciou nespracovaného betónu až po 

problémy s vyčistením okolia stavby. 

My v Baumite preto, zjednodušene povedané, vidíme budúcnosť betó-

nov jednoznačne v suchých betónových zmesiach. Suché betónové 

zmesi  majú stálu, kontrolovanú kvalitu, odskúšaný spôsob spracova-

nia, balenie v 25 kg vreciach s jednoduchou manipuláciou vyhovuje 

i pre realizáciu objektov s malým objemom práce a navyše – Baumit 

Betóny sú bežne dostupné v každých dobrých stavebninách

Určite ste si už všimli – od začiatku júna sa 
objavujú na pultoch stavebnín nové, 
vizuálne atraktívne obaly betónov od 
Baumitu. Po vlaňajšom úspešnom redizajne 
produktovej skupiny Baumit Štuky tak 
prišla na rad ďalšia významná skupina 
výrobkov, ktorá dostala nielen nové šaty 
a novú spoločnú komunikáciu, ale 
predovšetkým nové  25 kg vrecia 
s príťažlivým dizajnom, ktoré prinášajú 
našim zákazníkom jednoznačnú výhodu 
v podobe uľahčenia práce pri skladovaní, 
predaji i spracovaní  Baumit Betónov.

Text:

Petra Chebenová

Foto: 

Baumit

dObrých dôvOdOv pre 
nOvé baumit betóny 

25 kg vrecia pre ľahkú manipuláciu, stála 

kvalita bez nežiadúcich vplyvov počasia

široký sortiment, dostupnosť 

v sieti stavebnín

použitie i pre drobné stavby, v ťažšie dostup-

nom teréne, podľa časových možností 

realizátora

možnosť skladovať a opätovne použiť 

nespracovaný materiál

baumit kvalita za výbornú cenu, kompletný 

servis a technické poradenstvo

na požiadanie

nájdite si ten 
„váš“ betón!

Beton B20

univerzálny betón na bežné použitie

WU Beton:

vodonepriepustný betón na realizáciu sep-

tikov, žúmp, žľabov, nádrží na vodu a pod.

FlexBeton 

spádový betón na realizáciu vrstiev s pre-

menlivou hrúbkou (balkóny, kúpeľne 

a pod.)

FillBeton

na vypĺňanie dutín a otvorov, ideálny i na 

zalievanie zárubní bezpečnostných dverí

FixBeton

na rýchle kotvenie stĺpikov, plotov, altán-

kov, pergol a pod.

1

2
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Rekreačné zariadenie Podvišňové neďaleko Starej Turej praskalo 24. mája vo šví-

koch. Deň rodiny Baumit, ktorý sa niesol v duchu 20. výročia pôsobenia značky 

Baumit na Slovensku, prišlo podporiť vyše 260 ľudí – spolupracovníkov spoločnosti 

Baumit, ich partnerov a detí, od batoliat až po študentov. Spolu prišlo na podujatie 

až 114 detí! 

Pre každého niečo

Organizátori, pod taktovkou a starostlivým dohľadom Danky Čachanovej, pripravili 

pre prítomných, okrem dobrého jedla a výbornej hudby, množstvo športových súťa-

ží a atrakcií, ktoré vyvrcholili do Baumit Challenge Race, kde súťažili jednotlivé tímy 

na čas. Športuchtiví účastníci si mohli zahrať futbal, beach-volejbal, floorball a pre 

tých, ktorí uprednostňujú pokojnejší spôsob oddychu, nechýbal petangue. Pre naj-

menších účastníkov nechýbal nafukovací hrad na skákanie, trampolína či obľúbené 

maľovanie na tvár. Pre tých, ktorí sa chceli „prevetrať“, boli k dispozícii horské 

bicykle. 

Medajle, torta aj vatra

Podvečer sa všetci účastníci zišli na slávnostné vyhlásenie výsledkov v jednotlivých 

športových disciplínach. Po prevzatí medajlí, diplomov a ocenení si pripomenuli 

všetci prítomní 20. výročie Baumitu slávnostným krájaním narodeninovej Baumit tor-

ty, ktorého sa profesionálne ujal riaditeľ Baumitu Ľuboš Fussek v spolupráci s mar-

Tohtoročný Deň rodiny 
Baumit bol výnimočný. 
Niesol sa v duchu oslavy 
20. výročia Baumit na 
Slovensku. Po celý deň 
nechýbala radosť 
z pohybu, smiech detí 
a dobrá nálada, ktorá 
vydržala do neskorých 
nočných hodín. Tak ako sa 
na poriadnej rodinnej 
oslave patrí.

Deň rodiny
Baumit
Oslava	20.	výročia	
Baumit	na	Slovensku	

Podvišňové
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ketingovým riaditeľom Tomášom Seppom. Osla-

va vyvrcholila slávnostným zapálením vatry, avšak 

nie obyčajným spôsobom, ale indiánskym – po-

mocou trenia dvoch driev. Všetci s napätím sle-

dovali, či sa dielo podarí. O chvíľu sa objavila iskra 

a onedlho už horela slávnostná vatra. 

Vydržala nálada aj počasie

Záver dňa patril opäť najmenším deťom, ktoré sa 

vydali na dobrodružný pochod s lampášikmi do 

lesa. Dospelí sa stretli večer v humne, v príjemnej 

atmosfére, o ktorú sa zaslúžilo aj hudobné duo Is-

kra band. Nálada bola výborná a aj počasie sa 

pridalo na našu stranu. Pršať začalo až po polno-

ci, kedy už väčšina účastníkov Dňa rodiny oddy-

chovala po náročnom, ale príjemne prežitom dni. 

Sološnica 1Team

  Holič Marian

  Holič Adam

  Holič Lukáš

  Hudy Rado

  Hudy Peter

  Hudy Kristián

  Zechel Ján



VýSledky Súťaží

BEach VollEyBall

1. miesto Urbančok Tomáš

  Kríko Martin

2. miesto Plášek Daniel

  Klenovský Edo

3. miesto Sziráczki Peter

  Sofka Vladimír
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Už tretí rok organizovala Fakulta 
architektúry STU v Bratislave (Ústav 
architektúry obytných budov) národné kolo 
medzinárodnej  študentskej  súťaže  
Súčasný „slovenský“ rodinný dom očami 
mladých architektov 2014, ktorú firma 
Baumit  podporuje od jej prvého ročníka.

Súťaž si počas tohto odbobia získala svoju popularitu hlavne pre jej voľný 

koncepčný formát, v ktorom môžu študenti neobmedzeným spôsobom 

vysloviť názor na danú tému.  Tretí ročník bol zameraný na návrh rodinné-

ho domu vo vidieckom prostredí, tak aby odrážal  národné špecifiká his-

torickej a modernej architektúry v kontexte vidieckeho prostredia. Uspo-

riadatelia zámerne nevyhlasovali žiadne ďalšie tematické obmedzenia 

súťažných návrhov. 

Študenti si tak mohli zvoliť ľubovoľnú  situáciu na vidieku a riešiť  tu rodin-

ný dom pre 4-člennú rodinu. 

Do  aktuálneho ročníka sa prihlásilo 24 autorských kolektívov ( 44 zúčast-

nených študentov) .  Odborná porota  (Andrea Bacová, Ľubomír Závod-

ný, Pavol Pokorný a Michal Šarafín)  považovala za najdôležitejšie krité-

rium posudzovania najsilnejší dojem (zážitok) vidieckosti, ktorý dokázali 

jednotlivé návrhy sprostredkovať: „Hľadali sme najsugestívnejší prejav 

vidieckosti, odpútali sme pri posudzovaní návrhy  od pozemkov a v zá-

sade aj od racionálnych súvislostí, hľadali sme výraz vo forme, posu-

dzovali sme typológiu, priestorovú logiku, ideovosť návrhu, vyšší  prin-

cíp.˝ (zo záznamu hodnotenia poroty). Porota  zároveň hodnotila aj  

celkový charakter formy rodinného domu,  typologickú správnosť rie-

šenia v kontexte bývania na vidieku: „Hľadali sme  dom,  ktorý  invenč-

ným spôsobom  najlepšie vyvoláva dojem vidieckosti.  Ten, ktorý  ma 

silný invenčný  náboj a poskytuje priestorový zážitok. Je slobodný v pre-

Text: 

Andy Bacová

Foto: 

FASTU

Baumit 
podporuje 
mladých 
architektov 

Víťazný návrh
Rodinný dom

Matúš Antolík

Zuzana Jurečková

Lívia Gažová 

Andrej Valko,i
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jave i vo forme.“ 

V dvojkolovom výbere zvíťazil  návrh autorské-

ho kolektívu Matúš Antolík – Zuzana Jureč-

ková – Lívia Gažová – Andrej Valko, ktorý 

podľa vyjadrenia poroty:  

„má výraznú ideu a najsilnejšie predpoklady  

k tomu, aby sa dokázal  subjektívne priznať  

k histórii, k jej hodnotám, ktoré až exponátne 

ochraňuje a opatruje. Autori obstavali, resp. 

vstavali  starý dom do nového, pričom jeho 

plášť – fasáda i strecha je z transparentného 

polykarbonátu.  Výhoda je, že  kým sa býva 

v starom dome, je možné  si postaviť nový 

a potom nie je nutné ani sa sťahovať.  Princíp 

matriošky — domu  v dome vyznieva — chví-

ľami až  groteskne, ale len dovtedy, kým si ne-

uvedomíme vyšší princíp tejto idey , ktorý  zvý-

razňuje moment ochrany, opatery, úcty 

k histórii.  Starý dom  je opatrovaný ako  cenný 

drahokam, upozorňuje na to, že si máme vážiť 

to, čo máme doma. Aj keď je to experiment, 

ktorý sa nedá uplatňovať generálne, návrh 

nadsadzuje emotívne aspekty, historické hod-

noty chráni exponátnym spôsobom. Je to 

jedna  z možných ciest, ako začleniť  súčasné 

domy do  vidieckej  štruktúry.˝

Zaujímavá a neformálna diskusia k týmto témam 

prebehla na tohoročnom  vyhlásení víťazov 

a odovzdávaní  cien  dňa  31. 3. 2014 v repre-

zentačných priestoroch firmy Baumit, ktorá sa 

ujala v tomto prípade aj úlohy skúseného hos-

titeľa.  Za prítomnosti dekanky Fakulty architek-

túry, členov poroty, zástupcov firmy Baumit , vy-

davateľstva Eurostav  a študentov  bolo toto 

podujatie príjemným eventom, ktorý  potvrdil   

nielen  partnerskú  spoluprácu FA STU a Bau-

mitu, ale predovšetkým ideu všestranne pod-

porovať kreativitu mladých architektov. Súťaž-

né návrhy, ktoré  boli pár dní  prezentované vo 

firme  Baumit ohodnotili  aj  „Baumiťáci“, čím  

sa debata o tom, aký má byť slovenský rodin-

ný dom na vidieku rozšírila aj mimo Fakultu  ar-

chitektúry. A aj o to nám všetkým išlo.
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Praha, Slávia Praha, Lokomotiv Záhreb a do-

máca ČSFA. Slávia Praha vyhrala nad Spartou 

Praha 2:0 a ČSFA Malacky nad Lokomotivom 

Záhreb 2:0. Zápas o tretie miesto vyhrala Spar-

ta nad Záhrebom 2:0 a vo finále sa stretli do-

máci chlapci proti Slávii Praha. Zápas skončil 

0:0, keď svoje šance nepremenili ani domáci 

ani Slávia Praha. Napokon o víťazstve Slávie 

rozhodla jedna nepremenená 11-ka domácich. 

Prepukla veľká radosť na strane Slávie a nao-

pak - domáci chlapci plakali. Aj napriek tomu 

sa nemajú za čo hanbiť, práve naopak – v ťaž-

kej konkurencii dosiahli výborné umiestnenie. 

Turnaj splnil všetky očakávania, celkovo na tur-

naji hralo 432 detí, ktoré sprevádzalo 56 tréne-

Česko-Slovenská futbalová akadémia usporia-

dala spolu so svojím generálnym sponzorom -  

spoločnosťou Baumit ďalší ročník obľúbenej 

súťaže Baumit Cup 2014, ktorý je futbalovým 

turnajom prípraviek. Baumit Cup 2014 sa usku-

točnil 21. júna v Malackách. Na turnaji sa zišla 

stredoeurópska špička futbalových prípraviek, 

o čom svedčí účasť takých mužstiev ako Spar-

ta Praha, Admira Viedeň, Slávia Praha, Loko-

motiv Záhreb, Haladas Szombathely, NHK Ri-

jeka, Zbrojovka Brno, Sopron, Spartak Trnava, 

Nitra, Inter Bratislava, AS Trenčín a ďalších, cel-

kovo 28 družstiev.  Doobeda sa hralo v 4 zá-

kladných skupinách a po dobrom obede sa 

pokračovalo vo finálových skupinách. Do se-

mifinále sa prebojovali 4 mužstvá - Sparta 

Baumit Cup 2014  
Veľké	nasadenie,	úžasná	atmosféra,	
radosť	aj	slzy...

,

rov. Zápolenie na Baumit Cupe 2014 v Malac-

kách sledovalo asi 500 divákov. Ceny najlepším 

odovzdali za spoločnosť Baumit Karin Lachká, 

Rudolf Hudec a Marián Lachký a za futbalovú 

akadémiu ČSFA  prezident akadémie Ján Ku-

bovič, Tatiana Lukešová a pani Palková. Hneď 

po turnaji sa prihlásili niektoré mužstvá na ďalší 

ročník Baumit Cup-u 2015, na ktorý sa už teraz 

tešíme. Všetkým víťazom srdečne blahoželá-

me a organizátorom ďakujeme za krásny špor-

tový zážitok.

Spracované v spolupráci s ČSFA.

Viac na: www.csfa.sk 
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oživiť vzťah ľudí k vode a Malému Dunaju, a to 

organizovaním neobvyklých akcií na vode, ako 

je Farský splav či karneval plavidiel. V škole pád-

lovania učia túto činnosť všetkých, ktorí ešte nik-

dy na vode neboli, a požičiavajú člny jednotliv-

com aj skupinám, ktorí chcú splavovať rieku.

V nami podporenom projekte sa dobrovoľníkom  

podarilo vytvoriť a osadiť tri informačné tabule so 

zameraním na rozvoj neformálneho vzdelávania 

podľa učebných osnov pre biológiu stredných 

a základných škôl. Môžete si tak prečítať o živo-

číchoch a rastlinách, ktoré sa v danej lokalite na-

chádzajú a ktoré môžete  pri splave Malého Du-

naja vidieť. Je dobré vedieť odpovede na otázky, 

aké zviera to pláva vo vode, či ako sa volá kvie-

tok, ktorý rastie pri rieke☺.

V grantovom programe „Tu sa nám páči, tu chce-

me žiť“ už 9 rokov podporujeme rôzne zaujímavé 

verejnoprospešné aktivity neziskových organizá-

cií či aktívnych občanov. Prečo? Pretože veríme, 

že pre spoločnosť je dobré a prirodzené pomáhať 

si, podporovať sa a obdarovávať sa.

V minulom roku sme podporili pána Mariána Fač-

kovca, dobrovoľníka v lodenici Zálesie. Lodenica 

sa nachádza v obci Zálesie na brehu Malého Du-

naja len 7 km od Bratislavy. Stretávajú sa tu dob-

rovoľníci a milovníci vody, ktorí organizujú rôzne 

vodácke, športové a kultúrne podujatia pre deti aj 

dospelých. V rámci vzťahu k vode a prírode sa 

snažia z prírody a vody nielen čerpať, ale jej aj 

v dobrom oplácať. Každoročne vyčistia a skultúr-

nia horný tok rieky Malý Dunaj, históriu sa snažia 

oživiť aj obnoveným vodným mlynom. Deti tak 

majú šancu dozvedieť sa, že obilie sa nemelie 

v obchode, alebo to, že mlynárstvo patrilo v mi-

nulosti na našom území medzi najrozšírenejšie re-

meslá. Polia s obilím sa rozprestierali okolo rieky 

a pretože doprava bola náročná, bolo jedno-

duchšie a lacnejšie pomlieť obilie priamo na vode. 

Okrem toho sa ľudia okolo pána Fačkovca snažia 

Text: 

Zuzana Thullnerová

Centrum pre filantropiu, n.o.

Foto: 

Centrum pre filantropiu, n.o.

V dňoch 2. – 4. apríla 2014 sa v priestoroch Strednej odbornej školy na Nábreží mládeže v Nitre 

konal už 21. ročník Medzinárodnej súťaže MURÁR 2014 – súťaže praktických zručností a od-

borných vedomostí v učebnom odbore Murár. Súťaž sa konala už tradične s materiálnou pod-

porou spoločnosti Baumit, ktorá je opakovane jedným z hrdých hlavných sponzorov tohto vý-

nimočného podujatia. 

Súťaže sa v tomto roku zúčastnilo 19 odborných škôl zo Slovenska, Maďarska a Česka. Sú-

ťažilo sa v kategórii jednotlivci a dvojčlenné družstvá. Teoretické odborné vedomosti preuká-

zali žiaci formou testu, svoje praktické remeselné zručnosti zasa mohli predviesť pri murovaní 

a omietaní podľa výkresovej dokumentácie. Zápolenie bolo veľmi napínavé a budúci majstri sa 

museli vysporiadať nielen s trémou a časovým stresom, na vlastnej koži tiež pocítili, že ani ten 

najlepší majster si nevystačí len so šikovnými rukami a pre kvalitnú prácu musí vedieť použiť 

i potrebné teoretické vedomosti získané v škole.   

A ako to už býva, zvíťazili tí najlepší, ktorí bez straty desiatky prešli nielen nástrahami vedo-

mostného testu, ale taktiež preukázali precíznosť, fortieľ a šikovné ruky pri murovaní súťažnej 

steny, ktorú následne omietali. 

Mimoriadny úspech zaznamenali šikovní chlapci z usporiadajúcej školy, ktorí si okrem víťaz-

stva v kategórii družstiev odniesli i prvé a druhé miesto v kategórii jednotlivcov.

Celá súťaž vyvrcholila slávnostným vyhlásením výsledkov v piatok 4. apríla za prítomnosti mi-

nistra školstva, predstaviteľov samosprávneho kraja a samosprávy a sponzorov súťaže a, sa-

mozrejme, všetkých súťažiacich a ich pedagógov. Pozvaní hostia vrátane zástupcov Baumitu 

si prezreli výsledky dvojdňovej práce žiakov a následne ocenili tých najlepších peknými cena-

mi.

Poďakovanie samozrejme patrí i organizátorom z usporiadajúcej SOŠ na Nábreží mládeže 

Súťaž praktických 
zručností 
murár 2014
 
Baumit podporuje výchovu odborníkov pre prax

VíťAZi – KATEGóRiA JEDNOTLiVCi

1. Sebastián Jurík

SOŠ, Nábrežie mládeže, Nitra

2. Michal Chudý

SOŠ, Nábrežie mládeže, Nitra

3. Lukáš Janíček

SOŠ, Považská Bystrica

VíťAZi – KATEGóRiA DRUžSTVá

1. SOŠ, Nábrežie mládeže, Nitra

2. SOŠ polytechnická, Zlaté Moravce

3. SOŠ sv. Michala, Levice

SúťAž MURáR 2014 V KOCKE

Počet zúčastnených škôl 19

Počet zúčastnených krajín 3

Celkový počet súťažiacich 38

v Nitre, ktorí napriek finančným obmedzeniam 

opäť umožnili stráviť všetkým účastníkom prí-

jemné tri dni v tvorivej, družnej atmosfére pri 

odbornom meraní síl i neformálnej výmene skú-

seností.

A čo dodať na záver? Ako zaznelo i na sláv-

nostnom odovzdávaní cien – ak by sa mala 

budúcnosť stavebníctva posudzovať podľa ši-

kovnosti zúčastnených žiakov, určite nie je po-

trebné sa obávať, súťažiaci preukázali naozaj 

veľkú zručnosť, nadšenie i radosť z práce. A to 

je nielen tá najlepšia vizitka zúčastnených škôl, 

ale predovšetkým - tá najlepšia správa pre bu-

dúcnosť slovenského stavebníctva.

Text:

Petra Chebenová

Foto: 

SOŠ, Nitra

Grantový program
tu sa nám páci, 

tu chceme žit !



Spojenie Gemma a Baumit

Náš Baumit v priebehu roku 2013 implementoval a od začiatku tohto roku uviedol do rutinnej pre-

vádzky systém Microsoft Dynamics AX. Našim partnerom v tomto projekte je spoločnosť Gemma. 

Po úspešnom ukončení implementácie a podpory v ostrej prevádzke nás Gemma pozvala na 

spoločné stretnutie pracovných tímov. Cieľom tohto stretnutia bolo, aby sa ľudia, ktorí na projekte 

viac ako rok spolupracovali spoznali aj pri iných aktivitách ako pracovných a zažili niečo príjemné 

a nie každodenné. Nuž a takouto aktivitou mal byť splav Dunaja.

Systém Microsoft Dynamics AX predstavuje komplexné 
riešenie plánovania podnikových zdrojov v rámci stredne 
veľkých a veľkých organizácií. 
Dunaj je druhá najdlhšia európska rieka. Vzniká sútokom 
Brege a Brigachu v Čiernom lese v Nemecku, preteká 
južným Nemeckom, Rakúskom, Slovenskom, 
Maďarskom, Srbskom, potom tvorí  rumunsko-bulharskú 
hranicu a ústi deltou do Čierneho mora na hraniciach 
medzi Rumunskom a Ukrajinou.
Pýtate sa, čo tieto dve na prvý pohľad nesúvisiace 
informácie môže spájať? Spojili ich spoločnosti Gemma 
a Baumit.

Splav Dunaja – prechod do mokrej časti

V jedno júnové ráno sme sa teda zišli v Bratislave, v Kar-

loveskej zátoke v lodenici. Úvodné zoznámenia, pohľady 

na veľký, pomaly tečúci Dunaj, prípitky a výborná bábov-

ka, takto na suchu začínal náš splav. Splav aj ďalej po-

kračoval na suchu prevozom mikrobusmi do Bad Deut-

sch-Altenburg, nádherného kúpeľného mestečka 

v Rakúsku. Tu na brehu Dunaja sa suchá časť nášho 

splavu skončila. Nafúkanie raftov, rozdanie vesiel a zá-

chranných viest, takto postupne prechádzal splav do 

mokrej časti. Dunaj naďalej tečie pomaly.

Dunaj tečie pomaly

Najskúsenejší vodáci spomedzi nás, Maroš Váry  a Ľu-

boš Fussek, zhodou okolností  šéfovia spoločností 

Gemma a Baumit si nás rozdelili do posádok dvoch raf-

tov. Najskúsenejší vodáci nám vysvetlili niekoľko základ-

ných informácií, zásad a pravidiel správania sa na vode 

a nastúpili sme do raftov. Dunaj stále tečie pomaly. Prvé 

zábery vesiel, skúška súhry tímu na rafte pri manévrova-

ní a ide sa do prúdnice. Pred nami je 15 kilometrov plav-

by. Na pravej strane míňame Hainburg, plavba a pohľa-

dy z rieky na brehy sú nádherné. Dunaj tečie stále 

rovnako ale pri pohľade na ubiehajúce brehy a bóje zis-

ťujeme, že nie pomaly. 

Na rieke ale nie sme sami. Okolo nás sa plavia ako ná-

kladné člny, tak najmä veľké výletné lode. Na vlnách, 

ktoré za sebou tieto plavidlá nechávajú sa naše rafty prí-

jemne húpu.

Dunaj už netečie pomaly

Po 8 kilometroch plavby pristávame na rakúskom brehu, 

priamo oproti zrúcanine hradu Devín a sútoku Moravy 

a Dunaja. Nádherný výhľad, krásna štrková pláž, príjemné 

letné počasie, výborné miešané nápoje a Dunaj láka 

schladiť sa. Niektorí z nás vošli do vody tak po kolená, 

Text: 

Miroslav Račko

Foto: 

Baumit

40 41Magazín pre našich partnerov a priateľov 1/14 1/14 Magazín pre našich partnerov a priateľov

aby sa schladili. Boli sme ale aj takí, ktorí sme si vyskúšali nie plavbu, ale plávanie 

v Dunaji bez raftu. Tu som naozaj pocítil, že Dunaj netečie pomaly aj keď sme plá-

vali niekoľko desiatok metrov od prúdnice. Okolo nás sa stále plavia veľké výletné 

lode a myslím si, že pasažieri, ktorí nám z palúb mávajú nám aj závidia. 

Pokračujeme v plavbe

Balíme a pokračujeme v plavbe. Druhý úsek mokrej časti nášho splavu sa plaví-

me oba rafty bok po boku, nálada je výborná a začíname sa cítiť ako skúsení vo-

dáci. Aj keď ako Bratislavčan túto časť Dunaja poznám z brehu veľmi dobre, 

z rieky je pohľad úplne iný, určite krajší. Pomaly sa blížime ku Karlovej Vsi. Raft 

č.1 sa z páru odpája a vpláva do Karloveskej zátoky, čím si plavbu predlžuje. My 

na rafte č.2 sa plavíme priamo po hlavnom toku k lodenici už aj z toho dôvodu, 

že nám začína utekať vzduch z ľavej rúry člna a chalani na tejto strane už majú 

mokré gate. Aj keď cieľom dňa neboli preteky o to, ktorý z člnov pripláva do do-

movskej lodenice skôr, všetci na našom rafte sme sa z víťazstva tešili, chalani na 

ľavej strane aj z toho, že majú mokré len gate.

opäť na suchu

Opäť na suchu, neskorý obed v reštaurácii lodenice na terase na brehu Dunaja, 

pokračujúca príjemná atmosféra, takto sa tento krásny deň schýlil k podvečeru 

a k rozlúčke.

Vrátim sa na úvod. Našim cieľom bolo spoznať sa aj pri mimopracovných aktivi-

tách a stráviť spolu niečo príjemné a nie každodenné. Verím, že hovorím za všet-

kých účastníkov, cieľ sme určite splnili, Gemma ďakujeme.

     

Microsoft Dynamics AX 
a	Dunaj



Baumit Slovensko 
Novinky
zo sveta Baumit

V príjemný sobotný podvečer, 8. 3. 2014 sme sa zúčastnili spolu s po-
zvanými architektami a obchodnými partnermi našej spoločnosti 
koncertu svetovo uznávaného hudobníka, laureáta viacerých hudob-
ných cien, medzi nimi napr. aj Grammy Award Kurta Ellinga. Pred 
koncertom sa konalo neformálne stretnutie s pohostením a po ňom 
sa všetci nedočkavo presunuli do koncertnej sály Slovenského roz-
hlasu.
Ellingove iinterpretácie  skladieb nenechali nikoho na pochybách 
o oprávnenosti  jeho ocenení a hlavne, o jeho láske k hudbe, ktorú 
rozdáva ďalej. Príjemné melódie smooth jazzu naplnili všetkých di-
vákov spokojnosťou. Koncert sa konal s podporou firmy Baumit.

Koncert Kurt Elling

chátrajúcich suterénnych priestoroch Magistrátu hlavného 
mesta na Uršulínskej ulici prebieha rekonštrukcia priestorov bý-
valej ARCHY. Mesto plánuje priestory využívať pre malé výsta-
vy, prezentácie a stretávanie sa architektov. Pri rekonštrukcii 

významnou mierou pomohla naša spoločnosť s odbornými radami a po-
skytnutím materiálov potrebným pre uvedenie priestorov do želateľného 
a použiteľného stavu. 

Rekonštrukcia priestorov ARCHA

Tisíckrát o novinkách alebo Jarná sezóna školení úspešne za nami

vodné mesiace roku už tradične patria v Baumite pravidelným 

stretnutiam s našimi kľúčovými partnermi – predajcami staveb-

ných materiálov i realizačnými firmami  –, ktorých cieľom je okrem 

príjemného stretnutia s priateľmi taktiež výmena skúseností a pre-

dovšetkým odovzdanie informácií o Baumit novinkách pre nadchádzajúcu 

stavebnú sezónu. A nebolo tomu, samozrejme, inak ani v tomto roku.

Na školeniach predajcov v siedmich slovenských mestách sa v tomto roku 

zúčastnilo viac než 300 našich partnerov, pričom v príjemnej tvorivej atmo-

sfére  za účasti riaditeľa Baumitu pána Ľuboša Fusseka sa hovorilo predo-

všetkým o výnimočných  Baumit inováciach pre sezónu 2014, ale i o aktuál-

nom dvadsiatom výročí pôsobenia Baumitu na Slovensku a o výzvach s tým 

spojených.

Našich hostí zaujali povrchové úpravy Baumit Nanopor s trvalou ochranou 

fasády voči mikroorganizmom na jedinečnom fyzikálnom princípe fotokata-

lýzy,  ale i nekonečné možnosti farebného riešenia pre všetky zateplené fa-

sády i vo veľmi sýtych farbách s použitím Baumit CoolColors.  Rovnako nad-

chol Baumit FixBeton – užitočná novinka 2014 rozširujúca sortiment Baumit 

Betónov o rýchly betón, s ktorým idú všetky betonárske práce okolo domu 

či v záhrade doslova „šup-šup“.

Priestor však prirodzene dostali i ďalšie témy, pričom našim cieľom bolo jed-

nak oživiť vedomosti o známych výrobkoch, zároveň však načrtnúť i ďalšie 

možnosti rozšírenia odborných kompetencií a predajného sortimentu v tej-

-ktorej produktovej oblasti u našich partnerov v stavebninách tak, aby sme na 

stavebnom trhu spoločne profitovali z kvalitnejšieho servisu  smerom ku kon-

covým spotrebiteľom.

 

Taktiež tradične vysokú účasť  mávajú v Baumite i školenia realizátorov te-

pelnoizolačných systémov.  Napriek tomu, že mimoriadne teplá zima doslo-

va lákala pokračovať v prácach na fasáde, naše školenia absolvovalo v prie-

behu marca takmer 700 spracovateľov z celého Slovenska.  Hovorilo sa, 

samozrejme,  o novinkách sezóny 2014 s dôrazom na Baumit Nanopor pho-

tokat a CoolColors, hlavnou témou však tradične zostala predovšetkým sa-

motná realizácia tepelnoizolačných systémov, s dôrazom na správny tech-

nologický postup a kvalitnú realizáciu detailov.  

Obzvlášť nás popri účasti nových partnerských firiem teší každoročne opa-

kovaná účasť našich dlhoročných spolupracovníkov spolu s celými spraco-

vateľskými partiami, keďže sme presvedčení, že pokiaľ ide o správnu 

realizáciu tepelnoizolačných systémov,  slovenské príslovie o opakovaní ako 

matke múdrosti platí dvojnásobne. Kvalita realizácie teda ostáva naďalej 

naším spoločným záujmom a to je pre stavebný trh v každom prípade nao-

zaj dobrá správa.

A čo dodať na záver? Najneskôr o rok sa na niektorom z Baumit školení radi 

stretneme i s vami a vašimi spolupracovníkmi, príďte medzi nás!

Posledné 5. kolo Bratislavskej bowlingovej ligy – BNC, Jar 2014 v sku-
pine Extraliga – sa nieslo vo veľmi príjemnej a uvoľnenej atmosfére, 
čo sa vo veľkej miere podpísalo aj na vysokej hernej úrovni jednot-
livých hráčov. Už pred záverečným kolom bolo o prvenstve rozhod-
nuté. Celkovo padlo počas večera osem výkonov nad dvesto a viac- 
krát bolo atakované popredné umiestnenie v súťaži. Naše družstvo 
Baumit ViVa, za ktoré hrali  Rastislav Plášek, Ján Šramko, Rudolf 
Hudec a Roman Bureš, získalo pekné druhé miesto. Už štvornásob-
ným víťazom súťaže sa stalo družstvo FiD-SK – Zbojníci a tretie 
miesto patrí v jarnej časti ligy tímu Tornádo. Bodovali sme aj v súťa-
ži jednotlivcov, kde sa veľmi pekne na druhom mieste umiestnil Ras-
tislav Plášek s priemerom 175,8 bodov a na treťom mieste Roman 
Bureš s priemerom 174,86 bodov.

BBL pozná svojich víťazov
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kupina slovenských architektov, pôsobiacich hlavne v okolí Bra-
tislavy, sa stretla s architektami z Prahy a Brna na tradičnom, už 
8. ročníku hokejového turnaja architektov. Po niekoľkoročnej 
nadvláde architektov z Bratislavy sa v tomto roku podarilo vy-

hrať pražským kolegom pred bratislavskými a hostiteľmi z Brna. Pre rok 
2014 bude putovný pohár – Hokejlor – teda zdobiť pražské ateliéry.  Všet-
ci na ľade sa snažili ukázať, že im to ide nielen za počítačom, ale aj s ho-
kejkou.
Hralo sa systémom každý s každým 3x15 minút. Po turnaji sa všetci zú-
častnení stretli pri spoločnej, neformálnej večeri v centre Brna, kde bol čas 
na vášnivé hokejové i profesijné rozhovory.
Výsledky: Brno – BA 0:6, Praha – BA 2:5, Brno – Praha 1:2

Česká republika: Hokejový turnaj architektov
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Novinky
zo sveta Baumit

Baumit World 
o, aké postavenie má architektúra v Španielsku, potvrdzuje pat-
ronát jeho kráľovskej výsosti korunného princa Felipe nad ude-
ľovaním Medzinárodnej španielskej ceny za architektúru.

Slávnostný akt sa konal 3. decembra minulého roka v slávnostnej sieni bu-
dovy Španielskeho senátu; zúčastnili sa ho vysokí predstavitelia vlády, se-
nátu a najvyššej rady komory architektov. Korunný princ odovzdal vyzna-
menania v piatich kategóriách: veľkú cenu za architektúru, cenu za 
najzaujímavejší vypísaný projekt, cenu za najlepšiu partnerskú firmu, cenu 
za trvalú podporu internacionalizácie a cenu pre dorast v architektúre.

Baumit Španielsko, ako jeden zo štyroch sponzorov podporoval špeciál-
ne cenu pre dorast, ktorá bola udelená architektonickej kancelárii Calde-
rón-Folch-Sarsanedas za projekt Léonce Georges v Chauffailles (Francúz-
sko).

Pre konateľa spoločnosti Baumit Fernanda Arrabé bolo „veľmi uspokoju-
júce, že sa spoločnosť Baumit mohla ako sponzor zúčastniť tohto prvého 
udeľovania ceny za architektúru“, a podčiarkol „dôležitú úlohu výrobcu pri 
spolupráci s architektmi, hlavne pokiaľ ide o verejné súťaže, technické po-
radenstvo a kontrolu spracovania materiálov“. Vyznamenané projekty sú 
uverejnené v knižnej forme.

Baumit Španielsko je teraz oficiálnou partnerskou firmou Najvyššej rady 
komory architektov, čo bude mať maximálne pozitívny vplyv na stupeň 
známosti v cieľovej skupine architektov.

Španielsko: Kráľovský patronát pre španielsku architektúru
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V Ľvove, bývalom rakúskom Lembergu, ide Baumit do ulíc. Avšak nie tak ako v hlavnom 
meste Kyjeve - protestovať proti súčasnému stavu. Ale naopak, aby sa tento stav zmenil 
na pozitívny. Pretože dobrá budúcnosť potrebuje rozkvet hospodárstva.
Električky s reklamou premávajúce po hlavných uliciach mesta už vzbudili pozornosť 
a pozitívne reakcie, tak u obyvateľov, ako aj návštevníkov. ich nezvyčajné, šikovné po-
maľovanie sa v pravom zmysle slova nedá prehliadnuť.
Tým boli dosiahnuté aj ciele, ktoré pohli Ukrajinu k takejto reklamnej akcii. Majú sa po-
starať o to, aby bola značka v haličškej západnej Ukrajine lepšie vnímaná a ostala trvalo 
v pamäti.

uplynulých rokoch zorganizoval Baumit v Poľsku dve veľké predajné kampane, ktoré mali veľkú odozvu. Niet divu, veď hlavnou cenou 
jednej z týchto akcií bol let do Barcelony na El Clásico medzi Realom Madrid a FC Barcelona! Predajcovia dostávali body za predaj 
skladových výrobkov, za prémiové produkty bol dvojnásobný počet bodov, za špeciálne akcie trojnásobný. Koncom októbra letelo 
28 najlepších z nich do Španielska. Ďalšie odmeny, ako tablety, kávovary, fotoaparáty, získali najaktívnejší poľskí predajcovia.

Už niekoľko mesiacov predtým sa dostalo 22 špičkových predajcov, ktorí v rámci stanoveného obdobia získali najvyšší obrat s produktmi ETICS, 
Baumacol, Klinker Mörtel a Nivello Quattro, na portugalský ostrov kvetov Madeira. Tam si vo výbornej nálade užívali nielen príjemnú klímu, víno 
a dobré jedlo, ale aj prezentáciu najnovších produktov Baumit.

Ukrajina: Reklama v Ľvove

Poľsko: Liga majstrov Baumit



Sisa Michalidesová

Ešte začiatkom februára tohto roku skladateľka a flautistka Sisa Michali-

desová predstavila v novomestskom klube Blue Note nový koncertný 

program, ktorý vychádzal z jej nového albumu Expresie, ktorý vyšiel o me-

siac neskôr. Jej tvorba sa posunula dopredu, pričom zúročuje svoje skú-

senosti zo scénickej a filmovej hudby, ale prezentuje i silný vzťah k moder-

nej jazz-fusion music. 

Jazz Q

Jazz-rockoví králi našej mladosti, česká formácia Jazz Q na čele so skla-

dateľom a klávesákom Martinom Kratochvílom, oslávili svoje 50. narode-

niny jediným koncertom na Slovensku v Banskej Štiavnici! Plná sála di-

vadla ERB si vychutnala staršie i novšie skladby tejto legendárnej 

formácie, ktorá v 70-tych rokoch predstavovala svetové kvality!

Prvý Top Jazz fest

Mesto piva Topolčany sa dočkalo svojho jazzového festivalu! 1. Top Jazz 

Fest je výsledkom chlapskej hecovačky medzi primátorom Balážom a hu-

dobníkom Rudy Gogom, ktorý nakoniec zrealizoval tento festival, kde vy-

stupovali tri slovenské formácie a aj zahraniční hostia, s veľkým úspe-

chom a vynikajúcou návštevnosťou.

aMc Trio a Mark Whitfield

Naša najexportnejšia jazzová formácia pochádza z Prešova a volá sa 

AMC Trio! Najnovším spolupracovníkom s týmto triom je svetoznámy 

americký gitarista Mark Whitfield, s ktorým skupina predviedla najmä no-

vé kompozície, ktoré dýchajú viac človečinou a energiou. Na pódiu klubu 

Bombura v Brezne sme tak mohli oceňovať interakcie Marka so všetkými 

členmi tria, ale najviac to iskrilo s bubeníkom Stanom Cvancigerom.

Kurt Elling

Americký spevák, skladateľ i textár Kurt Elling patrí k absolútnej svetovej 

špičke jazzového vokálu! V Bratislave vystupoval už po druhý raz (pred 14 

rokmi vystupoval na festivale Bratislavské jazzové dni 2000) a vypredaná 

Veľká sála Slovenského rozhlasu mu tlieskala právom – za jeho bezchyb-

ný sýty barytónový hlas, ktorý má rozsah štyroch oktáv, prirodzenú cha-

rizmu a nefalšované showmanstvo, zmysel pre humor a celkový vysoko 

kultivovaný prejav. Standing ovations pre Franka Sinatru 21. storočia bo-

lo na mieste! Bol to jeden z tých koncertov, na ktorý sa bude nielen dlho 

spomínať, ale na ktorý sa jednoducho nezabúda.

Patrick Španko

www.skjazz.sk 

Jazzové 
lahôdky

Foto: Sisa Michalidesová

Foto hore: AMC Trio a Mark Whitfield

Foto: Kurt Elling

Foto dolu: Jazz Q
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Igor Čehy
a	jeho	cesta	k	vysnívanej	
reštaurácii	a	bývaniu

Patríš medzi slovenskú kuchársku špičku. Aká bola tvoja 

cesta k profesionálnemu šéfkuchárovi? Chcel si byť kuchá-

rom odmalička, alebo to bola skôr „hra osudu“?

Ako veľa detí, ani ja som v ranom veku o smerovaní v dospelosti ni-

jako zvlášť nerozmýšľal. Po akomsi vyhodnotení mojich rodičov som 

dal na ich radu a rozhodol som sa pre túto cestu. Už v učení som 

mal šťastie. Na praxi a počas celej doby som sa učil v jednej, na tú 

dobu veľmi dobre fungujúcej, bratislavskej reštaurácii. Skutočný svet 

vyššej gastronómie som však začal vnímať a uvedomovať si až pri 

absolvovaní stáže v marockej Casablance pod vedením francúz-

skeho šéfkuchára. Po absolvovaní stáže som bol pripravený na moje 

smerovanie a ďalšiu kariéru. Začal som sa na veci ohľadom kuchy-

ne a gastronómie pozerať úplne inými očami. 

Dosiahol si aj viacero ocenení. Ktoré považuješ za najdôle-

žitejšie?

Nie som veľmi súťaživý typ, ale krátko po štarte v roku 1993 sme 

zastupovali reštauráciu Maria Therésia v Bratislave v španielskej Va-

lencii, kde sa nám podaril pekný kúsok. V príprave ich národného 

jedla sme získali 2. miesto a v medzinárodnej free stylovej kategórii 

zlato pre Slovensko. Poriadne sme knokautovali Francúzov, Špa-

nielov a ostatných. Mimochodom, bolo to prvýkrát, čo pozvali nie-

koho z východnej Európy, a myslím, že aj naposledy. Ďalej si cením 

ocenenie Kuchár roku 2007, aj keď najväčším ocenením pre kaž-

dého šéfkuchára je dôkladne vyčistený tanier svojich klientov.

Prednedávnom si spolu s obchodným partnerom otvoril 

v Modre vlastnú reštauráciu. Ako sa darí vášmu novému pro-

jektu? Čo ťa, v súvislosti s novootvorenou reštauráciou, teší 

a čo ti, naopak, robí vrásky?

Áno, teší ma, že sa to vôbec podarilo, a že sa nám darí napĺňať to, 

čo sme si zaumienili. Nerobíme to prvý rok. Všetky kroky sme zváži-

li a dôkladne prepočítali. Teší ma tiež to, že si môžeme robiť čo nás 

baví a ja môžem variť jedlá, ktoré mám rád, a to bez obmedzení. To, 

čo ma trochu trápi je, že niektorí hostia stále žiadajú zaužívanú klasi-

ku, ktorá by asi mala patriť do mlynárskej reštaurácie ako napr. vy-

prážaný syr, halušky, prípadne pizzu. Ale to máme asi v génoch a bude 

ešte chvíľu trvať, pokiaľ to z nás pomaly vyprchá. 

Igor Čehy dnes patrí medzi kuchársku špičku. Chcel byť kuchárom odmalička alebo 
to všetko bola náhoda? Nielen o jeho ceste k profesionálnemu šéfkucharovi sa s ním 
porozprával Tomáš Sepp.
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Text:

Tomáš Sepp

Foto: 

Baumit



Grilovaný steak s duseným kelom na masle 

a cesnaku, podávaný na zemiakovej placke, 

omáčka z hľuzoviek

Očistené zemiaky nakrájame nožom na dlhé 

a tenké pásiky, osolíme a okoreníme. Necháme 5 

minút postať aby pustili šťavu, potom pečieme 

placku na oleji na panvici. Zelené kelové listy na-

krájame na pásiky a zblanšírujeme vo vriacej vode. 

Ochutíme na masle opraženom cesnaku. Smotanu 

na šľahanie prevaríme a zašľaháme hľuzovkové 

maslo. Ochutíme soľou a korením. A už chýba len 

ten kus steaku z vášho grilu. 

Jarné benediktínske vajce na spôsob Mlyn 108

Špargľu a špenát zblanšírujeme vo vriacej vode 

a prudko ochladíme. Pred servírovaním jemne ochu-

tíme soľou a korením. Prelejeme holandskou omáč-

kou a do stredu položíme stratené vajce, ktoré sme 

asi minútu povarili vo vriacej neosolenej vode s tro-

chou octu.

Dobrú chuť všetkým stavebníkom praje Igor a Mlyn 108 

v Modre

Rec
ept

y

Igora

Čeh
yho
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Si šéfkuchár, môžeš našim čitateľom venovať niektorý z tvo-

jich obľúbených receptov? 

Rád, ale len veľmi jednoduché:

Pustil si sa do stavby vlastného rodinného domu. Čo ťa in-

špirovalo pri výbere projektu? Na čo sa v novom dome naj-

viac tešíš?

Dobrá otázka a veľmi jednoduchá odpoveď. Sloboda, nezávislosť 

a kľud. Nie som človek, ktorý by staval dom z katalógu. Samotný 

proces navrhovania trochu trval. Chceli sme na vybraný pozemok 

dostať všetko, čo naša rodina potrebuje. To, na čo sa najviac teším 

v novom dome, je určite krásna fasáda ( smiech), ďalej kosenie 

trávnika, odhŕňanie snehu, lebo máme rohový pozemok s veľkým 

chodníkom, a všetky tie ostatné práce okolo záhradky, veď to po-

znáte. A keď ostane čas, tak na zdravé grilovanie a leňošenie v zá-

hrade.

Tretí ročník Novomestského psieho šampióna sa opäť niesol v znamení zábavy a príjemného 

počasia. Súťažné podujatie vhodné pre všetkých majiteľov psíkov už po tretí rok organizuje SAR 

DA VýCVIKOVÉ KYNOLOGICKÉ CENTRUM A MČ BA NOVÉ MESTO.  

Pohár starostu si každoročne odnesie psík, ktorý absolvuje štyri rôzne disciplíny s najväčším 

Novomestský 
psí	šampión

počtom bodov. Keďže je to podujatie naozaj pre 

všetkých - psíky nemusia ovládať cviky posluš-

nosti ani prekonávať prekážky z cvičiska - môže-

me vidieť mašličkovanie v časovom limite, slalom 

so psíkom, zábavný prekážkodrom či odhad 

majiteľa ako pozná svojho psíka. 

Veľkému záujmu sa tiež teší výstava, na ktorú sa 

môžu prihlásiť aj orieškovia a to v kategóriách 

Novomestský krásavec, Novomestský veterán, 

Dieťa a pes. 

Na záver vždy pobaví karneval pre deti aj dospe-

lých, kde bolo tento rok problémom odmeniť 

„NAJ“ masky, pretože boli neskutočne nápadité 

a milé. A účasť vysoká:). 

Súčasťou podujatia sú aj ukážky práce záchra-

nárskych psov SAR DA SLOVAKIA a obrán SAR 

DA výcvikového kynologického centra. 

Počas celého podujatia majú majitelia psíkov 

možnosť odmerať svojmu psíkovi inteligenciu, 

navštíviť strašidelný hrad či poradiť sa s veteriná-

rom. Tento rok sa súťaží zúčastnilo skoro päťde-

siat psíkov, no celkovo ich prišlo oveľa viac. Nie-

ktoré rodiny si rozložili piknikové súpravy a užili si 

krásne doobedie so svojimi psími miláčikmi. 

Obľuba Novomestského psieho šampióna z ro-

ka na rok prudko stúpa a veľká vďaka za všet-

kých majiteľov psíkov, ktorí sa výborne zabavili, 

patrí aj spoločnosti Baumit.

S Baumitom
na	rybách

5. júla nadšenci rybolovu z našej spoločnosti a spoločnosti Stavmat IN z Rohožníka 

strávili spoločné chvíle pri úspešnej rybačke  na rybníku Kamenný mlyn, ktorý sa roz-

prestiera na ploche 15 hektárov v tichej lokalite Trnavských rybníkov. V minulosti bola 

táto vodná plocha využívaná na chov rýb a vodnej hydiny. No už šiesty rok spadá do 

súkromného vlastníctva a ponúka športový rybolov pre všetkých nadšencov rybolovu.

Keďže je rybník vynikajúco zarybnený množstvom kaprov, amurov, tolstolobikov, sum-

cov, šťúk či zubáčov a chytiť sa dá aj lieň, pstruh dúhový či jeseter malý, rybačka bola 

úspěšná. 

Podarilo sa chytiť samé pekné ryby od 5 kg do 8 kg. Spolu bolo ulovených 13 kaprov 

– 10 kg, 11,5 kg, 13,5 kg. Padol aj osobný rekord, a to v podobe najväčšieho a teda 

víťazného kapra, ktorý mal až 15,20 kg.

Pod úspech celej akcie sa podpísali nielen pekné športové výkony, ale tiež skvelá par-

tia, dobrý guláš, a v neposlednom rade, super počasie.



Váš dom. Vaše farby. Váš Life.

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

Nanopor
photokat

Baumit

Žiarivo čistá fasáda 
s trvalou ochranou 

proti machom a riasam.

Inovovaný produktový rad Baumit Nanopor photokat odteraz ponúka ešte silnejší samočistiaci 
účinok. Okrem nanotechnológie, ktorá zabraňuje usádzaniu anorganických nečistôt, využíva 
aj fotokatalytický efekt, ktorý aktívne chráni povrch fasády pred organickým znečistením 
spôsobeným mikroorganizmami (machy, riasy a pod.). Tie sú s pomocou katalyzátora, denného 
svetla a spolupôsobením vetra a dažďa trvalo odstránené z povrchu. Vaša fasáda tak zostane 
dlhodobo žiarivo čistá a krásna. Vyberte si svoj obľúbený farebný odtieň z najširšej farebnej 
kolekcie 888 farieb Baumit Life.
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