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Všetko sa odvíja od značky

naša spoločnosť chce byť viac ako len výrobca stavebných materiálov alebo 

vedúcou značkou v stavebníctve. Spoločnosť Baumit si majú ľudia spájať s 

kladnými hodnotami a so zmysluplným obsahom na racionálnej, ale tiež aj na 

emocionálnej úrovni. chce ďalej budovať svoju dobrú povesť – urobiť viac pre 

svojich partnerov. Je to ako s menom človeka. Keď padne určité meno, vyba-

ví sa nám hneď aj jeho výzor, určité vlastnosti, správanie a životná dráha. v ko-

nečnom dôsledku je dôležité, či je celkovo vnímaný ako sympatický typ.

aj naďalej tu chceme byť pre vás. záleží nám na vás, bez ohľadu na to, či ste 

architekt, obchodník alebo spracovateľ. Slávnostný galavečer v duchu červe-

ných kobercov a holywoodských filmových legiend, ktorými ste sa symbolicky 

aspoň na chvíľu stali aj vy, naši verní a dlhoroční zákazníci a partneri, bol vyvr-

cholením osláv 20-teho výročia nášho úspešného pôsobenia na slovenskom 

trhu (viac si prečítajte v článku Baumit oscar na strane 3.)

Svoju spoločenskú zodpovednosť prejavujeme aj v sponzorských iniciatívach, 

ktoré sa týkajú mladej generácie. Jednou z dôležitých oblastí je šport (prečítaj-

te si k tejto téme článok Baumit pre deti na strane  10). 

Dúfam, že redakcia vystihla témy, ktoré by vás mohli zaujímať a prajem vám 

príjemné čítanie. vašim reakciám sa potešíme na adrese: redakcia@baumit.sk

Ľuboš Fussek

Milé čitateľky,
milí čitatelia,

Baumit 
     Oscar 
         1994 – 2014
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Posledný novembrový štvrtok bol v histórii spoločnosti Baumit výnimočný. Spolu so 
svojimi zákazníkmi a partnermi oslávil Baumit 20. výročie svojho úspešného pôsobenia 
na slovenskom trhu. Zástupcovia Baumit akadémie odovzdali dlhoročným zákazníkom 
až 55 prestížnych ocenení Baumit Oscar ako poďakovanie za doterajšiu spoluprácu 
a uznanie ich vysokého nasadenia a profesionality. Celý večer sa niesol v duchu 
červených kobercov a hollywoodskych filmových legiend, ktorými sa na galavečere 
stali symbolicky aj najlepší partneri veľkej rodiny Baumit.
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Najlepší film | Top Stavebniny

1. preSpor, spol. s r.o. / Ing. Pavol Kečkéš

2. grígeľ MariÁn / Marián Grígeľ

3. Kartel nitra, spol. s r.o / Ing. Peter Karaka

4. L&L trading, spol. s r.o. / Ing. Igor Lukáč

5. techniK – stavba a bývanie, spol. s r.o. / Ivan Zuzin

Najlepšia réžia | Top Sieťové stavebniny

1. StavMat StaveBninY, spol. s r.o. / Ing. arch. Pavol Kollár

2. MpL traDing, spol. s r.o. / Ing. Miroslav Piskla

3. Stavivá-garaj, spol. s r.o. /  František Garaj

4. bauMax Sr, spol. s r.o. / Ing. Zuzana Cseriová

5. hornBach – Baumarkt SK, spol. s r.o. / Radim Kuřátko

Vizuálne efekty | Top Zatepľovacia firma

1. ecotherM, spol. s r.o. / Ing. Miloš Zimka

2. tiMeX - Martin Krištiak, spol. s r.o / Martin Krištiak

3. izola Košice, spol.  s r.o. / Ing. Jaroslav Varga

4. roman Bulla SaB-pron-StaveBno oBchoDnÁ ČinnoSŤ / Roman 

Bulla

5. ginDL-aM, spol. s r.o. / Roman Gindl
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ktorých vtipné komentáre nenechali nikoho v sále chladným. 

o príjemnú hudobnú produkciu sa postaral známy robo opa-

tovský, ktorý zaspieval niekoľko piesní aj zo svojho „čerstvého“ 

albumu overtime, a hudobná skupina Bystrík Band.

Baumit Oscar pre najlepších

o  finálnom zozname ocenených rozhodla oscarová Baumit 

akadémia, ktorá bola zložená zo zástupcov vedenia a  ob-

chodného tímu spoločnosti Baumit. Kritériami pri výbere boli 

najmä lojalita nominovanej spoločnosti a dosiahnuté obchod-

né výsledky počas 20-ročnej spolupráce, pričom sa prihliada-

lo aj na regionálny aspekt. zvláštnu kategóriu tvorili zákazníci, 

ktorí boli odmenení za výnimočné úsilie v rámci spoločenskej 

zodpovednosti či charitatívnu činnosť. vyvrcholením osca-

rovského ceremoniálu bolo odovzdanie zlatých sošiek 13 

zástupcom lojálnych spoločností, ktoré stáli verne po boku 

spoločnosti Baumit od jej začiatkov. pri odovzdávaní cien 

nechýbali často aj slzy dojatia a vďačnosti. oslava 20. naro-

denín spoločnosti Baumit sa v priateľskej atmosfére a výbor-

nej nálade pretiahla do neskorých ranných hodín. na záver už 

len treba zopakovať, že vo svetle reflektorov nestáli spolupra-

covníci Baumitu, ale naši zákazníci a partneri. iba vďaka nim 

sa Baumit mohol stať hviezdou na trhu stavebných materiálov. 

Čerstvým držiteľom Baumit oscarov ešte raz zo srdca gratu-

lujeme! naše poďakovanie patrí samozrejme aj všetkým tým, 

ktorí nás počas 20 rokov sprevádzali na našej ceste. 

Úspešných 20 rokov

aj keď sme naše 20. narodeniny oslávili už v apríli, celý minulý 

rok sa niesol v  duchu bilancovania a  pripomínania 

najdôležitejších udalostí našej krátkej, ale veľmi bohatej firem-

nej histórie. zdá sa, akoby to bolo len nedávno, kedy Baumit 

začal podnikať prvé krôčiky na stavebnom trhu. po vytrvalom 

úsilí sa nám podarilo priniesť na trh strojové omietky, 

tepelnoizolačné systémy a potery spolu s modernou techno-

lógiou spracovania a prepracovanou logistikou, ktorá výrazne 

zjednodušila, urýchlila a uľahčila prácu našim spracovateľom 

na stavbe. naši obchodní partneri sa stali postupne aj vďaka 

značke Baumit silnými, spoľahlivými a  dôveryhodnými part-

nermi. aj z nášho Baumit tímu vyrástla za 20 rokov dobre or-

ganizovaná, efektívna a  úspešná firma. náš príbeh sme sa 

rozhodli preto osláviť spolu s našimi partnermi a zákazníkmi, 

pretože úspešnými sme sa stali aj vďaka nim. vyvrcholením 

oslavy výročia nášho vzniku bolo práve odovzdanie Baumit 

oscarov na záver roka na slávnostnom galavečere v  hoteli 

partizán na táloch. 

Vo svetle reflektorov

na jedinečnom evente sa zúčastnilo vyše 300 zákazníkov 

spoločnosti Baumit z radov stavebnín a spracovateľských fi-

riem. celý večer sa niesol v duchu známych hollywoodskych 

filmov, prostredníctvom ktorých boli hosťom predstavené jed-

notlivé oscarové kategórie. K  uvoľnenej atmosfére večera 

prispela aj známa moderátorská dvojica – Marcel a  Junior, 

Ocenení 
     V JednoTLIVýCh 
   KaTeGóRIáCh
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Najlepší herecký výkon | Lojálna firma

1. tYreX, spol. s r.o. / Šefkija Tutič

2. Stavmix, spol. s r.o. / Milan Šnirc

3. Kuklová alena / stavebniny / František Kukla

4. StavivÁ  pavlík a Solárik, spol. s r.o. / Milan Solárik, Štefan Pavlík 

5. gabriel Frühvald stavebniny / Gabriel Frühvald

6. techStav, spol. s r.o. / Marián Šišo

7. grígeľ MariÁn / Marián Grígeľ 

8. preSpor, spol. s r.o. / Ing. Pavol Kečkeš

9. Star, spol. s r.o. / Ing. Pavol Ďuríšek  

10. hiropro, spol. s r.o. / Ing. Jozef Lang st. 

11. Monolit Slovakia, spol. s r.o. / Ing. Miloš Lančarič 

12. garbiar Jozef, predaj stavebných materiálov / Jozef Garbiar st.

13. Stavebniny SoF, Čadca / andrej Kukurdík Technické efekty | Top Poterárska firma

1. haStav ŽiLina, spol. s r.o. / dušan Špánik

2. DUraMent, spol. s r.o. / Ing. Viliam Berešík, aZ - Stav, spol. s r.o.

3. termocem, spol. s r.o. / Vladislav Tvarožek

4. rusnák peter / Rusnák Peter 

5. Martinček, spol. s r.o. / Mário Martinček

Kostýmy a výprava | Top Firma v oblasti sanácii

1. novota art, spol. s r.o. / oľga novotová 

2. o.r.a. Levoča / Ing. Ivan Tkáč

3. štUKonz, spol.  s r.o. / Ján Mészáros 

4. SaneX, spol. s r.o. - rekonštrukcie / Ing. Pavol Sekera

5. ing. viliam Čech / Ing. Viliam Čech

Najlepší scenár | Spoločensky zodpovedná firma

1. grígeľ MariÁn / Marián Grígeľ 

2. StavivÁ - garaj, spol. s r.o. / František Garaj 

3. vion Baumarket, spol. s r.o. / Ing. Viliam ondrejka 

4. Stavebniny BeBa, spol. s r.o. / andrej Galovič

5. hollóši, spol. s r.o. / Róbert holloši 

Najlepší strih  | Top omietkárska firma

1. StracoM, spol. s r.o. / Roman Kopčan

2. realstav, spol.  s r.o / Rudolf Šuster

3. hamet, spol. s r.o. / andrej holub

4. roSing, spol. s r.o. / Ing. Vladimír Rosolov

5. MiLpa, spol. s r.o. / Miloš Pavlík
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Futbal v Nemecku

Uprostred majstrovstiev sveta sa koncom jú-

na v mestečku Sonthofen v Allgäu konal veľký 

futbalový turnaj.Dvanásť juniorských mužstiev 

zo šiestich štátov vyčarilo na hornobavors-

kom trávniku medzinárodnú turnajovú atmos-

féru. Hralo sa o Európsky pohár mládeže vo 

futbale.

Spoločnosť Baumit Nemecko sa spolu 

s  ďalšími renomovanými firmami z  regiónu 

postarala o  to, aby si najlepšie juniorské 

D-mužstvá z  polovice Európy mohli na 

štadiónoch zmerať svoje sily. Namiesto 

obvyklej jedenástky u  dospelých pozostáva 

takéto mužstvo z deviatich aktérov, a to z ôs-

mich hráčov v poli a z jedného brankára.

Spolu s účastníkom Bayern ligy 

Baumit nastúpili za Nemecko tímy Spielverei-

nigung Kaufbeuren, FV Biberach, SG Aulen-

dorf, ako aj dorastenecké tímy dvoch bun-

desligových mužstiev, a to FC Augsburg a 1. 

FC Nürnberg. Špičkové európske mužstvá 

zastupovali FK Jablonec z 1. českej ligy, vý-

berový tím Chorvátska a FC Novi Grad z Bos-

ny. Medzinárodné mužstvá hostí dotváral tím 

Glarnerland – regionálny výber Švajčiarska 

a aktuálny majster z Vorarlbergu FC Dornbirn. 

Po dlhom turnajovom dni s  vynikajúcimi vý-

konmi sa ako rozhodujúca ukázala napokon 

sila. V  semifinálových bojoch sa stretli FC 

Baumit a deti. To je nevyčerpateľná téma, ktorá odzrkadľuje nielen 
stratégiu budúceho smerovania, ale predovšetkým aj ľudskú 
stránku tohto veľkého podniku – pre ktorý je práca síce dôležitá, 
nie však samoúčelná.

Augsburg s FC Novi Grad a FK Jablonec s FC 

Dornbirn. Zápas o 3. miesto vyhral Novi Grad 

a ako víťaz turnaja opustili ihrisko Augsburgča-

nia.

V  nasledujúci deň zorganizovala spoločnosť 

Baumit zážitkový výlet: Mladé futbalové hviez-

dy mali možnosť preniknúť v Erdinger aréne 

v  Oberstdorfe (turné 4 mostíkov)  do sveta 

zimných športov a  vo veľkom aquaparku 

v Sonthofene sa podľa chuti vyšantiť vo vode. 

Organizácia tohto turnaja je naplánovaná 

v 2-ročnom rytme. V roku 2016 sa toto stret-

nutie potom uskutoční už za účasti ďalšej ge-

nerácie futbalistov.

Mládežnícky futbal na Slovensku

Baumit Slovensko od roku 2011 sponzoruje 

Česko-Slovenskú futbalovú akadémiu Mala-

cky (ČSFA), jeden z najúspešnejších futbalo-

vých klubov na Slovensku. Tu sa úspešne 

venujú futbalovému dorastu už od 3 rokov. 

Okrem toho každoročne organizujeme me-

dzinárodný turnaj vo futbale s názvom Baumit 

Cup. Na minuloročnom turnaji sa s  veľkým 

nadšením zúčastnilo 20 tímov z Čiech, Slo-

venska, Maďarska, Rakúska a  Chorvátska. 

Vo finále v  Malackách vyhrala Slávia Praha 

nad ČSFA Malacky, rozhodujúci gól padol pri 

pokutových kopoch.

Mladá generácia si prišla na svoje aj počas 

Dňa rodiny Baumit, ktorý sa konal pod mot-

tom „20 rokov  Baumit Slovensko“. Do tábora 

Podvišňové pri Starej Turej prišlo viac ako 250 

ľudí: zamestnanci so svojimi partnermi 

a  ratolesťami, od bábätiek až po študentov. 

Celkovo sa tu zišlo viac ako sto detí, ktoré tu 

po celý dlhý deň šantili. Okrem dobrého jedla 

a „coolovej“ hudby boli pripravené aj početné 

súťaže a atrakcie. Športovo založení účastníci 

si mohli zahrať futbal, plážový volejbal, florbal, 

pre ostatných, ktorí túžili po trochu 

pokojnejších aktivitách, nechýbal ani petang. 

Pre najmenších boli pripravené atrakcie ako 

skákací hrad, trampolína alebo obľúbené 

maľovanie na tvár. Večer sa potom všetci 

stretli na slávnostnom vyhlásení výsledkov. 

Po vyhlásení víťazov nasledovalo  slávnostné 

nakrojenie torty rukou generálneho riaditeľa 

Baumit Slovensko Ľuboša Fusseka za asis-

tencie Tomáša Seppa a  oslava jubilea sa 

začala. Záver patril zase najmenším, ktorí sa 

vydali na dobrodružný lampiónový pochod le-

som.

deti

Pri príležitosti 20. výročia Baumit
Slovensko sa konala veľká rodinná oslava 
s mnohými aktivitami pre mládež i dospelých.

Heiko  Werf, konateľ spoločnosti Baumit Ne-
mecko, pri odovzdávaní pohára víťaznému 
tímu FC Augsburg.

pre
Víťazom medzinárodného turnaja Baumit Cup 
Slovensko v Malackách, sa tohto roku stalo 
mužstvo Slávie Praha.
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Výskum v Rakúsku 

V Rakúsku má večerné podujatie „Dlhá noc 

výskumu“ tradíciu. Tisíce návštevníkov, mnohí 

z nich deti a mladí ľudia, sa v tohtoročnú noc 

v  klagenfurtskom Lakeside Parku dozvedeli, 

koľko kreativity a  špičkovej technológie sa 

môže skrývať v stavebných materiáloch.

„Namiešaj si svoju obľúbenú farbu!“ tak znelo 

pozvanie pre deti a  ich rodičov, ktorí použili 

vyhľadávač farieb, alebo si farbu vyhľadali 

za pomoci vzrorkovníka farieb  Baumit. Mladí 

Dlhá noc výskumu 
v Klagenfurte.

Deň rodiny Baumit na 
Slovensku.

remeselníci si okrem toho vyskúšali rôzne 

techniky nanášania omietok a vytvorené vzor-

ky si mohli vziať so sebou domov. Veľký zá-

ujem prejavili títo budúci stavebníci 

o  zatepľovanie tehlového domčeka, pretože 

ich nápaditosť bola odmenená vylosovaním 

veľmi žiadaného iPad-u.

„Chceli sme prostredníctvom našich 

špičkových inovácií priblížiť návštevníkom 

výskum a vývoj, a to hravou formou v pravom 

slova zmysle. Obzvlášť pôsobivé: 

angažovanosť detí, ktoré sa na našich 

stanovištiach s nadšením a veľkou kreativitou 

zabávali až do konca podujatia o  jedenástej 

hodine večer. „Odozva vysoko prekročila 

naše očakávania,“ bilancuje Dr. Hubert Mat-

R

Radek Novotný, povolaním architekt na 

Inštitúte plánovania a  rozvoja hl. m. Prahy, 

dostal pri jednom protipovodňovom múre 

tvorivý nápad: Prečo takúto čisto úžitkovú 

stavbu esteticky nepreinterpetovať a nanovo 

ju nezadefinovať ako galerijnú stenu? A  tak 

do protipovodňovej steny zapustil obrazy, 

ktoré sú zvnútra osvetlené. 

Výsledkom tohto nekonvenčného spojenia 

techniky a  estetiky je umelecký zážitok, cez 

deň i v noci, za každého počasia, bez vstupe-

niek a  zatváracích hodín. Pozorovateľ môže 

nielen obdivovať „oživenú“ stenu, ktorá je 

súčasťou továrenskej haly, ale tiež celkom 

blízko pristúpiť k jednotlivým obrazom a pod-

robne si ich preštudovať. Okoloidúci takto 

vnímajú  protipovodňovú stenu nielen ako 

holú betónovú plochu, ale tiež pridanú hod-

notu, akú by človek v takomto prostredí nikdy 

neočakával: inšpiruje k pozeraniu, prezeraniu 

detailov a k vychutnávaniu umenia.

Novotný týmto nekonvenčným nápadom vy-

hral bez váhania súťaž o Fasádu roka 2014, 

ktorá sa pod taktovkou spoločnosti Baumit 

Česká republika konala už po štrnásty raz. 

Pritom táto cena predstavovala len doterajší 

vrchol celého radu prác zaoberajúcich sa 

verejným priestorom a jeho  „mobiliárom“.

Novotný napríklad v budove lokomotívového 

depa a  v  dielňach Masarykovho nádražia, 

ktoré je najstaršou železničnou stanicou 

v Prahe, zriadil železničné múzeum. V  rámci 

renovácie slávnych barrandovských terás 

v pražskej štvrti filmárskeho priemyslu navrhol 

galériu moderného umenia. A  v  zámockom 

parku v  Kunraticiach zrealizoval taktiež 

nevšednú myšlienku: dom na strome.

Tieto ochranné múry vídavame pozdĺž železničných násypov, diaľnic a priemyselných zón. Sú 
zväčša sivé, bez okrás a deprimujúco obmedzujú výhľad i ducha. Jeden mladý český architekt 
tento princíp prelomil a svojím protipovodňovým múrom dodal odvahu novým pohľadom na 
úžitkové stavby.

Ceská kreativita:          
umenie uprostred krajiny

Na slávnostnom 
večere Fasáda roka 

2014. Sprava doľava:  
Radek Novotný sa teší 
z ceny. Členka poroty

Ing. arch. Iva 
Poslušná ,Ph.D., 

gratuluje. 
Ing. Martin Omelka 
zastupuje Baumit.

Kunst
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tersdorfer, riaditeľ spoločnosti w&p Baustoffe 

GmbH.

Vypočítavosť a emócia

Prečo vlastne firma špecializujúca sa na výro-

bu stavebnín toto všetko robí? Tieto aktivity 

prinášajú, samozrejme, reklamnú plochu 

a  mediálnu účasť. A  principiálne sa tým 

zlepšuje stupeň známosti. Okrem toho je 

možné osloviť cieľové skupiny, ktoré sa inými 

komunikačnými stratégiami nepodarilo 

doposiaľ zasiahnuť. Pozitívny imidž podpory 

detí a mládeže sa prenáša na značku,  preto 

je sponzoring často dokonca účinnejší ako 

klasická reklama.

Ale rozhodne tu nejde len o samotnú obchod-

nícku vypočítavosť. Na otázku, čo považuje 

za vrchol sponzorských aktivít zameraných na 

podporu mládeže, Heiko Werf, konateľ 

spoločnosti Baumit Deutschland, v súvislosti 

s turnajom EuroTeen Soccer Cup odpovedá: 

„Smiech detí. Je to neopísateľný pocit, 

organizovať futbalový turnaj, na ktorom proti 

sebe nastúpi desať mužstiev s  9 až 

10-ročnými deťmi. Všetky oblečené v  dre-

soch Baumit, motivované, vzrušené a skvele 

naladené. Nemožno samozrejme pohrdnúť 

ani výkonmi mužstiev, hrajú niekedy tak dobre 

ako dospelí.“

Magazín pre našich partnerov a priateľov 1/15

deti
pre



14

Budúcnost patrí 

V oblasti stavebníctva je spoločnosť  Baumit 

lídrom  vo  vývoji  lepiacich  technológií 

používaných  pri  realizácii  tepelnoizolačných 

systémov. Na nové povrchy, akými sú na-

príklad  tehlové  steny,  sa  izolačné  dosky  na 

báze polystyrénu dokonca výlučne lepia. Pro-

blémy  nastávajú  len  v  prípade  omietnutých 

povrchov,  teda pri  starých  stavbách. Kvalita 

týchto povrchov predstavuje najslabší článok 

v  reťazci  podklad-lepidlo-izolačný  materiál. 

V  týchto  prípadoch  treba  navyše  použiť  aj 

hmoždinky, aby všetko dokonale držalo.

Spoločnosť  Baumit  svojou  lepiacou  kotvou 

StarTrack túto technológiu podstatne uľahčila. 

StarTrack  je  novovyvinutá  kotva,  ktorá  sa 

pred  nalepením  izolačných  dosiek  ukotví 

v nosnom murive a metódou mokré do mo-

krého  opatrí  lepiacimi  bodmi.  Týmto  spôso-

bom  sa  vytvoria  dodatočné  „silové“  spoje 

s murivom – tvrdé skoro ako betón.

Ďalšia  nezanedbateľná  výhoda:  nové  kotvy 

StarTrack  šetria  náklady.  Hrubšie  izolačné 

materiály  si  vyžadujú  použitie  dlhších 

hmoždiniek  a  dlhších  vrtákov,  v  dôsledku 

čoho sa doposiaľ pre rôzne hrúbky izolačných 

dosiek  museli  použiť  rôzne  dlhé  hmoždinky 

(a výpočet správnej dĺžky nebol vždy  jedno-

duchý). Čím dlhšia musí byť hmoždinka, tým 

bude drahšia. Okrem toho vznikajú zvyškové 

množstvá a s nimi spojené náklady na skla-

dovanie. Náklady, ktoré pri použití nových ko-

tiev StarTrack odpadajú. Pretože táto kotva je 

vhodná pre všetky hrúbky izolačných dosiek.

A napokon: Keďže  sa  lepiaca  kotva Baumit 

StarTrack  upevňuje  priamo  v  murive  (ne-

dochádza k prevŕtaniu izolačného materiálu), 

nevznikajú tepelné mosty a ostáva zachovaný 

optimálny  izolačný účinok  tepelnoizolačného 

systému  Baumit.  Estetická  výhoda  je  ihneď 

viditeľná  –  nedochádza  k  prekresľovaniu 

hmoždiniek na fasáde.

lepeniu
Baumit Interview

O výhode lepiacej kotvy StarTrack ma 

presvedčila hneď prvá skúsenosť na 

stavbe, a to najmä časová úspora, tým 

že nevznikala technologická prestáv-

ka medzi lepením a kotvením izolantu. 

Vzhľadom na neustále sa zvyšujúce 

požiadavky na šetrenie energie, čo so 

sebou prináša stále väčšiu hrúbku izo-

lantu, je veľmi dôležité klásť dôraz práve 

na správne zvolený druh kotviacich prv-

kov. Na trhu existujú aj zapustené kotvy, 

ktoré však pri veľkých hrúbkach izolan-

tov zateplenie značne predražujú, neho-

voriac o prácnosti a o tom, že podklad je 

pod izolantom, a tak je tu stále riziko, 

keďže nevieme, do čoho vŕtame. Výho-

dou sú tiež kratšie vrtáky a možnosť 

overenia, či kotva v podklade drží. Jedna 

kotva pre všetky hrúbky izolantov, v prí-

pade kotvy StarTrack Orange aj do 

všetkých typov podkladov, poskytuje 

spracovateľom určitý komfort. Lepiaca 

kotva StarTrack je jednoducho to správ-

ne riešenie pre každý dom.

Ferdinad nagy, 
obchodný zástupca 

Baumit Slovensko

Lepenie so systémom
Lepiaca kotva Baumit  StarTrack sa ukotví 
v nosnom murive a pred nalepením izolačnej 
dosky sa metódou „mokré do mokrého“  opatrí 
lepiacimi bodmi. Tak sa vytvoria dodatočné bo-
dy silovo spojené s murivom.

Ďalšou výhodou je, že pre všetky hrúbky a kvali-
ty EPS-dosiek možno použiť len jeden typ 
lepiacej kotvy! Výpočet správnej dĺžky 
hmoždinky a s tým spojené zvýšené náklady pri 
veľkých hrúbkach sa tak stávajú minulosťou!

15
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Baumit Interview

Čo na to hovorí 
odborník? 

Technológia lepenia čoraz častejšie nahrádza bežné metódy spájania materiálov ako je zváranie, 
skrutkovanie alebo nitovanie. Autá, lietadlá alebo dokonca aj mosty sa dnes jednoducho lepia – 
a držia.

Jednoduchšie to nejde
1. Lepiaca kotva Baumit  StarTrack 

sa vloží do vyvŕtanej diery a následne 
zatlčieme plastový tŕň alebo zaskrut-

kujeme oceľový tŕň kotvy.
2. Pred nalepením izolačných dosiek sa 

na osadené kotvy nanesie lepidlo.
3. Lepenie izolačných dosiek sa vykonáva 

metódou tzv. okrajovej húsenice a troch bo-
dov – vždy čerstvé do čerstvého.

4. Po obrúsení dosiek sa antikorovou 
hrebeňovou špachtľou nanesie lepiaca stierka.

5. Ako posledný krok sa nanesie tenkovrstvová 
omietka Baumit.

Startr ack
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Situácia

Už toho bolo naozaj dosť. Neustále útoky, 

vytváranie negatívnej nálady proti 

zatepľovaniu, proti takzvanému „zabaľovaniu 

domov“, vedené stále menej s  racionálnymi 

argumentmi, ale stále viac emocionálne, 

priam nenávistne.

Proti tomu bolo potrebné niečo urobiť, a  to 

rýchlo. A tak v marci 2014 vznikol zo štyroch 

rodinne vedených podnikov Baumit, Brillux, 

DAW a Sto spolok „Qualitätsgedämmt e.V.“. 

A keď sa ako odborní členovia pridali na pod-

poru aj Výskumný ústav tepelnej ochrany 

(FIW) a Spoločnosť pre racionálne využívanie 

energie (GRE), bolo možné v  krátkom čase 

zostaviť obšírny informačný a argumentačný 

balíček o zatepľovaní fasád.

Kampaň

Heslom „zatepľovať sa oplatí“ sa podarilo 

nájsť vhodný slogan a vrchol aktivít predsta-

vovala klasická informačná kampaň, ktorá na 

širokej klaviatúre moderných mediálnych 

možností zahrala všetky skladby: emocionál-

ny spot v  televízii, informatívne prílohy 

v  najdôležitejších nedeľných novinách 

a veľkoplošné inzeráty v časopisoch staveb-

ných sporiteľní sa spolu s letákmi a brožúrami, 

redakčnými príspevkami v dennej tlači a on-

line propagáciou (okrem iného na Spiegel On-

line, Bild.de, Welt.de)  postarali o hustú sieť 

tisícov kontaktov na cieľové skupiny. Všetky 

reklamné a  PR príspevky odkazujú 

v konečnom dôsledku na internetovú stránku 

dämmen-lohnt-sich.de, kde sa majitelia do-

mov, kupujúci, stavebníci a  prenajímatelia 

mali potom podrobne dozvedieť všetko, čo je 

o zatepľovaní známe.

Nositeľ sympatií

Potiaľ všetko v poriadku. Ale to všetko by bo-

lo bývalo len príliš poslušné a sotva by nieko-

ho vytiahlo spoza teplej pece, keby sme tomu 

ako čerešničku na torte nenasadili to, čo pri 

práci s verejnosťou tak často a dobre funguje 

a  vytvára ten zjavný rozdiel: prominentnú 

osobnosť ako hovorcu a  symbol kampane. 

A  tu sa našej agentúre podaril skutočne 

husársky kúsok. Podarilo sa jej ako takúto 

prominentnú osobnosť angažovať Ulricha 

Wickerta, moderátora správ ARD. Tento muž 

sa prirodzene teší maximálnemu stupňu zná-

mosti, ale to je len jeden z argumentov, a vô-

bec nie to najdôležitejšie. Čo na Wickertovi pl-

ne presvedčí a  čo ho pre tento projekt robí 

nenahraditeľným, je jeho celá osobnosť. 

Prisudzujú sa mu nielen rozsiahle vedomosti, 

ale aj serióznosť a spoľahlivosť. Jedným slo-

vom: je vierohodný, a  nezasadzuje sa tu za 

nejaké cukríky, ale za vážnu tému, pri ktorej 

nejde o reklamu, ale o mienku a v konečnom 

dôsledku o veľa peňazí.

K  tomu sa pridáva Wickertov šarm, vďaka 

ktorému si získa sympatie aj u ľudí s opačným 

Moderátor ako         
protagonista

názorom, jeho seriózne vystupovanie,  a v ne-

poslednom rade jeho príjemne znejúci hlas 

a jemný spôsob reči. Preto bolo aj ihneď jas-

né, že Wickert musí vystúpiť v  televíznom 

spote, aby mohol vložiť do hry všetky tieto 

tromfy. A  tak sa prvý spot s  Wickertom za 

zatepľovanie odvysielal už 2. júna, približne 

dva mesiace po začatí prípravných prác. Pre 

každého, kto tento biznis pozná, je to veľmi 

neobvyklé tempo. To, že sa v túto dobu kona-

li práve majstrovstvá sveta vo futbale, je 

dodatočná šťastná konštelácia: spot sa vy-

sielal dokonca v čase dôležitých zápasov Ne-

mecko proti Portugalsku a  Nemecko proti 

Francúzsku.

Cieľ

Šéf spoločnosti Baumit Heiko Werf o  svojich 

očakávaniach v súvislosti s kampaňou hovorí: 

„Očakávam, že povedie k objektívnej a serióz-

nej diskusii. Obrat v energetickej politike je jed-

ným z  najdôležitejších projektov, ktoré 

v  súčasnosti v  Nemecku prebiehajú, 

a  zatepľovanie je jeho podstatnou súčasťou. 

Keď ho eliminujeme, nebude obrat 

v energetickej politike fungovať.“

„Známy z filmu a televízie“ – tak to býva často u prominentov. Ulli Wickert je známy síce len z televí-
zie, ale pozná ho každý. Dlhoročný moderátor večerných správ na ARD, ktorý dnes píše úspešné 
romány, je v Nemecku jednou z najobľúbenejších osobností vôbec. A teraz dvíha svoj hlas v mene 
rozumu.
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Ulrich Wickert zástanca zatepľovania:

Baumit Interview

Nekvalifikované,         
nepravdivé a jednostran-
né vyjadrenia.

Baumit: Čo vám najviac vadí na negatívnej propagande 

o zatepľovaní?

Heiko Werf: Principiálne som kritickej propagande otvorený. Aj 

keď to niekedy bolí, kritické spravodajstvo často urýchľuje potrebné 

úpravy. A tak aj v našej branži sme si uvedomili, že sme sami urobi-

li chybu. Napríklad komunikovaním nerealisticky vysokých 

potenciálov úspory, napríklad v  informačných brožúrach. Tu sa 

musíme chytiť za vlastný nos.

Čo ma však medzičasom veľmi hnevá, je skutočnosť, že dokonca 

aj seriózne médiá poskytujú priestor takzvaným expertom pre ich 

často nekvalifikované, nepravdivé a jednostranné vyjadrenia.

Jeden príklad: Stále sa poukazuje na požiarnu nebezpečnosť za-

teplenia. V nedávno zverejnenom dokumente „Horí, horí!“ hessen-

skej akcie na úsporu energie však Dipl. Ing. Werner Eicke-Hennig 

informuje o tom, že zo 180 000 prípadov požiaru v Nemecku bolo 

len v  4 prípadoch zúčastnené zateplenie, čo predstavuje 0,025 

promile. Ak by tlač podobným spôsobom informovala o  staveb-

ných materiáloch, ktoré sú horľavé, museli by sme zakázať nap-

ríklad drevodomy, čo by bol samozrejme, totálny nezmysel.

v rozhovore: 
Heiko Werf

konateľ 
nemeckého koncernu 

Baumit

Emocionálny televízny spot, 
leták, informatívne prílohy 
v najdôležitejších nemeckých 
nedeľných novinách a inzerá-
ty v časopisoch stavebných 
sporiteľní vzbudili potrebnú 
pozornosť.

dämmen-lohnt-sich.de
Na tejto stránke sa majitelia domov, záujemco-
via o kúpu domu, stavebníci a prenajímatelia 
dozvedia všetko, čo je o zatepľovaní známe.

Baumit Nemecko
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poločnosť Baumit Česká republika ohlásila úspešné ukon-
čenie akcie pod sloganom „Baumit dýcha aktívne“. Cieľom 
akcie bolo posilniť systém Baumit open na trhu, podporiť 
ETICS, stimulovať predaj omietok NanoporTop a lepiacich 

kotiev StarTrack. Každý z účastníkov mal z tejto akcie profitovať: 
konečný investor z izolačných dosiek openTherm za cenu izolač-
ných dosiek EPS a zákazníci z izolačných dosiek openTherm plus 
za cenu izolačných dosiek StarTherm. Spracovatelia zase z proví-
zie 10 korún za m2 spracovaného tepelnoizolačného systému Bau-
mit open. Predajcovia z bonusu 10 korún za m2 za minimálne 2 ro-
dinné domy, 15 korún za m2 za minimálne 4 rodinné domy a 20 korún 
za m2 za minimálne 6 rodinných domov. A napokon aj externí ob-
chodní zástupcovia: traja najlepší vyhrali wellness dovolenky. Úspech 
pre Baumit: za tri mesiace prebiehajúcej akcie sa podarilo predať 
necelých 70 000 m2 tepelnoizolačného systému Baumit open, čo 
predstavuje skoro 400 rodinných domov.

Česká republika Baumit dýcha aktívne

ento výrok veľkého vodcu Maa sa vynikajúco hodí na 
rôznorodé aktivity spoločnosti Baumit Čína, jednej z naj-
dynamickejšie sa rozvíjajúcich národných spoločností 
koncernu Baumit.

zelené stavanie celkom aktuálne
Minulý rok sa na šanghajskom výstavisku New International Expo 
Center konala svetová výstava venovaná zelenej architektúre s ná-
zvom Green Architecture and Construction Materials Expo. 1 200  
vystavovateľov tu mohlo pozdraviť viac ako 80 000  návštevníkov. 
A spoločnosť Baumit prezentovala niečo celkom neobyčajné: pria-
mo vedľa stánku bola vybudovaná stena s rozmermi dva krát dva 
metre, kde si diváci mohli naživo pozrieť, ako funguje strojová omiet-
ka a čo prinášajú tepelnoizolačné systémy. Obzvlášť potešujúce 
bolo interview dôležitej televíznej stanice CCTV s riaditeľom spoloč-
nosti Baumit Muenchowom.

nový závod spúšťa skúšobnú výrobu
Na ploche necelých 7 000 metrov štvorcových bude nový závod  
Baumit v Suzhou za plnej prevádzky vyrábať viac ako 100 000 ton 
suchých omietkových zmesí za rok a stane sa tak jedným 
z najväčších výrobcov v tomto regióne. Závod bude zásobovať 
Shanghai a provincie Jiangsu, Zhejiang a Suzhou. Areál má 
výhodnú polohu v blízkosti diaľnice, čo garantuje možnosti 
suchozemskej a vodnej prepravy. A na letisko Shanghai Hongqiao 
Airport je to len 90 kilometrov. 

Čína nechajte rozkvitnúť sto kvetov!

o už mohlo byť príhodnejšie, ako zaradiť výrobky Baumit do sortimentu istého reťazca predajní stavebnín a obslúžiť tak aj ukrajinských 
staviteľov domov a domácich majstrov? Z tohto dôvodu vznikla spolupráca s Nova Liniya, druhým najväčším reťazcom na Ukrajine, 
ktorý vlastní šestnásť hypermarketov po celej Ukrajine, z toho štyri v Kyjeve.
Od tohto roku tu spoločnosť Baumit ponúka svoje najobľúbenejšie výrobky: tepelnoizolačné systémy, výrobky na realizáciu obkladov 
a dlažieb a materiály na vyrovnávanie podláh.

Špeciálne pre oblasť „Urob si sám“ bol vyvinutý produktový rad „Duo“, ktorý spája jednoduchosť používania s vysokou kvalitou a ukrajinskými 
ako aj európskymi štandardmi – a to všetko za naozaj výhodnú cenu. Zámerom je poskytnúť súkromnému zákazníkovi komplexné riešenia na-
miesto individuálnych výrobkov. Pretože po prvé: jednotlivé komponenty každého radu Baumit sú dokonale zladené, a po druhé: takýto systém 
v rozhodujúcej miere pomáha pri rýchlej a efektívnej realizácii prác.
Pre predajne Nova Liniya boli vyvinuté špeciálne stánky s ukážkami realizácie tepelnoizolačného systému a informačnými materiálmi s informá-
ciami o správnej aplikácii. Zákazník tak môže získať informácie o detailoch práce s materiálmi Baumit.  Okrem toho sa počas sezóny v bez-
prostrednej blízkosti predajní organizovali workshopy, na ktorých technici z ukrajinského Baumitu poskytovali záujemcom cenné rady.

Ukrajina Ukrajinský Baumit teraz aj v predajniach stavebnín

S

Č
Mens sana in corpore sano – 
v zdravom tele zdravý duch 
Toto latinské príslovie platí aj v Číne. Dvadsať 
zamestnancov firmy Baumit a osem zamest-
nancov veľkoobchodnej spoločnosti Tongke 

sa zúčastnilo na päťkilometrovom 
behu Vanke. Tímu Baumit bol prizna-
ný titul „strong team“. Vanke je jed-
nou z najväčších spoločností v Číne 
podnikajúcich v oblasti stavebníctva 
a  strategický partner spoločnosti 
Baumit.

Baumit World 
Novinky
zo sveta Baumit
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aši maďarskí priatelia si vymysleli niečo celkom originálne, 
aby v podvedomí zákazníkov a používateľov pevne zakot-
vili dôležité postavenie farby. Pretože viac-menej suché se-
mináre a prezentácie to samy osebe zabezpečiť nevedia. 

Tu už treba vzbudiť emócie. Z tohto dôvodu bolo vyvinuté niečo ako 
„dobrodružné programy“, ktoré majú pomerne nekonvenčným spôso-
bom demonštrovať význam farby v živote.
Takýmto programom je návšteva filmového štúdia Korda v Etyek, 
30 kilometrov od Budapešti, prvého a jediného návštevníckeho cen-
tra vo východnej Európe, ktoré je venované svetu filmu. Tu si návštev-
níci zaujímavé veci len tak jednoducho nepozerajú, ale majú možnosť 
sa na natáčaní zúčastniť a môžu sami natočiť aj krátky film. Návštev-
ník sa na pol hodinu stane hviezdou pred kamerami. Účastníci vytvo-
ria svoj film na základe pripraveného scenáru podľa pokynov skutoč-
ného režiséra.  Na konci dňa má potom hotový film premiéru. A každý, 
kto sa na natáčaní podieľal, si môže odniesť domov DVD s filmom. 
Suvenír, ktorý nechá Baumit a jeho farby dlho uložené v pamäti.

dňoch 10. až 24. januára 2015 sa areál výstaviska Neue 
Messe v Mníchove stal dejiskom svetového veľtrhu pre ar-
chitektúru, materiály a systémy, ktorý sa od roku 1964 pod 
názvom BAU koná každé dva roky. Veľtrh sa niesol v zna-

mení motta „Budúcnosť stavania“. Toto najväčšie podujatie v oblas-
ti stavebníctva je členené podľa stavebných materiálov, produktových 
oblastí a tém a zahŕňa všetky oblasti – od bytovej výstavby, cez úpra-
vu interiérov až po výstavbu priemyselných objektov. Stretávajú sa tu 
všetky známe a významné osobnosti branže – od projektantov a ar-
chitektov až po stavebných remeselníkov a predajcov stavebnín. Za-
stúpený je dokonca aj realitný priemysel.
Na veľtrhu bolo rušno, k dispozícii bol vlastný televízny kanál (Bau TV) 
so zaujímavými každodennými príspevkami, odovzdávaním cien, dis-
kusiami medzi odborníkmi, ktoré sa obracajú aj na laickú verejnosť, 
a technické bonbóniky ako napr. systém na skenovanie návštevníkov 
Scan2Lead, pomocou ktorého môžu vystavovatelia mimoriadne rých-
lo, len jedným skenom, zaznamenávať informácie potenciálnych zá-
kazníkov. Spoločnosť Baumit vynaložila maximálne úsilie, aby pre-
trompfla úspech svojho stánku na  poslednom veľtrhu, kde sa 
návštevníci mohli stať súčasťou priestorovej inscenácie produktov, 
v ktorej sa zlieval reálny svet s virtuálnym.

rekordná návštevnosť
Počet návštevníkov prvýkrát v histórii veľtrhu prekročil hranicu 250 000. 
Výrazný bol tiež nárast návštevníkov zo zahraničia, ktorých prišlo 
72 000, čo predstavuje nárast o 20 percent. 65 000 návštevníkov bolo 
z radov architektov a projektantov. Vystavovatelia boli právom nad-
šení.

nemecko očakávaný Mníchov

a 37. stavebnom veľtrhu Turkeybuild Istanbul 2014 bola spo-
ločnosť Baumit prirodzene znova plne prítomná. Tentokrát 
boli oslovené obe cieľové skupiny – profesionálni spracova-
telia a tiež zákazníci, ktorí si robia všetko svojpomocne. Cie-

ľom firmy je stať sa v regióne Marmara a v hlavnom meste Ankare pre-
ferovanou značkou pri zatepľovaní fasád, a to či už pri novostavbách 
alebo rekonštrukciách starších objektov. Medzi úplne novými výrobka-
mi prezentovanými na veľtrhu bol inovatívny produktový rad Baumit 
Nanopor photokat a nová technológia v oblasti fasádnych farieb Cool 
Pigments, ktorých kvalitu si mohol návštevník na stánku otestovať. Náv-
števníci mohli pod svetelným zdrojom porovnať vzorky vytvorené za 
pomoci novej generácie farebných pigmentov Cool pigment a doteraj-
ších verzií pigmentov, siahnuť si na ne vlastnou rukou a rozpoznať roz-
diely v nahriatí povrchu.

rvý rok pôsobenia spoločnosti Baumit vo Francúzsku prebehol vyslovene úspešne. Príležitosť, urobiť si voľný deň a osláviť to. Celý ko-
lektív pracovníkov a zákazníci Baumit sa zišli na slávnostnom obede a ako zákusok nakrojili narodeninovú tortu. Pri nasledujúcich la-
serových hrách sa pracovný stres neutralizoval stresom z hry a večer si všetci spolu príjemne posedeli – výborná príležitosť na utuže-
nie vzájomných väzieb.

Baumit na výstave Batimat
Batimat Paris patrí k najvýznamnejším medziná-
rodným veľtrhom v oblasti stavebníctva. Okrem 
obrovskej palety produktov a služieb sa tu raz za 
rok pod jednou strechou stretne najväčší počet 
frankofónnych a medzinárodných expertov. Mladá 
spoločnosť Baumit Francúzsko mala svoje prvé 
veľké vystúpenie so stánkom na ploche 100 m2, 
ktorý u mnohých návštevníkov zanechal silný 
dojem. O ďalšej účasti na veľtrhu Batimat 2015 je 
už pevne rozhodnuté.

Silný partner
PLV, najvýznamnejší veľkoobchodný partner spo-
ločnosti Baumit Francúzsko, usporiadal minulý 
rok Dni otvorených dverí, na ktoré bola spoloč-
nosť Baumit pozvaná, aby tu predstavila svoj 
showroom. Táto spoločnosť ťažiskovo pôsobia-
ca v oblasti predaja farieb začala od začiatku mi-
nulého roka na základe úzkej spolupráce so spo-
ločnosťou Baumit intenzívne vyvíjať aj aktivity 
v oblasti ETICS.

Turecko: Predstavenie najnovších výrobkov

Francúzsko Jeden rok Baumit Francúzsko

Maďarsko Baumit vo filmovom štúdiu

V

P

N

N

Baumit World 
Novinky
zo sveta Baumit
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Kvalitná architektúra a prepracovaný dizajn

Vydareným príkladom realizácie obytného súboru, na ktorom sú 

použité všetky vyššie spomínané povrchové úpravy a materiály, 

je polyfunkčný bytový dom Nový háj v Bratislave, Petržalke.

Uznávaný slovenský architekt Drahan Petrovič, v spolupráci so 

známym architektonickým ateliérom ITB Architekti (Tomáš Še-

bo, Igor Lichý, Emanuel Zatlukaj a Katarína Uhnáková), uplatnil 

Kreatívna fasáda 
s materiálmi Baumit

kreatívna
fasáda

Žijeme v rýchlej dobe. Technológie a vývoj 
sa zastaviť nedajú a čo bolo moderné, 
progresívne a neopozerané včera, dnes už 
takým nie je. Platí to vo všetkých odvetviach 
nášho života. Pri fasádach možno aj 
dvojnásobne. Fasáda je ako tvár krásnej 
ženy, chce byť dlho pekná a večne mladá. 
A pretože bude na očiach verejnosti po celú 
dobu užívania budovy, mnohokrát sa jej 
zaslúžene venuje veľká pozornosť. 

Všetci architekti a  developeri vedia, že dispozícia či použitý kon-

štrukčný materiál sú veľmi dôležité, zvonka ich však nevidíte. Preto sa 

veľký dôraz kladie práve na tvar budovy a stvárnenie fasády. Niekedy 

totiž rozhodne prvý pohľad na budovu a potenciálny zákazník sa roz-

hodne pre jej kúpu. Samozrejme, determinantom návrhu je aj výška či 

hĺbka vkusu investora a architekta, niektoré „trendy“ sú však univer-

zálnejšie a platia všeobecne. 

Súčasné trendy a možnosti

Univerzálnosť, čistota a nadčasovosť bielej farby fasády sa neopoze-

rá asi nikdy. Až na tú jej náchylnosť k zašpineniu. Nie však pri použití 

našej samočistiacej povrchovej úpravy s  fotokatalytickým efektom 

NanoporTop photokat. Obľúbené tmavé a  veľmi intenzívne odtiene 

vhodne podčiarkujú kontrasty a dodávajú fasáde architektonicky nob-

lesný vzhľad. Problematické fungovanie pri tepelných výkyvoch sme 

eliminovali novými receptúrami s použitím tzv. cool pigments. Kon-

trastovanie hrúbok povrchových úprav alebo optické rozdelenie väč-

ších či menších povrchov, ktoré napomáha k úprave mierky, je zase 

možné dosiahnuť použitím našich kreatívnych omietok CreativTop. 

V kombinácii s drážkovými profilmi možno navodiť dojem, že sa poze-

ráte na odvetranú fasádu.

Text:

Martin Kríko

Objektový manažér, 

Baumit Slovensko

Foto: 

Archív Baumit

v tomto unikátnom bratislavskom rezidenčnom projekte kanad-

ské princípy bývania. Projekt pozostáva z dvoch rezidenčných 

domov, ktoré sú na prízemí prepojené menšími obchodnými 

priestormi. Celkový dizajn je jednoduchý, čistý, s výraznými ar-

chitektonickými prvkami a s dôrazom na maximálne využitie ze-

lene v otvorených priestoroch budovy. 

Bytový dom 
Nový háj
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Pán architekt, jedným zo zaujímavých riešení, ktoré ste 

použili pri riešení fasády, bola drážkovaná fasáda. Môže-

te popísať váš názor na použitie drážkovanej fasády? Čo 

vás najviac prekvapilo počas realizácie? 

Drážkovaná fasáda nevznikla náhodne. Išlo nám o vytvorenie 

štruktúry, ktorá bude absorbovať reklamné pútače parteru, aj 

graffiti zatierané domovou správou nie celkom vhodne zvole-

ným odtieňom. Zároveň táto fasáda akoby fazetovala typicky 

petržalský popísaný parter. Drážky sme použili tiež kvôli to-

mu, aby celé farebné stvárnenie neskĺzlo len do plošnej maľ-

by. Súčasne sme drážkami v  parteri zakomponovali/skryli 

všetky servisné otvory a vetracie mriežky.

Počas realizácie nás prekvapila smernica ministerstva život-

ného prostredia, ktorá znižuje limit ochrany výškového rozdie-

lu verejných priestorov z normových 50 na 40 cm.

Ďakujeme za rozhovor.

slovo
architekta

Pán architekt, ako by ste v skratke predstavili princípy 

a postupy pri vašej tvorbe?

V architektúre zobrazujeme individualitu klienta zrkadlenú in-

dividualitou našou. V klientovi hľadáme niečo osobité, čo sa 

prejavuje v jeho životnom štýle a čo potom pretavíme do ar-

chitektúry. Snažíme sa porušovať náš špecifický rukopis. Po-

važujeme to za našu prednosť. Ctíme genia loci. Tak naša ar-

chitektúra ťaží zo silných stránok lokality a  eliminuje jej 

negatíva. Snažíme sa o inovatívne riešenia bez predsudkov. 

Architektúra nás baví.

Pri novostavbách bytového charakteru sa zväčša volia 

jednoduchšie formy. Čo vás viedlo k návrhu projektu 

v štýle dvoch samostatných veží s pomerne členitou fa-

sádou?

Pri stavbách pre viacerých koncových klientov rovnako ne-

chávame priestor ich individualite. 

V tomto projekte sme na tom postavili celkový koncept domu, 

a síce, že klient mohol zmeniť okrem dispozície aj tvar a čle-

nenie okien, farebnosť svojich loodžií, aj typ svojich zábradlí. 

Takže okrem dôrazu na flexibilitu vnútorných priestorov sa 

sloboda klientských zmien prejavovala aj na povrchu. Dve 

hmoty sme volili, lebo sme chceli, aby dom pôsobil menší, 

ako reálne je, čomu napomohla aj redukcia objemu v  pro-

spech terás s efektnými výhľadmi. Dve hmoty s jadrami v stre-

de, a s vhodne zvoleným skeletom, zároveň umožnili širokú 

variabilitu pôdorysov.

 

Aká bola nosná myšlienka pri návrhu bytového domu Nový 

háj a čo vás pri návrhu inšpirovalo najviac?

Bola to spomínanaňá flexibilita a kompozícia schopná absor-

bovať klientské zmeny odrážajúce individualitu každého. 

O projekte Nový háj, ktorý je charakteristický najmä jedinečnou individualizáciou 
exteriéru a interiéru, sme sa rozprávali s jedným členom tvorivého tímu, 
architektom Emanuelom Zatlukajom.

Použité materiály Baumit:
Interiér: 

Baumit Gletovaná omietka, poter Baumit Alpha 2000, 

Baumit SilikonColor

Exteriér: 

Obytné veže – kontaktný tepelnoizolačný  systém Bau-

mit ProContact, Baumit NanoporTop 1,5K

Parter – kontaktný tepelnoizolačný systém Baumit Star-

Contact, MKR drážkový profil, Baumit SilikonTop, Bau-

mit CreativTop S-Fine, Baumit SilikonColor
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Výsledok, ktorý poteší

Po namáhavých a stresujúcich hodinách strávených pri tejto 

obnove, nadišiel deň otvorenia. Netrvalo dlho a okolie so zá-

kazníkmi si zvyklo na nového člena cukrárenských služieb. Po-

sedenie pri kvalitnej káve a chutnom domácom zákusku 

v zaujímavom prostredí nielen lahodí oku, ale pohladí aj dušu 

a povzbudí chute.

Začiatky bývajú ťažké

Na začiatku bol zdevastovaný priestor, ktorý bolo potrebné 

kompletne zrekonštruovať, pritom však zachovať mieru tajom-

stva s prekvapením pred otvorením. A, samozrejme, nevzbu-

diť pozornosť konkurencie. K tomu predstava investora o fi-

nančne nenáročnej, ale zaujímavo vyzerajúcej rekonštrukcii. 

Ako to dopadlo?

Farebnosť v priestore

Farebný a priestorový koncept návrhu bol spracovaný tak, aby 

skryl nežiaduce, vyzdvihol potrebné a zároveň zútulnil a pre-

pojil dva priestory. Ostala tiež zachovaná istá kontinuita s inou, 

staršou, už známejšou prevádzkou z opačnej strany mesta. Aj 

preto je stropná časť a oddeľovacia stena namaľovaná rovna-

kou čiernou farbou. Pod stropom je zavesený rovnaký dreve-

ný podhľad ako v spomínanej prevádzke. Červená farba omiet-

kového lemu je firemnou farbou. Na nej investor trval, najmä 

kvôli lepšej firemnej identifikácii. Steny sú pestré, hravé a zau-

jímavé zároveň. Ich stvárnenie korešponduje so solitérnym ná-

bytkom. Ako vhodná voľba sa ukázalo steny len jednoducho 

vyrovnať a hrubo zahladiť, aby lepšie vynikol finálny lazúrova-

cí farebný náter.

Všetko sa to začalo odvážnym a zároveň bláznivým nápadom investora. Ako 
podnikateľ v oblasti cukrárenských a kaviarenských služieb sa nechcel uspokojiť 
len s jednou fungujúcou a známou prevádzkou vo svojom meste. Keď mu 
padol do oka nevyužívaný priestor v centre mesta, s potenciálom a dobrou 
viditeľnosťou, neváhal, popustil uzdu svojej fantázii, priestor si prenajal a veľmi 
emočne a pocitovo sa vrhol do rekonštrukcie. Tak, ako aj pri iných svojich 
aktivitách.

Použité materiály Baumit:
•	 Baumit MVS

•	 Baumit SilikonColor

•	 Baumit SilikatTop 3K

•	 Baumit Lasur

Text:

Martin Kríko, 

Objektový manažér, 

Baumit Slovensko

Návrh: 

Andrej Halahija, 

Ing. arch. Martin Kríko

Rekonštrukcia
 „zbytocného“ 
priestoru

Stalo sa už akýmsi nepísaným pravidlom, že 
každý druhý rok je zároveň ďalším ročníkom 
prestížnej súťaže Baumit Fasáda roka. 

bude už v poradí ôsmym  
ročníkom prestížnej súťaže, 
ktorej cieľom je trvalé 
presadzovanie a podpora 
kvality fasád novostavieb, 
rekonštruovaných a 
sanovaných budov na 
Slovensku a ocenenie 
najlepších riešení.

Súťaž Baumit Fasáda roka oceňuje stavby v týchto kategóriách: 

Novostavby

1. Rodinný dom (novostavby rodinných domov, vrátane dvojdomov a domov v radovej zástavbe)

2. Rezidenčné projekty a občianska vybavenosť (rezidenčné objekty, administratívne budovy, retailové a multifunkčné pro-

jekty, logistika a priemysel, šport a občianska vybavenosť)

Rekonštrukcia a obnova

3. Obnovená a adaptovaná budova (budovy, ktoré nemajú historickú substanciu)

4. Sanovaná historická budova (historické, prípadne pamiatkovo chránené budovy s historickou stavebnou substanciou)

Panelový dom

5. Osobitnou kategóriou je Zateplený panelový dom. 

Odborná porota posúdila prihlásené objekty v jednotlivých kategóriách a vybrala nominácie Baumit Fasády roka 2015. Tento rok 

sa do hlasovania zapojí aj laická verejnosť prostredníctvom facebookovej aplikácie. Výsledky verejného hlasovania budú uverej-

nené na stránkach: www.fasadaroka.sk a www.baumit.sk. O výsledkoch súťaže prinesieme informácie v ďalšom vydaní Baumit 

Magazínu.

Č A S O P I S ,  S   K T O R Ý M  S A  O P L A T Í  S T A V A Ť ,  R E K O N Š T R U O V A Ť ,  B Ý V A Ť .

®

Hlavný mediálny partner                                                                Mediálni partneri                                                                                                          Odborní partneri 

Bienále súťaže  Baumit 
Fasáda roka 
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Baumit Slovensko 

Minulý rok mali naši aplikační technici, okrem 
svojich bežných povinností, aj pomerne veľa 
práce s prípravou vzoriek pre rôzne skúšob-
né ústavy. Aby certifikácia našich, ale aj ra-
kúskych produktov prebehla úspešne, muse-
li pripraviť veľké množstvo vzoriek. Podieľali 
sa na testoch našich produktov na TASUSe 
aj vo FIRESe, skúšali torkret, podieľali sa tiež 
na vylepšení liateho poteru z Maďarska. 
Za ich ústretový prístup a kvalitnú prácu sme 
pre nich zorganizovali exkurziu do Centra ino-
vácií v materskej spoločnosti vo Wopfingu. 
Aplikačných technikov privítal Michael Haindl, 
produktový manažér, v Loveckom salóniku 
v jednej z najkrajších miestností v zámočku vo 
Wopfingu. Spolu s Marikou Weiglhofer oceni-
li ochotu a kvalitu ich práce a odovzdali im 
malý darček. Rovnako Tibor Blaško, manažér 
kvality, ocenil dobrú spoluprácu s aplikačný-
mi technikmi a odovzdal im strieborné murár-
ske lyžice s emblémom. Po malom občerstve-
ní, ktoré pripravili rakúski kolegovia, 
nasledovala prehliadka Centra inovácií. Naši 
aplikační technici si so záujmom prezreli rôzne 
laboratóriá a prístroje. Mali tak možnosť vidieť 
miesta, kde vznikajú a vylepšujú sa naše pro-
dukty, videli, koľko techniky a vedy je za naši-
mi materiálmi. Obdivovali čistotu a poriadok, 
ktoré do laboratórií prirodzene patria.   
Po príjemnom obede v centre Viedne nasle-
dovala návšteva vianočných trhov. Spoločen-
ská časť exkurzie bola príjemnou bodkou oce-
nenia ich práce.

Poďakovanie aplikačným technikom

Súčasťou firemnej kultúry našej spoločnosti 
sú už tradične aj sponzorské aktivity, ktoré 
smerujú do rôznych oblastí spoločenského ži-
vota a do rôznych regiónov Slovenska. Z hľa-
diska budúceho rozvoja firmy je dobré, keď 
tieto aktivity zarezonujú, zvýšia povedomie 
o značke Baumit a majú svoju návratnosť v po-
dobe lojality a pozitívneho vnímania našej spo-
ločnosti. 
V tomto duchu sme pristúpili k spolupráci so 
Strednou odbornou školou drevárskou a sta-
vebnou v Krásne nad Kysucou, ktorá pripra-
vuje svojich žiakov na prax okrem iného aj 
v odboroch murár a maliar. Škola kladie veľký 

dnes učni, zajtra majstri

Spolok architektov Slovenska odovzdával 
ceny za architektúru v bratislavskej Redute. 
Cenu Emila Belluša za celoživotné dielo do-
stal  profesor Ján M. Bahna. Bol to jubilejný 
dvadsiaty piaty ročník tejto ceny. S cenou je 
spojená aj výstava laureáta, ktorá bola otvo-
rená 19.12. 2014 v Galérii Spolku architektov. 
K výstave patrí aj kniha autorových memoá-

Cena emila Belluša

dôraz na praktické skúsenosti svojich zveren-
cov, prepojenie študentov na reálny pracovný 
trh a získavanie sebavedomia v rôznych odbor-
ných súťažiach. Práve budúci maliari sa ukáza-
li ako perspektívni spracovatelia inovatívneho 
materiálu Baumit CreativTop. Práca s ním vyža-
duje spracovateľskú zručnosť, cit pre detail, in-
venciu a remeselný fortieľ. Toto všetko študen-
ti v Krásne nad Kysucou získavajú pod vedením 
skúsených a zanietených pedagógov a majstrov 
odborného výcviku. V rámci dohodnutej spolu-
práce sa študenti zoznámili s aplikáciou mate-
riálov Baumit CreativTop a po praktickej ukáž-
ke a  zaškolení aplikačným technikom boli 
schopní sami vytvárať vzorky rôznych štruktúr. 
Vyskúšali si prácu s nalepovacími šablónami, 
fládrovacím valčekom, modelovanie špachtľou 
a ďalšie spracovateľské postupy. 
Veríme, že s pomocou skúseného majstra s dl-
horočnou praxou objavia aj ďalšie výrazové 
možnosti tejto povrchovej úpravy a my sa už 
teraz tešíme na to, čím nás v budúcnosti pre-
kvapia. Nadobudnuté vedomosti a zručnosti ur-
čite uplatnia na rôznych súťažiach, kde prispe-
jú ku zviditeľneniu našej úspešnej novinky. 
Samozrejme, naša spolupráca bude pokračo-
vať aj naďalej a my veríme, že študenti aj po 
skončení školy ostanú verní materiálom a sys-
témom Baumit. 

rov, ktorú prezentoval 29. 1. 2015 v Sieni Duša-
na Jurkoviča za účasti významných kultúrnych 
osobností. Knihu uviedli do života vnučka Du-
šana Jurkoviča, Katarína Salayová, a syn Emila 
Belluša, Pavel Belluš. Laureát ceny patrí k dlho-
ročným spolupracovníkom Baumitu, ktorý aj 
podporil vydanie knihy.

Nielen prácou a komisiami je človek živý. Jeho 

obzory rozširujú aj neformálne stretnutia s ľuďmi, 

s ktorými sa počas pracovného roka stretáva 

a pracuje. V tomto duchu sa niesla poznáva-

cia a ďakovná cesta do nášho inovačného cen-

tra a fasádneho poradenského štúdia vo vý-

robnom závode Baumit vo Wopfingu, kde sme 

architektom z našich komisií pre súťaže Life 

Challenge 66 a Fasáda roka ukázali najnovšie 

trendy vo vývoji našich produktov, previedli ich 

laboratóriami a nechali ich nazrieť až do našej 

„omietkovej kuchyne“. Presne v duchu nášho 

sloganu „Myšlienky s budúcnosťou“.

Pri večernom posedení sme zhodnotili spolu-

prácu v komisiách a v dobrej a zábavnej spo-

ločnosti určili smerovania pre nasledujúce roč-

níky. Všetci pevne veríme, že toto milé 

ukončenie pracovnej sezóny prinesie nové im-

pulzy pri očakávaných pracovných a hodnotia-

cich stretnutiach.

Architekti vo Wopfingu

„Táto spolupráca prináša vzájomné ovplyv-

ňovanie v technológii i architektúre od vý-

voja produktov až po ich aplikáciu pri re-

alizáciách stavieb. Výsledkom je dobrá 

architektúra s vhodnou fasádou, ktorá  

harmonizuje s architektúrou a prostredím. 

Kvalitnou realizáciou ju aj energeticky 

zhodnocuje a garantuje jej dlhoročné pre-

žitie. Takéto návštevy a predvádzanie pro-

stredia, kde konkrétny produkt vzniká, sú 

dôležitým prvkom získavania dôvery 

k firme. Aj pri tejto návšteve sme mali 

možnosť vidieť najnovšie vývojové trendy 

v  technológii fasád. Sprevádzajúci in-

štruktori nám poodhalili súčasnú straté-

giu vo vývoji štruktúr, farebnosti i mate-

riálov v ich produkcii, ktorá následne pri-

chádza aj k nám. Predstavili nám nové 

pracoviská a laboratóriá, kde sa vyvíjajú 

a skúšajú nové produkty. Bohatý deň sme 

zakončili večerou v hoteli Tulbingerkogel 

u prezidenta someliérov Rakúska. Tak 

ako návšteva vo Wopfingu, aj táto veče-

ra bola príjemným zážitkom“.

Prof. akad. arch. Ján M. Bahna

prezident Spolku architektov 

Slovenska

„Baumit patrí medzi firmy, ktoré programovo 
rozvíjajú spoluprácu s architektmi“. 



Nórska opera a balet v Osle patrí k mimoriadnym architek-

tonickým dielam a zároveň novým  kultúrnym symbolom 

Nórska. Bola dokončená v roku 2007 a slávnostne otvore-

ná v apríli roku 2008. O rok neskôr získala aj prestížnu ar-

chitektonickú Cenu Miesa van der Rohe . Táto pozoruhod-

ná  stavba  je  situovaná  na  brehu  Oslofjordu.  Je  dielom 

architektonickej  kancelárie  Snohetta,  ktorá  spracovala 

projekt na základe víťazstva v medzinárodnej súťaži. Ne-

všedný koncept budovy spočíva v jej objemovom tvarova-

ní a materiálovom prevedení. Objekt sa vynára z mora ako 

sústava  ľadových  krýh.  Šikmé  plochy  strechy  sú  po-

chôdzne,  čo  umožňuje  návštevníkom  plynule  prejsť  od 

úrovne mora až na strechu, odkiaľ je výnimočný pohľad na 

panorámu Osla,  ale  aj  k divadlu patriacu skulptúru  (She 

Lies autorky Monici Bonvicini). Taliansky carrarský mramor 

a biely granit dodávajú budove vznešený charakter a pod-

čiarkujú  ideu  expresívneho  minimalizmu.  V  kombinácii 

s  preskleným  priečelím  budovy,  za  ktorým  je  situovaný 

priestranný,  pätnásť  metrov  vysoký  foyer,  sa  pohľad  na 

operu stáva nezabudnuteľným zážitkom. Jej  interiér  tvorí 

hlavná sála s kapacitou 1364 miest, dve menšie sály so 

zázemím a rozľahlý backstage. Vnútorné povrchy sú oblo-

žené dubovým drevom, majú mäkké, oblé línie a vytvárajú 

priaznivý kontrast voči exteriéru. Impozantná je v interiéri aj 

Skvelá kultúra 
v nórskom Osle

Kultúra v Nórsku

V ten októbrový piatkový večer bolo divadlo plné mladých 

Nóriek  a  Nórov.  Oblečení  väčšinou  v  tmavých  oblekoch 

a dámy v čiernych či  tmavosivých šatách, s dĺžkou nad 

i kúsok pod kolená, prišli do divadla už v skorý podvečer, 

tak  aby  sa  tu  stihli  ešte  pred  predstavením  navečerať. 

Jedlo  totiž  patrí  k  nórskej  kultúre  a gastronómia divadlu 

celkom pristane. Aj  pohárik šampanského či vína sa tu dá 

objednať vopred tak, aby vám ho cez prestávku predsta-

venia nechali pripravené na širokom drevenom madle zá-

bradia galérie pred divadelnou sálou. Ani po predstavení 

sa nečaká v šatni v rade. V zázemí vstupného foyer (za es-

tetickou The Other Wall) sú voľne prístupné vešiakové ste-

ny,  kde si  návštevníci  sami  zoberú svoje kabáty. Kultúra 

vytvára ďalšiu kultúru a dokonalosť sa skladá z maličkostí. 

V Nórsku to platí dvojnásobne.

V sobotu ráno Nóri už trénovali   beh v športovom areáli, 

v blízkosti známeho skokanského mostíka Holmenkollen, 

ktorého  technické prevedenie  i  architektúra  stoja  za po-

všimnutie.    Rovnako  ako  aj  výnimočný  pohľad    z  tohto 

miesta na Oslo, mesto parkov a zelene, na záver vydare-

ného  dvojdňového  výletu,  ktorý  Baumit  skvele  pripravil 

a zorganizoval.  am

Text:

Doc. Ing. arch. 

Andrea Bacová, PhD.

Foto: 

Archív Baumit 
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biela,  bohato  štrukturovaná,  deliaca  stena 

(The  Other  Wall)  s  nepravidelnými  perforá-

ciami,  ktorá  je  podsvietená  zeleným  svet-

lom, podľa návrhu autora Olafura Eliassona.  

Dokonalosť  detailov,  remeselná  precíznosť 

je tu neprehliadnuteľná.  

Na balete s Baumitom

Atmosféru tohto nevšedného a pôsobivého 

architektonického  skvostu  umožnila  firma 

Baumit  zažiť  v  plnej  kráse  svojim  obchod-

ným partnerom počas dvojdňového a zážit-

kami  preplneného leteckého výletu do Osla. 

Predstavenie  baletu  českého  tanečného 

choreografa  Jiřího Kyliana  (Future  memo-

ries),  v  ktorom  sa  prelínala  Stravinského 

hudba  s  moderným  tancom,  prinášalo  aj 

okamihy  koncentrovaného  ticha  s  čistým 

expresívnom zážitkom  vyzdvihujúcim krásu 

baletného  umenia.  V  priestore,  plne  obsa-

denej, 40 metrov hlbokej a 16 metrov širokej 

hlavnej divadelnej sály bol minimalistický ba-

let  skutočne  výnimočnou  a  nezabudnuteľ-

nou udalosťou.  



Robo Opatovský
a (nielen) jeho nový album 
OVERTIME
Roba Opatovského netreba nijako zvlášť predstavovať. Na slovenskej hudobnej scéne 
sa pohybuje takmer 20 rokov. Výsledkom jeho práce je niekoľko úspešných albumov, 
množstvo koncertov aj spolupráca s inými slovenskými hudobníkmi. A darí sa mu aj 
v súkromí, kde sa spolu s manželkou teší z ročnej dcérky Hanky.
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tento album dostali ako vianočný  darček a ich reakcie sú veľmi 

pozitívne, čo nás veľmi teší. Zároveň by sme sa chceli poďakovať 

hlavnému reklamnému partnerovi spoločnosti Baumit za podpo-

ru pri vzniku albumu Overtime.

A teraz, ak dovolíte, niečo z vášho súkromia. Keď sa vám 

pred niekoľkými mesiacmi narodila dcéra, netajili ste sa 

tým, že otcovstvo prežívate veľmi intenzívne. S dcérou ste 

trávili všetky voľné chvíle a pomáhali ste aj pri každoden-

ných činnostiach – kočíkovaní, kúpaní či prebaľovaní. Vašou 

„špecializáciou“ bolo hlavne uspávanie. Ako to vidíte s od-

stupom pol roka?

Som šťastným otcom ročnej Hanky a môžem povedať, že som 

objavil nový druh čistej lásky... dokonca som na albume s názvom 

Môj život, ktorý vyšiel minulý rok, pre Hanku napísal pesničku s 

názvom Milovaná a uspávanku Spinkaj. Na  druhej strane vzdá-

vam hold všetkým matkám, ktoré sa oddane starajú o deti, lebo 

to naozaj nie je ľahké... vychovávať, starať sa o domácnosť a ešte 

byť milujúcimi manželkami... to naozaj dokážu len Ženy!

Váš nový swingový album Overtime, ktorý ponúka poslu-

cháčovi 13 piesní – mix vašich vlastných a svetových hitov 

v jazzovej úprave –, sa stretáva s kladnými ohlasmi. Môže-

te našim čitateľom prezradiť, kde alebo kedy sa zrodila myš-

lienka na nahratie tohto albumu, aká bola atmosféra pri jeho 

realizácii, ako vnímate jeho uvedenie do života, prípadne 

aké sú vaše očakávania?

Album Overtime  vznikol v spolupráci s top muzikantskou ligou. 

Hráč na bicie Dávid Hodek  má síce len 17 rokov, ale už spolupra-

coval s jazzovou špičkou zo Slovenska a aj zo zahraničia. Tomáš 

Gajlík – jeden z najlepších klavíristov na Slovensku –, ktorý so mnou 

spolupracuje už 7 rokov, je známy aj tým, že výborne hrá swing, 

pop, tradičný jazz, dokonca spolupracuje aj s hip hopovou scé-

nou. Hráč na kontrabas Robo Ragan jr. má úžasné muzikantské 

skúsenosti, aj keď má len 22 rokov. Základom našej spolupráce 

bolo vytvoriť nové aranžmány známych popových skladieb, ale ta-

kisto aj mojich vlastných autorských skladieb. Snažili sme sa o to, 

aby zneli rovnako dobre ako tradičné swingové štandardy, klasiky 

v štýle bossa-nova, salsa. Album Overtime oficiálne vychádza až 

v apríli, ale klienti, partneri a zamestnanci spoločnosti Baumit už 
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Rastislav Pauliny 
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Baumit Slovensko 

eh je disciplína, ktorá za ostatné roky zaznamenala neuveriteľ-
ný rozvoj nielen vo svete, ale aj u nás na Slovensku. A môžeme 
povedať, že aj u nás vo firme.
Donedávna sa v slovenskom Baumite behu venovali len jed-

notlivci. Asi najvýraznejšou osobou bol Mário Vondryska, ktorý sa v minu-
losti svedomito pripravoval na ČSOB-maratón, ale pre zdravotné problé-
my napokon nemohol nastúpiť. Na jeseň minulého roka sa situácia 
zmenila, keď sa skupinka nadšencov rozhodla, že sa zúčastní na behu, 
ktorý organizuje naša materská firma v Rakúsku. Beží sa po krásnom údolí 
riečky Piesting a cieľ je priamo vo výrobnom závode Baumit vo Wopfingu. 
Ideálne počasie, perfektná organizácia a rekordná účasť, tak by sa dal 
krátko a výstižne zhodnotiť posledný ročník behu, na ktorého štart sa 19. 
októbra minulého roku postavilo v troch disciplínach – beh na 5 km, beh 
na 10 km a polmaratón – neuveriteľných 1336 bežcov z 13 krajín. Za Bau-
mit Slovensko sa maratónu zúčastnili Rastislav Plášek, Pavol Pagáč, Ma-
rián Prostinák a Marek Bilančík.
Najskúsenejším bol rozhodne Marián Prostinák, ktorý pravidelne beháva 
už niekoľko rokov. Dosiahol aj najlepšie umiestnenie a to krásne 16. miesto 
z 341 bežcov, ktorí vyštartovali na polmaratón – na trať dlhú 21,1 km. Ďal-
ším bol Rasťo Plášek, ktorý sa začal behu pravidelne venovať len dva me-
siace pred účasťou na podujatí Baumit Piestingtallauf 2014. Na 10 km trati 
dosiahol čas tesne pod 48 minút, čo mu spomedzi 330 účastníkov zabez-
pečilo 73. miesto. Paľo Pagáč a Marek Bilančík, ktorí sa behu zúčastnili 
pod heslom: Nie je dôležité vyhrať, ale sa zúčastniť  nastúpili bez tréningu 
a sami sebe dokázali, že trať dlhá 5 km a dokonca aj 10 km sa dá odbeh-
núť. Našich zákazníkov zastupoval Miro Špitko zo StavTatry Poprad, ktorý 
odbehol polmaratón v čase tesne pod 2 hodiny. Jeho dve deti sa posta-
vili medzi takmer 300 detí na štart 500 m a 1000 m dlhej trate a určite nie-
len sebe, ale aj svojim rodičom urobili veľkú radosť.
Úspešná účasť slovenského Baumitu na preteku mala ohlas nielen v Ra-
kúsku, ale aj v slovenskom tíme, a preto sa kolegovia z marketingu roz-
hodli podporiť budúci ročník behu a spropagovať ho nielen medzi zamest-
nancami, ale aj medzi zákazníkmi.

Baumit Piestingtallauf 2014 Úspešná účasť slovenského Baumitu
 

ok sa s rokom stretol a my, verní tradícii a dobrej hudbe v dob-
rej spoločnosti, sme opäť zorganizovali stretnutie architektov 
a priateľov jazzu. Tentokrát sme si mohli naživo vychutnať jednu 
z najprominentnejších svetových jazzových speváčok – Cassan-

dru Wilson, ktorá vystúpila v rámci cyklu City Sounds v bratislavskej Novej 
scéne koncom minulého roku aj vďaka finančnej podpore Baumitu. Cas-
sandra Wilson je jazzová hudobníčka, vokalistka a producentka z mesta 
Jackson v Mississippi. Hudobný kritik Gary Giddins o nej napísal, že je spe-
váčkou, ktorá je požehnaná bezchybnou farbou hlasu a ktorá v svojich sklad-
bách žánrovo zasahuje aj do oblasti blues, country a folk music. Je držiteľ-
kou dvoch prestížnych ocenení Grammy Awards (1996 a 2009). Americký 
časopis Time Magazine ju v roku 2001 označil za „Najlepsiu americkú spe-
váčku“. Svoju vynikajúcu povesť speváčka potvrdila aj v Bratislave.

Cassandra Wilson Jazzová lahôdka v Bratislave
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Minulý rok ste ukončili niekoľkými predvianočnými vystú-

peniami, na ktorých fanúšikovia mohli počuť okrem vašich 

autorských vianočných skladieb Čas sviečok, Vianočná 

pošta, Dieťa spí či Na vločkách aj množstvo svetových via-

nočných hitov. Z klasiky nechýbali piesne Winter Wonder-

land, Santa Claus Is Coming To Town, Driving Home For 

Christmas či White Christmas. Čo pripravuje na rok 2015?

Priznám sa, že koniec roka 2014 bol veľmi náročný. V decembri 

som s mojou kapelou odohral 16 predvianočných vystúpení. Na 

druhej strane ma veľmi teší pozitívna reakcia publika. A to je pre 

mňa ten pravý prílev energie! V roku 2015 oficiálne vychádza CD 

OVERTIME, pripravujeme exkluzívny krst CD, v priebehu marca – 

apríla odohráme 10 klubových koncertov na podporu albumu. Už 

som ale opäť v tvorivom procese, nakoľko po dvoch úspešných 

VIANOČNÝCH ALBUMOCH pripravujem nové CD VIANOČNÉ 

DUETÁ... Každý deň ďakujem Bohu za to, že môžem robiť to, čo 

ma baví, čo milujem a dokonca sa týmto mojím hobby môžem aj 

živiť!

Ďakujem za rozhovor.

Jeseň bola bohatým ročným obdobím na jazzové koncerty a fes-

tivaly a rovnako pribudli na trh nové jazzové albumy slovenských 

autorov a interpretov. Ešte počas leta to všetko odštartoval bas-

gitarista Juraj Griglák, ktorý prišiel na trh s autorským fusion al-

bumom Time to fly po dlhých 13 rokoch. Hudba Leoša Janáč-

ka zažíva obdobie renesancie. Hudobný svet aj po 160 rokoch 

od skladateľovho narodenia obdivuje jej hĺbku a nezameniteľný 

výraz. Saxofonista Nikolaj Nikitin a jeho ensamble so skvelým 

zahraničným hosťom – kontrabasistom Miroslavom Vitoušom – 

a kvinteto Polajka pripravili skvelý dvojalbum Tales from my diary 

alebo fúziu vážnej hudby, folklóru a jazzu. Iný saxofonista Erik 

Rothenstein uviedol na trh svoj ďalší autorský album, tentoraz 

s nádychom latinsko-amerického jazzu – Puesta del Sol. Pes-

ničkárku Zuzanu Mikulcovú poznáme doteraz najmä ako spe-

váčku v rôznych kapelách, avšak začala písať vlastnú tvorbu na 

hrane jazzu a popu. A vystúpením na festivale Bratislavské jaz-

zové dni je jej príklon k jazzu zase o niečo výraznejší, čoho dô-

kazom je aj jej pripravovaný album. Spomeniem, a veľmi rád, 

ešte speváka Roba Opatovského, ktorý so svojou skupinou Over-

time, pripravil album 13 piesní. Je to mix jeho vlastných a sve-

tových hitov v jazzovej úprave. Verím, že kto tento album bude 

počuť, bude veľmi príjemne prekvapený!

Koncertná jazzová jeseň bola rovnako veľmi bohatá. Neohroze-

ne jej vládol náš najväčší jazzový festival Bratislavské jazzové dni, 

ktorý oslavoval svoje 40. narodeniny! Darilo sa aj malým regio-

nálnym festivalom ako Žilina Jazz Festival, Jazz pod hradom 

Trenčín, Džezáky Šaľa, Are you free? v Dunajskej Strede, Orava 

Jazz fest, Jazz Prešov, Pet Jazz v bratislavskej Petržalke. Aj kon-

certy veľkých svetových jazzových hviezd si už našli svoje miesto 

v kalendároch fanúšikov: vychádzajúca gitarová hviezda zo Slo-

venska Andreas Varady, Brandford Marsalis Quartet či top ja-

zzová speváčka Cassandra Wilson so skupinou.

Patrick Španko

B

Čo ma 
    zaujalo



Branislav 
Križan

Branislava Križana, šéfkuchára renomovanej bratislavskej reštaurácie hotela 
Matyšák, netreba zvlášť predstavovať. Jeho recepty, okrem toho, že sú chutné 
a zdravé, majú ešte jednu spoločnú črtu - lahodia oku. Za svoje dlhoročné, kvalitné 
prezentovanie gastronómie, ako aj odovzdávanie skúseností ostatným kolegom, či 
už na rôznych gastronomických súťažiach alebo v Škole varenia v Svätom Jure, 
bol v roku 2013 zvolený za prezidenta Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov.

tom dobré vínko a bavíme sa, ako inak, o varení. Zodpoviem im 

otázky, ktoré ich zaujímajú, napríklad, ako sa má robiť steak, 

omáčka k steaku a podobne. Je to pre mňa veľmi príjemný relax. 

Koncom minulého roka ste sa ako kapitán národného tímu 

zúčastnili medzinárodnej svetovej súťaže, ktorá sa konala 

v rámci 12. ročníka Medzinárodného veľtrhu potravinárstva 

a gastronómie „EXPOGAST Luxemburg 2014“. Vaše kuli-

nárske a gastronomické umenie neostalo bez ocenenia. 

Získali ste hneď dve bronzové medaile, a to v kategórii „ná-

rodný tím“ za kategóriu „studená kuchyňa – Program ku-

chárskeho a cukrárskeho umenia“ a „národný tím“ za ka-

tegóriu „teplá kuchyňa – Reštaurácia národov“. Ako 

vnímate toto ocenenie? Čo pre vás znamená bojovať na me-

dzinárodnej úrovni? 

Pre mňa ako kapitána je to pomerne veľká záťaž. Vždy ideme 

bojovať o čo najlepšie umiestnenie a ako kapitán cítim väčšiu 

zodpovednosť. Náš národný tím sa mení, vždy hľadám tých naj-

lepších kuchárov tak, aby slovenský tím bol čo najsilnejší. Pred 

štyrmi rokmi, tiež pod mojím vedením, sme získali dve striebor-

né medaile, čo bol obrovský úspech. Minulý rok sme získali dve 

bronzové medaile. Všetci to berú ako dobrý výsledok, ja som 

trošku sklamaný. Viem, aký výkon sme  podali, a podľa mňa to 

bolo lepšie ako pred štyrmi rokmi a napriek tomu máme „len“ 

bronzové medaile. 

Jednou z vašich aktivít je Škola varenia vo Svätom Jure, 

ktorá bola prvou školou varenia na Slovensku. Ponúka hneď 

dve základné prednosti – prvou je ,že kurzy varenia vedú tí 

najlepší kuchári z celého Slovenska a druhou je atmosféra 

nádherného priestoru starého, 300-ročného vinárskeho 

domu aj s pivnicou. Pred časom ste ako prvá škola varenia 

vydali aj svoju vlastnú knihu s názvom Dezerty. Aké sú vaše 

ďalšie plány, na čo nové sa môžu tešiť priaznivci vašej školy 

varenia či noví záujemcovia o kurzy?

Dali ste mi náročnú otázku. Práve v tomto období pripravujeme 

nové jedlá, momentálne z diviny. Samozrejme, kurzy v škole va-

renia majú viac stupňov a my sa stále snažíme jedlá meniť.

Celú školu varenia vnímam ako príjemné spestrenie môjho ku-

chárskeho života. Je fajn, keď vyjdem z práce a čaká ma 10 ľudí, 

ktorí radi varia. Predstavím im recepty, ktoré vymyslím, spolu 

niečo uvaríme, pripravené jedlo spolu ochutnáme, popijeme pri-

Text:

Beáta Badiarová,

Baumit Slovensko

Foto: 

Archív Braňa Križana 

a  Daccord, 

Tajomstvo mojej kuchyne

Ďalšia vec, ktorá je dôležitá preto, aby som jedlo upravil podľa 

svojej predstavy, je tanier. Farebnosť alebo materiál taniera sú 

veci, ktorými sa podrobne zaoberám. V našej reštaurácii pre-

vádzkujem ručne robené taniere. Mnohým návštevníkom, aj ku-

chárom, sa tento výber páči. Najviac sa mi ráta, keď človek, 

ktorý odchádza od nás z reštaurácie, má taký zvláštny pocit - 

čo to zažil, čo to jedol, čo to bolo, ako to chutilo, ako to vyze-

ralo...

Pán Križan, vaša cesta za úspechom sa začala hneď po 

skončení štúdií. Vaše gurmánske umenie mohli obdivovať 

v Grécku, Taliansku, Chorvátsku. Varili ste aj na amerických 

päťhviezdičkových dovolenkových lodiach pre prominent-

né osobnosti z celého sveta. Nakoniec ste sa vrátili domov, 

na Slovensko. Viacerých napadne otázka „Prečo?“

Vždy, keď som pracoval v zahraničí, ma to ťahalo domov a nikdy 

som neplánoval pracovať vonku dlhšie obdobie. Možno aj preto, 

lebo som si to vyskúšal už veľmi skoro. Už ako šestnásťročný 

som pracoval v Taliansku. Možno to boli kamaráti alebo moja 

až fanatická „láska“ k rybám. Bolo zaujímavé ochutnať viaceré 

kuchyne, zistiť, ako sa varí inde, získať nové skúsenosti z gas-

tronómie, aj také, ktoré človek na Slovensku nezíska. Mojou 

prioritou však bolo variť na Slovensku. Vždy som vedel, že sa 

chcem vrátiť domov.

O tom, že vás vaša práca baví, niet pochýb. Viem, že nerád 

kopírujete a snažíte sa do prípravy jedál vniesť niečo oso-

bité. Dávate si záležať na úprave jedla na tanieri, dokonca 

si vraj robíte škice, ako by malo jedlo na tanieri vyzerať. Pri-

kláňate sa k názoru, že aj „oči jedia“?  

Samozrejme, dizajn jedla je veľmi dôležitá vec. Keď tvorím nové 

jedlo, sám si kreslím skicu celého taniera. Už vtedy rozmýšľam, 

akoby som čo uložil, ako čo tvarovo a farebne skombinoval. 

S každou surovinou sa dá pracovať. Kreativita na tanieri musí 

byť. A určite, jedlo musí byť aj chutné, nemôže byť len pekné. 

Ideálne je, ak sa to podarí skĺbiť dokopy. To je cieľ, ktorý chcem 

vždy dosiahnuť.

Jedlo musí lahodiť oku
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Foto: archív CpF, n.o.

Záleský maják na Malom Dunaji 
s vyhliadkou a školou na vode je ďalším netra-

dičným dielom spod rúk nadšencov zo Zále-

sia. Hlavnou myšlienkou je vytvoriť atraktívne 

miesto oddychu pri vode, kde sa môžu stretá-

vať, spoločne tráviť čas, organizovať kultúrne 

podujatia, letné kino na vode či odomykanie 

a zamykanie Malého Dunaja. 

Zároveň však chcú vybudovať  priestor na re-

kreáciu v prírode a  jej pozorovanie, preto sa 

rozhodli vybudovať aj maják s rozhľadňou. Bu-

dovať ho plánujú participatívnym spôsobom – 

vyzvali všetkých obyvateľov obce, aby sa do 

projektu zapojili.

Veria, že spoločnými silami zvládnu oživiť dáv-

ny symbol ukazovania cesty a vyhliadková ve-

ža bude slúžiť ako rozhľadňa, ktorej vrchol po-

núkne  trojkilometrový  nerušený  výhľad  na 

riečny horizont  v plnej kráse, ktorý  je  iba na 

tomto jedinom mieste. 

Prostredníctvom školy na vode prinesú mož-

nosť  spoznávať  vtáctvo,  ktoré  sa  zdržiava 

v malodunajskom luhu. Škola na vode bude 

mať formu smaltovaných tabuliek rozmiestne-

ných na zábradlí  rozhľadne s obsahom pre-

vzatým z učebníc prírodopisu. Každá tabuľka 

sa  venuje  jednému  živočíchovi,  ktorého  tu 

návštevníci môžu voľným okom sledovať.

Na projekte pracujú už do októbra. Dobrovoľ-

níckymi brigádami   už vyčistili plochu, začali 

armovať a betónovať základy pre maják. Ma-

ják bude postavený na jar 2015.

,

Grilovaný steak s duseným kelom na masle a cesnaku, 

podávaný na zemiakovej placke, omáčka z hľuzoviek

Maslo jemne rozpustíme na panvici, pridáme med, mušle 

sv. Jakuba a jemne ich opekáme. Pridáme cesnak, soľ, po-

kvapkáme likérom Pernod. Zľahka podusíme a nakoniec 

posypeme čerstvou posekanou petržlenovou vňaťou.

Rizoto: Časť masla rozpustíme, pridáme cesnak, zľahka za-

restujeme, pridáme šľahačku, špenát a udusenú ryžu. Ne-

cháme povariť, ochutíme soľou a korením a nakoniec vmie-

šame postrúhaný parmezán. Dozdobíme kaviárom a 

limetou.

Náš tip: 

Anízová chuť likéru Pernod dodá mušliam lahodnú príchuť.

Mušle sv. Jakuba na mede 

so špenátovým rizotom

400 g mušlí sv. Jakuba (hrebenatiek)

soľ
20 g cesnaku

50 g masla

viazanička petržlenovej vňate

anízový likér Pernod podľa chuti

med podľa chuti

kaviár na dekoráciu

1 dl smotany na šľahanie

300 g čerstvého špenátu

20 g parmezánu

1 citrón alebo limetka

Rec
ept

y

Braň
a

Križa
na

odlišné. Predstavte si prípravu menu pre 110 ľudí. Už len nájsť 

vhodný priestor! A je obrovský rozdiel robiť 30 porcií a 110 por-

cií. Napriek všetkému však verím a dúfam, že časom sa situácia 

zmení, my zoženieme viac financií, budeme môcť viac trénovať 

a výsledok bude lepší.

Samozrejme, je to úžasný zážitok, stretnúť sa s kolegami ku-

chármi z celého sveta a vidieť, aké techniky používajú, ako kom-

binujú suroviny na tanieri, čo dokážu vytvoriť. Ja sám ako ku-

chár niekedy nechápem, ako to dokážu urobiť.  Aj v kuchárskom 

umení je obrovské know-how. 

Zúčastniť sa súťaže, ako bola táto, je pre nás veľká výzva. Je 

potrebné si uvedomiť, že naše podmienky sú diametrálne iné, 

čo sa týka financií, ako majú ostatné tímy. My, bohužiaľ, nemá-

me ani podporu od štátu. Peniaze, ktoré zoženieme, stačia aku-

rát na to, aby sme mohli vycestovať. Napríklad, Švédi ako ná-

rodný tím trénujú dva roky raz do mesiaca. Je to možno trošku 

extrém, nič to však nemení na fakte, že tie podmienky sú úplne 

Braňo Križan je slovenským pred-

staviteľom mladej úspešnej generá-

cie šéfkuchárov, ktorej hviezda už 

dlhé roky svieti na nebi svetový
ch 

kuchýň. Je známy svojím kreatív-

nym prístupom a uplatňovaním 

najnovších trendov v oblasti gas-

tronómie. 

Grantový 
program 

Tu sa nám páči, 
tu chceme žiť !

Česko-Slovenskú futbalovú akadémiu čaká aj 

v roku 2015 množstvo turnajov a medzinárod-

ných akcií. Mužstvá futbalovej akadémie ČSFA 

sa zúčastnia celkovo na 166 turnajoch v Če-

chách, Nemecku, Bosne a Hercegovine, Poľ-

sku, Maďarsku, Rakúsku a doma na Sloven-

sku. Svoje umiestnenia budú deti obhajovať na 

12 prestížnych medzinárodných turnajoch. Na 

turnajoch sa stretnú s mužstvami ako FC Bay-

ern Mníchov, Udinesse Calcio, FC Barcelona, 

Borussia Dortmund, AC Sparta Praha, FK 

Banja Luka, Legia Warsava, Lokomotiv Zahreb, 

Dynamo Záhreb, Ferencsvaros Budapest, Aus-

tria Viedeň, Baník Ostrava, Spartak Trnava, 

Herta Berlín a mnohé ďalšie svetové kluby.

 „Dúfame, že aj v roku 2015 budeme pokračo-

vať v úspešnej ceste pri vychovávaní talento-

vaných detí pre futbal, po športovej, ale aj ľud-

skej stránke a prispejeme výraznou mierou 

k celkovej výchove mladej generácie,“ povedal 

Jan Kubovič, prezident ČSFA.

Úspešný 
štart novej 

sezóny

Foto: 1. víťazstvo v tomto roku ( Domino Cup 2015)

archív ČSFA Slovensko

Výhercovia Baumit súťaže BM 01/2014:
1. cena: 1 x športová taška:    Ildikó Majthényiová, Stavebniny Frühvald, Topoľníky
2. cena: 2 x termofľaša:          Maca Hudecová, Technik Zvolen / Zuzana Čákovská, Remeslo Stavmat, Hliník Nad Hronom
3. cena: 3 x polokošeľa:          Ľubomír Garaj, Stavivá Garaj, Topoľčany / Ján Vola, Stavivá Garaj, Príbovce / 
                                                 Vladimír Suchár, Stavebniny Stavmat, Ilava

Výhercom srdečne blahoželáme!
Pripravujeme pre Vás novú Baumit čitateľskú súťaž na webe!



Myšlienky s budúcnosťou.

Baumit 
StarSystem

Ako ušetriť čas a peniaze
pri zatepľovaní?

NOVINKA

Baumit Star – zateplenie bez kompromisov
Zateplenie domu prináša zisk v podobe úspory energie, súčasne prispieva k výraznému zníženiu 
emisií CO

2
 a tým aj k ochrane životného prostredia. Tepelnoizolačný systém Baumit Star predsta-

vuje dokonalé riešenie, ktoré ponúka svojim užívateľom nielen príjemné a bezpečné bývanie, ale 
aj dlhú životnosť a záruku najvyššej Baumit kvality.

Baumit Star – komfort a bezpečnosť
Srdcom systému je Baumit StarContact White – inovovaná biela lepiaca stierka novej generácie,  vhodná pre použi-
tie v náročných poveternostných podmienkach počas spracovania i životnosti systému. Jedinečná kvalita stierky 
umožňuje nanášať povrchovú prefarbenú omietku priamo na vyzretú výstužnú vrstvu bez použitia penetračného 
náteru, čím znižuje náklady na novú fasádu a šetrí čas. S povrchovými úpravami v najširšej farebnej škále Baumit 
Life získa vaša fasáda originálny a štýlový vzhľad. Tepelnoizolačný systém Baumit Star je hviezdou medzi tepelnoi-
zolačnými systémami Baumit.

Baumit Star
■ Dlhá životnosť, vysoká odolnosť a bezpečnosť
■ Originál Baumit systém s najvyššou kvalitou
■ Teraz bez penetračného náteru

Baumit Info-linka: 02/59 30 33 33, 59 30 33 36
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