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Bienále súťaže
FASÁDA ROKA 2015
8. ročník prestížnej súťaže

Baumit.sk
Baumit celkom nanovo na internete

Baumit

Výskumné domy Baumit
Výskum bývania za pomoci
najmodernejších technológií

Headline

Budujte si zdravie od základov
Gemerka je prirodzený zdroj maGnézia a vápnika
„Približne 20 % populácie konzumuje menej ako 70 % odporúčanej dennej
dávky horčíka.“ Uvádza Doc. Ing. Pavel Blažíček PhD., odborný garant
pre klinickú biochémiu a laboratórnu medicínu.

pre správne vstrebávanie magnézia je
nevyhnutný vápnik a to v ideálnom
pomere 3:1 v prospech vápnika

v dnešnej dobe je vyšší výskyt
srdcovo-cievnych ochorení aj
vďaka nedostatku magnézia

z vody sa vstrebe až 60 % minerálov, pričom zo stravy len 30 – 40 %

stres zvyšuje okamžitú spotrebu
magnézia až 20-násobne

za posledných 100 rokov klesla
hladina týchto minerálov v niektorých potravinách až o 80 %

denne by sme mali potravou
prijať 1 000 – 1 200 mg vápnika
a 350 – 400 mg magnézia

Pravidelné pitie minerálnej vody Gemerka vhodne dopĺňa dennú potrebu životne dôležitých
minerálov a pomáha tak zvládať každodenný stres, únavu a vracia rovnováhu do života.
Obsah minerálov
Ca2+
Mg2+
2

mg/l
426
128

Odporúča
Slovenská
lekárska
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Fasáda v hlavnej úlohe

Milé čitateľky,
milí čitatelia!

Fasáda
neobmedzených
možností

Teším sa, že vám môžeme predložiť nové vydanie nášho firemného časopisu. Tematickým ťažiskom čísla sú takmer nekonečné možnosti stvárňovania, ktoré fasáda ponúka kreatívnym osobnostiam, ak majú poruke príslušné výrobky Baumit.
Kombinácia modelovateľnej omietky CreativTop a dekoračných náterov Lasur,
Metallic a Glitter v systéme Baumit DesignLife otvára na fasáde tisíc nových možností jej stvárnenia. Celkom osobitným hitom je hladká fasáda, ktorá sa v súčasnosti teší veľkej medzinárodnej obľube. Sme hrdí, že vám môžeme ponúknuť
hladkú fasádu hneď v dvoch variantoch.
Máme za sebou úspešný 8. ročník súťaže Baumit Fasáda roka. Slávnostný galavečer, počas ktorého boli ocenené najkrajšie fasády, sa niesol v znamení architektúry a módy. Myšlienka prepojiť architektúru a stavebníctvo so svetom módy
a dizajnu vznikla práve pri príležitosti uvedenia nového produktového radu DesignLife na trh. Potom bol už len krôčik, aby sme sa stali partnerom projektu „Hľadáme nové tváre módnej scény“, ktorý je súčasťou Bratislavských módnych dní.
Na srdci nám však neleží len fasáda neobmedzených možností, ale aj blaho oby-

Fasáda je tvárou domu. Tvary a štruktúry, materiály a farby jej dodávajú nezameniteľný charakter. A k tomu všetkému má dnešná fasáda
poskytovať ešte lepšiu ochranu, má byť trvácna a ľahko sa dať ošetrovať a navyše aj tepelne izolovať. Omietky Baumit CreativTop
a Creativ-Top Vario, CreativTop Pearl a CreativTop Silk sú len niektoré z bohatej ponuky výrobkov Baumit, ktoré to umožňujú.

vateľov žijúcich za ňou. A tak sa už dlho snažíme s pomocou sofistikovaných metód zistiť, ako príjemne sa žije v dome s takouto fasádou a aký vplyv majú použité stavebné materiály na pohodu a zdravie ľudí. Na základe overených vedeckých
poznatkov dokážeme potom ešte cielenejšie vyvíjať stavebné materiály s presne
zadefinovanými úžitkovými vlastnosťami. Tejto téme sa podrobnejšie venujeme
v článku Bývanie a výskum.
Spolu sa vyberieme po veľkom, šírom svete Baumit, ktorý siaha od Švajčiarska
po Čínu, a prinesieme najzaujímavejšie príbehy napísané našimi sesterskými

účasná architektúra je často monotónna:

S

ľubovoľnú štruktúru. Tým sa fasádam otvá-

Keď sa pozrieme na horný a dolný ko-

rajú pravdepodobne neobmedzené mož-

niec ulice, vidíme len bloky s takmer nečleni-

nosti. A najlepšie na tom je, že omietku

podujatia, súťaže, výstavy, módu. Na záver vám ponúkneme inšpiráciu na dobré

tými plochami, množstvom skla a tu a tam

Creativ-Top možno použiť v kombinácii s te-

jedlo.

zopár farebných akcentov, a tým to hasne.

pelno-izolačnými systémami Baumit.

Na toto číslo som sa tešil o trošku viac najmä preto, že už pri jeho zrode ma prí-

Vždy tie isté stvárňovacie prvky, zas a zas

jemne prekvapilo pestrosťou tém. Prajem vám príjemné čítanie. Vašim reakciám

kombinované v podobnej forme.

spoločnosťami.
V neposlednom rade vás zasvätíme do aktivít, ktorým sa venujeme mimo našej
hlavnej činnosti, a to do aktivít na akademickej pôde škôl, cez rôzne športové

Ľuboš Fussek
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Vzhľad, ktorý možno nahmatať
Kto oceňuje takmer neohraničené možnosti

sa vždy potešíme: redakcia@baumit.sk
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Fantázia a remeslo

konceptu farieb Baumit Life, bude omietkou

Ale: Fasádu možno stvárniť aj s fantáziou,

Baumit CreativTop skutočne nadšený. Táto

remeselníckou zručnosťou a navyše za ro-

všestranná fasádna omietka je teraz k dis-

zumné náklady. Existuje množstvo štruktúr

pozícii v 758 farebných odtieňoch a dá sa

omietok – od jemnej po hrubú, od hranatého

kreatívne kombinovať.

po oblé zrno, v kombinácii s rôznymi techno-

Vonkajšie steny sa už nemusia odlišovať len

lógiami nanášania, ktoré sa v súčasnosti po-

svojou farebnosťou, ich individualitu je mož-

stupne dostávajú do povedomia architektov

né teraz jednoducho nahmatať. Šesť rôz-

a remeselníkov. Individuálny vzhľad fasády

nych typov omietky Baumit CreativTop odli-

totiiž nezávisí len od jej farby. Spoločnosť

šujúce sa svojou zrnitosťou od najhrubšej

Baumit preto vyvinula omietku CreativTop,

CreativTop Max po najjemnejšiu CreativTop

vďaka ktorej možno fasádnej omietke dodať

Silk to umožnia bez akýchkoľvek prekážok.
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Fasáda
neobmedzených
možností

Po zaschnutí penetračného náteru Baumit

Od minimalistických po špeciálne efekty

Tento trend možno vysvetliť tým, že architek-

UniPrimer môžete ihneď začať s nanášaním

Okrem všetkých spomínaných štruktúr a fa-

tonické stvárnenie moderny stále viac upred-

omietky Baumit CreativTop. Hrúbka vrstvy

rieb ponúka spoločnosť Baumit aj puristický

nostňuje „hladké“ materiály ako hliník. sklo

závisí od zvolenej technológie spracovania.

variant – obzvlášť peknú hladkú fasádu. Pre-

a pohľadový betón, s ktorými vynikajúco ladí

Každý aplikačný postup je pritom dovolený,

tože mnohé, najmä moderné architektonické

hladko omietnuté, žiarivo biele murivo. Všet-

omietka Baumit CreativTop sa dá voľne mo-

diela túžia po hladkých, minimalistických po-

ko sa musí zrkadliť, lesknúť, ba možno skoro

delovať a spracovať s rôznymi nástrojmi. Ho-

vrchoch. A tiež ako kontrast k iným štruktú-

povedať, že musí byť klinicky čisté. Triezvosť,

tová omietka Baumit CreativTop je univerzál-

ram je hladká fasáda neodmysliteľná.

jasnosť a štýlovosť sú dominujúcimi estetic-

ne použiteľná a dá sa veľmi ľahko nanášať, či

Presným opakom sú fasády, ktoré vyzerajú

kými hodnotami, barokové ozdoby a nedefi-

už ručne alebo strojovo. Okrem záverečnej

takmer ako hollywoodske kulisy alebo mo-

nované „špinavé“ materiály sú zaznávané.

vrstvy v tepelnoizolačných systémoch Bau-

derné umelecké diela. Aj v tejto oblasti priná-

mit sa tak omietka Baumit CreativTop dá

ša spoločnosť Baumit so svojim programom

Tajomstvo lesklých múrov

aplikovať aj na staré i nové minerálne omiet-

DesignLife

Z tohto dôvodu uviedla spoločnosť Baumit

ky a stierky, na betónové steny i sanačné

a mimoriadnejšie efekty.

ešte

intenzívnejšie,

lesklejšie

omietky.

na trh tri výrobky, pomocou ktorých je možné ľahko zhotoviť takúto „hladkú“ fasádu:

■

Baumit Metallic je veľmi odolná fa-

sádna farba s veľmi vysokým podielom

CreativTop Vario, CreativTop Pearl a CreativTop Silk.

pigmentov s metalickým efektom.
■

Baumit Glitter je transparentná fasád-

A takto to funguje:

na farba na disperznej báze s metalickými

Baumit CreativTop Vario je podkladová

flitrami. Vybrať si možno spomedzi zla-

omietka. Používa sa vždy v kombinácii buď

tých, strieborných a flitrov s dúhovým

s omietkou Silk alebo Pearl.

efektom. Farba fasády sa mení v závislosti od dopadu svetla.

■

Baumit CreativTop Vario a Baumit Crea-

Baumit Lasur je hotová fasádna farba

tivTop Pearl – to je ten jednoduchší va-

na silikátovej báze určená na dekoratívne

riant: Omietku treba len „rozotrieť“, leskne

■

stvárnenie stien v interiéri a exteriéri.

sa a má perličkovú štruktúru.

V novej matnej receptúre je určená hlavne

■

pre sanácie zachovávajúce daný archi-

tivTop Silk: Táto kombinácia si vyžaduje

Baumit CreativTop Vario a Baumit Crea-

tektonický štýl. Touto farbou však môžete

trochu viac remeselnej zručnosti a viaceré

docieliť aj nezameniteľnú mediterán-

pracovné kroky. Na spodnú omietku Vario

nu atmosféru.

sa nanesie omietka Silk, potom sa prebrúsi. Následne sa nanesie ďalšia vrstva

Nová estetika: Hladké je pekné

omietky Silk a znova sa ešte raz prebrúsi.

Na medzinárodnej architektonickej scéne

Výsledkom je nádherne lesklá hladká

oslavujú v súčasnosti hladké fasády v pra-

fasáda.

vom zmysle slova svoj lesklý návrat. V južnej
a východnej Európe patrili pritom vždy k štan-

V pulze času

dardným fasádam. Je to preto, lebo v týchto

Výsledok: Vďaka výrobkom Baumit je možné

oblastiach sa pracovalo prevažne so sadrou,

fasády pretvoriť na dobové dizajnové objek-

pričom na severe a západe sa radšej vsádza-

ty, ktoré ulahodia každému vkusu. Samo-

lo na cement. K tomu sa pridáva, že takmer

statne alebo v súzvuku s inými prvkami. Sen

vo všetkých architektonických štýloch sa od

sa stáva pre architektov skutočnosťou.

nepamäti išlo od stvárňovania interiéru
k stvárňovaniu exteriéru. Čo znamená, že
v súčasnosti sa všetky možnosti remeselnícky „jemného“ stvárnenia interiéru prenášajú
na fasádu.
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Baumit
Fasáda
roka 2015

pozná
svojich
víťazov
Cenu Baumit Plyšová kocka si z rúk riaditeľa spoločnosti Baumit
rekonštruovaných a sanovaných budov na Slovensku a zároveň

Ľuba Fusseka a marketingového riaditeľa Tomáša Seppa pre-

ocenenie tých najlepších riešení, bolo prihlásených 143 objek-

vzal iniciátor projektu Imobilio Jozef Griač ml. Tohtoročná cena

tov, ktoré splnili podmienky súťaže.

Baumit Plyšová kocka sa stretla aj v radoch hostí a zákazníkov
Baumitu s priaznivým ohlasom a veľkým porozumením.

Súťaž Baumit Fasáda roka 2015 už pozná svojich víťazov. Víťaz-

Odborná porota, zložená tento rok z dvoch skupín, nominovala

3 stavby a v kategórii Zateplený panelový dom 4 stavby. Odbor-

Tento rok sa do hlasovania zapojila aj laická verejnosť prostred-

né fasády a ich tvorcovia boli slávnostne predstavení 4. júna

spolu 22 stavieb.

ná porota nakoniec udelila 5 hlavných cien a 8 čestných uznaní.

níctvom facebookovej aplikácie. Vo verejnom hlasovaní v ka-

2015 na slávnostnom galavečere v priestoroch bratislavskej

Hlavná porota pracovala v zložení doc. Ing. arch. Andrea Baco-

Slovnaft Refinery gallery.

vá PhD., prof. Ing. arch. akad. arch. Ján Bahna, Ing. arch. Ľubo-

Cenu Baumit Plyšová kocka 2015 získalo občianske združenie

hrade. V kategórii rezidenčných projektov zvíťazila stavba

Spolu s víťazmi sa na veľmi vydarenom galavečere zúčastnilo

mír Závodný, Ing. arch. Andrej Alexy a Ing. Ľuboš Fussek. Špe-

Imobilio, ktoré má za cieľ integráciu ľudí s hendikepom do spo-

Carniherba „F“ (71 hlasov), ktorá sa zároveň stala stavbou s naj-

viac ako 500 zástupcov obchodných partnerov, realizačných fi-

ciálna porota v zložení doc Ing. arch. Andrea Urlandová, Mgr.

ločnosti. Cieľom Imobilia je podpora takýchto ľudí v ich úsilí štu-

väčším počtom hlasov vo verejnom hlasovaní. V kategórii Obno-

riem, architektov, projektantov a spolupracovníkov spoločnosti

Ľudovít Petránsky a Ing. arch. Ilja Skoček st. posudzovala ka-

dovať na vysokej škole. Momentálne stavia Imobilio vzdelávacie

vených budov sa verejnosti najviac páčil projekt obnovy Mater-

Baumit, pričom nechýbali ani zástupcovia médií.

tegóriu Zateplený panelový dom.

centrum v bratislavskej Karlovej Vsi, ktoré im bude vytvárať zá-

skej školy na Tbiliskej ulici (50 hlasov). V kategórii Sanovaná

Celý večer sa niesol v duchu spojenia architektúry a módy –

Z celkového počtu nominácií bolo v kategórii Rodinný dom no-

zemie pre štúdium. Študenti tu dostanú možnosť diaľkového

historická budova získal s odstupom najviac hlasov projekt Ban-

kreatívneho stvárnenia fasád objektov a sveta módy, ktorý

minovaných 5 stavieb, v kategórii Rezidenčné projekty a ob-

štúdia – budú môcť využívať rehabilitáciu, ergoterapiu, knižnicu,

ka Žilina (48 hlasov), v kategórii Zateplený panelový dom získal

v rámci módnej prehliadky reprezentovali staré aj nové tváre

čianska vybavenosť 6 stavieb, v kategórii Obnovená a adapto-

priestor na špecializované prednášky, pripravovať si projekty,

prvenstvo panelový dom na Štúrovej ulici v Nitre (27 hlasov). Ve-

módnej scény. Vyvrcholením večera bolo hudobné vystúpenie

vaná budova 4 stavby, v kategórii Sanovaná historická budova

seminárne, bakalárske alebo diplomové práce.

rejné hlasovanie prebiehalo po prvýkrát a bolo príjemným ožive-

Hlavným poslaním ceny Baumit Plyšová kocka je odmeňovať

ním tohtoročnej súťaže.

tegórii Rodinný dom dostal najviac hlasov (38 hlasov) Dom v zá-

Márie Čírovej a detského speváckeho zboru.

subjekty a organizácie, ktoré sa snažia zlepšiť „fasádu“ našej
Do 8. ročníka tejto prestížnej súťaže, ktorej cieľ ostáva rovnaký,

spoločnosti, urobiť ju vnímavejšou na potreby ľudí s hendike-

Viac informácií o súťaži Baumit Fasáda roka 2015 nájdete na

a to trvalé presadzovanie a podpora kvality fasád novostavieb,

pom či ľudí na okraji spoločnosti. Projekt OZ Imobilio je skvelým

stránkach: www.fasadaroka.sk a www.baumit.sk.

príkladom, ako sa dajú veci meniť k lepšiemu a „ako sa dá, keď
sa chce“.

®

Hlavný mediálny partner:
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Mediálni partneri:

Č A S O P I S ,

S

K T O R Ý M

S A

O P L AT Í

S TAVAŤ,

R E K O N Š T R U O VAŤ,

Odborní partneri:

B Ý VAŤ.
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novostavby
kategória
rodinný dom
Úspechom tejto kategórie je, že väčšina fasád zaznamenala vyvážený
farebný repertoár. Prevládala biela farba v kombinácii so sivými a jemnými pastelovými odtieňmi. Do popredia sa dostala ekonómia a úspornosť konceptu, čo dalo zelenú radovým rodinným domom. Jednoducho - „môj dom“ už nie je a hlavne ani nemusí byť „mojím hradom“.
Zdá sa, že nielen architekti, ale aj ich klienti majú radi bielu farbu. Biela
je dobrá práve preto, že je biela!

Č estn é uznanie
Rodinný dom Lorinčík
Košice
Prihlasovateľ:
Ing. arch. M. Gašparová
Autor:
Ing. arch. M. Gašparová
Realizátor: neuvedený

H lavná C ena
Rodinné domy Záhorské sady
Bratislava-Záhorská Bystrica

Č estn é uznanie
Dom v záhrade
Trnková 23, Bratislava-Jarovce

Prihlasovateľ:
OFFICE110 architekti s.r.o., Bratislava

Prihlasovateľ:
ateliér MOLNÁR-PERÁČEK s.r.o, Bratislava

Autori:
Ing. arch. Martin Hörmann,

Autor:
Ing. arch. Ľ. Peráček ml.

Ing. arch. Richard Kastel,

Realizátor:

Ing. arch. Peter Kopecký

GEDOS Bratislava spol.s.r.o., Bratislava

Realizátor:
MV Staving, a.s., Prievidza
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H lavná C ena

novostavby
kategória
rezidenčné
projekty

Bytový dom Colorhouse II.
M. Benku 4926/41, Topoľčany
Prihlasovateľ:
RB ARCHITECTS s.r.o., Bratislava
Autori:
Ing. arch. René Baranyai, Ing. arch. Martin
Donoval, Ing. arch. Gabriela Chvostaľová,
Bc. Marek Vadovič
Realizátor:
Merkom s.r.o., Nadlice

Aj v tejto kategórii môžeme hovoriť o kultúre farby. Jej význam má pozitívne účinky s priaznivým dopadom. A platí aj to, že dobré príklady
priťahujú. Pán architekt Skoček si dôsledne všímal rozdiel medzi gramatikou a poéziou. Sú domy, ktoré sú len gramatikou, ale sú i také,
ktoré sú samy o sebe poéziou. A biela, ktorá sa v novostavbách často
vyskytovala, je aj v tomto prípade gramaticky správna. A na margo víťaza: „Táto bytovka má v sebe mnoho zázrakov. Nie je vysoká, má veľmi dobré balkóny, je tu povedané základné merítko. Mám dojem, že
by sa tam dobre bývalo ....“, povedal architekt Skoček.

Č estn é uznanie
Materská škola
Vavrinecká 2, Limbach
Prihlasovateľ:
architekti.sk, Bratislava
Autori:
Ing. arch. J. Makový, Ing. arch. M. Polák,
Ing. arch. M. Rezník
Realizátor:
JA&MI, s. r. o., Bratislava

Č estn é uznanie
Carniherba „F“
Na vrátkach, Bratislava
Prihlasovateľ:
ARCHITEKTI mikulaj a mikulajová, Bratislava
Autori:
Ing. arch. J. Mikulaj,
Ing. arch. A. Ambrovičová Mikulajová
Realizátor:
OTYK invest, s.r.o., Bratislava
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rekonštrukcie
a obnova
kategória
obnovená
a adaptovaná
budova
Táto mnohopočetná kategória bola zastúpená širokou škálou objektov, ktoré rekonštrukciu nevyhnutne potrebovali. Fasáda v prípade rekonštruovaných domov je príležitosťou a šancou na kreatívnu zmenu.
Hľadali sme dobré riešenia udávajúce trend do budúcnosti. Našli sme
ho v školách, ktoré boli prirodzene „detsky“ farebnejšie, ale aj v kultúrnych domoch, ktorým sluší elegancia a striedmosť. Kult kultúry opäť
a znovu, aj v tejto súťaži, jednoznačne potvrdil košický Kulturpark.
A opäť zvíťazila „niemeyerovsky“ biela!

Č estn é uznanie
Materská škola
Tbiliská 2, Bratislava
Prihlasovateľ:
JURANI & TOMA ARCHITEKTI s.r.o., Bratislava
Autori:
Mgr. arch. M. Juráni, Ing. arch. J. Toma
Realizátor:

EURO-BUILDING a.s., Bratislava

H lavná C ena
Kulturpark
Kukučínova 2, Košice
Prihlasovateľ:
zerozero, s.r.o., Prešov
Autori:
Ing. arch. Irakli Eristavi, Ing. arch. Pavol Šilla,
Ing. Gabriel Boženík, Ing. arch. Milan Vlček,
Ing. arch. Silvia Šillová
Realizátor:
Metrostav Slovakia, s.r.o., Bratislava
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rekonštrukcie
a obnova
kategória
sanovaná
historická
budova

Sanáciu, čiže ozdravenie a zlepšenie stavu, historických domov zaznamenali všetky budovy v tejto kategórii. Niektoré z nich však prispeli aj k výraznému zvýšeniu estetických hodnôt pôvodnej architektúry. Sanácia s priaznivým estetickým účinkom je nielen ocenenia, ale aj povšimnutia hodným
počinom. V tomto prípade upozorňujeme na banku v Žiline, synagógu vo
Vrútkach a kostol v Nižnom Slavkove. Jednoducho kvalitné fasády, ktoré
nepodľahli svojmu veku. A dobrá farebnosť k nim tiež patrí.

Č estn é uznanie
Kostol Narodenia Panny Márie
Nižný Slavkov
Prihlasovateľ:
PÚ SR, Oblastný reštaurátorský ateliér Levoča
Autor:
Rekonštrukcia podľa pôvodných projektov
Realizátor:
PÚ SR, Oblastný reštaurátorský ateliér Levoča
a Sanex, spol. s.r.o., Spišská Nová Ves

Č estn é uznanie
Neologická synagóga

H lavná C ena

Ul. 1. Česko-slovenskej brigády 3247/24, Vrútky
Prihlasovateľ:

Banka Žilina

Ing. arch. P. Lepej
Autor:

Legionárska 221/1, Žilina
Prihlasovateľ:

Ing. arch. Peter Lepej
Realizátor:

Pasiv, s.r.o, Žilina
Autor:

SOAR, spol. s r.o., Žilina

Mgr. art. Matúš Marček
Realizátor:
Pasiv, s.r.o, Žilina
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rekonštrukcie
a obnova
kategória
zateplený
panelový
dom

H lavná C ena
Bytový dom
Štúrova 1442, Nitra
Prihlasovateľ:
SLK Projekt, s.r.o., Nitra
Autor:
Ing. Slavomír Koiš
Realizátor:
EKOMONT NITRA, s.r.o., Nitra

Menej je viac a ešte menej je ešte viac. V prípade panelákov to platí
dvojnásobne. Majú svoju prostú hrdosť, založenú na jednoduchosti
a univerzálnosti. Svedčia im fasády, ktoré podporujú pôvodné členenie
a striedmu farebnosť. Veď betón vždy bol a ešte stále je sivý. Aj táto
kategória zaznamenala posun k lepšiemu, predovšetkým v oblasti
vhodného farebného riešenia. V minulosti obľúbené bizarné farebné
kreácie ustupujú kultivovaným návrhom.

Č estn é uznanie
bytový dom
M. R. Štefánika 2, Levice
Prihlasovateľ:
MIBAU SK, Levice
Autor:
Ing. Klaudia Gálová
Realizátor:
MIBAU SK, Levice
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Búrka s krupobitím nad
Drážďanmi, 2014

Môj dom je
môj hrad

Škody na fasáde vzniknuté
krupobitím

V minulosti, keď zúrila víchrica alebo snežilo, hľadali ľudia ochranu za hrubými múrmi z hrubo
otesaných kameňov alebo masívnych tehál. Dnes sú múry štíhlejšie a tenšie, ale požiadavky
na fasádu zostali aj v 21. storočí rovnaké.

O

chranu pred všetkými možnými mechanickými a prírodnými

odolnosti. Skúška preliačenia to pôsobivo potvrdzuje – už pri jednodu-

mm a minimálnou odolnosťou proti prierazu 27 joulov.

vplyvmi preberá pri moderných stavbách fasáda, ktorej skladba

chej výstužnej vrstve je tento systém hodný svojho názvu. Pri dvojitej

Bezcementová pastézna stierka Baumit PowerFlex vystužená arami-

je premyslená až do najmenšieho detailu, s využitím vedecky fundova-

výstuži dosahuje hodnota odolnosti proti prierazu takmer 70 joulov.

dovými vláknami dosahuje pri hrúbke vrstvy 5 mm vynikajúce hodnoty

ných metód.

Krúpy a iné projektily sa od povrchu fasády jednoducho odrazia, bez

triedy odolnosti proti krupobitiu 5.

toho, aby zanechali na nej stopy.
Krúpy vo veľkosti golfových loptičiek nie sú jediným mechanickým nePrincíp systému Power

Nezničiteľná ochrana proti poveternostným vplyvom

bezpečenstvom, ktoré môže fasáde hroziť. Aj v súvislosti s inými situá-

To, aby bola fasáda odolná, sa dá dosiahnuť viacerými spôsobmi – od

V posledných rokoch sa čoraz častejšie vyskytujú búrky, a to so znač-

ciami môže dôjsť k poškodeniu fasády. V školách, materských škôl-

jednoduchých konštrukčných opatrení až po použitie technicky vy-

nými následnými škodami. V „registri materiálov skúšaných na odol-

kach a na detských ihriskách, ktorých fasáda by mala byť zhotovená

spelých stavebných materiálov. A práve o tie posledné ide v prípade

nosť proti krupobitiu“ sú stavebné materiály klasifikované podľa svojej

tak, aby odolala nárazom lopty. V prístreškoch pre autá a v garážach,

systému Baumit Power, pretože tento systém spája požiadavky doko-

odolnosti proti krupobitiu. Pri náhľade do tohto registra ihneď zistíte,

kde hrozí vysoké riziko poškriabania. A v silne frekventovaných verej-

nalej modernej tepelnej izolácie s pevnosťou masívneho muriva. Efek-

ako určitý výrobok pri skúške obstál.

ných vstupných častiach budov.

Ani škody na fasáde
vzniknuté dopadom lopty
nemožno podceniť.

Pravda o krupobití
V dôsledku búrok v posledných rokoch prekročili sumy škôd príjmy
poisťovní z poistného. A teraz vyvstáva otázka, či tieto príjmy
dokážu trvalo pokryť rastúce škody
vzniknuté krupobitím. Preto je lepšie ochrániť si svoj dom včas
a s nízkymi nákladmi, ako potom
náhle prísť o všetko.

tívna ochrana sa pritom docieli niekoľko milimetrov hrubým ochranným štítom, do ktorého je zapustená kvalitná sklotextilná mriežka. Na
to sa nanesie prvotriedna fasádna omietka Baumit. Táto chráni nižšie

Fasády zateplené systémom Power znesú čokoľvek, všade tam, kde
Odolnosť proti krupobitiu

Priemer (mm)

Odolnosť proti prierazu (J)

panujú tvrdé podmienky.

vrstvy pred vlhkosťou a dodáva fasáde atraktívny vzhľad.
HW 1

10

≥ 0,04

Kompletná ochrana pred poveternostnými vplyvmi

Ochranné štíty fungujú vo všeobecnosti vtedy, ak sú zároveň tvrdé aj

HW 2

20

≥ 0,7

Stierka Baumit Power Flex je určená na stierkovanie všetkých typov

pružné. A práve v tomto tkvie tajomstvo systému Baumit Power – Tvr-

HW 3

30

≥ 3,5

fasádnych izolačných dosiek v kontaktnom tepelnoizolačnom systé-

dosť a pružnosť sú dokonale zladené. Najmä moderná architektúra

HW 4

40

≥ 11,1

me Baumit Power. Baumit PowerFlex spolu s fasádnymi izolačnými

bez prestrešení vystavuje fasády vysokému namáhaniu. Okrem toho

HW 5

50

≥ 27,0

doskami StarTherm alebo ProTherm tvorí ideálny tím. V závislosti od

sa pri tepelnej sanácii budov s veľkými izolačnými hrúbkami značne

namáhania možno Baumit PowerFlex použiť s jednoduchou alebo so

redukuje konštrukčná ochrana fasády zmenšovaním prestrešenia.

zdvojenou výstužou.

V oboch prípadoch je žiadaný systém Baumit Power.
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■

Pri tejto skúške sa stavebné materiály pomocou simulačného zariadenia ostreľujú normovanými, v laboratóriu pripravenými ľadovými guľôč-

Silný, hospodárny a praktický

Elastická ochrana proti mechanickému poškodeniu

kami a v závislosti od odolnosti sa zatriedia do rôznych „tried odolnos-

Okrem toho je táto silná výstužná stierka veľmi hospodárna, pretože

Vďaka svojej „elastickej“ tvrdosti dosahuje systém Baumit Power už

ti proti krupobitiu“. Najdôležitejšími hodnotami je veľkosť krúp

už pri jednoduchej výstuži dosahuje vysoké hodnoty odolnosti proti

pri jednoduchom vystužení vynikajúce hodnoty pri skúške odolnosti

a odolnosť proti prierazu (joule). Tabuľka siaha od HW (odolnosť proti

prierazu a odolnosti proti krupobitiu.

proti prierazu podľa ETAG 004 zodpovedajúce najvyššej kategórii

krupobitiu) 1 s priemerom krúp 10 mm po HW 5 s priemerom krúp 50

MAGAZÍN pre našich partnerov a priateľov 2_15

Baumit Power
Odolnosť voči nárazu

Istota až do 70 joulov.
■

Istota v každom počasí

Systém odolný voči krupobitiu
a inému nečasu.
■

Jednoduché spracovanie

S pastéznou bezcementovou
stierkou najvyššej kvality!
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Nová tvár

			 baumit.sk

Internetová stránka je viac ako len informačná stránka firmy. Zákazníkom a priateľom spoločnosti Baumit
poskytuje 24 hodín a 7 dní v týždni informácie o spoločnosti Baumit a jej výrobkoch. Pohodlne z domova
alebo rýchlo cez smartfón na stavbe. Preto spoločnosť Baumit spustila novú, oveľa krajšiu a predovšetkým
ešte rozsiahlejšiu internetovú stránku.

T

eraz je online! Usporiadanejšia a syste-

alebo videá k výrobku.

matickejšia, pružnejšia a rozsiahlejšia,

Ako červená niť tiahne sa inteligentná myš-

modernejšia a prepojenejšia – slovom súdo-

lienka prepojenia naprieč novou internetovou

bá. Internetová stránka, ktorá uspokojí všet-

stránkou. V oblasti referenčných objektov je

kých.

stránka prepojená s inými štátmi Baumit, to
znamená, že užívateľ si môže na lokálnej

Veľký prehľad

stránke pozrieť aj všetky príklady zo zahrani-

Na tejto internetovej stránke je zhromaždené

čia, z veľkého bezhraničného sveta Baumit,

všetko. Od remeselníkov a špecializovaných

spolu s použitými výrobkami. K tomu sú pra-

predajcov po architektov a investorov, po-

videlne uverejňované aj Správy Baumit –

drobné prehľady k výrobkom, užitočné ná-

s príspevkami zo sveta Baumit, ktoré bývajú

stroje pre smartfóny, vyhľadávanie podľa ce-

čiastočne prevzaté z tlačeného Magazínu

lých textov a priama možnosť kontaktovania

Baumit.

našich odborníkov na aplikáciu výrobkov.
Väčší komfort

krátenie dlhej chvíle a, samozrejme, množstvo

Zavedením novej internetovej stránky bol na-

informácií o aktuálnych inováciách Baumit,

inštalovaný aj tzv. responzívny dizajn. To zna-

ako aj medzinárodné referencie.

mená, že zobrazenie obsahu internetovej
stránky bude na rôznych koncových zariade-

Malá násobilka internetových stránok
Ak sa pýtate, prečo internetové stránky vyzerajú tak ako vyzerajú,

Drobné detaily

niach, ako je laptop, tablet alebo smartfón,

nájdete tu zopár zaujímavých faktov:

V centre pozornosti sú, samozrejme, výrobky

optimálne a bez ujmy na kvalite. Na monitore

Internetové stránky vníma človek ináč ako tlačené strany textu. Anglické výskumy v oblasti eye trackingu, pri ktorých sa

Baumit. Každý výrobok možno teraz otvoriť

rovnako brilantne ako na iných zariadeniach,

sleduje pohyb očí čítajúceho človeka, ukázali, že väčšina návštevníkov internetovej stránky text preletí a pritom očami zo-

samostatne. Hneď po kliknutí na výrobok zís-

pretože zobrazenie internetovej stránky sa pri-

kate prehľad o všetkých relevantných doku-

spôsobí danému zariadeniu.

sníma najprv horný okraj a potom ľavý okraj sekcie s informáciami. Vznikne tak oblasť v tvare písmena F, ktorú si prezrie
väčšina užívateľov.
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K tomu udalosti, interaktívny kvíz Baumit na

mentoch. K tomu sú k dispozícii vzorové apli-

Z tohto vyplývajú zvláštne dôsledky pre texty na webe.

kácie, nápomocné rady a ďalšie informácie.

Rýchlejší kontakt

Texty na webe sa od tlačených textov odlišujú vo viacerých bodoch, pretože ich človek inak číta resp. preletí („zoskenu-

Vďaka novej internetovej stránke sú po prvý-

Zaslaním dopytu našim Baumit expertom je

je“). Typickými pre internetovú stránku sú:

krát všetky informácie o jednom výrobku

možné rýchlo vyriešiť dôležité otázky. Okrem

k dispozícii na jednom a tom istom mieste.

toho môže užívateľ z každej stránky nadviazať

Tak napríklad pod NanoporPhotokat nájdete

kontakt so spoločnosťou Baumit, celkom bez

■

krátke odseky s jednou myšlienkou na jeden odsek,

■

množstvo medzinadpisov,

■

odrážky vo forme bodov,

■

tučne zvýraznené heslá (kľúčové slová),

vyobrazenie výrobku, text k výrobku, prísluš-

problémov a bez akéhokoľvek čakania. Ale

■

odkazy spájajúce obsahy do hypertextu,

ný technický list, kartu bezpečnostných úda-

pozrite si stránku jednoducho sami. Na adre-

■

princíp „načrtnúť a prehĺbiť“: krátke upútavkové texty (teasery) sú vždy prepojené s podrobnejšou následnou stranou.

jov, rady odborníkov a dokonca aj návody

se www.baumit.sk. Kliknite na odkaz a už ste
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výskum
a bývanie
V minulosti sa jednoducho postavil dom a tým to skončilo.
V súčasnosti sa vedci snažia za pomoci sofistikovaných metód
zistiť, ako pohodlne sa v domoch býva.

U

Autor:
Dr. Jürgen Lorenz

ž viac ako štvrťstoročie sa spoločnosť

jedno okno a jedny dvere. Pre týchto 10 domov

Ktoré faktory pohody sa skúmajú?

Akým spôsobom sa získajú údaje?

Baumit vedecky zaoberá témou „zdravé-

platí: rovnaké klimatické podmienky a rovnaký

Pre obyvateľov sa okrem iného skúmajú: aler-

Údaje sa merajú automaticky, v každom dome

ho bývania“. A práve teraz sa aktuálne spúšťa

súčiniteľ prestupu tepla U, okrem toho boli ve-

gické reakcie (podráždenie slizníc, nosa, očí),

bolo za týmto účelom nainštalovaných 33 sní-

nový výskumný projekt „Zdraviu prospešné sta-

dome použité bežné materiály dostupné na

únava, stres z hluku, kvalita spánku.

mačov. Údaje sú permanentne zaznamenáva-

vebné materiály budúcnosti“. Cieľom je získanie

trhu.

fundovaných poznatkov o vplyve jednotlivých

Výsledkom majú byť vstupy pre konkrétne novo

Z tohto je možné získať poznatky o vplyve po-

dých

stavebných materiálov na obyvateľov domov.

vyvíjané výrobky v oblasti stien, podláh, stropov

užitých stavebných materiálov (či už minerál-

implementáciu meracieho systému, určenie

Nové a jedinečné je, že merania sa uskutočňujú

– a okrem toho základné poznatky o optimalizo-

nych, drevených alebo plastových) na vzduch

meracích bodov a kalibráciu prevzala Odbor-

za kontrolovaných a porovnateľných podmienok

vanom modeli vnútornej klímy. Pretože pohoda

v interiéri a tým na pohodu obyvateľov. Do

ná vysoká škola Pinkafeld.

na viacerých reálnych, štandardizovaných obyt-

bývania nezávisí len od teploty a vlhkosti vzdu-

hodnotenia sú okrem strednodobých a dlho-

ných objektoch.

chu.

dobých pozorovaní (VOC, zápach, energetic-

Dotknuté výskumné domy sú pod notárskym

ká bilancia) zahrnuté aj krátkodobé stavy ako

dohľadom anonymizované a dostanú číselný

vedúci oddelenia
výskumu a vývoja
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né riadiacou jednotkou Simatic (napríklad kaž20

sekúnd).

Výber

senzoriky,

Desaťnásobne viac výskumu

Nová metóda merania

sú denné výkyvy a sezónne zmeny.

kód tak, aby vyhodnocujúci inštitút nemohol

Priamo za novým Inovačným centrom Baumit

V rámci komparatívnej analýzy kvality vnútorné-

Výber a zladenie koncepcie merania sa usku-

vyvodzovať žiadne závery. Spotrebu energie,

bolo preto v uplynulých mesiacoch postavených

ho vzduchu (IAQ) sa jednotlivé parametre každé-

točnil na začiatku projektu v spolupráci s od-

akustiku a hluk vyhodnocuje spoločnosť Bau-

10 výskumných domov z rôznych stavebných

ho typu budovy posudzujú z medicínskeho hľa-

borníkmi Lekárskej univerzity vo Viedni, Ra-

mit, všetky ostatné údaje analyzujú externí

materiálov – od masívnej konštrukcie, betónu,

diska: vnútorná klíma, vzduchové ióny, VOC

kúskeho inštitútu pre stavebnú biológiu

partneri projektu.

plných tehál, dreva až po ľahké drevené rámové

(volatile organic compounds = prchavé organic-

a stavebnú ekológiu a Odbornej vysokej školy

konštrukcie. Ďalej boli tieto 4 x 5 m veľké domy

ké zlúčeniny), hluk a zápach. Výsledky vnesú no-

Pinkafeld. V týchto inštitúciách budú údaje

Projekt je momentálne nastavený na 3 roky,

opatrené najrôznejšími vnútornými a vonkajšími

vé svetlo do problematiky pohody a zdravia pri

analyzované a vyhodnotené.

celkové náklady za prvé 2 roky predstavujú tri

ochrannými vrstvami, pričom každý dom mal

bývaní.

das magazin für partner & freunde 1_15
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Nákupné centrum M-park
Na začiatku celého príbehu nákupného centra M-park bol klient,
ktorý hľadal a zvažoval správnu cestu investície a realizácie či zachovania objektu a s ním aj jeho pôvodnej funkcie administratívnej
budovy. Rozhodnutie osloviť ateliér Jančina Architekti a spolupracovať na úplne novom koncepte riešenia retailu nasledovalo po
hĺbkovej analýze územia, kde investor, developer a stavebník
v jednej osobe plánoval rekonštrukciu objektu.
Text:

„Spoločnosť Jančina Architekti má na Sloven-

a jeho obyvateľov alebo v konečnom dôsled-

Ing. arch. Juraj Jančina,

sku vďaka svojmu 20-ročnému pôsobeniu

ku aj zákazníkov.

Jančina Architekti

dokázateľne najväčšie skúsenosti s budova-

Retail ako komodita je jedna z najatraktívnej-

Foto:

ním nákupných centier. Okrem špičkových

ších pre developerov a investorov, a v dnešnej

Ing. arch. Pavol

návrhov dokážeme projekty aj úspešne reali-

dobe to nie je len fenomén veľkých miest. Na-

Škorvánek

zovať, o čom svedčí portfólio viac ako

sýtený trh retailu vo veľkých mestách spôso-

jú na jeseň. Výsledky projektu a nové poznat-

A čo má z toho spoločnosť Baumit a jej

ky budú predstavené všetkými partnermi pro-

zákazníci?

jektu na národných a medzinárodných kon-

Na základe nových poznatkov môžeme po-

ferenciách a zverejnené v odborných časopi-

tom ešte cielenejšie vyvíjať výrobky s presne

1.000.000 m zrealizovaných viacúčelových

buje, že globálni nájomcovia siahajú po kon-

soch, ako aj v populárno-medicínskych mé-

zadefinovanými úžitkovými vlastnosťami. To

priestorov,“ hovorí zakladateľ ateliéru Ing.

cepte obchodných centier v menších mestách

diách.

znamená, že spoločnosť Baumit vie svojim

arch. Juraj Jančina.

a priťahujú tak pozornosť investorov a develo-

2

zákazníkom jasne povedať, ktoré výrobky

perov do oblastí s menšou koncentráciou zá-

Ako obhájiteľné sú výsledky?

a systémy stavebných materiálov majú akú

Pre posudzovanie škodlivín a alergénov vo

výhodu. To upresňuje aj pomer medzi náklad-

Otvorená krytá nákupná ulica

ptyľuje, takmer neexistuje. Je len otázkou

vnútornom vzduchu sú prevažne k dispozícii

mi a prínosmi: teraz možno seriózne zodpove-

Systém otvorenej nákupnej ulice, patentovaný

schopnosti z investičného zámeru v danej lo-

medzinárodné smerné hodnoty, ktoré sa vzťa-

dať otázky typu „Čo stoja tie-ktoré nadstavby

spoločnosťou Jančina Architekti, bol zvolený

kalite pri konkrétnej budove vytvoriť optimálnu

hujú na súbor vedeckých poznatkov k určitej

stien a aké výhody skutočne prinášajú?“. Cel-

ako najvhodnejší pre danú lokalitu, polohu bu-

koncentráciu istého počtu návštevníkov. Tí sa

škodlivej látke. Podobné platí pre vnútornú klí-

kovo vzaté, je to ďalší krok k individualizácii

dovy, ako aj jej možnosti.

môžu následne koncentrovať na miestach

mu. Na základe týchto uznávaných poznatkov

a jemnému vyladeniu ponuky.

Nebolo jednoduché pustiť sa do nevyskúša-

úplne nezávisle od veľkosti mesta, ako naprí-

sa pre každý z desiatich výskumných domov

ného, ale jediného správneho spôsobu rekon-

klad v športových centrách, centrách na od-

vykonajú na základe nameraných údajov špe-

štrukcie, či už z pohľadu investora, mesta

dych, zábavu a kultúru.

kazníkov. Hranica mesta sa v súčasnosti roz-

cifické hodnotenia, ktoré sú váhované jednotlivými medicínskymi parametrami.

28
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Nový mestský bod Považskej Bystrice

To všetko v sebe zahŕňa systém otvorenej ná-

a obyvateľov mesta Považská Bystrica. Tím

Históriou máme overený systém otvorených

kupnej ulice, použitý pri rekonštrukcii, nad-

Jančina Architekti je hrdý na to, že sa mu po-

verejných priestranstiev, kde sa koncentrujú

stavbe a prístavbe existujúceho objektu,

darilo vytvoriť ďalšie priestory pre lepší a kraj-

obyvatelia s cieľom spoločenského kontaktu,

dnešného nákupného centra M-park, dokon-

ší život.

rôznych spoločenských aktivít a podujatí, ku

čeného a otvoreného koncom roka 2014,

ktorým neodmysliteľne patrí nakupovanie.

ktorý maximálne zefektívňuje prevádzkové

Našou úlohou bolo pre to vytvoriť takýto

náklady a vytvára tak priestor pre lokálnych

priestor, pôsobiaci kultúrne a inšpirujúco

menších či drobných nájomcov.

s ohľadom na investičné možnosti a náklady –
patričný a plnohodnotný pre túto dobu.

Priestory pre lepší a krajší život

Kritéria pre vybudovanie úspešného retailové-

Optimalizácia nielen prevádzkových, ale aj in-

ho centra sú nasledovné:

vestičných nákladov je úlohou pre architekta,
ktorý musí nájsť riešenie pri typologickom,

•

poloha a dobrý prístup,

konštrukčnom a stavebno-technickom rieše-

•

správna veľkosť nájomných priestorov

ní. Tak to bolo aj v prípade M-parku a systé-

a vhodný retailový mix,

mu „otvorenej“ a súčasne krytej ulice, s pou-

•

kľúčový (anchor) nájomník, resp. nájom-

žitím technológií pri zachovaní maximálneho

níci,

rozsahu existujúcich konštrukcií.

obchodná ulica alebo verejný rozptylový

Toto rozhodnutie sa ukázalo ako veľmi správ-

priestor ideálnej veľkosti, vhodný aj na

ne, nakoľko ešte pred otvorením nákupného

iné príležitosti a podujatia,

centra bol objekt na 98 % obsadený nájom-

•

veľkosť nájomných jednotiek,

níkmi. Pre mesto a jeho obyvateľov tak vzni-

•

optimálny počet lokálnych nájomcov,

kol verejný reprezentatívny priestor, atraktívny

•

optimálne náklady nielen investičné, ale

objekt, plne vychádzajúci v ústrety a hodný

aj prevádzkové.

súčasných potrieb, ako aj životného štýlu ľudí

•

30

Použité materiály Baumit
Interiér:
■

Baumit MPI 25

■

Baumit Poter

Exteriér:
■

Baumit GranoporColor
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Kultúrne
na bowling
Text:

Petržalské lokálne centrum

Tomáš Žáček

Vlastenecké námestie vždy malo v sebe potenciál byť jedným zo živých centier Petržalky. Di-

to priestoru medzi budovami inak, ako je navrhované, by mohlo pri-

Text bol publikovaný

vadlo Ludus, reštaurácia Alfa, vybavenosť na terasách i v ich parteroch, rozsiahle zelené plo-

niesť novú kvalitu a kontext do celého projektu a jeho okolia, ako i ďal-

v ARCH 3/2015.

chy, blízkosť Chorvátskeho ramena... Alfa ako základný spoločenský pilier ostáva, avšak južná

ší pozitívny precedens tradične rozporuplných vzťahov budova – okolie.

Foto:

časť námestia prechádza v súčasnosti veľkými zmenami. Divadlo Ludus sa transformuje na

Ľuboš Fussek

bowlingové centrum, vedľa prebieha výstavba plavárne, ešte by to chcelo doriešiť samotné ná-

Vnútorná prevádzka bowlingového centra je veľmi usporiadaná a pre-

mestie a súvisiace verejné priestory a vznikla by atraktívna relaxačno-športová zóna s elemen-

hľadná, logicky a jednoducho rozdelená na funkčné zóny. Budove do-

tárnou doplnkovou vybavenosťou v napojení na prírodné prostredie Chorvátskeho ramena,

minuje dvojpodlažný priestor bowlingových dráh, čitateľný už od vstu-

ktoré by si tiež zaslúžilo svoje, ale to je už iný príbeh. Toto je story o športe, o bowlingu.

pu, od ktorého je oddelený konzumnou zónou. Bar a gril s potrebným
zázemím, ako i s technickou a návštevníckou vybavenosťou objektu,

Zamotaná história so šťastným koncom

sa nachádzajú v páse pozdĺž dráh. Na 2. nadzemnom podlaží sú loka-

V budove divadla Ludus sídlilo rovnomenné divadlo, ktoré bolo známe svojou tvorbou zamera-

lizované prenajímateľné priestory ako napríklad fitnes či herne, ostatné

nou na deti a mládež. V roku 1990 sa z budovy vysťahovalo, v súčasnosti sídli v Tower 115.

priestory zatiaľ bez určeného využitia. Priestory majú výborný optický

Budova odvtedy chátra. Mestská časť preto hľadala investora, ktorý budovu rozumne využije.

kontakt s hlavnou bowlingovou halou. Na 2. NP sa nachádza i priame

Investor sa našiel a vybudoval síce nie kultúrne, ale bowlingové centrum. Z tohto pohľadu je to

napojenie na úroveň terasy susedného panelového domu, t. j. druhý

jednoznačne pozitívny impulz pre Petržalku.

vstup do budovy. Minimalizmus a racionálne až rigidné usporiadanie
dispozície dáva vyniknúť priestoru samotnému a aktivitám v ňom sa

Petržalské bowlingové centrum

odohrávajúcim.

Totálna rekonštrukcia zdevastovanej budovy – to bol proces vzniku tohto centra. Zachovaný

Dizajn prvkov priestoru sa nesie tiež v duchu sivo-bieleho minimalizmu

zostal objem a väčšina konštrukčného systému. Bowling je hlučný šport, preto akustické po-

s nádychom komerčna, doplneného krémovohnedým nábytkom zla-

žiadavky sú dôvodom vzniku z veľkej časti uzatvoreného a introvertného objektu. Nemusel by

deným s béžovým drevom obkladu zázemí návštevníkov. Dojem však

to byť problém, ak by objekt bol prívetivejší. Autori sa vybrali osvedčenou cestou sivo-nudného

kazí jemne amatérska čiernobiela grafika. Na poctivejšiu prácu grafika

minimalizmu vo forme metalického obkladu, ktorý sa potom snažia jednoducho oživiť a poľud-

však nebol priestor. Atmosféra prázdneho priestoru je moderná, steril-

štiť popínavými rastlinami v páse nad chodníkom na severnej fasáde a veľkým zasklením na zá-

ná, jemne nudná, na druhej strane kultivovaná a vzdušná. Prívalom

padnej vstupnej fasáde a priľahlom nároží. Sem je orientovaná i terasa baru, pomerne nešťast-

bowlinguchtivých návštevníkov však priestor ožije a v zmäti zvukov,

ne do naprojektovaného parkoviska medzi centrom a plavárňou. Ak by to takto skončilo,

vôní či ľudí človek ocení jednoduchosť a prehľadnosť interiéru budovy.

nikoho v Petržalke by to neprekvapilo, pretože by to zapadlo do koloritu. Avšak vyriešenie toh-
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Ako tieto okolnosti ovplyvňujú kvalitu

Aby takáto budova výborne fungovala a plni-

architektúry?

la svoju funkciu, nemusí byť zákonite archi-

•

Tak určite pozitívne od začiatku až po

tektonicky dokonalá. A tak je, aká je. Verím

koniec, od konceptu vybudovať pre

však, že bowlingové centrum je pozitívnym

Petržalčanov, síce komerčný, ale mo-

prínosom najmä v širšom kontexte a je pre-

derný a kvalitný priestor na zábavu a re-

dobrazom podobných zmien v Petržalke.

lax až po organizáciu a dizajn priestoru,
a tak zabezpečenie autentickej a špecifickej atmosféry bowlingových podnikov.
•

Architekti výborne vyriešili vnútorné prevádzkové vzťahy pri adaptácii kultúrnej
stavby na komerčno-športové centrum.
Možno však mohli v procese využiť viac

Okolnosti

potenciál pôvodnej budovy a zakompo-

•

Investor je veľkým fanúšikom a podpo-

novať jej fragmenty či atmosféru do no-

rovateľom bowlingu.

vého. Pravdepodobne to však nebolo

Limity vyplývajúce z pôvodnej konštruk-

možné, najmä kvôli rozsiahlej zdevasto-

cie budovy.

vanosti objektu.

•
•
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Zmena architekta počas projektovania/

•

Budova je odrazom vzťahov medzi všet-

výstavby (po projekte na stavebné po-

kými na stavbe zainteresovanými. Ak

volenie) – OK. Projekciu z Dolného Ku-

nefungujú úplne hladko a dokonale, ani

bína nahradilo mladé architektonické

budova nebude absolútne dokonalá,

štúdio WHAT?! z Bratislavy.

ako v tomto prípade.
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Klin v dome
Na novom Vojenskom múzeu v Drážďanoch z dielne známeho amerického architekta
Daniela Libeskinda vidno vysokú inovačnú a stvárňovaciu kompetenciu spoločnosti Baumit.

vaných plôch a tieto vo viacerých vrstvách za

hrubej stavbe a reštaurátormi prírodného ka-

pomoci vápennej omietky Baumit dotvoriť až

meňa, ktorí renovovali ostenia okien z pies-

do pôvodného stavu. Rímsy a veľké plochy

kovca.

boli natiahnuté priamo na budove štukovou
omietkou Baumit Stuccoco.

Príspevok k novému Nemecku
Spoločnosť Baumit je hrdá na to, že mohla

Ťažkú hlavu všetkým zúčastneným spôsobo-

aspoň skromným dielom prispieť k novému

Živá architektúra

valo napojenie na včlenený klin v podobe be-

vojenskému a historickému porozumeniu

pripomínajúceho písmeno V. Okrem toho je

Požiadavka na spoločnosť Baumit bola obno-

tónovej a oceľovej konštrukcie. Ale napokon

v tejto krajine. Pretože klin je symbolom orga-

kej stavbe, bývalom sklade zbraní, je klinovitá

týmto zvýraznená aj koncepcia múzea. Ob-

viť historicko-klasický vzhľad fasády ako ce-

sa dokonalé riešenia detailov pre bezpečné

nizovaného násilia. Láme staré autoritatívne,

vstavba, ktorá vyčnieva z budovy ako črepi-

vyklá forma chronologickej výstavy v starej

lok. Výber výrobkov sa pritom musel z pre-

a tesné spojenia vydarili. Na častiach zadnej

strnulé štruktúry a svojou transparentnosťou

na. Spôsobom typickým pre architektonický

budove je prerušená špeciálnymi tematickými

važnej časti prispôsobiť zvyškovému murivu

strany budovy bol aplikovaný systém Baumit

je synonymom otvorenosti demokratickej

dekonštruktivizmus zachytáva skutočnosť, že

parkúrmi v modernom kline, kde sa v „kultúr-

na starej, spolovice zničenej, časti budovy.

Star s protipožiarnymi bariérami. Samotná vý-

spoločnosti a zmenenej úlohy armády v Ne-

historické centrum Drážďan bolo pri veľkom

nej histórii násilia“ riešia témy presahujúce rá-

Boli potrebné mnohé zručnosti a skúsenosti

zva nespočívala pritom v samotnej montáži,

mecku.

leteckom útoku vo februári 1945 britskými

mec jednotlivých epoch.

zo strany realizujúcich remeselníkov, aby sa

ale v časovej koordinácii prác s inými profe-

podarilo prevziať bosáž a vedenie línií zacho-

siami – pracovníkmi vykonávajúcimi práce na

Zmrazená história
Nápadná na tejto inak nevýraznej klasicistic-

letkami bombardérov napadnuté v tvare klina
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Premiéra
			v Besiktas
Gala program
pre záhrady

Autor:
Candan Mumcouglu
vedúca marketingu
Baumit Türkei

Spoločnosť Baumit Turecko je v Istanbule, kde gentrifikačné
projekty zohrávajú stále významnejšiu úlohu, mimoriadne
úspešná. Významné postavenie v tomto ohľade zastáva rezidencia Yıldız v Besiktas v blízkosti stanice metra Gayrettepe, pretože tu bol na zateplenie fasády po prvýkrát použitý
tepelnoizolačný systém Baumit s 15 cm hrubými izolačnými
doskami z EPS.

Vďaka výrobkom Baumit sa dajú nielen stvárňovať nádherné domy, ale tiež kvázi to, čo ich obklopuje
– záhrady a celé krajiny.

B

aumit zastáva názor: Dom je len natoľko

Jeho skutočná kvalita sa zvyčajne prejaví až

Záhradu stavia človek

pekný, ako pekné je jeho okolie. Preto

po niekoľkých rokoch pretože takáto kon-

Zelené plochy dnes skrášľujú stále rafinova-

tento výrobca stavebných materiálov už od

štrukcia musí bez ujmy prekonať tak časté

nejšie „vstavby“. K tomu existuje množstvo

nepamäti investoval do výskumu a vývoja ne-

striedanie mrazu a topenia, ako aj extrémne

ustále nových, zdokonalených výrobkov pre

rozdiely teplôt.

„zelený sektor“. A podarilo sa mu urobiť si

V

šetko pritom prebehlo veľmi rýchlo. Re-

Architektka Hande Köksal bola zodpovedná za

zidencia Yıldız bola navrhnutá firmou

vonkajšiu fasádu a architektonický návrh inte-

Baraka Projektentwicklung a zrealizovaná

riéru. Skutočnosť, že sa projekt nachádza ved-

záhradných štýlov pre každú príležitosť a pre

v priebehu jedného roka. Výšková budova

ľa východu zo stanice metra Gayrettepe na

každého. Od japonskej alebo čínskej záhrady

Yıldız, ktorá bola postavená v roku 1960,

mieste s intenzívnou premávkou, bola pre ňu

cez anglickú až po umeleckú záhradu. A spo-

bola v rámci prestavby mesta nanovo na-

ako aj pre spoločnosť Baumit veľkou logistic-

dobré medzinárodné meno aj v oblasti stvár-

Pre tento účel je k dispozícii unikátny rad vý-

lu s kreativitou v oblasti záhradného umenia

vrhnutá a zrealizovaná ako osemposcho-

kou výzvou. Spoločnosť Baumit sprevádzala

ňovania záhrad a krajiny.

robkov – mrazuvzdorné malty bez rizika vá-

pri jazierkach, terasách, múrikoch a chodní-

dový obytný a obchodný komplex. Rezi-

práce technickou expertízou. Kvôli špeciálnej

penných výkvetov, na osadzovanie prvkov

koch rastú aj nároky na použitý materiál. Prí-

dencia

uzavretou

koncepcii vonkajšej fasády boli použité nasle-

Gala koncepcia spoločnosti Baumit

z kameňa, špeciálne vyvinuté pre dláždené

rodný a umelý kameň si vyžaduje spracovanie

plochou o výmere 2 800 metrov štvorco-

dujúce systémy Baumit: systém Baumit Star,

Trend v stvárňovaní záhrad smeruje k nároč-

plochy a múry z prírodného kameňa v jazier-

s dokonalými výrobkami vyladenými na jeho

vých. Všetky byty boli naprojektované

teda Baumit EPS StarTherm 15 cm, StarCon-

ne riešeným záhradám, s dokonalou realizá-

kach a biotopoch.

jedinečnosť.

disponuje

ako jednotky 2+1. Na každom poscho-

tact White, Startex, zatĺkacie kotvy s oceľovým

ciou detailov a výberom materiálov.

dí sa nachádzajú dva byty, čo predsta-

tŕňom 220 mm, kotvy do pórobetónu 220 mm

Od spodnej konštrukcie až po impregnáciu –

vuje spolu 16 bytov a tri obchody.

a Baumit UniPrimer. Ako finálny náter bola po-

v segmente „záhrady a plochy“ ponúka spoločnosť Baumit pod označením „Gala“ pestrú
paletu výrobkov s vynikajúcou kvalitou pre

„Krok od minerálnych stavebných materiálov pre dom k inovatívnym

užitá fasádna farba Baumit Classico Special

minerálnym výrobkom pre záhradu je len logickým vývojom.“

a SilkonColor. Pri vonkajšej fasáde budovy boli

Dr. Hubert Mattersdorfer, konateľ spoločnosti w&p Baustoffe GmbH.

okrem toho použité hliníkové okná s trojitým

všetky záhrady a vonkajšie plochy. Sortiment

presklením a kompozitné panely.

tvoria betóny, lepidlá, malty, škárovacie hmo-

Výrobky Baumit plus získali teraz ako prvé su-

S výrobkami Baumit je dokonalé stvárnenie

ty, ako aj výrobky na ošetrovanie.

ché betóny v oblasti stvárňovania plôch certi-

záhrad a plôch jednoduché. Bezpečné betó-

fikačnú značku IBO. Podľa prísnych skúšob-

novanie a osadzovanie platní a prírodného

Vydláždená terasa, chodník z prírodného ka-

ných kritérií Rakúskeho inštitútu pre stavebnú

kameňa, spoľahlivé lepenie prírodného kame-

meňa alebo bazén sú významnými kompo-

biológiu a stavebnú ekológiu (IBO) spĺňajú tak

ňa a betónových prvkov, rýchle škárovanie

nentmi peknej a udržiavanej záhrady. Každá

všetky environmentálne požiadavky.

dlažobných kameňov a dosiek – to všetko sa

z týchto exteriérových stavieb je však dobrá

Rezidencia Yildiz
Vypracovanie projektu: BarakaPG
Architektúra: Sağlar Architekturbüro
Návrh vonkajšej fasády a architektúra
interiéru: Hande Köksal
Spracovanie vonakajšej fasády: Tolga Bau
Mesto: Istanbul

dá obratom ruky zrealizovať.

len natoľko, ako dobrý je jej podklad.
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Ukrajina Ďalší krok k samostatnosti

Švajčiarsko Absolútny úspech na veľtrhu

P

P

o začatí výroby suchých zmesí v roku 2012 je rok 2015 ovládaný druhou významnou udalosťou v histórii spoločnosti
Baumit: spustením výroby pastovitých omietok a farieb. Do

tohto dátumu sa totiž všetok materiál dodával prostredníctvom sester-

od mottom „omietka – farba – izolácia“ sa veľtrh v Luzerne stal
opäť pulzujúcim miestom stretnutia ľudí zo stavebnej branže.
Vo februári sa konal šiesty ročník veľtrhu appli-tech so zamera-

ním na maliarske a štukatérske profesie, suchú technológiu výstavby

ských spoločností Baumit v Rakúsku, Poľsku, Rumunsku, Bulharsku

a izoláciu, ktorý patrí k najvýznamnejším podujatiam tohto druhu vo

a v iných európskych krajinách.

Švajčiarsku.

Výroba sa realizuje vo výrobnom areáli Baumit na predmestí Kyjeva.

Viac ako 11 000 odborníkov, od nositeľov rozhodnutí až po učňov, vyu-

Poloha v najpríťažlivejšom regióne krajiny z hľadiska výstavby sľubuje

žilo toto podujatie na to, aby sa informovali o aktuálnych výrobkoch

vysokú ziskovosť, pretože robí logistiku pružnejšou. Plánovaný objem

a inováciách, udržiavali kontakty a viedli osobné rozhovory. „Veľtrh appli-

výroby predstavuje 9 000 ton za rok. Vyrábať sa budú všetky druhy

tech pokročil ešte raz vo svojom vývoji. Podarilo sa nám prezentovať

dekoratívnych omietok: od silikónových, silikátových, silikónovo-siliká-

skvelé témy, ktoré vzbudili nadšenie,“ povedal Roger Probst, konateľ

tových, akrylátových a mozaikových omietok až po inovatívne sa-

spoločnosti Baumit Schweiz AG. Jeho bilancia: „S výsledkom som veľmi

močistiace omietky NanoporTop a modelovateľné omietky Baumit

spokojný, dosiahli sme svoj cieľ. Veľtrh appli-tech sa stal definitívne

CreativTop a všetky farby zo vzorkovnice Baumit Life.

miestom stretnutia ľudí z branže.“

Závod bude vybavený kvalitnou rakúskou technológiou „Hoffmann“.
K úspechu prispel aj rámcový program. Okrem sympózia o obrate trenTermín začiatku výroby je stanovený na august tohto roku. Suma su-

du v architektúre veľký ohlas mali aj špeciálne prehliadky „Remeslo špe-

márum, ide o nový vývojový krok spoločnosti Baumit Ukrajina, ktorým

ciálne“ a „Bláznivé steny“, ktoré prezentovali jedinečné povrchy, čím sa

si spoločnosť významne zväčší svoj podiel na trhu s dekoratívnymi

postarali o množstvo inšpirácií. Po prvýkrát sa uskutočnila aj inovačná

omietkami a upevní svoje vedúce postavenie v oblasti predaja tepel-

súťaž pre remeselníkov a projektantov, pri ktorej boli udelené dve špeci-

noizolačných systémov.

álne ceny.
Z pohľadu spoločnosti Baumit sú obzvlášť zaujímavé ocenenia za inova-

Čína Baumit na prvom pasívnom dome v Číne

tívnu modernizáciu fasády. Zámerom spoločnosti Baumit bolo predstaviť

R

sa širokému publiku a diferencovať svoje produktové inovácie. Tomu
enomovaná architektonická kancelária Peter Ruge Architekten

zodpovedajúc bol navrhnutý aj stánok, ktorý sledoval motto „Od infor-

definuje dizajnom pasívneho domu „Bruck“, ktorý sa práve

mácie ku konzumácii“. Vitríny informovali o výrobkoch a službách, vzo-

stavia v Číne, nové štandardy trvalej udržateľnosti. Energetic-

rová stena naaranžovaná a nasvietená ako drahý obraz pozývala na in-

kou úsporou 95 % v porovnaní s bežným čínskym obytným domom je

špiráciu a diskusiu. Popri vitrínach viedla cesta k baru a k pohodlným

„Bruck“ prvým domom svojho druhu, ktorý je situovaný vo vlhkej a teplej

sedadlám, kde zákazníci mohli viesť prehlbujúce rozhovory.

klíme v juhozápadnej časti krajiny. Je tiež prvým projektom, ktorý bol sú-

40

časne certifikovaný inštitútmi LEED (americký), BREEAM (medzinárod-

Táto koncepcia sa suma sumárum osvedčila. Podarilo sa viesť mnohé

ný), DGNB a China Green Building Label. Použité sú: systém Baumit

rozhovory a nadviazať nové kontakty. Spoločnosť Baumit Švajčiarsko je

Star so StarTherm, StarContact, DuoTex a kompletným príslušenstvom

presvedčená, že touto prezentáciou sa jej podarilo urobiť ďalší skok na

Baumit pre fasády, Baumit NanoporTop ako dekoratívna vrstva a čias-

stupnici zlepšovania známosti a imidžu. A teší sa už na ďalší ročník

točne Baumit Terracotta.

appli-tech o tri roky.
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Nemecko To bol veľtrh „BAU“ 2015

Poľsko Zdravé bývanie

Ú

A

časť na „Svetovom veľtrhu pre architektúru, materiály a systémy“ v Mníchove je pre európskeho lídra ako Baumit povinná.
Táto mega udalosť nemeckej stavebnej branže bola opäť ab-

j v Poľsku sa udržateľné bývanie dostáva čoraz častejšie do
centra pozornosti. Aktuálnou výzvou pre projektantov je,
aby navrhovali nielen energeticky úsporné a ekologické bu-

dovy, ale aj budovy podporujúce zdravie jej obyvateľov. To platí tak

solútnym úspechom: Počet návštevníkov stúpol na rekordných štvrť

pre novostavby, ako aj pre sanované a renovované objekty.

milióna. Už aj tak vysoká kvalita návštevníkov sa ešte viac zvýšila, ako
ukázali mnohé odborné rozhovory.

Kľúčová úloha v tomto procese pritom pripadá výrobcom stavebVeľtrh Bau je vždy barometrom a tvorcom nálady. Jednou z hlavných

ných materiálov. Príkladom pre možný príspevok k riešeniu optimál-

tém tohto roku bolo BIM (Building Information Modeling, čiže

nej vnútornej klímy sú inovatívne výrobky Baumit. Najnovší rad prie-

informačné

pomôcka

dušných omietok a vápenných stierok sa vyznačuje vysokou

prinášajúca zásadné zlepšenie do procesu projektovania. Pomocou

paropriepustnosťou, čo umožňuje zachovanie správnej vlhkosti

BIM sa digitálne zaznamenajú všetky relevantné údaje o budove,

a cirkulácie vzduchu v uzavretých priestoroch. Klimatické výrobky

klímy pri použití vhodných vnútorných omietok. Okrem štandardných

skombinujú sa a zosieťujú, pričom je budova ako virtuálny model aj

Baumit nie sú náchylné na elektrostatické nabíjanie a nepriťahujú ne-

PR opatrení na internete a v tlačených médiách nadviazala spoloč-

geometricky vizualizovaná. Inou dôležitou témou bola veková a bezba-

čistoty. Chránia tak priestory celkom prirodzeným spôsobom pred

nosť Baumit reklamnú spoluprácu s najväčším nakladateľstvom poľ-

riérová prestavba objektov v dôsledku zvratu v demografickom vývoji.

škodlivými látkami.

skej stavebnej branže. Tieto opatrenia doplňujú promočné akcie ako

Stánok Baumit bol odrazom kreatívnej rozmanitosti firmy. Návštevníci

Dôležitý je tiež obsah hydroxidu vápenatého, ktorý dodáva omiet-

výrobky“ určené pre veľkoobchodníkov. Špeciálne pre individuálne-

sa mohli tak ako aj pred rokom znova sledovať v zrkadle a zdanlivo bez

kam a stierkam Baumit antibakteriálne vlastnosti, čím sa steny

ho spotrebiteľa vyvinula spoločnosť Baumit jedinečnú publikáciu na

problémov vyliezť na kolmú stenu domu alebo vrchol stromu. Umožnila

a stropy stávajú trvalo odolné voči napadnutiu hubami a plesňami.

trhu so stavebninami „Recepty pre zdravý život“. Publikácia sa venu-

to zvláštna inscenácia: Fasádne prvky uložené vodorovne na zemi sa

Zavedenie radu výrobkov BaumitKlima je sprevádzané širokou infor-

je všetkým relevantným aspektom zdravého životného štýlu, od

pomocou šikmej zrkadlovej plochy opticky zlúčia, čím vznikne efekt

mačnou kampaňou o zdravie podporujúcom účinku dobrej vnútornej

obytného a pracovného prostredia až po pohyb a výživu.

modelovanie

budov),

nová

elektronická

„Zhlboka sa nadýchni“ určené pre spotrebiteľov a „Ocenené klíma

stojacej fasády domu. Fasádne prvky, ktoré prezentujú použitie výrobného programu Baumit, preberajú pritom úlohu klasickej prezentácie

Turecko Veľké ciele

výrobkov. Ťažiská predstavujú kreativitu pri stvárňovaní fasád celkom
všeobecne a NanoporPhotokat, CoolPigments, WDVS StarTrack (lepi-

V

aca kotva) ako špeciálna téma.
Najvýznamnejšie momenty z veľtrhu Bau 2015 nájdete zhrnuté

hoteli Merit Park v Lefkoşa, hlavnom meste tureckej časti
Cypru, sa konalo úvodné stretnutie spoločnosti Baumit Turecko a súčasne aj valné zhromaždenie obchodných partne-

rov Baumit. Týchto konferencií sa zúčastnil Dominik Lindner, area ma-

v 3-minútovom videu na stránke www.baunetz.de/messe-tv/bau-

nager a taktiež dezignovaný konateľ spoločnosti Atalay Özdayı, ktorý

2015/

sa svojej novej funkcie oficiálne zhostil 15. marca. Na úvodnom rokovaní sa pod mottom „Naše ciele sú vysoké – energiu pre ne máme“
zišlo všetkých 56 zamestnancov a zamestnankýň spoločnosti Baumit
Turecko. Po tom, ako členovia vedenia spoločnosti predniesli prezentácie zo svojich oblastí, boli predstavené ciele a stratégie pre rok
2015. Druhou fázou bola konferencia obchodných partnerov, na ktorú
bolo zo strany 77 tureckých partnerov spoločnosti Baumit vyslaných
123 účastníkov. Na tejto konferencii boli predstavené výsledky partnerov dosiahnuté v roku 2014, ciele rastu pre rok 2015, predajné, marketingové a produktové stratégie. Spoločnosť Baumit Turecko uzavrelo rok 2014 s rastom obratu o 27 % a zvýšením tonáže o 12 %. Cieľom
pre rok 2015 je ďalšie zvýšenie obratu o 20 % a zvýšenie tonáže o 7 %.
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Hľadali vhodné miesta

pre rodinný dom v meste...
Medzinárodná študentská súťaž Rodinný dom očami mladých architektov

V poradí už štvrtý ročník medzinárodnej študentskej súťaže „Rodinný dom očami mladých architektov“, ktorú organizuje česká agentúra Foibos a je realizovaná na viacerých fakultách škôl architektúry
(SR, ČR, Poľsko, Maďarsko, Slovinsko), bola v jednotlivých národných kolách vyhodnotená v priebehu mesiaca apríl. Bratislavská Fakulta architektúry STU sa zapojila do súťaže aj tento rok. V národnom kole odovzdalo súťažné návrhy 24 kolektívov. Spoločnosť
Baumit, aj tento rok národné kolo súťaže nielen finančne podporila,
ale bola opäť (4. mája 2015) hostiteľom pri odovzdávaní cien.
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Text:

Súťaž je koncepčná, nemá výrazné obme-

mal návrh vyjadrovať súčasné požiadavky,

doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD.

dzenia a možno aj preto sa teší už štvrtý rok

ktoré odrážajú národné špecifiká modernej

Foto:

svojej popularite. Študenti si pre riešenie ro-

architektúry, a to všetko v kontexte mestské-

Tomáš Manina

dinného domu mohli vybrať ľubovoľnú situá-

ho prostredia.

ciu. Daná je len rámcová téma, ktorá definuje

Hľadanie vhodnej pozície pre mestský ro-

hlavný motív pre architektonický koncept.

dinný dom v súčasnej urbánnej mestskej

Tohoročnou úlohou bolo spracovať rodinný

štruktúre nie je jednoduchou úlohou. Študenti

dom pre 4-člennú rodinu v mestskom prost-

návrhmi upozornili na rôzne typy prostredia,

redí na ľubovoľne zvolenej parcele. Zároveň

v ktorom sa rodinný dom môže nachádzať.
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Nové domy situovali do štandardných situá-

Uhol pohľadu

domu posúvajú jeho hranice bližšie k vyjadro-

cií, v ktorých sú rodinné domy v meste viac či

Kolektív študentov Jana Korčoková – Barbo-

vacím prostriedkom typickým pre bytový

menej stabilizované, ale aj do prostredia pa-

ra Lichtamanová – Andrej Kocian si zvolili pre

dom.

nelových sídlisk či historickej štruktúry s blo-

situáciu rodinného domu strechu paneláku na

kovým charakterom zástavby. Leitmotívom

sídlisku Sásová v Banskej Bystrici. Chceli,

Kolektív dvojice autorov Erik Blaho – Matej

prvej časti úlohy bolo zodpovedanie otázky,

aby bol ich dom bližšie k centru a zachoval si

Brondoš pristupil k téme mestského rodinné-

kde vôbec je ešte v meste možné stavať ro-

pri tom moderný charakter. Šancu pre mest-

ho domu s citom a pokorou. Ich dom by „mo-

dinné domy, keďže pozemky v centre jedno-

ský rodinný dom videli na vyššie položených

hol zachrániť iný dom“. Pracujú so situáciou

ducho nie sú. I keď...?

strechách panelových domov, ktoré ponúkajú

prieluky, v ktorej sa nachádza 2-podlažný

Zrejme aj tu je nutné zmeniť uhol pohľadu na

súkromie

obohacujú

dom, ktorý v plnom, rozsahu zachovávajú.

vec a zbaviť sa konvenčného myslenia.

o možnosti realizácie komunitnej záhrady na

Prieluku zastavujú až nad ním, vo výške

Vyťažiť zo situácií, ktoré sa na prvý pohľad ani

streche.

5. nadzemného podlažia, kde na jednej úrovni

a

výhľad.

Názor

príliš nezdajú, je spôsob, ktorý prináša nako-

situujú 4-izbový byt s patiom, prístupný samo-

niec inšpiratívne názory. Porota v zložení doc.

Druhý autorský kolektív Paulína Voštinárová –

Ing. arch. Andrea Bacová, PhD., FA STU,

Miroslav Styk našiel nevyužitý potenciál v pre-

Bratislava, hosť. prof. Ľubomír Závodný, FA

fabrikovaných

STU, Bratislava, Ing. arch. Pavol Pokorný, au-

pických pre panelové sídliská. Podobnú

torizovaný architekt SKA, a Ing. arch. Mgr. art.

situáciu však objavili aj v prostredí bratislav-

Ondrej Kurek, FA STU, Bratislava pri ich po-

ských Palisád v blízkosti Slavína, kde hľadali

sudzovaní postupovala v dvojkolovom hod-

v tejto situáci, na malej podlažnej ploche,

notení, pričom do druhého kola postúpili 4

odpoveď na súčasné požiadavky rodinného

návrhy.

domu. Vertikálne radené priestory rodinného
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betónových

garážach,

statným uzavretým schodiskom s výťahom.

ty-
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Víťazný návrh
Autori: Michal Krcho – Kristína Berecová –
Ľubomíra Blašková – Lukáš Lečko

Autori: Pavlína Voštinarová - Miroslav Styk

SÚČASNÝ DOM V MESTSKOM PROSTREDÍ
CONTEMPORARY HOUSE IN URBAN AREA
by:

+12,660

+11,660

+11,660

+11,660

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK
+8,400

+8,400

+8,400

+5,400

+5,400

+5,400

+2,400

+2,400

+2,400

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

pozdĺžny rez / longitudinal section
1:100

±0,000

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

+12,660

terasa / terrace

terasa / terrace

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK
3 NP / 3rd floor
1:100

pôdorys strechy / roof plan
1:100

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

+12,660

+11,660

spálňa /bedroom

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

2 NP / 2nd floor
1:100

+12,660

±0,000

kúpeľňa /
bathroom

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

spálňa /bedroom

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

spálňa /bedroom

±0,000

priečny rez / cross section
1:100

+8,400

+5,400

+2,400

±0,000

juhovýchodný pohľad / south - east elevation
1:100

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

1 NP / 1st floor
1:100

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

kúpeľňa /
bathroom
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The proposal of a family house for a 4-member family in an urban environment
Návrhu rodinného domu pre 4-člennú rodinu v mestskom prostredí predchádzala
preceded the study of the phenomenon of prefabricated construction (concrete)
štúdia fenoménu výstavby prefabrikovaných (betónových) garáží z obdobia rozvoja
garages from the period of the development of “panel-housing estates, which
panelových sídlisk, ktorý sa uskutočnil takmer v každom slovenskom meste.
took place almost in every Slovak city. The final detection of these studies was
Záverom bolo zistenie, že dané objekty zaberajú množstvo, často veľmi dôležitých
that these objects take up often very important areas or they fail to meet their
plôch, alebo sú bez funkčnej náplne, a tým degradujú potenciál daného prostredia.
original functional purpose, thereby they are degrading the potential of the given
Pre návrh bol preto zámerne zvolený objekt troch samostatne stojacich garáží
environment. Therefore, the object of three detached garages in a residential
vo vilovej oblasti (oblasť Slavín) mesta Bratislava, ktorý je typickým príkladom
area (area Slavín) of Bratislava, was intentionally selected for the proposal, which
spomínanej situácie. Výzvou bolo preriešenie priestoru na malej podlažnej
is a typical example of the circumstances mentioned above. The challenge was
ploche a vhodne zvolená konštrukcia. Cieľom bolo nájsť architektonické
a requalification of a small floor area space with a suitably chosen construction
vyjadrenie súčasných požiadaviek a súčasne podporiť špecifiká danej oblasti
solution. The aim was to find the architectural expression of the current
requirements and at the same time to promote the specifics of the region in the
v kontexte mestského prostredia. Použité výrazové prostriedky spájajú
VYTVOŘENO
VE rodinného
VÝUKOVÉM
PRODUKTU
VYTVOŘENO
AUTODESK
VYTVOŘENO
AUTODESK
VE VÝUKOVÉM
PRODUKTU
SPOLEČNOSTI AUTODESK
context of theSPOLEČNOSTI
urban environment.
The used phraseology
associates
the typological
typologické prvky
a bytového
domu,SPOLEČNOSTI
ktoré sa odrážajú
vo vytvoreníVE VÝUKOVÉM PRODUKTU
features of the single family houses and apartment buildings, which are reflected
niekoľkých druhov exteriérových plôch, v kompozícii vertikálne radeného
in the creation of several types of exterior spaces, in vertical space articulation,
priestoru, alebo zachovaní garážového parkovacieho státia. Fasádne prvky
or in retaining the interior garage parking space. The facade elements reflect the
objektu reagujú na funkčné využitie interiérových priestorov a využívajú
functional use of the interior space and the potential of landscape vista. Ultrapotenciál krajinných priehľadov. Ultra ľahká hliníková konštrukcia doplnená
light aluminium construction accompanied by thermal insulation panels precedes
tepelnoizolačnými panelmi predchádza preťaženiu existujúcej štruktúry a
the overloading of the existing structure and the necessity of constructing new
výstavbe nových základov. Návrh ponúka ekonomicky prijateľnejšie riešenie v
foundations. The proposed design provides an economically acceptable solution
mestskom prostredí a jasne ukazuje potenciál danej poukázanej problematiky.
in the urban environment and clearly shows the potential of the pointed out issues.

severozápadný pohľad / north - west elevation
1:100
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Vlčk
ova

Miroslav Styk
P a v l í n a Vo š t i n á r o v á

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

Víťazný návrh
Michal Krcho – Kristína Berecová – Ľubomíra

prebiehajú.

Blašková – Lukáš Lečko vsadili svoj rodinný

najnáročnejšie architektonické zadanie, ale aj

Rodinný

dom

je

nielen

dom do prieluky v centrálnej mestskej zástav-

úloha, ktorá v ostatných rokoch podlieha po-

be na Námestí slobody v Bratislave, pri

merne výrazným zmenám. Mení sa životný

električkovej trati. Najprv chceli pracovať

štýl, mení sa klient, ale predovšetkým konkré-

s princípom kontrastu. Nakoniec sa však for-

tny priestorový kontext, do ktorého sa aktuál-

mou prispôsobili okoliu. Rodinný dom vyzerá

ne rodinný dom dostáva. A to všetko má

na prvý pohľad ako bytový. I keď je po šírke

vplyv na zmenu jeho formy, prevádzky i archi-

celá prieluka zastavaná, do hĺbky má trakt

tektonického výrazu. Tohoročná súťaž tieto

domu len 4 metre. Dom má 5 podlaží, ktoré

trendy jednoznačne potvrdila.

sú usporiadané formou Raumplanu, pričom
každá izba má svoje podlažie. Na 5. podlaží je

V príjemnej neformálnej atmosfére, v priesto-

strešná terasa s výhľadom na celé mesto. Mi-

roch

nimalistický architektonický výraz zvýrazňuje

záverečná diskusia. Do hlasovania o najlepší

väzbu na okolie. Porota ocenila abstraktný fi-

projekt sa zapojili aj Baumiťáci. Ich favorit bol

lozofický prístup tohto návrhu, ako aj efektív-

však iný, ako ten, čo vybrala porota. Nevadí.

spoločnosti

Baumit,

sa

niesla

aj

ny a nápaditý priestorový koncept.
Štvrtý ročník súťaže opäť potvrdil aktuálnosť
tejto témy, ale aj dynamické zmeny, ktoré práAutori: Erik Blaho – Matej Brondoš

ve v tomto typologicky náročnom segmente

46

magazín pre našich partnerov a priateľov 2_15

2_15 MAGAZÍN pre našich partnerov a priateľov

Autori: Jana Korčoková – Barbora Lichtamanová – Andrej
Kocián

47

Celkové poradie družstiev určil súčet bodov
získaných za splnenie piatich súťažných
kritérií:
•

murovanie tehlou Porotherm Profi – pravý uhol, rovinnosť, zvislosť rohu, zvislé
škáry,

•

murovanie režného muriva – rovinnosť,
dodržanie rozmerov podľa výkresovej
dokumentácie, osadenie prekladu, realizácia klenby, vyškárovanie muriva,

•

omietka Baumit StyleTop – štruktúra,
celkový vzhľad,

•

dodržanie BOZP,

•

teoretická časť – test.

Napriek naozaj náročným úlohám obstáli
všetky zúčastnené družstvá v súťaži nad očakávania dobre a obzvlášť praktická časť súťa-

Šikovní mladí sú naša budúcnosť

že ukázala, že sa o kvalitu a remeselný fortieľ

SúTaž Murár 2015

v budúcnosti. Poradie súťažiacich tak bolo

Stalo sa dobrou tradíciou, že sa každoročne na jar stretávajú najšikovnejší žiaci a pedagógovia odborných škôl so stavebným zameraním zo Slovenska, z Česka i Maďarska na Medzinárodnej súťaži
praktických zručností a odborných vedomostí, aby si prakticky i teoreticky zmerali sily v odborných murárskych disciplínach a zároveň si vymenili skúsenosti a nadviazali neformálne kontakty.

SUSO-SKILLS Slovakia, ktorá sa konala

na našich stavbách nemusíme obávať ani
veľmi tesné, zvíťazili však naozaj tí najlepší
a najvšestrannejší, pričom prvých päť družstiev zároveň postúpilo na Celoštátnu súťaž
v apríli na výstavisku Agrokomplex v Nitre.
Nás v Baumite obzvlášť teší, že sa na stupne
víťazov postavili družstvá zo slovenských odborných škôl, s ktorými Baumit dlhodobo
spolupracuje. Gratulujeme a želáme veľa ďalších úspechov!
Výsledky súťaže:

Text:

Súťaž Murár 2015 sa uskutočnila na prelome

Dvojčlenné súťažné družstvá mali za úlohu

Petra Chebenová,

marca a apríla na pôde SOŠ na Nábreží

vymurovať fragment muriva z tehly Porotherm

mládeže v Nitre už po dvadsiaty druhý raz

Profi a tiež vymurovať fragment z režného

a

muriva

produkt manažér
Baumit Slovensko
Foto:
SOŠ, Nitra
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zúčastnilo

sa

jej

12

slovenských

vrátane

vymurovania

klenby

1. miesto:
SOŠ Nábrežie mládeže 1, Nitra
Súťažiaci: Štefan Luzar, Daniel Moravec
2. miesto:
SOŠ sv. Jozefa Robotníka, Žilina

Baumit vidí budúcnosť stavebníctva
		 v mladých odborníkoch
Baumit – to sú Myšlienky s budúcnosťou – a budúcnosť v stavebníctve patrí vzdelaným, rozhľadeným odborníkom. Z tejto jednoduchej myšlienky vychádza naša dlhoročná spolupráca s odbornými stavebnými školami, ktoré vychovávajú budúcich
profesionálov pre stavebnú prax.
Kľúčovými sú pre nás stredné odborné školy, ktoré Baumit podporuje materiálmi pre
praktické vyučovanie, ale i odbornými prezentáciami pre pedagógov a žiakov zameranými najmä na spracovateľské zásady a dodržiavanie kvality. Samozrejmosťou sú
i informácie o novinkách či exkurzie v našich výrobných závodoch.
Tu spolupracujeme na základe dlhodobej Dohody o spolupráci so SOŠ na Nábreží
mládeže v Nitre a so SOŠ drevárskou a stavebnou v Krásne n. Kysucou, na základe
dobrých vzťahov sme však aktívni i na ďalších slovenských odborných školách (SOŠ
sv. Jozefa Robotníka v Žiline, SOŠ Volgogradská v Prešove a i.).
Druhým ťažiskom spolupráce sú vysoké školy so stavebným zameraním. Naším dlhodobým partnerom je Fakulta architektúry STU v Bratislave a jej Ústav architektúry
obytných budov, kde okrem odovzdávania informácií o progresívnych technológiách
formou prednášok či exkurzií spoluorganizujeme i študentskú súťaž Rodinný dom
(o tomto sa dočítate na inom mieste v našom Magazíne). Na základe dlhodobej Dohody o spolupráci spolupracujeme tiež so Stavebnou fakultou STU v Bratislave, kde
je naším partnerom Katedra technológie stavieb. Okrem odborných prednášok a ex-

a zahraničných odborných škôl.

a vyškárovania pohľadového muriva. Treťou

Hrdým sponzorom súťaže bol, tak ako

praktickou úlohou bolo zrealizovať logo

i v predchádzajúcich ročníkoch, náš Baumit,

spoločnosti Baumit z prefarbených pastéz-

ktorý spoločne so spoločnosťou Wienerber-

nych omietok, kde sa museli súťažiaci

ger zabezpečil materiál pre praktickú časť

popasovať okrem štruktúrovania povrchovej

súťaže. Ceny pre súťažiacich venovali v tomto

úpravy i s náročnou prácou pomocou pomer-

Na záver sa žiada len dodať, že spolupráca so školami a mladými ľuďmi v nich je in-

roku predseda vlády SR, Ministerstvo dopra-

ne komplikovanej šablóny. Na prácu dohlia-

špirujúca a motivujúca i pre nás. Okruh našich spriatelených škôl je preto otvorený

vy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ako

dala a konečné výsledky hodnotila odborná

a limitom sú snáď len naše časové možnosti.

i Nitriansky samosprávny kraj.

porota, zložená z troch vylosovaných maj-

Súťaž pozostáva už tradične z praktickej časti

strov odbornej výchovy zo zúčastnených škôl

a testu teoretických vedomostí, na rozdiel od

a technikov spoločnosti Baumit a Wienerber-

minulých ročníkov však bola v tomto roku

ger. Baumit v porote zastupoval náš skúsený

najmä praktická časť podstatne náročnejšia.

aplikačný technik Kali Bajnovič.

magazín pre našich partnerov a priateľov 2_15

Súťažiaci: Roman Šebeňa, Jozef Greguš
3. miesto:
SOŠ drevárska a stavebná, Krásno n. Kysucou
Súťažiaci: Milan Beleš, Dušan Lipták
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kurzií, ktoré sa stali súčasťou učebných plánov, Baumit podporuje i súťaž študentskej
vedeckej odbornej činnosti, kde sme už po druhý raz udeľovali v rámci školského kola ŠVOČ v sekcii Ekonomika, riadenie a technológie stavieb zvláštnu Cenu Baumitu
za mimoriadne zaujímavú študentskú prácu.
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„be fit with Baumit “
Národn´y beh Devín – Bratislava je bežecké podujatie pre všetky vekové a výkonnostné kategórie
s medzinárodnou účasťou, ktorého sa tradične zúčastňuje cez päťtisíc bežcov. Štart je na historicky pamätnom mieste – pod Hradom Devín. Cieľ a slávnostné vyhlasovanie výsledkov sa uskutočňuje v centre Bratislavy. Dĺžka trate pre dospelých je 11 625 m, pre deti približne 2 600 m.

Baumit na maratóne
				v Súľovských skalách

Na 68. ročník národného behu Devín – Brati-

Vyštartovali sme s 30-minútovým zdržaním.

Konečne cieľ a ten super pocit! Z nás jed-

V dňoch 19. a 20. júna organizovali SCK CYK-

naša kolegyňa Danka Čachanová.

slava sa do kategórie firemných tímov prihlá-

„Masovosť“ sme pocítili hneď po výstrele

noznačne „bodoval“ Majo s časom 00:49:29.

LO TOUR Súľov, ARAVIS, s.r.o., a obec Sú-

A aj keď mýtická tisícka účastníkov opäť odola-

sila aj skupina štyroch bežcov – nadšencov

z dela, keď sme sa museli šikovne predierať

Majo, si super! A čo vy ostatní? Nechcete ho

ľov-Hradná už 17. ročník AUTHOR ŠKODA bi-

la, organizátori veria, že raz padne. A my verí-

z radov baumiťákov – Zuzana a Mario Vond-

dopredu a zároveň sa vyhýbať možným zráž-

o rok tromfnúť?“

kemaratónu Súľovské skaly, ktorého hlavná

me, že na štart budúceho ročníka bikemarató-

ryskovci, Marián Prostinák a Marek Bilančík.

kam. Marek, ktorý mal už „naťuknuté“ koleno

idea je „...aj to je cesta ku zdraviu!“ Záštitu nad

nu v Súľovských skalách sa postaví ešte silnejší

Zuzka Vondrysková, jediná účastníčka behu

z futbalu, dostal do neho náraz krátko po

My ostatní veríme, že na budúci ročník vy-

podujatím opäť prevzal predseda Žilinského sa-

Baumit cyklotím.

z radov ženskej časti baumiťákov, podujatie

štarte. Hrdinsky (aj keď s bolesťami) odbehol

skladáme „slávnu 20“.

mosprávneho kraja Ing. Juraj Blanár, ktorý sa

Všetkým účastníkom patrí náš obdiv a gratulu-

zhodnotila takto:

celú trať.

ho aj aktívne zúčastnil.

jeme im ku krásnemu výkonu!

Napriek tomu, že to s počasím nevyzeralo až
„V nedeľu 12. apríla ráno dlho krúžime v cen-

Počasie bolo na beh úplne ideálne a navyše,

tak ružovo, bolo prihlásených viac ako 1 070

tre a hľadáme miesto na parkovanie. Nako-

keď sa slnko skrylo za mraky, bolo to príjem-

účastníkov zo Slovenska, Čiech, Poľska, Ma-

niec to vzdáme a auto nechávame v Eurovea.

né osvieženie.

ďarska, Litvy, Veľkej Británie, Južnej Kórey a Ju-

Od Grösslingu nás už vezie autobus k parko-

Každého pretekára povzbudilo na trati množ-

hoafrickej republiky. Na štart sa v sobotu ráno

visku pod devínskym bralom. Sme nacvakaní

stvo skandujúcich divákov. Na Devínskej ces-

nakoniec postavilo rovných 900 odvážlivcov,

telo na tele, sem-tam niekto rozbaľuje čokolá-

te dobieham Maria. Zľakne sa, že by som ho

medzi nimi aj naši kolegovia. Baumit cyklotím

du a dopuje sa. Počuť rozhovory o tom, kto

mohla predbehnúť a zrýchli tempo. Pri Riviére

v pánskom zložení Marek Bilančík, Róbert Sa-

má koľko nabehané, či bol behať maratón

nás víta cimbalovka a tiež oficiálna a jediná

káč, Milan Brodňan, Adrián Slíž a Grigorij Samin

alebo len pólku...

občerstvovacia stanica na trati. Pred hotelom

absolvoval trasu dlhú 25 km a posledný meno-

V úvode riadne zlyhala organizácia a štart sa

Kempinski pokrikuje na bežcov černoch a na-

vaný dokonca trasu 48 km. Nedá nám neza-

stále odďaľoval. Bežci boli nervózni, sem-tam

stavuje dlaň. Jasné, že som si tľapla.

spomínať si na rok 2010, kedy farby Baumitu na
tomto obľúbenom bikemaratóne absolvovala aj

sa ozýval piskot.
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Bowling

- presnosť a cit

Bowling je šport, ktorý aj na Slovensku, najmä v posledných rokoch, zachvátil snáď všetky generácie. Lákadlom je často zdanlivá jednoduchosť. Veď hodiť bowlingovú guľu, ktorá sa kotúľa
po hladkej dráhe takmer sama, nemôže byť nič zložité. Ale len na prvý pohľad. Hodiť ju správne
– tak, aby presne zasiahla cieľ – to vyžaduje presnosť aj cit. Tí, čo sa bowlingom aktívne zaoberajú, o tom určite vedia svoje.
Aj u nás v Baumite je bowling športom, ktorý si postupne získal srdce viacerých z nás. Posúďte
sami.

Prespor a Baumit hostiteľmi bowlingové-

turnaju zúčastnil aj marketingový riaditeľ Ing.

ho turnaja

Tomáš Sepp a za vydavateľstvo EUROSTAV
bola prítomná kompletná zostava. Najlepšou

Nielen prácou je človek živý. Občas treba aj

hráčkou sa stala naša kolegyňa Milka Smolo-

vypnúť a zabaviť sa. To si asi povedali riadite-

vá, ktorá má na starosti predaj kníh a časopi-

lia dvoch známych spoločnosti zo slovenské-

sov vydavateľstva. V družstvách turnaj vyhra-

ho stavebného trhu Ing. Ľuboš Fussek z Bau-

lo zmiešané družstvo Eurostav a Baumit.

mitu a Ing. Pavol Kečkéš z Presporu

V tomto turnaji však nešlo o víťaza, ale o prí-

a zorganizovali bowlingový turnaj špeciálne

jemne strávený čas s príjemnými a vtipnými

pre Vydavateľstvo EUROSTAV, ktoré je aj vy-

ľuďmi. Popoludnie sa nakoniec pretiahlo do

davateľom časopisu ARCH. Obaja páni uká-

neskorého večera a všetci sme odchádzali

zali, že sú nielen výbornými manažérmi

s dobrou náladou, kopou zážitkov a s nadše-

Baumit Bowling Woman Cup 2015

ným priečkam. Je pre nás potešením sledo-

miesto skončilo v rukách FID-SK – Zbojníkov.

úspešných firiem, ale že sa vedia aj výborne

ním pre bowling. Vydavateľstvo EUROSTAV aj

Keďže naše stavebniny zamestnávajú na nie-

vať radosť a súťaživosť našich dám a slečien,

Všetkým hráčom prajeme veľa ďalších špor-

baviť a ešte lepšie hrať bowling. Najmä Ing.

touto formou ďakuje spoločnostiam Baumit

ktorých pozíciách takmer výlučne ženy, a nie

ktorá v ničom nezaostáva za súťaživosťou ich

tových úspechov.

P. Kečkéš nás do tajov bowlingového kumštu

a Prespor za skvelý nápad a za výbornú orga-

je ich málo, naším zámerom bolo vymyslieť

mužských kolegov.

zasvätil takmer profesionálne. Z Baumitu sa

nizáciu bowlingového turnaja.

akciu orientovanú najmä na ženy. Využili sme

Text v spolupráci s vydavateľstvom EUROSTAV

dobré skúsenosti s bowlingovými turnajmi

Baumit víťaz extraligy

a dobré vzťahy s BNC v Bratislave, spojili sme

Piate ligové kolo Coca Cola – Bratislavská

šport a príjemné posedenie s občerstvením

bowlingová liga, Jar 2015 prinieslo viacero

a pozvali sme naše dámy a slečny, aby si

zaujímavých a napínavých stretnutí. V najvyš-

v športovom duchu zasúťažili.

šej súťaži bola veľká skupina tímov, ktoré hrali až do posledného zápasu o popredné
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Už nultý, pokusný ročník Baumit bowling wo-

umiestnenie. Zápas od zápasu si prehadzo-

men cup sa stretol s veľmi pozitívnym ohla-

vali jednotlivé pozície, záverečný šiesty zápas

som a zúčastnili sa ho tímy takmer zo všet-

nakoniec rozhodol o celkovom umiestnení.

kých partnerských stavebnín. Od toho času

Bodové rozdiely medzi jednotlivými družstva-

sa Baumit bowling cup konal už šesťkrát. Po-

mi však boli minimálne.

stupne sa utvorili pevné tímy spoluhráčok,

Na prvom mieste skončil zaslúžene náš tím

ktoré sa snažia zopakovať výkony z predoš-

Baumit s 89 bodmi na konte. Druhé miesto

lých rokov alebo sa posunúť bližšie k víťaz-

obsadili Skokani so ziskom 84 bodov. Tretie
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Značka Baumit opäť ocenená
Superbrands Slovakia 2015
Medzinárodná organizácia Superbrands In-

ne oceňuje najlepšie z najlepších značiek

ternational, pôsobiaca v 88 krajinách sveta,

v takmer 90 krajinách na piatich kontinentoch.

udelila Baumitu na Slovensku už po tretíkrát

DIPLOM
Na základe rozhodnutia Superbrands Brand Councilu získala značka

Baumit
ocenenie

Slovak Superbrands 2015.

Andras Wiszkidenszky

Stephen Smith

CEO Slovak Superbrands

Chairman
International Superbrands

2015

Baumit partnerom
			 mestských zásahov
95 nápadov ako
zlepšiť Bratislavu

1.

Bratislava Priečna Cyklotrasa / Netypic-

prestížne ocenenie Superbrands, ktorým sú

Superbrands Slovakia

označované top značky v jednotlivých odvet-

Program Superbrands obnovil svoje pôsobe-

Čo sú Mestské zásahy?

viach hospodárstva. Program je vo všetkých

nie na Slovensku v roku 2013. Od roku 2014

Mestské zásahy sú priestorom pre všetkých,

participujúcich krajinách založený na rovna-

sú značky vyhodnocované nielen v kategórii

ktorí vidia problémy svojho mesta a chcú ho

kých základoch. Vďaka zapojeniu miestnych

spotrebiteľských, ale aj v oblasti business

vylepšiť svojimi návrhmi. Nemusíš byť mest-

odborníkov a prostredníctvom spotrebiteľ-

(B2B) značiek. Zatiaľ čo prvé z nich sú verejne

ský poslanec, aby si z Bratislavy spravil lepšie

ských prieskumov vyhlasuje spoločnosť Su-

známe a spotrebitelia sa s nimi stretávajú deň

miesto. Za myšlienkou projektu Mestské zá-

perbrands

čo deň v maloobchodnom sektore, business

sahy stojí známy architektonický ateliér

nosti do procesov rozhodovania a plá-

značky pôsobiace v danej krajine.

značky sú dôležitými hráčmi v špecializova-

Vallo-Sadovský. Jedným z hlavných partnerov

novania

ných odvetviach priemyslu, poľnohospodár-

projektu bola tento rok aj spoločnosť Baumit.

Titul Superbrands

stva a obchodu. Spotrebiteľské a business

Titul Superbrands je znakom špeciálneho po-

Superbrands daného roka predstavujú abso-

Čo je cieľom Mestských zásahov?

6.

F_AR_BA / Farebnosť bytových domov

stavenia a uznania vynikajúcej pozície značky

lútnu špičku medzi konkurenciou. Cieľom

Projekt Mestské zásahy vznikol z potreby po-

7.

Bratislavský Vino-Hrad / Vinohrad na

na lokálnom trhu. Pečať Superbrands získajú

programu Superbrands je nielen vzdať hold

ukázať na to, čo nefunguje, hoci na to často

len značky s výnimočnou povesťou – zákazníci

najúspešnejším značkám v oblasti brandingu,

už dávno existuje riešenie. Odhaľuje potenciál

8.

si s nimi vždy spájajú významné hodnoty a ma-

ale taktiež uviesť do pozornosti spotrebiteľov

miest, okolo ktorých dennodenne chodíme,

9.

jú k nim osobný vzťah. Od svojho vzniku vo

a odbornej verejnosti mimoriadne silné znač-

no mnohokrát ich nevnímame. Cieľom pro-

Veľkej Británii si projekt získal celosvetové

ky pôsobiace na slovenskom trhu a prezento-

jektu je vylepšenie mesta. Tento rok organizá-

uznanie a dnes je cena Superbrands Award

vať príklady hodné nasledovania pre účastní-

tori zozbierali až 95 nápadov na to, ako zlep-

uznávaná ako špeciálne ocenenie, ktoré na

kov trhu, ktorí by sa radi rozvíjali a inšpirovali

šiť Bratislavu. Architekti, dizajnéri, ale aj bežní

základe jednotných kritérií a metód každoroč-

od najlepších.

obyvatelia mesta by vedeli svoje mesto zlep-

každoročne

najvýznamnejšie

ká cyklotrasa
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2.

Web portál venovaný vylepšovaniu našich miest / Digitálny informačný systém

3.

Pozvime do mesta včely, motýle a iné
opeľovače / Využitie zelených plôch
v meste

4.

5.

Spolu tvoríme mesto / Zapájanie verej-

1000 a jedna vzácnosť / Využitie odpadových materiálov

šiť v mnohých smeroch.
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Z množstva kreatívnych návrhov sme pre
vás vybrali týchto 10:

2_15 MAGAZÍN pre našich partnerov a priateľov

hradnom kopci
Diery / Využitie verejných priestorov
Oddychové plató Židovská / Nový koncept verejného priestoru
10. Veselé fasády / Zavedenie regulatívov
k stvárneniu fasád objektov
Všetky tohtoročné nápady nájdete na
www.mestskezasahy.sk
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AMC TRIO

Tajomstvo ich úspechu

Hoci prešovské AMC Trio v zložení Peter Adamkovič, klavír, Martin
Marinčák, kontrabas, Stanislav Cvanciger, bicie nástroje, pôsobí už
dve desaťročia zdanlivo mimo centra diania domácej jazzovej scény, osobitosť a originalitu jeho smerovania dokazujú pravidelné
účinkovania na zahraničných fórach s renomovanými hosťami, ako
sú trubkári Randy Brecker, Michael „Patches“ Stewart či gitaristi Ulf
Wakenius a Philip Catherine. Rovnako aj trojica albumov vydaných
vo vydavateľstve Hevhetia – Thor-Iza – 2006, Soul Of The Mountain – 2008, Waiting For A Wolf – 2011, ako i aktuálny One Way Road to My Heart s hosťujúcim Randym Breckerom v nemeckom vydavateľstve Moosicus Records, ktorý získal ocenenie Nahrávka
roka v rámci žánrových kategórií Radio_Head Awards 2013.
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úspech. Ako povedali pre 1. slovenský jazzový portál skjazz.sk: „Postupne sme do repertoáru vnášali svoje skladby, ktoré od začiatku
zneli trochu ináč a v týchto intenciách fungujeme dodnes: sme k sebe kritickí a snažíme
sa, aby naša hudba neznela tuctovo, ale prinášala čosi nové. Dokonca sa cielene snažíme o to, aby znela inak ako jazz. Mnohí možno ostanú zarazení, ale my netúžime hrať
jazz. Chceme hrať hudbu, ktorá osloví aj širšie
publikum. Preto nás teší, keď na nás priaznivo reagujú nielen jazzoví poslucháči: ‚Toto je
ten jazz? Vôbec to nie je také strašné, ako
sme sa nazdávali a pokiaľ je toto jazz, tak sa
nám jazz páči!’“

Text:

Pýtate sa, čo je na hudbe prešovského AMC

to hudbu majú v krvi. Členovia tria vedia, že

V poradí piaty album

Patrick Španko

Tria také zaujímavé, príťažlivé či priam fasci-

v ich hudbe musí byť aj hudobný odkaz z ich

Počas tohto roka AMC Trio postupne nahráva

hradne ich kompozície. S novým albumom
zamieria do Európy, pretože majú v pláne ho

Foto:

nujúce, že koncertujú aj so svojimi zahranič-

domoviny. Preto vo svojej tvorbe, komponujú

svoj už piaty album! Nahráva ho v kľude – do-

Patrick Španko

nými hosťami alebo len v triu predovšetkým

všetci členovia tria, veľmi príťažlivým spôso-

ma v Prešove, kde majú predsa len najlepšie

vydať zatiaľ v utajovanom nemeckom vyda-

v zahraničných renomovaných jazzových klu-

bom kombinujú a miešajú jazz, prvky vážnej

podmienky. Svojich dvoch zahraničných hos-

vateľstve, ktoré im ešte viac pootvorí dvere do

boch či na festivaloch?

i popovej hudby a všetko to krásne a citlivo

tí si pozvali a ešte pozvú do Prešova, aby na-

jazzovej Európy. Ja im v tomto úsilí skvele re-

Veľmi rýchlo pochopili, že môžu preraziť iba

zahusťujú slovenským folklórom, zvlášť vý-

hrali svoje party. Sú to už spomínaní americký

prezentovať Slovensko držím palce. Už vyše

vlastnou tvorbou. Jazzové štandardy v zahra-

chodoslovenským. Preto táto originálna tvor-

trubkár Randy Brecker a belgický gitarista

20 rokov!

ničí hrajú iba veľké americké hviezdy, ktoré tú-

ba, inak vysoko melodická, má všade taký

Philip Catherine. A opäť budú na albume vý-
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Baumit a Bratislavské 		
								módne dni

Šarmantná spoločnosť: Regina Ovesny-Straka, Elena Kohútiková, Anna Hatinová, Mária Reháková

Baumit vstupuje do sveta showbiznisu. Takouto správou sme
v polovici apríla zaskočili nejedného nášho obchodného partnera. Čo sa vlastne za touto „šokujúcou“ správou skrýva?

Text:
Tomáš Sepp,
Baumit Slovensko
Foto:
Daniel Kaplavka

V tomto roku sa naša spoločnosť Baumit sta-

nym zadaním pre jesennú časť BMD bude

la partnerom jesennej časti Bratislavských

práve téma DesignLife. Produkty Baumit Glit-

módnych dní 2015 (BMD 2015) a zároveň vy-

ter, Metallic a Lasur sú odpoveďou na požia-

hlasovateľom témy pre projekt „Hľadáme no-

davky trhu na intenzívne, metalické alebo vý-

vé tváre slovenskej módnej scény.“ Oslovil

nimočné efekty pri stvárnení povrchovej

nás práve tento projekt BMD, ktorý vyhľadáva

úpravy fasád. Vďaka nim môžu architekti a di-

nové talenty zo sveta módy a najúspešnejších

zajnéri fasád rozšíriť svoje možnosti kreatívne-

prezentuje na prestížnych podujatiach jarnej

ho stvárnenia fasád a vytvoriť na fasádach

a jesennej časti BMD. Keďže sme v tomto ro-

neopakovateľné akcenty.

ku priniesli na trh stavebných materiálov nový

Cieľom spoločného projektu Baumitu a BMD

produktový rad DesignLife pre individuálne

je priniesť synergiu v komunikácii sveta dizaj-

a extravagantné stvárnenie fasád budov,

nu a architektúry – kreatívneho stvárnenia fa-

vznikla myšlienka prepojiť túto strategickú té-

sád objektov – a sveta módy, ktorý je repre-

mu z oblasti architektúry a stavebníctva so

zentovaný novými tvárami módnej scény.

svetom módy a dizajnu.

Podpora mladých talentov je pre Baumit plne

Výsledkom je partnerstvo Baumitu a BMD

v súlade s firemným sloganom spoločnosti

2015 v rámci projektu „Hľadáme nové tváre

„Baumit. Myšlienky s budúcnosťou“.

módnej scény pre rok 2015“, ktorého kreatív-
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Mária Reháková: „Spoluprácu so značkou
Baumit vnímam v dvoch rovinách“
V roku 2015 sa spoločnosť Baumit stala partnerom BMD

BMD dávajú pravidelne priestor mladým talentom. Našli

a zároveň vyhlasovateľom projektu Hľadáme nové tváre

ste si v ich kolekciách nejaký model alebo ostávate verná

slovenskej módnej scény. Prečo ste sa rozhodli práve

osvedčeným menám?

pre túto značku?

Dávam priestor mladým umelcom a ak ma niečo zaujme, kúpim
si to. Nerobím rozdiely medzi známymi umelcami a tými, ktorí

Pre túto prestížnu značku som sa rozhodla z dvoch dôvodov.

chcú ukázať svoj talent. Častosiahnem po oblečení z dielne Ve-

Ide o profesionálnu a vysoko odbornú spoločnosť, ktorá zabez-

roniky Hložníkovej alebo Janky Pištejovej.Aj u nich som si niečo

pečuje komfort pre každého, kto sa obráti na jej služby. A po-

kúpila, keď neboli ešte veľmi známe.

tom je tu aj osobný rozmer. Sama som sa pred rokmi odhodlala stavať rodinný dom. K stavebným firmám mám tak trochu

Čo pre vás znamená móda? Je to pre vás potešenie ale-

nostalgický vzťah. Viete si predstaviť, čomu všetkému som ako

bo len súčasť vašej profesie?

žena musela porozumieť. Asi mi to však išlo dobre, lebo môj

Móda je pre mňa most do mojej minulosti keď som ako model-

manžel praktické stavebné úpravy nechával na mňa :-).

ka a študentka Ekonomickej fakulty predvádzala pre odevné
závody Slovenka. Móda je pre mňa súčasť každodenného živo-

Na čo sa milovníci módy môžu v súvislosti s touto spolu-

ta, lebo si myslím, že oblečenie vyjadruje kultúrnosť človeka.

prácou tešiť na jesenných BMD?

A napokon móda je pre mňa príjemná spoločníčka. Nevidím

Môžu sa tešiť na profesionálny tím úspešných dizajnérov, ktorí

v nej žiadny diktát, ani ultimátum, čo si môžem dovoliť a čo nie.

majú vo svete vysoké renomé.

Je to prejav mojich nálad a pocitov.

Čo by mala podľa vás mať nová tvár slovenskej módnej

Myslíte si, že by ľudia mali venovať dostatok času tomu,

scény, aby uspela?

čo majú oblečené?

Nová tvár by mala mať kreatívne nápady, ale aj duchovný roz-

Častochodievam do divadla. Páči sa mi, že si ľudia dávajú zále-

mer, ktorý by sa premietol do jej návrhov. Návrhár môže byť

žať, v čom na predstavenie prídu, lebo je v tom vyjadrená úcta

úspešný len vtedy, ak nejde po povrchu. To isté platí asi v kaž-

k predstaveniu a umelcovi. Každá spoločenská udalosť si vyža-

dej oblasti. Aj pekná tvár nudí, ak krása nevychádza z vnútra zo

duje istý dress code, ale každý z nás by malmať akýsi samo-

srdca. Možno patetické, ale pravdivé.

statný barometer, aby sme sa vždy vedeli a chceli obliecť pekne, lebo tým dávame najavo, že si vážime seba aj svoje okolie.
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V „zajati“ mužov Baumitu. Zľava: Tomáš Sepp, Martin Kríko, Adela Banášová, Mário Vondryska, Marek Bilančík

Adela Banášová: „Medzi „fejkom“
a originálom až taký rozdiel nevidím“

Mali ste niekedy na sebe kvôli práci oblečené niečo, čo
sa vám vôbec nepáčilo?
Mala som na sebe už pár zvláštnych vecí, ale nikdy nič, s čím by

módnej scény Bratislavských módnych dní.Ako blízko
má architektúra a módne dizajnérstvo?
Určíte majú veľmi blízko, obe skrášľujú náš vonkajší obal. Či už
tela, alebo nášho byvania. Prinášajú vkus do praktickej sféry zahaľovania a bývania. Keď sú pri tom všetkom ešte aj funkčné,
úsporné a ekologické, tak tomu tlieskam.

Máte nejaký vysnívaný model šiat, ktorý by ste si chceli

A je pravda aj to, že si pri rôznych modeloch, ktoré na mňa ob-

Bratislavské módne dni oslavujú tento rok už desiate výročie. Myslíte si, že slovenská dizajnérska scéna má potenciál preraziť aj vo svete?
Myslím si, že niektorí slovenskí návrhári sú svetoví, iní zase veľmi „slovenskí“, ale zas netreba asi posudzovať vkus diváka.
Všetkým držím palce.
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Čo pre vás znamená móda? Je pre vás dôležité to, čo

Je pre vás nakupovanie nového oblečenia hobby ako pre

máte oblečené vy a ľudia okolo vás?

väčšinu žien, alebo nakupujete, len keď to naozaj potre-

Móda je pre mňa dôležitá v rôznych fázach dní rôzne. Niekedy

bujete?

mi na nej záleží viac, niekedy menej, ale v zásade mi vkusne ob-

Nakupujem nárazovo a len keď natrafím na niečo zaujímavé.

lečení ľudia spôsobujú príjemnejší pocit na duši. Ako keď sa po-

Nehrabem sa v oblečení, nehľadám. A snažím sa nakupovať

zeráte na pekný obraza na gýčový. Je to rozdiel.

tam, kde viem, že sa to šilo u nás alebo v Českej republike. Celkom ma desí mašinéria odevného priemyslu, na konci ktorej sú

Na mnohé spoločenské akcie vás obliekajú talentovaní

ženy a deti v nepredstaviteľných podmienkach.

slovenskí návrhári, čo si myslíte o našej módnej tvorbe?
O módnej tvorbe si všeobecne myslím, že niekedy ľudia pod-

Je nejaký kúsok oblečenia alebo doplnok, ktorý máte

ľahnú značke a menu a vôbec pri tom nejde o nič prevratné

najradšej a s najväčšou radosťou ho aj nakupujete?

a že naši návrhári sú rovnako kreatívni a šikovní, len u nás nie je

Nemám nič také, čo by som extrémne rada nakupovala.

vybudované ešte to povedomie o tom, že môžeme viac podpo-

dostávam k foteniu do časopisov viac než niektoré modelky.
liekajú, trochu rozširujem obzor.
Boli ste tvárou niekoľkých módnych značiek či návrhárov. Ktorá spolupráca je pre vás najcennejšia?
Až tak často som tvárou nebola. Ale tak nejako vždy rada spolupracujem s Ferom Mikloškom a s Miškou Luptákovou.
Čo považujete za módne faux pas a čo by ste si na seba
nikdy neobliekli?
Podprsenku s plastovými priesvitnými ramienkami, široké capri
nohavice s vreckami a potom kopec všelijakých vecí, ktoré neviem ani popísať, ale kebyže to vidím, tak vám to hneď ukážem.
Poslednú dobu sa veľmi riešia tzv. „fejky“. Aký máte na
tieto napodobeniny a ich kúpu názor?
Že medzi nimi niekedy ani nie je veľký rozdiel a že aj veľmi drahé
značky šijú tie isté zúbožené ženy za nula celá nula jedna peňazí.

rovať aj slovenskú módu.
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Bola som len raz vo finále Elite Model Look, ale nikdy som sa

som vnútorne extrémne bojovala.

O takých veciach nesnívam.

ločnosť Baumit, partner projektu Hľadáme nové tváre

hľad na módu?
modelingu nevenovala. Je však pravda, že vďaka mojej práci sa

zadovážiť?

Moderovali ste event Fasáda roka, ktorý organizuje spo-

V minulosti ste sa venovali modelingu. Zmenilo to váš po-
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Baumit Slovensko
10. ročník grantového programu

Baumit Cup 2015
V roku 2015 je na podporu projektov vyčlene-

V sobotu 20. júna sa konal v Zámockom par-

ných 10 000 eur. Maximálna výška podpory

ku v Malackách Baumit Cup 2015, veľký me-

na jeden projekt je 800 euro. Podporíme ino-

dzinárodný turnaj mládeže U10, ktorý bol zá-

vatívne projekty verejnoprospešného charak-

roveň krásnym vyvrcholením sezóny 2014/15.

teru, ktoré vychádzajú z potrieb miestnej ko-

Veľmi kvalitný turnaj s podporou generálneho

munity, smerujú k zvyšovaniu kvality života

sponzora podujatia – spoločnosti Baumit –

obyvateľov a budú realizované formou dobro-

vyhrala SK Slávia Praha pred Spartakom Tr-

voľníckej práce. Pri výbere projektov budeme

nava a Lokomotivom Záhreb.

Deťom z ČSFA sa splnil sen

preferovať tie, ktorých cieľom je úprava, re-

Turnaj v Malackách absolvovalo spolu 24

10. júna bol vyhlásený jubilejný ročník granto-

tetická, ale aj hodnota symbolická či hodnota

konštrukcia, alebo dobudovanie verejného

mužstiev zo 7 krajín - Česka, Rakúska, Ma-

vého programu Baumit pre aktívnych ľudí,

presahujúca vieru, tradíciu alebo len dobrý

priestranstva, ktoré slúži všetkým generá-

ďarska, Chorvátska, Poľska, Bosny a Herce-

ktorého základnou misiou je podpora organi-

pocit. Sme radi, že sa ľuďom páčia miesta,

ciám. Realizácia projektu musí byť napláno-

goviny a Slovenka. V tejto obrovskej konku-

Deťom z Česko - Slovenskej futbalovej aka-

Ján Kubovič: „Na turnaji sme celkovo doplati-

zácií, obcí a aktívnych občanov, ktorí nezo-

kde žijú.

vaná najskôr od 10. augusta 2015 do 31. júla

rencii sa chlapci z ČSFA „nestratili“ a obsadili

démie z Malaciek sa splnil sen, keď na veľmi

li na zlú koncovku, keď sme druhý deň 4 x re-

2016.

6. miesto.

kvalitnom a výborne zorganizovanom turnaji

mizovali a 4 x prehrali po 11 – kách. Hlavne

Ján Kubovič, prezident Česko – Slovenskej

v Poľsku porazili FC Barcelonu academy 2:1.

mrzí remíza s Nottinghamom Forest, ktorý

stávajú pri tom, že sú nespokojní v prostredí,
kde žijú. Nie je im jedno, že sa cez starý dre-

Aká je idea programu?

vený most už nedá prejsť, z historicky vý-

Základnou ideou programu je rozvoj komunit-

V jubilejnom 10. ročníku sme sa rozhodli

futbalovej akadémie: „Teší nás naša zlepšená

Aj keď treba podotknúť, že ide o FC Barcelo-

sme mali na „lopate” celý zápas, ale ani vylo-

znamného minerálneho prameňa sa nedá na-

ného života a účasť ľudí, ktorí v danej lokalite

navyše oceniť jeden výnimočný projekt

hra a celkový prejav mužstva. Nesklamali ani

na academy vo Varšave, nič to nemení na

žené šance sme nepremenili. Najlepším na

piť, či v parku si posedieť na lavičke..., ale

bývajú alebo pracujú. Dôležitá je ich ochota

ako bonus. Bude vybraný spomedzi všet-

naši mladší chlapci, ktorí ukázali, že treba

tom, že hráči tejto akadémie s originál špa-

turnaji bolo rozhodne Dynamo Kyjev, ktoré

rozhodnú sa veci zmeniť a využiť na to svoje

pomôcť pri premene verejného priestranstva

kých predložených projektov a dostane špe-

s nimi do budúcnosti počítať. Zápasy na tur-

nielskym trénerom hrali veľmi dobre a v rov-

vyhralo a nás zvalcovalo 5:0. A keď treba do-

nápady, vedomosti, zručnosti, schopnosť

svojou dobrovoľníckou prácou, materiálnou

ciálne ocenenie pri príležitosti 10. výročia fun-

naji boli veľmi vyrovnané, o čom svedčia vý-

nakom štýle ako ich „A” mužstvo z veľkej Bar-

dať, že nám v tomto zápase za stavu 0:0 vy-

strhnúť iných ľudí pre dobrú vec. Chceme,

pomocou,

govania grantového programu pre aktívnych

sledky, ktoré boli veľmi tesné a mimoriadne

celony. Boli veľkým favoritom celého turnaja.

lúčili hráča a za stavu 2:0 druhého. Napriek

aby verejné priestranstvá spĺňali predstavy

program je o podpore ľudí, ktorí pomáhajú pri

ľudí.

herne kvalitné, bolo vidieť mnoho futbalového

„Naše deti sme nevideli takto hrať zápas

tomu nás Dynamo herne a hlavne pohybovo,

tých, pre ktorých majú aj inú ako úžitkovú

vzniku zmysluplných, funkčných verejných

umenia a krásne akcie. Už teraz sa tešíme na

možno pol roka,“ povedal Ján Kubovič. Hralo

ako aj ďalších súperov, prevýšilo a zaslúžene

hodnotu. Často je to hodnota umelecká, es-

priestranstiev – miest, kde žijú.

Viac informácii získate na na www.cpf.sk

budúci ročník Baumit Cup 2016. Veľké poďa-

sa vo veľkom tempe systémom 6 + 1 za veľ-

vyhralo. Našim deťom patrí poďakovanie

a www.tusanampacituchcemezit.sk. Vý-

kovanie patrí sponzorom, partnerom a rodi-

kej horúčavy a 20 minút v tempe. Barcelonu

a snáď viac šťastia na inom turnaji, ale zápas

sledky budú uverejnené na stránkach od

čom za pomoc pri organizácii tohto nádher-

deti z ČSFA zaskočili vysokým pressingom

s Barcelonou a Nottinghamom Forest zosta-

31. júla 2015. Tešíme sa na vaše projekty!

ného turnaja.“

a tak sa aj ujali vedenia.

ne v našich srdciach.“

myšlienkami,

nápadmi.

Tento

Letná sezóna s NanoporColor

64

Novinky
zo sveta Baumit

Úspešná sezóna volejbalistiek zo Spiša
NanoporColor na kúpaliskách

Hráčky z Volejbalového klubu Spišská Nová Ves

Jedinečný produkt NanoporColor sme sa

majú za sebou úspešnú sezónu. Prvýkrát po-

rozhodli komunikovať netradične – na letných

stúpili do finále Slovenského pohára a premié-

kúpaliskách po celom Slovensku. Kúpaliská

rovo sa prebojovali aj do finále extraligy. V oboch

sú miestom oddychu, relaxu – očisty ducha aj

prípadoch síce družstvo trénera Ondreja Spišá-

tela. Práve na týchto miestach komunikujeme

ka na čele so skúsenou nahrávačkou Monikou

jedinečné vlastnosti fasádnej farby Nanopor-

Smák a viacerými legionárkami nestačilo na

Color – samočistiaci efekt a zvýšenú ochranu

Sláviu EU Bratislava, ale aj tak bola sezóna hod-

voči machom a riasam. NanoporColor posky-

notená veľmi dobre a zápasy Spišiačok navšte-

tuje vysoko kvalitné a účinné riešenie v rámci

vovalo veľa divákov. Veríme, že k druhému

optickej sanácie fasád, ktorá nadobúda čím

miestu vo volejbalovej extralige ženy 2014-

ďalej tým viac na dôležitosti. NanoporColor je

2015 a rovnako k druhému miestu v Sloven-

synonymom čistej a peknej fasády.

skom pohári, prispela aj podpora firmy Baumit.
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S dobrým tímom
		 ide všetko samo

		 Andrej Bruna

Andrej Bruna je šéfkuchárom a spolumajiteľom spoločnosti Sharkam VIP Catering, najradšej však osobne varí. Od iných šéfkuchárov sa líši tým, že dokáže pripraviť kulinárske
špeciality pre stovky hostí naraz. Naučil sa to v tíme, ktorý varil pre Veľké ceny F1 či delegácie monarchov. Jeho kuchárske umenie malo možnosť ochutnať niekoľko desiatok
prezidentov, kráľov a kráľovien...
Pán Bruna, aké boli vaše začiatky? Aký

Človek musí byť nielen dobrým kuchá-

životný príbeh stál za tým, že ste si vy-

rom, ale aj stratégom, aby vedel naplá-

brali túto gastronomickú cestu?

novať, pripraviť a servírovať menu pre
stovky hostí naraz. Čo je v tomto proce-

Začínal som pomerne skoro. Ku gastronómii

se najdôležitejšie?

ma viedol najviac otec, ktorý už v tom čase
pracoval v zahraničí ako mäsiar. Mama pra-

Dôležité je mať dobrý tím ľudí, na ktorý sa dá

covala ako prevádzkarka v reštaurácii a brat

spoľahnúť. Potom ide všetko samo. Vždy je

v tom čase študoval na hotelovej akadémii.

potrebné každú akciu dôsledne naplánovať,

Text:

Zázemie, ako sa patrí. Myslím, že som mal

čo spočíva v krátkej porade s manažérmi na-

Beáta Badiarová

okolo 14 rokov, keď som zadarmo chodil po-

šej firmy. Musíme vedieť ako si klienti akciu

Baumit Slovensko

máhať svojmu otcovi do Rakúska. Stačilo mi,

predstavujú, napr. v akom bude duchu, na

Foto:

že sa „motám“ po kuchyni, ochutnával som

akú tému, ďalej je dôležitá skladba hostí, či sú

archív Andreja Bruna

jedlá, ovocie a zeleninu, ktoré boli pre mňa

mladí, starší, deti. Následne sa pripraví menu

úplne neznáme. Na ďalší rok som začal ako

„šité na mieru“. Ďalším dôležitým prvkom je

pomocný kuchár na Formule 1 (myslím, že

mať vždy časovú rezervu. Tým, že akcie sa

prvá bola v nemeckom Hockenheime v roku

konajú mimo našich výrobných priestorov,

1995, následne v anglickom Silverstone, bel-

musíme brať do úvahy možné riziká – doprav-

gickom Spa, talianskej Monze ...).

nú situáciu, príliš vysoké horúčavy, prípadne
snehovú kalamitu...
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y

Recept

Andrejaa
Brun

Ako som spomínal, jedno na druhé nadväzu-

Vraj ste neustále dobre naladený, čo

je. Dôležité je vždy ustriehnuť kvalitu doda-

vnáša do tímu ľudí, s ktorými spolupra-

ných surovín na prípravu jedál, a preto si vy-

cujete, vtip a pohodu. Viete dať našim či-

beráme tých najlepších dodávateľov, na

tateľom tip, ako sa to dá?

ktorých sa dá spoľahnúť.
Myslím, že ma kuchári radšej vidia ako kolePri príprave jedál dávate prednosť jedno-

gu, ktorý si v práci pomôže humorom a dob-

duchosti a kreativite na báze prvotried-

rou atmosférou, ale napriek tomu si zachová

nych surovín. Aké jedlá pripravujete naj-

prirodzenú autoritu. Dlhodobo sa to vypláca,

radšej?

keď kuchári chodia s radosťou do práce.

Keďže som začínal v Rakúsku, tak som bol

V súkromí ste milovník mladého vína.

ovplyvnený rakúskou jednoduchou ale zato

Ako sa hovorí, k dobrému jedlu patrí aj

kvalitnou gastronómiou. To vo mne ostalo,

dobré víno. Aké menu by ste naservíro-

preto uprednostním kvalitný teľací karboná-

vali k mladému vínu?

tok pred kombináciou viacerých nezmyselných chutí.

Áno, víno mám naozaj veľmi rád. Myslím, že

ými
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aj moja ročná spotreba hovorí za všetko. DoMáte nejaký kuchársky vzor? Kde čerpá-

konca si doma každoročne vyrábam vlastné

te inšpiráciu?

rosé z frankovky a veltlín zelený.
K mladému vínu sa hodia sezónne jedlá, či už

Kuchársky vzor ako taký nemám, vážim si

biela špargľa k odrode chardonnay alebo ci-

každého kuchára, ktorý pripravuje jedlá

sársky trhanec s jahodovým ragout s caber-

s chuťou, dôrazom na kvalitu vstupnej surovi-

net sauvignon rosé.

ny a dodržiavanie hygieny. Inšpirujem sa literatúrou zo zahraničia a návštevami kvalitných

Pán Bruna, môžete našim čitateľom ve-

reštaurácii.

novať niektoré z vašich obľúbených
receptov?
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Baumit
CreativTop
Glatt

Poznáte dva
varianty hladkej?
Baumit rozširuje svoju dizajnovú líniu

Rodina Baumit CreativTop sa rozrástla o tri nové produkty. CreativTop Vario, CreativTop Pearl
a CreativTop Silk. S týmito modelovateľnými omietkami je možné jednoducho vytvoriť hladkú
fasádu v 2 rôznych variantoch. Omietky z radu CreativTop sú pripravené k okamžitému použitiu na všetky tepelnoizolačné systémy Baumit, staré i nové minerálne omietky a stierky, betónové steny i sanačné omietky.
S Baumit CreativTop Vario ako podkladovou omietkou a CreativTop Silk získate povrch hladký a lesklý ako sklo.
Takúto fasádu je potrebné natrieť farbami Baumit. Ak uprednostňujete jednoduchší variant a peknú lesklú, perličkovú štruktúru, potom ako finálnu vrstvu môžete použiť omietku CreativTop Pearl, ktorá je k dispozícii vo všetkých
odtieňoch vzorkovnice Baumit Life.
Nech sa už rozhodnete akokoľvek, vaša fasáda bude originálna, moderná a štýlová. Modelovateľnú omietku Baumit
CreativTop možno dokonale kombinovať s klasickými textúrami omietky Baumit NanoporTop alebo Baumit SilikonTop.

Splňte si vaše sny!

■ CreativTop Vario a CreativTop Silk pre extra hladkú fasádu
■ CreativTop Vario a CreativTop Pearl pre hladkú fasádu s perličkovou štruktúrou
■ Lasur, Metallic a Glitter ako perfektný doplnok pre dizajnérov

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

Myšlienky s budúcnosťou.

