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V LETE CHLAD, 
V ZIME TEPLO 
Výskumný park Baumit

Ing. arch. Iľja Skoček
Čo je dôležité zajtra, to sa dá  
odložiť aj na pozajtra, ale čo je 
dôležité o desať rokov, to musíme 
riešiť teraz 

 
Baumit Dobrovoľnícky deň 
Silný príbeh s menom Imobilio



editoriál

V novom čísle nášho Baumit magazínu na vás čaká opäť viacero prekvapení. S pá-
nom architektom Iľjom Skočkom sme sa rozprávali o tom, čo je dôležité pre našu 
budúcnosť a čo je potrebné vykonať už dnes. 

A keď už hovoríme o čase, Baumit ide s časom. V tomto roku dokonca vstúpil do 
sveta šoubiznisu a stal sa nielen partnerom Bratislavských módnych dní 2015, ale 
tiež vyhlasovateľom tematickej súťaže s názvom „Hľadáme nové tváre módnej scé-
ny“. Veď architektúra a móda sú príbuzným vyjadrením dizajnu a ich spoločným 
cieľom je prostredníctvom neustále nových transformácií ovplyvniť vonkajší účinok. 

Z prítomnosti do budúcnosti nás prenáša výskumný park spoločnosti Baumit, 
najväčší výskumný areál na porovnávanie stavebných materiálov v celej Európe. 
Prinášame vám aktuálne správy o nových stavebných materiáloch a technoló-
giách, zameraných na ochranu proti tropickým horúčavám, ktoré nás trápili po mi-
nulé letá. 

Okrem toho celé toto číslo prináša pohľad na fasády značky Baumit naprieč Euró-
pou ako malú ochutnávku najbližšej súťaže Life Challenge 2016, ktorá sa bude 
konať v Madride.
O tom, že výrobky Baumit sú žiadané a Baumit je partnerom dobrej architektúry 
a dizajnu, hovoria ocenené stavby v architektonických súťažiach CE.ZA.AR 2015 
a Cena ARCH 2015. 

Dobrovoľníctvo a  pomoc sa stali spoločenským fenoménom posledných rokov. 
Jednotlivci i celé firemné tímy sa zapájajú do spoločensky prospešných aktivít, aby 
vo voľnom čase pomohli dobrej veci. Za všetky uvádzame Baumit Dobrovoľnícky 
deň v občianskom združení Imobilio. Nezabudli sme ani na pravidelné rubriky týka-
júce sa spoločenských a športových aktivít.

Dosť bolo slov, je najvyšší čas na príjemné čítanie, ktoré vám prinesie veľa inšpirácie 
pre vašu profesionálnu činnosť alebo váš súkromný záujem nielen o stavebníctvo 
a architektúru. 

Po tomto napínavom roku mi dovoľte, aby som vám zaželal príjemné a pokojné 
Vianoce. Teším sa na vaše reakcie: redakcia@baumit.sk

Lubo Fussek
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Zlá správa: V budúcnosti budú čoraz teplejšie letá. Dobrá správa:
Výsledky meraní výskumného parku spoločnosti Baumit nám
po „superlete“ 2015 dávajú nádej – záleží na stavebných materiáloch.

Letné rekordy
Toto leto sa v Európe zapísalo ako jedno z naj-
teplejších nameraných liet. Už teraz sa hovorí 
o najsuchšom lete za posledných 100 rokov, 
pričom úhrn zrážok bol o 40 percent nižší 
v porovnaní s bežnou hodnotou v tomto roč-
nom období. Ešte nikdy nebolo toľko dní, keď 
teplota vystúpila na minimálne 30 stupňov 
Celzia – v mnohých oblastiach dokonca 31. 
A v rakúskom hlavnom meste Viedeň bol za-
znamenaný nový rekord počtu tropických no-
cí, keď teplota neklesla pod 20 stupňov. Na 
základe výpočtov s klimatickými modelmi 
možno do roku 2100 očakávať ďalší nárast 
počtu extrémne horúcich dní. „Musíme sa na-
staviť na čoraz teplejšie letá a nájsť cesty 
a možnosti, ako sa v našom životnom priesto-
re s týmto fenoménom vyrovnať,“ uvádza Jür-
gen Lorenz, vedúci výskumu a vývoja spoloč-
nosti Baumit Wopfinger. To však neznamená 
len to, že si treba zaobstarať klimatizáciu 
a všetko bude fajn. Sú to sekundárne a bodo-
vé opatrenia, ktoré účinkujú len nárazovo. 
Rozhodujúca je totiž stavebná konštrukcia. 
V medzinárodnom výskumnom parku spoloč-
nosti Baumit 50 km od Viedne toto leto prebie-
hal dôkladný výskum vývoja teplôt pri rôznych 
stavebných konštrukciách. „Naše výsledky 

meraní jednoznačne dokazujú, že tepelná izo-
lácia nechráni len pred chladom, ale aj pred 
prehriatím v letnom období,“ hovorí Jürgen Lo-
renz. „Zateplené domy v tomto parku vykazo-
vali až o 5 stupňov nižšie teploty v porovnaní 
s nezatepleným domom. To pre obyvateľov 
znamená výrazne príjemnejší pocit z bývania.“ 
Konkrétne povedané, v nezateplenej testova-
cej budove (s konštrukciou z tehál s hrúbkou 
25 cm) stúpla vnútorná teplota na viac ako 30 
stupňov, podobne ako u (zateplených) domov 
s ľahkou konštrukciou. Na druhej strane, v za-
teplených domoch z tehál alebo betónu do-
siahla priemerná teplota 26 stupňov, hoci ok-
ná neboli zatienené roletami. Záver: Izolačná 
vrstva na vonkajších múroch nemá pozitívny 
účinok len v zime. Správa sa ako termoska, 
ktorá udržuje chladné chladným a teplé tep-
lým. Slnečné teplo totiž cez ochránenú, izolo-
vanú fasádu neprenikne dovnútra tak rýchlo 
a chladnejší vnútorný vzduch sa tak rýchlo ne-
dostane von. Izolácia teda predstavuje záro-
veň ochranu pred chladom aj teplom. 

Vzory v Stredomorí 
Okrem tepelnej izolácie má rozhodujúci vplyv 
na teploty aj úložná hmota konštrukcie stien. 
Masívne, ťažké steny oslabujú slnečné teplo 
a odvádzajú ho až počas chladnejších večer-
ných a nočných hodín. Fenomén, ktorý mož-
no sledovať na spôsobe výstavby tradičných 
stredomorských domov. Vnútri je teda vždy 
chladno. Jürgen Lorenz: „Náš výskumný rad 
dokazuje: Čím je masívnejšia stavebná kon-
štrukcia stien, tým sú nižšie namerané vnú-
torné teploty, hoci všetky materiály použité na 
zhotovenie stien vykazujú presne tú istú hod-
notu U (koeficient prestupu tepla).“

Výskumný park spoločnosti Baumit
Výskumný park spoločnosti Baumit, ktorý sa 
nachádza v dolnorakúskom meste Wopfing, 
je so svojimi desiatimi výskumnými domami 
najväčším výskumným areálom na porovná-
vanie stavebných materiálov v rámci Európy. 
Po prvýkrát sa tu komplexne vedecky testujú 
v praxi použité kombinácie materiálov so 
zohľadnením správania používateľa. Analýzy 
a vyhodnotenia vykonávajú externé nezávislé 
výskumné zariadenia v spolupráci so spoloč-
nosťou Baumit. Projekt bol spustený koncom 
roka 2014 a v súčasnosti je rozvrhnutý na tri 
roky, pričom celkové náklady za prvé dva ro-
ky predstavujú tri milióny eur.

Po horúcave prichádza: 

Horúčava

Prognóza globálneho otepľovania - zdroj APA
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Keďže minulý rok zvíťazili Španieli, záverečné podujatie najbližšej súťaže Baumit Life Challenge sa bu-
de konať v hlavnom meste Španielska. Termín konania – 2. jún 2016 – je už potvrdený.

Vďaka zmesi modernej architektúry a mno-
hých klasických štýlov všetkých epoch 
ponúka Madrid dokonalý rámec na usporia-
danie súťaže „Európska fasáda roka“.
Spoločnosť Baumit Španielsko navyše už 
viackrát potvrdila, že je nadmieru usilovná 
a schopná sesterská spoločnosť, od ktorej 
môžeme očakávať nielen úžasný program, 
ale aj jeho hladký priebeh. Pre podanie do 
29. februára 2016 platia tieto podmienky: 
Môže byť podaný objekt, ktorý bol 
dokončený v období rokov 2014 až 2016 
a ktorého fasáda bola zhotovená pomocou 
produktov Baumit. Môže byť nominovaný 
v jednej alebo viacerých kategóriách z celko-
vého počtu piatich kategórií: Novostavba ro-
dinného domu – Novostavba bytového do-
mu – Nebytová stavba – Zateplený objekt 
– Renovácia historických objektov. Z nomi-
novaných kandidátov budú zároveň vybratí 
kandidáti na špeciálnu cenu „Structure En-
lightens Design“. V marci roku 2016 násled-
ne prebehne hlasovanie verejnosti a poroty. 
Každá krajina, v ktorej sídli spoločnosť Bau-
mit, má právo nominovať do poroty renomo-
vaného architekta.

Napätie je zaručené
Z najlepších šiestich fasád každej kategórie 
sa zostaví úzky výber. Šesť kategórií krát 
šesť projektov rovná sa 36 projektov, z kto-

rých možno vyberať. Celková peňažná výhra 
predstavuje vyše 50 000 eur. Predkladatelia 
budú pozvaní na odovzdávanie cien do 
Madridu, kde prebehne konečný výber pros-
tredníctvom hlasovania odbornej poroty. Ví-
ťazi budú vyhlásení až na slávnostnom gala-
večeri, o napätie je teda postarané. Peňažné 
výhry budú odovzdané predkladateľovi (ar-
chitektovi, investorovi alebo zhotoviteľovi) ví-
ťazného projektu. V zmysle myšlienky súťaže 
Life Challenge 66, a síce že 66 % fasádnych 
plôch bežných stavieb ponúka možnosti pre 
architektonické stvárnenie povrchu pomo-
cou produktov, ako sú prefarbené tenkovrst-
vové omietky, tepelnoizolačné systémy či 
špeciálne sanačné systémy pri historických 
budovách, je pre každú kategóriu vymedze-
ná prémia vo výške presne 6 600 eur. Na ví-
ťaza súťaže Life Challenge čaká 16 600 eur. 
Aby nedošlo k dvojitému udeleniu prémie, 
zvolí sa tentokrát celkový víťaz súťaže zo 
zvyšných kandidátov úzkeho výberu. 
V skratke: Z kategórie hlavného víťaza sa 
zvolia dva projekty, najlepšiemu bude udele-
ná cena Life Challenge Award a kandidát na 
druhom mieste sa automaticky stane víťa-
zom kategórie.

Rodina Baumit sa na jar teší na Kastíliu!

V Madride sa spája architektonická moderna, 
napríklad most Arganzuela (obrázok hore),

s tradičnou kultúrou a vytvára tak napínavý
a prekvapujúci obraz mesta
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Pohľad späť na Viedeň
Spoločnosť Baumit v júni roku 2014 vo vie-
denskom Múzeu úžitkového umenia po 
prvýkrát udelila cenu Baumit Life Challenge 
Award za európsku fasádu roka. Pätnásť 
architektov na záverečnom zasadnutí po-
roty zvolilo víťazov. Jednohlasne vybrali ob-
jekt bytového domu „Vallecas 47“ (obrázok 
hore) od architektonickej kancelárie Unter-
cio v Madride ako celkového víťaza, a teda 
víťaza súťaže Baumit Challenge 66. Aj cena 
za najlepší rodinný dom putovala v roku 
2014 do Španielska, zvyšné ceny si od-
niesli Slovensko, Rumunsko a Grécko.

Výhľad na Madrid
Aj v tomto roku sa prihlásené stavby opäť 
rozdelia do osvedčených kategórií. Novin-
kou je, že z kategórie hlavného víťaza sa vy-

berú dva projekty. Najlepšiemu bude udele-
ná cena Life Challenge Award a projekt na 
druhom mieste sa automaticky stane víťa-
zom kategórie. Osobitný význam sa v Špa-
nielsku bude klásť na zostavenie prvotried-
nej poroty. Spoločnosť Baumit Nemecko 
teda do tejto funkcie vymenovala Axela Ven-
na, profesora pre farebnú kompozíciu a sle-
dovanie trendov na Vysokej škole aplikova-
nej vedy a umenia v Hildesheime. Venn je 
celosvetovo uznávaným mentorom v oblas-
ti farieb, trendov a estetiky.

Spoločnosť Baumit Španielsko 
posilňuje
Od svojho založenia v novembri roku 2008 žne 

Baumit Španielsko jeden úspech za druhým.

V súčasnosti pozostáva zo 14 zamestnancov

(z toho 4 externí pracovníci a 3 školitelia). 

Keďže miesta nebolo nazvyš, spoločnosť sa

v máji roku 2015 presťahovala do nových 

priestorov v obchodnom a priemyselnom parku 

Las Nieves v Móstoles, predmestí Madridu. 

Nové sídlo ponúka všetky výhody, ktoré si 

človek dokáže predstaviť: dielne v suteréne na 

praktické školenia, sklad s rozlohou 600 m2

s tónovacou stanicou, kancelárske, školiace

a predvádzacie priestory.
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Výšková budova v parku
Výšková budova Nobel Tower, sídlo Centra 
pre pokročilé technológie v Technologickom 
parku Poznaň, svojím nekonvenčným dizaj-
nom neuchvátila len poľských fajnšmekrov ar-
chitektúry. Hlavný architekt Piotr Z. Barełkow-
ski z kancelárie Studio ADS a Iron Tower 
Investment približuje základnú myšlienku: 
„Fasáda budovy Nobel Tower bola inšpirova-
ná stavebným vzorom svalového tkaniva, od-
ráža jeho medicínsko-technologický výskum. 
Stavba sa tak pôsobivo vyníma na pozadí 
okolia, ako aj ostatných mestských častí. Ne-
konvenčný vzhľad je okrem iného výsledkom 
minimalizácie plochy okien, ktorá je v pomere 
1:3 s celkovou plochou fasády. Táto hodnota 
len tesne spĺňa zákonom stanovené požia-
davky, avšak napriek tomu ponúka primeraný 
užívateľský a pracovný komfort. Napriek 
zmenšeniu plochy okien je postarané o po-
trebný výhľad z vnútorných priestorov, čo je 
dôležitý faktor kvality kancelárskych priesto-
rov. 

Štruktúra budovy bola naplánovaná tak, aby 
minimalizácia plochy technickej podlahy na 
potrebnú okennú zónu pri 55-metrovej výške 
objektu umožňovala dodatočné podlažie, 
a teda maximálne využitie kubatúry budovy. 
Použili sa aj moderné technológie vo forme 
vykurovacích a chladiacich stropov a decen-
tralizovaného ventilačného a klimatizačného 
systému s priamym prísunom čerstvého 
vzduchu regulovaným snímačmi CO2, čo 
umožňuje otváranie okien počas prevádzky 
klimatizačného zariadenia. 

Nezvyčajné vízie architektov, ktorí vypracovali 
návrh, premenila na skutočnosť spoločnosť 
Lan-Bud Grzegorz Landowski. Rozsah projek-
tu vyžadoval dodatočnú spoluprácu s mnohý-

mi subdodávateľmi a partnermi. Medzi firma-
mi, do ktorých bola pri realizácii vložená 
dôvera, bola aj spoločnosť Baumit Poľsko, 
ktorá dodala produkty na realizáciu fasády 
s plochou približne 1 500 m2. Zhotoviteľ pou-
žil najpokročilejší vonkajší tepelnoizolačný 
kontaktný systém Baumit Star, pod ním stier-
ku Baumit StarContact White, sklotextilnú 
mriežku Baumit StarTex a univerzálny základ-
ný náter Baumit UniPrimer, ako aj modelova-
teľnú a štruktúrovateľnú omietku Baumit Cre-
ativTop.

Náročné úlohy, vyzreté riešenia
Budova Nobel Tower vyžadovala od architek-
tov najvyššiu mieru profesionality, ako aj osob-
nej zainteresovanosti. Podobne ako nespočet-
né riešenia týkajúce sa komfortu, nebolo 
jednoduché vyriešiť ani všeobecnú problemati-
ku protipožiarnej ochrany vo výškovej budove, 
ktorá vyžadovala rozsiahlu projektantskú čin-
nosť do najmenších detailov, vždy so zohľad-
nením zadaného rozpočtového rámca.

Architekt Barełkowski uzatvára: „Každá vy-
hratá súťaž je znamením uznania našej práce. 
Ak stavbu hodnotia pozitívne používatelia aj 
návštevníci, ako je to v prípade tejto budovy, 
potom je to dôvod na pocit zadosťučinenia.“ 

V prípade titulu „Fasáda roka 2014“, ktorý bol 
udelený budove Nobel Tower, ide o celoná-
rodné vyznamenanie. Bude viesť k ďalším 
zaujímavým projektom? Barełkowski sa do-
mnieva, že víťazné práce dávajú architektom 
vždy lepšie šance na prezentáciu inovatív-
nych riešení. Investori totiž z toho môžu čer-
pať odvahu na prekonanie vlastných výziev. 

Nezvyčajný, funkciou objektu inšpirovaný 
projekt v Poznani a pôsobivé použitie techno-

lógií a stavebných materiálov si získali uznanie 
súťažnej poroty, ktorá tejto investícii udelila 
hlavnú cenu v kategórii „Nebytová stavba“ 
s týmto odôvodnením: „Vydarený pokus za-
vedenia novej kvality do prostredia.“ Domá-
cim víťazstvom sa objekt automaticky kvalifi-
koval na medzinárodnú súťaž Baumit Life 
Challenge. To znamená, že súťaží o prestížny 
titul „Európska fasáda roka“.

Architektonický terén Poľska sa viditeľne mení. Možnosti vzhľadu 
fasád, ktoré sú k dispozícii v oblasti stavebníctva, umožňujú 
uskutočniť aj tie najinovatívnejšie projekty, z ktorých sa dokonca 
stávajú poznávacie znamenia väčších a menších miest. 
Skutočné perly možno nájsť aj medzi nebytovými stavbami. 
Čoraz častejšie očarujú vďaka nezvyčajným stavebným 
konštrukciám a fasádam, ktoré sa odlišujú od štandardu. Príkla-
dom takéhoto mestského architektonického umeleckého diela je 
budova Nobel Tower v Poznani, ktorej kreatívny vonkajší vzhľad 
bol ocenený titulom „Fasáda roka 2014“.

Text: 
Aleksandra Gilewska,
vedúca marketingu,
Baumit Poľsko
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V roku 2012 sa začalo so stavebnými práca-
mi na mieste zatvorenej bane a stavbu otvoril 
prvý koncert v rekordnom čase už v roku 
2014. Nové sídlo orchestra Narodowa Or-
kiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Ka-
towicach (NOSPR) vyniká svojím moderným 
architektonickým vzhľadom, jednoduchou, 
jasnou konštrukciou a vysokokvalitným zho-
tovením s rozsiahlym použitím kvalitných pro-
duktov Baumit. „Ústrednou myšlienkou iniciá-
torov bolo vytvoriť priestor pre spojenie 
hudobníkov a milovníkov hudby,“ hovorí Kamil 
Krzyszczak, zástupca generálneho dodávate-
ľa Warbud AG.

Zvonku viditeľné betónové povrchy budovy 
nadväzujú na estetiku bývalej bane. Srdcom 
objektu je veľká koncertná sála. Ponúka 
miesto pre 1  800 poslucháčov, ktorí môžu 
sledovať umelecké výkony z ktoréhokoľvek 
miesta s nemennou akustikou. V dizajne sály 
sa spájajú mäkké formy stropu, stien a balkó-
nov s tvrdosťou obkladov z betónu a brezovej 
preglejky.

Spoločnosť Warbud SA od začiatku trvala na 
spolupráci s odborníkmi. „Mali sme spoločný 
cieľ a dosiahli sme ho,“ hovorí Kamil Krzy-
szczak. Spoločnosť Warbud sa počas reali-

zácie projektu rozhodla použiť produkty Bau-
mit. Použilo sa 3  200 m2 tepelnoizolačného 
systému Baumit Versus pre garážové stropy, 
približne 3  000 m2 vápennocementovej 
omietky Baumit MPI 25 a veľa ďalších pro-
duktov Baumit. „Tieto značkové produkty 
sme použili práve z toho dôvodu, že zaručujú 
vynikajúcu kvalitu a ako je všeobecne známe, 
spoločnosť Baumit dodáva rýchlo a načas,“ 
hovorí Krzyszczak.

Symfonický orchester Poľského rozhlasu 
v Katoviciach tak deň čo deň svojimi vzrušu-
júcimi interpretáciami dojíma publikum v sále, 
ale aj prostredníctvom rozhlasových a televíz-
nych záznamov v celom Poľsku. Nielen stále 
obľúbenými dielami troch „národných svät-
cov“ Chopina, Moniuszka a Szymanowské-
ho, ale aj celou škálou diel súčasných poľ-
ských skladateľov a vrcholných diel 
z medzinárodného repertoáru.

„Architektúra je zamrznutá hudba,“ vyjadril sa nemecký filozof Arthur Schopenhauer.
Nové sídlo Národného symfonického orchestra Poľského rozhlasu v hlavnom meste Sliezska
Katoviciach potvrdzuje tento výrok.

na svetovej úrovni
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Majstrovské dielo
Dva míľniky, ktoré spoločnosti Bau-
mit Maďarsko poslúžili na to, aby 
v starom baníckom meste Dorog 
v Komárňansko-Ostrihomskej žu-
pe, 38 kilometrov severozápadne 
od Budapešti na slovenskej hranici 
šla príkladom. Vedenie spoločnosti 
vyčlenilo 25 000 eur a nechalo vy-
budovať národný pamätník ťažbe 
kameňa v Maďarsku a obetiam, 
ktoré pri tejto činnosti prišli o život. 
Najväčšie kameňolomy v tejto kraji-
ne na tento účel dodali symbolické 
kamene a 4. septembra tak bolo 
možné v rámci maďarského Dňa 
baníkov pokrstiť tento pamätník. 
Na slávnosti sa zúčastnili primátor 
mesta Dorog, členovia správy mes-
ta a zástupcovia vlády. Pamätník 
požehnal ostrihomský biskup Já-
nos Székely.

Primátor mesta Dorog odovzdal spoločnosti Baumit Maďarsko v mene 
mesta ako uznanie za 25-ročnú úspešnú spoluprácu štýlovú listinu vyte-
sanú do kameňa. Aj banícke organizácie odovzdali spoločnosti ocenenia 
za udržiavanie baníckych tradícií, ako aj za jej za každých okolností profe-
sionálnu činnosť. Pri príležitosti jubilea bola v dome kultúry otvorená vý-
stava, ktorá znázorňuje históriu ťažby kameňa prostredníctvom fotografií 
a dobových dokumentov. V kameňolome spoločnosti Baumit sa ročne 
vyťaží 500 000 ton vápenca vynikajúcej kvality. Zásobuje tak továreň na 
výrobu suchej malty, ktorá sa nachádza v tom istom meste a dodáva ka-
menivo pre cestný priemysel a priemysel pozemných stavieb v hodnote 
vyše dvoch miliónov eur ročne. 

Kameňolom v Dorogu zohráva ústrednú úlohu pre spoločnosť Baumit 
Maďarsko. Aj preto sa vedenie spoločnosti rozhodlo osláviť jubileum spo-
ločnosti tu, a tak poďakovať orgánom a obyvateľom mesta. Projekt pa-
mätníka podľa modelu spoločensky zodpovedného podnikania opäť po-
tvrdzuje, že Baumit je spoločnosť, ktorá myslí na budúcnosť, je si vedomá 
svojej zodpovednosti a je plne angažovaná.

Tento rok oslavujeme 25. výročie založenia prvej zahraničnej pobočky spoločnosti Baumit
v Maďarsku. A Baumit Maďarsko si zároveň pripomína 110-ročnú existenciu kameňolomu
v meste Dorog. 

Baumit Maďarsko – prvé  

Štvrťstoročie
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V lete roku 2002 Nemecký spolkový snem rozho-
dol o opätovnom vybudovaní berlínskeho zámku 
pod názvom Humboldtovo fórum. V roku 2007 
nasledovalo rozhodnutie o vybudovaní prepycho-
vej budovy z obdobia vlády cisára Viliama II. s tro-
mi historickými novobarokovými fasádami a nád-
vorím Schlüterhof. Smerom k rieke Spréve sa 
bude budova javiť ako novostavba.

Podľa poroty najlepšie splnil podmienky zadania taliansky architekt 
profesor Franco Stella z Vicenzy. Ojedinelá myšlienka „špecialistu na 
dostavbu historických budov“, ako sám seba nazýva, znie: Zámocké 
fórum, nová pešia pasáž naprieč budovou, ktorá zámok vrátane jeho 
vnútorných nádvorí premení na verejné mestské priestranstvá. Hum-
boldtovo fórum opäť vráti všetkým okolitým historickým budovám ich 
úmerné a obsahové referenčné body: Berlínsky dóm, ako aj Múzejný 
ostrov so Starým múzeom v parku Lustgarten. Skvostná ulica Unter 
den Linden sa bude podobne ako pred 100 rokmi opäť pýšiť fasádami 
zámku. Umenie a kultúru zároveň ideálne doplnia mimoeurópske 
zbierky v Humboldtovom fóre a vytvorí sa miesto na dialóg medzi ne-
meckou, európskou a svetovou kultúrou. Základný kameň položili 
v roku 2012 vtedajší minister Peter Ramsauer a primátor Klaus 
Wowereit. Hrubá stavba bola už po roku a pol od položenia základné-
ho kameňa takmer dokončená. 12. júna 2015 prebehla tzv. kolaudá-
cia hrubej stavby a nasledujúci víkend bola hrubá stavba sprístupnená 
verejnosti. Budova by mala byť dokončená na prelome rokov 
2017/2018. O účasti spoločnosti Baumit na tomto veľkom a veľkole-
pom stavebnom zadaní budeme priebežne informovať prostredníc-
tvom tohto magazínu.

Berlínsky 
cisársky 
zámok
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Text: 
Reiner Dehmel,

obchodno-technický
poradca, Baumit Nemecko
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frontovala ich s lákavým zadaním: čo by ste 
ako architekt naplánovali v súbehu so zatep-
ľovaním? To, čo prišlo, boli kreatívne riešenia 
zatepľovania starých bytových domov spoje-
né so sviežimi architektonickými myšlienkami 
a kvalitatívnymi požiadavkami na nový sta-
vebný materiál, celkom v zmysle výroku „Myš-
lienky s budúcnosťou“.

Renovácia plus 
Koncepcia „renovácia plus“ vypracovaná na 
tomto základe dokazuje, že Baumit je značka, 
ktorá si je vedomá svojej zodpovednosti 

bola v 60., 70. a 80. rokoch minulého storo-
čia. To znamená, že mnohé stavby sa už 
amortizovali a teraz čakajú na renováciu. Pod-
ľa údajov Slovinského štatistického úradu 
z roku 2012 je tretina domov v krajine v úbo-
hom stave. Bytový fond v Slovinsku teda vy-
žaduje tepelnú, ako aj funkčnú obnovu (Ná-
rodný program bývania 2015 – 2025).

Baumit. Myšlienky s budúcnosťou
Ako spoločnosť, ktorá si je vedomá svojej 
spoločenskej zodpovednosti, oslovila Baumit 
Slovinsko architektonické kancelárie a kon-

V čase, keď stagnovala výstavba nových ob-
jektov, sa spoločnosť Baumit Slovinsko roz-
hodla otvoriť diskusiu „staré - nové“ v súvis-
losti s neprávom zabudnutým existujúcim 
bytovým fondom. Denne totiž prechádzame 
okolo budov, ktoré ponúkajú veľa príležitostí 
pre budúce projekty v rámci celého stavebné-
ho priemyslu, architektov nevynímajúc. Ostá-
va dúfať, že architekti, obyvatelia, obce, urba-
nisti začnú o takýchto projektoch premýšľať 
a dôsledne ich realizovať. Približne 70 percent 
bytového fondu v Slovinsku má viac ako 30 
rokov. Najintenzívnejšia fáza bytovej výstavby 

Všade, aj v bohatých európskych krajinách, dochádza k čoraz rozsiahlejšiemu chátraniu stavebného 
fondu. Výnimkou nie je ani Slovinsko. To je dostatočný dôvod na to, aby spoločnosť Baumit Slovin-
sko priviedla k životu iniciatívu s istým „plusom“.

Slovinské plus
Renovácia plus

12 magazín pre našich partnerov a priateľov 3_15

a ktorá má odpovede na akútne problémy. 
Týmto spôsobom sleduje spoločnosť Baumit 
Slovinsko cieľ širokej spoločenskej reflexie 
v súvislosti s výzvami budovania budúcnosti 
a spolupráce odborníkov zo všetkých oblastí. 
A to vždy v zmysle hesla spoločnosti: „Chce-
me, aby každý človek mohol žiť v peknom, 
energeticky úspornom a zdravom prostredí.“

OBSTOJEČ BLOK PRENOVLJEN BLOK2. OBSTOJEČIM STANOVANJEM 
DODAMO NOVE LOŽE IZ OBEH 
STRANI.

4. DODAMO DVIGALO 5. DEL VMESNE ETAŽE PREUREDIMO V 
SKUPNE PROSTORE BLOKA

3. NA VRHU DODAMO DVE ETAŽI NOVIH 
STANOVANJ

1. BLOK ENERGETSKO IN 
PROTIPOTRESNO SANIRAMO

Od súčasného stavu po dizajnový objekt:
nadstavba na mieru
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povediac pokusnou architektonickou stanicou 
bývalého Sovietskeho zväzu. Zvlášť impozant-
né je napríklad dielo Eižensa Laubeho, jedno 
z mála svedectiev európskeho novoromantiz-
mu, hravej formy historizmu, v ktorom sú vy-
budované napríklad aj bavorské kráľovské 
zámky – v tomto prípade však ide o nájomné 
domy. Naopak, v Pārdaugave, ďaleko menej 
pompéznej časti mesta na druhom brehu Zá-
padnej Dviny, sa nachádzajú početné príklady 
tradičných lotyšských drevených stavieb. Nie 

V tomto priestore na pobreží Baltského mora 
sa napriek skutočnosti, že Estónsko patrí z ja-
zykového hľadiska k Fínsku, kým lotyština a li-
tovčina tvoria baltskú rodinu jazykov príbuznú 
slovanským jazykom, vyvinula spoločná kultú-
ra, a tým aj architektúra. 

Barcelona severovýchodu
V lotyšskom hlavnom meste Riga je celé cen-
trum jedinečným architektonickým klenotom. 
Všetky štýly minulého storočia sa tu radia je-

den za druhým ako perly na náhrdelníku. Celé 
ulice v secesnom štýle pripomínajúcom Bar-
celonu prežili druhú svetovú vojnu takmer bez 
škôd. Ukážkovým príkladom je ulica Alberta. 
Známym architektom, ktorý v tomto čase pô-
sobil v Rige, bol Michail Eisenstein, otec zná-
meho sovietskeho režiséra Sergeja Ejzenštej-
na. Ďalej tu možno nájsť Art deco, fašistickú 
architektúru medzivojnového obdobia, prostý 
socialistický realizmus, ako aj extravagantné 
moderné stavby – keďže Lotyšsko bolo tak-

Perly Baltského 
mora
Pobaltie tvoria tri štáty - Estónsko, Lotyšsko a Litva. Spolu majú približne dvojitú rozlohu Rakúska, 
avšak počet obyvateľov dosahuje len niečo cez polovicu počtu obyvateľov Rakúska.

Zrkadlová socha pred budovou 
Latvijas Mākslas akadēmija 
(Akadémia umení) v Rige

Novostavba Národnej knižnice 
Lotyšska, Riga, známa ako 
pevnosť svetla

Točité schodisko
v secesnom dome,
ulica Alberta, Riga

príbehy. Kostol sv. Anny s hravými gotickými 
pasážami z 33 rôznych typov tehál je typic-
kým príkladom gotiky na Pobaltí. Sám Napo-
leon bol natoľko očarený týmito pre gotiku ne-
typickými pôvabnými pasážami (dnes je, žiaľ, 
interiér barokizovaný), že by si ho bol najradšej 
zobral so sebou do Paríža. 

Baumit Lotyšsko a Litva
Spoločnosť Baumit Lotyšsko a litovský part-
ner spoločnosti Baumit w&p sa zo strategic-
kých dôvodov rozhodli stiahnuť zo severu 
Európy. Tým nastala šanca pre spoločnosť 
Baumit Beteiligungen GmbH zmeniť spoloč-
nosti Baumit Litva, Baumit Lotyšsko a Bau-
mit Spojené kráľovstvo na svoje stopercent-
né dcérske spoločnosti. „Tešíme sa, že 
v našom tíme sú už aj kolegovia z Pobaltia 
a Veľkej Británie. Spoločne sa ešte efektív-
nejšie vydáme na cestu k európskej značke 
stavebných materiálov číslo 1,“ hovorí Alfred 
Gsandtner, riaditeľ spoločnosti Baumit Inter-
national.

lesk, ale šarm prispieva k čaru bývalej robot-
níckej kolónie. Prevažuje dvojposchodová 
jednoduchosť, ale sú tu aj príklady križovania 
drevenej tradície a štýlov, ako je napríklad 
neoklasicizmus. 

Lotyšskú vidiecku stavebnú tradíciu možno 
obdivovať v areáli Etnografického skanzenu 
v Rige. Sú tu vystavené staré domy z rôznych 
oblastí. Niektoré boli obnovené pomocou sta-
rého náradia a techník. Na steny sa tradične 
používalo drevo, na strechu slama, tenké dre-
vené dosky alebo trstina. Nič z toho nie je 
ohňovzdorné, preto dvory pozostávajú z via-
cerých samostatných budov, z ktorých každá 
spĺňa osobitnú funkciu, čo je v prípade požia-
ru oveľa bezpečnejšie. 

Mesto veží
Na sútoku riek Vilnia a Neris leží hlavné mesto 
Litvy Vilnius. V najväčšom starom meste Vý-
chodnej Európy, ktoré je od roku 1994 zapí-
sané na zozname kultúrneho dedičstva 
UNESCO, stoja v zástupe najrozličnejšie sta-
vebné štýly minulých epoch. Najväčšiu časť 
tvoria stavby neskorého baroka. Vilnius je 
však viac ako len fasáda: Šarm mesta neba-
dane drieme v nespočetných zadných dvo-
roch, vinúcich sa uličkách a prastarých obyt-
ných domoch. Siluetu mesta určujú veže, 
kupoly dómov a kríže: v „meste veží“ sa na-
chádza vyše 40 kostolov. Veľká katedrála je 
zároveň najznámejšia a v klenbách Kostola 
sv. Petra a Pavla rozpráva takmer 2 000 sad-
rových sôch mytologické, biblické a národné 

Pohľad na mesto Riga
cez most Vanšu Tilts

Secesný dom,
ulica Alberta, Riga

Mrakodrap v meste
Vilnius

Budova prokuratúry
v meste Vilnius

Malebná veža
Gediminas v zime, 
Vilnius
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Baumit World 

Spoločnosť Baumit Turecko prostredníctvom svojich produk-
tov, od vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov po 
rôzne podlahové systémy, dôležitým spôsobom zabezpečuje 
stavby skupiny Artaş, jednej z veľkých spoločností tureckého 
stavebného priemyslu. Pri voľbe spoločnosti Baumit zohráva 
okrem kvalitatívnych štandardov produktov takmer rovnako 
veľkú úlohu skutočnosť, že je kedykoľvek schopná poskytnúť 
prostredníctvom svojich špičkových školiteľov fundované tech-
nické poradenstvo.

Skupina Artaş spravuje celú škálu aktuálnych projektov obyt-
ných parkov, pri ktorých sa používajú vonkajšie tepelnoizolačné 
kontaktné systémy, od Tema İstanbul až po Avrupa Konutları. 
V 2. a 3. etape boli práve pri týchto dvoch projektoch použité 
vonkajšie tepelnoizolačné kontaktné systémy na báze minerál-
nej vlny, pri ostatných objektoch sa pracovalo so systémom 
Baumit Pro. Jemná omietka, strojová omietka, poter, lepidlo na 
obklady a dlažby a škárovacia malta, samozrejme, tiež pochá-
dzajú od spoločnosti Baumit. 

Okrem bytovej výstavby sa produkty Baumit používajú aj pri 
iných projektoch, napríklad pri výstavbe nákupného centra Are-
naPark s rozlohou 100 000 m2. Z tohto jedinečného nákupného 
mesta, ktoré bolo otvorené v lete roku 2011, sa vďaka jeho 
zariadeniam a moderným obchodom s ponukou národných 
a medzinárodných značiek medzičasom stal prvotriedny 
magnet pre verejnosť na európskej strane Bosporu. 

Artaş ponúka so svojimi značkami Avrupa Konutları a Avrupa 
Konakları vyše ôsmim tisícom domácností nielen pevnú, ale aj 
peknú a modernú strechu nad hlavou. Nákupné mestá sa zas 

Turecko

Vrana k vrane sadá

starajú o vytvorenie príjemného priestoru na život a trávenie 
voľného času mimo domova. A Baumit sa teší, že k tomu môže 
prispieť svojou troškou. Kvalita pozná kvalitu.
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Každý rok pribudne v Poľsku vyše 74 000 rodinných domov a dva-
krát toľko bytov v bytových domoch a v ďalších rokoch to bude po-
stupne viac a viac. V súčasnosti je neodmysliteľným prvkom tejto 
činnosti primeraný tepelnoizolačný systém. Spoločnosť Baumit 
preto otvorila dve nové distribučné centrá a súčasne spustila roz-
siahlu informačnú kampaň, aby presvedčila investorov, že zatepľo-
vanie je zdravé a pestré a zároveň šetrí peňaženku. 

Kampaň s názvom „Môj útulný dom – moja bezpečná budúcnosť“ 
jasne hovorí, že systém Baumit Star ponúka investorom a zhotovi-
teľom najviac výhod. Kampaň by mala zlepšiť vedomosti o štandar-
doch energetickej úspornosti a úžitku z voľby správneho tepelno-
izolačného systému. Na tento účel bol použitý komunikačný mix 
pozostávajúci z odborných časopisov, fór bytovej výstavby a veľko-
plošných plagátov. Bola vytvorená aj špeciálna mikrostránka s jed-
noduchou kalkulačkou, ktorá plní neoceniteľnú službu pri zisťovaní 
predbežných nákladov v porovnaní s dosiahnuteľným úžitkom.

Kampaň sprevádza akcia „Color Loves Kindergarten“. Spoločnosť 
Baumit Poľsko v tejto súvislosti daruje dvom materským školám no-

Novinky
zo sveta Baumitu

Poľsko

Zatepľovanie je zdravé 
a pestré

vé pestré fasády, pričom oboch víťazov vyhlási koncom roku 2015. 
Ceny sa však budú realizovať až v lete budúceho roka, keď budú 
deti na prázdninách.
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Batimat Paris, najväčší svetový veľtrh stavebníctva, predsta-
vil najkomplexnejší sortiment systémov, produktov a služieb 
s najväčším počtom francúzskych a medzinárodných exper-
tov pod jednou strechou. Projektanti, stavebníci, obchodní-
ci, dodávatelia a  vedci sa stretli na mieste, kde vznikajú 
technické koncepty, ktoré budú súčasťou konštrukcií zaj- 
trajška. Od 2. do 6. novembra tohto roku sa veľtrhu zúčastni-
lo 2436 vystavovateľov na ploche viac ako 130 000 m2. Po 
Francúzsku najviac vystavovateľov pochádzalo z Nemecka, 
Talianska, Belgicka, Španielska a Portugalska.
V rámci veľtrhu boli odovzdané ceny "Awards of Le Mondial 
du Batiment“ v  troch kategóriách: Ocenenie pre inovatívne 
produkty, pre inteligentné domácnosti a inteligentné projek-
ty budov a pre architektov, ktorí zvolili v prípade novostavby 
alebo obnovy ekologický prístup. Veľtrh Batimat navštívilo 
spolu 350 000 ľudí, pričom oproti roku 2013 bol zaznamena-
ný nárast zahraničných návštevníkov.
Baumit Francúzko na veľtrhu vsadil na praktické ukážky, 
ktoré boli zamerané najmä na tepelnoizolačné systémy 

Francúzsko

Veľtrh v Paríži
Power, open a omietku Nanopor photokat. Stánok navštívili 
osobnosti z  oblasti stavebníctva, architektúry a  hospodár-
stva. Baumit Francúzsko sa už dnes teší na ďalší ročník veľtr-
hu Batimat, ktorý sa bude konať v novembri 2017, opäť v Pa-
ríži. 
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Ing. arch. Iľja Skoček
Absolvoval Slovenskú vysokú školu 
technickú, po roku praxe v Stavoprojekte tri 
roky študoval na Špeciálnej škole architektúry 
Akadémie výtvarných umení v Prahe.
V rokoch 1977-82 bol členom predsedníctva 
ZSA (Zväz slovenských architektov).
Je autorom a spoluautorom známych stavieb 
ako hotel Sorea (Bratislava), Dom odborov 
(Bratislava), hotel Máj (Liptovský Ján), hotel 
Baník (Štrbské Pleso), budova Petrimexu 
(Bratislava), spolupracoval aj na sídliskách 
Podhradie, Štrkovec či Dúbravka.
Má šesť detí, traja synovia a dokonca 
aj jeden vnuk sú architekti.

193_15 magazín pre našich partnerov a priateľov

Fasáda je hlavný element v architektúre. Jej 
tektoniku tvoria predovšetkým okná a plné 
steny. Pán architekt, zmenila sa architekto-
nická fasáda za ten čas, čo sa venujete ar-
chitektúre? Aká je fasáda z vášho pohľadu 
dnes a aká bola v minulosti?
Keď hovoríme o  fasádach, je to predovšetkým 
otázka kvality samotných fasád. Niekedy sme 
boli zvyknutí na starých remeselníkov, dokonca 
sme si pri realizácii jedného hotela nad PKO za-
volali remeselníka zo Spiša, aby nám namiešal 
omietku z bieleho cementu, ktorú tu v tom čase 
nevedel nikto urobiť. Druhá vec je, že sa zmenila 
architektúra. A každá architektúra si vyžaduje iné 
fasády. Myslím si, že fasáda je ako tvár peknej 
dievčiny. Je niečím, na čo sa má človek poze-
rať s úľubou. V tej úľube sa musí odzrkadľovať 
nielen fasáda, ale celá budova. To je na tom to 
ťažké. Keď totiž chcete monumentálnosť, tak 
dievčina ustupuje do úzadia. 
Zaujímavé je, čo sa týka fasád, vyznieva Bra-
tislava celkom dobre. A  to dnes aj v minulosti. 
Faktom je, že každá stavba sa prezentuje pre-
dovšetkým fasádou. Je veľa budov, okolo kto-
rých denne prechádzame, ale ich interiér vôbec 
nepoznáme. Keď som študoval architektúru, 
povedal som si, že by som ju mal študovať 
nielen zvonka, ale aj zvnútra. Častokrát je to 
komplikované alebo dokonca nemožné vzhľa-
dom na inštitúcie, ktoré v budove sídlia, ale je to 

Text:
Beáta Badiarová,

Baumit Slovensko
Foto:

Ľuboš Fussek

podľa mňa veľmi dôležité. Fasáda a interiér spo-
lu súvisia. To znamená, že architekt by sa nemal 
postaviť k riešeniu fasády bez riešenia interiéru. 
Fasáda má do určitej miery napovedať, čo je vo 
vnútri. A  potom je tu ešte jedna dôležitá vec. 
A tou je móda. Aj v oblasti fasád sa prejavuje ur-
čitá módnosť. Napríklad, celá minulá doba prvej 
republiky, alebo ešte aj obdobie po nej, bola čo 
sa týka architektúry, jednofarebná. Až kolega 
Vladimír Dedeček začal formovať hmoty podľa 
farby. Farbe prisúdil určitý zmysel. Napríklad aj 
ten, že na základe farebnosti bolo zrejmé, že ide 
o jeho stavbu. Červená a biela farba na budove 
Slovenskej národnej galérie, to je jeho farebná 
kombinácia, jeho identifikácia.

Pán architekt, nedá sa mi neopýtať, mali 
ste aj vy nejakú vašu farbu?
Najmä vo vnútri, ale sčasti aj na fasáde, som po-
užíval tzv. berlínsku modrú, ktorá je podľa mňa 
úctivá. Používal som ju veľmi často na scho-
diskách. Ešte ju sčasti možno vidieť na fasáde 
Domu odborov Istropolis. Myslím si, že mnohí 
kolegovia majú určitú náchylnosť k  farebnému 
alebo nefarebnému riešeniu. Farba a  materiál 
majú podstatnú úlohu pri tvorbe fasády. Keď 
som bol ešte ako študent na exkurzii v Krakove, 
jeden profesor nás upozornil na to, aby sme si 
všimli, ako idú k sebe červená so zelenou. Ale 
napríklad, zelená v kombinácii s bielou vytvárajú 

Čo je dôležité zajtra,
to sa dá odložiť aj na pozajtra,
ale čo je dôležité o desať rokov,
to musíme riešiť teraz

Ing. arch. Iľja Skoček 
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taký silný kontrast, že sa musí dávať pozor na 
to, aký odtieň tej-ktorej farby zvolíte. Červená so 
zelenou sú priateľské farby, je tam určitá sym-
bióza. A takých symbióz je veľa. Architekt, keď 
ju chce hľadať, tak ju hľadá (viď Baťové stavby 
v Zlíne, Partizánskom či vo Svite). V poslednom 
období sa narodilo množstvo farebných fasád. 
A práve na nich je vidno, aká symbióza možná 
je a, naopak, aká možná nie je. Farba je dôležitá. 
Môže na fasáde veľa spraviť. Ale aj nemusí. Na-
príklad krásna stavba Avion v Bratislave, ktorá 
má už 70 rokov. Pôvodne bola jednofarebná, po 
obnove je  peknej bledosivej farby. Niekedy sa 
to však nepodarí. Farba a fasáda patria k sebe. 
Fasáda je ako tvár ženy, ktorú stretnete na ulici. 
Aby vás zaujala, musí z jej vnútra niečo vyžaro-
vať. Aj u fasády by tomu tak malo byť.

Ak by ste mali čarovný prútik a na chvíľu 
boli hlavný architekt alebo primátor Brati-
slavy, čo by ste ako prvé spravili? Čo by ste 
riešili ako prioritné? Čo by najviac Bratisla-
va potrebovala?
Bratislava je v  Európe vo vynikajúcej situácii. 
V päťdesiatych rokoch riešil pán profesor Hro-
mádka úlohu, či má byť Bratislava hlavným 
mestom. Najprv sa pozrel na to, kde je zemepis-
né centrum Slovenska. To je pri Poníkoch, vedľa 
Banskej Bystrice. Okolo sa prihlásili mestá – 
Žilina, Zvolen, Martin, Nitra. Žilinu a Nitru vylúčil. 
V  tom čase nebola letecká doprava ani auto-
strády a  zdalo sa mu, že tieto mesta ležia na 
okraji. Banská Bystrica bola veľmi pekná, aj 
mala istú mestskosť v sebe, nemala však mest-
ské obyvateľstvo, ktoré je veľmi dôležité. Ako 
mesto s najvýhodnejšími pomermi vyšiel Zvolen. 
Ale rovnaká situácia, len v inej merke, európskej, 
bola predsa aj v Bratislave. Stretávajú sa tu nie-
len sever a  juh, východ a západ, ale tiež veľké 
národnostné celky – Nemci, Maďari, Slovania, 
Chorváti, Židia. Táto zmes obyvateľstva vytvorila 
ohromnú možnosť poukázať na to, že Bratislava 
je jeden veľmi dôležitý európsky bod. Naša poli-
tika túto skutočnosť ešte celkom nezvláda. Sme 
malý národ, ale máme ambície. Je potrebné si 
tiež uvedomiť, že Stredná Európa je iná ako Zá-
padná Európa. Stredná Európa je fenomén, kto-
rý je stále ešte potláčaný, a tým pádom aj jeho 
mestá sú v úzadí. Bratislava ešte nežije z toho, 
že je blízko Viedne. Je tu však tenzum akéhosi 
napätia, ktoré by bolo možné využiť. 
Bratislava sa v  poslednom období veľmi roz-
rastá a  mám taký dojem, že neexistuje na to 
žiadny plán. Dnes je Bratislava od Stupavy, 
prakticky skoro od Lozorna, až po Modru. Vša-

de sa nachádzajú akési ostatky Bratislavy. Bolo 
by potrebné vypracovať regionálny plán výstavby 
mesta, ktoré dosiahne časom minimálne 500 
tisíc obyvateľov. To už je čosi, čo vás núti roz-
mýšľať o  tom, o čom sa rozmýšľalo, keď mala 
Bratislava 400 tisíc obyvateľov, a to je metro, čiže 
doprava. Bratislava si vyžaduje dopravné rieše-
nie, ktoré bude rátať s budúcnosťou. 
Počas pobytu v Švédsku v meste Örebro sme 
prišli na stretnutie s hlavným architektom, kde 
sedel mladý muž a niečo kreslil. Na otázku, čo 
kreslí, mi odpovedal, že kreslí, ako by to mohlo 
vyzerať v  meste za sto rokov. Opýtal som sa: 
Prečo? A on na to, že preto, aby sme zajtra ne-
urobili chybu. Dôležité je myslieť dopredu, len 
nemôžeme myslieť veľmi dopredu. Keď to tak 
zoberiete, jeden ľudský život trvá v priemere se-
demdesiat rokov. Prebehne veľmi rýchlo, postu-
puje vo svojich etapách od mladosti až po staro-
bu, počas ktorých získavate rad skúsenosti. Zdá 
sa, že to je asi taký časový úsek, ktorý je nutný aj 
na kreslenie plánu mesta. Samozrejme, čo je dô-
ležité zajtra, to sa dá  odložiť aj na pozajtra, ale čo 
je dôležité o desať rokov, to musíme riešiť teraz. 
Keď sa vrátim k tomu, čo je potrebné riešiť, sú 
to čistota a poriadok. Platí, že kde je poriadok, 
tam je sloboda. Poriadok musí byť vo všetkom. 
Ja sám ho nemám taký, aký by som ho mal mať, 
ale uvedomujem si, že poriadok je veľmi dôležitý 
a umožňuje veľa rozumných rozhodnutí. Ak máte 
neporiadok, stále vás niečo viaže, máte ho ako 
takú guľu pri nohách. Bratislava je v tomto ešte 
neistá. Stále sa nevie, čo sa bude robiť, kde sa to 
bude robiť, ktorým smerom sa má Bratislava hý-
bať. Mám taký dojem, že si predovšetkým treba 
uvedomiť, že Bratislava nie je dnes len samotné 
mesto, ale treba uvažovať aj s jej okolím, ktoré do 
budúcna ešte porastie. A  toto mesto potrebuje 
mať svoje obsluhy, svoju dopravu. Táto potreba 
si bude vyžadovať naozaj vážne dopravné rieše-
ne, napríklad tunel zo Šancovej popod Slavín.

Pán Skoček, ktorý súčasný projekt sa vám 
páči a prečo?
Veľmi milo som prekvapený Euroveou. A  nie-
len ňou, ale celým prostredím okolo nej. Je to 
priestor v Bratislave, ktorý má veľmi veľa čo 
povedať. Je situovaný na Dunaji, je prakticky 
v  strede mesta, je nedoriešený, má možnosti. 
A  teraz ide o  to, ako sa tieto možnosti využijú. 
Bude to neobyčajne komplikované a ťažké, lebo 
poloha investorov je dnes úplne v inej polohe ako 
za mojich čias. Vtedy bol najdôležitejším partne-
rom investora projektant, projekčný ústav. Pre 
architekta boli zase najdôležitejším partnerom 
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Pozemné stavby alebo iná stavbárska organizá-
cia. Prístupy k architektúre sú dnes také, aby čo 
najmenej stála. To však môže byť niekedy krát-
kozraké. Je veľmi ťažké nájsť optimálnu cestu. 
Investori majú svoje problémy a svoje požiadav-
ky, rovnako aj architekti, a niekde sa musia spolu 
stretnúť. Neexistuje na to žiadna metóda, sú tu 
len medziľudské vzťahy a skúsenosti. 

Pán architekt, aký odkaz by ste chcel dať 
predovšetkým mladým, ktorí majú šance 
meniť nielen obraz nášho mesta, ale aj život 
v ňom? Odkaz skúseného architekta, ktorý 
vybudoval veľa známych vecí...
V  prvom rade by som povedal, že treba byť 
skromný voči životu. Život nás vždy poučí. 
V  dnešnej dobe sa veľmi rýchlo menia smery 
a  pohľady na architektúru. Samozrejme, je to 
aj dôsledkom súčasnej techniky. Stále tu však 
je aj niečo iné ako architektúra. Je tu radosť 
z  priestoru. Alebo neradosť z  priestoru, veď 
môže byť predsa aj priestor, ktorý vás ubíja. Pri 
tvorbe nejde len o to, spraviť čiaru tu a tam, tre-
ba si uvedomiť, aj kde tie čiary sú, vedľa koho 
sú. Architektúru treba riešiť aj vo väzbe na so-
ciologické či filozofické otázky. To, ako robiť 
architektúru, je podmienené mnohými vecami. 
Predovšetkým tým, že každá úloha má v sebe 
jeden základný element. Úloha vzniká z nedo-
statku. Z nedostatku vzniká potreba. Z potreby 
program a z programu zase preverenie možností 
finančných, ekonomických, materiálových, vý-
tvarných. Keď máme toto všetko zvládnuté, mô-
žeme si povedať, že máme prvé predpoklady na 
to, aby sme mohli architektúru robiť. Ale potom 
ešte prichádza miesto, funkcia (či je to škola ale-
bo nemocnica) a niečo, čo by som pomenoval 
ako susedstvo, klíma, príroda. A  tradície, ktoré 
sú veľmi dôležité. Architektúra má svoju históriu 
a treba sa na ňu pozerať nie ako na učebnicové 
dejiny, ale ako na dejiny života. 

Ďakujeme za rozhovor.
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Text:
Petra Chebenová,
Baumit Slovensko

Foto:
Monika Kováčová

Pod názvom Industriálne a technické pamiatky 
a areály v Bratislavskej župe sa 29. septembra 
2015, pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho 
dedičstva 2015, za účasti takmer stovky od-
borníkov pôsobiacich v oblasti ochrany pamia-
tok, vzdelávania či verejnej správy uskutočnila 
v priestoroch bratislavskej Cvernovky konferen-
cia, organizovaná Bratislavským samosprávnym 
krajom a nezávislou mimovládnou organizáciou 
Academia Istropolitana Nova, venovaná ma-
povaniu a pamiatkovej ochrane priemyselného 
dedičstva na území dnešnej Bratislavy a západ-
ného Slovenska.
Sprievodnou akciou konferencie bola tiež pre-
zentácia vybraných projektov obnovy industriál-
nych objektov, na realizácii ktorých sa podieľala 
firma Baumit. 
Konferencia sa zaoberala industrializáciou Bra-
tislavskej župy ako kultúrno-historickým feno-
ménom – od histórie Obchodnej a priemyselnej 
komory v Bratislave cez históriu rozvoja želez-

Takmer zabudnutí
svedkovia jednej éry

IndustrIálne a technIcké pamIatky 

nice na území župy až po zaujímavé výsledky 
mapovania ešte jestvujúceho, no zväčša, žiaľ, 
už viac či menej zanikajúceho priemyselného 
dedičstva v jednotlivých častiach Bratislavského 
kraja.  Na správu o stave industriálnych pamiatok 
potom nadviazali v  poslednej časti konferencie 
prednášky nielen o  zmysle pamiatkovej ochra-
ny industriálnych objektov, ale i o metodike ich 
obnovy, dokumentovanej vybranými príkladmi 
z Bratislavskej župy.
Medzi najemotívnejšie zážitky však patrila jed-
noznačne prezentácia Cvernovka - príbeh živel-
nej konverzie postindustriálneho areálu Viliama 
Csina, autora jedinečnej knižky Cvernovka, ktorá 
rezonovala o  to viac, že samotná konferencia 
prebiehala v centre príbehu tejto knižky, v býva-
lej Starej pradiarni Cvernovky a samotný areál si 
mohli po prezentácii pozrieť účastníci konferen-
cie naživo, so sprievodným slovom samotného 
autora.
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Academia Istropolitana Nova
Nezávislá mimovládna organizácia celoživot-
ného vzdelávania. Sústreďuje sa na rozvoj ľud-
ských zdrojov a prípravu odborníkov s cieľom 
napomôcť zvýšeniu konkurencieschopnosti 
Slovenska. Poskytuje odborné vzdelávanie aj 
konzultačné služby a zúčastňuje sa na pro-
jektoch aplikovaného výskumu. Organizuje 
dlhodobé programy aj krátkodobé vzdelávacie 
kurzy pre účastníkov zo štátneho a verejného 
sektora, ako aj pre rôzne profesijné skupiny. 
Medzi najzaujímavejšie z  mnohých projektov 
a aktivít organizácie AI Nova, kde v Baumite 
vidíme priestor pre rozvoj našej ďalšej spolu-
práce, patria najmä:
•	 škola	 tradičných	 stavebných	 remesiel 
 zameraná na výučbu a  praktický výcvik 
 často takmer už zabudnutých remeselných 
 postupov, využívaných pri obnove jednot- 
 livých stavebných prvkov historicky cen- 
 ných objektov (brány, okná a pod.),
•	 šiesty	 ročník	 súťaže	 o	 najlepšie	 obnovené 
 objekty tradičnej vidieckej architektúry 
 v Bratislavskom kraji,
•	 aktuálne	sa	rozbiehajúci	vzdelávací	kurz	pre 
 správcov bytov Správa bytového fondu na 
 Slovensku.
Viac informácií: www.ainova.sk

Čierne diery
Otvorené združenie ľudí rôznych profesii, za-
oberajúce sa mapovaním priemyselného de-
dičstva na Slovensku. Príležitostne organizujú 
exkurzie, diskusie, výstavy. Motiváciou ich 
činnosti je presvedčenie, že architektonickú, 
urbanistickú a kultúrnu hodnotu starých prie-
myselných areálov stojí za to uchovať.  Ako 
píšu na svojej webovej stránke:
„Aby šlo staré technické pamiatky zachovať 
alebo nájsť im zmysluplný nový účel, je okrem 
záujmu osvietených jednotlivcov potrebný aj 
záujem širšej verejnosti. V jej moci je viac tlačiť 
na lepšie rozhodnutia ministerstva, pamiatka-
rov, samospráv, ale aj investorov.“
Viac informácií: www.ciernediery.sk

Cvernovka
Jedinečný knižný projekt autorov Viliama Csi-
na a Martina Mistríka pojednávajúci o minulos-
ti i súčasnosti areálu bratislavskej Cvernovky. 
Ako sa o  knihe píše na stránke www.galle-
riacvernovka.sk:

Do vašej pozornosti
„Kniha Cvernovka obsahuje správu o stave, 
v akom budova funguje dnes, a o vyše 
100-ročnej minulosti, ktorú má za sebou. 
Prežila dve svetové vojny, niekoľko politických 
režimov a po ukončení výroby sa v prázdnych 
halách začali usadzovať ľudia z rôznych od-
vetví kreatívneho priemyslu, aby si tu vytvorili 
svoje pracovné miesto. V knihe nájdete foto-
grafie a dobové propagačné materiály z archí-
vu fabriky, Archívu hlavného mesta Bratislavy, 
Štátneho archívu a mnohých súkromných 
zbierok. Bývalí zamestnanci továrne, ktorí 
v nej prežili takmer celý život, poskytli autorom 
vzácne rozhovory.“
Knižku si môžete objednať:
www.galleriacvernovka.sk
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Pozitívnym osviežením aktuálneho stavu je nová 
materská škola v Limbachu. Kompozíciou šty-
roch spriahnutých „domčekov“ autori reagovali 
na vidiecky charakter danej oblasti, ako aj na 
symbol rodinného prostredia, ktoré má v deťoch 
vytvárať pocit pomáhajúci prekonávať bariéry pri 
prvom odlučovaní sa od rodičov.

Pocit domova a bezpečnosti
Rôznorodá skladba objektov so sedlovou stre-
chou má poskytovať variabilnejšie priestory – od 
individuálnych zákutí po otvorené spoločenské 
zóny. Priestor má podporovať sociálne interak-
cie, ale zároveň má poskytovať deťom aj akési 
útočisko – skrýšu. V prípade materskej školy 
v Limbachu sa podarilo vytvoriť atmosféru po-
citu domova a bezpečnosti, avšak sociálnu in-
klúziu a rešpektovanie diverzity ľudí (ich rôzno-
rodých schopností, zdravotného znevýhodnenia 
a pod.) tento objekt dostatočne nezabezpečuje. 
Všetky oddelenia pre deti sú totiž situované na 
poschodí, ktoré je spojené s prízemím dvoma 
schodiskami. Na prízemí sa nachádza priestran-
ná jedáleň (multifunkčná sála) so zázemím 
a priestory pre zamestnancov. Multifunkčná sála 
je prepojená s exteriérom a vizuálne prechádza 

Materská škola
v Limbachu

až k viniciam. Podobnosť s riešením dispozície 
rodinného domu je markantná najmä v tom, že 
je tu snaha rozdeliť prevádzku na zónu „spo-
ločenskú“ na prízemí v kontakte s exteriérom 
a na „súkromnú“ zónu jednotlivých oddelení na 
poschodí.

Model „rodinnej škôlky“
Tento model „rodinnej škôlky“ situovanej v rodin-
nom dome sa momentálne pomerne frekvento-
vane objavuje v okolí Bratislavy. No pôvodná 
predstava architektov o „ideálnej škôlke“ bola 
v podobe prízemného objektu pavilónového 
charakteru, kde by sa prelínal interiér s exterié-
rom. Na výstavbu súkromnej materskej školy 
bol však k dispozícii malý pozemok s rozlohou 
cca 900 m² a architekti museli na ňom vytvoriť 
požadovanú kapacitu v rámci troch oddelení, 
ktoré by boli ekonomicky efektívne na prevádz-
ku súkromnej škôlky. Dimenzovanie priestoru 
tak, aby spĺňal prevádzkové a hygienické požia-
davky dané legislatívnymi predpismi, vyústilo do 
vysunutia jedného oddelenia ponad prístupo-
vú komunikáciu do objektu. Uvedené riešenie 
umožnilo vytvoriť komfortný prekrytý vstup do 
objektu.

Text:
Ing. arch. Zuzana Čerešňová, PhD.

Článok bol publikovaný
v ARCH 7-8/2015.

Foto:
Tomáš Manina,

Architekti.sk

Najčastejším problémom nových rezidenčných satelitov 
pri Bratislave býva absencia materských škôl, prípadne 
nedostatočná kapacita existujúcich škôl. Tlak zo strany obcí 
na investorov preto spočíva na požiadavke vybudovať v rámci 
nových obytných štvrtí aspoň malý takýto objekt. Väčšinou 
bývajú tieto školské zariadenia riešené ako čisto utilitárne 
objekty, prípadne sa siaha po modulárnych kontajnerových 
objektoch, ktoré síce predstavujú nízkonákladové riešenia,
ale, žiaľ, často bez tvorivého prístupu. 
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Navrhnúť škôlku pre 40 detí na extrémne 
malom pozemku vo vinárskej obci Lim-
bach bolo pre architektov náročným, ale 
zaujímavým zadaním. Na ploche pozem-
ku s rozlohou iba 935 m2 museli umiestniť 
triedy pre deti, spoločenskú miestnosť, 
kanceláriu riaditeľa, kuchyňu so zázemím, 
plochy na hranie a parkovanie pre rodičov 
a personál.
Architekti.sk: „Umiestnenie tried na horné po-
schodie sa ukázalo nakoniec ako jediné možné 
riešenie. Škôlka má tri pavilóny: trieda pre 3-roč-
né deti s kapacitou desať detí, trieda pre 4-až 
5-ročné deti s kapacitou dvadsať detí a  trieda 
pre 6-ročné deti s kapacitou desať detí, pričom 
jeden z pavilónov s kapacitou desať detí sa mu-
sel umiestniť nad parkovaciu časť pre rodičov. 
Pavilón postavený na dvoch stĺpoch tiež slúži 
ako prekrytie hlavného vstupu do škôlky. Na 
poschodí sa nachádza spacia časť najväčšieho 
pavilónu. Najvyšší hrebeň strechy zabezpečuje 
podľa hygienických noriem najväčšie množstvo 
vzduchu pre deti počas poludňajšieho spánku.
Spoločenská miestnosť slúži na stravovanie, 
stretávanie sa a vzájomnú interakciu detí. Môžu 
sa tu konať aj besiedky alebo malé divadielka 

pre rodičov. Miestnosť je v priamom napojení na 
hlavný vstup, ako aj administratívu a kuchyňu. 
Menší sklad a toalety sú takisto hneď na dosah. 
Exteriérové schodisko s dreveným zábradlím 
slúži v prípade požiaru aj ako sekundárne eva-
kuačné schodisko vedúce z poschodia. Technic-
ká časť sa dokonca nachádza pre nedostatok 
miesta až v najvyššej podkrovnej časti nad hlav-
ným schodiskom.“

Hlavným vizuálnym prvkom objektu sa stal 
pre deti ľahko zrozumiteľný motív domu 
so šikmou strechou a s hravými okennými 
otvormi.
Architekti.sk: „Hlavná fasáda škôlky s veľkými 
okennými otvormi, ako aj zelené a hracie plochy 
pre deti sú otočené do vinohradu. Okná majú 
rôznym spôsobom znížené parapety tak, aby 
aj tie najmenšie deti mali kontakt s exteriérom. 
Vinohrad mení svoj výraz počas celého roka a 
deti tak majú možnosť sledovať tieto zmeny 
priamo vlastnými očami. Na zadnej fasáde sú 
umiestnené len menšie okenné otvory, keďže sa 
tu nachádzajú komunikačné priestory, kuchyňa, 
zásobovacia miestnosť a technická časť.“

Škôlka nad vinicou
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Materská škola, Limbach
Autori:
Ing. arch. Juraj Makový,
Ing. arch. Matúš Polák,
Ing. arch. Martin Rezník
Úžitková plocha: 600 m2

Realizátor: JA&MI, s.r.o., Bratislava
Ukončenie realizácie: marec 2015
Použité materiály Baumit: povrchová úprava Baumit SilikatTop

Čestné uznanie 
v kategórii Novostavby – Rezidenčné projekty
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vallecas 47, španielsko Kulturpark, Slovensko

privo hotel, rumunsko patras studios, grécko

casa galgo, 
španielsko
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Baumit vyhlasuje 2. ročník prestížnej medzinárod-
nej súťaže Baumit Life Challenge 66 o najkrajšiu 
európsku fasádu. Slávnostný galavečer prvého 
ročníka súťaže sa v minulom roku konal vo vieden-
skom Múzeu úžitkového umenia (MAK Wien). Jed-
nu z hlavných cien si za košický Kulturpark odniesli 
aj zástupcovia Baumit Slovensko. Ďalšou hos-
titeľskou krajinou sa stalo Španielsko. Slávnost-
né vyhlásenie výsledkov 2. ročníka súťaže bude 
2. júna 2016 v Madride.

Prvá európska súťaž o najkrajšiu fasádu
Značka Baumit pôsobí v  súčasnosti vo viac ako 
30 krajinách Európy. Už dlhšie sa uvažovalo, ako 
v  týchto krajinách sprístupniť širokej verejnosti ši-
roké know-how a skúsenosti z oblasti stvárnenia 
fasád. Vo viacerých krajinách (Česká republika, 
Poľsko, Slovensko a i.) prebieha už viacero rokov 
súťaž o  najkrajšiu fasádu – Baumit Fasáda roka. 
Myšlienka tejto súťaže bola prenesená do koncep-
tu medzinárodnej súťaže Baumit Life Challenge 66, 
ktorá bola po prvýkrát vyhlásená v minulom roku. 

Prečo Life Challenge „66“?
Dve tretiny – alebo 66% – fasádnych plôch bež-
ných stavieb ponúka možnosti pre architektonic-
ké stvárnenie povrchu pomocou najrôznejších 
produktov, či už sú to prefarbené tenkovrstvové 
omietky, tepelnoizolačné systémy či špeciálne 
sanačné systémy pri historických budovách. Cie-
ľom súťaže Life Challenge 66 je ukázať kreatívny 
potenciál, ktorý v  sebe skrýva použitie omietok, 
štruktúr, farieb a  ich vhodná kombinácia s  inými 
materiálmi.

Prvý ročník súťaže: neuveriteľných 237 ob-
jektov z 21 krajín Európy 
V 1. ročníku súťaže bolo do konca februára 2014 
prihlásených spolu rekordných 237 objektov z 21 
krajín. Súťaž má 5 súťažných kategórií: Rodinný 

Súťaž
Baumit Life 
Challenge 66 
privíta finalistov
v Madride

dom, Bytový dom, Nebytová stavba, Zateplený 
objekt a  Renovácia historických objektov. Pro-
stredníctvom on-line hlasovania vyberá medzi-
národná porota, zložená z  15 renomovaných 
architektov, 30 finalistov súťaže Life Challenge 
66, z ktorých určuje v druhom kole absolútnych 
víťazov v  jednotlivých kategóriách. V  minulom 
roku sa do finálovej tridsiatky prebojovalo Baumit 
Slovensko so 4 nomináciami. V odbornej porote 
Slovensko zastupovala Ing. arch. Andrea Bacová 
z Fakulty architektúry STU v Bratislave.

Baumit Slovensko zabodoval
Hneď v prvej ohlásenej kategórii Sanácia  histo- 
rických objektov si Baumit Slovensko od- 
niesol hlavnú cenu za projekt Kulturpark Ko- 
šice od architekta Irakli Eristaviho z architekto- 
nického ateliéru zerozero v  Prešove. Víťazný 
objekt zastupovali na galavečere zástupcovia reali- 
zátora – spoločnosti Metrostav Slovakia, a.s, 
– výrobno-technický riaditeľ Ing. Richard Müller 
a Ing. Pavol Duchoň z útvaru nákupu. Medzi 
nominovanými objektami zo Slovenska boli aj 
Bratislavský hrad (archiektonický ateliér Bouda 
Masár architekti), administratívna budova BSP 
Solutions v Bratislave (Ing. arch. David Paluš) 
a Klinika Avelane v Nitre (Ing. arch. Martin Matunák, 
A.PRO, s.r.o.). Zo Slovenska sa na podujatí 
zúčastnilo spolu 24 osôb – zástupcov nomino- 
vaných objektov a tímu Baumit Slovensko. 
Nechýbali ani zástupcovia vybraných médií.

Dovidenia v Madride v roku 2016
Víťazi súťaže Life Challenge 66 budú aj v 2. ročníku 
súťaže predstavení počas slávnostného galaveče-
ra, ktorý sa bude konať v hlavnom meste Španiel-
ska – v Madride. Veríme, že aj 2. ročník súťaže pri-
nesie niektorej z našich pekných referencií šťastie 
a že sa umiestni v náročnej konkurencii najkrajších 
fasád Európy. Držme si palce!

Text:
Tomáš Sepp,

Baumit Slovensko  
Foto:

Baumit
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Radové domy Záhorské sady,
Bratislava-záhorská Bystrica

Autori:
richard Kastel, peter Kopecký, martin hörmann
Použité materiály Baumit:
Kontaktný tepelnoizolačný systém Baumit pro,
povrchová úprava Baumit Silikontop,
Baumit  Silikattop, Baumit Drážkový profil
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Text:
Ing. arch. Martin Kríko, 

Baumit Slovensko  
Foto:

Tomáš Manina

Blíži sa koniec kalendárneho roka a s ním aj čas 
bilancovania a  obzretia sa za prácou, ktorá po 
nás ostala. Častejšie si kladieme otázky: Boli sme 
úspešní? Využili sme všetky možnosti a príležitos-
ti k umiestneniu našich materiálov na fasádach? 
Sme žiadaní a aplikovaní odbornou verejnosťou na 
ich stavbách a developerských zámeroch?

Čerešnička na fasáde 
Čo je ešte meradlom úspešnosti okrem predaj-
ného a finančného hľadiska? Jednou z odpovedí 
sú jednoznačne stavby, ktoré svojím posolstvom 
a poznateľnosťou na verejnosti prekračujú lokality, 
kde boli postavené, a hovorí sa o nich nielen na 
ulici, ale vzbudzujú ohlasy a diskusie aj za hranica-
mi okresu či dokonca v celoslovenskom meradle. 
Hovoríme o stavbách, ktoré sú medzi sebou kon-
frontované a  súťažia aj v  rôznych architektonic-
kých či stavebných súťažiach. 
Sme hrdí na to, že aj v tomto roku sa naše ma-
teriály prezentujú na  architektonicky úspešných 
a zaujímavých realizáciách. To, že sme sa na nich 
presadili, je našou dobrou vizitkou. Nie vždy je totiž 
jednoduché presvedčiť architekta, zaujať investo-
ra, uplatniť naše riešenia. Skutočnosť, že sa tak 
deje, hovorí o dôvere k materiálom Baumit, o vzá-
jomnom rešpekte už v štádiu návrhu. Ocenenie 
úspešne dokončenej realizácie je len tou povest-
nou čerešničkou na torte, v tomto prípade na fa-
sáde. Samozrejme, že ocenenie takejto stavby je 
istým spôsobom aj našim ocenením. 

CE.ZA.AR 2015
V  zatiaľ poslednom XIV. ročníku architektonickej 
súťaže CE.ZA.AR 2015, ktorú už tradične vyhlásila 
Slovenská komora architektov, sa až k  nominá- 
ciám vo svojich kategóriách dostali hneď tri 
objekty – Bytový dom Nový háj v Bratislave, 

Baumit

Obchodné centrum Point v  Brezne a  Radové 
domy Záhorské sady v Bratislave. Každá z týchto 
realizácií bola niečím zaujímavá, odlišná a určitým 
spôsobom aj priekopnícka. A  aj preto sme na 
ne veľmi hrdí. Bytový dom Nový háj sa dokonca 
stal laureátom ceny CE.ZA.AR 2015 v  kategórii 
Bytové domy. V  prehľade prihlásených objek-
tov môžete nájsť oveľa viac budov s produktami 
Baumit, tie však neboli prezentované širokej verej-
nosti.

Cena ARCH 2015
O tom, že bytový dom Nový háj sa naozaj „po-
daril“, hovorí aj nominácia v ďalšej prestížnej ar-
chitektonickej súťaži – Cene ARCH. Túto cenu 
každoročne udeľuje medzinárodná porota archi-
tektonickému dielu za najvýraznejší architektonic-
ký čin reflektovaný v uplynulom období na strán-
kach časopisu ARCH. V tohtoročnom ročníku sa 
do nominácii 10 architektonických diel dostal aj 
spomínaný bytový dom.

Výzva do ďalších rokov
Spomenuté stavby a ich ocenenia sú naším prísľu-
bom a aj určitým záväzkom do budúcnosti. Prísľu-
bom, že aj pri nasledujúcich, nových návrhoch 
a výzvach budeme reagovať profesionálne, a zá-
väzkom, že naše materiály, ktoré spĺňajú technické 
parametre a reflektujú vysoké nároky architektov 
a investorov, budú vždy vhodným doplnkom pre 
moderné a zároveň zaujímavé fasády. 

Partner dObrej 
architektúry
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Bytový dom Nový háj,
Bratislava-petržalka

Autori:
Igor Lichý, Drahan Petrovič, Tomáš Šebo, Emanuel 
Zatlukaj, Katarína Uhnáková, Peter Novotný
Použité materiály Baumit:
Obytné veže:
Kontaktný tepelnoizolačný systém Baumit Pro, 
povrchová úprava Baumit NanoporTop 
Parter:
Kontaktný tepelnoizolačný systém Baumit  Star, Baumit 
Drážkový profil, povrchová úprava Baumit SilikonTop, 
modelovateľná omietka Baumit CreativTop S-Fine, 
fasádna farba Baumit SilikonColor

Obchodné centrum
Point, Brezno

Autori:
Tomáš Šebo, Igor Lichý, Pavol 

Remšík, Emanuel Zatlukaj
Použité materiály Baumit:

Kontaktný tepelnoizolačný systém 
Baumit Pro, povrchová úprava 

Baumit SilikonTop, Baumit  Glitter
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Text:
Tomáš Sepp,

Baumit Slovensko  
Foto:

Ramon Leško
Martin Rinčo

Mladé talenty 
Jesenná časť Bratislavských módnych dní (BMD) 
2015 priniesla so sebou aj vyhlásenie výsledkov 
súťaže „Hľadáme nové tváre módnej scény“, kto-
rej cieľom je zviditeľniť mladých módnych tvorcov 
a pomôcť im „otvoriť“ brány do sveta módneho 
biznisu. Tento ročník bol výnimočný tým, že bol 

jubilejným, už 10. ročníkom súťaže. Aj preto sa 
niesol v duchu bilancovania uplynulých ročníkov, 
ktoré vyprodukovali také talenty, akými sú Zlatica 
Hujbertová, Jana Jurčenko či dnes už medziná-
rodne úspešný Libor Komosný. Tohtoročná súťaž-
ná téma znela Baumit Design Life. „Som rada, že 
aj tento rok bola medzi porotcami docentka Anna 

Bratislavské módne dni odštartovali 20. októbra 2015 svoju 
jesennú časť. V priestoroch bratislavskej Refinery Gallery sa 
počas troch dní predstavilo viac ako 40 módnych dizajnérov 
a značiek. Hneď prvý deň privítal aj siedmich finalistov súťaže 
Hľadáme nové tváre módnej scény, ktorej vyhlasovateľom 
pre rok 2015 s témou DesignLife bola spoločnosť Baumit.

hladáme nové tváre
módnej scény 2015

vyhlasovateľom súťaže
Baumit

’
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Finalisti súťaže
hľadáme nové tváre 
módnej scény 2015

• Barbara Bartková •
19 rokov, Spišská Nová Ves

• Terézia Feňovčíková •
25 rokov, Michalovce

• Martina Ďurikovičová •
20 rokov, Bratislava

• Veronika Kopálová •
22 rokov, Zemianske Kostoľany

• Michal Pečuch •
22 rokov, Bratislava

• Bianka Šipecová •
20 rokov, Liptovská Lúžna

• Sofia Tureková •
19 rokov, Piešťany
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Florenzi z Università La Sapienza v Ríme, ktorá je 
svetovo uznávanou odborníčkou,“ povedala riadi-
teľka Agentúry Promotion Mária Reháková. Spo-
medzi siedmich finalistov súťaže vybrala porota 
mladú, iba 19-ročnú študentku Strednej umelec-
kej školy v Trenčíne – Sofiu Turekovú. Víťaz súťaže 
získal okrem prestížneho titulu aj množstvo hod-
notných cien. Za Baumit – vyhlasovateľa súťaže  –  
odovzdal Sofii cenu marketingový riaditeľ spoloč-
nosti Tomáš Sepp. Víťazka si bude môcť otestovať 
svoju kreativitu pri stvárňovaní kreatívnych techník 
s  výrobkami CreativTop z kolekcie DesignLife, či 
už na stenách ateliéru, alebo na látkach pre svo-
je modely. Veríme, že budú inšpiráciou pre ďalšie 
Sofiine umelecké smerovanie.

Bohatá ponuka a prekvapenia
Bratislavské módne dni tento rok ponúkli viacero 
prekvapení, kedy sa na móle predstavili viace-
rí návrhári s kolekciami, na ktoré u nich nie sme 
zvyknutí. Svoje dizajnérske umenie v oblasti nábyt-
ku predviedli Jana Pištejová či Róbert Vrzala. Ten 
zároveň odprezentoval premiérovo aj svoju novú 
detskú kolekciu. Mimoriadne zaujímavé bolo aj 
spojenie Renáty Zmajkovičovej s návrhárkou Ve-
ronikou Hložníkovou. Novinkou tohto ročníka bola 
špeciálna stylingová kolekcia, ktorú s  použitím 
modelov od Kristíny Farkašovej pripravili predsed-
níčka poroty Iveta Lederer a stylista mesačníka La 
Femme Andrej Kusalik. Spomedzi zahraničných 
hostí jesennej časti BMD sme mali možnosť vidieť 
českú návrhárku Alice Abraham, kožušníka Ste-
fana Pelicceria či spoluzakladateľku MQ Vienna 
Fashion Week Mariu Oberfrank so značkou Pitour. 
„Tento rok Bratislavské módne dni oslavujú svoje 
desiate narodeniny, a preto sme sa snažili priniesť 
pre našich divákov to najlepšie, čo na módnej 
scéne máme. Jesenná časť je už tretím podujatím 
počas tohto roka a ešte nás čaká jedna – exklu-
zívna prehliadka plesových šiat,“ povedala Mária 
Reháková, riaditeľka Agentúry Promotion. 
Počas troch večerov BMD sa kochali módou nie-
len zástupcovia Baumitu, ale aj viacerí pozvaní 
hostia z radov architektov či našich partnerov. Na 
záver môžeme konštatovať len jedno: architektúra 
a móda si majú čo povedať. Veríme, že tento tvo-
rivý dialóg bude pokračovať.

M
ic

ha
l P

eč
uc

h

B
ia

nk
a 

Š
ip

ec
o

vá



36 magazín pre našich partnerov a priateľov 3_15 373_15 magazín pre našich partnerov a priateľov

Sofia Tureková,
19 rokov, Piešťany
Študuje v maturitnom ročníku 
Strednej umeleckej školy v Trenčíne.

Čerstvej víťazky súťaže Hľadáme nové tváre 
módnej scény sme položili niekoľko otázok:
Prečo si sa prihlásila do súťaže Hľadáme 
nové tváre módnej scény 2015?
Prvý podnet prišiel od mojej profesorky Veroniky 
Kostkovej, ktorá túto súťaž vyhrala v roku 2012.

Čo si čakala od účasti v súťaži?
Mojím zámerom je priniesť na Bratislavské mód-
ne dni novú modernú líniu odevov, ktorá experi-
mentálnym prístupom posúva hranice konfekč-
ného odevu a mení ho na extravagantný objekt, 
kde prichádza k deformácii klasickej ženskej 
siluety.

Ako ti sadla téma od zadávateľa súťaže, fir-
my Baumit?
Firma Baumit má vo svojom slogane Myšlienky 
s budúcnosťou, čo dokonale vystihuje kolek-
ciu, ktorú budem prezentovať na BMD. Meta-
morphosis je totiž o zmene zaužívaných noriem 
a o premenách odevu na architektonické ikony.

Kto, alebo čo, ťa počas tvojho štúdia mód-
neho návrhárstva najviac inšpirovalo, posu-
nulo dopredu?
Moje múzy sa objavujú na najrôznejších 
miestach a obvykle nečakane. Cestovanie, po-
znávanie iných kultúr, ale aj stretnutia s ľuďmi 
výrazne ovplyvnili moju tvorbu. 

Čo pre teba znamená víťazstvo v  tohto-
ročnej súťaži  Hľadáme nové tváre módnej 
scény 2015?
To, že som sa stala víťazkou projektu, je pre mňa 
poctou a predovšetkým veľkou motiváciou do 
budúcnosti. Je to jeden z tých malých krôčikov, 
ktorými kráčam každý deň k môjmu snu.

Vidíš paralely medzi architektúrou a mód-
nym dizajnom? Myslíš si, že aj tvorcovia 
fasád budov by sa mohli inšpirovať trendmi 
v móde?
Verím, že všetky druhy umenia spolu navzájom 
komunikujú - vo svojej podstate sa dopĺňajú  
a ovplyvňujú.  Móda a architektúra sú spolu úzko 
späté a majú veľa spoločných znakov: kontrasty 
(svetla, farieb), rôznorodosť povrchových štruk-
túr a, samozrejme, funkčnosť a racionálnosť. 
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Milovníci historických vozidiel si prišli
na svoje aj vďaka firme Baumit

V priestoroch Art  Hotela Kaštieľ v Tomášove sa konalo
prvé podujatie historických vozidiel pod názvom
„Umenie a elegancia“.

Veterán klub Bratislava pripravil po prvýkrát 
podujatie s názvom „Umenie a elegancia“, ktoré 
sa konalo na začiatku septembra v priestoroch 

krásneho areálu Art Hotela Kaštieľ v  Tomášo-
ve pri Bratislave.  Celá akcia sa niesla v du-
chu „starých zlatých časov“, čomu dopomohla 

V duchu
elegancie
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aj jedinečná atmosféra krásne zrenovovaného 
kaštieľa a priľahlého anglického parku, ktorý za-
plnili desiatky historických vozidiel s dobovo ob-
lečenými posádkami. Nechýbalo ani historické 
lietadlo, módna prehliadka dobových kostýmov, 
dobovo podávaná káva a iné atrakcie.  

Ocenení veteráni
Na podujatí sa zúčastnilo 80 historických vozi-
diel, pričom 42 bolo vyrobených do roku 1945 
a 38 malo rok výroby od roku 1946 do 1975. 
Najstarším vozidlom bol automobil značky Dar-
racq z roku 1910. V kategórii do roku výroby 

1945 porota vyhodnotila ako najelegantnejšie 
vozidlo Aero 500 pána Verdoniča, diváci ocenili 
najvyššie Tatru 57 pána Marendiaka. V kategó-
rii od roku výroby 1946 porota vyhodnotila ako 
najelegantnejšie vozidlo MG TD pána Dopplera, 
diváci tu ocenili najvyššie Jaguar E majiteľa pána 
Rakovana. Zvláštnymi cenami boli ocenené au-
tomobily Tatra 613 coupé Vignale, dvojdverový 
prototyp a Darracq ako najstaršie vozidlo. 
Podľa odhadu organizátorov sa na akciu prišlo 
pozrieť viac ako 1000 návštevníkov. O  dobrú 
náladu sa postaral aj dychový komorný or-
chester C a K pod vedením kapelníka Zbyňka 
Kubáčka a  mažoretky z klubu Tina Bratislava 
pod vedením choreografky Martiny Kurilovej. 
Šarmantné podujatie „Umenie a  elegancia“ sa 
podarilo zorganizovať aj vďaka finančnej pod-
pore našej spoločnosti. Dali sme najavo aj širo-
kej verejnosti náš vzťah k „umeniu a elegancii“, 
ktoré stelesnili krásne historické autá a ich hrdí 
majitelia v dobových kostýmoch.
www.veteranklubba.sk
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Výroba
Baumit openTherm
už aj na Slovensku

Prvého septembra zahájila spoločnosť Austrotherm 
vo svojom bratislavskom závode výrobu unikátnej izolačnej 
platne openTherm. Platne sú súčasťou jedinečného 
tepelnoizolačného systému Baumit open, ktorý predstavuje 
unikátne high-tech riešenie 21. storočia. Naša spoločnosť 
ako prvá na trhu priniesla spotrebiteľom zlúčenie inovatívnych 
produktov do jedinečného systému, ktorého výsledkom je 
vysoká paropriepustnosť, jedinečné tepelnoizolačné vlastnosti, 
samočistiaca fasáda a komfort zdravého životného štýlu.

Izolačné platne Baumit openTherm
Základnou súčasťou tepelnoizolačného sys-
tému Baumit open sú fasádne polystyréno-
vé dosky Baumit openTherm s pravidelným 
rastrom otvorov, ktoré zabezpečujú masívny 
a rýchly odvod vodnej pary z  konštrukcie. 
Otvory sú navrhnuté tak, že neznižujú tepel-
noizolačné vlastnosti izolačnej platne a nedo-
chádza v nich k prúdeniu vzduchu. Dierovaná 
polystyrénová platňa Baumit openTherm izoluje 
rovnako dobre ako klasická polystyrénová plat-
ňa, má však až 4x vyššiu schopnosť prepúšťať 
vodnú paru. Vďaka otvorom, ktoré prechádza-
jú celou hrúbkou platne, nehrozí pri systéme 
Baumit open kondenzácia vodnej pary, čo bolo 
dokázané meraniami a porovnávajúcimi teplo-
technickými výpočtami.

Úspechy inovácie
Inovatívny systém Baumit open je výsledkom 
výskumu laboratórií Baumit v rakúskej centrále 
vo Wopfingu v spolupráci so sesterskou firmou 

Austrotherm - popredným výrobcom polystyré-
nu. Na slovenský trh bol Baumit open uvedený 
v  roku 2000, hneď po uvedení získal ocenenie 
Zlatá plaketa na výstave Coneco. V  tom istom 
roku získal systém open v  Dolnom Rakúsku 
hlavnú cenu „Innovationspreiss“ za technolo-
gickú inováciu v stavebníctve. V  roku 2008 sa 
v  Českej republike stal open „Výrobkom roka“ 
v kategórii Stavebné materiály. Od úspešného 
uvedenia na trh bolo doteraz v Európe preda-
ných viac ako 10 mil. m2 tohoto jedinečného 
tepelnoizolačného systému. 
Zahájením výroby izolačných platní Baumit 
openTherm na Slovensku sa podarilo výrazne 
znížiť cenu systému na slovenskom trhu, čím sa 
stane celý systém Baumit open pre zákazníkov 
ešte dostupnejším.

Zľava: Ondrej Hitka, vedúci výroby spoločnosti 
Austrotherm; Mgr. Katarína Országhová, 
asistent marketingu spoločnosti Austrotherm; 
Ing. Miloš Klein, konateľ spoločnosti Aus-
trotherm; Ing. Ľuboš Fussek, riaditeľ spo-
ločnosti Baumit
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Text:
Tomáš Sepp,

Baumit Slovensko  
Foto:

Miro Šarišský

Tento rok sme sa aj my v Baumite rozhodli za-
pojiť a  urobiť niečo zmysluplné pre druhých, 
konkrétne pre OZ Imobilio, ktoré bolo tento rok 
ocenené aj cenou Baumit Plyšová kocka 2015. 
Stretli sme sa 2. 10. 2015.

Silný príbeh s menom Imobilio
Imobilio je občianske združenie, ktoré sa pred 
niekoľkými rokmi rozhodlo postaviť pre svojich 
zverencov – imobilných mladých ľudí - nové 
centrum, kde budú môcť zmysluplne spoločne 
tráviť voľný čas. Študenti tu dostanú možnosť 
diaľkového štúdia – budú môcť využívať reha-
bilitáciu, ergoterapiu, knižnicu, priestor na špe-
cializované prednášky, pripravovať si projekty, 
seminárne, bakalárske alebo diplomové práce. 
Celý projekt vznikol v hlave jedného z nich – Jo-
zefa Griača ml.-, ktorý je v súčasnosti študen-
tom Vysokej školy sv. Alžbety v Bratislave. Celý 
projekt je od začiatku financovaný výlučne z da-
rov a realizovaný formou dobrovoľníctva. Cen-

Imobilio privítalo

trum sa nachádza na Dlhých dieloch v Bratislave 
a momentálne je v štádiu dokončovacích prác. 

Baumit Plyšová kocka 2015
Tohtoročnú cenu Baumit Plyšová kocka 2015 
získalo práve občianske združenie Imobilio, kto-
ré má za cieľ integráciu ľudí s hendikepom do 
spoločnosti. Oslovila nás aj skutočnosť, že jed-
ným z cieľov Imobilia je podpora takýchto ľudí 
v  ich úsilí študovať na vysokej škole. Hlavným 
poslaním ceny Baumit Plyšová kocka je od-
meňovať subjekty a organizácie, ktoré sa sna-
žia zlepšiť „fasádu“ našej spoločnosti, urobiť ju 
vnímavejšou na potreby ľudí s  hendikepom či 
ľudí na okraji spoločnosti. Projekt OZ Imobilio je 
skvelým príkladom, ako sa dajú veci meniť k lep-
šiemu a „ako sa dá, keď sa chce“. Tohtoročná 
cena Baumit Plyšová kocka sa na galaveče-
re Fasáda roka stretla aj v  radoch našich hostí 
a  zákazníkov s  priaznivým ohlasom a  veľkým 
porozumením. 

BDD 2015 – pod touto skratkou sa skrýva Baumit Dobrovoľnícky 
deň 2015. Dobrovoľníctvo sa stalo spoločenským fenoménom 
posledných rokov. Jednotlivci i celé firemné tímy sa zapájajú 
dobrovoľne do spoločensky prospešných aktivít, aby vo 
voľnom čase pomohli dobrej veci. Či už je to pomoc sociálne 
odkázaným, deťom či našim seniorom, spoločným menovateľom 
dobrovoľníctva je nadšenie pre dobrú vec a snaha pomôcť. 

dobrovoľníkov z Baumitu
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Zľava: Nandy Nagy, Milan Kovár, Peter Turček, Danko Javorník, Majo Frfühauf, Pali Ulický, Rišo Kuli-
faj, Rasťo Plášek, Tomáš Sepp,  Evka Tomaschová a Danka Čachanová. Ďakujeme, že ste pomohli 
skvelým ľuďom posunúť sa o ďalší krok vpred. O krok, ktorý pre nich veľa znamená.

časť priečok nového centra v Karlovej Vsi. Do 
akcie sa zapojilo 11 kolegov z  Baumitu. Krst-
ným otcom nášho dobrovoľníckeho dňa bol od 
začiatku náš kolega Ferdinand Nagy, regionálny 
obchodný zástupca z Bratislavy, ktorý je nad-
šeným podporovateľom projektu OZ Imobilio už 
dlhší čas. Odbornou oporou tímu boli naši apli-
kační technici Milan Kovár a Peter Turček, ktorí 
majú bohaté praktické skúsenosti, bez ktorých 
by sme sa nezaobišli. Steny sme omietali našou 
skvelou Vápennou tenkovrstvovou omietkou, 
ktorá je ideálnym riešením pre tvárnice z Yton-
gu. Časť tímu miešala omietku, iní naťahovali na 
stenu a naše dámy sa realizovali pri meraní a re-
zaní sklotextilnej výstuže omietok. Dobrovoľníci 
z OZ Imobilo pre nás pripravili okrem srdečné-
ho privítania aj chutné občerstvenie. Celú ak-
ciu koordinovali za Imobilio páni Jozef Griač st. 
spolu so synom Jozefom Griačom ml. a pánom 
Miroslavom Šarišským – hlavným „mediátorom“ 
projektu. Pri práci nechýbala dobrá nálada a ra-
dosť z vykonanej práce. Najdôležitejšie však je, 
že sme Imobiliu pomohli posunúť ich projekt 
o  krôčik ďalej smerom k  dokončeniu. Verím, 
že náš 1. Dobrovoľnícky deň nebol posledným 
a  že sa  stretneme aj pri ďalších zmysluplných 
projektoch v budúcnosti.
Ak vás – našich partnerov či priateľov – myšlien-
ka nášho 1. Dobrovoľníckeho dňa oslovila a ak 
by ste aj vy chceli „priložiť ruku k dielu“, nevá-
hajte a jednoducho nás kontaktujte.
Viac sa o OZ Imobilio dozviete na:
www.imobilio.sk

Ako sme pomohli
Našim cieľom na 1. Dobrovoľníckom dni v Imo-
biliu bolo (ako inak) omietnuť vlastnými silami 
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Vedeli ste, že história súťaží v pomalom fajčení fajky siaha do 
19. storočia, kedy v najväčšej obľube boli v severnom Francúz-
sku, Belgicku a Holandsku? Zo začiatku sa súťažilo o najrýchlej-
šie vyfajčenie fajky, neskôr sa prešlo na výdrž.
Na jeseň sa konal už V. ročník medzinárodnej súťaže v poma-
lom fajčení fajky. Štyroch predošlých ročníkov sa zúčastnilo 139 
súťažiacich, z toho 7 žien, z troch kontinentov a šiestich krajín 
sveta: Slovenska, Česka, Maďarska, Poľska, Maroka a Spoje-
ných štátov amerických. Súťažiaci spolu fajčili tri dni, 9 hodín, 
13 minút a 7 sekúnd. 
Na poslednom ročníku sa zúčastnil aj náš kolega Laco Tonka, 
regionálny zástupca pre oblasť Nové Zámky, ktorý zároveň víťa-
zovi odovzdal putovný pohár Baumit. Viac na www.pipeclub.sk

Baumit na GRAND PRIX SLOVAKIA

V Česko-Slovenskej futbalovej akadémii začali sezónu 2015/2016 už začiatkom 
augusta. Po niekoľkých tréningoch nasledovalo sústredenie v Čechách, kde deti 
odohrali pár kvalitných zápasov. Deti z U11 sa zúčastnili veľkého a veľmi kvalit-
ného dvojdňového turnaja v Opave, kde boli super mužstvá ako Sparta Praha, 
Baník Ostrava, Slovan Bratislava či Admira Viedeň. Aj keď skončili na 15. mieste 
z 20, ich výkon rozhodne nebol na začiatok sezóny zlý. Chýbalo niekoľko hráčov, 
napriek tomu remízovali napríklad s  veľmi silnou Admirou Viedeň (2:2). Chlapci 
z U12 vyhrali svoje zápasy vo Viedni a ukázali zlepšenie, najmä v držaní lopty. Deti 
z U9 a U8 hrali svoj turnaj – Medzinárodný turnaj mládeže s ČSFA v Malackách 
a  skončili na 7. mieste. Herne nesklamali a  so Spartou Praha a Bohemiansom 
Praha hrali vyrovnané partie. Vyhrali aj nad Haladászom Szombathely. Najmladší 
chlapci z U7 a U6 sa zúčastnili mini zápasov v Hodoníne. Viedli si výborne a vyhrali všetky zápasy. K rozbehu sezóny určite za zmienku stojí, že U11 hrá 
dlhodobú súťaž minirepubliky, kde sa stretáva s kvalitnými mužstvami, napríklad so Žilinou, Sláviou Praha, Spartou, Slovanom či Zbrojovkou Brno, nad 
ktorou vyhrali 3:1. „V roku 2016 plánujeme turnaje v Bosne a Hercegovine, Rakúsku, Maďarsku, Nemecku, Poľsku a Česku, ale aj doma na Slovensku. 
Veríme že s Baumitom v srdci budeme rozdávať len radosť a detské oči budú žiariť aj naďalej,“ povedal Ján Kubovič, prezident ČSFA.

S Baumitom v srdci

OZ Ulita sa venuje vzdelávaniu, poradenstvu a voľnočasovým aktivitám detí 
a mladých ľudí zo sídliska Kopčany v Bratislave. Už dlhšie mali zakúpenú 
konštrukciu basketbalového koša, jej stavbu však nemal kto zrealizovať. Ko-
lektív právnikov z advokátskej kancelárie bnt attorneys-at-law, s.r.o. ukázal, 
že nie je silný iba medzi paragrafmi, ale aj s  lopatou. Zabezpečil staveb-
né práce - vyhĺbenie základovej jamy a zabudovanie konštrukcie. My sme 
dodali potrebný stavebný materiál. Spočiatku skeptickí obyvatelia sídliska 
sa postupne pridávali a pomáhali s prácami aj betónovaním a záverečné 
osadenie basketbalovej dosky sa už udialo za výraznej podpory domácich. 
Veríme, že sme aspoň trochou prispeli nielen k skvalitneniu detského ihriska, 
ale tiež k spríjemneniu životného prostredia na sídlisku v Kopčanoch.

„Priamo do koša!“ s Baumitom

Baumit Slovensko 
©
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10. ročník grantového programu Baumit pre aktívnych ľudí. V spolupráci s Centrom 
pre filantropiu chceme pomôcť aktívnym ľudom z celého Slovenska, ktorí chcú prispieť 
k zlepšeniu svojho prostredia priamo v regióne, v ktorom žijú. Sme radi, že prostredníctvom 
grantového programu môžeme pomôcť budovať oporné body v našich mestách či miestach 
už desať rokov. Vidíme, že všetko, čo aj vďaka našej podpore ostáva na verejne prístupných 
priestranstvách, spĺňa predstavy tých, pre ktorých majú tieto body aj inú ako úžitkovú hod-
notu. Často je to hodnota umelecká, estetická, ale aj hodnota symbolická či hodnota presa-
hujúca vieru, tradíciu alebo len dobrý pocit. Sme radi, že sa ľuďom začína páčiť tam, kde žijú.
Jeden výnimočný projekt. Do 10. ročníka programu bolo predložených 119 projektov. 
Špeciálne ocenenie pri príležitosti 10. výročia fungovania grantového programu pre aktív-
nych ľudí získal projekt Združenia záchrany cirkevných pamiatok v Modre. Združenie od 
roku 2010 pomáha rekonštruovať gotický kostol sv. Jána Krstiteľa v Modre. Postupne bola 

vymenená krytina na celej streche, cca 900 m2, zrealizovaná nová dažďová kanalizácia, odstránené deštruované omietky, odizolovaná celá stavba po 
obvode. Pamiatka je tak chránená pred dažďom, pred spodnou vodou aj nadmerným navlhnutím. Veľkým prekvapením sú novoobjavené stredoveké 
fresky na stenách kostola. Cieľom projektu je tieto fresky celoplošne odkryť a zreštaurovať. Viac na www.tusanampacituchcemezit.sk

„Tu sa nám páči, tu chceme žiť“

Európska asociácia pre tepelnoizolačné systémy EAE zorganizovala po tretí raz ETICS Fo-
rum. Medzinárodná konferencia pre špecialistov v oblasti zatepľovania budov sa uskutočnila 
12. októbra 2015 v Miláne. Nechýbali ani zástupcovia Baumitu, ktorý je lídrom v segmente za-
tepľovania na slovenskom trhu. Aj tohtoročné tretie fórum nadväzovalo obsahovo na predchá-
dzajúce dva ročníky tohto vrcholného odborného podujatia. Účastníci konferencie boli z radov 
akademických pracovníkov, politikov, architektov, výrobcov tepelnoizolačných systémov, ako aj 
realizačných spoločností z rôznych európskych krajín. Fórum prinieslo prehľad na trhu tepelno-
izolačných systémov v Európe. Osobitná pozornosť bola venovaná otázkam požiarnej bezpeč-
nosti a legislatívnym zmenám v tejto oblasti. V centre pozornosti bola aj štandardizácia postupov 
pri zatepľovaní na európskej úrovni. Jednou z ťažiskových tém bola aj otázka životnosti tepelno-
izolačných systémov a ich recyklácie z pohľadu trvalo udržateľného rozvoja. Na tohtoročnom fóre 
bola tiež predstavená nová „Európska príručka úspory energie 2015“ (European Energy Saving 
Guide 2015). Účastníkov Baumitu zaujala zvlášť sekcia ETICS&Design, ktorá sa venovala mož-
nostiam a novým trendom v architektonickom stvárnení zateplených fasád v kombinácii s inými 
materiálmi. Táto oblasť je jednou z priorít posledných rokov aj u nás na Slovensku, kde ponúkame 
architektom a realizátorom produktový DesignLife s neobmedzenými možnosťami kreatívneho 
stvárnenia zateplených fasád. Viac informácii o ETICS fóre nájdete aj na: www.ea-etics.eu.

Baumit na ETICS Fóre v Miláne

Jesenné hmly, vlhké a  chladné počasie – obdobie ako stvorené pre chrípky a  prechladnutia. Zvý-
šený prísun vitamínov je jednou z  možných prevencií ako toto obdobie preklenúť. U  nás v  Baumi-
te sa z  myšlienky stala tradícia a  tento rok to už bolo presne desať rokov, čo sme s  príchodom je-
senných dní zabezpečili pre našich zamestnancov chutné a zdravé jabĺčka. Mohli ich nájsť všade: 
na recepcii, v  kanceláriách, na chodbách, vo výrobe i  na odbyte. A  ľudia ich jedli. Niektorí si ich vyčisti-
li, iní ich chrúmali, lebo boli chutné, chrumkavé, šťavnaté a zdravé. Už teraz sa tešíme na budúcu jeseň 
a 11. ročník akcie „Jablká pre zdravie“. Presne v duchu mierne pozmeneného slovenského príslovia: „V zdra-
vom Baumite zdraví ľudia“.

Baumit pre zdravie

Novinky
zo sveta Baumitu
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V minulom roku sa skupina nadšencov rekreač- 
ného behu zo slovenského Baumitu rozhodla 
zúčastniť na podujatí, ktoré organizuje mater-
ská firma v Rakúsku. Behu prekrásnym údolím 
riečky Piesting s cieľom priamo v rakúskom vý-
robnom závode sa zúčastnilo 8 pretekárov.
V tomto ročníku, ktorý bol celkovo už štrnásty 
v poradí, sa na štart postavilo 16 pretekárov zo 
Slovenska. Z  toho takmer polovicu tvorili naši 
zamestnanci a ostatní boli z radov zákazníkov 
a priateľov veľkej rodiny Baumit na Slovensku. 

V  troch disciplínach – polmaratón, 10 km 
a 5 km – celkovo vyštartovalo viac ako 1100 
pretekárov. Približne 40 percent žien predstavo-
valo v doterajšej histórii nevídaný rekord.
Baumit Slovensko reprezentovali hneď tri ženy 
– Zuzka Vondrysková, ktorá odbehla polmara-
tón, Gabika Maninová, ktorá 10 km trať odbeh-
la spolu so svojím 16-ročným synom Samue-
lom, a Jana Hudecová na 5 km trati.
Na štart polmaratónu sa okrem Zuzky postavi-
li jej manžel Mário Vondryska, Mário Jakúbek, 
Daniel Horňák, Robert Manina, Boris Plášek 
a Ivan Gašparovič. 
Najlepšie dobehol Mário Jakúbek, ktorý obsadil 
12. miesto s výborným časom 1:22:23. Mário 
začal pravidelne behávať pred tromi rokmi ako 
35-ročný. Po roku sa postavil na štart maratónu 
a o rok neskôr zvládol svoju prvú stovku na ul-
tramaratóne. V tomto roku dokonca spolu s Mi-
kulášom Kérim vyhral Štefánik Trail - 144 km 
ultramaratón z Brezovej pod Bradlom do Brati-
slavy, ktorý sa beží po vyznačených turistických 
trasách hrebeňom Malých Karpát.
Veľkú odvahu ukázal aj Daniel Horňák, jeho 
spoločník vo firme na zatepľovanie, pretože ab-
solvoval svoj prvý pretek v živote, a to hneď na 
21,1 km trati.

Baumit Piestingtallauf 2015

Na štarte 10 km trati sa okrem Gabiky Mani-
novej a  jej syna postavili Peter Puškáč, Peter 
Zajíc a Rasťo Plášek. Prvý z dvojice Petrov, Pe-
ter Puškáč, pravidelne beháva, ale druhý, Peter 
Zajíc, to zobral ako osobnú výzvu a podobne 
ako Dano Horňák odbehol svoju prvú desiatku. 
Na 5 km trati sa vedľa Jany Hudecovej postavili 
Adrián Slíž spolu s Marekom Bilančíkom a naj-
starší bežec slovenského Baumitu Bohumil 
Plášek, ktorý v septembri oslávil 75 rokov. 
V mladosti hrával futbal. Keď prestal, zistil, že 
mu chýba pohyb. Skúsil beh, ktorý ho tak chy-
til, že pravidelne behával až do sedemdesiat-
ky. Pôvodne chcel len povzbudzovať svojich 

Horný rad zľava: Marek Bilančík, Mário Jakúbek, Peter Zajíc, Ivo Gašparovič, Boris Plášek, Zuzana 
Vondrysková, Bohumil Plášek, Robert Manina, Adrián Slíž, Peter Puškáč, Daniel Horňák; dole: 
Rastislav Plášek, Mário Vondryska

„BE FIT with bauMit “

dvoch synov Rasťa a Borisa, ale po príchode 
do miesta pretekov sa rozhodol bežať najkratšiu 
5 km trať.
Detskú kategóriu reprezentoval na 1000 m 
trati Tobiáš Manina a vo svojej kategórii chlap-
ci do 12 rokov skončil na 1. mieste. Celkové 
12. miesto spomedzi 300 malých pretekárov je 
pre neho určite veľkým úspechom.

Dobré umiestnenie či víťazstvo však neboli 
hlavným motívom bežcov zo slovenského Bau-
mitu. Vďaka výbornej organizácii a  dobrému 
počasiu ostanú každému účastníkovi príjemné 
spomienky.
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V športe platí, že je oveľa ťažšie dobré umiest-
nenie obhájiť, ako ho získať prvýkrát. Tím spo-
ločnosti Baumit si povedal, že svoje minulo-
ročné tretie miesto nielen obháji, ale aj zlepší. 
A podarilo sa mu to dokonale. Stal sa víťazom 
siedmeho ročníka  Building Industry Football 
Challenge 2015.
Nebolo to ale vôbec jednoduché, veď nechý-
balo veľa a mohol skončiť až na 9. mieste. Po 
úvodnom víťazstve 3:0 totiž zaspal na vavrínoch, 
prišla séria prehier a hoci potom zapol, do štvrť-
finále sa prebojoval až na poslednú chvíľu vďa-
ka víťazstvu v poslednom zápase skupinovej 
fázy. To neplatilo o suverénnom víťazovi skupiny, 
v ktorej Baumit hral, spoločnosti Váhostav-SK. 
Reprezentanti zo Žiliny prešli svojou skupinou 
ako nôž maslom a so skóre 15:1 vyhrali všetky 
zápasy. Iba raz, práve s Váhostavom, prehral 
Holcim, ktorý rovnako bez problémov postupo-
val ďalej. Darilo sa aj Doprastavu. Vyhral všetky 
zápasy s impozantným skóre 14:0. Potom však 
prišli zradné zápasy play-off a Doprastav narazil 
práve na Baumit. Napriek tomu, že v základnej 
skupine nedostali hráči v tmavomodrých dre-
soch ani gól, od Baumitu to boli rovno tri a hoci 
jeden sami strelili, napokon sa po prvej prehre na 
turnaji lúčili. Spolu s Baumitom postupovali ďalej 
Holcim, Váhostav a Skanska SK.

Nezastaviteľný Baumit
V semifinále najskôr Baumit narazil na Holcim. 
S týmto súperom prehral v základnej skupine 

Siedmy ročník BIFC pre Baumit

0:1, no na play-off nastúpil maximálne skonso-
lidovaný a po vyradení Doprastavu sa postaral 
o ďalšie prekvapenie a po víťazstve 3:1 sa do-
stal až do finále. V ňom mu robil sparinga výbor-
ne hrajúci Váhostav, ktorý vyradil Skansku 1:0 
a stále platilo, že na turnaji dostal v siedmich 
zápasoch len gól. Do finále teda nastupoval ako 
favorit, no Baumit bol v sobotu poobede neza-
staviteľný. Po dvoch góloch sa ujal vedenia 2:0 
a keďže Žilinčania výsledok už len skorigovali, 
hráči Baumitu sa mohli tešiť z titulu.

Aj v tomto roku sa stretli stavbárske tímy na pre-
stížnom futbalovom turnaji vydavateľstva Jaga. 
Turnaj otvoril moderátor Slávo Jurko spolu s or-
ganizátorom Petrom Halászom, riaditeľom vyda-
vateľstva JAGA. Do turnaja sa zapojili silné tímy 
spoločností Baumit, Dopravoprojekt, KM Beta, 
Knauf Insulation, Porfix, Strabag i tímy Ústavu 
stavebnej ekonomiky a vydavateľstva JAGA. 
Mužstvá boli rozdelené do dvoch skupín, z kaž-
dej skupiny neskôr postúpili do bojov o prven-
stvo tí najlepší. Víťazstvo si odnieslo družstvo 
Baumit, druhé bolo družstvo Porfix a na treťom 
mieste sa umiestnil tím nováčikov Slovenskej ko-
mory stavebných inžinierov. Baumit tak dokázal 
svoje kvality nielen na fasáde, ale aj na trávniku. 
Víťazom srdečne blahoželáme.

Športové zápasenie vystriedala zábava
Na večernej afterparty už bola rivalita zabudnutá. 
Baumit zdravil z pódia svojich kamarátov z Holci-
mu, Holcim oslavoval svojho najlepšieho branká-
ra turnaja, ktorý v zápase o tretie miesto chytil tri 
(!) penalty, OHL ŽS SK sa tešil z titulu pre najlepší 
fanklub a zábava mohla začať. Potvrdilo sa, že 
na turnaji sa schádza partia skvelých ľudí, ktorí 
nemiešajú biznis so športom a zábavou a vedia 
sa skvele baviť. A to je určite výborný základ aj 
pre ďalšie ročníky, na ktoré sa účastníci siedmej 
edície podľa vlastných slov už teraz tešia.

Baumit víťazom Jaga cup 2015
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Daniela Čachanová:
„Ako ‚Baumiťáčke‘ mi už ťahá na dvadsiatku, 
ale vôbec mi to tak nepripadá! Mám pocit, ako 
by som do Baumitu nastúpila iba nedávno. Až 
nekonečné množstvo spomienok ma uvedie 
do reality, že som tu už plných 19 rokov! Je 
nemožné zabudnúť na milých kolegov, ktorí sa 
ma v začiatkoch ujali a zasvätili do tajov staveb-
níctva. Aby som bola v ‚obraze‘, doma po ve-
čeroch som študovala cenník, no vtedy mal iba 
20 strán. Čoto o stavebníctve už viem a s mno-
hými kolegami ‚bojujeme‘ naďalej spoločne. 
Ak sa zamyslím nad všetkým, môžem kľudne 
povedať, že ma moja práca na marketingu 
neprestala baviť ani po tak dlhej dobe, práve 
naopak. Vždy sa teším na nové výzvy, ktoré 
obohacujú moje myslenie, konanie a držia ma 
stále aktívnou. Vážim si moje osobné kontak-
ty s kolegami a našimi obchodnými partnermi, 
ktoré sú priam nadštandardné. Na rôznych 
akciách sme prežili  krásne zážitky a naše pria-
teľstvá pretrvávajú. Jednoducho, nemenila by 
som! V  spomienkach sa mi vynárajú mnohé 
situácie a udalosti prežité v  Baumite, je toho 
naozaj veľmi veľa a vydalo by to na špeciálne 
vydanie Baumit Magazínu. 
Možno to vyznieva, že celý čas trávim v práci 
a venujem jej všetok čas, ale nie je tomu tak. 
Vždy si nájdem čas na svoje aktívne koníčky 
- cyklistiku, turistiku, poznávacie zájazdy, bež-
ky, lyže, a, samozrejme, nemôžem pozabudnúť 
na záujem o módu a jej trendy! Poznám krásne 
zákutia mnohých cyklotrás, napr. trasy okolo 
Bodamského jazera, Balatonu, rakúskych ja-

hožníku. V Baumite som našiel dobrý kolektív 
a aj perspektívne zamestnanie. Voľný čas naj-
radšej trávim v  prírode. Keďže som poľovník, 
baví ma starostlivosť o zver, zakrmovanie, po-
striežka, poľovanie. Okrem toho rád pracujem 
v  záhrade a okolo domu. Mám aj svoj traktor 
a starám sa o zdedený dom na samote v Húští. 
Na konci roka sa teším na prežitie voľných dní 
s rodinou a tiež na obľúbené poľovačky.“

Jana Ťapáková:
„Do Baumitu som nastúpila v  roku 1997 ako 
telefonistka-spojovateľka. Mojou spriaznenou 
dušou bola od začiatku vtedajšia asistentka 
riaditeľa Henrieta Raučinová-Gsandtner, ktorá 
je doteraz mojou veľmi dobrou priateľkou. Po 
tri a  pol roku som nastúpila na materskú do-
volenku, ktorá sa mi trošku predĺžila. Po šies-
tich rokoch som sa do Baumitu vrátila - už na 
ekonomické oddelenie – na pozíciu fakturantky, 
ktorú som po vyše piatich rokoch vymenila za 
pozíciu účtovníčky. Som vydatá, mám perfekt-
ného manžela a tri super deti  - 24-ročného Ja-
kuba, 22-ročnú Kristínku a  15-ročnú Larinku. 
Keďže som sa od detstva venovala ľudovému 
tancu, táto láska mi zostala a doteraz sa mu vo 
svojom voľnom čase venujem. Najvzácnejšie 
chvíle sú pre mňa tie, ktoré trávim s mojou naj-
bližšou rodinou, či už na letných dovolenkách, 
alebo počas víkendov na chalupe.  Vždy som 
sa v Baumite cítila dobre a príjemne nielen pre-
to, že mi Baumit ponúka prácu, ktorá ma baví, 
ale stretla som tu ľudí, ktorí sa z kolegov preta-
vili na blízkych priateľov.“

zier a ďalších zaujímavých miest. Mnohé mám 
vo výhľade, tak verím, že sa tam raz dosta-
nem. Zrejme budem musieť znížiť objem práce 
v našej veľkej okrasnej záhrade. 
Milí moji, keďže sa blíži čas vianočný, prajem 
všetkým krásne a pokojné sviatky, veľa poho-
dy v kruhu rodiny a, samozrejme, veľa darče-
kov!“

Alena Míšaná:
„Začiatky v  Baumite, no, už je to 18 rokov. 
Prijímal ma Jozef Badžgoň a  Helenka Divia-
ková s  Blankou Studeničovou ma zaúčali na 
expedícii v Rohožníku, ešte vtedy v kancelárii 
na velíne. Jozefovi ďakujem za dôveru a diev-
čatám za trpezlivosť. Za tých 18 rokov boli, tak 
ako to už v  živote chodí,  pekné chvíle aj tie 
horšie. Veľmi oceňujem, že Baumit je stabilná 
firma. Verím, že to tak bude aj naďalej a za pár 
rokov oslávime ďalšie okrúhle výročie. Po práci 
rada trávim čas v prírode. Túlanie po Malých 
Karpatoch - v zime na bežkách, na jar a v lete 
len tak s batohom, na jeseň s košíkom plným 
dubákov. S pár kamarátmi sme začali chodiť 
na bosé túry. Je to fajn. Odporúčam. Všetkým 
Baumiťákom prajem príjemné vianočné sviat-
ky.“

Dušan Jurík:
„V Baumite som začínal ako fóliovač a časom 
som prestúpil na pozíciu vodiča vysokozdviž-
ného vozíka. Na prvé dni v práci si spomínam 
v dobrom, ujal sa ma Peter Škrabák, ktorý ma 
zaúčal do práce vo výrobnom závode v Ro-

Slová známej pesničky si tento rok v Baumite zaspievali 
hneď niekoľkí z našich kolegov. Niektorí z nich si pri
tomto okrúhlom životnom jubileu s nami zaspomínali
na svoje začiatky v Baumite, kde mimochodom strávili,
ako sa hovorí, „svoje najlepšie roky“, a poodhalili pre vás
aj čo-to zo svojho súkromia.

„cOže je tO 50-ka...“ˇ

493_15 magazín pre našich partnerov a priateľov

Zuzana Vondrysková:
„Môj prvý deň v  Baumite začal sériou milých 
prekvapení: srdečné privítanie už na vrátnici, 
menovka pri dverách môjho nového praco-
viska, kytica a  za ňou nastúpení najbližší ko-
legovia. Baumit mi daroval manžela novým 
spôsobom. Máme na seba viac času. Spolu 
cestujeme do práce a z práce, spolu obeduje-
me. Máme viac času na osobné rozhovory, čo 
nám predtým veľmi chýbalo.
Mám radosť, keď sa utrhnem z kolotoča kaž-
dodenných povinností a idem si zabehať. To je 
pre mňa úžasný relax. Tiež rada trávim s man-
želom tzv. manželský čas, keď ideme spolu 
len sami dvaja na víkend do pekného hotela 
s wellnessom a  tam dobijeme baterky. V  lete 
sme boli s deťmi na peknej dovolenke v  juž-
nom Taliansku pri Sorrente. Užili sme si dosýta 
hlavne nášho syna Adama, ktorý je z  domu 
už piaty rok (vstúpil do rehole) a teraz študuje 
v  Ríme. Adrenalínovým zážitkom bolo parko-
vanie na taliansky spôsob. Na parkovisku sme 
museli nechať auto aj s kľúčom v zapaľovaní. 
Auto bolo z  požičovne – 9-miestny zánovný 
Ford Transit -, tak nám nebolo všetko jedno, 
ale po 3 hodinách sme si ho s  radosťou na-
šli na parkovisku. Teším sa na koncoročné dni 
voľna, keď si budeme s deťmi vychutnávať ro-
dinnú pohodu pri rozhovoroch, spoločenských 
hrách, hodnotnom filme a  horúcom bylinko-
vom čaji.“

Peter Sziráczki:
„Môj prvý deň v Baumite začal na autobusovej 
stanici Mlynské Nivy. Vyzdvihol ma Peter Vaniš, 
s ktorým som hneď prvý deň cestoval na ško-
lenie do mestečka Puchberg am Schneeberg 
blízko Wopfingu. Už po prvých dňoch som 
zistil, že moje rozhodnutie pracovať v Baumi-
te bolo dobré. Nový a mladý tím ľudí na mňa 
zapôsobil. Cítil som, že sa tu bude diať niečo 
prevratné, a aj to tak bolo. Zavádzali sme pro-
dukty, o  ktorých v  našich končinách málokto 
počul. Začali sme vytvárať trh s  dovtedy ne-
známym. Každý nový produkt prinášal nové 
vedomosti a  zároveň obrovské odhodlanie 
odovzdať tieto znalosti postupne sa rozras-
tajúcemu počtu našich zákazníkov. Vo veľ-
mi krátkom čase  sme s  väčšinou zákazníkov 
boli už nielen obchodní partneri, ale i priatelia. 
V  Baumite som sa skrátka stal ‚zasväteným‘ 
stavbárom. V  súčasnej práci ma najviac teší, 
keď niekto z môjho tímu príde s novou, nezvy-
čajnou myšlienkou, návrhom. To ma posúva 
vpred a dáva nové pracovné inšpirácie. 

Svet, v  ktorom žijem, je niekedy plný stresu, 
uvoľňuje ma však šport, hlavne volejbal. Fut-
balu sa venujem už len ako divák. Kolegovia 
vedia, že dlhé roky fandím Bayernu Mníchov 
a pri  príležitosti môjho okrúhleho jubilea mi 
dokonca darovali originálny dres s mojím me-
nom a číslom 12.  V poslednom čase ma tiež 
nadchýna nové hobby - varenie. Moje úspechy 
v  tejto oblasti sú zatiaľ otázne, ale podpora 
mojich stravníkov ma rozhodne motivuje. Už 
teraz sa teším na vianočné sviatky, počas kto-
rých mám v pláne servírovať mojej veľkej koz-
mopolitnej rodine tradičné vianočné pochúťky 
zo Žitného ostrova.“

Miroslav Turský:
„V Baumite pracujem od začiatku, keď štarto-
val výrobný závod v  Lietavskej Lúčke. Práca 
v Baumite je zaujímava, spoznal som nových 
ľudí, zúčastnil som sa aj na niekoľkých príjem-
ných firemných akciách. Baumitu ale vďačím 
hlavne za stabilné pracovné miesto. Vďaka 

tomu si môžem okrem bežných potrieb dopriať 
aj niečo navyše. Dovolenka pri mori poteší, ja 
však dávam prednosť opekačkám v  prírode 
s  mojimi dvoma synmi. Mojím koníčkom vo 
voľnom čase je cyklistika. Blíži sa koniec roka 
a ako ostatní teším sa aj ja. S koncom roka sa 
spája jedna príjemná akcia - firemná vianočná 
večera. Potom príde niekoľko dní voľna, počas 
ktorých treba dobiť energiu, ale hlavne Vianoce 
s blízkymi. To je relax na nezaplatenie.“

všetkým oslávencom ešte raz
srdečne blahoželáme a prajeme im
veľa radosti v práci aj osobnom živote!

redakcia Baumit magazinu
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Text:
Patrick Španko  

Foto:
archív autora

Tohtoročné Bratislavské jazzové dni sa niesli v podobnom 
duchu ako v posledných rokoch. Dramaturgia z pera Petra 
Lipu priniesla priaznivcom jazzovej hudby rokmi osvedčený 
mix slovenských skupín, vystupujúcich prípadne so 
zahraničnými hosťami z európskych a amerických formácií.

Dramaturgia BJD si plní aj akýsi sen z rokov mi-
nulých, keď na náš najväčší jazzový festival po-
zýva jazz-rockové a fusion hviezdy z 80-tych a 
90-tych rokov. Tento rok to boli vynikajúci kanad-
ský basgitarista Alain Caron, ktorý kedysi hviezdil 
so skupinou Uzeb a americká formácia Fourplay, 
ktorá tento rok oslavuje už 25 rokov fungovania 
v rovnakom zložení. Ich melodický fusion music 
je však po resuscitácii prekvapivo svieži a rozdá-
va vôkol seba kyslík (na rozdiel od albumov z éry 
GRP vydavateľstva). 
Prekvapivo nositeľom najprogresívnejšieho jaz-
zu nielen na festivale, ale aj v minulých rokoch 
sú formácie, ktoré sa na festival dostávajú pro-
stredníctvom „kultúrnych inštitútov“ daných kra-
jín. Tento rok sme tu mali zástupcov Francúzska 
(Stepane Korecki Quartet) a Talianska (Luca 
Ciarla Quartet), ktorí zaujali nielen svojím inštru-
mentálnym zložením kapiel (akordeón, husle), ale 
tiež hudbou, ktorá síce nie je ľúbivá pre široké 
publikum, ale je robená priamo zo srdca.
Zo slovenských interpretov neprekvapil Juraj 
Griglák s americkým bubeníkom Poogie Bellom. 
Gitarista Andreas Varady sa naďalej úspešne 
zbavuje nánosov veľkých vzorov a kráča čoraz 
istejšie svojou vlastnou cestou a Groove Hub sa 
tlačí do popredia energickým fusion pre mladšiu 
generáciu. Chvályhodným počinom je už po pia-

Bratislavské
jazzové dni 2015

ty raz zorganizované Pódium mladých talentov, 
kde súťažilo 6 slovenských formácií a nádejí slo-
venského jazzu o možnosť otvárať budúci ročník 
BJD na hlavnom pódiu.
Z amerických hviezd zaujal jednoznačne spe-
vák Gregory Porter svojím zamatovým altom 
a obrovskou charizmou, trio bubeníka Jeff Ballar-
da prinieslo iba v triu strhujúcu ukážku empatie, 
akustického jazzu a striedmeho použitia „krabi-
čiek“. 

Snarky Puppy
Vrcholom festivalu bolo jednoznačne zoskupe-
nie Snarky Puppy, ktoré vedie skladateľ, aranžér 
a basgitarista v  jednej osobe Michael League. 
Snarky Pouppy je kolektív až 40 hudobníkov, 
na BJD sme ich počuli „iba“ ôsmich. Táto for-
mácia doteraz nahrala za 10 rokov existencie až 
10 albumov, ale senzáciou jazzových pódií je iba 
posledné 3 roky.  Od prvého momentu zaujala 
táto brooklynská zostava kombinujúca fusion 
jazz s funkom a R&B svojím vynikajúcim zvukom 
a  sviežimi melodickými aranžmánmi. Nekom-
promisný koncept jednoducho vie nielen zaujať, 
ale i strhnúť publikum od prvých tónov na svoju 
stranu. Kapela mala výborne vystavanú pódiovú 
show, v ktorej striedala potenciál svojho nástro-
jového obsadenia. www.skjazz.sk
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Text:
Beáta Badiarová,

Baumit Slovensko  
Foto:

archív Jaroslava Žídeka

Pán Žídek, aké boli vaše začiatky? Aký ži-
votný príbeh stál za tým, že ste si vybrali 
túto gastronomickú cestu? Vedeli ste, ako 
sa hovorí „už od mala“, čím chcete byť?
Pokiaľ mi pamäť dobre slúži, prvý moment, 
kedy ma napadlo byť kuchárom, bol približne 
v piatej triede základnej školy. Od toho času ma 
to už nepustilo. Začiatky v kuchyni mal ťažké asi 
každý, ja som však ešte v rannom kuchárskom 
veku mal šťastie na šéfov, a preto som pri varení 
ostal a dodnes ma varenie baví. 

Nedávno to boli tri roky, čo ste začali 
pôsobiť v  reštaurácii Albrecht v  rovno-
mennom päťhviezdičkovom hoteli. Vaším 
cieľom bolo nasledovať trend tradičných 
rodinných reštaurácií, kde majiteľ pozná 
svojich hostí a sám sa o nich aj stará. Po-
darilo sa vám naplniť túto víziu? Poznáte 
svojich hostí?
Albrecht je veľmi špecifické miesto. Má svoj-
ho ducha a myslím si, že sa v  jeho atmosfére 

ľudia cítia dobre. Väčšinu svojich hostí poznám 
osobne, ale nefungujem tak, že by som kaž-
dého zvlášť vítal a s každým sa rozlúčil. Na to, 
bohužiaľ, nemám čas, pretože som v  kuchyni 
a pripravujem jedlá. Musel som sa rozhodnúť 
pre jeden variant - ukazovať sa v  reštaurácii 
a s každým prehodiť pár milých slov alebo variť. 
Zvolil som druhý variant a kto so mnou chce pár 
slov prehodiť, tak si ma zavolá a môžeme spolu 
poklábosiť. 

Čo sa týka menu, ktoré pripravujete, aké 
je? Pracujete prevažne so surovinami od 
slovenských alebo zahraničných výrobcov? 
Aké jedlá preferujete?
Menu je moje. Varím jedla, ktoré mi chutia, 
a snažím sa ich aj pekne prezentovať, ale dôraz 
kladieme hlavne na chuť. Stály jedálny lístok je 
zložený z našich ikonických jedál a zo surovín, 
ktoré sú celoročne dostupné. Sezónnosť za-
istíme tým, že máme v  reštaurácii tabulu, kde 
máme ponuku sezónnych produktov. Na tabuli 

Jaroslav Žídek patrí medzi top šéfkuchárov na Slovensku. Na 
svojom konte má niekoľko titulov Šéfkuchár roka v hodnotení 
bedekra Gurmán a pravidelne sa umiestňoval medzi Top 10 
šéfkuchármi Trend Top reštaurácie a hotely. Dnes pôsobí 
v reštaurácii Albrecht v rovnomennom hoteli v Bratislave. Ako 
kuchár či šéfkuchár pôsobil vo viacerých krajinách – Česko, 
Švédsko, Dánsko, Nórsko, Anglicko, Taliansko, Francúzsko, 
Španielsko. Niekoľko rokov pôsobil v reštaurácii Camouflage 
v Erdödyho paláci na Ventúrskej ulici, ktorá získala viacero ocenení.

Jaroslav Žídek
Ani šéfkuchár 
nemá recept
na všetko!

533_15 magazín pre našich partnerov a priateľov
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a pod. Takýchto vecí je viac, už s  tým ale ne-
bojujem. S  radosťou sa pozriem, čo varia na-
ozajstné špičky vo svojom remesle, ale ďalej si 
varím svoje a je mi v podstate jedno, čo varia 
ostatní. 

Nestačí byť „iba“ výborným kuchárom, 
rovnako dôležité je, aby o  vás ľudia ve-
deli. Okrem niekoľkých kníh (Šéfkuchár 
v paláci) ste divákov sprevádzali televízny-
mi programami (Áno šéfe!, Nebíčko v pa-
puľke), ktoré sa zaoberajú gastronómiou. 
Ako sa dnes pozeráte na túto časť vašej 
práce?
Marketing a public relations sú dnes potrebné 
všade, bez toho to veľmi nejde. Pokiaľ máte za 
sebou aj televíznu medializáciu, je to už ale iná 
trieda. Tam už sa trochu mieša. Ľudia sa na vás 
prídu pozrieť, to je tá dobrá stránka, ale majú 
na vás úplne iný meter a neodpustia vám žiadny 
prešľap. Všetko vám dajú náležite okázalo naja-
vo. S odstupom času sa na to pozerám tak, že 
fajn, ale opatrne s nadšením. Každá minca má 
dve strany a strata súkromia sa nedá v dnešnej 
dobe ničím nahradiť. 

Mohlo by sa zdať, že šéfkuchár má recept 
na všetko. Je to naozaj tak?

Nie, absolútne nie. Veľa ľudí to odo mňa očaká-
va, ale ja na všetko recept určite nemám a kto 
tvrdí, že áno, klame. 

Pán Žídek, môžete našim čitateľom veno-
vať niektoré z vašich obľúbených receptov?
Každý odo mňa chce nejaký obľúbený recept, 
ale ja nemám obľúbené recepty a  varím inak 
doma a inak v práci. Jedlá, ktoré ma zosobňujú 
v  práci, si doma nikdy neuvaríte pre ich tech-
nologickú a časovú náročnosť a jedlá, ktoré ma 
zosobňujú doma, tými sa ako profesionál nepre-
zentujem v médiách. Veľa mojich receptov mô-
žete nájst na www.nebickovpapulke.sk.

máme jedlá, ktoré sú zložené prevažne z pro-
duktov slovenských, maďarských, rakúskych 
a českých farmárov. Jedálny lístok sa však na 
tom postaviť nedá, a tak využívame aj zahranič-
né produkty od overených dodávateľov. Nepre-
ferujem žiadne jedlá, mám rád dobre uvarené 
jedlo. V poslednom čase sa nad sebou opäť za-
mýšľam a razantne mením pohľad na zeleninu. 
Myslím si, že sa jej nedáva veľa priestoru a to sa 
teraz v našej reštaurácii bude razantne meniť. 

Máte nejaký kuchársky vzor? Kde čerpáte 
inšpiráciu?
Mal som veľa vzorov, keď som bol „malý“ chla-
pec, ale dnes už to veľmi neriešim. Mám veľmi 
rád Gordona (Gordon James Ramsay) pre jeho 
všestrannosť, ale dnes sa už len tak pozriem, 
čo sa varí vo svete, no ďalej si varím to, čo ma 
baví, a to, čo mi chutí. Myslím si, že na Slo-
vensku ešte nie je veľa hostí, ktorí sú ochotní 
akceptovať pravidlá top svetových reštaurácii, 
a tak radšej ostávam u toho svojho osvedče-
ného. Tu u nás si ľudia ešte nezvykli, že keď sa 
ide do reštaurácie, je potrebné si urobiť rezer-
váciu, nieto, aby si museli dopredu rezervovať 
menu a dokonca zaň dopredu zaplatiť. Alebo, 
že ponuka reštaurácie je menu a mimo menu sa 
nič iného nepodáva a zloženie jedál sa nemení 

Škola varenia so zákazníkmi firmy Baumit.
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RECEPT:
jarOslaV 

žídek

pstruh: 600 g (2 kusy) pstruha dúhového 

zmes na marinovanie:
■ 50 g hrubozrnnej soli (fleur de sal)
■ 50 g kryštálového cukru ■ citrónová kôra
z dvoch pomarančov ■ červené korenie
■ drvené horčicové semienka

rybu vykostíme a pripravíme filety. zmes 
nasypeme na tanier alebo tácku a na zmes 
položíme rybu mäsom na zmes. prikryjeme 
potravinárskou fóliou, odložíme do 
chladničky a marinujeme 2 hodiny. potom 
rybu opláchneme v ľadovej vode a osušíme. 
Filety vložíme do vákuovacieho sáčku 
a zavákuujeme. pripravíme si vodný kúpeľ 
s teplotou 39°c a v sáčku varíme 20 minút. 
následne rybu okamžite schladíme vo vode 
s ľadom.

horčicová omáčka:
■ 2 lyžice dijonskej horčice ■ 2 lyžice medu 
z malinových kvetov ■ citrón – podľa chuti

všetko zmiešame a dôkladne premiešame.
odložíme do chladničky. 

horčicový jogurt:
■ 200 g gréckeho jogurtu ■ 1 ČL dijonskej 
horčice ■ 1 ČL palmového cukru alebo
medu (podľa chuti) ■ 1 ČL  krémového
chrenu ■ 1 ČL citrónovej šťavy ■ čerstvý 
kôpor ■ soľ
zmiešame všetky ingrediencie spolu, pridáme 
jogurt, dochutíme a nakoniec pridáme kôpor.

uhorky: Uhorky očistíme, nakrájame na 
hranolčeky, ochutíme jablkovým octom, 
cukrom, olivovým olejom a pridáme stonky
z kôpru. Dôkladne premiešame a odložíme
do nádoby s uzáverom. necháme v chladničke 
marinovať cca 3 hodiny. 

uhorkovo-cibulové želé:
1. vrstva: ■ 150 g čerstvej uhorkovej šťavy
■ 1,5 plátku želatíny ■ 0,5 gr agar 
Želatínu namočíme do studenej vody

a necháme napučať. Uhorkovú šťavu 
zmiešame s agarom a privedieme do varu. 
potom odstavíme a pridáme namočenú
a vymačkanú želatínu a precedíme. 
Dochutíme soľou a korením a prelejeme 
do pripravených formičiek a necháme 
vychladnúť.

2. vrstva: ■ 25 g mlieka ■ 35 g cibuľového
krému (povaríme 50 g smotany a 25 g cibule
a rozmixujeme) ■ 1 plátok želatíny
■ 0,5 g agar 
Želatínu namočíme do studenej vody 
a necháme napučať. mlieko zmiešame 
s cibuľovým krémom a agarom
a privedieme do varu. odstavíme z ohňa
a pridáme namočenú a vymačkanú želatínu 
a precedíme. Dochutíme soľou a korením 
a nalejeme na uhorkové želé a necháme 
vychladnúť.

Dobrú chuť!

MARINOVANý PSTRUH S CHRENOM,
KAVIáROM Z LOSOSOVITéHO PSTRUHA A UHORKOU
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Kto má 
najkrajšiu fasádu v Európe?
Baumit predstaví najlepšie projekty rokov 2014 a 2015
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Štruktúra podporuje dizajn
Baumit Life Challenge je prestížna súťaž o najkrajšiu fasádu v Európe. Víťazom 1. ročníka súťaže, ktorý 
sa konal vo Viedni, sa stalo Španielsko. Baumit Španielsko tak bude hostiteľom 2. ročníka tejto súťaže 
2. júna 2016 v Madride.

Ešte je čas! Využite možnosť a prihláste sa so svojimi projektmi do našej súťaže! Keď sa vaša fasáda 
dostane na zoznam do niektorej zo 6 súťažných kategórií, budete čestným hosťom Baumitu na slávnostnom 
galavečere v Madride. Zažijete úžasný víkend v Španielsku a už teraz môžete snívať s ostatnými európskymi 
súťažiacimi o víťazstve.

Súťaž Baumit Life Challenge je vyhlásená v nasledujúcich 6 kategóriách:

Nenechajte si ujsť príležitosť a navštívte našu webovú stránku challenge.baumit.com!

Baumit 
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1. Rodinný dom
2. Bytový dom
3. Nebytová stavba

4. Zateplený objekt
5. Renovácia historických objektov
6. Špeciálna cena: Štruktúra podporuje dizajn
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