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WORLD OF LIFE
BaumitColor – fasádne farby
v ešte lepšej kvalite

Baumit

Sila farby

Headline
Pestrofarebné charitatívne projekty
a filozofia spoločnosti Baumit

Štandard pasívnych domov
Ako Baumit už teraz určuje
štandardy trvalej udržateľnosti

Skvelé

editorial
Milé čitateľky, milí čitatelia,

World of Life v 888
žiarivých farbách

vo svete Baumit sa aktuálne všetko točí okolo farieb.
Čo znamenajú? Ako ich využiť? Čo možno pomocou
farieb dosiahnuť? Ako si vybrať správny odtieň na fasádu?
Na tieto a podobné otázky nájdete odpovede na našej
novej webovej stránke baumitlife.com, ktorú sme pre vás pripravili v spolupráci
s naším mágom farieb profesorom Axelom Vennom a architektkou
a konzultantkou farieb Silviou Cejpkovou.
V roku 2017 je pre Baumit kľúčovým kreatívne riešenie fasád a obnova fasády
s našimi materiálmi. Na potulkách naprieč krajinami človek objaví veľa
referenčných objektov, ktoré nielen dobre vyzerajú a sú funkčné, ale tiež
prispievajú k trvalej udržateľnosti a spoločnému úžitku. Účasť na pilotnom
projekte pasívneho domu v Číne, v prostredí z dôvodu klimatických podmienok
plnom výziev, hovorí o našej zodpovednosti ako globálneho hráča v stavebníctve.
Na potulkách Slovenskom sme spolu s našimi partnermi objavili až 193 stavieb,

1. Striekanie technológiou Airless

ktoré vyrástli v období posledných dvoch rokov, a ktoré spĺňali kritéria na

Individuálne stvárnenie fasády v súčasnosti
podstatne prispieva k jedinečnému
charakteru každej budovy. S paletou 888
farieb a najrozmanitejšími funkciami si každý
investor môže naplno rozvíjať svoje osobné
preferencie. A úplná novinka: Fasádne farby
Baumit sú teraz dostupné v novej, ešte lepšej
kvalite.

zaradenie do súťaže Baumit Fasáda roka. 16 z nich odborná porota, ktorá
pracovala v novom zložení, nominovala v 5 súťažných kategóriách. Bližšie
informácie o víťazoch súťaže prinesieme na stránkach mimoriadneho vydania
nášho Baumit Magazinu.
O našich „Myšlienkach s budúcnosťou“ svedčia, samozrejme, aj mnohé ocenenia
architektov, investorov, spracovateľov a aktivity v iných oblastiach verejného
života. Teším sa na vaše reakcie: redakcia@baumit.sk

Želám vám veľa radosti pri čítaní a stavaní!
Lubo Fussek

BaumitColor je bez zŕn, čím sa striekaním technológiou Airless
môže nanášať ešte rýchlejšie a rovnomernejšie. Farby sú dostupné
v rôznych materiálových bázach Nanopor, Silikon, Silikat alebo ako
akrylátová živica a sú vhodné pre každý účel.
2. Lepšia krycia schopnosť

Vďaka novo vyvinutej receptúre s vylepšenou, hrubšou textúrou, majú
farby Baumit ešte lepšiu kryciu schopnosť.
3. Lepšia odolnosť

Za pomoci produktov Baumit sa fasáda stane odolnejšou voči ekologickým vplyvom a poveternostným podmienkam. Napríklad farba
Baumit NanoporColor je samočistiaca, minerálna a paropriepustná.

Baumit Life predstavuje najväčšiu paletu fasádnych farieb v Európe.

4. Zateplenie bez obmedzení

Či sú to pastelové farby, neutrálne tóny alebo sýte, tmavé farby:

Na kontaktné tepelnoizolačné systémy (ETICS) sa už môžu bez obáv

97 hlavných farieb, z ktorých každá má 8 odtieňov, 6 bielych odtieňov

nanášať aj tmavé a intenzívne farby Baumit. Obsahujú totiž tzv. cool

a 36 omietok MosaikTop splní naozaj každé želanie. Pomocou

pigmenty. Teplota fasády ostáva nižšia a kontaktný tepelnoizolačný

nástroja Nájdi farbu a novej webovej stránky baumitlife.com si každý

systém sa nepoškodzuje.

investor nájde ten svoj dokonalý farebný odtieň. Dostatok priestoru
pre najrozličnejšie požiadavky ponecháva aj funkcionalita fasádnych

5. Najlepší výber farieb

farieb: od samočistiacej NanoporColor až po intenzívne, tmavé

Baumit Life ponúka s 888 žiarivými farbami najväčšiu paletu farebných

odtiene omietky PuraColor.

odtieňov pre fasády. Nové Baumit PuraColor vás so svojim
nekonečným spektrom Baumit Life už v ničom neobmedzia. Odteraz
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si môžete farebné odtiene vyberať pohodlne online podľa základnej

Baumit Life, kolekcia farieb lídra na trhu, bude v roku 2017 ešte

Farby, Inšpirácie, Trendov alebo Psychológie.

lepšia: Podľa motta „Myšlienky s budúcnosťou“ budú mať spracova-

Autorské práva vyhradené.
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Najlepšie produkty pre najkrajšie výsledky
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telia ešte viac možností ako prostredníctvom top produktov Baumit

„Myšlienky s budúcnosťou“ znamenajú aj Servis

dosiahnuť pre svojich zákazníkov tie najlepšie výsledky. Zatiaľ čo sa

s budúcnosťou: Baumit vás podporí pri kúpe, online alebo

v roku 2015 vylepšila spotreba a spracovanie pastovitých omietok,

priamo na stavbe prostredníctvom vzorkovnice farieb

v tomto roku sa nanovo prepracovali fasádne farby Baumit Color.

a odborného poradenstva.
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Farebný svet profesora Axela Venna

Filozofia

farieb

Axel Venn, z Berlína, ktorý je na medzinárodnej úrovni
uznávaným odborníkom na farby a sledovanie
trendov, sa bude v najbližších
mesiacoch venovať spracovaniu
8 inšpirujúcich psychologických zásad
k World of Life pre Baumit. Svoj vzťah
k farbám označuje ako vzťah bez tabu.

Axel Venn spracoval
osem inšpirujúcich
zväzkov o farbách pre
Baumit World of Life.

Vnímanie slúži na vytvorenie základného súradnicového systému ako
základnej funkcie: Kde je vľavo a kde vpravo, kde je hore a kde dole?
Čo je tvrdé a čo mäkké? Čo je ľahké a čo ťažké?
Vnímanie slúži na vytvorenie kognitívnej mapy, na vnímanie priestoru
a orientáciu. Na vytváraní procesov a skúseností sa o. i. podieľa
vizuálny systém, riadenie postupu vpred a rozpoznávanie priestoru
a akustiky.
Vnímanie pozostáva aj z poznávania objektov, miest, udalostí

Profesor Axel Venn je expertom na farby, umenie, dizajn, systém

a substancií v súvislosti so skúsenosťami a motiváciami, ako aj

a estetiku. To ho predurčuje byť perfektným partnerom pre Baumit:

vytváraním pamäťových schém, ktoré slúžia na usmerňovanie kreatív-

Pre World of Life analyzoval profesor Venn 888 farieb Baumit Life.

neho konania a správania.

Jednotlivé farebné rady nesú názov „Farebný svet Axela Venna –
Color by Philosophy“ a predstavujú rôzne významy a účinky jednot-

Profesor Axel Venn

Vnímanie je predpokladom pre sociálnu komunikáciu, jazyk,

livých farebných spektier architektúry. So zámerom sveta farieb bez

gestikuláciu, mimiku, pohyby, čítanie a písanie, ale aj pre rozpozná-

tabu má profesor Venn na mysli to, že farby nepotrebujú žiadne

vanie symbolov, obrázkov a ďalších obsahov farieb a foriem. Okrem

intelektuálne, estetické alebo emocionálne odôvodnenie. V spolupráci

dogmaticky farebné cítenie a myslenie ako to, ktoré vedie k cieľu.

toho slúži na (opätovnú) identifikáciu osôb, hlasov a obsahov

so spoločnosťou Baumit chce zostaviť paletu farieb, ktorá si vystačí

Farby sú elixírom, podnetom a zárodkom poznania zmyselnosti, krásy,

a preberá riadenie réžie dialógov.

bez dogmatických cieľov a nebude závislá ani od jednotlivých období,

dňa a noci, radosti a uvoľnenosti a komplexnej rôznorodosti nášho

ani od trendov.

bytia. Či červená, ktorú človek zažil, signalizuje nebezpečenstvo,

Vnímanie je okrem toho zodpovedné za nadobúdanie sociálnych

teplo, plody ovocia, rúž alebo začervenanie, patrí do oblasti poznania.

a každodenných zručností v profesijnom živote, v oblasti športu

Proti predpojatosti voči farbám

Všetky farby sú iné, aj keď sú z hľadiska metriky farieb identické,

a vo voľnom čase. Naučiť sa hrať na hudobný nástroj, pilotovať vrtuľník

„Môj vzťah k farbám existuje od nepamäti. Je bez akýchkoľvek tabu.

pretože vnímanie nepredstavuje skutočnosť.“

alebo vedieť hrať šach a bridž, to tiež patrí k tomu – alebo takisto

Ani vkusné, nech to je čokoľvek, ani historické, etnické, prenikavé,

4

tvorba pekných domov a fasád.

sýte alebo jemné farebné tóny ma neobmedzujú v tom, aby som mal

Vplyvy psychológie vnímania

rád farebné odtiene a obdivoval ich jedinečnosť. Som slobodný v tom,

Profesor Venn cituje Brucea Goldsteina a jeho dielo „Psychológia

Fasády a ich farby ovplyvňujú naše vnímanie budovy, mestskej časti

aby som miloval milióny odtieňov a prijal ich za vlastné. Sem patria aj

vnímania“ pre päť kľúčových bodov, ktoré nám poskytujú funkcie

alebo dokonca celého mesta. Nechajme sa teda prekvapiť,

farebné odtiene anektované uznesením súdu. Ako interpret nevnímam

vnímania o nás samotných a našom okolitom svete:

čo vyčaruje pre Baumit profesor Axel Venn!
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Nová webová stránka o farbách BaumitLife:

Štyri nové cesty
k farbe

Nová webová stránka baumitlife.com ponúka teraz ešte viac možností, ako nájsť ten
najdokonalejší farebný odtieň: Zvoľte si jednu zo štyroch nových ciest, ktoré vás privedú
k vašej vytúženej farbe. Svoj farebný odtieň si môžete vybrať podľa Farby, Inšpirácie,
Trendov alebo Psychológie. Prepracovali a zjednodušili sa aj existujúce nástroje ako
Nájdi farbu a Vyfarbi si dom.
Obrovský výber z 888 zosúladených odtieňov, najväčší
v celej Európe, môže byť pre zaneprázdnených investorov
niekedy aj ochromujúci. Práve za účelom rýchleho a na
cieľ zameraného určenia dokonalého farebného odtieňa
sa optimalizovala aj nová webová stránka baumitlife.com
- z hľadiska čo najjednoduchšieho a na cieľovú skupinu
orientovaného procesu pri hľadaní farebných odtieňov.
Hľadanie Farieb, Inšpirácií, Trendov a Psychológie

V súčasnosti ešte lepšie: Nájdi farbu a Vyfarbi si dom

Jednoduchšie a funkčné

Z ponuky farebných odtieňov Baumit si v súčasnosti môžete

Osvedčená funkcia Nájdi farbu ponúka priame vyhľadávanie farby

Na stránke www.baumitlife.com nájde užívateľ v menu tieto body.

vyberať podľa štyroch aspektov: podľa základnej farby (napr.

podľa čísla alebo názvu farby, vrátane katalógov farieb iných

Nájdi farbu, Štruktúra a dizajn, Vyfarbi si dom, Užitočné nástroje

zelená, modrá, neutrálna alebo hnedá); podľa inšpirácie

dodávateľov. Za pomoci nového programu Vyfarbi si dom si môže

a praktický prehľad produktov. Nová webová stránka ponúka priamy

v 22 paletách - každá v 4 farbách (napr. Cappuccino, Elfen-

používateľ vyskúšať online, ako by vyzerala daná kombinácia farieb

prístup k prebiehajúcim kampaniam, ako napr. k veľkej kampani World

bein alebo Sand); podľa jedného z 12 architektonických

a farebnosť na múroch domu. Rôzne typy domov – moderné, tradičné

of Life, vrátane Contest, LifeMap a prihlásenia (login). Viac informácií

trendov (napr. Urban alebo Country Life) a podľa základnej

alebo bungalovy – si môžete zafarbiť ľubovoľnou farbou jedným

nájdete na baumitlife.com.

psychológie odborníka na farby profesora Axela Venna.

kliknutím myšou. Okrem toho dostane zákazník ku každej farbe návrh
2×2 harmonizujúcich farebných odtieňov. Takisto online si môžete
otestovať aj rôzne štruktúry.

6
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Trendy

v oblasti farieb podľa

Silvie Cejpkovej
Architektka a konzultanka farieb Silvia Cejpková
používaním princípov harmónie farieb pomáha dosiahnuť
efektívne využitie farieb v rôznych návrhoch v architektúre
aj v interiéroch. Pre náš farebný svet Baumit Life vytvorila
12 trendov, z ktorých každý vytvára inú atmosféru.
Ak skombinujete farby a materiály v rámci jednej palety,
môžete tvoriť so sebadôverou profesionála – všetky farby
a materiály v jednom trende spolu navzájom ladia.

Text:
Katarína Senderáková,
Baumit Slovensko
Foto:
Archív SC a Baumit

páči/nepáči – má viacero pohnútok. Jednou

medzi farbami a vytvárajú krásne kombinácie,

je preferencia štýlu. Podľa prieskumov extro-

podobne ako vedia ľudia s absolútnym hudob-

verti uprednostňujú výraznejšie farby, zatiaľ

ným sluchom hrať aj bez teórie hudobného

čo introvertnejším ľuďom stačia menej sýte

vzdelania. Napriek veľkému záujmu o farby

farby, ktoré sa naopak extrovertom zdajú

som sa ladenie farieb formálne doučila až pár

nudné. Aj preto jeden investor môže byť

rokov po absolvovaní Fakulty architektúry na

nadšenec presklených rodinných domov, zatiaľ

doplnkovom vzdelávaní psychológie farieb vo

čo druhý preferuje bioarchitektúru. Ďalším

Veľkej Británii. Pri kombinovaní farieb existujú

faktorom pri rozhodovaní je, či sú štýl, farebnosť

princípy – pomer nasýtenia, podtón farieb,

a materiály navzájom zosúladené. K istým

ktoré určujú, či dané odtiene spolu ladia. Nie je

farebným odtieňom ladia konkrétne farby

pravidlo, že farba A (povedzme hnedá) a farba

dreva, kameňa a štruktúr. Ak nie sú správne

B

zladené, celok pôsobí nepresvedčivo. Tieto

(napríklad

modrá)

sa

nesmú

spolu

kombinovať – vždy záleží na odtieni farieb.
Silvia Cejpková

sa

pozrieme

na

budovu

vzdelanie a poznanie súvislostí, ktoré umožnia

a povieme si, páči či sa nám nepáči. Je to

vo väčšej miere rozumovo oceniť nuansy

v nás podvedomé alebo má na to vplyv

architektúry v zmysle estetiky, funkčnosti

naše prostredie, vzdelanie?

a prostredia.

hlavných trendov je rozvinutý do niekoľkých

odtieňoch, vidiecky dom s muškátmi v oknách

Všetko, čo si vymenovala, má vplyv na to,

rieb pre trendové palety?

kombinácií a z nich sa dá vybrať tá, ktorá vhod-

teplé farby nielenže prijme, ale pristanú mu.

ako vnímame architektúru. Základný impulz –

Inšpirovali ma konkrétne farby vo vzorkovníku

ne doplní architektúru. Pre mňa sú momentál-

Moderné, jednoduché línie a objem majú iný

Baumit. Pri prezeraní ma niektoré odtiene

ne najobľúbenejšie Dynamic Life a Desert Rose

výraz a sú podporované odlišnými farebnými

zaujali na prvý pohľad – pričom som cielene

Life. Dynamic Life je vytvorená z veľmi svetlých

kombináciami ako domácky pôsobiace vidiec-

hľadala farby, ktoré budú použité na fasádu.

fariebných odtieňov, ku ktorým sú v kontraste

ke domy s vyrezávaným dreveným zábradlím

Niektoré odtiene farieb výrazne komunikujú

chladné sýte farby. Často sa stáva, že na fasá-

a okenicami. Preto pri výbere farby domov

esenciu istej atmosféry, štýlu, nálady. Násled-

de sa kombinujú studené sivé tóny a k nim sa

začlenených v prírode podvedome siahame po

ne k týmto nosným farbám som vybrala také,

vyberie nevhodný farebný tón, ktorý ich má

priateľských a teplých odtieňoch a moderná

ktoré ich harmonicky doplnili. Prvotnou

„oživiť“. V prípade Dynamic Life úlohu hlavnej

architektúra má v prevažnej miere farby vyjad-

inšpiráciou teda bola jedna alebo dve charak-

divy – farby použitej iba na malé plochy - môže

rujúce purizmus a odstup. Preto aj v trendoch

teristické farby, ktoré následne inšpirovali

hrať chladná, žiarivá žltá alebo chladná modro-

nájdete palety, ktoré sa hodia na veľmi odlišné

tému trendu. Výsledkom je 12 paliet, každá

zelená, doplnkovou farbou je svetlosivá. Desert

štýly. Palety určené pre rustikálny vzhľad obsa-

vyskladaná zo 6 až 7 farieb. Farby z palety

Rose vznikla skombinovaním viacerých farieb

hujú aj farebnejšie odtiene, ktoré sú vyvážené

možno navzájom kombinovať, pričom tá

v stredných tónoch. Výsledné kombinácie nie

teplými neutrálnymi tónmi (piesková, krémová).

výrazná, ktorá bola inšpiráciou trendu, nemusí

sú výstredné, bez problémov splynú s okolím,

Pri modernej architektúre sa farby zjednodušili

byť použitá v návrhu.

ale zaujmú rafinovanou kombináciou pieskovej,

na čisté tóny, ktoré nechajú vyznieť objem

sivých tónov a pieskovoružovej.

a línie. Je vhodné, ak je pri výbere farby

Silvia, aký má vplyv typ architektúry na

Ktorá je tvoja najobľúbenejšia?

výber farby?
Pri výbere farby nás štýl architektúry vedome aj

Môžeš nám prezradiť, ako správne vytvárať

medzi

harmónia

podvedome ovplyvňuje. Tak, ako je moderna

kombinácie farieb tak, aby spolu ladili?

a vyjadrujú konkrétny štýl či výraz. Každý z 12

veľmi ťažko predstaviteľná v rôznych farebných

Máš na to nejaké osvedčené princípy?

je

Trendové palety
Desert Rose Life

Dynamic Life

stavba vytvára jednoznačný a čitateľný celok.

Zo všetkých kombinácií mám radosť, pretože
navzájom

Ďakujem za rozhovor.

zohľadnená aj architektúra, pretože potom

k niektorej z nich bližšie ako k ostatným?

farbami

dve podmienky sa dejú nie úplne vedome,
rozhodujeme sa impulzívne. Potom nasleduje

Častokrát

Silvia, čím si sa inšpirovala pri výbere fa-

Vytvorila si 12 trendových paliet. Máš

8

Niektorí ľudia vedia prirodzene vycítiť súvislosti
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Vľavo: Administratívny
projekt CX2 v Poľsku
Vpravo: Vínotéka
v Nemecku

Kreatívne štruktúry: Efektné

fasády

fasádne štruktúry. Trendové sú aj vkusné, jednoduché, energeticky
úsporné objekty postavené z moderných stavebných materiálov.
Podľa toho skoncipovala kancelária architektov APA Zalewski Bubak
sídlo firmy Consul-tronix, pozostáva z troch poschodí: sklad a servis
prístrojov, administratívna a konferenčná časť. „Budovu charakterizuje

Modelovateľná omietka Baumit Creativ Top
ponúka investorom neobmedzené možnosti
pre stvárnenie fasády podľa vlastnej fantázie.
S omietkou možete vytvoriť ľubovoľnú
štruktúru: Kreatívnemu spracovaniu sa žiadne
medze nekladú!

stvárnený

stavebný

objekt

z

navzájom

prepojených a proti sebe posunutých kvádrov. Oživuje ju konštrukcia

S projektom „Am Bramschkontor“ v Drážďanoch získala kancelária

z oceľobetónových dielcov, ktorá zároveň zdôrazňuje moderný

architektov Heidelmann&Klingebiel ocenenie za najlepšiu štruktúru

charakter činnosti, ktorá sa v budove vykonáva,“ dodáva architekt

fasády v súťaži Baumit Life Challenge 2016. Právom: Reliéfne pásy

Adam Bubak. Objekt definuje zaujímavá farba a štruktúra fasády:

pripomínajú vlnitú lepenku a sú neobyčajnou pastvou pre oči na

Biela omietka pôsobí dojmom architektonického betónu. Tento efekt

tejto solídnej stavbe. Fasádne omietky Baumit skrášlili v Nemecku

bol dosiahnutý použitím omietky CreativTop na silikónovej báze:

rôzne hotely a bytové komplexy, knižnicu a vínotéku štruktúrami,

„Keďže sme po minulých dobrých skúsenostiach boli presvedčení

ktoré vzbudzujú pozornosť. Rozsiahla

o produktoch Baumit, použili sme kontaktný tepelnoizolačný

brožúra

(Nad-

systém Baumit Star s modelovateľnou omietkou Baumit CreativTop.

Rôzne štruktúry majú za následok hru svetla a tieňa a poskytujú fasáde

časová kreativita) spoločnosti Baumit

Výborne sa to osvedčilo aj v iných projektoch,“ dodáva architekt

hĺbku, ktorá sa počas dňa a ročných období rafinovane mení.

Deutschland prezentuje mnoho ďalších

Andrzej Zalewski.

Baumit CreativTop sa dá spracovať na skutočne veľa spôsobov. Omietka

nápadov

môže byť škrabaná, nahrubo zahladená, štruktúrovaná kefou, hrebeňom,

si môžete stiahnuť na webovej stránke

Dekoratívna a funkčná – omietka BaumitCreativTop

valčekom, striekaná a nanášaná mnohými inými spôsobmi. Šesť rôznych

spoločnosti Baumit Deutschland.

Rôzne zrnitosti omietky Baumit CreativTop majú za následok jej

na

Kreativität“

stvárnenie.

„Am Bramschkontor“ v Drážďanoch. Fotografie: T. Lehmann, Taucha

Brožúru

mnohostranné využitie a umožňujú dosiahnuť nespočetne veľa

typov omietky od najhrubšej CreativTop Max, cez varianty Trend, Vario,

10

dynamicky

Ocenenie za najlepšiu štruktúru fasády

„Zeitlose

Knižnica vo Vohburgu

administratívny projekt CX2 v krakovskej štvrti Balice. Budova,

Fine, Pearl až po najjemnejšiu CreativTop Silk dokonca umožňuje

Futuristická kontajnerová

zaujímavých efektov na fasáde. Nie je však len dekoratívna, ale aj

dosiahnuť vzhľad dreva či kameňa. Modeľovateľná omietka Baumit

kancelária v Poľsku

funkčná: Originálny dizajn s CreativTop dodatočne chráni múry

CreativTop je okrem toho dostupná vo všetkých 888 farbách Baumit Life.

Moderná architektúra otvára investorom, architektom a spracovateľom

stavebných objektov pred poveternostnými vplyvmi, nečistotami,

Obrovská škála možných štruktúr a farieb robí z omietky Baumit

neustále nové obzory. Znakmi súčasnej architektúry sú jednoduché

plesňami a hubami!

CreativTop jedného z favoritov pre kreatívne stvárnenie fasády.

stavebné objekty, veľké presklené plochy, rovné strechy a zaujímavé
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3. Pieskujúci povrch

1.

Kriedujúci podklad znižije prídržnosť nového náteru a môže viesť
k odlupovaniu novo nanesenej farby. Na spevnenie povrchu sa nanáša
náter Baumit ReCompact: Vodný roztok kyseliny kremičitej spevňuje
pieskujúce a drobivé minerálne omietky. Podklad sa však musí najprv
umyť, resp. očistiť kefou a staré vrstvy farby sa musia bezo zvyškov
odstrániť. Drobivá alebo silno zvetraná omietka by sa mala najprv otĺcť
a nahradiť novou. ReCompact sa potom dá jednoducho naniesť
natieraním alebo pomocou rozprašovača na fasádu.

2.

4. Odlupujúci sa náter

Pred novým náterom sa musí odlupujúci náter so slabou prídržnosťou
odstrániť. Nerovnosti, ktoré takto vzniknú na povrchu fasády, sa nás-

Pre robustné múry:

ledne zatrú stierkou. V prvom kroku sa nanesie Baumit MultiPrimer:

Solídny
základ
Aj fasády starnú! Od vyblednutia farby
cez hlboké trhliny až po napadnutie riasami
a hubami – existuje veľa faktorov, ktoré
odoberajú fasáde jej počiatočný lesk a ktoré
môžu ohroziť aj jej funkčnosť.

Nanesenie základného náteru slúži na spevnenie minerálnych a organických podkladov a na reguláciu nasiakavosti. Nasleduje vystuženie
renovačnou stierkou Baumit MultiWhite a sklotextilnou mriežkou
Baumit StarTex. Po dostatočnom zatuhnutí sa upravuje štruktúra
povrchu pomocou špongiového hladidla a najskôr po 3 dňoch sa
nanáša fasádna farba Baumit Color alebo sa vyhladený povrch omietne fasádnou omietkou Baumit Top.
5. Extrémne nasiakavý povrch

Ak podklad vstrebáva farebný náter v rôznej intenzite, môže sa zdať,
že sú nanesené farby fľakaté. Možné je aj čiastočné kriedovanie
povrchu alebo odlupovanie farby. Aby sme tomuto javu zabránili, mala
by sa rôzna nasiakavosť pôvodnej fasády vyrovnať aplikáciou základné-

4.

ho náteru Baumit MultiPrimer: Egalizuje nasiakavosť a tým aj rôzne
vysokú absorpciu fasády vodou a farbou.
6. Fasáda s trhlinami

Aj drobné vlásočnicové trhliny so šírkou maximálne 0,5 mm môžu
1. Znečistená fasáda

v priebehu času trvalo poškodiť stavebnú substanciu. Pre vyplnenie

Usadené nečistoty na fasáde tvoria deliacu vrstvu pre nasledujúce

jemných trhlín sa odporúča aplikácia základného náteru Baumit Fill-

nátery. Priľnavosť nového náteru je v prípade znečistenej fasády veľmi

Primer. Pri trhlinách so šírkou viac ako 0,5 mm je nevyhnutné

nízka. Na čistenie povrchu sa používa prostriedok Baumit ReClean:

okamžite konať, pretože prenikajúca vlhkosť môže viesť k obrovským

Pri renovácii fasády sa takmer na všetkých podkladoch dajú využiť

Čistiaci koncentrát s vysokou schopnosťou rozpúšťa mastnotu

poškodeniam fasády. Najprv odstránime z povrchu trhlín uvoľnené

fasádne farby a omietky Baumit. Aby však nová povrchová úprava

a nečistoty, je vhodný pre všetky omietky a odstraňuje nepekné

časti. Potom zrealizujeme novú výstužnú vrstvu renovačnou

vydržala čo najdlhšie, je pred jej aplikáciou dôležitá správna príprava

a funkčnosť obmedzujúce nečistoty.

stierkou Baumit MultiWhite s vloženou sklotextilnou mriežkou

5.

Baumit StarTex a následne zvolenú povrchovú úpravu.

podkladu. Rad produktov Primer značky Baumit, ktorý sa vyznačuje

12

3.

vysokou kvalitou, dá fasádu veľmi rýchlo, jednoducho a za výhodnú

2. Riasy a huby na fasáde

cenu opäť do poriadku.

Aj keď pôsobenie mikroorganizmov neobmedzuje funkčnosť fasá-

Žiarivá farba na solídnom podklade

dy, riasy a huby narúšajú jej optický vzhľad. Baumit FungoFluid je

Riešenie šité na mieru podľa stavu znečistenia alebo poškodenia

6 problémov, jedno riešenie

prípravok na ošetrenie fasád napadnutých hubami a/alebo

fasády spolu s novou povrchovou úpravou, ktorá vizuálne zjednotí

Predpokladom pre bezpečné priľnutie povrchovej úpravy je čistý,

riasami, ktorý obsahuje účinné prostriedky na zničenie mikroorga-

fasádu a zároveň ju ochráni pred vlhkosťou a inými vplyvmi okolitého

suchý, nezamrznutý, nosný podklad, zbavený prachu a uvoľnených

nizmov. Roztok sa nanáša na znečistenú fasádu, nechá sa pôsobiť

prostredia, dá každej stavbe opäť novú tvár. S 888 žiarivými odtieňmi

častí, ktorý nesmie byť vodoodpudivý a musí byť rovnomerne na-

12 hodín. Potom sa z povrchu dôkladne odstránia zvyšky

Baumit Life bude fasáda vášho domu originálna a štýlová a vďaka

siakavý. Podklad sa musí posúdiť ešte pred začatím realizácie

biologického znečistenia pomocou kefy a následne sa aplikuje

špičkovej kvalite materiálov Baumit i dlhodobo krásna a čistá. Mnoho

povrchovej úpravy a v prípade potreby je nutné zrealizovať správnu

druhá vrstvy ochranného prostriedku Baumit FungoFluid. Najskôr

ďalších rokov si budete užívať fasádu ako novú, bez starostí a ďalších

prípravu podkladu. Pri renovácii fasády existuje 6 častých poškodení,

po 12 hodinách sa môže na suchý povrch naniesť fasádna farba,

nákladov.

ktoré vyžadujú prípravu správnym náterom tak, aby fasáda zažiarila

napríklad Baumit StarColor, Baumit NanoporColor alebo Bau-

v novom šate:

mit SilikonColor. Drobní votrelci už takto nemajú žiadnu šancu!
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Obnova fasády

V hlavnej úlohe:
Fasádne farby
Baumit Color
Na Slovensku zatepľujeme už takmer 25 rokov, pričom
kompletnou alebo čiastočnou obnovou, vrátane zateplenia
fasády, prešlo podľa údajov Združenia pre zatepľovanie
budov už takmer 60 % bytových a 40 % rodinných domov.
Keďže potenciál ešte neobnovených budov je stále veľký,
téma zatepľovania bude určite na programe dňa aj v blízkej
či vzdialenejšej budúcnosti.

Text:
Petra Chebenová,
Baumit Slovensko
Foto:
Tomáš Manina, Baumit

Zároveň sa však na verejnosti čoraz častejšie

o tejto problematike píšeme na predchádza-

hovorí o potrebe údržby či dokonca o obnove

júcich stranách nášho Baumit Magazínu.

už zateplených domov, obzvlášť tam, kde sa
zateplenie realizovalo pred viac ako 10 – 15

Nedá sa však nesúhlasiť s tým, že kľúčovú

rokmi materiálmi, ktoré zďaleka nedosahovali

úlohu pri akomkoľvek postupe obnovy zohrá-

také parametre ochrany fasády, akú umožňujú

va kvalitná fasádna farba a jej výberu je teda

dnes na trhu bežne dostupné systémy

potrebné

a riešenia. Téma obnovy staršej znečistenej,

A nemyslíme tým len výber farebnosti, ale

viac alebo menej poškodenej fasády prirodze-

predovšetkým technické a spracovateľské

ne taktiež zaujíma aj vlastníkov rodinných do-

vlastnosti, ktoré ovplyvnia život vašej fasády

mov,

svoju

minimálne na ďalšie desaťročie. V sortimente

nehnuteľnosť fit po všetkých stránkach,

Baumit sú k dispozícii fasádne farby s rôznym

vrátane tej estetickej.

materiálovým zložením, a teda i rôznymi

ktorí

sa

snažia

udržiavať

venovať

parametrami, pričom

pozornosť.

„tú svoju“ farbu tu

Fasádna farba - nový život pre vašu

nájde náročný zákazník pre fasádu s mimo-

fasádu

riadnymi nárokmi, ako aj profesionál realizujú-

Konkrétny postup obnovy fasády, samozrej-

ci obnovu bežného bytového domu.

me, závisí od jej skutočného stavu a detailne

Synagóga, Vrútky

14

primeranú
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Rozhodnite sa správne – prehľad fasádnych farieb Baumit Color
Fasádna farba
Baumit

StarColor

Jedinečná
samočistiaca

Najlepšia
ochrana fasády

Odolnosť voči
znečisteniu

****

Paropriepustnosť

SilikonColor

PuraColor

Hlavná výhoda

GranoporColor. Akrylátová fasádna farba,

Samozrejme, pre každodennú prácu profe-

vysoko vodeodolná, s jednoduchým spraco-

sionálov

zdanlivo

vaním. Ak obnovujete fasádu a počítate

GranoporColor

„obyčajných“ domov máme k dispozícii

pri tom každý cent, GranoporColor vám dá

Ekonomicky
výhodná

sortiment farieb, ktoré poskytnú fasáde

s istotou najviac

Fasádne farby pre profesionálov

Prémiové fasádne farby
NanoporColor

Pre profesionálov na každú stavbu

SilikatColor

Najširší
sortiment farieb

Univerzálna

Paropriepustná

***

**

**

**

*

****

***

**

***

***

**

***

****

****

***

**

***

pri

obnove

tých

Rodiný dom, Malinovo

primeranú ochranu a pekný vzhľad, pričom
zároveň ponúknu výborné spracovateľské
vlastnosti, a to všetko za dobrú cenu.

Bytový dom, Levice

Vodeodolnosť

Náš tip: Ak sú na pamiatkovo chránenej fasáde požiadavky na vzhľad náteru

Krycia schopnosť

„ako kedysi“, vyskúšajte fasádnu farbu
***

****

***

****

***

Baumit SanovaColor. Je tiež vysoko

***

paropriepustná,
Odtiene
Baumit Life

má

matný

vzhľad

a farebnosť v jemných, tradičných

654 farieb

654 farieb

852 farieb
Všetky!

654 farieb

654 farieb

758 farieb

**

***

****

**

**

***

pastelových tónoch.

Možnosti
pigmentovania
na želanie

Baumit SilikonColor. Silikónová fasádna
farba, vodeodolná, paropriepustná. Výborná

Spracovanie

krycia schopnosť, vynikajúce spracovanie.

Všetky fasádne farby Baumit Color je možné nanášať striekaním technológiou airless!

Univerzálne riešenie pre každý rodinný dom aj
panelák.

Legenda: **** výnimočná / *** výborná / ** priemerná / *obmedzená

Baumit SilikatColor. Vysoko paropriepustPrémiová kvalita pre náročných

dažďom alebo ohrozené machmi a riasami.

odstrekujúcou vodou, extrémne namáhané

ná fasádna farba na silikátovej báze. Ideálna

Prémiové fasádne farby poskytujú maximálnu

Samozrejmým

mimoriadne

náveterné fasády v nechránenom teréne

pre oblasť pamiatkovej obnovy a sanácie his-

ochranu fasády pred znečistením či poveter-

spracovateľské vlastnosti, vynikajúca krycia

alebo fasády modernej architektúry bez

torických fasád.

nostnými vplyvmi i v tých najnáročnejších

schopnosť a široký sortiment farebných

tradičných ochranných prvkov oplechovaním

podmienkach, ako sú znečistené centrá

odtieňov podľa vzorkovnice Baumit Life.

– tam všade bude StarColor vaše plus.

Baumit NanoporColor. Jedinečná samo-

Baumit PuraColor – novinka sezóny 2017!

čistiaca fasádna farba s fotokatalytickým

Fasádna farba prémiovej kvality s čistým

efektom pre dlhodobo krásnu fasádu. Prečo

akrylátovým spojivom. Vysoko vodeodolná,

použiť

fasády

s najširšou paletou farebných odtieňov.

zostane dlhodobo čistý a vďaka fotokatalýze

Prečo použiť PuraColor? Hľadáte farebný

Všetky fasádne farby Baumit Color sú od sezóny 2017 spracovateľné

je trvale chránený aj pred znečistením riasami

akcent v sýtom alebo netradičnom odtieni,

aj striekaním technológiou airless!

alebo machmi. Ideálne riešenie do centra

ktorý bude tou povestnou „čerešničkou“ na

Rozsiahla investícia, ktorá bola v roku 2016 realizovaná vo výrobnom závode pre

mesta aj pre dom v lone prírody.

vašej

pastézne výrobky v našej centrále v rakúskom Wopfingu, umožnila dôsledne oddeliť

bonusom

sú

miest alebo, naopak, exponované miesta
v prírodnom prostredí, namáhané vetrom,

NanoporColor?

Povrch

fasáde?

Riešite

fasádu

napríklad

Spracovanie pre tretie tisícročie

firemného sídla s predpísaným farebným

výrobu fasádnych farieb od výroby fasádnych omietok. Cieľom bolo dosiahnuť

fasádna

riešením? PuraColor vám umožní najviac –

zaručenú 100 % kvalitu fasádnej farby, vhodnú pre aplikáciu striekaním, ktorá musí byť

paropriepustná,

okrem 852 štandardných odtieňov Baumit

absolútne bez akýchkoľvek zŕn alebo iných častíc s veľkosťou nad 0,1 mm. V Baumite

s mimoriadnou vodeodolnosťou a vynikajú-

Life sú k dispozícii ďalšie nespočetné

tak pre vás máme k dispozícii všetky fasádne farby v kvalite, ktorá umožňuje využívať

cim spracovaním. Prečo použiť StarColor?

možnosti v oblasti farieb na želanie. Stačí nás

najmodernejšiu technológiu spracovania, ideálnu pre rýchly postup práce a prvotriedny

Vaša fasáda získa mimoriadnu ochranu

kontaktovať.

výsledok obzvlášť na ucelených fasádach s veľkou výmerou.

Baumit
farba

StarColor.

prémiovej

Silikónová

kvality,

a dlhotrvajúcu odolnosť. Sokle namáhané

16

MAGAZÍN PRE NAŠICH PARTNEROV A PRIATEĽOV 1_17

1_17 MAGAZÍN PRE NAŠICH PARTNEROV A PRIATEĽOV

17

MM House
Palma de Mallorca, Španielsko
Architektonická kancelária OHLAB
Produkty Baumit:
tepelnoizolačný systém Baumit Pro,
fasádna omietka Baumit FineTop
Dokončenie: september 2015

Najlepší rodinný dom na

World
Architecture Festival
World
Architecture
Festival
2016

Rodinný dom MM House, projekt kolektívu architektov OHLAB v Palma de Mallorca, sa na
celosvetovo najvýznamnejšom festivale World Architecture Festival v Berlíne stal víťazom v kategórii
Rodinných domov. Tento členený pasívny dom presvedčil svojím futuristickým a zároveň trvalo
udržateľným dizajnom.

tepelnoizolačným systémom Baumit Pro, s hrúbkou tepelného
izolantu na niektorých miestach 15 cm, sa zrealizovali prísne merania.
Mierne klimatické podmienky Malorky boli vhodné na využitie
prirodzeného priečneho vetrania na účely výmeny vzduchu, objekt

kocky ukrývajú kuchyňu, obývačku s jedálňou, veľkú spálňu

krajine v okolí Palma de Mallorca, v sebe spája žiarivú eleganciu

a hosťovskú izbu. Spálne sú orientované smerom na východ do

s vysokou energetickou efektívnosťou. Architekti si pre tento projekt

záhrady a s výhľadom na zámok Bellver. Obytné a jedálenské časti

Nulová spotreba energie po celý rok

zvolili kontaktný tepelnoizolačný systém s povrchovou úpravou

smerujú na juhovýchod, na záhradu a more.

S nízkymi nákladmi na výstavbu a údržbu sa jedná o obytný dom,
v ktorom sa žije hodnotami ochrany životného prostredia a trvalej

Baumit FineTop a projektovali ho podľa štandardov pasívnych
Prirodzené prostredie ako faktor výstavby

udržateľnosti. Po prvej zime zaznamenal dom Casa MM pri vykuro-

Každý box má väčšie otvory pre najlepší výhľad a menšie okná

vacích nákladoch nulovú spotrebu energie, pri teplotách vo vnútri

4 kocky so zosúladeným konceptom

na protiľahlej strane, aby sa optimálne využilo prirodzené prúdenie

od 21 do 24 °C, a celkovú potrebu vody dokázal pokryť zachytenou

Každý kubus tohto komplexu sa točí okolo vlastnej osi pri hľadaní

vzduchu z východu na západ. V lete sa zamedzuje horúčave, v zime

dažďovou vodou! Tento trvalo udržateľný koncept dokonale dopĺňa

najlepšieho

prirodzených

sa teplo naopak zachytáva. Na optimalizáciu prívodu tepla podľa

vlastná zeleninová záhradka pred kuchyňou.

termických predpokladov a najkrajšieho výhľadu. Tieto štyri obytné

ročného obdobia a zaistenie vonkajšej izolácie proti tepelným mostom

domov.

18

zároveň ponúka aj priestor na zachytávanie dažďovej vody.

Objekt vo forme štyroch kociek, ktorý sa vinie k hornatej, kamenistej

slnečného

svetla,

najoptimálnejších
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Text:
Christine Kescher,
vedúca marketingu
Baumit Španielsko
Foto:
José Hevia
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Pred sanáciou

Po sanácii
Pred sanáciou

Zrenovovaný
reformovaný
kostol v Lábatlane,
v Maďarsku

Dizajn s

Vnútorná
renovácia kaplnky
chudobinca
v Ostriome,
v Maďarsku

Text:
Cintia Nagymányoki,
vedúca marketingu,
Baumit Maďarsko

„ohryzkom“
Architekt objektu Varna City Park našiel svoju
inšpiráciu v prírode: plody ovocia so „stopami po
zahryznutí“ boli zdrojom pre vznik neobyčajných
foriem a výrezov v budovách.
Varna City Park v Bulharsku bol koncipovaný ako mestský obytný
komplex a pozostáva z 8 osobitných blokov. Jednotným zhotovením
v bielej farbe, vo farbe dreva a v sýtych zemitých odtieňoch vedie
k vnímaniu objektu ako celku. Bohatá zeleň, ihrisko a fontány
vytvárajú z obytného súboru lokálnu oázu pohody.

Dobrovoľný
príspevok na

kostol

Prirodzená bytová výstavba pre Varnu
Uzatvorený areál sa nachádza na pozemku o veľkosti 13 352 metrov
štvorcových v bulharskom prístavnom meste Varna pri Čiernom mori.
Všetky bytové jednotky sa zbiehajú vo veľkej spoločnej záhrade.
Obyvatelia sa tešia z početných zón určených na stretávanie, ako aj
z atraktívneho výhľadu a priestranných lodžií.
Inšpirovaná nahryznutým ovocím
Konštrukcia bola inšpirovaná plodmi ovocia – presnejšie povedané,
nahryznutým ovocím. Lodžie so svojimi architektonicky zaujímavými

V roku 2016 podporila spoločnosť Baumit
Maďarsko renováciu dvoch kostolov blízko centrály.
Budovy z 15. a 18. storočia boli s láskou zrenovované produktmi Baumit a dnes žiaria v novom šate!

Pôvodne gotická stavba sa za posledné storočia viackrát prestavala

výrezmi boli zvýraznené farbou Baumit Life 0284, čím ich povrch

a jej stav sa za posledné roky podstatne zhoršil. V roku 2016 sa

pripomína vnútro ovocia. Zdanlivo náhodné vynechanie objemu

pomocou produktov SanovaSpritz, MonoTrass a SilikatColor, ktoré

prerušuje monotónnosť opakujúcich sa poschodí. Nech človek

venovala spoločnosť Baumit, zrekonštruovala kostolná veža, pričom sa

pozerá z akéhokoľvek uhla, zobrazí sa mu znova a znova jedinečný

dodržali striktné požiadavky Pamiatkového úradu.

obraz budovy.

Spoločnosť Baumit Maďarsko prispela v roku 2016 k obnove dvoch

Misia v Ostrihome pri Dunaji podporuje chudobných ľudí a bez-

Organické formy a svieže farby

menších kostolíkov, ktoré sú odkázané na milodary. Obe budovy sa

domovcov. Vďaka spoločnosti Baumit sa mohla vianočná omša v roku

Za pomoci zaoblených hrán a prírodných farieb vyniká Varna City

nachádzajú v regióne, v ktorom sídli centrála spoločnosti Baumit,

2016 celebrovať už v zrekonštruovanej kaplnke! Táto stavba bola

Park sviežim a elegantným dizajnom. Žiarivo biela farba okrem toho

v Dorogu: Baumit chce týmto spôsobom ukázať svojim zamestnan-

po morovej epidémii v 18. storočí postavená na znak vďaky. Fungovala

odráža svetlo a vytvára optickú ilúziu o väčšom priestore medzi

com, ako aj obyvateľom regiónu, že preberá sociálnu zodpovednosť.

ako kaplnka susedného chudobinca a niekdajšej nemocnice.

budovami. Zodpovedný architekt Svetoslav Stanislavov zo spoločnosti

Oba projekty sú dobrým príkladom pre budovanie pozitívneho imidžu

V súčasnosti patrí ku katolíckej misii, ktorá tiež disponuje len obme-

STARH sa rozhodol použiť pre fasádu, ktorá má 8 000 metrov

spoločnosti Baumit v Maďarsku.

dzenými prostriedkami. Na renováciu „kaplnky chudobinca“ darovala

štvorcových, tepelnoizolačný systém Baumit Pro, fasádne omietky

spoločnosť Baumit Maďarsko vnútornú omietku, hladenú omietku,

Baumit SilikonTop K1,5 a Baumit CreativTopFine.

Reformovaný kostol severozápadnej aglomerácie Lábatlan bol

farbu Divina Mineral, potery a lepidlo na obklady.

zrekonštruovaný zvonku. Základy kostola boli postavené v 15. storočí.

20
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Text:
Nadya Nacheva,
vedúca marketingu,
Baumit Bulharsko
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Pasívny dom BRUCK
Changxing, Provincia
Zheijang, Čína
Produkty Baumit:
tepelnoizolačný systém
Baumit Star, fasádna omietka
Baumit NanoporTop
Dokončenie: 2013

Braun JINWEIDU
Dalian, Provincia Liaoning, Čína
Produkty Baumit:
tepelnoizolačný systém
Baumit Star
Dokončenie: december 2016

ZHONGJIENENG Beauty
Nanan, Provincia Fujian, Čína
Produkty Baumit:
tepelnoizolačný systém Baumit Star
Dokončenie: december 2016

Tepelnoizolačný systém Baumit

dobýva Čínu

Baumit rozvíja svoje obchodné transakcie na čínskom trhu už
11 rokov. V roku 2005 mala spoločnosť Baumit Čína len 8 zamestnancov a zameriavala sa iba na kontaktné tepelnoizolačné systémy.
V roku 2013 bol oficiálne do prevádzky uvedený závod v Suzhou,
ktorý je dnes najpokrokovejším výrobným závodom pre suché
zmesi na východe Číny. V súčasnosti patria k produktovému
portfóliu spoločnosti Baumit Čína tepelnoizolačné systémy, lepidlo
na obklady a strojové omietky; spoločnosť má 10 predajcov
a celkom 36 zamestnancov.
Nemecko a Čína stavajú pasívny dom Bruck
Veľ ký potenciál na čínskom trhu

So štandardom pasívnych domov, ktorý bude od roku 2020 v EÚ povinný,
sa v pravom zmysle slova, natrvalo mení stavebný trh. Verejné budovy sa
musia dokonca od roku 2018 zriaďovať podľa „štandardu skoro nulovej energie“.
Baumit však už teraz patrí k priekopníkom energetickej efektívnosti
v Európe a Ázii!
22
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Chris Ji (4. sprava) pozval obchodníkov na návštevu
do závodu Baumit Čína

Chris Ji,
konateľ,
Baumit Čína

Energeticky efektívne budovy sú v Číne z dôvodu klimatických podmie-

Trh pre stavebné materiály v Číne je priemy-

nok veľkou výzvou. Pasívny dom Bruck v Changxing je prvým svojho

selným,

odvetvím

druhu vo vlhkom a teplom klimatickom prostredí južnej Číny. Šetrí

s perspektívnymi vyhliadkami. Ako jedna

približne 95 % energie a bol certifikovaný nemeckým inštitútom pre

z vedúcich značiek pre stavebné materiály

pasívne domy (Passivhaus Institut – PHI). Pilotný projekt demonštruje

v Číne sa Baumit chce stať ešte väčším hnacím

potenciál štandardov pasívnych domov v Číne: Dizajn navrhol nemecký

motorom pre rozvoj aj v súvislosti s pasívnymi

architekt Peter Ruge tak, aby v Číne implementoval inovatívne, energe-

domami: Chris Ji ako generálny riaditeľ pozval

ticky úsporné a trvalo udržateľné postupy v stavebníctve. Okrem pasív-

sedemdesiatich obchodníkov z dvanástich

neho domu Bruck sa Baumit podieľa aj na výstavbe 6 ďalších projektov

provincií do závodu Baumit Čína, aby sa

v Číne, ktoré certifikovala nemecká spoločnosť pre trvalo udržateľnú

spoločne odhodlali pozrieť do budúcnosti.

výstavbu (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) alebo PHI.

rýchlo

sa

rozvíjajúcim
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Materská škola v Sychówe, Poľsko

Materská škola vo Wrząsowice, Poľsko

Volejbalová škola v Rige

Pred renováciou

Materská škola v Rige

Všetky materské školy,
ktoré sa zúčastnili akcie
ColorLove, mohli zažiť deň
s Baumitom plný maľovania, hier
a rôznorodosti farieb

Rozmanitosť farieb v

Pred renováciou

materskej škole
Spoločnosť Baumit Poľsko dopomohla prostredníctvom charitatívnej súťaže „ColorLove – Pestrá
materská škola“ dvom vzdelávacím inštitúciám k pestrofarebným fasádam. Dekoratívnymi maľbami
v žiarivých farbách skrášľuje materské škôlky a školy aj Baumit Lotyšsko.
Psychológovia a pedagógovia už dávno zdôrazňujú vplyv farieb na

akcie ukazuje, aké dôležité a nevyhnutné sú takéto iniciatívy: Miestne

škola Lenkowo z Wrząsowice sa zase stala pestrou mozaikou

Dlhotrvajúca radosť s farbou StarColor

pocit pohody a schopnosť učiť sa u detí: Pestré, veselé okolie pôsobí

obyvateľstvo bojovalo s obrovským nadšením o novú fasádu pre svoje

v sýtych farbách, ako je ružová, svetlomodrá, červená a žltá. Skrášlené

Vízie architektov sa mohli realizovať prostredníctvom rozsiahlej palety

pozitívne na emocionálny vývoj najmenších a pomáha im spoznávať

materské školy. „Pre nás – v mnohých prípadoch tiež už rodičov – má

zariadenia nadchli nielen deti, ale aj rodičov, zamestnancov

farieb a vysokej kvality materiálov spoločnosti Baumit. V Poľsku sa

svet.

pohoda detí veľký význam, čo sa snažíme vyjadriť práve prostredníct-

materských škôl a obyvateľov angažovaných miest.

použila silikónová fasádna farba prémiovej kvality Baumit StarColor,

vom takýchto projektov,“ vysvetľuje Aleksandra Gilewska, marketingová
Charitatívna súťaž pre materské školy

farba je vysoko odolná voči poveternostným vplyvom a nečistotám,

Aj v Lotyšsku bolo v centre pozornosti pri renovácii dvoch verejných

čím je garantovaný dlhotrvajúci dekoratívny účinok. Veď deti sa majú

Love – Pestrá materská škola“, sa dve zariadenia v severnom a južnom

Žiariví víťazi a fasády

budov farebné stvárnenie fasády. Pre každý objekt bol navrhnutý

zo svojho pestrofarebného okolia tešiť čo najdlhšie.

Poľsku „premenili“: Cieľom iniciatívy bolo vytvoriť pestrým stvárnením

Z desiatich materských škôl, ktoré získali najviac hlasov, vybrala

individuálny dizajn, ktorý zohľadňuje tak funkciu, ako aj miesto a okoli-

fasády vzdelávacích zariadení zvláštne miesto, ktoré charakterizuje

víťazov profesionálna porota. Víťazné budovy odeli do úplne nového

té prostredie budovy. Fasáda volejbalovej školy demonštruje napríklad

vrelosť a radosť. Do súťaže sa mohli počas jedného mesiaca prihlasiť

šatu architekti, ktorí spolupracujú s firmou Baumit. Ich cieľom bolo

jednoznačné posolstvo o funkcii budovy a opticky ju skrášľuje.

materské školy z regiónov z okolia Krakova a Danzigu. Na konci

zachovať identitu a jedinečný charakter stavieb: Po viac ako desiatich

Materská škola v Rige bola obnovená v súlade s farbami a grafikami,

mali používatelia internetu možnosť určiť svojich favoritov online. Ako sa

rokoch diskusií sa materská škola v Sychówe konečne dočkala novej

ktoré sú charakteristické pre danú obytnú zónu.

zistilo, online hlasovanie vyvolalo vo verejnosti veľký záujem. Popularita

fasády, ktorá podčiarkuje historickú hodnotu tohto sídla. Materská

Vďaka

24

ktorá rozšírila ponuku fasádnych farieb Baumit v roku 2016. Silikónová
Pestrá rôznorodosť aj v Rige

spoločnosti

Baumit

Poľsko,

manažérka Baumit Poľsko.
sponzorovi

akcie

„Color
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Baumit World

Novinky
News
aus der
Baumit-Welt
zo
sveta Baumit

Chorvátsko

Zero Energy House sa
stáva realitou

Bosna a Hercegovina

Hlavný sponzor International Scientific Conference

Baumit ako sponzor na konferencii SFERA v Mostare.

Na konferencii SFERA 2016 v Mostare 400 účastníkov živo

Vízia vybudovať pasívny dom z prírodných materiálov, ktorý

diskutovalo o energetickej efektívnosti v stavebnom priemysle.

vyrobí viac energie ako spotrebuje, vznikla zo štyroch

K horúcim témam patrili predpisy a štandardy platné pre

základných myšlienok, ktorými sú emócie, energia, ekológia

energetickú efektívnosť, aktuálne poznatky o zatepľovaní

a ekonómia: Zdravý životný priestor má vzbudzovať pozitívne

obytných domov, tradičné a moderné možnosti tepelnej izolácie,

pocity, má byť energeticky efektívny a trvalo udržateľný,

výhody a oblasti použitia materiálov a, samozrejme, zvýšenie

a takisto má pôsobiť atraktívne a byť finančne dostupný.

energetickej efektívnosti. Publikum tvorili uznávaní profesori

Hlavným cieľom pasívneho domu e4 je vytvoriť bezpečné,

a spoločnosti z oblasti ekonomiky, priemyslu a politiky.

útulné a upokojujúce prostredie pre jeho obyvateľov.

Všetci sa zišli na jednom mieste, aby diskutovali o téme, ktorá sa

Do konca roku 2020 musí každá krajina EÚ zabezpečiť, aby

týka nás všetkých. Baumit, hlavný sponzor, sa na konferencii

bola produkcia energie nových budov vyššia ako jej spotreba.

prezentoval ako spoločnosť, ktorá si je vedomá svojej

Namiesto čakania sa Baumit a Wienerberger spolu s ďalšími

zodpovednosti, a zároveň zvýšil povedomie o dôležitosti

partnermi rozhodli, že zrealizujú projekt už teraz. Potenciál

energetickej efektívnosti. Spoločnosť Baumit je koniec koncov

tejto myšlienky identifikovala aj spoločnosť Baumit Chorvát-

vnímaná ako spoľahlivý partner pre budúcnosť a implementáciu

sko, a rozhodla sa zapracovať vlastné nápady pre budúcnosť.

smerníc EÚ o energetickej efektívnosti!

Na Zero Energy House sa podieľa každý partner v rámci svojej
odbornej oblasti – Baumit Chorvátsko prispieva k vysoko
kvalitnej fasáde, ktorá prečká desaťročia. Po ukončení projektu
dom a jeho výkon, ako aj efektívnosť nákladov preveria

Česko

odborníci.

Už 15 Baumit Life centier
a 7 ocenení

Ukrajina

Pohodové workshopy
s investormi

V Baumit Life štúdiách, ktorých je medzičasom 15, sa každému
investorovi v Českej republike poskytne komplexné poradenstvo
ohľadom tepelnej izolácie, omietok a farieb. Personál radí

V roku 2016 zorganizovala spoločnosť Baumit Ukrajina spolu s výrob-

predovšetkým na základe 888 vzoriek fasádnych omietok a farieb.

cami Kaleta a Olejnik z Poľska v rôznych ukrajinských mestách poučné

Reprezentatívne „Life štúdiá“ vznikajú v spolupráci s najdôležitejšími

workshopy pre stavebné firmy. Cieľom seminárov bolo odprezentovať

obchodníkmi, ktorí investujú do vybavenia. Baumit má na starosti

technológiu mechanickej aplikácie materiálov Baumit. Účastníci mali

reklamu na predajnom mieste.

možnosť spoznať všetky výhody práce s profesionálnymi systémami –

Dom e4 spĺňa všetky
štandardy platné pre
pasívne domy

predovšetkým redukciu pracovného času, optimalizáciu výsledkov
a zvýšenie zisku.

Už po siedmy krát „Najlepší výrobca stavebných materiálov“: Ministerstvo priemyslu a obchodu Českej republiky ocenilo spoločnosť
Baumit CZ aj v roku 2016 ako „Najlepšieho výrobcu stavebných

Tím Baumit vysvetlil niektoré možnosti aplikácie pre tepelnoizolačné

materiálov“! Ocenenie prevzal konateľ Ing. Pavel Med spolu s vedú-

systémy a strojové omietky v uvoľnenej a priateľskej atmosfére.

cou predaja Ing. arch. Radanou Duňkovou. Hodnotili sa kritériá ako

Wladimir Karlow, konateľ Baumit Ukrajina: „Tieto opatrenia nám

ekonomické úspechy, silná pozícia na trhu, energetické nároky na

umožňujú dosiahnuť súčasne dva ciele: Po prvé, aby sme predstavili

výrobu, kvalita a ekológia. Porota odôvodnila svoje rozhodnutie
kolekciou inteligentných systémových riešení pre fasády, omietky
a potery, ale aj inovatívnymi produktmi pre pokládku obkladov
a dlažby.

26

naše súčasné úspechy vo vývoji stavebných materiálov a technológií,
Hore: Baumit Life štúdio u jedného
českého obchodníka. Vpravo:
konateľ Ing. Pavel Med a vedúca
predaja Ing. arch. Radana Duňková
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a po druhé, aby sme získali priamu spätnú väzbu od našich zákazníkov ohľadom materiálov a služieb. Každému účastníkovi ďakujeme za
jeho čas!“
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Baumit World

Novinky
News
aus der
Baumit-Welt
zo
sveta Baumit

Pobaltie

Španielsko

Nemecko

Nové vedenie
pre baltické krajiny

Baumit Španielsko
po druhýkrát získava NAN Award

Vynikajúci BAU 2017

Novinky v Pobaltí: V Lotyšsku a v Litve privítal Baumit v roku

Koncom roka 2016 sa z iniciatívy uznávaného španielskeho

z tohto počtu zo zahraničia. Pre porovnanie, v roku 2015 bolo zo

2016 nových konateľov.

časopisu o architektúre „NAN Arquitectura y Construcción“

zahraničia 72 000 návštevníkov. Medzinárodný veľtrh

Viac ako 250 000 návštevníkov prišlo v dňoch 16. – 21. januára
na BAU 2017 do Mníchova a po prvýkrát bolo až 80 000

udeľovala cena Premios NAN: Toto ocenenie je udelené najlepšie

architektúry, materiálov a systémov tak opäť potvrdil svoj

Na čele spoločnosti Baumit Litva je

hodnoteným produktom a projektom v stavebnom odvetví. V rámci

rastúci medzinárodný význam.

od júla 2016 Edmundas Radavicius.

10. odovzdávania cien bola za víťaza v kategórii „Tepelná

Má za sebou 18 rokov profesijných

izolácia a fasádne farby“ zvolená kolekcia farieb Baumit Life.

Povesť najväčšieho svetového veľtrhu pre architektov a inžinierov na

skúseností,

Baumit Španielsko získalo toto ocenenie už po druhýkrát. V roku

ploche 185 000 m2 podčiarklo 65 000 návštevníkov z architektonických

2012 cenu získal tepelnoizolačný systém Baumit Open.

a projektových ateliérov. Rekordnú hodnotu dosiahol aj počet

otvárajú v momente, keď prichádzate domov. Prioritu v riešeniach majú

2 120 vystavovateľov zo 45 krajín. Tieto údaje len potvrdzujú nastavenie

výhrevné telesá, ktoré udržujú komfortnú teplotu, práčky, ktoré využívajú

z

toho

10

rokov

v manažmente. Svoje know-how
získal v odvetviach, akými sú bale-

Edmundas Radavicius,
od júla konateľ pre
Baumit Litva

nie, inžiniering, výstavba a staveb-

Nekonečné možnosti stvárnenia a použitia omietky Baumit

veľtrhu ako motora pre inovácie a nové trendy v stavebníctve. Nielen

najlacnejšiu cenu elektriny, alebo fasády produkujúce elektrinu.

né materiály, podnikové poradens-

CreativTop v kombinácii s fasádnymi farbami kolekcie farieb

množstvo návštevníkov, ale aj rozmanitosť tém robí tento veľtrh viac ako

Dokonca sa hovorí o domoch, ktoré sú energeticky sebestačné.

tvo a obnoviteľné zdroje energie.

Baumit Life a efektnými nátermi Metallic, Lasur a Glitter boli pre

presvedčivým. Významným doplnkom k firemným prezentáciám

Návštevníci veľtrhu mali možnosť vidieť mnoho signifikantných noviniek

Pán Radavicius má ukončený prvý

udelenie ocenenia rozhodujúce. Počas galavečera a predstavenia

vystavovateľov boli nosne témy BAU 2017 – Inteligentná fasáda

z tejto oblasti. Stredobodom druhej nosnej témy bola otázka, ako ovplyvní

stupeň vysokoškolského vzdelania

v madridskom kabaretnom divadle Bodevil, na ktorom sa

Digitálne plánovanie, Smart Home, Stavby a bývanie 2020 – tematizova-

digitalizácia budúcnosť stavebníctva. Tejto téme sa najviac venovali

v

Physics

zúčastnili známe osobnosti z oblasti projektov a stavebníctva,

né z viacerých aspektov a z rôznych uhlov pohľadu vo viacerých

vystavovatelia BAU IT v hale C3. Téma BIM - Building Information

(polovodičová technológia) a druhý

sa vybrali najlepšie produkty od top stavebných firiem. Najlepšie

prednáškach. BAU pritom spolupracuje s renomovanými inštitúciami,

Modeling - tu bola prítomná všade.

stupeň vysokoškolského vzdelania

architektonické

akými sú Fraunhofer-Allianz Bau, DGNB Deutsche Gesellschaft

v odbore Business Management

z renomovaných architektov.

odbore

Applied

objekty

vyznamenala

porota

pozostávajúca

a ekonómia. Je ženatý a je hrdým

für nachhaltiges Bauen, ako aj GGT Deutsche Gesellschaft für Geronto-

Atmosféra veľtrhu

technik .

Samotná výstava bola inštalovaná v 17 výstavných halách, usporiadaná

®

podľa tematických okruhov, produktov a materiálov. Atmosféru veľtrhu

otcom dvoch dcér.
Smart home a digitalizácia stavebníctva

rámovali už spomínané početné odborné fóra obsadené expertmi z celé-

Normunds Prunte je od septem-

Jedným z hlavných impulzov bola na BAU 2017 téma Smart Home, teda

ho sveta a atraktívne sprievodné podujatia. Lesk týmto podujatiam dali

bra

konateľom

inteligentná domácnosť. Oprávnene alebo je to len science fiction? Podľa

4 dlhé noci architektúry počas trvania veľtrhu. Celkom na 11 trasách

spoločnosti Baumit Lotyšsko.

trendovej štúdie, ktorú publikoval nemecký denník Handelsblat, 58 %

v meste premávali zdarma autobusy. Počas jazdy boli architekti a študenti

Profesionál v oblasti predaja

respondentov zvolilo inteligentnú domácnosť ako prvú voľbu v prípade

(35 000 účastníkov) informovaní celkom o 70 budovách v meste. Naviac

s ukončeným bakalárskym vzde-

novostavby. V prípade rekonštrukcie sa o funkcie inteligentnej domác-

boli organizované pešie komentované prechádzky v centre. Pomocou

laním v odbore Business Studies

nosti zaujímalo 69 % opýtaných. Obzvlášť atraktívne sú smart funkcie

novej web stránky si mohli účastníci svoju cestu naplánovať sami. Stránka

má za sebou 19-ročné skú-

hlavne pri vykurovaní, oknách, žalúziách a osvetlení. Štúdia organizácie

bola, samozrejme, responsívna a dala sa využiť na všetkých mobilných

senosti v oblasti predaja: v rámci

Roland Berger vo svojom optimistickom scenári uvažuje s objemom trhu

zariadeniach. Nasledujúci veľtrh BAU bude 14. – 19. januára 2019

(veľ ko)obchodu

aktívneho

v tejto oblasti v Európe do roku 2025 v hodnote 7 miliárd Euro. Inteligent-

opäť na výstavisku v Mníchove. Pribudnú dve nové haly a vý-

predaja a distribúcie v oblas-

ná domácnosť je zóna komfortu. Svetlo sa zapne automaticky, dvere sa

stavná plocha sa tak zväčší na 200 000 m2. Máme sa na čo tešiť!

2016

novým

a

tiach ako food a nonfood, v oblasti
a
Normunds Prunte,
nový konateľ pre Baumit
Lotyšsko

priemyslu,

stavebníctva

poľnohospodárstva.

Prunte

hovorí

materinského

okrem
jazyka

Pán
svojho
aj

po

anglicky, nemecky a rusky. Je
16 rokov ženatý a má dve dcéry.

Vitajte v Baumite!

28
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Nová Terasa
– Nový rozmer bývania
Poprednou črtou architektonického návrhu bytového
komplexu Nová Terasa v Košiciach z dielne ateliéru Vallo
Sadovsky Architects je nielen moderná architektúra
s rozmanitou typológiou bytov, ale tiež určitá
komunitnosť vzájomne poprepájaných blokov, ktoré
vytvárajú átria vyplnené zeleňou a relaxačnou zónou
určenou na voľnočasové využívanie obyvateľmi. Projekt
Nová Terasa vytvára modernú mestskú zónu s vlastnými
súkromnými priestormi a pešou zónou, kde môžete
vnímať pulz a atmosféru blízkého Starého mesta,
zároveň však máte dostatok pohody a súkromia.

Text:
Martin Kríko,
Baumit Slovensko
Foto:
Archív Penta Investments
a Vallo Sadovsky
Architects

30
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Už zrealizovaná prvá etapa výstavby projektu

Zákazníci sa v dnešnej dobe orientujú na

Nová Terasa v Košiciach bola veľmi dôležitou

kvalitnú architektúru, správnu realizáciu,

etapou na úvod rozvoja lokality, ktorou

zodpovedný výber developera. Uvedené

spoločnosť Penta Investments dokázala, že

parametre sa vám darí spĺňať, keďže ste

vie priniesť moderný, stavebne aj architekto-

v predaji úspešní. Prezraďte, kam sa ešte

nicky kvalitný obytný súbor. Druhá etapa

chcete v množstvách a hlavne v kvalite

projektu ďalej rozvíja nastúpený trend a tak-

posúvať?

mer hotová stavba to len potvrdzuje. Tretia

Tretia etapa projektu bude poslednou fázou

etapa, ktorá je momentálne v štádiu projekto-

rezidenčného projektu Nová Terasa v tejto

vej prípravy, bude predstavovať poslednú

lokalite mesta Košíc, takže v množstve sa

fázu, ktorou spoločnosť uzavrie svoje pôsobe-

zatiaľ v tejto lokalite už rozpínať nebudeme.

nie v tejto lokalite mesta Košíc. S Ing. Marce-

Čo sa týka posunu kvality, každú etapu

lom

managerom

sme sa snažili posunúť oproti tej predošlej

spoločnosti Penta Investments, s. r. o. sme sa

vpred. Sme investor, ktorý sa pozerá a kráča

rozprávali o projekte Nová Terasa, o tom, čo

smerom dopredu. Doba neustále napreduje

posúva kvalitu stavby ďalej, ale aj o tom, čo

a my chceme kráčať s ňou. Chceme

všetko prinesie posledná etapa výstavby.

prinášať aktuálne, moderné a udržateľné
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Martišekom,

project
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developmente.

že posledná tretia etapa už bude bezchybná

Pán Martišek, museli ste veľmi krotiť

S dobou sa, samozrejme, posúvajú aj

a budeme môcť povedať „Tak tu by sme teda

tvorivého ducha tímu architektov?

naši klienti. Časom sú náročnejší a my

nezmenili vôbec nič!“

Všetko je o ľuďoch a diskusii. Snažíme sa

riešenia

v

rezidenčnom

prinášať na trh len kvalitu a tá sa dá prinášať

chceme spĺňať nielen ich požiadavky, ale
Čo nové ponúkne tretia etapa projektu

len s kvalitným architektom. Architektov

Nová Terasa?

projektu Nová Terasa treba určite pochváliť

Pán Martišek, čo by ste spätne na projek-

Ponúkne viac ako 200 nových bytových

za neustály záujem vylepšovať každý jeden

te zmenili, keby ste mohli?

jednotiek v 5 bytových domoch, kde sme sa

detail, na výkrese, ale aj na stavbe. Je to

To je veľmi ťažká otázka. Všetci poznáme

snažili zúžitkovať všetko, čo sme sa naučili

takmer non stop kontakt s projektom už

prirovnanie „Po vojne je každý generál“.

počas prípravy, stavby a predaja prvých dvoch

niekoľko rokov, a veľmi pekných rokov, pretože

A skutočne by sa dalo polemizovať, či sme

etáp projektu. Medzi hlavné kvality patria

celý projektový tím ťahá za jeden koniec

to alebo tamto mohli urobiť inak... Človek

premyslené

dostatok

a projekty berieme ako naše dieťa. Deti sú

aj investor sa, samozrejme, učí časom

odkladacích a skladových priestorov nielen

vždy odrazom svojich rodičov a podobne je to

a častokrát aj na svojich vlastných chybách.

v byte samotnom, ale aj na lodžiách či prízemí.

aj s našimi stavbami. Sú našou vizitkou. A my

Dôležité je sa z chýb, ale rovnako aj

Našou snahou je mať pre každý jeden

chceme byť tými najlepšími rodičmi.

úspechov,

byt sklad na prízemí, ďalej priestranne a archi-

chceme byť vždy o krok vpred.

32

poučiť

a

zúžitkovať

ich

dispozície

zaujímavo

bytov,

v budúcnosti. Neustále sa učíme. Baví nás

tektonicky

to a snažíme sa ísť vždy len do toho najlepšieho

priestory a lobby. Pestré a kvalitné verejné

riešenia. A keďže sa snažíme prinášať nové,

priestory s detskými ihriskami, dostatkom

moderné, niekedy aj nevyskúšané riešenia,

zelene a prvkov outdoor fitnessu. Dostatočný

stane sa, že to nevyjde úplne na 100 %.

počet

Nemyslím tým technickú či kvalitatívnu stránku

samozrejmosť a tiež sa snažíme každým

veci, tam vždy ideme na 110 %. Naše stavby

projektom priniesť aj nové a moderné riešenie

sú premyslené do detailu a spĺňajú naše

technológii, ako sú napríklad obnoviteľné

najprísnejšie kritéria. Každou etapou projektu

zdroje energie či nabíjacie stanice pre

Nová Terasa sme sa naučili veľmi veľa a verím,

elektromobily a podobne.

garážových

stvárnené

státí

vstupné

berieme

Ďakujeme za rozhovor.

Ing. Marcel Martišek,
projekt manager
Penta Investments

ako
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Keď je omietka viac materiálom ako povrchom
Na slovíčko s Ing. arch. Oliverom Sadovským, VALLO SADOVSKY ARCHITECTS
Pán Sadovský, v dnešnej dobe nie je

nachádza. Prvá etapa bola dobrodružná,

ako sa štruktúrovaná omietka mení podľa

jednoduché zaujať investorov. Vám sa

podarilo sa nám investora presvedčiť na

toho ako na ňu dopadá slnko.

to podarilo hneď dvakrát. Čomu to

mnohé v tom čase netradičné riešenia

pripisujete?

v urbanizme aj v typológii. Do druhej etapy

Aká bola cesta k tomuto povrchu.

Vzhľadom na to, že sme obidve etapy

sme aj my aj investor vstupovali poučení,

Aké máte skúsenosti a poznatky zo

získali cez vyzvané architektonické súťaže,

čo prinieslo oveľa racionálnejší výsledok.

vzorkovania a výberu finálneho vzhľadu
omietky?

veríme, že to bolo tým, že sme ponúkli

34

investorovi najlepšie riešenie. Samozrejme,

Objekty druhej etapy projektu majú

Vzorkovanie je úplný základ a väčšinou

nám pri tvorbe návrhu pre druhú etapu

výraznú, štruktúrovanú omietku, ktorá

je to dlhá cesta :-). Konkrétne na tento

pomohla skúsenosť z prvej etapy, znalosť

nie je bežná na novostavbách v našich

projekt boli urobené desiatky vzoriek.

investora a tiež prostredia.

končinách. Prečo takýto výber?

Veľmi nám pomohla návšteva vo výrobnom

To, že to bude omietka, bolo jasné od začiatku,

závode Baumit v Rohožníku, kde sme

Akú veľ kú mieru voľnosti ste mali pri

takže sme mali jasné mantinely a v rámci

priamo s aplikačným technikom doladili

tvorbe obytného súboru Nová Terasa?

nich sme sa snažili niečo vymyslieť. Chceli

finálnu štruktúru omietky.

Viac ako o voľnosti je to skôr o prístupnosti

sme, aby omietka bola viac materiálom

investora k určitým riešeniam a konceptom.

ako povrchom. Rozhodli sme sa kombinovať

Rovnako je dôležité, v akom čase projekt

hladkú a štruktúrovanú omietku, čo dodáva

vzniká a kde sa realitný trh momentálne

fasádam určitý detail navyše. Tiež nás baví,
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Nová Terasa, Košice
Autori: Vallo Sadovsky Architects
Investor: Penta Investments, s.r.o.
Realizátor: MV Staving, s.r.o., Prievidza
Realizácia: 2014 – 2016
Použité Baumit materiály: tepelnoizolačný
systém Baumit Pro, povrchová omietka
Baumit SilikatTop, kreatívna omietka Baumit
CreativTop Trend
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Baumit
Fasáda roka 2017
Odborná porota vybrala
najkrajšie fasády Slovenska

Radové domy, Záhorské sady 3, Záhorská Bystrica
Text:
Tomáš Sepp,
Baumit Slovensko
Foto:
Lubo Fussek,
Tomáš Manina

O nomináciách a víťazných fasádach v tohtoročnom 9. ročníku súťaže Baumit Fasáda roka

Rodinný dom, Liptovský Mikuláš - Palúdzka

2017 rozhodla odborná porota na spoločnom
zasadnutí 11. apríla v Bratislave. Spomedzi 193
prihlásených diel nominovala porota spolu 16
diel v 5 súťažných kategóriách. Odborná porota
známej súťaže zasadla v novom zložení. Predsedom poroty zostáva aj v tomto ročníku doc.
Ing. arch. Andrea Bacová, PhD., ktorá zastupuje akademickú obec (FA STU). Je zároveň aj
členkou medzinárodnej poroty v súťaži Baumit
LifeChallenge, ktorá je medzinárodnou - európskou - fasádou roka. Pozvanie do poroty prial aj
Ing. arch. Imrich Pleidel, prezident SKA (Slovenská komora architektov). Ďalšími členmi odbornej poroty sú: Ing. arch. Sebastián Nagy (sebastiannagyarchitects, s.r.o.), Ing. arch. Matej
Grébert (Compass, s.r.o.), Ing. arch. Juraj Hantabal (ateliér hantabal architekti, s.r.o.), Ing. arch.
Nominované objekty
v jednotlivých kategóriách:
1. Rodinný dom:
Rodinný dom, Hrubá Borša
Radové domy, Záhorské sady 3,
Záhorská Bystrica
Rodinný dom, Liptovský Mikuláš
- Palúdzka

36

MAGAZÍN PRE NAŠICH PARTNEROV A PRIATEĽOV 1_17

Alexander Schleicher (SPDe, s.r.o.). Porota ocenila rôznorodosť prihlásených diel, pričom
najsilnejšie zastúpenou bola kategória Rodinný
dom. Mená víťazov budú predstavené na slávnostnom galavečere netradičných priestoroch
kina Cinemax v Bory Mall dňa 21. júna.

1_17 MAGAZÍN PRE NAŠICH PARTNEROV A PRIATEĽOV

37

Apartmánový dom Malá hora, Martin

4. Sanovaná historická budova
Sanácia kostolnej veže,
Nové Mesto nad Váhom
Rosenfeldov palác, Žilina
Synagóga – Centrum súčasného
umenia, Trnava
Kaštieľ Fintice – sýpka
Kaštieľ Budmerice

Fasáda roka
2017 v číslach
Celkový počet prihlásených diel: 193

Zloženie
odbornej poroty:

doc. Ing. arch.
Andrea Bacová, PhD.,
FA STU Bratislava
(predsedkyňa poroty)

Háj Park I, Bratislava
1. Rodinný dom: 55
2. Rezidenčné projekty
a občianska vybavenosť: 46
3. Obnovená a adaptovaná budova: 30
2. Rezidenčné projekty
a občianska vybavenosť:
Bytový dom Avana, Stupava
Apartmánový dom Malá hora, Martin
Háj Park I, Bratislava

Kino Úsmev, Košice

4. Sanovaná historická budova: 19
5. Zateplený panelový dom: 43
Ing. arch. Imrich
Pleidel, AK Pleidel
architekti, s.r.o.

3. Obnovená a adaptovaná budova
Kino Úsmev, Košice
Základná škola Bajkalská ul., Bratislava
Kúpalisko Zelená žaba,
Trenčianske Teplice

Ing. arch. Sebastián
Nagy, sebastiannagyarchitects, s.r.o.

Kaštieľ Fintice – sýpka
Rosenfeldov
palác, Žilina

Základná škola Bajkalská ul.,
Bratislava

Ing. arch. Matej
Grébert, Compass,
s.r.o.

Sanácia kostolnej veže,
Nové mesto nad Váhom

Synagóga – Centrum
súčasného umenia, Trnava

Ing. arch.
Juraj Hantabal,
ateliér hantabal
architekti, s.r.o.

Bytový dom SNP 737, Čadca

38
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5. Zateplený panelový dom
Bytový dom SNP 737, Čadca
Bytový dom Studenohorská ulica,
Bratislava

Ing. arch. Alexander
Schleicher, SPDe,
s.r.o.

39

Súťaž Baumit Life 2017

Nadačný fond
Baumit alebo
Ako pomáhame
pomáhať

Nielen práca, ale aj zábava!
Life znamená „život“ a život to nie je len práca, ale aj zábava. Aj
v tomto roku sme pripravili pre našich členov Baumit Klubu
prekvapenie, ktoré by malo spríjemniť každodennú namáhavú
prácu našim fasádnikom. Tentokrát v podobe súťaže Baumit
Life. Baumit Life je v Baumite synonymom sveta fasádnych
omietok a farieb, ktoré sú naším nosným produktovým segmentom.

Spoločenská zodpovednosť
a podpora komunity nám
leží v Baumite na srdci, už
odkedy pôsobíme na trhu.
Aj v tejto oblasti prinášame
novinku, ktorá by mala
pomôcť naše aktivity v tejto
oblasti rozšíriť. Založili sme
Nadačný fond Baumit, ktorý
by sme vám radi predstavili.

Súťaž má viacero cieľov: je podporou predaja fasádnych
novej Life mape a slúži aj k posilneniu lojality s našimi spracovateľmi,
na ktorých nám v Baumite záleží.
Ako súťaž funguje?
Súťaž je určená pre členov Baumit Klubu – spracovateľov, ktorí
realizujú fasády rodinných domov. Súťažiaci dostávajú za nákup
a použitie fasádnych omietok Top a alebo fasádnych farieb
Color body, za ktoré získavajú počas trvania súťaže atraktívne
odmeny.

Podľa

počtu

získaných

bodov

tak

môžu

získať

napr. obľúbené Baumit montérky, aku skrutkovač či profesionálne
aplikácie

fotografie

cenu súťaže - VW Caddy. Súťaž
sme odštartovali 2. mája a žrebovanie o hlavnú cenu nás
čaká 30. novembra 2017.

Ako sme to robili doteraz
Formou otvoreného grantového programu

1. Grantový program. Pokračujeme v podpo-

Baumit

ponúka

„Tu sa nám páči, tu chceme žiť„ sme za uply-

re verejnoprospešných aktivít občanov pro-

súťažiacim

„klu-

nulých 10 rokov podporili organizácie, obce

stredníctvom nášho otvoreného grantového

bistom“ zviditeľ-

a aktívnych občanov, ktorí nezostávajú pri tom,

programu „Tu sa nám páči, tu chceme žiť“.

nenie ich kontaktných

že sú nespokojní v prostredí, kde žijú, ale

údajov

2. Miestne komunity. Podporujeme miestne

a

pôsobenia sme podporili spolu viac ako 180

komunity v oblasti sídla našich výrobných

objektov

projektov v celkovej výške 155 077 eur.

závodov v Rohožníku a v Lietavskej Lúčke.

Life, ktorá je na webovej

Chceme pomáhať viac

3. Kultúra a vzdelanie. Podporujeme tiež

V roku 2017 prichádzame s novinkou. V spo-

výstavy, publikačnú či vedecko-výskumnú

lupráci s našou partnerskou organizáciou

a pedagogickú činnosť vo sfére architektúry,

Všetkým súťažiacim

Centrum pre filantropiu (CpF) sme založili

stavebníctva a dizajnu s presahom do sféry

držíme palce a pra-

Nadačný fond Baumit, ktorého cieľom je ešte

pamiatkovej ochrany.

jeme im veľa zába-

na

mape

súťaže

vy

a
súťaži,

šťastia

ciele

Komunitná filantropia na podporu regiónu je

v

vyjadrením našej spoločenskej zodpoved-

pekných

na verejný priestor, ekológiu, vzdelávanie,

nosti. Veríme, že nový nadačný fond Baumit

a najmä spo-

kultúru,

pomôže znásobiť našu pomoc a že sa stane

kojných inves-

naozaj

torov.

architektúru

Nadačnému

fondu

prospešné

a

dizajn.

Baumit

Vďaka
chceme

podporovať aktivity v týchto 3 oblastiach:

nástrojom,

ktorý

nám

pomôže

na

www.baumitklub.sk.

sociálneho charakteru s bližším zameraním

všeobecne

Prihlás sa do súťaže na
baumitklub.sk.

referenčných

stránke

sledujúce

Ako na to?

Za každé použité vedro Baumit
Top a/alebo Baumit Color
získavaš body.

rozhodnú sa veci zmeniť. Za obdobie nášho

vo väčšom rozsahu podporovať aktivity

Pridaj sa k tímu
Baumit Life a vyhraj!

zrealizova-

ných objektov, súťažia o hlavnú

40

2. 5. – 30. 11. 2017

omietok a farieb, chce zviditeľniť našich spracovateľov a ich prácu na

elektrické miešadlo. Všetci súťažiaci, ktorí vložia do webovej

Text:
Tomáš Sepp,
Baumit Slovensko

Súťaž
Baumit Life

veľa

Získaš atraktívne ceny a možnosť
propagovať svoje projekty na webe.
Vlož fotografie svojich referencií
a hraj o Volkswagen Caddy.
Baumit Info-linka:
02/59 30 33 33, 041/50 76 651

fasád

pomáhať.
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Myšlienky s budúcnosťou.
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Baumit Slovensko

Novinky
zo sveta Baumit

Kostol sv. Jána Krstiteľa

Svetlo a fasáda

Kostol sv. Jána Krstiteľa na modranskom cintoríne je najstar-

Jednoduché a pritom veľmi podstatné spojenie dvoch elementov

šou zachovanou pamiatkou na území mesta Modra. A ako to už

exteriérovej tváre stavieb. Ich správny výber dokáže upriamiť pozornosť

s pamiatkami býva, kostol rokmi chátral. Od roku 2010 sa však

k požadovanému detailu, odviesť od nežiadúceho. Nadčasový dizajn

všetko začalo zázračne meniť.

svietidiel a krása fasád sa stali nositeľom myšlienky spojiť príjemné
s užitočným. Výsledkom bol zatiaľ unikátny trip pre architektov

Za účelom zachovania historicky hodnotných pamiatok pre ďalšie

do okolia talianskeho Milána, organizovaný spoločnosťami UNI LIGHT

generácie pár nadšencov založilo OZ s názvom Združenie záchrany

a BAUMIT. Práve tu sa totiž sústreďujú výrobcovia dizajnových

cirkevných pamiatok v Modre. Oslovili vlastníka pamiatky, správcu

exteriérových a interiérových svietidiel Flos a Ares. V ich showroomoch

rímskokatolíckej farnosti v Modre, a spolupráca mohla začať. Po

a výrobe sa mohli účastníci tripu zoznámiť s poslednými novinkami,

jednaniach s Krajským pamiatkovým úradom, OZ získalo rozhodnutie

spôsobom výroby aj prísneho testovania. Samozrejme, našiel sa

k zámeru obnovy kostola. Bod po bode začalo realizovať predpísané

čas

posudky, výskumy, návrhy sanácie. V roku 2011 priniesli výskumy

tohto regiónu a výmenu skúseností pri navrhovaní a používaní

kostola prekvapivé poznatky, pričom najhodnotnejším bol objav

Združenie záchrany cirkevných pamiatok

stredovekých nástenných malieb nadregionálneho významu. Bolo

Založenie

potrebné urobiť všetko pre záchranu kostola. Zlepšiť vlhkostné

platformou na realizáciu potrebných krokov v treťom

pomery, trvalo vysušiť hmotu a vytvoriť podmienky pre celoplošný

sektore. Združenie začínalo maličkými grantmi, dostávalo sa

odkryv fresiek a ich reštaurovanie.

do povedomia odbornej verejnosti, ktorá bola pri obnove

občianskeho

nápomocná.

bolo

program

dostatočnou

verejnoprospešných aktivít zapája čoraz viac občanov

múrov

spôsobila

i právnych subjektov. Výsledkom tejto zmeny sú tisíce odpra-

nemalé trápenie. Na obnovu boli použité materiály sanačného

covaných brigádnických hodín, benefičné koncerty, aktívne

Baumit sa presťahoval do nových priestorov

omietkového

usilovne

zapájanie sa do Dní európskeho kultúrneho dedičstva,

Máj je lásky čas, ale aj jeden z najkrajších mesiacov roka, pokiaľ

odstraňovala zavlhnutá a zasolená omietka v interiéri aj exteriéri, ešte

charitatívny vianočný predaj, sponzorské dary, poukázanie

si počasie nerobí, čo chce. Práve v máji sa udiala jedna z naj-

usilovnejšie sa čistili špáry v kamennom murive. Bolo nutné odstrániť se-

2 % z dane z príjmov. Mnohé práce boli realizované aj

dôležitejších zmien v živote našej firmy za posledné obdobie –

kundárny betónový sokel, aj nefunkčný žľab. Okrem toho OZ zrealizovalo

s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR, Ministerstva

presťahovali sme sa do nových administratívnych priestorov. Našou

vetrací kanál v interiéri, odviedlo dažďovú vodu do novej kanalizácie,

financií SR, Bratislavského samosprávneho kraja, mesta

novou adresou sa stal nový komplex Zuckermandel na Žižkovej ulici

odizolovalo celý exteriér nopovou fóliou, polyuretánovou hydroi-

Modry, Malokarpatskej komunitnej nadácie REVIA, Nadácie

č. 9 na nábreží Dunaja. Nové administratívne priestory na

zoláciou a drenážou. Všetky práce boli uskutočňované na základe

SPP, Nadácie Orange, spoločnosti Baumit, Nadácie Tatraban-

6. poschodí s plochou viac ako 1 000 m2 ponúkajú reprezen-

odborných

ky, Nadácie VÚB.

tačné a dobre štruktúrované zázemie s výbornou dostupnosťou.

systému

posudkov,

ktoré

bolo

Baumit

pod

potrebné

Sanova.

dohľadom

obnoviť,

Medzitým

reštaurátora,

sa

archeológa

záleží,

sa

umocňuje,

vďaka

čomu

sa

do

V parteri administratívnej budovy v blízkom čase dobudujeme naše

Vyplatilo sa. Stav pamiatky sa očividne zlepšoval a v rokoch

nové Fasádne štúdio, kde si naši zákazníci budú môcť v príjem-

2014 a 2015 mohli byť zrealizované nové omietky stien kostola.

nom prostredí plánovať svoje vysnívané farebné riešenie fasády.

Použitá

bola

omietka

spolu

NHL

ručná

Pre návštevy je zabezpečené parkovanie, čo ocenia všetci, ktorí

a

Baumit

v minulosti beznádejne krúžili okolo našej budovy na pôvodnej

Sanova omietka v oblasti sokla. Súbežne sa realizovali práce

adrese. So zmenou sídla prichádza do našich životov aj čerstvý

s

Baumit

omietka
NHL

Baumit

prednástrekom

s barokovou klenbovou výmaľbou, priľahlé sakristie a napokon aj
loď kostola s nástennými stredovekými freskami. Dnes sa už pracuj
na postupnom reštaurovaní barokového mobiliára.

pri

kulinárskych

dokonale

nasýtil

dobrotách

Ostáva dúfať, že

architektonické

chute

Zmena je život!

a po predchádzajúcom odsúhlasení Krajského pamiatkového úradu.

bezcementová

posedenie

Porozumenie voči hodnotám, na ktorých

Začalo sa od „hlavy“ - výmenou strešnej krytiny. Výška štítových
kostola,

príjemné

a možno sa o rok podobný pracovný výjazd bude môcť zopakovať.

združeniu

lode

na

osvetľovacej techniky pre budovy rôznych určení.

Obnova od hlavy po päty

v interiéri. Podarilo sa reštaurátorsky zhodnotiť priestory svätyne

42

združenia

aj

Text:
Katarína Machatová,
Združenie záchrany cirkevných pamiatok v Modre
Foto:
archív autorky
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vzduch. Veríme, že nové priestory si obľúbime, že posunú kvalitu
našich služieb a komunikácie opäť o kúsok ďalej. Už teraz sa na
vás tešíme na našej novej adrese. A nezabudnite: telefónne čísla
na pevné linky zostávajú nezmenené.
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Česko-Slovenská futbalová akadémia

a naopak hráči hrajú dostatočný počet minút
v každom zápase. Teší nás, že aj tak
dokážeme

Futbalová akadémia ČSFA
z Malaciek, ktorá sa mladým
futbalistom venuje už 15 rokov,
má na svojom konte veľa úspechov
v každej kategórii. Inak tomu nie je
ani v tejto futbalovej sezóne, kde
dosiahla za ostatné obdobie
niekoľko úspechov na turnajoch U6,
U7, U8 a najmä v súťaži
minirepubliky U10 a U12. Turnaje
hrajú najmä prípravky, ktoré v tejto
sezóne vyhrali 5 turnajov v Česku
a Rakúsku.

konkurovať

veľkoklubom,“

povedal Ján Kubovič, prezident ČSFA,
Malacky.
Úspech podtrhnutý kvalitnou hrou
Pekný úspech si na svoje konto pripísali
chlapci ČSFA U12, ktorí obsadili 3. miesto
na medzinárodnom turnaji

Samaria Cup

v Šamoríne, na ktorom sa zúčastnilo 20
tímov. Turnaj bol veľmi kvalitný a vyhral ho
Ferencvárosz Budapest pred DAC Dunajská
Streda. Chlapci z ČSFA svoju skupinu
vyhrali po výsledkoch Inter Bratislava 3:1,
Domino Bratislava 2:0, FC Veszprem 2:2
a FC Gyor 3:0. Vo finálovej časti prehrali
s veľmi kvalitným Ferencvároszom 0:4

„Mladší žiaci potešili najmä v minirepublike,

a po výhre nad FC Jahodná 2:0 na 11–ky

keď Malačania dokázali hrať vyrovnané

zobrali bronzové medaily. Tento úspech

partie

podtrhli veľmi kvalitnou hrou.

s

najlepšími

mužstvami

Česka

a Slovenska. Medzi najlepšie výsledky patrí
výhra nad Baníkom Ostrava 2:1, ale najmä

Najmenší futbalisti z ČSFA

po hernej stránke výkon s Bohemiansom

Druhý májový víkend sa zúčastnili turnaja

zábava a až nakoniec výsledok, o čom

rangu v kategórii U10 ako Herta Berlín,

Praha. Výsledkovo sme prepadli so Spartou

aj miniprípravky U6 a U7 v Hustopečiach,

svedčí

zápase

Juventus Turín, Barcelona či Feyenord

Praha a Sláviou Praha 0:6, keď súperi boli

ktoré trénujú pod vedením trénera Uhrinca

a nakoniec, v prípade detí z ČSFA, aj

Rotterdam. Veríme v ďalší supervýsledok

nad naše sily. Súťaž je v obidvoch kategó-

a Vozára. Zanechali dobrý dojem a turnaj

z medaily.

futbalovej akadémie ČSFA a chlapcom

riách mimoriadne náročná a vždy na konci

s kvalitným obsadením 15 mužstiev vyhrali

detí

v

každom

držíme palce!

zápasov (4 x 35 minút) sa u nás prejavuje

pred

Olomouc,

Deti z Malaciek čaká v tejto sezóne ešte

O výsledkoch zápasov, ako aj o už tradičnom

úzkosť kádra, čím naopak disponujú veľké

FC Slovácko, Hustopeče a ďalšie. U týchto

niekoľko súperov v rôznych turnajoch,

Baumit Cupe sa viac dozviete na stránke

kluby. My pracujeme s menším kádrom,

menších kategórií je dôležitá v prvom rade

spomeňme

www.csfa.sk.

mužstvami

ako

Sigma

Baumit, bowling, architektky, zábava...

aspoň

súperov

svetového

Hokejový turnaj
architektov

Pýtate sa, ako toto všetko ide dohromady?

im stojí v ceste. Opäť sme si naplno užili

Po minuloročnom skúšobnom ročníku sa

príjemný športový večer. Počas neho sme

opäť stretli v Národnom bowlingovom

otvorili aj témy, na ktoré na spoločných

V čase vrcholiacich príprav na Majstrovstvá

centre v Bratislave súťaží chtivé a na

pracovných

veľa

sveta v hokeji sa už tradične stretli a skrížili

zábavu pripravené ženské družstvá, ktoré

času. Mužskí kolegovia v tento večer

svoje hokejky aj architekti z Prahy, Brna a Bra-

zastupovali

architektonické

stretnutiach

neostáva

ateliéry

chýbali. Nedostali pozvánky, podujatie bolo

tislavy. Tentokrát už na 11. ročníku, na už

VI GROUP, SIEBERT/TALAŠ, Architekti

totiž pripravené len pre krajšiu polovicu

naozaj tradičnom stretnutí, kde sa všetci snažili

Šebo

ľudstva.

odovzdaní

predviesť s maximálnym odhodlaním svoje

a COMPASS ateliér, spoločnosť Baumit

cien bolo počuť slová chvály a uznania

zručnosti na ľade. Chýbajúca technika sa

a domáci Prespor. Cieľom bolo ukázať

víťazkám z „domáceho“ tímu Prespor.

často

svetu a nám, že nielen práca pri počítači,

Nižšie umiestnenia boli pre ostatné družstvá

a väčším oduševnením. Nie vždy to však

kreslenie konštrukcií a riadenie stavieb

povzbudením,

výzvou

stačilo. Víťazstvo v tomto miniturnaji ukoristili

napĺňa ich životy, ale rovnako profesionálne

k častejšiemu sa stretávaniu v podobnom

architekti z Prahy, pred druhými Bratislavčanmi

dokážu

prostredí. A možno o rok, aj s lepšími

a tretími domácimi Brňákmi. Po turnaji nasle-

výsledkami!

dovalo neformálne stretnutie pri dobrom pivku

Lichý,

uchopiť

Imagine

aj

Development

bowlingové

gule

a s plnou vážnosťou, prislúchajúcou tejto

Po

vyhodnotení

a

snáď

a

aj

zábave, zostrelia biele kuželky a všetko, čo

44

radosť

nahrádzala

bojovnejším

srdcom

a grilovanom prasiatku. Dovidenia o rok v Prahe!
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Trenčín a okolie
ako bašta jazzu!
Každá dobrá firma, ktoré chce byť svojim zákazníkom
čo najbližšie, má svoje pobočky po celom Slovensku!
Podobne aj „ohniská" jazzového diana na Slovensku majú
svoje lokality, ktoré horia jasným plameňom a zapaľujú srdcia
jazzových nadšencov, ktorým sa jazzová hudba páči.
Trenčín a jeho okolie je jedným z takýchto jazzových ohnísk.
V meste sa každý rok koná jazzový festival, ktorý je známy
ako Trenčiansky jazzový festival. Na budúci rok to už bude
jeho jubilejný XXV. ročník. Ľudovo sa mu hovorí aj
„Jazz pod hradom“. Pri jeho zrode stáli hudobníci
z trenčianskej formácie Aurelius Q a jazzový bubeník,
neskôr aj mestský poslanec, Ján Babič.

Text a foto:
Patrick Španko

Publikum, ktoré rozumie jazzu

Svetová kvalita

Tak ako začiatkom roku 1990, hneď po no-

Spomedzi doterajších účinkujúcich na Tren-

vembrových udalostiach v roku 1989, vznikla

čianskom jazzovom festivale spomeňme aspoň

v Bratislave Slovenská jazzová spoločnosť, tak

niekoľko mien svetovej kvality: gitarista Larry

neskôr Ján Babič založil Trenčiansku jazzovú

Coryell, bubeník Billy Cobham, gitarista John

spoločnosť, ktorá stojí dodnes na čele jazzo-

Abercrombie, speváčka Urszula Dudziak, gita-

vého diana v Trenčíne. A Trenčiansky jazzový

rista Ulf Wakenius, saxofonista Dave Liebman,

festival je jej najznámejším jazzovým počinom.

gitarista Wolfgang Muthspiel, bubeník Al Foster

Hudobníci zo skupiny Aurelius Q – Peter Belák

a mnohí ďalší. Samozrejme, že tu vystupovala

a Peter Sedlák - stáli aj za dramaturgiou a orga-

celá plejáda slovenských jazzmanov – ak nie už

nizovaním prvého ročníka Trenčianskeho jazzo-

všetci. Chvályhodné je, že dramaturgia festivalu

vého festivalu v roku 1994. O rok neskoršie už

dáva priestor aj mladým slovenským jazzovým

bol festival dvojdňový a tretí ročník dokonca troj-

nádejám a talentom.

dňový. Trenčianske jazzové publikum jazzu ozaj
rozumie, je veľmi vnímavé. „Obecenstvo nás vy-

Stretneme sa v septembri

hecovalo ako dávno nie. Máte skvelé publikum,

Trenčiansky jazzový festival sa koná každý rok

rozumie jazzu, provokuje maximálne výkony

v septembri a už teraz sa môžete tešiť na XXIV.

a neuveriteľne komunikuje s dianím na javisku.

ročník alebo rovno na jubilejný XXV., ktorý bude

Je radosť hrať takému davu,“ povedal rakúsky

o rok. Dobrá nálada, pestrá dramaturgia a skve-

saxofonista Karlheinz Miklin (vtedajší riaditeľ

lé umelecké výkony pozývajú priaznivcov jazzu

sekcie jazzu na Univerzite v rakúskom Grazi) na

každý rok!

margo svojho vystúpenia na IV. ročníku v roku
1997.

46
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Šéfkuchár

Martin
Korbelič
„Cesta kuchárskym životom je pestrá“

len o ňom prečítať. Vo veľkej miere je

kuchyňa. Nejde ani tak o to, že by sme

kuchárčina o praxi. Tá sa nedá oklamať.

nevedeli vytvoriť kvalitu, ale skôr chýba

Nikto nemôže za rok, dva vedieť to, čo iný

dopyt, čo mňa osobne trošku v kútiku duše

kuchár s 10-ročnou praxou a s tým istým

mrzí. A prečo je tomu tak? Dnešná doba je

záujmom. Dôležitá je vytrvalosť a obetavosť.

rýchla, vytráca sa akési pohodlie. Ľudia si

Zbierať skúsenosti, vytvárať si svoj štýl.

ťažko hľadajú čas na dlhšie stravovanie,
počas ktorého by si dve - tri hodinky posede-

Pán Korbelič, ste špecialistom na zá-

li, vychutnali si jedlo, porozprávali sa o tom,

žitkovú gastronómiu. Čo to vlastne je?

čo

Návšteva reštaurácie by mala byť pre človeka

šéfkuchárovi a jeho tímu, že naozaj urobili

zážitkom. A to nielen v zmysle, že sa dobre

niečo, nad čím sa oplatilo pozastaviť. Situácii

a dosýta naje, ale zážitkom od vstupu do

nepomáha

reštaurácie,

či

A možno je príčinou aj skutočnosť, že ľudia

usadením,

vyhľadávajú miesta, kde sa cítia uvoľnenejší,

výbornými

nemusia riešiť, aký príbor na čo použiť,

jeho

manažérom

Text:
Beáta Badiarová,
Baumit Slovensko
Foto:
archív Vojta Artza
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čašníkom

reštaurácie,

ponúknutím

Martin Korbelič začínal v luxusnej reštaurácii Casablanca
vo francúzskom štýle, neskôr pôsobil vo vynikajúcej viedenskej
reštaurácií. Absolvoval stáže vo francúzskom Lyone, v reštaurácii
ohodnotenej najprestížnejším ocenením - dvoma Michelinovými
hviezdami. Po návrate svoje skúsenosti využil v top reštauráciách
v Bratislave. Ako šéfkuchár pracoval v reštaurácii v hoteli Apollo
a v spolupráci s talianskym kuchárom Antoniom Lacollim rozbiehal
reštauráciu UFO. Niekoľko rokov pôsobil ako executive šéf MEDUSA
Group, siete reštaurácií, kde spolupracoval na príprave moderných
menu, ktoré využívajú nové trendy a techniky svetovej kuchyne.

prijatia

jedálneho

lístku,

vlastne

zjedli.

ani

to

akási

ekonomická

prehnanú

pocta

situácia.

nápojmi a, samozrejme, vrcholom by malo

nemusia

byť kvalitné jedlo. Dôležité je aj prostredie

nedokážu primerane správať.

reštaurácie, ktoré môže byť jednoduché,

Všeobecne sú dnes trendom streetfoody

reflektujú

ale musí byť určitým spôsobom zaujímavé.

a kuchyne, ktoré sú „vybláznené“, ale na

Samozrejme, že všetci teraz nemusíme variť

Keď vyjdete z kina či divadla, odchádzate

druhej strane jednoduché. Stále však platí,

trendovo, malo by to byť skôr o vnútornom

so zážitkom, ktorý vo vás film či predstavenie

že čerstvosť surovín je na prvom mieste.

nastavení človeka, akým spôsobom sa

zanechali. Aj zo zážitkovej reštaurácie by

In

chce

ste mali odchádzať plní dojmov, a to nielen

podľa sezóny, je to jednak ekonomické,

sledujem, robia naozaj krásne, atraktívne

z dobrého jedla. To je zážitková gastronómia.

a aj kvalita surovín, či už ich výživová

veci, snažia sa byť iní. Na druhej strane

Ako som už povedal, vrcholom je kvalitné

hodnota alebo chuťová stránka, je vtedy

treba povedať, že niečo nové sa vymýšľa

jedlo. Čerstvosť chutí spolu s dizajnovou

v najlepšej kondícii.

ťažko. Suroviny sú stále tie isté, mení sa

sú

mať

Je

sezónne

obavu,

záležitosti.

že

Keď

sa

varíte

stránkou robia strašne veľa. A keď si človek

trendy

profilovať.

svetovej

Mladí

kuchári,

kuchyne.

ktorých

len technika a možno spôsob servírovania či

nemusí pýtať nič na dochutenie, je to istým

Ako to dnes vyzerá s kuchármi na

spôsobom vyjadrenie spokojnosti pre celý

Slovensku?

kuchársky tím. Ľudia by mali pochopiť, že

Na Slovensku sú veľmi kvalitní kuchári,

Vráťme sa ešte na vaše kuchárske

keď je jedlo kvalitne pripravené, je pre nich

ale je ich málo, čo je strašná škoda. Či už je

začiatky. Čo bolo pre vás motiváciou?

inšpiráciou a súčasne edukačným prostried-

dôvodom skutočnosť, že tí kvalitní, bohužiaľ,

V čase, keď som sa mal rozhodnúť, čo ďalej,

kom v oblasti chutí.

odchádzajú

alebo

sa dosť pozeralo na remeslo. Nepatril som

preč

zo

Slovenska,

podania.

V neposlednom rade je to aj o interpretácii

táto profesia prestala byť atraktívna pre

k najlepším žiakom. Na gymnázium sa v tom

Pán Korbelič, patríte k najlepším šéf-

Kuchárčenie je profesia, ktorá sa učí. Neviem si

kuchárskeho

osobe

mladých ľudí. Hovorím z osobnej skúsenosti.

čase dalo dostať pomerne ťažko, podobne to

kuchárom na Slovensku. Aký je život

predstaviť, že sa niekto narodí s tým, že raz

šéfkuchára, ktorý je akousi čerešničkou na

Absolvoval som pár sedení a workshopov

bolo aj s hotelovou školou. Ísť na priemyslov-

šéfkuchára?

bude krájať cibuľu. Isté predpoklady sa prejavia

torte. Ľudia majú radi, keď medzi nich príde,

so žiakmi zo stredných škôl so zameraním

ku, ktorá by ma nebavila, som nechcel. Tak

Veľmi pestrý. Ale v podstate je to povolanie,

postupne. Na prvom mieste je naozaj už

a už to nemusí byť len kuchár v čapici.

kuchár-čašník. Môžem povedať, že len

som si povedal, že lepší vrabec v hrsti ako

ako každé iné. Sú krajšie aj horšie chvíle,

otrepané klišé, že to musí človeka baviť. Ak by

Moderná kuchyňa sa prejavuje aj v oblečení.

veľmi malé percento z nich sa chce

holub na streche. Variť sa bude vždy, jesť sa

niekedy je toho viac, inokedy je voľnejšie. Určite

to mal robiť z donútenia, chýbalo by tomu „to“

Ide o akúsi pridanú šou. Ľudia majú radi

venovať

byť

bude vždy. Takýmto pohľadom a jedno-

je to však zaujímavé a kreatívne povolanie.

niečo navyše. Bohužiaľ, myslím si, že práve to

šou, majú radi dokončovanie jedál pred

čašníkmi

mladí

duchým uvažovaním som dospel k tomu,

A istým spôsobom aj stresujúce. Na jednej

chýba mnohým mladým kuchárom.

hosťom.

ľudia predstavujú generáciu, ktorej nevadí,

že vyskúšam kuchárčinu. A musím povedať,

strane pracujete s tímom ľudí, na strane druhej

V zásade sa však na kuchársku školu môže

o nápade, ktorý hosťa zaujme.

keď nepracuje. Keď sa im niečo nepáči,

že som urobil dobre. Kuchárčina sa mi

varíte pre ľudí, s čím sa spája zodpovednosť

prihlásiť každý, ale dobrý kuchár bude len ten,

jednoducho

odídu

zapáčila. Ako učeň som začínal v reštaurácii

voči nim. Okrem istej miery kreativity je to

kto sa tomu bude naozaj venovať. Dostupnosť

Ako je to s reštauráciami na Slovensku?

preč. Niečo také by som si v čase, keď som

v Pezinku, kde sa pripravovali jednoduché

v poslednom čase aj o tom, že šéfkuchár musí

informácií, ktoré majú dnešní mladí ľudia, je

Čo sa týka reštaurácií u nás, máme

sa učil alebo pôsobil ako mladý kuchár,

jedlá. Pravidelne som krájal 100 kg zemiakov

byť vo veľkej miere psychológom.

omnoho väčšia, ako sme mali my. Web ponú-

jednoduchšie reštaurácie, v ktorých sa varí

ani nevedel predstaviť. Okrem toho, mladí

na kocočky, na hranolčeky, na mesiačiky,

ka veľmi veľa inšpirácii, existuje veľa kvalitných

vo veľkom, tzv. fastfoodové. Potom sú tu

by dnes hneď chceli tisíc eur, ale keď sa ich

naučil som sa porcovať mäso a ostatné

Kuchárčenie je považované za formu

reštaurácii, v ktorých sa dá učiť od starších

reštaurácie

majú

človek opýta, čo dokážu spraviť, tak nič.

základné zručnosti. Bavilo ma to a postupne

umenia. Okrem talentu, aké iné vlast-

kuchárov. Ideálne sú stáže, pretože osobná

v dnešnom období najväčšie zastúpenie

Majú veľmi prehnané sebavedomie, a to

mi starší kuchári dávali viac a viac priestoru.

nosti, predpoklady musí človek mať, aby

skúsenosť je neoceniteľná. Navariť jedlo,

a sú najpopulárnejšie u bežných ľudí. Trocha

ešte

Vždy som robil aj niečo nad rámec svojich

sa tým umelcom stal?

prípadne ho aj odprezentovať, je viac, ako si

sa

prichádza
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nám

tímu,

Zážitková

strednej

vytráca

väčšinou

v

gastronómia

triedy,

ktoré

spomínaná

je

aj

zážitková
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kuchárčeniu,
a

reálne

ostatní

manažérmi.

odhodia

nič
mladá

Dnešní

zásteru

neukázali.
krv

chcú

a

Momentálne

kuchárov,

ktorí

povinností, ostával som dlhšie, nasával som
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RECEP

T

Každá

svetová

inšpiratívne

kuchyňa

a

má

MARTIN:
KORBEL
IC̆

svoje

zaujímavé

chute.

Kuchyňa ktorej krajiny je pre Vás
najinšpiratívnejšia,
produkty,
používate

najbližšia?

suroviny
v

svojich

Aké

najčastejšie
kuchárskych

špecialitách?
Záleží na tom, aký koncept reštaurácia
vyznáva a čo chce ponúkať. Nerád sa
limitujem tým, že niektoré produkty alebo
kuchyňu povýšim nad inú, lebo každý
produkt vie byť zaujímavý, len ho treba vedieť
správne použiť. Rovnako, každá krajina má
svoje dobré jedlá, ktoré sú inšpiratívne.
Úplne ideálne je, keď dokážete skúsenosti
z rôznych kuchýň skĺbiť a vytvoriť niečo svoje.
Veľmi rád robím s rybami. Majú svoje
špecifiká, ktoré ma oslovili. V poslednom

50

základy. A to je to, čo dnešným mladým

konkrétny dosah na návštevnosť reš-

čase som „namotaný“ aj na grilované

chýba – vedieť podstatu slovenskej kuchyne

taurácie, v ktorej ste pôsobili?

mäsá a steaky, a bavia ma tiež zdravé

– prívarkov, gulášov, urobiť obyčajný granatír,

Keby som povedal, že nie, tak by som

produkty.

vedieť spraviť roládu. Základné, aj keď

klamal. V televízii sa snažím byť spravodlivý,

snažím sa do nich zakomponovať zdravšie

prácne postupy majú svoju kvalitu, na ktorej

čo na srdci, to na jazyku. Nie vždy to však

prvky alebo prvky menej zaťažujúce organiz-

stavia aj moderná gastronómia. Mne sa to

ide tak, ako by si človek predstavoval.

mus, či už rôzne klíčky, zrná, ktoré neobsa-

podarilo zažiť, obľúbil som si to, začalo ma to

V projekte Masterchef, v ktorom išlo o 50

hujú vysoký podiel lepku, gino, pšeno,

baviť a bol som happy, že to tak je.

tisíc eur, bolo posudzovanie naozaj tvrdé,

proso. Ide o zabudnuté veci, ktoré sú veľmi

Keď som v sedemnástich končil (maturitu

stále to však bolo v rámci normy. Relácia

zdravé

som si urobil na Mikovínke), otvárala sa

Moja mama varí lepšie ako tvoja, v ktorej aj

v modernom jedle, výsledok stojí za to.

v Bratislave reštaurácia Casablanka. Odoprel

kvôli atraktivite, nesúťažili len deti s mamou,

som si dva mesiace prázdnin a nastúpil som

ale aj súrodenecké rodiny, som toleroval viac

Na vašich jedlách si pochutnávali aj

ako kuchár. A práve vtedy som si povedal, že

vecí, ktoré by som netoleroval v Masterchef

známe osobnosti nášho či svetového

naozaj chcem robiť kuchára. Zasiahol ma

a už vôbec nie u mojich kuchárov. Okrem

rozmeru. Ako je to s vami. Na akom

Potrebujeme: • 250 g mečúňa (mečiar

okoreníme. Pridáme lieskový orech

spodok taniera. Špargľu, ktorá nám zostala

obrovský príval informácií o produktoch

hodnotenia sa v obidvoch formátoch snažím

jedle si pochutíte vy?

obecný) • 3 g lososového kaviáru

bez šupky, ktorý vysušíme v rúre pri teplote

v gáze, dáme naspäť do hrnca, prilejeme

a surovinách, ktoré som tam mohol vidieť

ponúknuť aj zaujímavosti, ktoré môžu ľudí

Fazuľovú polievku na kyslo mojej mamy

• 5 g lieskového orecha (olúpaný)

120 stupňov (cca 30 minút) do chrumkava

šľahačku, povaríme, dobre rozmixujeme,

a vyskúšať. V tom čase krevety, ustrice,

inšpirovať, povedať tipy, ako by som to jedlo

(aj babky) s posúchmi nikdy neodmietnem.

• 140 g rebarbory (tvrdšia) • 40 g červenej

a rozdrvíme. Rebarboru očistíme, nakrájame

poprípade precedíme cez sitko a pridáme

langusty, homáre, žaby, hady, slimáky,

pripravil ja. Myslím si, že to sa ľuďom páči.

V zásade si však pochutnám na každom

cibule • 2 g trstinového cukru • 50 g smith

na kocky (cca 0,5 cm). Do hrnca dáme trochu

creme fraiche alebo kyslú smotanu.

žabacie stehienka, mečúne, všetky možné

Relácie

edukatívny

dobrom jedle. Veľmi rád jem, veľmi rád

jablka (sklenené) • 1 cl vinného octu

trstinového cukru alebo medu, vinný ocot,

Servírujeme kopčeky pyré na tatarák.

druhy rýb, ktoré sa mi dostávali do rúk

charakter. Keď ľudia vidia, že človek o tom

degustujem, veľmi rád si jedlo vychutnávam.

(kvalitnejší) • soľ, korenie

soľ, korenie. Privedieme do varu a vložíme

Zvyšok špargle nakrájame na tenučké

živé, a ktoré som mohol po prvýkrát

niečo vie, je samozrejmé, že by chceli jeho

Úplne ideálne s vínom. Keď cestujem,

doň nakrájanú rebarboru. Mierne podusíme

plátky, obalíme v ryžovej múke

ochutnať, nebolo možné zažiť hocikde.

jedlo aj ochutnať. Ľudia sa radi idú pozrieť na

snažím sa ochutnať miestne špeciality.

• 20 g masla • 40 g špenátu

(cca 1minútu), necháme vychladnúť

a vypražíme v repkovom oleji.

V tom momente som si uvedomil, že gast-

človeka, ktorého poznajú z televízie. Je to

Beriem to ako obrovský zdroj informácií

• 200 g špargle zelenej • 40 g šalotky

a pridávame do tataráku rovnako ako

Reďkovku pár hodín dopredu namarinu-

ronómia sa dá robiť aj na určitej úrovni,

isté promo, a keď nesklame ich záujem, je to

a inšpirácií. Človek, aj keď si myslí, že

červenú cibuľku nakrájanú na jemnučko

jeme v troške kvalitného vinného bieleho

a variť a variť predstavovalo pre mňa obrovs-

o to lepšie a príjemnejšie. A ja sa snažím, keď

jedlo dobre pozná, môže byť prekvapený,

• 1 dcl šľahačky 33 % • 30 g creme fraiche

a jablko, ktoré najprv nakrájame na jemné

octu a oleja z lieskových orieškov, potom

ký rozdiel.

prídu, aby sa opäť vrátili. To je tá najlepšia

ako ho vie iná úprava zmeniť.

• 1 dcl repkového oleja • 20 g ryžovej

plátky, dáme na chvíľu do citrónovej vody,

nakrájame na plátky a jednu dve necháme

vizitka

celý

A keď si mám navariť sám? Mám takú,

múky • 30 g mladej malej reďkovky aj

a potom nakrájame na rezančeky.

vcelku aj s chvostíkom a vňaťou.

Ste známy aj z televíznej obrazovky,

reštauračný tím. Na mojom poslednom

možno, nevýhodu, nechutí mi to, čo navarím.

s vňaťou • 40 g tmavého fínskeho chleba

Špargľu nakrájame na väčšie kusy, krátko

Servírujeme priamo do taniera.

a to z kuchárskych televíznych šou

pôsobisku som robil viac manažérsku prácu.

Pri varení jedlo ochutnávam, a potom ma

(môže byť aj iný) • 1 cl lieskovcového oleja

podusíme na šalotke a masle, pridáme

Quinou pripravíme podobne ako ryžu,

Masterchef alebo Moja mama varí

Mal som na starosti 30 reštaurácii a, v pod-

už jednoducho prejde chuť. Radšej si

• quinoa zrno

vinný ocot, osolíme, okoreníme

pomerom 1:2 zrno-voda (poprípade

lepšie ako tvoja. Hlavným odkazom

state, žiadnu. Bolo to obdobie, o ktorom

pochutnám na jedle niekoho iného.

a rozmixujeme, dáme stiecť do gázy.

zeleninový alebo kurací vývar), ktorú

týchto

Postup: Mečúňa (musí byť čerstvý!!!)

Emulziu, ktorá stečie, zmiešame

okoreníme, pridáme trošku masla, prípadne

nakrájame na kocky (cca 0,5 cm), osolíme,

s rozpusteným maslom, servírujeme na

kačacej masti.

tak

pre

majú

aj

kuchára,

určitý

čašníkov,

zábava,

môžem povedať, že som rád, že bolo a že

súťaživosť, nové vedomosti... Myslíte

som sa to naučil, ale kuchyňa tam istým

si, že vaše televízne pôsobenie malo

spôsobom chýbala.

relácií

má

byť

a

Keď

keď

vytváram

sa

nové

vhodne

recepty,

skombinujú

Ďakujem za rozhovor.
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TATARÁK Z MEČÚŇA SO ŠPARGĽOU A REBARBOROU (4 porcie)
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baumitlife
.com

Čo pomôže pri výbere farby
pre moju fasádu?
Svet farieb Life

Nová webová stránka baumitlife.com ponúka teraz ešte viac možností, ako nájsť ten najdokonalejší farebný odtieň. Zvoľte si jednu zo štyroch nových ciest, ktoré vás privedú k vašej
vytúženej farbe. Svoj farebný odtieň si môžete vybrať podľa Farby, Inšpirácie, Trendov alebo
Psychológie.
Nová webová stránka ponúka aj praktické online nástroje Nájdi farbu a Vyfarbi si dom. Vďaka
nim si môžete vyskúšať, ako by pôsobili vaše vysnívané farebné odtiene a ich kombinácie na
fasáde domu.
www.baumitlife.com

Baumit Info-linka: 02/59 30 33 33, 59 30 33 66, 041/50 76 651
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Váš dom. Vaše farby. Váš Life.

