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Baumit vyhlasuje súťaž
o najkrajšie fasády Európy

NAJLEPŠIE REFERENCIE
Baumit stavia zdravo,
energeticky úsporne a pekne

Baumit oslavuje 25 rokov
Akoby to bolo včera...

Milé čitateľky a milí čitatelia!
Neustále sa potvrdzuje, ako zdravá výstavba pozitívne ovplyvňuje kvalitu života a bývania. Výskumy vo výskumnom
parku Baumit Viva ukázali, že ak chceme postaviť zdravý
dom, musíme zohľadniť tri dôležité oblasti. Stačí správne
zateplený dom, steny, ktoré dokážu naakumulovať viac energie a omietky, ktoré
dokážu regulovať vlhkosť v interiéri. A práve omietkam z radu Baumit Klima sa viac
venujeme v tomto čísle, a to nielen v teoretickej rovine. Poznatky ohľadom zdravého
bývania boli priamo využité v takmer energeticky úsporných a pekných referenčných
projektoch v Poľsku.
To, že sa byty nemusia stavať len v jednej línii, potvrdzuje projekt „The White“
z Nemecka. Jedinečným spôsobom pripomína loď kotviacu v prístave. Okrem zahraničných referencií vám prinášame tri príbehy úspešných sanácií na Slovensku. A keď
hovoríme o úspešných referenciách, pripomínam vám ďalší ročník medzinárodnej
súťaže Baumit Life Challenge, ktorej súčasťou môžete byť aj vy.
Zaujímavosti zo sveta farieb a fasád vám prináša pekný a pestrofarebný prehľad
z publikácie „Colors of Life“ od Prof. Axela Venna. To, že kreativita sa neobmedzuje
len na farebné zhotovenie a čo všetko sa dá urobiť s 3D tlačiarňou, ukazuje vývoj

Baumit

Klima:

systému Bauminator.
Pozvanie na kávu do Baumitu prijal architekt Imrich Pleidel, s ktorým som rozprával
nielen o jeho nedávnej výstave 12 m , ale tiež o jeho ďalších aktivitách, ktorým sa
2

dnes venuje. Možno trošku neštandardne sme do nášho seriálu o úspešných kuchároch a cukrároch zaradili rozhovor s Miroslavom Dudom z vinárstva z kráľovského
mesta Modra. Určite budete so mnou súhlasiť, keď poviem, že k dobrému jedlu patrí
neodmysliteľne aj dobré víno.

interiér v pohode

A s výpočtom zaujímavých článkov by som mohol pokračovať ďalej... nebudem však
odkrývať všetky karty hneď v úvode.
Želám vám príjemné čítanie v tomto predsviatočnom čase.
Lubo Fussek

„Z

P.S. Nezabudnite, že každá vaša reakcia, inšpirácia, dobre mienená rada nás vždy
poteší. Píšte na redakcia@baumit.sk

dravá vnútorná klíma“ – znie na prvý pohľad úplne jednoducho: otvoriť okná, vpustiť dovnútra čerstvý vzduch
a hotovo. Nie je to však také jednoduché. V skutočnosti

závisí klíma vo vnútorných priestoroch od mnohých faktorov, ktoré
musia byť v rovnováhe. Rovnakú úlohu ako chemické a klimatické
faktory zohrávajú aj biologické faktory. Okrem toho svoju úlohu zohráva aj denné svetlo, žiarenie a hluk.
Sme to, čo dýchame
Človek dnes spotrebuje za deň približne 12 tisíc litrov vzduchu,
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z toho je však čerstvého vonkajšieho vzduchu len okolo 10%. Pri
takomto veľkom objeme je kvalita vzduchu rozhodujúca. Vlhkosť
vzduchu, jeho čistota a teplota rozhodujúcim spôsobom ovplyvňujú kvalitu nášho života, a tým aj naše zdravie.

Autorské práva vyhradené
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Bežný človek dnes strávi až 90 %
svojho času vo vnútorných
priestoroch. Preto sa oplatí pozrieť si
bezprostredné okolie poriadne zblízka.
Ako jednoducho môžeme zlepšiť klímu
v našich obytných priestoroch?
Zisťovali sme, čo je pritom dôležité
a ako sa dopracovať k zdravému
vzduchu vo vnútorných priestoroch.

Baumit
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Vďaka nášmu „modernému“ životu
trávime skoro 90 % nášho času
vo vnútorných priestoroch.

Teplota a vlhkosť ovplyvňujú kvalitu
vnútorného vzduchu rovnako ako cirkulácia
vzduchu, prach, hluk, svetlo, elektrosmog.

Teplota vzduchu v interiéri, rovnako ako vlhkosť vzduchu, závisia
od mnohých faktorov (či kúrime, vetráme alebo chladíme) a stále
sa menia. V obývačke považujeme za príjemnú priemernú teplotu vnútorného vzduchu rozmedzie od 20 do 22 oC, v spálni je to

Všetko sa

17-18 oC. Pocit pohody však ovplyvňuje aj priemerná hodnota tep-

utesňuje

loty vzduchu a povrchovej teploty stavebných prvkov, ktoré ohrani-

Kvôli úspore energie a moderným

čujú priestor, ako sú steny, podlaha alebo strop.

stavebným materiálom sa náš životný

Prijímanie vlhkosti [g/m2]

Príjemná teplota
Baumit Klima omietka
Baumit vápenno-cementová omietka
Baumit sadrová omietka

Dobrá vnútorná
omietka
absorbuje
vlhkosť
vzduchu, aby
ju potom pri
nižšej vlhkosti
vzduchu opäť
odovzdala.
Týmto
spôsobom sa
vyrovnávajú
výkyvy.

priestor stále viac utesňuje. Prirodzená
Vlhkosť vzduchu je relatívna

RAST MIKROORGANIZMOV A VPLYV NA ZDRAVIE A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

stavbách podstatne nižšia ako v starších

Či sa medzi našimi štyrmi stenami cítime príjemne, závisí teda od
teploty vzduchu a od teploty podlahy, okolitých stien a stropu. Pod-

budovách, prípadné škodliviny preto

Baktérie

zostávajú v interiéri dlhšie. Proti týmto

statnú úlohu však zohráva aj vlhkosť vzduchu. V obytných priestoroch by sa mala vlhkosť vzduchu pohybovať od 40 do 60 percent.

Huby/plesne

cie dýchacích ciest.

pôsobiť výberom správnych stavebných

s rozličnými absorpčnými vlastnosťami (pozri graf). Z porovnáva-

materiálov. Aby ostal vnútorný vzduch

cích meraní však jednoznačne vyplýva, že omietky Baumit Klima

čistý, mali by stavebné materiály „vedieť“

dokážu pri prijímaní a odovzdaní vlhkosti najviac.

stále viac. Nemali by byť zdrojom

Roztoče

Vnútorná omietka ako zásobník vlhkosti
Ako ideálne riešenie pre zabezpečenie optimálnej vlhkosti vnútor-

Infekcie dýchacích orgánov

škodlivín a mali by byť „funkčné“, ideálne

Takto sa dá bývať príjemne

teda minerálne a paropriepustné.

Kto sa doma cíti príjemne, dokáže lepšie zdolávať výzvy bežného

ného vzduchu prinášame teraz ucelený rad difúzne otvorených,
minerálnych výrobkov Baumit Klima.

dňa. Pocit pohody podporuje regeneráciu a táto je základom pre
Alergie, astma

stabilné zdravie.

Vlhkosť vzduchu v %

Chemické vplyvy väčšinou vnímame čuchom. To, čo cítime, sú tzv.
prchavé organické zlúčeniny (VOC) ako aj CO2, tabakový dym, aro-

Pocit pohody významne ovplyvňuje kombinácia teploty vzdu-

ma funguje podobne ako špongia. V čase vysokej vlhkosti vzduchu

Čo je vo vzduchu?

matické látky a plyny. Môžu spôsobovať ťažkosti ako bolesti hlavy,

chu, teploty stien a ďalších povrchov, vlhkosť a prúdenie vzduchu

vlhkosť absorbuje, aby ju pri nízkej vlhkosti vzduchu mohla opäť

Nielen teplota a vlhkosť ovplyvňujú kvalitu vnútorného vzduchu.

únavu alebo prejavy podráždenia.

v miestnosti, ako aj miera výmeny vzduchu.

odovzdať do interiéru. Omietka Baumit Klima tak intenzívne tlmí

Podstatný vplyv na vzduch, ktorý dýchame, majú aj ďalšie fyzikál-

výkyvy vlhkosti vzduchu. Na optimálne fungovanie tohto efektu je

ne, biologické a chemické faktory. Z fyzikálnych faktorov je okrem

Omietky zlepšujú vnútornú klímu

Masívny dom s kvalitným zateplením, ktorý chráni pred hlukom

však potrebná aj jej určitá hrúbka. Ukazuje sa, že efekt prijímania /

vlhkosti a teploty vzduchu potrebné dbať aj na prúdenie vzduchu,

Baumit dlhodobo sleduje trendy vo výstavbe a so svojimi výrob-

a umožňuje regulovať vnútornú teplotu, s vnútornými omietkami

odovzdávania vlhkosti je optimálny pri hrúbke omietky 1,5 – 2 cm.

prach, hluk, svetlo, elektrosmog a podobne. Biologické vplyvy ako

kami už niekoľko rokov prináša zdravé a ekologické systémové

Baumit Klima, ktoré prinášajú optimálnu vlhkosť a zdravý vzduch

Čím efektívnejšie pracuje vnútorná omietka, tým vyrovnanejšia je

vírusy, baktérie, alergény, roztoče a spóry plesní môžu takisto pred-

riešenia pre zdravé vnútorné prostredie, príjemné bývanie a lep-

– to všetko spolu vytvára optimálne predpoklady pre zdravú klímu

vnútorná klíma a tým zdravšie je vnútorné prostredie.

stavovať zdravotné riziko a viesť k ochoreniam dýchacích ciest.

ší komfort. Každý si teraz môže vybrať medzi rôznymi omietkami

v interiéri.

V čom spočíva jedinečnosť týchto výrobkov? Omietka Baumit Kli-

4

Hodiny

negatívnym vplyvom sa dá výrazne

Vírusy

Priveľmi vysoká vlhkosť vzduchu podporuje rast plesní, následkom
priveľmi suchého vzduchu môžu byť naopak alergie, astma a infek-

výmena vzduchu je v moderných

Baumit
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Použité produkty Baumit Klima
podporujú zdravú vlhkosť vzduchu
vnútorných priestorov, zabraňujú
tvorbe plesní a pozitívnym spôsobom
ovplyvňujú pohodu.

V e4-dome (obrázok úplne
vľavo) ako aj v Optimálnom dome sa spoliehame
ohľadom regulácie vlhkosti
vzduchu a optimálnej akumulácii tepla, resp. chladu na
izolované, masívne steny
a podlahy.

…jeden nápad

Najlepšie referencie
pre

zdravé
bývanie

Témou číslo jedna v stavebníctve bola dlho úspora
energie. Dnes však chceme ešte viac: chceme
bývať nielen energeticky úsporne a pekne, ale aj
zdravo. Poľskí investori a architekti v spolupráci so
spoločnosťou Baumit potvrdili, že stavať možno
zdravo a zároveň aj s ohľadom na peňaženku.

Projekt Optimálny dom v Radostowiciach a obytnú zónu e4 Kampinoska v obci Stare Babice spája spoločná myšlienka: obidva
projekty predstavujú moderný prístup k pojmu udržateľnej výstavby. Zvláštna pozornosť sa venuje architektúre, nákladom (tak na
výstavbu, ako aj na neskoršie využívanie), ako aj ekológii a príjemnej vnútornej klíme pre obyvateľov.

Dva projekty…

Preto v obidvoch prípadoch stavili autori v prvom rade na teplé,
masívne steny a podlahy, ako aj minerálnu vnútornú omietku, ktorá
reguluje vlhkosť vo vnútorných priestoroch.

Projekt Optimálny dom
„Každý z nás má právo na dobrú architektúru.“ V zmysle tohto

Využili tak poznatky z výskumného parku Viva, ktorý jednoznačne

motta sa v poľskom meste Radostowice realizuje projekt „Opti-

preukázal súvislosť medzi zdravými stavebnými materiálmi a po-

málny dom“. Spája individuálny prístup k projektu s nápadom

hodou obyvateľov.

opakovateľného domu, ktorý má svoje korene v lokálnej tradícii
a je prispôsobený moderným potrebám a možnostiam poľského

Spoločný partner

trhu. V rámci projektu tak vzniká obytná zóna, ktorá pozostáva

Ďalšou spoločnou črtou týchto projektov je podpora spoločnos-

zo šiestich modelových domov so sedlovými

ti Baumit pri realizácii. Omietka Baumit KlimaWhite bez škodlivín

strechami. Navrhol ich renomovaný poľ-

bola v tomto kontexte ideálnym riešením. Pri výbere bola rozho-

ský architekt Robert Konieczny z ateliéru KWK Promes, ktorý je držiteľom
mnohých medzinárodných ocenení.

dujúca jej paropriepustnosť, jej antibakteriálne vlastnosti, ako aj
možnosť realizovať hladkú alebo štruktúrovanú omietku, a to
všetko so zárukou optimálnej regulácie vlhkosti, ktorá podporuje zdravú klímu vnútorných priestorov, zabraňuje tvorbe

Projekt e4 Kampinoska

plesní a pozitívnym spôsobom ovplyvňuje pohodu.

Zatiaľ čo dokončovanie projektu Optimálny dom v Radostowiciach naberá
na obrátkach, začína v blízkosti Varšavy

6

Baumit
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Výber produktov Baumit na realizáciu obidvoch

v spolupráci so spoločnosťou Wienerberger

obytných

realizácia iného mimoriadneho obytného projektu pod názvom e4

premieňa na skutočnosť

Kampinoska, za ktorým stojí mnohonásobný držiteľ ocenení a vy-

našu víziu, že všetci ľudia

projektov

tak

znamenaní v súťaži „Baumit fasáda roka“, ateliér Beczak/Beczak/

by mali bývať nielen ener-

Architekten. Ide o komplex radových domov a dvoch dvojdomov,

geticky úsporne a pekne,

ktoré budú tvoriť prvú etapu obytnej zóny Ostoja Kampinos.

ale aj zdravo.
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0382

0232

0211

0373

0152

0234

0286

0236

0289

0296

0298

0217

0219

Obilie a zlato: Priestor pre pohodu

0284

0321

Vo vzorkovníkoch farieb sa opäť objavujú vizuálne prejavy z prírody. Príroda slúži ako vzor a dáva pokyny. Farby poľných plodín pripomínajúce polia so zrelým obilím či kukuricou, zemité odtiene ílu,
farby kvetov, sena a slamy. Tieto tóny asociujú aj tradičnú hlinenú

0089

0291

architektúru. Paleta tu siaha od vidieckej zemitej hnedej cez
bambusové tóny až po sýte čokoládové farby.
0281

0441

Farby
v systéme
R

0939

Nefrit a biela:
Návrat k vecnosti
Tento farebný rad ponúka farby z prírody ako kameň a piesok. Tvoria

0423

0425

základ našich vizuálnych skúseností. Tieto farby sa prispôsobia. Nezáleží
na období, z ktorého pochádza architektúra, či je nová, orientovaná na

World of Life:

888 farieb pre fasádu. Nekonečná
rozmanitosť zároveň prináša dilemy
pri výbere. Čo sa hodí a čo prináša
napínavý kontrast?

0933

budúcnosť alebo tradičná. Z novej klasiky druhej dekády 21. storočia sa
stáva modla: náročná, elegantná, estetická s nádychom večnosti. Nájdete

0449

tu citlivé odtiene bielej kriedy, mramoru a vápna, ako aj jemne vycibrené
vzácne odtiene hmly a chladné nočné farby splnu mesiaca.

0446

0446

0972

0935

0935

0018
0299

0015

0016

0889

0017
0159

0937

0979
0481

0521

enomovaný výskumník, dizajnér a umelec zaoberajúci sa farbami

Koralová a oranžová:

Prof. Axel Venn vybral do užšieho výberu 144 farieb a vytvoril

osem farebných radov, ktoré nielen pôsobia harmonicky, ale majú aj spo-



ločnú filozofiu.

0479

0472

0501

0477

0329

0328

„Farby majú svoj účinok a majú svoju DNA,“ hovorí Prof. A xel Venn. „Roz-

Predchádza im povesť jedinečnosti. Svieže farby a módne odtiene

lúštil som DNA všetkých 144 farebných tónov. Každá jedna farba má svoj

robia mestá príťažlivými. Nielen súkromné stavby, ale aj celé štvrte

individuálny farebný vzorec, ktorý je kombináciou pôsobenia farby, jej

veľkomiest s kancelárskymi budovami a obchodnými zónami aktívne

funkčnosti, emocionality, orientácie na budúcnosť a jej hodnoty,“ dodáva

využívajú tieto extravagantné farebné odtiene. Precízne odstupňované

Venn.

jemné rozdiely v odtieňoch ponúkajú obrovskú škálu možností.

Baumit
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0474

Intenzívna sila signálu

Či zvonku alebo zvnútra, odtiene červenej povzbudzujú telo a ducha.

8

0475

0489

0487

0506

0571

0573

0576

Baumit
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0697

0691

0682

0779

0693

0684

0687

0141

0788

0699

0144

0122

0429

0388

0147

0125

0082

Piesok a slnko: Pestrofarebná výzva
Toto sú farby komunikácie. Dobrá zábava s farbami, hľadanie blízkosti a vychutnávanie si prítomnosti. Odtiene žltej sú efektívne a lákavé. Prebúdzajú, sú

0695

0419

0019

1139

farbami múdrosti a liečia dušu. Poskytujú emocionálne teplo a okoreňujú život šafranom a kurkumou.



Fialka a horec:

0066

0149

0129

0293

0292

0059

Zvodnosť a teplo
Experimentálneho ducha možno

0639

nájsť na tých funkčných budo-

0417

0128

0635

0062

vách a obytných domoch, ktoré
svojou

farebnosťou

vyčnievajú

z radu. V zásade každé mestečko

0064

0051

či veľkomesto potrebuje mať svoje
pestré štvrte, ktoré vedome spoliehajú na princíp vzrušenia, hry
a zábavy. Táto farebná paleta má

0631

Pistácia a šalvia: Zdravá radosť zo života

0633

v sebe čosi okúzľujúce z technoidných, chladných hodnôt modrej až

Farby, ktoré uzdravujú a robia človeka šťastným. Zelené budovy v nás

po ovocno-šťavnaté odtiene čer-

zvláštnym spôsobom vzbudzujú dôveru. A to aj v tom prípade, ak ide

venej.

o skutočne mohutné budovy. Vyžaruje z nich istý druh záruky sviežosti. Na-

1142

vyše ešte obrastené vertikálnou zeleňou, stanú sa zaručene vyhľadávaným
1137

1038

0069

1027

1057

1078

1076

1037

1075

Kremeň a čadič:

Autentická funkčnosť

0886

0847

Chladná biela až po sýtu čiernohnedú apeluje na vytrva-

0395

0381

0396

0397

1035

Námornícka a belasá: Očarujúca ľahkosť

1149

biotopom v meste.

Veľkoplošná farebnosť neba prináša pocity šťastia a bezpečia. V mestskom prostredí evokuje kompetenciu, pokoj a odstup. Klasicko-romantický model modrej dopĺňajú
signály reality. Hra zosvetlených odtieňov vody so strednými odtieňmi modrej prináša

0971

0981

1021

1031

1071

1034

tomuto farebnému radu priezračnosť a poriadok. Majitelia polyfunkčných objektov aj
súkromných obytných celkov všetkých veľkostí využívajú modrý high-tech vzhľad ako
marketingové posolstvo optimizmu budúcnosti.

0761

0777

0763

0771

0766

0793

0399

0849

0199

losť rozumu a funkčnosť. Rôznorodosť historických ob0791

0774

dobí a architektonických štýlov tvorí základ tejto auten-

0772

tickej farebnej palety. Na jednej strane tohto farebného
spektra stoja strohé odtiene hnedej a oceľovej šedej

0882

V tomto magazíne sa profesionáli dozvedia všetko
o najkrajších
farebných
kombináciách pre
svoj ďalší projekt.
Viac informácií na
baumitlife.com

spolu s cínovou až bledofialovou, na druhej strane sú
0841

0767

0787

0769

pokojné tóny ľadových kvetov. V súčasnej aj v historickej
architektúre, v meste aj na vidieku, na verejných aj kultúr-

0443

nych budovách – tu všade nachádzame tieto farebné od0782

0842

0844

0785

tiene zas a znova. Ľudia ich vnímajú ako op-

0795

ticky vyrovnané, pretože často zodpovedajú
našim tajným vizuálnym očakávaniam.
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„Colors of Life“
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Zvláštny vzhľad zakrivených obrysov
fasádnych plôch bol realizovaný kombináciou betónových tvárnic a kontaktného tepelnoizolačného systému Baumit.

Hra plochy fasády
s vyčnievajúcimi
balkónmi navodzuje
dojem pohybu.

S ohľadom na rôzne požiadavky na zateplenie vnútorných plôch átria a vonkajšej
fasády sa ako izolačné materiály použili
EPS a minerálna vlna. Voľba rôznych
fasádnych omietok a štruktúr podčiarkuje
architektonické stvárnenie fasády, ktorá
sa na celej svojej ploche predvádza v puristickej, žiarivej bielej.
Veľkou výzvou boli zaoblenia budovy po celej jej výške.

Centrálne átrium
zateplené doskami
z minerálnej vlny.

Na zateplenie vonkajšej fasády sa použili izolácie
z polystyrénu EPS špeciálne upravené aj pre oblé
rohy budovy. Izolácie na zaoblenia pre tento objekt
boli vyhotovené už pri výrobe v závode z 8 m dlhých
polystyrénových blokov a samotná realizácia na stav-

Izolačné dosky na zaoblenia
fasády boli vyrobené
so zadaným polomerom.

be tak mohla prebiehať rýchlo a technicky čisto.

„The White“

Exkluzívne bývanie na Spréve

Zateplenie centrálneho zastrešeného, ale nevykurovaného átria, s pavlačovými galériami sa realizovalo
z nehorľavej minerálnej vlny, ktorá spĺňa požiadavky na
použitie v únikových cestách. Na armovaciu vrstvu sa
naniesla univerzálna fasádna omietka, ktorá svojou rovnomernou, jemnou štruktúrou podporuje konvexné
a konkávne plochy. Jemne zahladená povrchová
štruktúra omietky bola rovnako realizovaná v bielej
farbe.
Keďže fasádna plocha mala byť vyhotovená bez vi-

Na ploche bývalého berlínskeho Východného prístavu (Osthafen) s rozlohou viac
ako 4 000 m² vznikol nový, exkluzívny
obytný dom.

diteľného sokla, bola v tejto časti použitá zrnitá minerálna ušľachtilá omietka, ktorá chráni fasádu pred
odstrekujúcou vodou, a zároveň nijako nenarúša jej
ucelenú bielu plochu. Na celej fasáde sa následne
realizoval dvojnásobný ochranný náter fasádnou farbou na báze vysoko kvalitnej silikónovej živice. Jeho výhodou je,
že kombinuje veľmi dobrú paropriepustnosť s hydrofóbnymi vlastnosťami a má teda menší sklon k znečisteniu v porovnaní s inými

O

krem oblých rohov, žiarivej bielej a balkónov pripomína

fasádnymi nátermi. Na betónové plochy bol použitý fasádny náter

loď kolísajúcu sa na vlnách aj konštrukcia stavby, ktorá

s čisto akrylátovým spojivom, ktorý trvalo chráni tieto plochy pred

sa ideálne hodí k exkluzívnej polohe pri vode. Tu, medzi

vplyvmi životného prostredia.

lichobežníkovému tvaru budovy všetci obyvatelia nádherný výhľad

Jasné biele obrysy premyslene prerušujú tmavé prvky okenných

na areál berlínskeho prístavu. Objekt „The White“ má svojim vzhľa-

rámov a balkónových zábradlí, čo ešte viac zdôrazňuje architekto-

dom pripomínať loď, ktorá kotví v prístave na Spréve.

nické napätie stavby. Hra plochy fasády s vyčnievajúcimi balkónmi
navodzuje dojem pohybu.

Celkom 68 bytov sa rozprestiera na siedmich podlažiach

12
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ukončených centrálnym zastrešeným átriom s pavlačovými galéri-

Okenné plochy, ktoré sú rovnako zaoblené, sa výborne hodia

ami. Najvyššie poschodie je opticky ustúpené. Po stranách budovy

k tvarom budovy a podporujú jej plynutie. Zaoblenia pokračujú aj

vyčnievajú trojuholníkové balkóny, ktoré boli pri Spréve nahradené

vo vnútri budovy, čo prepožičiava jedinečným bytom s výhľadom

lodžiami po celej dĺžke stavby.

na Sprévu zvláštnu atmosféru.
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Berlín
ČASOVÉ OBDOBIE

2016

INFORMÁCIE
O OBJEKTE

INVESTOR

Wulff Hanseatische Bauträger GmbH, Hamburg
ARCHITEKT

štvrťami Friedrichshain a Kreuzberg, majú vďaka rovnoramennému

Vďaka rovnoramennému lichobežníkovému tvaru budovy majú
všetci obyvatelia nádherný výhľad
na Sprévu.

MIESTO
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Tchoban Voss, Berlín
REALIZÁCIA

Gobus Bau GmbH, Berlín
PRODUKTY

 aumit StarSystem Mineral a EPS
B
Baumit Fascina SEP 02
Baumit MultiContact MC 55 W
Baumit PuracrylColor
Baumit StarColor
Baumit PuraColor
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Tento kreatívny a jedinečný záhradný
plot vyrobený z betónu je dôkazom
toho, ako dokonale sa dá v 3D tlači
kombinovať umenie a funkčnosť.

Vľavo: Koncept obývacej izby so stenovými deliacimi prvkami, možnosti na sedenie, nástenné obrazy a vyhradené
plochy pre rastliny - všetko z betónu.
Betónové prefabrikáty vyrobené
pomocou systému Baumit Bauminator® sa môžu využívať ako
exteriérový nábytok, dekoračné
alebo umelecké objekty - možností je neúrekom.

BauMinator

®

Umenie tlače z betónu
Baumit sa stal priekopníkom
a expertom na tlač z betónu aj
vďaka desaťročiam skúseností
z vývoja omietok a striekaného
betónu. Najnovšie výsledky
ukazujú, že jedinečná
technológia 3D-tlače
prepisuje dejiny dizajnu.

V

Túžba po individualizácii
rámci projektu BauMinator ponúka Baumit jedinečný ba-

Vďaka systému BauMinator ® reaguje Baumit na rastúce požia-

lík 3D tlače z betónu. Od projektu a konštrukcie, dodávky

davky. Eduard Artner, vedúci projektu Baumit BauMinator ®, sa

kompletného zariadenia so softvérom a hardvérom, cez za-

teší: „Systém 3D tlače z betónu v sebe spája kreativitu a funkč-

školenie pri tlači a dodávku špeciálnej malty až po podporu

nosť. Architektom, dizajnérom a projektantom otvárame úplne

priamo na mieste realizácie: odborníci z Baumitu sprevádzajú svo-

nové a pritom jednoducho realizovateľné možnosti stvárnenia.

jich zákazníkov využívajúcich BauMinator ® od nápadu až po jeho

Zároveň vytvárame technické predpoklady na generovanie tva-

uplatnenie na trhu a starajú sa o nich aj počas bežnej prevádzky.

rov, ktoré sa doteraz nedali realizovať bežnými metódami. Tými-

Baumit dodá technológiu a know-how a zákazníci využívajúci službu

to dodatočnými postupmi rozširujeme ďalšie obchodné pôso-

BauMinator si z betónu vytlačia vlastné návrhy a nápady. Investičné

benie našich zákazníkov - perfektná win-win situácia, z ktorej

náklady na balík BauMinator ® predstavujú podľa veľkosti a komplex-

majú prospech obidve strany.“

®

®

nosti približne 200 000 eur.
Tlač z betónu bez obmedzení
50 cm alebo 5 metrov, so systémom BauMinator ® je možné vytlačiť
stavebné dielce, objekty a dutinové prvky v tých najrôznejších veľkostiach. Fantázii sa medze nekladú: prefabrikáty z betónu, stenové
prvky, potrubia, šachty, plotové prvky, nádoby na rastliny, exteriérový nábytok, dekoračné alebo umelecké objekty - možností ako

„Systém 3D tlače
betónu v sebe spája
kreativitu
a funkčnosť“
Eduard Artner
Vedúci von Baumit BauMinator®

Baumit
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Tím pod vedením Eduarda Artnera teraz po prvý raz prezentuje prvky záhradného betónového plota jedinečného tvaru.
Na tomto príklade vidíme, ako 3D tlač dokonale spája umenie
a funkčnosť. Od samého začiatku vývoja systému BauMinator ®
Baumit úzko spolupracuje s odborníkmi z oblasti dizajnu, ktorí
takisto prinášajú nové nápady a možnosti využitia. Už teraz sme
zvedaví na odvážne lety do výšok dizajnu!

vytvoriť z betónu akokoľvek tvarované prvky je neúrekom.

14

Umelecké prvky z betónu
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#They
know
how

Vodotesné

Know-how
Baumit Baumacol, ucelený sortiment
výrobkov pre lepenie a škárovanie obkladov a dlažieb, je aj v Chorvátsku už
nejaký čas znamením kvality, spoľahlivosti
a najlepšieho servisu. „Vodotesný príbeh“,
tak hovorí chorvátsky slogan. Ako tvár
svojich úspešných produktov si Baumit
Chorvátsko vybral naozaj čerešničku na
torte: dvaja silní, neochvejní mladí muži,
ktorí slávia svoje úspechy na vode ako
nik iný v Chorvátsku. Hrdými vyslancami
Baumit Baumacol sa stali bratia
Sinkovićovci, viacnásobní šampióni
vo veslovaní. Pretože oni vedia čo robia –
#TheyKnowHow.

16
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Na Olympijských hrách v Rio de Janeiro v roku 2016 získali bratia zlato

Pri prezentácii kampane #TheyKnowHow v Záhrebe

Príbeh úspechu
Už na začiatku svojej kariéry získali bratia zlatú medailu v dvojskife
a na Olympijských hrách v Londýne a v Riu sa im podarilo zís-

Kreatívna myšlienka kampane sa zakladá na prvku vody, tej jedi-

kať zlato celkom trikrát. Vo svojich úspechoch pokračovali aj na

nečnej substancie, ktorú rovnako výborne zvláda Baumacol i atlé-

majstrovstvách sveta vo veslovaní v Sarasote, kde získali striebro

ti. Motto kampane znie: „Oni vedia, ako sa zaobchádza s vodou.“

a v Plovdive, kde získali titul majstra sveta.

Koncept zahŕňa imidžovú kampaň zameranú na získanie pozície na
trhu a výhernú súťaž pre individuálnych zákazníkov.

Baumacol event
Úspešných atlétov Martina a Valenta Sinković ako nových vyslancov

Sortiment Baumacol ponúka kvalitné výrobky na ľubovoľné stvár-

pre Baumacol predstavil konateľ Baumit Chorvátsko, Dorijan Rajko-

nenie modernej kúpeľne. Produkty Baumacol vyhovujú vysokým

vić, na spoločenskom podujatí Baumacol, ktoré sa konalo začiatkom

požiadavkám na profesionálne spracovanie a zároveň sú zárukou

jari. Na Jarunskom jazere v Záhrebe, kde bežne trénujú atléti pred

vysokej pevnosti, flexibility a priľnavosti.

veľkými podujatiami, predstavili obchodným partnerom a priateľom
značky Baumit túto spoluprácu a novú kampaň Baumacol #They-

Počas kampane dosiahli vyslanci Baumacolu, bratia Sinkovićov-

KnowHow. Spoločenský večer s interaktívnou zábavou, plný tanca

ci, ďalšie neuveriteľné úspechy: Získali zlatú medailu v dvojfinále

a nových kontaktov si vychutnávalo takmer 200 partnerov chorváts-

Európskych majstrovstiev vo veslovaní vo švajčiarskom meste Lu-

keho Baumitu.

zern. Stali sa prvými veslármi, ktorí zvíťazili na majstrovstvách sveta
i Európy v dvoch disciplínach.

#OniZnaju – #TheyKnowHow
Úlohou kampane je dostať Baumacol ako prémiový systém pre re-

Prísľub Baumacol

alizáciu obkladov a dlažieb na chorvátsky trh, predstaviť inovácie

Baumit sa teší, že môže aj naďalej sprevádzať chorvátskych olym-

a vyvolať záujem - to všetko v spolupráci s novými vyslancami,

pionikov na ich ceste za novými neuveriteľnými víťazstvami, rovna-

bratmi Sinkovićovcami.

ko ako Baumacol na ceste k vedúcej pozícii na trhu.
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Kategórie

súťaže Baumit Life Challenge a jej víťazi 2018:

Life Challenge

pokračuje

Zateplená budova

Hlavná cena „Life Challenge Award 2018“

Torre 30 v Madride, Španielsko

Collective Housing And Health Centre v Barcelone, Španielsko

Špeciálna cena „Štruktúra
podporuje dizajn“

Je to opäť Španielsko! Potom ako Španielsko v roku 2018
po druhý raz získalo ocenenie za najlepšiu fasádu Európy, sa
Baumit Life Challenge uskutoční 14. mája 2020 vo Valencii.

P

o Life Challenge v roku 2014 vo Viedni, v roku 2016 v Madride

Priebeh

a v roku 2018 v Bratislave sa bude aj tentoraz konať galave-

Ako to poznáme už z minulosti, aj budúci rok bude o výsledkoch

čer v krajine víťaza z roku 2018, v Španielsku.

rozhodovať 13 renomovaných architektov z celej Európy. Na základe

Rodinný dom

ich profesionálneho názoru sa z prihlá-

Pavilion In A Hayrack vo Vrhe, Slovinsko

Fasáda je tvárou domu, ktorá odzrkadľuje štýl jeho obyvateľov.

sených stavieb zostaví shortlist so 6

Vďaka jedinečným fasádnym systémom Baumit môže každá budo-

nominovanými projektmi v každej ka-

va nadobudnúť výberom materiálu, štruktúry, tvaru a farby svoj ne-

tegórii, takže napokon bude vo Valencii

zameniteľný charakter. Baumit Life Challenge je súťaž o najkrajšiu

v hre o prvú cenu 6 × 6 fasád Baumit.

Bytový dom
Beautiful Elderly Life v Izola, Slovinsko

House Marie v Badene, Rakúsko

európsku fasádu, ktorej cieľom je predstaviť nespočetné kreatívne možnosti, ktoré sa ponúkajú pri stvárnení fasádnych povrchov.

Všetky súťažné projekty musia byť

Okrem cien v kategóriách Rodinný dom, Bytový dom, Nebytová

zaregistrované najneskôr do konca

stavba, Zateplená budova a Renovácia historických objektov sa

januára 2020, pričom zúčastniť sa

prihlásené objekty uchádzajú aj o špeciálnu cenu pre objekty so

môžu všetky stavby, ktoré boli do-

zvláštnou, výnimočne kreatívnou fasádnou štruktúrou.

končené v roku 2018 alebo 2019
a ktorých fasáda bola realizovaná

Jedinečné miesto

z produktov Baumit.

Konateľ Baumit Robert
Schmid pozýva na Life
Challenge 2020

Spoločne s domácim hostiteľom Baumit Španielsko sme našli na

18

odovzdávanie cien perfektné miesto. Mesto umenia a vedy Hemi-

Prihláste svoju stavbu jednoducho u nás v Baumite. Tešíme sa na

sfèric vo Valencii, ktoré vytvorí vynikajúci rámec pre ďalší galavečer

zaujímavé objekty!

Renovácia historických objektov

Nebytová stavba

Life Challenge.

Ďalšie informácie na: lifechallenge.baumit.com

Paulaner Brewery v Mníchove, Nemecko

Študentský klub v Českých Budějoviciach, Česko

Baumit
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Baumit World

Novinky
zo sveta Baumit

Turecko:

Chorvátsko:

Projekt sociálnej
zodpovednosti

Street-artový projekt
vo Vukovare
Baumit podporil projekt VukovArt, ktorý

„Neobliekame len fasády, ale aj našu budúc-

na piatich miestach v chorvátskom Vuko-

nosť.“ Rodina Baumit Turecko darovala deťom

vare spojil päť celosvetovo najlepších 3D

v núdzi teplé zimné kabáty. Turecké slovo „omie-

street-art umelcov, aby opäť oživili ume-

tať“ znamená to isté ako „obaliť plášťom“, preto

leckú identitu mesta.

je v tureckom jazyku motto akcie zároveň peknou
Festival bol založený, aby napravil poško-

slovnou hračkou.

dený imidž mesta, aby sa mesto opäť staProjekt odštartoval na stretnutí obchodných part-

lo „umeleckým prístavom“, ktorý víta

nerov Baumit začiatkom tohto roka pod heslom

všetky druhy umenia, kultúry

„Dobro stále víťazí“. Obchodní partneri Baumit boli

a kreativity. Baumit podporil

nadšení a darovali 3 000 kabátov, ďalších 3000

projekt tým, že poskytol

kusov darovala spoločnosť Bau-

produkty na realizáciu

mit. 6000 detí v darovaných

fasád a tak známe

kabátoch sa objavilo aj na videu,

mená ako WD (Wild

ktoré bolo predstavené všetkým

Drawing) z Bali, fran-

podporovateľom projektu počas

cúzsky umelec Za-

národného sviatku detí.

bou, Thiago Mazza
z Brazílie, belgický
Mehsos a chorvátsky
Turecko:

umelec Lonac pracovali

Postavili vrchol

na svojich dielach s vyso-

Baumit Turecko bol hlavným sponzorom a účastníkom stretnu-

Baumit.

ko kvalitnými materiálmi značky

tia Arch+DSGN – Vrchol architektúry a dizajnu v kongresovom a veľtržnom centre od 5. do 6. apríla tohto roku. Na tom-

Keď sa opýtali umelcov, ako sa dá mestu

to podujatí, ktoré ponúkalo bohatý program výstav a aktivít, sa

vykúzliť úsmev na tvári, odpovedali, že

stretli všetci: špičkoví architekti, dizajnéri aj študenti. Návštevníci

je to jednoduché: „Potrebujeme len víziu

stánku Baumit objavovali nové stavebné riešenia poskytujúce

mesta a... dobrý materiál!“

neprekonateľnú voľnosť v architektúre. Konateľ Baumit Turecko,
Atalay Özdayi, porozprával o vývoji stavebného odvetvia v krajine, obchodný riaditeľ Erdil Dinçer zase o kreatívnych fasádach
a zdravom bývaní.

20
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Baumit World

Novinky
zo sveta Baumit

Rakúsko:

Bosna a Hercegovina:

„Herminátor“ za
rozumnú izoláciu

Zdravé 20-ročné jubileum
Baumit Bosna a Hercegovina vstúpil do dvadsiateho
roku činnosti v znamení zdravého bývania. Slávnosť sa

Bulharsko:

Štipendisti Baumit

Rakúskym odborníkom na Baumit nie je

uskutočnila v apríli tohto roka v hoteli Hills v Sarajeve, kde

nik iný ako lyžiarska legenda Hermann

sa stretlo približne 300 hostí z celej Bosny a Hercegoviny,

Maier, prezývaný aj „Herminátor“. Ako

ktorí v minulých rokoch prispeli k úspechu značky Bau-

vyučený murár sa veľmi dobre vyzná

mit. Zamestnankyne a zamestnanci zo všetkých troch

v ochrane domov pred teplom a chladom

miest, v ktorých je zastúpená spoločnosť Baumit, spo-

a pokiaľ ide o rozumnú izoláciu, je vždy za.

ločne so zákazníkmi, partnermi, priateľmi, architektmi
a dizajnérmi spomínali na začiatky spoločnosti Baumit a predsta-

Hermann Maier, rakúska lyžiarska legen-

vili súčasnosť. Hostia sa zúčastnili aj kino-premiéry filmu, ktorý bol

da, ktorej korene siahajú do stavebníctva,

natočený špeciálne pre túto príležitosť.

presne vie o čom hovorí, keď obhajuje
Spolupráca medzi Vysokou školou stavebnou v Sofii a Baumit Bulharsko siaha

rozumnú „výbavu“ pre každý dom, a to

Zvláštnou poctou bola účasť šéfa a majiteľa spoločnosti Baumit

do roku 2004, pričom všetko sa začalo prezentáciou produktov Baumit na vy-

perfektný tepelnoizolačný systém Baumit

Roberta Schmida. Práve jeho príhovor a príhovor konateľa Bau-

sokoškolských podujatiach.

open. „Herminátor“ nahral

mitu Bosna a Hercegovina priniesli počas slávnosti silné emotívne

kampaň s reklamnými

momenty. V uplynulých 20 rokoch bol vždy stredobodom pozor-

Katedra „Stavebné materiály a izolácie“ mala záujem predovšetkým o inovácie

spotmi pre rádio na

nosti zákazník a tak to ostane aj v budúcnosti. Pri tejto príležitosti

spoločnosti Baumit. To je aj dôvod, prečo zorganizovala spoločnosť Baumit

tému ochrany pred

bol predstavený sortiment Baumit Klima pre zdravé bývanie, uce-

súťaž, ktorá mala spojiť najlepšie študentské riešenia s produktmi Baumit pod

chladom a horúča-

lený systém produktov, ktorými chce Baumit prispieť k zdravšie-

heslom „Tepelná izolácia v systéme“. Najlepšie návrhy študentov odvtedy každý

vou a pretvoril ju svo-

mu životnému prostrediu pre budúce generácie.

rok hodnotia produktoví manažéri Baumit a zástupcovia z radov profesorov.

jím nenapodobiteľným
spôsobom. O vlastnostiach
Baumit Česko:

Odtiaľ bol už len krôčik k nápadu sponzorovať najinovatívnejších študentov

zateplenia hovorí svojím

v súťaži „Ročné štipendiá“. V roku 2008 bolo udelených prvých šesť štipendií

ľahko zapamäta-

Baumit. Neskôr sa pridali aj štipendiá pre katedru „Stavebná technológia“ na

teľným hlasom a

Fakulte architektúry. Medzičasom Baumit Bulharsko štipendiami podporil už 87

sympatickým a jedi-

Toto leto bol Baumit CZ partnerom letného open-air fes-

študentov, pričom len v roku 2019 je to až 19 štipendistov. V rámci študijného

nečným spôsobom.

tivalu „České hrady“. Pripravený bol pútavý program pre

roka riešia štipendisti aj úlohu pre Baumit z oblasti marketingu, v tomto roku

Keďže dobré zate-

návštevníkov a obchodných partnerov. Javiskom pre toto

na tému „Produkty Baumit a zdravý život“. Svoje kreatívne nápady prezentujú

plenie je aj otázkou

tradičné hudobné podujatie bolo osem českých a mo-

počas workshopu vždy s veľkým nadšením.

zdravého bývania,

ravských historických pamiatok, malebných hradov v rôz-

končí každý reklam-

nych regiónoch.

Festival „České hrady“

ný spot slovami:
„Baumit open,

Tak ako v minulom roku, aj na 15. ročníku festivalu vys-

baut’s g’sund

tupovali špičkoví hudobníci z českej a slovenskej hudob-

(Baumit open

nej scény a na festivale sa zúčastnilo viac ako 150 000

stavia zdravo)!“

návštevníkov. Pre fanúšikov Baumit postavili „fasádne

Už teraz sa teší-

štúdio“, kde si mohli návštevníci nechať pomaľovať tvár,

me na ďalšie spoty

aby bola ich „fasáda“ čo najneobyčajnejšia. Fotografie,

v rádiu.

ktoré takto vznikli, mohli zdieľať so svojimi priateľmi na
Facebooku a mohli sa tak zúčastniť súťaže o vlastnú „individualizovanú fasádu“. Pozvanie do festivalového stanu prijalo viac ako 1 000 obchodných partnerov spoločnosti Baumit.
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Sanovaná

historická
budova

Vdýchnite život vašej fasáde
Súťaž Baumit Fasáda roka už tradične oceňuje
stavby, ktoré výnimočným spôsobom spájajú
invenciu architekta a projektanta so špičkovou
kvalitou použitých stavebných materiálov, a ktoré
svojim odborným zhotovením výrazne prispievajú
ku kultivácii našich miest a obcí.
V súťažnej kategórii Sanovaná historická budova
súťažia historické, prípadne pamiatkové budovy
s historickou stavebnou substanciou. Pozornosť
si určite zaslúžia všetky prihlásené sanácie,
ktoré prispeli k ozdraveniu a zlepšeniu stavu
historických stavieb. Niektoré z nich však prispeli
aj k výraznému zvýšeniu estetických hodnôt
pôvodnej architektúry. Sanácia s priaznivým
estetickým účinkom je nielen ocenenia, ale aj
povšimnutia hodným počinom. Dnes vám teda
predstavíme nielen víťaznú sanáciu, ale aj ďalšie
dve nominácie.
24
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Text:
Beáta Badiarová,
Baumit Slovensko
Foto:
Tomáš Manina
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Miloslav Neumann je autorom viacerých rekonštrukcií historických budov, ale
rekonštrukcia hradu v Kežmarku čnie nad všetkými. Neskorogotická stavba sa
nachádza na východnej strane Mestskej pamiatkovej rezervácie a uplynulé roky
prešla významnou rekonštrukciou.
Nielen povesti, ale najmä fakty
Dejiny Kežmarského hradu sú opradené mnohými povesťami (určite najznámejšou je tá
o Čiernej pani), ale ako tvrdí architekt Neumann, rekonštrukciu muselo riadiť racio. „Faktická
obnova sa začala v roku 2006 výmenou strešných krytín a opravou striech jednotlivých častí
hradného areálu. Tá sa realizovala až do roku 2012 a opravou striech sa vytvorili podmienky
pre zahájenie prác na obnove fasád,“ hovorí Miloslav Neumann. „V rokoch 2009 a 2010
sa realizovali úpravy nádvoria hradu, v rámci ktorých sme dali novú dlažbu s prehľadným
komunikačným systémom a vytvorili letnú scénu – hľadisko a zastrešené javisko,“ pokračuje
Miloslav Neumann. „Tým sa vytvorili podmienky na väčšie možnosti využívania hradného
nádvoria na rôzne, predovšetkým kultúrne podujatia v tomto historickom prostredí.“
Obnova fasád
Atraktivitu hradného nádvoria bolo potrebné zvýšiť aj obnovou fasád hradného komplexu.
Ich stav bol vo veľmi zlom technickom stave, pričom projekt na prvú etapu úpravy fasád
hradného areálu bol vypracovaný v roku 2012. Predchádzal mu posudok stavu príčin a porúch
z vlhkostného zaťaženia s návrhom na sanáciu poškodených stavených konštrukcií a obnovu
fasád, ktorý vypracoval Ing. Jozef Bako, PhD. Realizácia stavebných úprav fasád a odvodnia
prebiehala v troch etapách v rokoch 2015 až 2018 a bola začatá úpravami fasád do nádvoria.
S prácami na fasádach sa vždy realizovalo aj oddrenážovanie terénu popri obvodových
murivách za účelom zníženia ich vlhkostného zaťaženia. Stavebné práce na objektoch
hradného areálu prebiehali za spolupráce s Krajským pamiatkovým úradom v Prešove, ktorý

Neskorogotický

hrad

Stavba: Hrad Kežmarok, obnova fasád
a hradbového múra
Miesto: Kežmarok
Investor: Prešovský samosprávny kraj
Architekt: AIDI, s.r.o., Kežmarok
Autor rekonštrukcie: Ing. arch. Miloslav Neumann
Realizátor: GMT Projekt, spol. s r. o., Bardejov
Realizácia fasády: 2015 - 2018
Baumit materiál: Baumit MC 55 W, Baumit SilikonColor,
Baumit ReCompact
Ocenenie: Baumit Fasáda roka 2019 v kategórii Sanovaná
historická budova
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zastupovala Ing. arch. Iveta Bujnová.
Farebné odtiene sledujú históriu
Vzhľadom k veľmi silnému zavlhnutiu spodných časti murív a omietok a k veľmi silnému
zasoleniu podkladov omietok (murív) boli na obnovu fasád použité veľmi kvalitné materiály –
sanačné omietkové systémy s certifikátom WTA. Omietky vo vyšších úrovniach boli poškodené
spravidla len lokálne a to v povrchovej úprave oprískaním náterov a povrchových vrstiev. Preto
značnú časť omietok vyšších úrovní bolo potrebné vyspraviť špeciálnou stierkou s vláknami.
Následne boli omietkové plochy natreté základným náterom na spevnenie podkladu. Finálna
úprava je dvojnásobným náterom vysoko difúznou farbou na silikónovom základe. „Konečný
Text:
Ľudovít Petránsky, ASB
Foto:
Tomáš Manina

vzhľad fasád použitím farebných odtieňov odráža jednotlivé historické etapy vývoja hradu,
ktoré dopĺňajú odborne ošetrené plastické pieskovcové prvky vo farebnom kontraste.
Reštaurátorsky boli tiež obnovované sgrafitové prvky na fasádach aj menšie prvky maľovanej
výzdoby fasád,“ dodáva architekt Neumann.
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Poschodový objekt na Lermontovovej ulici číslo 21, postavený v rokoch 1923 až 1924, je súčasťou súboru piatich víl.
Jurkovič ich navrhol spolu s pražským kolegom – architektom Janom Paclom.
Nešťastné obdobie
Po roku 1948 nastalo obdobie, ktoré vile na Lermontovovej 21 veľmi
neprialo. Navyšovanie štátneho fondu malo za následok úpravu
dispozície komfortnej vily na štyri bytové jednotky so samostatnými
kuchyňami. Stavba, samozrejme, nebola navrhnutá pre štyri rodiny
a tak boli nutné dispozičné zmeny. Tu sa zásahy nekončia a za
spomenutie taktiež stojí vytrhanie parkiet a ich náhrada xilolitom.
Nešťastné kroky pokračujú aj po roku 1956, kedy sa vila dostáva
opäť do súkromného vlastníctva. Asi najvýraznejšou vykonanou
zmenou bolo preomietnutie fasád hrubo škrabaným brizolitom
a vybudovanie garáže v suteréne, kvôli ktorej boli nahradené
pôvodné dvere do záhrady garážovými vrátami. Vybúraný bol
taktiež otvor medzi dvoma susednými miestnosťami.
Zaslúžená obnova
V roku 2016 sa mestská vila konečne dočkala potrebnej obnovy.
Minulé krivdy sú postupne odstraňované, vila sa pomaly vracia
k svojej pôvodnej identite. Zamurované okná a dvere sa opäť
dostávajú na výslnie, osadzujú sa nové výplne vyrobené podľa
dochovaných

autorských

návrhov.

Deliace

priečky,

ktoré

v pôvodnej výkresovej dokumentácii nefigurovali, sú odstránené
a ustupujú originálnej, autentickej, prevádzkovej koncepcii.

Vila pre

bratislavskú inteligenciu

Suterén a podkrovie dostávajú nové funkčné využitie. Najnižšie
a najvyššie podlažia boli zobytnené. Podkrovie slúži (po
citlivom presvetlení strešnými oknami) ako domáci ateliér. Celá
vila dostala nový „náter". Brizolit bol ponechaný, no natretý
tmavým odtieňom, hladké omietnuté časti zjednotil svetlejší
tón. Zachované ostali taktiež vnútorné štukové povrchy. Detaily
ako rímsy, šambrány, vlisy, či vstupný portál boli sanované
kontrastnou hladkou omietkou. Zámočnícke výrobky, zábradlia,
brány a plot dostali matný čierny povrch. Zábradlia sú kópiou
zachovaných častí, zatiaľ čo brány, mreže a svietidlá sú novotvary,
rešpektujúce detaily Jurkovičvých stavieb.
Je šťastím, že Dušan Jurkovič aktívne pôsobil aj na našom území,

Stavba: Mestská vila od Dušana Jurkoviča
Miesto: Lermontovova ulica, Bratislava
Investor: Ing. arch. Milan Kiaček s manželkou
Architekt: Ing. arch. Milan Kiaček, Ing. arch. Juraj Kiaček, Bc. Matúš Kiaček
Spolupráca: Mgr. Art. Ján Hromada, ArtD. (reštaurátorské práce na fasáde)
Realizátor: svojpomocne
Realizácia fasády: 2016 - 2019
Baumit materiál: Baumit Jadrová omietka, Baumit VivaRenova, Baumit Ušľachtilá omietka 4 mm, Baumit
MPA 35, Baumit Sanova omietka S, Baumit Sanova Trasová omietka WTA, Baumit Sanova omietka L,
Baumit SilikatColor, Baumit SilikonColor
Ocenenie: Nominácia Baumit Fasáda roka 2019 v kategórii Sanovaná historická budova
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zanechal tu po sebe viacero hodnotných realizácií, vrátane menej
známych bratislavských víl. Z toho vyplýva aj naša povinnosť
dôkladne sa o diela národného umelca starať. Je mnohokrát
zarmucujúce

pozorovať,

ako

ku

stavbám

pristupujeme

a odkazujeme na chyby a bezohľadnosť minulých režimov.
Preto je potešujúce vidieť na vlastné oči prerod vily na
Lermontovovej ulici číslo 21, ktorá si prešla svojou tŕnitou
cestou. Poďakovanie patrí ľudom, ktorí za zdeformovanými
dispozíciami, zamurovanými oknami a preomietnutými stenami
videli pôvodného "Jurkoviča". Nenechali sa znechutiť množstvom
práce a dali mu znova uzrieť svetlo sveta. Lermontovova 21 sa tak
opäť môže pochváliť symbolickým názvom: "vila pre bratislavskú

Text:
Ing. arch. Jakub Moravčík, archinfo
Foto:
Tomáš Manina

inteligenciu".
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Text:
Ing. Béla Jakab
Foto:
Tomáš Manina

Renesančná
protiturecká

Stavba: Nová pevnosť
Miesto: Komárno
Investor: Stará pevnosť Komárno, n.o.
Architekt/Zodpovedný projektant: Ing. Béla Jakab
Spolupráca/Zodpovedný projektant: Ing. Beáta Sádecká
Autor rekonštrukcie:
Realizátor: Darton, s.r.o.
Realizácia fasády: 2018
Baumit materiál: Sanačný systém Baumit Sanova Trass, Baumit
Sanova Prednástrek, Baumit Sanova Trasová omietka WTA, Baumit
Sanova Jemná omietka, Baumit SilikatColor a Baumit ReCompact
Ocenenie: Nominácia Baumit Fasáda roka 2019 v kategórii Sanovaná
historická budova

pevnosť

Renesančná protiturecká pevnosť, situovaná na strategicky dôležitom mieste pri sútoku Váhu a Dunaja, je dodnes
symbolom európskeho vojenského staviteľstva. Vznikla prestavbou a rozšírením starého stredovekého hradu.
Autenticita, reverzibilita a umiernenosť

bola snaha dodržať požiadavky a predpisy pre obnovu národných

Celý novodobý pevnostný systém Komárna, ktorý je národnou

kultúrnych pamiatok. Povrch fasády bol opieskovaný, následne

kultúrnou pamiatkou, predstavuje významnú pamiatku z hľadiska

prebehlo hĺbkové škárovanie.

historických fortifikačných stavieb v strednej Európe, preto bolo

Pre obnovu fasády tejto národnej kultúrnej pamiatky bol po

potrebné pri rekonštrukčných a sanačných prácach dodržať

príprave podkladu ktorý zahŕňal odstránenie pôvodného náteru

zásady pamiatkovej starostlivosti, ako sú autenticita, reverzibilita

a poškodenej omietky, očistenie povrchu, škárovanie muriva

a umiernenosť. Zámerom rozsiahlej rekonštrukcie pevnosti je

a ošetrenie časti omietok, ktoré to potrebovali, spevňovačom

ochrana, prípadne záchrana budovy zaradenej do národného

omietky použitý sanačný systém Baumit Sanova. V prvom

pamiatkového fondu v duchu zachovania jej charakteristických

kroku bol aplikovaný materiál Baumit Sanova Prednástrek

čŕt ako jednej z historických dominánt mesta, ale aj jej zmysluplné

so 100 % krytím. Ako jadrovú vrstvu omietky bola použitá Baumit

využitie.

Sanova Trasová omietka WTA. Finálnu omietkovú vrstvu tvorí

Zaujímavé fakty
o tejto budove:
•

Baumit Sanova jemná omietka. A ko povrchová úprava bol použitý
Obnova omietok vonkajších fasád

náter Baumit SilikatColor bielej farby na základe pamiatkového

Obnova fasádnych omietok centrálnej časti objektu bola

výskumu Pevnosti Komárno.

•

súčasťou rozsiahlej obnovy fasády, výplňových konštrukcií

30

a vnútorných priestorov.

Z omietok je hotových zatiaľ len necelých 5 %. Jedná sa o dlho-

Postup prác bol realizovaný pod prísnym dohľadom Krajského

dobú rekonštrukciu, ktorá pri súčasnom toku peňazí môže trvať

pamiatkového úradu Nitra. Pri rekonštrukcii a výbere materiálu

desaťročia.
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Budova kasární v Komárne má
najväčšiu súvislú strechu
v Európe v celkovej dĺžke
610 bežných metrov.
Celková plocha strechy je
18 770 m2, čo zodpovedá ploche
troch futbalových ihrísk.
Celkovo bolo na pokrytie
použitých 400 000 kusov škridiel
a 987 m3 dreva (reziva).

Baumit 31

Zdravé
priestory
pre každého

Škola pre deti s autizmom
V druhom kole porota vybrala občianske združene AUREL s projektom základnej školy pre deti s autizmom v Banskej Bystrici.
Stierky a farby Baumit Klima budú použité na rekonštrukciu triedy.

Druhý ročník projektu #ZasluziSiBaumit sprevádzalo motto „Zdravé priestory

„Naša škola je jedinou svojho typu v Banskobystrickom kraji

pre každého“. Po namáhavom dni predsa každý rád „vypustí paru“ pri svojom

a inými vývinovými poruchami v rámci kompletného výchov-

a zabezpečuje vzdelávanie pre žiakov s diagnózou autizmus
no-vzdelávacieho procesu. Vytvárame podmienky aj pre

hobby. Niekto ide do posilňovne, niekto na jógu, iní sa venujú amatérskemu

uspokojovanie záujmov a potrieb žiakov z hľadiska spoločensky vhodného trávenia voľného času, vytvorením podmienok

divadlu, workshopom alebo len tak, oddychujú pri čítaní knihy.

a podporou kreatívnej činnosti a aktívnou pomocou pri začleňovaní do spoločnosti. Škola poskytuje rodičom detí s diag-

„Chceli sme vyrozprávať príbehy ľudí, ktorí milujú svoje aktivity,

nózou, ktorá im zásadným spôsobom zasiahla do života, alter-

ale potrebovali by pomoc s rekonštrukciou priestorov, lebo každý

natívu k vzdelávaniu na štátnych základných školách, ktoré však

priestor si zaslúži Baumit“, dodáva agentúra Elite Solutions,

v súčasnosti nemajú pre žiakov s touto diagnózou spracovaný

ktorá nám pomohla odštartovať túto kampaň.

systém vzdelávania a komplexného poskytovania služieb. Všetky úpravy školského prostredia si musíme hradiť z vlastných

Face club

zdrojov, preto súťaž firmy Baumit prišla ako na zavolanie. Sme

V mesiacoch jún až október mali rôzne komunity, občianske

šťastní, že nás podporilo toľko ľudí, dnes nie je jednoduché zís-

združenia, školy či škôlky príležitosť prihlásiť svoje projekty

kať akúkoľvek formu pomoci zvonku. Vážime si preto prístup

a získať omietky Baumit Klima pre zdravý a krajší interiér. Po

firmy a jej obchodného zástupcu, ktorý plnenie záväzkov voči

nazbieraní minimálne 150 hlasov od svojich priaznivcov, každý

výhercovi nepoňali automaticky, ale po obhliadke priestorov

projekt posúdila odborná porota. V prvom kole porota vybrala

boli nápomocní pri hľadaní najlepšej možnej cesty na opravu.

komunitné centrum Face club v Spišskej Belej. S pomocou

Veľká vďaka ešte raz za deti, za rodičov, za kolektív pedagógov,

šikovných rúk dobrovoľníkov svoje priestory postupne premieňajú

že ste vymysleli takúto super ponuku, ktorá reálne pomáha a je

so stierkami a farbami Baumit Klima nielen na príjemnejšie, ale

adresná.“ Elena Pálková, riaditeľka školy

aj zdravšie.
Každý projekt, ale aj každý z nás si zaslúži tráviť čas v príjem„V marci roku 2011 sme otvorili klub pre deti a mládež Face club

ných a zdravých priestoroch. A tie vo veľkej miere ovplyvňujú prá-

a odvtedy sa venujeme komunitnej práci s mládežou. Otvorené

ve použité stavebné materiály. Prírodné produkty Baumit Klima

máme päť dni v týždni aj vďaka mladým dobrovoľníkom, ktorých

prispievajú k zlepšeniu vnútornej klímy. Napomáhajú optimálne

sme v klube vychovali. Po ôsmich rokoch interiér potrebuje

regulovať vlhkosť vnútorného vzduchu a navyše antibakteriálne

opraviť a vymaľovať. A ideme ďalej. Chceme prinášať nové

účinky vápna znižujú riziko vzniku plesní. Sme radi, že s naším

trendy vo vzdelávaní. Preto sme začali aj s rekonštrukciou

Text:
Katarína Senderáková,
Baumit Slovensko
Foto:
Expression, o.z.

podkrovia, ktoré bude slúžiť na zážitkové a neformálne
vzdelávanie. Vnútorné priestory renovujeme svojpomocne.“
Helena Zadžorová, Expression, o.z.
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zasluzisi.baumit.sk
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Baumit Hliadka
(opäť) na cestách

Možno si ešte spomínate na rok 2016,
kedy Baumit Hliadka odštartovala svoju
prvú cestu po slovenských stavbách.
Akcia mala veľký úspech aj o rok neskôr,
kedy sme opäť navštívili 100 stavieb po
celom Slovensku. Po ročnej prestávke,
počas ktorej sme určite nezaháľali, práve
naopak, sme nadviazali na úspech minulých ročníkov a opäť sme za vami vyrazili
s výzvou - Pracuješ s výrobkami Baumit? Chcem ťa vidieť!
34
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Nielen vidieť, spoznať, rozosmiať...

zábava pod logom Baumit Hliadka, bola jednoznačne príležitosťou vidieť, spo-

V polovici augusta vyvrcholila dlhá príprava a poctivá práca nášho

znať, rozosmiať, potešiť a porozprávať sa.

marketingového tímu a na slovenské cesty vyrazili štyri posádky vo
veľkých autách, naložených až po strechu zaujímavými a príjemný-

Baumit Hliadka 2019

mi darčekmi pre murárov, fasádnikov, poterárov, omietkárov, jedno-

Za celý organizačný a výjazdový tím Baumit Hliadku 2019 zhodnotil Martin

ducho povedané majstrov, ktorí pracujú na stavbách s produktami

Petrek, objektový manažér Baumit pre Stredné Slovensko. So svojim tímom,

Baumit. A keďže sa slovné spojenie Baumit Hliadka v povedomí

ktorého súčasťou boli aj hostesky Linda a Lucia, hliadkoval v regióne „Západ“.

stavbárov na celom Slovensku už udomácnilo, nebolo treba veľa

Od Považskej Bystrice po Komárno a od Skalice po Zlaté Moravce navštívili 45

vysvetľovať. Stačilo zaregistrovať firmu na www.baumit.sk/hliadka

stavieb a najazdili tri tisíc kilometrov.

a čakať :-).
„V tejto chvíli ani neviem spočítať s koľkými ľuďmi sme sa stretli. S koľkými sme
Počas dvoch týždňov naše štyri hliadky urobili tisícky kilometrov

sa rozprávali, smiali alebo pili pravú stavbársku kávu. :-) Koľkí dostali od nás

a desiatky návštev, rozdali veľa hodnotných a pekných cien. Ale čo

darčeky v rôznych formách a s koľkými sme robili fotografické momentky ale-

je najdôležitejšie, pre niekoho reklamná akcia, pre iného práca alebo

bo bláznivé pózy. Vás, Baumit pozitívnych majstrov a spracovateľov, je skutočne
veľa a som úprimne rád, že sme sa mohli stretnúť pri tejto fantastickej akcii“.
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Baumit Hliadka online
Atmosféru Baumit Hliadky na cestách všetci zúčastnení a fanúšikovia sledovali „naživo“ prostredníctvom sociálnych sietí. Videli tak odhodlanie
a elán posádok, navštívených pánov majstrov na
stavbách, obdarovaných pracantov a v neposlednom rade aj spokojných majiteľov stavieb.
Text:
Beáta Badiarová,Baumit Slovensko
Foto:
Martin Petrek a archív Baumit
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Dostali sme sa na miesta, kde sme ešte neboli. Videli sme dedinky,

dopekajú. A nakoniec príde pred dom manželský pár aj s majstrami

o ktorých sme ani netušili, že existujú. A všade sme stretli výborných,

a všetci sa spoločne fotíme, usmievame, pretože tie fotky o chvíľku

usmievavých a pohostinných ľudí. A preto nás táto „prácička“ bavila

pošlú svojím deťom do Austrálie, aby aj tí protinožci videli, že nám je

a preto sa teším, že sme ju zvládli.

dobre, keď nám slniečko svieti a práca ide od ruky.“

Je to krásny pocit, keď vás s nadšením vítajú fasádnici ešte na lešení

A čo povedať na záver?

s rukami od nezaschnutej Baumit fasádnej omietky. Keď na vás naj-

Asi iba toľko, že aj 3. ročník Baumit Hliadky bol úspešný. Svedčia

prv kričí nahnevaný stavbyvedúci, ale neskôr sa s vami lúči s vtipom

o tom nielen úsmevy na fotkách, splnené poslanie posádok štyroch

na perách. Alebo sa rozveselí unavený majiteľ domu, ktorý už upra-

áut a ich prázdne „kufre“. Takže páni majstri, Baumiťáci! Radi sa

tuje po práci, avšak s hrdosťou sa vám chce pochváliť svojím novým

s vami stretneme aj nabudúce. Budeme sa tešiť na „starých“ priate-

domom, ktorý vám s pýchou ukazuje. Či nakoniec príde smejúca sa

ľov, nových majstrov a ďalšie zaujímavé stavby, miesta, mestá a de-

majiteľka rekonštruovaného domu, ktorá má v jednej ruke upečený

dinky Slovenska.

slaninový posúch a v druhej džbán studenej citronády a vyhlási, že
vás nepustí preč, kým nezjete aj tie ďalšie dva posúchy, ktoré sa práve
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Text:
Beáta Badiarová, Baumit Slovensko
Foto:
Archív Hornbach a Patrik Feňuš

Nová predajňa

v Prešove

Spoločnosť Hornbach začiatkom septembra otvorila v Prešove svoju štvrtú predajňu na Slovensku. Na
ploche 17 tisíc m2 ponúka domácim majstrom aj profesionálom nielen potrebný materiál pre ich projekty,
vrátane širokého portfólia výrobkov Baumit, ale tiež
odborné poradenstvo.

O

spolupráci so spoločnosťou sme

tam uplatnili s výborným výsledkom, sa

s nami spolupracujú. Na strane Hornbachu

pri konkrétnych produktoch, ale tiež na

vo fáze rozhodovania sa ohľadom typu

a preto si na nové veci vo svojom okolí zvy-

sa rozprávali s Ing. Rudolfom

snaží preniesť aj na Slovensko. Snahou

je pre nás veľmi dobre, že majú vysokú sta-

špeciálnom stojane, ktorý sa stáva na čas

povrchovej úpravy, jej štruktúry a farby. To

kajú postupne. Rovnako je to vo vnímaní

Hudecom, manažérom kľúčo-

spoločnosti Hornbach je byť najlepšou vo

bilitu zamestnancov, a tým vedia o našich

súčasťou palety. Informatívne tabule, ktoré

nakoniec vidíme aj v našich fasádnych Co-

nových služieb, ktoré im novootvorená

svojom segmente trhu a našu spoločnosť

produktoch aj dobre poradiť zákazníkom.

upozorňujú na produkty, ktoré by mohol

lor štúdiách, ktoré zákazník navštívi často-

predajňa ponúka. Za všetky spomeniem

zákazník potrebovať pri realizácii fasády

krát aj viac ako raz, kým si vyberie.

službu Drive-in, kedy zákazník môže au-

vých zákazníkov.

Baumit vníma ako silného partnera.
Hornbach mal doteraz dve predajne v Bra-

38

Zorientovať sa v predajni s plochou

alebo podlahy, nájde aj pri ponuke súvisiacich produktov, napríklad pri izolantoch.

tom vojsť priamo do časti predajne na
Na to, ako vníma situáciu „priamo

to prispôsobenej. Je to služba, ktorú iné

v teréne“ sme sa opýtali nášho kole-

reťazce na Východnom Slovensku zatiaľ

Oblasťou, kde majú predajne typu

gu Patrika Feňuša, regionálneho zá-

neponúkajú. Inak, časť Drive-in je súčasne

Hornbach eště potenciál, je predaj

stupcu pre Prešov:

hlavným priestorom, kde návštevník náj-

Veľmi dôležitú úlohu zohráva informovať

povrchových úprav – fasádnych omie-

„Prvé dva mesiace fungovania predajne

de výrobky Baumit. Myslím si, že poctivá

svojej prvej predajne na Slovensku). Trh

ako pre konkurenciu. Sú to aj veľmi dob-

zákazníka. Čo sa týka informácií o na-

tok a farieb. Čím je to spôsobené?

Hornbach v Prešove hodnotím pozitívne.

a pravidelná osveta zákazníka určite pove-

v Nemecku, odkiaľ spoločnosť Hornbach

ré vzťahy medzi našimi obchodnými zá-

šich výrobkov, zákazník ich nájde hneď

Je to určite dané samotnou náročnosťou

Plán, ktorý bol nastavený, sa darí plniť.

die k postupnému „udomácneniu“ Horn-

pochádza, je náročný a postupy, ktoré sa

stupcami a pracovníkmi Hornbachu, ktorí

na niekoľkých miestach. Na popiskách

predaja tohto druhu sortimentu, a to najmä

Ľudia v Prešove sú ale dosť konzervatívni,

bachu v Prešove.“

tislave a jednu v Košiciach. Novootvorená

Prečo sme pre Hornbach zaujímavým

17 tisíc m2 nemusí byť vždy pre zá-

predajňa v Prešove je štvrtou prevádzkou

partnerom?

kazníka celkom jednoduchou záleži-

a plánuje sa otvorenie piatej. (Pozn. Hor-

Dôvodov je určite viac, máme veľmi široký

tosťou. Ako zákazníkom uľahčujete

nbach si otvorením novej predajne v Pre-

sortiment pre ich zákazníkov a veľakrát sa

orientáciu?

šove pripomenul 15 rokov od otvorenia

zákazník rozhodne pre naše výrobky skôr

Baumit
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Keď hory sú im každodennou

inšpiráciou
„Klub pribylinských turistov a lyžiarov je našim dlhoročným partnerom v rámci grantového programu "Tu
sa nám páči, tu chceme žiť“. Bol jedným z najlepších,
ktoré sme viac krát finančne podporili.“ Zuzana Thullnerová, Centrum pre filantropiu.
Klub funguje 19 rokov ako občianske združenie
a jeho 90 členov sa snaží o zveľaďovanie a zatraktívnenie Račkovej doliny pre turistov i návštevníkov.
Na spoločnej brigáde minulý rok vyčistili lesnú bystrinu a vybudovali lesnú studničku, kde sa dá napiť

Každý správny projekt potrebuje

z minerálneho prameňa Vajcovka. Finančne bola
podporená aj rekonštrukcia makety tajchu, ktorý sa
ukrýva uprostred lesa v ústí Račkovej doliny.

pevné základy

Tento rok sme podporili projekt Sila lesných bystrín v Račkovej doline. Ide o vybudovanie chodníka k tajchu - najväčšej prehrádzke lesnej bystriny
na Slovensku, ktorý klub zrealizoval v spolupráci
s obcou Pribylina a Pozemkovým spoločenstvom
Bývalých urbarialistov obce Pribylina. Chodník
spája tajch s jeho maketou. Súčasťou vybudovania

V oblasti darcovstva a charity nie sú žiadne limity. To, akou
cestou sa rozhodne firma realizovať svoje darcovské ciele,
záleží len a len od jej zámerov, kreativity a možno aj odvahy.

U

ž od roku 2004 sa spoločne s Centrom pre filantropiu, n.o.

v jednotlivých regiónoch Slovenska. Cieľom je dlhodobá podpora

zamýšľame, ako v rámci konceptu firemného darcovstva

konkrétnych projektov, ktoré sú zamerané na zvyšovanie kvality ži-

podporiť dobré a zmysluplné projekty. V roku 2016 sme za-

vota ľudí.

ložili Nadačný fond Baumit, kde naďalej podporujeme všeobecne prospešné projekty a aktivity, a to v troch oblastiach: komunity,

Cez Grantový program podporujeme ľudí a komunity, ktorí pomá-

kultúra a vzdelávanie. Chceme, aby naša podpora bola investíciou,

hajú pri vzniku zmysluplných a funkčných verejných priestranstiev,

nie almužnou, ktorou pomáhame vzájomne prepájať občanov, firmy

kde bývajú a pracujú. Tých, ktorí nechcú ostať nespokojní s pros-

a verejný sektor.

tredím, v ktorom žijú a rozhodnú sa dané nedostatky riešiť a zmeniť. Môže ísť napríklad o starý drevený most, po ktorom sa nedá už

Všetko na jednom mieste

prejsť alebo historický minerálny prameň, z ktorého sa nedá napiť,

Všetky informácie o nadačnom fonde, ako aj o podporených pro-

nefunkčné lavičky v parku či iné nevábivé priestranstvá. Nový ročník

jektoch nájdete teraz na novej stránke nadacnyfond.baumit.sk,

sa vyhlasuje vždy začiatkom roka.

ktorú sme vytvorili v spolupráci s agentúrou Elite Solutions. V hlavnom menu nájdete tri možnosti podpory: Priamu podporu, Grantový

Zamestnanecký program vznikol tento rok a jeho cieľom je pod-

program „Tu sa nám páči, tu chceme žiť“ a Zamestnanecký program.

poriť aktivity zamestnancov. Či už ide o zveľadenie okolia, kde bývajú, podpora turizmu, športu, kultúry, aktivity zamerané na životné

V rámci Priamej podpory dlhodobo podporujeme komunitné pro-

prostredie alebo adresná pomoc jednotlivcom.

chodníka je osadenie oddychových zón s náučnými tabuľami, ktoré slúžia návštevníkom na strávenie príjemných chvíľ.

Korzo Zálesie

Na brehu Malého Dunaja, priamo
v obci Zálesie občianske združenie
Naše Zálesíčko dlhodobo buduje
Korzo Zálesie - rekreačný priestor
s potenciálom regionálneho turistického centra. Súčasťou projektu,
popri Zálesnom majáku, multifunkčných altánkoch, ohnisku, zastávke
s rozumom bude aj malý amfiteáter.
Priamo v budúcom prístave, na brehu Malého Dunaja chcú vybudovať
priestor pre posedenie, oddych,
sledovanie prírodných alebo umeleckých predstavení.
Naše Zálesíčko, o.z.

jekty, ktoré sú zamerané na rôzne skupiny ľudí a komunitné aktivity
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Architekt

Na káve v Baumite

Imrich
Pleidel

Slovenskí architekti poznajú svojho kolegu
veľmi dobre. Roky ich reprezentoval ako
predseda Slovenskej komory architektov.
Aké sú jeho nové plány, kam smeruje?

(nielen) 12 m

2

Text: Lubo Fussek, Baumit Slovensko
Foto: Ivona Orešková, archív IP

Pred pár mesiacmi ste prestali pôsobiť ako predseda SKA.

do tvorby tie akoby „neprofesionálne“ skúsenosti a vnemy. Neprofe-

Považujete to za uzatvorenú kapitolu svojho života? Aké

sionálne s úvodzovkami len preto, že architektúra preniká vlastne do

pocity to vo vás vyvoláva?

všetkých oblastí života a jej súvislosti sú vlastne neobmedzené a spät-

Áno, uzatvorenú, ale zároveň do nej priebežne nahliadam a čerpám

ne do našej tvorby vstupujú a ovplyvňujú ju.

z nej ako z dobrej učebnice. Tie tri volebné obdobia a dohromady
6 rokov v čele našej stavovskej organizácie architektov ma stálo enor-

Vie sa o vás, že maľujete. Posledná výstava vašich 12 obra-

mne veľa času a energie, často na úkor práce v ateliéri i rodiny a os-

zov o rozmere 1x1 m mala názov „12 m2“. Cítite sa viac ako

tatných aktivít. Zároveň však mám pocit, že neboli márne a množstvo

výtvarník alebo architekt?

vecí sa nám spolu s kolegami a kolegyňami v orgánoch, úrade i spo-

Voľakedy za študentských čias a ešte v 80-ych rokoch som príležitost-

medzi členov komory podarilo posunúť dobrým smerom. Či už to boli

ne maľoval asi hlavne preto, že hádam okrem športu, záhradkárčenia

súťaže návrhov, mediálna prezentácia práce architektov, komunikácia

alebo turistiky sa vtedy nebolo veľmi v čom realizovať. V poslednej

s verejnou správou na všetkých stupňoch i v regiónoch, sčasti aj legis-

dobe je to úplne naopak. V našej krásnej robote sme pohltení zákaz-

latíva týkajúca sa profesie architekta.

kami, termínmi a neohraničeným množstvom technických, bezpečnostných a legislatívnych podmienok a limitov. Naša tvorba sa tak stá-

Architektúra/Design vie dať človeku veľmi veľa, ale sme-

va viac a viac zápasom, bojom, v ktorom sa kreativita premieňa stále

rom k verejnosti tu fungujú aj isté bariéry. Cítite aj vy sám,

viac na vynaliezavosť v driblovaní medzi všetkými tými kritériami a po-

že komunikácia je v tomto, povedzme, nedostatočná?

žiadavkami. Ak to trochu nadnesiem, maľujem z pudu sebazáchovy a

Možno my architekti žijeme niekedy tak trochu vo svojej bubline našich

užívam si tvorbu, ktorá má tých limitov naozaj minimálne – napríklad

vzájomných kontaktov medzi sebou a s našimi klientmi. Ak vám niekto

formát meter krát meter.

dáva prácu a vy sa ju snažíte vykonať čo najlepšie, ste nastavený vy
aj váš klient pozitívne v spoločnom úsilí. Môže sa síce stať, že spo-

Čerpáte inšpiráciu z prírody, ciest, pozorujete okolie. Čo

lupráca sa pre nespokojnosť, alebo nesplnenie podmienok z jednej,

to vo vás vyvoláva, potrebu stať sa rozprávačom vlastných

či druhej strany, skončí predčasne, niekedy i s kolíziou. Tých prípa-

zážitkov?

dov však býva podstatne menej, sám by som ich vo svojej viac ako

O nápadoch, predstavách premýšľam, ale neviem o nich veľmi zmys-

35 ročnej praxi napočítal tak na prstoch jednej ruky. Možno preto

luplne rozprávať, ani to nie je potrebné. Neverbálne vyjadrovanie je

máme niekedy tendenciu vnímať našu profesiu idealistickejšie oproti

úžasné práve v tom nedopovedaní, v tom, že akási prvotná myšlienka

realite. A preto je veľmi dôležitá komunikácia i v širšom zmysle s verej-

len minimálne zmaterializovaná plátnom, štetcom a farbou si začne žiť

nosťou, komunálnou i štátnou správou, aby sme komunikovali nielen

tak trochu svojím životom a dáva mi naspäť viac, ako som sa jej snažil

naše videnie možných a dobrých riešení v živote spoločnosti, ale do-

dať ja. A je perfektné, ak to funguje aj ďalej a dáva to aj iným v podobe

stávali od nej aj priamy feedback.

ich vlastného zážitku a emócie. Mám v tomto nekončiacom rozhovore
silnú oporu – krajinu. Citujem ju však len zľahka a čo najmenej konkrét-

Nakoľko poznačili vaše vnímanie architektúry roky praxe

ne, aby sa nezastrela jej nekonečnosť, večnosť a záhadnosť.

v ateliéri a práce v SKA?
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Rozmýšľam, či sa to dá nejako oddeliť... Náš život je plný najrozlič-

Znie to ako paradox, kresliaci (maľujúci) architekt. Ako sa

nejších skúseností, vnemov, zážitkov, poznaní, zďaleka ich neprináša

dajú zladiť tak časovo náročné formáty?

len naša profesionálna práca, či nejaká verejnoprospešná činnosť. Je

Za paradox by som skôr považoval nekresliaceho architekta.

to asi prirodzené s vekom, že čím ďalej, tým viac a hlbšie zapájam

Ruka, ako dokonalý, avšak neveľmi presný nástroj, je najbližším
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a najrýchlejším „dopravcom“ myšlienky k jej zachytenej podobe. A nie

Najväčšie úskalie v nájomnej práci na zákazku vidím v tom, ak klient

celkom dokonalo zachytená myšlienka môže ďalej spätne inšpirovať

vyžaduje za svoje peniaze riešenie na úkor iných ľudí, spoločenstva,

autora k variantom riešenia, alebo k úplne novému nápadu. Krásne

či životného prostredia. Optimálne je, keď sa podarí takéhoto klien-

o tom rozpráva kniha „Skici – Sketches“ od Jána Stempela a Jana J.

ta pozitívne zmanipulovať v zmysle príslovia o ovci a vlku. Ak nie,

Tesařa a kol. Maľovanie je už možno viac taká nadstavba, či vedľajšia

a zdvorilo zákazku odmietnete, nemôžete hneď sa tešiť, že ste odvrátili

zábavka. Ale pre mňa do istej miery aj spôsob ako kompenzovať sú-

katastrofu. Vždy sa nájde niekto...

časnú diétu v architektonickej tvorbe, čo sa týka zapájania výtvarných
diel do architektúry, či spolupráce s výtvarníkmi. Čas tu našťastie ne-

Digitalizácia vládne svetu. Je z tohto dôvodu súčasná ar-

hrá takmer žiadnu rolu, ani čo do dĺžky procesu, a už vôbec nie čo

chitektúra iná ako v čase o generáciu – dve skôr?

do termínu – inak by z toho bola už len ďalšia povinnosť a tú skĺbiť

Je aj nie je iná. Iná je najmä vo forme, do ktorej vstupujú stále

s ostatnými, by mohol byť naozaj problém.

nové a nové materiály a technológie vrátane hardvéru a softvéru
na spracovanie návrhu a projektových a územnoplánovacích do-

Okrem výtvarnej tvorby sa venujete aj rekonštrukcii tradič-

kumentácií. Schválne hovorím „spracovanie“, lebo ide stále iba

ných dreveníc a záchrane historickej kúrie na Liptove. Čo

o nástroje, ktoré nám umožňujú jednak obsiahnuť celú tú šírku a hĺb-

vás k tomu priviedlo, tiež potreba „vyvažovania“?

ku obsahu dokumentácií v relatívne krátkom časovom úseku, poho-

Možno viac náhoda a trochu hra osudu. V roku 2005 sme kúpili

dlne robiť korektúry, zmeny, posielať ju trebárs cez polovicu planéty

v Jakubovanoch, dedinke pod západnými Tatrami, drevenicu z r. 1909

a tak ďalej. Výroba stavebných materiálov a technológií a digitali-

a upravili ju na používanie pre 4-člennú rodinu so zachovaním jej pô-

zácia projektového procesu sú, samozrejme, spojené nádoby. Je

vodného charakteru. Máme radi hory a turistiku, tak pre nás z dolného

v logickom záujme výrobcov stavebných materiálov a dodávateľov

Považia, kde najvyšším kopcom je “títeš“ (hrádza pri Váhu), je zmena

technológií dostať ich do stavieb čo najviac a niekedy sa zdá, že

prostredia povedzme tiež istým vyvažovaním. Labzovanie po kopcoch

i s čo najkratším obmenným cyklom. Dnes je životnosť domu ako

a liptovských holiach a večery v rozhovoroch v chyži bez televízora sú

celku, t. j. bez potreby rekonštrukčného zásahu vrátane jeho vy-

pre nás tým najlepším antistresovým programom. Keďže starší syn

bavenia, porovnateľná so životnosťou bežného auta spred cca 40

Ondrej je architekt a mladší Michal reštaurátor, profesionálna deformá-

rokov. Občas si kladiem otázku v čom sú tie naše drevenice, po-

cia sa do istej miery podpísala pod kúpu renesančno-barokovej kúrie

stavené pôvodne zo 4-5 materiálov - drevo, kameň + hlina, sklo

v susednej obci Liptovský Ondrej v roku 2011 v značne havarijnom

a trochu kovu, a dnes doplnené o nejakú tú keramiku či nevyhnutné

stave. Tú, po našom návrhu a zapísaní do zoznamu národných kul-

plasty - tak veľmi odlišné v úrovni štandardu oproti súčasným stav-

túrnych pamiatok, postupne dávame do poriadku, aby sa nerozpadla

bám? Rozdiel istotne je, ale v princípe nie až taký zásadný. Tým,

ako mnoho iných. Bolo by to na dlhšie samostatné rozprávanie. No

samozrejme, nechcem povedať, aby sme sa vrátili všetci do dre-

a do tretice rekonštruujeme momentálne ďalšiu drevenicu z roku 1899

vostavieb, ktoré sa dajú postaviť niekoľkými pármi rúk a ručnými

v susedstve v Jakubovanoch. Nemusím hovoriť, že je to úplne iný typ

nástrojmi, ale pozrieť sa na hlbší zmysel našej práce a jej dopady.

roboty, akú poznáme z novostavieb. Obrovský zdroj ďalších skúse-

O tom je podľa môjho názoru architektúra od nepamäti. Pevnosť,

ností, poznania tradičných postupov a ich skĺbenia s novými materiálmi

účel, krása a dodávam – s ohľadom na náš vnútorný aj vonkajší svet.

a technológiami i kontaktov so zaujímavými šikovnými ľuďmi, ktorí ešte
nezabudli poctivé remeslo.

Mať dom od známeho architekta je stále vec istého statusu
alebo sa to už dnes nenosí? Ako sa na to podľa vás pozerajú

Aký je (v čom je) rozdiel pracovať povedzme pre klienta,

dnešní mladí?

alebo sa „len tak“ venovať voľnej tvorbe?

Ak by to bola len otázka statusu, asi by to nebol najlepší výcho-

Tak samozrejme jeden vážny sa ponúka hneď. Práca pre klienta je

diskový bod spolupráce – aspoň z môjho pohľadu, obával by som

služba, za ktorú platí (aspoň obvykle) a to prináša hromadu zodpo-

sa toho momentu zdôrazňovania, či dokonca predstierania urči-

vednosti. Voľná tvorba je z podstaty nezáväzná, bez záväzkov. Ale

tého statusu, ale netrúfam si to hodnotiť. Veď existuje množstvo

umožňuje vstúpiť aj tam, kde sa pri službe nedá a tým mi príjemne

príkladov diel vynikajúcich architektov, ktorí dostali od svojich

vyvažuje remeslo.

klientov voľnú ruku a vytvorili nadčasové diela, možno sčasti i na
úkor alebo nad rámec reálnych požiadaviek a potrieb ich užívateľov.

Je práca na zákazku jednoduchšia – priamočiarejšia?

Mladá scéna, či už sa pozeráme na architektov a príbuzné profe-

Ak hovoríme o architektonických zadaniach, žijeme v dobe práce na

sie alebo generácie o 1–2 mladšie od nás všeobecne, sú veľkým

zákazku. Dnes asi len veľmi výnimočne architekti robia takzvane do

prísľubom. Odstup a zdravý kritický pohľad potrebuje naša plytva-

šuplíka. Absolútna väčšina na to jednoducho nemá čas. Najímajú si

júca a za neustálym rastom sa ženúca spoločnosť viac ako soľ. Ak

nás klienti, podobne ako advokátov, alebo inštalatérov, aby sme im

je odstup a kritické videnie zároveň spojené s činorodosťou niečo

riešili nejaký problém – napríklad s bývaním, biznisom, vybavenos-

zmeniť, pozerám do budúcnosti po nás s nádejou.

ťou, verejným priestorom, krajinou... Markantný rozdiel je len v tom,
že stopy našich počinov ostávajú v prostredí okolo nás desaťročia.
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Ďakujeme za rozhovor.
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1994 - 2019

Baumit oslávil

25 rokov

Ako by to bolo iba včera... takýto pocit mali viacerí
14. novembra v priestoroch bratislavskej Refinery
Gallery, kde sa stretlo takmer 700 hostí na veľkolepej
narodeninovej oslave 25. narodenín spoločnosti
Baumit Slovensko.

Ľuboš Fussek, riaditeľ spoločnosti Baumit Slovensko, Marianna Ďurianová, moderátorka večera a Robert Schmid, majiteľ spoločnosti Baumit
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1994 - 2019

P

rogramom hostí sprevádzala Marianna Ďurianová, ktorá

realizačných firiem, predajcov, dodávateľov, partnerských inštitú-

To najcennejšie, čo máme

postupne vyspovedala Rastislava Plášeka, obchodného

cii, médií a priatelia značky Baumit.

Aby všetko v reťazci od myšlienky, cez vývoj, výrobu až po realizáciu bez-

riaditeľa spoločnosti Baumit na Slovensku, Tomáša Sep-

chybne fungovalo, je nevyhnutné mať nielen spoľahlivých a profesionálnych

pa, marketingového riaditeľa, Roberta Schmida, majiteľa spoloč-

Z priateľskej a uvoľnenej atmosféry večera bolo zrejmé, že z mno-

partnerov vo všetkých oblastiach, ale tiež nadšených a kompetentných spolu-

nosti Baumit a Ľubomíra Fusseka, generálneho riaditeľa spoloč-

hých zo zúčastnených sa za 25 rokov úspešnej spolupráce stali

pracovníkov. Bez nich by Baumit na Slovensku nebol tým, čím je dnes. Veľkou

nosti Baumit Slovensko. Koncertne i do tanca zahral Big Band

priatelia. Priateľský vzťah však kladie ešte väčšie nároky na dô-

mierou sa zaslúžili na tom, že sa naša spoločnosť stala dlhodobým lídrom

Gustava Broma pod vedením Vlada Valoviča spolu so sólistkami

veru, korektnosť, férovosť a dodržiavanie dohôd, a o to sa úprim-

na trhu fasád a suchých omietkových zmesí. Viaceré z postupov a procesov,

Andreou Zimániovou, Ivanou Regešovou a Zuzanou Gamboa. Vr-

ne v spoločnosti Baumit snažíme už 25 rokov. Od začiatku nám

ktoré sme zaviedli na Slovensku, sa stali štandardom aj v ostatných krajinách

cholom večera bolo vystúpenie Dary Rolins s tanečníčkami. Do

bolo jasné, že úspech nášho zákazníka je aj naším úspechom,

nášho koncernu, či už je to oblasť interných procesov, komunikácie, digitál-

tanca zahral aj DJ Pablik.

a naopak, jeho neúspech je aj našim neúspechom. Viacerí z na-

nych technológií, či logistika.

šich zákazníkov rástli spolu s nami, pričom značka Baumit bola,

48

Keď sa zo zákazníkov stanú priatelia

a aj je, jedným z dôležitých pilierov ich portfólia. Dnes sú z nich

S vďakou a rešpektom vás, naši milí partneri, pozývame pokračovať

Okrem súčasných a bývalých zamestnancov firmy pozvanie

úspešné a sebavedomé spoločnosti, ktoré sú neodmysliteľnou

spolu s nami v našom spoločnom dobrodružstve, ktorého poslaním je

na párty prijali naši partneri z radov architektov a projektantov,

súčasťou stavebného trhu.

prinášať zdravé, energeticky efektívne a príjemné bývanie.

Baumit

MAGAZÍN PRE NAŠICH PARTNEROV A PRIATEĽOV 2_19

2_19 MAGAZÍN PRE NAŠICH PARTNEROV A PRIATEĽOV

Text:
Beáta Badiarová,
Baumit Slovensko
Foto:
Marek Kikinder
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Baumit Slovensko

Novinky
zo sveta Baumit

Jesenná kampaň 2019

známymi aj neznámymi hosťami. Za po-

Zdravé bývanie!

Téma „Zdravé bývanie“ je našou nosnou témou komunikácie posledné dva roky. Naším

sledných 6 mesiacov vzrástol počet uží-

dlhodobým cieľom je vybudovať z „dodáva-

vateľov Baumit Kalkulátora o 130 %.

teľa suchých omietkových zmesí“ špičkovú

Veľmi nás teší, že ľudia s Baumit Kal-

značku, ktorá prináša ľuďom zdravé, ener-

kulátorom aktívne pracujú a je prak-

geticky efektívne a príjemné bývanie

tickým pomocníkom pri výpočte ceny

– celkom v duchu našej misie. Aby sme sa

a spotreby materiálu. Sme radi, že po-

dostali ešte bližšie k naším koncovým zákaz-

čet stiahnutí PDF kalkulácií sa v posled-

níkom – staviteľom RD, ale tiež investorom, či

nom polroku zvýšil o takmer 85 %. Je

spracovateľom – odštartovali sme začiatkom

to znamenie, že podklady z kalkulátora

septembra našu Jesennú kampaň 2019

slúžia ako prípadný nákupný zoznam na

na Zdravé bývanie.

predajni. Zvýšil sa aj počet žiadateľov
o zľavu, a to až o 93 %.

Ľudia v Baumite

Už je to viac ako rok, čo sme spus-

Baumit mladne!

Zmeny sa udiali aj na eko-

tili našu novú webovú stránku bau-

O tom, že je Baumit lídrom v inováciách

nomickom oddelení. Náš

mit.sk a začali viac pracovať na jej

na poli stavebných produktov, je dobre

Pomáhame ľuďom lepšie sa rozhodnúť

obsahu. Darí sa nám napĺňať náš

známe. Nastal však čas, kedy sa rovnako

cieľ byť ešte bližšie k vám?

musí usilovať aj o vlastné omladenie. Je

Baumit Online

•

V porovnaní s predošlým obdobím sme získali o 40 % viac no-

Značku Baumit sme zverili do rúk skúse-

existujúceho domu? Sú to veľké projek-

nej digitálnej agentúry Basta digital. Tá

ty a životné rozhodnutia. Ak sa aj človek

určila kľúčové slová, ktoré ľudia prirodze-

rozhodne využiť stavebnú firmu, je dôle-

ne vyhľadávajú. Podľa analýz sme začali

žité, aby s ňou dokázal kvalifikovane ko-

pridávať nové články, ktoré riešia rôzne

munikovať. Preto sme sa spolu s Basta

stavebno-realizačné problémy a tvoriť

digital vybrali cestou vzdelávacieho obsa-

obsah, ktorý má Google rád. Výsledkom

hového marketingu. Venovali sme sa pre-

je nárast organickej návštevnosti z vyhľa-

dovšetkým témam zateplenia a zdravého

dávania o 60 % (polročné porovnanie). Vo

bývania.

vých užívateľov.
•

Návštevníci na našom webe trávia dlhší čas a prezerajú si viac
obsahu. Čítaním obsahu strávia
priemerne 2 minúty a 36 sekúnd.

•

Mesačne požiada o farebný návrh
približne 60 zákazníkov, 10 zákazníkov o tepelnotechnický výpočet
a cez webový formulár naši kolegovia mesačne zodpovedajú pri-

všetkom, čo robíme, zohľadňujeme „user
intent” alebo užívateľský zámer. Aj vďaka

„Tešíme sa, že si značka Baumit za po-

tomu trávia ľudia na stránke viac času a

sledných 6 mesiacov upevnila pozície

klikajú na viac obsahu na baumit.sk. Po-

v organickom vyhľadávaní na kľúčové slo-

zitívne je, že sa nám v posledných 6 me-

vá ako “zateplenie domu” a “zateplenie

siacoch podarilo znížiť mieru okamžitého

domu cena” o viac ako 40 pozícií.“ Katarí-

opustenia stránky o 11 %.

na Duníková, Basta Digital.

Uvedomujeme si, aké jednoduché je stra-

Spestrením obsahu je aj náš blog.bau-

tiť sa v množstve informácií, ktoré poten-

mit.sk, kde sa venujeme nielen rôznym

ciálneho zákazníka bombardujú z každej

radám a tipom pre stavby, ale aj archi-

strany. Stavba nového alebo zateplenie

tektúre,

rozhovorom

so

zaujímavými

bližne 30 otázok od zákazníkov.
•

na trhu už 25 rokov a ako dospieva firma,
tak aj kolektív prirodzene nemladne. Preto sme v tomto jubilejnom roku naše rady

kolektív

posilnili

Mag-

da Puškárová a Anka
Sedmáková a dlhoročná kolegyňa Gitka Mináriková odišla po takmer
25 rokoch do zaslúžené-

rozšírili o niekoľko nových kolegov.

ho dôchodku. Prajeme

Najviac sme posilnili výrobu v Rohožníku,

v kruhu najbližších.

jej príjemné trávenie času

kde nám pribudli štyria kolegovia. Spočiatku nastúpili ako striedači, časom sa
vyprofilujú na jednotlivé pozície vo výrobe.
Ide o týchto nových kolegov - Miroslav
Báchor, Miloslav Hanák, Jaroslav Danihel a Peter Frühauf – áno, je to brat
nášho dlhoročného kolegu Mariána.

Podarilo sa nám zvýšiť aj rýchlosť
stránky skoro o 40 % oproti pô-

Obchodný tím sa rozrástol o obchod-

vodnej webovej stránke.

ného zástupcu Ľuba Goňa a aplikačného technika Hynka Kozického.

Ale to stále pre nás nie je finále. Naďalej

Z obchodného oddelenia odišiel kole-

sa budeme snažiť vytvárať zaujímavý

ga Juraj Bakalár do dôchodku. Baki-

obsah a vylepšovať naše weby, aby ste

mu prajeme ešte veľa síl, aby si to užil.

Baumit

stretávame denne na
recepcii, je to Mirka
Čupková.

sa mohli dostať k informáciám jednoduchšie a rýchlejšie.
Text: Katarína Senderáková

Rád by som nových členov rodiny Baumit srdečne privítal medzi nami a zaželal im, aby v našej spoločnosti videli nielen stabilného zamestnávateľa, ale aby tu našli aj príjemný kolektív, milých spolupracovníkov a aby sa nám spoločne
podarilo naplniť všetky očakávania, s ktorými medzi nás prichádzajú. 
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Text: Peter Tomasch
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Krásne prostredie, rôzne trasy, dokonalá organizácia...

Za skupinu Baumit Slovensko na štart nastúpil aj Peter Miko

a psychická pohoda, vyvážená strava, kvalitný spánok pred prete-

zo spoločnosti Euro-building, a.s., ktorý nám odpovedal na

kom kedy telo naviac regeneruje, oblečenie, ktoré treba vhodne zvoliť

Be fit with Baumit!

naše otázky.

s ohľadom na počasie, a samozrejme, pohodlné bežecké tenisky.

Pán Miko, čo pre vás beh znamená? Kedy ste začali s be-

Na to, aby človek odbehol polmaratón, nestačí len prísť

hom a čo je pre vás najväčším ťahákom?

a zúčastniť sa. Ako ste sa pripravovali?

Je to pre mňa životný štýl. Spôsob akým odbúravam stres a súčas-

Nakoľko behávam pravidelne minimálne každý druhý deň, tak sa pri-

ne naberám energiu. Pravidelne som začal behávať v júni 2018. Naj-

pravujem počas celého roka. Snažím sa posúvať svoje hranice ďalej

prv iba na bežiacom páse a prvotným dôvodom bolo schudnúť. Po

a určujem si vyššie ciele. Približne týždeň pred samotným pretekom

schudnutí 10 kíl za 3 mesiace som sa rozhodol vyskúšať behať vonku.

už toho veľa nenatrénujete, takže už len šetrím energiu, oddychujem

V septembri 2018 som sa dozvedel o behu Baumit Piestingtallauf od

a pripravujem sa skôr psychicky, aby som na nič nezabudol a bežal

Rasťa Plášeka a nadchol som sa z dôvodu, že sa beží viac vzdialenos-

som v pohode a užíval si atmosféru pretekov a okolitú krajinu.

Dnes už legendárny beh prekrásnym údolím riečky Piesting, ktorá si postupne prerazila cestu cez vápencové Gutensteinské Alpy, s cieľom priamo
v rakúskom výrobnom závode Baumit vo Wopfingu, priťahuje každý rok čoraz
viac účastníkov a stáva sa prestížnou športovou aj spoločenskou udalosťou.
20. októbra za perfektného bežeckého počasia sa konal už 18. ročník behu,

Baumit

Máte svoje vysnívané preteky, na ktorých by ste sa raz

ďalej a v budúcom roku odbehnúť prvý maratón.

chceli zúčastniť?
Mojím snom je zabehnúť maratón. Je to veľká výzva pre každého bežca a musím ešte na sebe veľa popracovať, aby som taký náročný beh

druhýkrát. Tentoraz ste sa postavili na štart polmaratónu.

zvládol. Keby som si mal vybrať, tak by som sa rád zúčastnil asi naj-

Ako to dopadlo?

známejšieho slovenského maratónu, a to Medzinárodného maratónu

Pred štartom Baumit Piestingtallauf 2019 som mal odbehnuté už dva

mieru v Košiciach, ktorý bude v roku 2023 oslavovať výročie 100 rokov

aumit Slovensko bolo tak ako minulý rok najväčšou „organizovanou skupinou bež-

polmaratóny. Polmaratónu v údolí riečky Piesting som sa zúčastnil

od svojho založenia a ide o najstarší maratón v Európe a tretí najstarší

cov“. Okrem nášho obchodného riaditeľa Rastislav Plášeka, o ktorom je známe, že

tento rok prvý krát a bol pre mňa výnimočný tým, že som si spravil

na svete.

beh je súčasťou jeho života, sa behu zúčastnili naši zákazníci a priatelia značky Baumit.

osobný rekord v zabehnutom čase 1 hodina 35 min. a 37 sek., čím

Boli medzi nimi pravidelní účastníci, ale aj takí, ktorí do Wopfingu prišli po prvýkrát. Aj keď

som prekonal svoje očakávania.

B
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preteky v živote. Mojím najväčším ťahákom je posúvať svoje hranice

Behu Baumit Piestingtallauf sme sa tento rok zúčastnili

v ktorom sa na štart postavilo viac ako 1300 bežcov zo 17 krajín.

Text:
Beáta Badiarová,
Baumit Slovensko
Foto:
Archív Baumit

tí. Vtedy som si trúfol na 10 km beh. Boli to teda moje prvé bežecké

známe príslovie hovorí „Nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa“, na 18. ročníku behu Bau-

Pán Miko, prajem Vám ešte veľa nabehaných kilometrov a splnenie
vášho sna.

mit Piestingtallauf sa Baumit Slovensko postavilo aj na stupne víťazov. A to vďaka dvom

Okrem kondície, čo je ešte dôležité, aby človek úspešne

dámam. 2. miesto v behu na 10 km ženy obsadila Katka Panisová s časom 00:45:32

odbehol polmaratón?

Všetkým bežcom patrí naše veľké poďakovanie. A nezabud-

a 3. miesto v kategórii polmaratón Lucia Kubová s časom 01:42:20. Ešte raz srdečne

Faktorov, ktoré ovplyvňujú celkový výkon je viac. V prvom rade človek

nite, že sa na vás opäť tešíme 18. 10. 2020. Viac informácií

gratulujeme!

musí mať ako sa povie nabehané. Nemenej dôležitý je zdravotný stav

nájdete na: piestingtallauf.com a na Facebooku.
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Mladé nádeje

slovenského jazzu
Tento rok ešte viac a silnejšie znela
polemika o tom, či na jazzákoch budeme ešte počuť jazz! Organizátori festivalu sa chcú priblížiť, a aj sa posledných cca 10-15 rokov približujú,
mladému poslucháčovi a tomu aj náležite prispôsobujú dramaturgiu. Tento
rok na jeseň tá zmena bola zlomom
a šokom. Keď si však odmyslíme zahraničných účinkujúcich, tak to
s jazzom na Slovensku vôbec nie je
zlé! Mladé nádeje slovenského jazzu
hrdo nesú jazzovú vlajku aj naďalej.

Tibor Feledi Kairos Quintet

Barbora Botošová

Originálne fúzie

jazzových festivaloch - za dva roky svojej existencie. S týmto ich kon-

Na hlavnom pódiu vystúpili dve mladé nádeje slovenskej jazzovej scé-

ceptom je to hádam jedna z mála mladých jazzových formácií, ktoré

ny. Minuloročný víťaz súťaže Pódium mladých talentov – Tibor Feledi

poznám!

Kristína Mihaľová a Jakub Šedivý

Szaturma

Kairos Quintet, ktorý motívy a popevky detských piesní ako Prší, prší,
Dýnom, dánom či Kululienka a iné spojil s moderným jazzom, čím

Víťaz na Pódiu mladých talentov

vznikla veľmi dynamická fúzia! Druhým zástupcom na hlavnom pódiu

No a na záver som si nechal víťaza súťaže na Pódiu mladých talentov

bola virtuózna huslistka Barbora Botošová, ktorá predviedla kompo-

– duo Kristína Mihaľová–Jakub Šedivý, ktorých dal dokopy školský

zície z jej debutového albumu Colors of my Soul, v ktorých sa snúbi

súbor na pražskom konzervatóriu Jaroslava Ježka. Iba v obsadení

opäť fúzia ľudových, cigánskych, balkánskych i jazzových prvkov na-

spev a gitara súťažili na festivale o priazeň publika, ale za to s vlastný-

príklad s gypsy swingom či flamencom. Opäť niečo originálne.

mi piesňami i voľne interpretovanými štandardami, na úrovni profesionálov. Táto dvojica, o ktorej budeme v budúcnosti ešte veľa dobré-

Keď som ako moderátor B-pódia vyslovil vetu, že onedlho bude znieť

ho počuť, v súčasnosti pripravuje svoj debutový album a o rok bude

jazz na jazzákoch iba z B-pódia, tak som veru tušil, že to bude tak.

otvárať celý festival Bratislavské jazzové dni 2020!

Anglicko-slovenský projekt Topoľana, za ktorým stojí Slovenka Mária
Reháková, ktorá po štúdiách v Londýne tam aj ostala žiť, je rovnako
dôkazom, že v zahraničí môžeme v jazze zaujať len niečím takým,
čo tam nemajú. A tým je napríklad aj fúzia so slovenským folklórom!
Melodika a improvizácia
Z iného súdku je tvorba slovensko-českého tria Szaturma (Szabó
– Turcerová – Maceček), ktoré stavilo na melodiku a živú okamžitú
improvizáciu na pódiu. Tvoria ho študenti z Prahy a Brna, ktorí už
majú skúsenosti s vystupovaním na zahraničných, ale i domácich
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Text:
Patrick Španko
Foto:
©
Patrick Španko
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N a z d r av i e !
Text a foto:
Lubo Fussek,
Baumit Slovensko

V
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Ing. Miroslav Dudo je malokarpatský vinár, vinohradník a profesionálny degustátor z kráľovského
mesta Modra, miestna časť Harmónia. Samotné
zemepisné označenie podčiarkuje, že jeho vína sú lahodné, vyvážené a harmonické. Pôsobí viac ako gentleman, nie ako vinohradník. Vždy usmiaty, dobrosrdečný, dôveryhodný. Bez obáv by ste mu zverili aj
vaše najväčšie tajomstvá. Má za sebou nejedno ocenenie zo súťaže vín doma aj za hranicami. Patrí medzi
nestorov súčasného slovenského vinárstva. Stavil na
kvalitu, a statočne odoláva dovozom a lacnej ponuke.
Presvedčte sa, návšteva vinárstva na Potočnej 1 sa
určite vyplatí.

íno je u nás nápojom, ktorý má veľ-

brettanomycésy). Inak aj menej chutné vína

Lacné víno určite nebude najlepšie, rovna-

kú tradíciu, ale zažilo aj veľký útlm.

sú dar Boží. Môj otecko hovoril, že pozná

ko ani najdrahšie nemusí byť najlepšie. Platí

Dnes popularita vína postupne na-

len dva druhy vína, dobré a zlé. No okamži-

zásada, že čím lepšie, tým lepšie!

rastá a z bežných konzumentov sa stali

te dodal, že na zlé ešte nikdy nenatrafil. Mi-

miestami milovníci vína. Napriek tomu sa

nule u nás bola malá skupinka našich zá-

V minulosti sa nedostatok slnečného

ešte väčšina vína vypije z nesprávneho po-

kazníkov oberať hrozno. Lepšie povedané,

svitu a vinohradníckeho umu nahrá-

hára pri zlej teplote a nie každá fľaša vína je

vynútili si u nás oberačku. Mne sa do toho

dzal repným cukrom. V celku bolo

to pravé orechové. Tak začal náš rozhovor

vôbec nechcelo. Tušil som, že tempo na-

jedno na akej vinici hrozno dozrelo,

o víne a vinárstve.

šich oberačiek a oberačov bude pre nich

aj aký to bol rok. Ako je to dnes?

príliš vysoké... Asi o desiatej hodine jedna

To ale platila iná norma pri výrobe vína.

Žijeme príliš krátko na to, aby sme si

pani podotkla, že keby sa nehanbila, tak

Navyše

mohli dovoliť piť zlé víno?

ide domov. Tiež dodala, že už nikdy na

a nižšia priemerná ročná teplota. Aj dnes,

Zlé víno. Zlé víno je víno choré. Bak-

žiadne víno nepovie, že je zlé! Tým, ale

podľa súčasne platného zákona o vino-

teriálne

nechcem nič zľahčovať a ani znevažovať.

hradníctve a vinárstve, sa mušty s nižšou

poznačené

(myšina,

octovina,
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Vinárstvo

Miroslav
Dudo

cukornatosťou môžu prisládzať repným
cukrom. Maximálne 4,4 kg na hl. My však
robíme vína len z muštov s cukornatosťou
vyššou ako 19 kg hroznového cukru v 100
litroch vylisovaného muštu = 20°NM (normalizovaného muštomeru). Ak je horší ročník a menej slniečka, tak robíme prebierku
plodov. Prebytočné hrozno sa pozostrihuje na zem a zvyšok hrozna potom dozreje
na požadovanú cukornatosť. Zhorší sa tak
ekonomika, ale kvalita vína neutrpí. A to je
to najdôležitejšie. Inak, posledných 5 rokov
nebolo treba robiť prebierku...  
Obľúbeným je u nás burčiak. Voľakedy sa produkoval sedliackym
spôsobom na zastaranej technológii
a veselo sa rezal jablčným muštom.
Dá sa takáto príšerná zmes kúpiť aj
dnes?
Verím, že nie. Nemám vedomosť o dochucovaní hroznového muštu jablčným.
Zároveň túto vysoko sofistikovanú technológiu nevylučujem. Aj burčiak môže byť
príjemným spestrením stolovania. Navyše, bez burčiaku sa víno vyrobiť nedá.
Strýco Marcin (Ing. Milan Mlsna) hovoril:
„Keď sa burčáku vypije 30 litrov za sezónu,
tak sa "píčovi" vymení krv.“ Len treba dávať
pozor! „Burčák je jak antibiotikum. Jak sa
načne nová dáfka, mosí sa dobrat!“ Podľa

Tie štyri pre krátkosť času nebudem popisovať

udržala v pohári nad hladinou vína. Keď ne-

ďalšieho znalca (Ing. Jozef Šimeček): „Bur-

a tá piata je akákoľvek príčina! Víno má mať

máme pohár, koštujeme z dlane alebo z fľa-

čák je lék prvého stupna, pochucina druhé-

pred otvorením akurátnu teplotu (biele 8 - 12,

še. Je to síce nesprávne, ale o 100 % lepšie,

ho stupna a v nékerých prípadoch aj trhavi-

červené 16 - 18 °C) a má byť odpočinuté.

ako nekoštovať vôbec...  

na trecého stupna.“  

Štupeľ sa pri otvorení nesmie akusticky pre-

Znalec hovorí o víne, že je pekné ale-

cukornatosť 21-23° NM, výber z hrozna 23-

Bez nich, bez vás, by som bol ako sa u nás
v Modre hovorí, VELKÉ NYŠT.  

pri výrobe a chybu, ktorej sa vinár dopus-

26 °NM. Cukornatosť vieme ovplyvniť množ-

javiť. S mierne podchladeným vínom je to ľah-

Často nás, konzumentov a amatérov

til, môže odstrániť najskôr o rok. Vlastne,

stvom hrozna na jednu rastlinu. Množstvo

šie. Po chvíľke sa nám v poháriku dohreje na

vinári edukujú, aký má víno buket

nikdy! Nikdy, lebo o rok, to už bude úplne

sa dá regulovať rezom viniča a prebierkou

Vaša rodinná tradícia pokračuje. Syn

iný ročník, úplne iné víno.  

plodov. No predovšetkým množstvo hrozna

Tomáš sa vydal na rovnakú dráhu.

a jeho cukornatosť ovplyvňuje ročník.   

Máte z toho radosť?

bo krásne, nikdy nepovie dobré. Sú

akurátnu teplotu. Horšie je to s „ohrievačmi“

a arómu. Pri pomenovaní tohto zážitku

vinári precitlivení na takéto nespolo-

vína, ktorí jeden pohárik popíjajú aj hodinu. My

sú nekonečne vynaliezaví a kreatívni.

čenské chovanie?

ho prácne, za draho chladíme no „ohrievač“

Slabšie povahy mlčia a ostatní priki-

Víno sa robí vo vinici. Prečo si tre-

Víno je ušľachtilý mok. Preto ho radi popi-

mrhá našou prácou a peniazmi. Z toho má

vujú a opakujú názor someliéra. Čo

ba všímať kvalitu hrozna, odrodu,

Máte svoju prácu veľmi rád. Rozdá-

vyštudoval právo. Urobil si doktorát, ukončil

sujeme čo najviac básnicky a až krasore-

osoh akurát distribučná spoločnosť elektric-

robiť keď ani netušíme kde je sever ?

prívlastky...?

vajte sa ľudom. Vypiť si s vami pohár

koncipientskú prax. Potom sa rozhodol, že

čisticky. Potom vám, našim živiteľom, oveľa

kej energie. Navyše sa „ohrievač“ na nás oborí

Počúvať, počúvať, počúvať. Koštovať, koš-

Je to tak! Začiatok výroby vína je naozaj vo vi-

aj tri vášho vína je spoločenská uda-

tatka v štichu nenechá. Veď od mala, ma-

viac chutí. To nás vinárov teší a pomáha

so sťažnosťou, že víno je teplé. No čo by ste

tovať, koštovať. Raz to príde, určite to príde.

nohrade. Preto sa s ním tak zodpovedne za-

losť. Kde ste sa to všetko naučili?

lička nič iné nerobil. Len sa motkal a neskôr

nám to zahladiť rany z vinohradov a pivníc.  

robili? Ja viem, ospravedlníme sa! Náš zákaz-

Treba veriť, veriť, veriť.

oberáme. Čičíkame si ho, láskame sa s ním,

Okrem toho, že som vychodil strednú

výdatne pomáhal vo vinohradoch a v pivni-

tešíme sa z neho. Keď je nám najhoršie, tak

a vysokú vinársku školu, som mal šťastie na

ci. Bodaj by mu to vydržalo dlhé, dlhé, dlhé
roky. Vlastne, až do "smrci".

ník... Do pohára nalievame asi 1/4 jeho objemu
Viete poradiť začiatočníkom kedy

a pohárik držíme vždy za stopku!  

Mám! Mám z toho veľkú radosť. Syn síce

sa do vinohradu chodíme aj vyplakať. Čo sa

rodičov. Na rodičov vrátane babičiek a ded-

poznáme z chuti vína.

týka označovania na etiketách, tak odroda je

kov. Boli síce malými vinárikmi, ale boli hlav-

Košt” je obrad pitia vína. Čo všetko

fľašu vína otvoriť a ako? Víno pijeme
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víno nie je ľahké. Stačí krátke zaváhanie

príliš teplé alebo príliš studené. Akú

Víno nepijeme z dlane ani z fľaše. Do

Z chutí vína (ovocných, byľnatých, mine-

presne daná. Má svoje charakteristické vône

ne čestní a svedomití. To bolo na začiatok

teplotu má mať víno v pohári?

akého pohára víno naliať?

rálnych) okrem iného poznáme aj pova-

a chute. S tým sa nič nedá robiť. Pri uvádza-

najdôležitejšie. Teraz mám opäť šťastie. Na

Fľašu treba otvoriť vždy, keď je na to vhodná

Do pohára na stopke. Pohár má byť pri

hu vinára. Jeho dôslednosť, dôkladnosť,

ní prívlastkov sa riadime cukornatosťou vyli-

najbližších, na svoju rodinu, kamarátov ko-

chvíľa. Je päť príčin prečo musíme vždy piť.

vrchu mierne uzatvorený, aby sa vôňa

presnosť a hygienické návyky. Veď robiť

sovaného muštu. Napríklad neskorý zber má

legov a rovnako kamarátov zákazníkov.

Baumit
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Na zdravie!
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Life
Challenge
Is
youreurópska
Baumit facade
Ktorá
fasádathe
2020
most
beautiful of Europe?
je najkrajšia?
Baumit Life
Challenge
2020 2020
Baumit
Life
Challenge

The Baumit Life Challenge is a competition, where every second year the best Baumit
Baumit Life Challenge je medzinárodná súťaž, v ktorej každý druhý rok súťažia tie najkrajšie
facades of Europe are awarded. All projects are judged by a professional jury, which selects
fasády z celej Európy. Všetky projekty sú hodnotené odbornou porotou, ktorá víťaza vyberie
the nominees for the final event in Valencia, on May 14th 2020.
z nominovaných projektov na slávnostnom galavečere v španielskej Valencii 14. mája 2020.
Be
part of it
Prihláste
svoj projekt
Navrhli
alebo
ste zaujímavú
Baumit fasádu
a chceli by ste sa zúčastniť
Get in contactzrealizovali
with your local
Baumit representative
now!
súťaže
Baumit
Life
Challenge
Award?
Kontaktujte
našich
objektových manažérov.
Visit us on lifechallenge.baumit.com
Viac informácii na baumit.sk/life-challenge

Ideas with
a future.
Myšlienky
s budúcnosťou.

