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ÚVODNÍK  
 

 
„Život je zmena a zmena je 

život,“ znie jedna ošúchaná veta. Tá 
veta má zodreté kolená a vyťahané uši. 
Ale možno práve to je dôkaz, že toto 
klišé je pravda.  
 

Významné a podstatné zmeny 
v našich osobných i pracovných 
životoch sú spojené s obavami, so 
strachom, možno až s odporom. 

 
A hoci každá zmena má potenciál 

byť prínosom, novým impulzom, len 
máloktorí z nás sa na zmeny vedia od 
začiatku pozerať z tohto uhla. 
 

Báť sa zmeny to je ako v tom 
prísloví: Kto sa bojí, nech nejde do lesa. 
Báť sa zmeny to je ako báť sa života. 

 
 
Taká cesta do neznámeho sveta je 

vlastne tiež plná zmien a nových 
situácií. My sme v apríli navštívili 
najväčšiu stavbársku výstavu na svete 
v nemeckom Mníchove.  

 
Plní inšpirácií a poznatkov nám 

v tomto čísle časopisu naši kolegovia 
prinášajú svoje pohľady na Baumu 
2016. 

 
 
 

Ing. Marcela Bujňáková, šéfredaktorka 
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BAUMA 2016 v číslach 
 
 
� 31. ročník 
� termín konania: 11.-17.4.2016 
� plocha výstaviska: 605 000 m2 (z 

toho 17 hál a 425 tis. m2 otvorená 
plocha) 

� spolu 3423 vystavovateľov z 58 
krajín sveta 

� celkovo okolo 580 000 
návštevníkov z 200 krajín sveta 

 
Nasledujúca BAUMA sa bude 
v Mníchove konať od 8. do 14. apríla 
2019. 
 
(Spracované podľa záverečnej správy 
organizátorov na www.bauma.de)  
 
 
 
 
BAUMA 2016 – REPORTÁŽ  
MNÍCHOV 11.-13.4.2016 
 
 
V pondelok 11.apríla o 5:30 hod. 
vyrážame zo sídla firmy v Sabinove 
v 8-miestnom požičanom Mercedese 
Vito. Početné zastávky na Slovensku 
a v Rakúsku znamenajú nespočetné 
množstvo vypitých káv :) 
 
Popoludní okolo 15:30 hod. 
prichádzame do rakúskeho Salzburgu 
známeho ako rodisko a bydlisko 
geniálneho Wolfganga Amadea 
Mozarta. V meste vládne čulý stavebný 
ruch, chvíľu sledujeme robotníkov 
v úzkych uličkách centra. 

 
 
 

 
 
 

 
 
Po prehliadke mesta, ďalšej káve :), ale 
aj kúpe pravých „mozartoviek“ (ako 
pozornosť pre manželky a deti), a už 
naberáme smer Nemecko. 
 
Nevyhneme sa krátkej kontrole na 
hraničnom priechode. (Už sme si od 
toho za 9 rokov, čo sme v Schengene, 
odvykli. Všetci však rešpektujeme 
nemecké „utečenecké“ dôvody.) 
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Výdatná večera v hostinci v mestečku 
Samerberg je za nami. Už za tmy 
prichádzame za pomoci navigácie 
k usadlosti Duft, kde máme rezervované 
ubytovanie.  
 

 
 
Malý hotel s vlastnou kaplnkou a 
vlastnými somármi :), uprostred lesov, 
na samote. Krásu prostredia naplno 
oceníme až v nasledujúci deň – za vidna 
:). 
V utorok 12. apríla ráno, posilnení 
raňajkami, vyrážame do Mníchova. 
Cesta má podľa máp a GPS trvať asi 1 
hodinu. Hustý lejak a ešte hustejšie 
zápchy na diaľnici a vjazde do mesta 
však znamenajú, že na Baumu sa 
dostaneme až tesne pred poludním. 
 
 
Počasie sa našťastie umúdrilo, pršať 
prestalo a tak si na našej prvej zastávke 
vo výstavnej hale Caterpillaru 
nemusíme pýtať dáždniky :) 
 
 
Našim obchodným partnerom z firmy 
Zeppelin ďakujeme za občerstvenie 
a zaujímavú prehliadku noviniek 
v portfóliu strojov značky CAT. 
 
 

 
 
 
Orientujúc sa v prehľadnej mape 
prechádzame za pár hodín viacerými 
sektormi areálu.  
 
Vidíme mnohé zaujímavé stroje 
a technológie, škoda, že nás brzdí 
jazyková bariéra. 
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Po asi 5 hodinách, s tvárami červenými 
od slnka a nohami unavenými 
z chodenia, balíme propagačné 
materiály aj foťáky. Shuttle bus nás 
odváža k záchytnému parkovisku 
Feldkirchen parking area. Zážitkový 
deň je za nami.  
 
 

Večer v našom hoteli to bolo pivo, 
šnaps, misa plná zemiakových hranoliek 
(ešteže sa nedal sledovať priamo 
v reštaurácii futbalový zápas Ligy 
majstrov, to by tých hranolkových mís 
padlo za obeť vlasti určite viac :)  
 
 

 
 
 

 
 
 
Je ráno, streda 13. apríla a po raňajkách 
je pred nami návrat na Slovensko. 
Stojíme pri rakúskom jazere Attersee 
v mestečku Seewalchen opäť na káve :). 
Vošli sme do zákazu vjazdu a možno 
sme aj otrávili miestne labute. Ale sme 
v dobrej nálade. 
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Obed v Bratislave to je úľava. Konečne 
menu v slovenčine !! a žiadne hádanie 
a bádanie, o aké jedlo vlastne ide :) 
 
Do Sabinova prichádzame krátko po 
18:30 hod. Ďakujeme našim trom 
kolegom, ktorí celú cestu na striedačku 
šoférovali, za bezpečný návrat. 
Presadáme každý do svojho auta, každý 
so svojimi dojmami. 
 
 
 
Práve svoje dojmy, postrehy 
a hodnotenia prinášajú na nasledujúcich 
stránkach v slove a v obraze naši 
kolegovia, ktorí sa na BAUME osobne 
zúčastnili. 
 
 

MOJA BAUMA I. 
autor: Ing. Miroslav Repka 
 

Bauma ma prekvapila svojou 
veľkosťou. Bolo tam toho strašne veľa, 
ale, bohužiaľ, my sme mali ma 
poznávanie strašne málo času. V 
podstate sme možno videli snáď 20%, 
ani to som si nie istý. V podstate 
„stavbárinu“, ako takú - nové trendy, 
technológie, sme nemali čas pozerať, čo 
si myslím bolo na škodu. Na Baume ma 
sklamalo hádam len jedlo – nestálo za 
veľa. 

 
Bauma je veľmi zaujímavá 

obrovská  výstava, vo veľmi dobrej 
kvalite. Len čas na pozretie si takejto 
výstavy je potrebný 2-3 dni, aby to 
prinieslo nejaký väčší dojem a poskytlo 
možnosť na načerpanie väčších 
vedomosti z takejto rozsiahlej výstavy. 
 

Náš pracovný výjazd hodnotím 
ako veľmi dobrý - výborné ubytovanie, 
výborná kuchyňa, nádherný Salzburg, 
zaujímavá výstava preplnená strojmi a 
technikou. Bohužiaľ, vnútorné haly 
výstaviska sme skoro vôbec nevideli. 
 
 
 
 
MOJA BAUMA II. 
autor: Ing. Štefan Olejník 
 

Tak mne sa v Nemecku páči 
takmer všetko, lebo tam má všetko 
hlavu a pätu ...... Pracoval som tam rok, 
takže ničím ma neprekvapilo :-) 
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Samotná BAUMA bola určite 
zaujímavá, lebo také stroje a 
technológie a zariadenia ináč nemá 
šancu človek vidieť. Strávený čas bol 
úplne super uvoľnený a prebiehalo to 
všetko v absolútne  pohodovej 
atmosfére. 
 

 
 

 
Sklamali ma Nemci, že nevedia 

po slovensky ;-) 
 
Suma sumárum: podarená akcia. 

 
 
 
 
MOJA BAUMA III. 
autor: Mgr. Marián Kaperák 
 

31. ročník medzinárodného 
veľtrhu stavebných strojov, strojov na 
výrobu stavebných hmôt, ťažobných a 
banských strojov, stavebných vozidiel a 
stavebného náradia, bol začiatkom 
apríla aj za našej účasti. 

 
Novinkou veľtrhu Bauma 2016 

bolo rozšírenie o sektor: ťažobný 
priemysel. Práve vystavovatelia v 
týchto priestoroch mňa osobne zaujali 
najviac.  

 

Medzi najnovšie trendy, ktoré 
ukázal aj veľtrh, sa radí prepojenie 
ekonomiky a ekológie, ktoré prináša 
úsporu paliva stavebných strojov, 
systémy pre správu zariadení, nové 
štruktúry pohonov (napr. „zelený" 
kolesový nakladač).  
 

Medzi vystavovateľmi nechýbali 
medzinárodne známe spoločnosti 
Liebherr, JCB, Komatsu, Terex, 
Caterpillar, Bobcat, Volvo, Kubota, 
Case, Atlas Copco, Hitachi, Hiab, 
Iveco, Scania, Mercedes- Benz a i.  

 
Našou najdlhšou zastávkou bola 

návšteva pavilónu strojov značky 
Caterpillar, kde sme sa osobne 
oboznámili s niekoľkými novinkami a 
vypočuli si odborný komentár 
zástupcov spoločnosti, pôsobiacich na 
Slovensku.  

 
Či už sú to výhody zabudovania 

mobilných vážiacich zariadení, čo už je 
vlastne bežný štandard, monitorovanie 
strojov cez GPS a hlavne dôraz na 
úsporu paliva stavebných strojov.... 
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Nedá mi nespomenúť stroje 
obrovských rozmerov (Liebherr, 
Caterpillar, Komatsu, ...), ktoré pútali 
asi najväčšiu pozornosť. Toto sa len tak 
nevidí! Nádhera.  
 

Zhrnul by som to ako jednu 
výbornú, dobre zorganizovanú 
"exkurziu", ktorá splnila svoj účel 
a kolegom, ktorí nás bezpečne odviezli 
tam a späť, patrí naše poďakovanie. 
     
    Grüß Gott! 

 
 
 
MOJA BAUMA IV. 
autor: Ing. Marián Nemec 
 

 
 

Keď porovnám Baumu 2007 a tú 
tohtoročnú, najväčší rozdiel bol vo 
výbornej časovej organizácií, keď som 
si mohol v oveľa väčšej miere prezrieť 
výstavisko, spestriť nekonečne dlhú 
cestu zastávkou v historickom meste 
Salzburgu a návštevou domu Mozarts 
Geburtshaus, Salzburskej katedrály, 
parku či „mostu milencov". 
 

Nezabudnuteľným gurmánskym 
zážitok bola večera na konci prvého dňa 
v miestnej reštaurácii jednej odľahlej 
dedinky. 

MOJA BAUMA V. 
autor: Ing. Peter Eliáš 
 

Na Baume ma zaujal rozsah 
výstavy. Také množstvo techniky na 
takom priestore je málokedy vidieť. 
Zaujala ma výstavná plocha firmy 
CATERPILLAR, kde sme mali k 
dispozícií výklad v slovenskom jazyku. 
Zaujímavé boli stroje na riadene 
mikrotunelovanie a spoločnosti 
ponúkajúce pažiace boxy. 

 
Na Baume ma nesklamalo nič. 

Škoda, že sme nemali viac dní na 
pozretie si všetkých výstavných 
stánkov. 

 
Bol som prvýkrát na výstave 

takéhoto rozsahu. Hodnotím ju len 
pozitívne od organizácie - parkovacieho 
parku, kyvadlovej dopravy až po 
samotnú výstavu. 

 
Spomínať budem na nekonečnú 

cestu autom cez Slovensko, Rakúsko až 
do Nemecka. Na krásne upravené 
Rakúsko, na perfektné cesty v Nemecku 
bez jedinej chybičky. Na exkluzívne 
večere v dedinke, kde sme boli 
ubytovaní. Na  historický Salzburg. Tam 
sme videli aj výkopové práce v praxi. 
(ako pre nás:)). Na super zápchu na 
ceste do Mníchova a na Števove vtipné 
komentáre počas cesty, v kyvadlovom 
autobuse a na samotnej výstave. 
 

Jedným slovom bolo fajn. 
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MOJA BAUMA VI. 
autor: Ing. Roman Seliga 
 

 
 
 
 
 
MOJA BAUMA VII. 
autor: Ing. Marcela Bujňáková 
 

Bauma bola zaujímavá aj pre mňa 
ako nestavbára, neodborníka.  

 
Fascinujúce bolo nielen to 

obrovské množstvo stavebnej techniky, 
čo tam bolo, ale aj možnosť vidieť to 
všetko zblízka.  

 
Skvelá bola organizácia (Nemci 

v sebe nezaprú zmysel pre poriadok 
a detail) - obrovské množstvo ľudí, čo 
sa tam premlelo, a všetci mali kde 
zaparkovať, mali sa kde najesť. 

 
A nakoniec, Bauma bola krásna aj 

vizuálne. Žeriavy siahajúce k oblakom, 
pestrofarebné bagre a autá. A do toho 
celého ideálne počasie – slnečno 
a teplo. 
 
 
 
 

 

 
 

 
Z nášho sprievodného programu 

vyberám tieto zaujímavosti: originálne 
taxíky v Salzburgu - konské záprahy :), 
most lások zamknutých „navždy“ na 
zábradlí a skvelé „weissbier“ Duftbräu 
nesúce meno nášho hotela. 
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NOVINKY 
apríl 2016 
 
 

• „Sťahovanie“ 
v administratívnej budove 
 
 
Po 10-tich rokoch prevádzky 

došlo v našej administratívnej budove 
prvýkrát k „veľkému sťahovaniu“. 

 
 Na mieste bývalej zasadačky na 
poschodí vzniklo nové pracovisko v 
štýle „open space“ pre našich kolegov 
z technického oddelenia. Ich kancelárie 
na prízemí sa rozdelili medzi 
pracovníkov výrobného oddelenia. 
 
 Uvoľnené priestory po 
výrobároch prechádzajú rekonštrukciou, 
v rámci ktorej vznikne aj nová moderná 
zasadačka.  
 
 
 

• Skvelý čas na polmaratóne 
v Bratislave 3.4.2016 
 
 
Náš konateľ sa 3. apríla 2016 

zúčastnil na svojom treťom 
polmaratóne, prvýkrát v rámci podujatia 
ČSOB Bratislava marathon.  
 

S časom 1:59 hod. sa umiestnil 
vo svojej kategórii na výbornom 35. 
mieste. Blahoželáme! 
 

 
 

 
(Pozn. 1: Čistý dosiahnutý čas je ešte 
o cca. 2:30 min. lepší. 
 
Pozn. 2: Tí, ktorí sledovali priamy 
prenos z maratónu na TV JOJPLUS, 
mohli vidieť dobeh nášho konateľa do 
cieľa krátko pred 12:00 hod.) 
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ZÁVEROM  
 
 
 

Videla som v apríli veľa 
maratónskych bežcov. Boli medzi nimi 
takí, ktorí mali pár kíl navyše. Aj takí, 
ktorí stavbou tela rozhodne neboli 
„stvorení pre beh“.  

 
Ale keď po 5-tich hodinách 

dobiehali do cieľa, ľudia im tlieskali 
ako šampiónom. 

 
 
Keď totiž človek nemá vyslovene 

talent alebo genetické predispozície, 
a všetky tie kroky na trati si musí tvrdo 
oddrieť, je to hodné úcty a hlbokej 
poklony. Lebo pokoril v sebe svoje 
horšie ja. Koľkí z nás to dokážu? 

 
 
Je jednoduchšie ofrflať všetko, na 

čo by bolo treba vynaložiť trochu viac 
námahy ako je nevyhnutné minimum. 

 
Je jednoduchšie odmietnuť nové 

veci, lebo je nám dobre byť zakuklení 
v status quo. 

 
 
Ale kde by bol svet bez ľudí, 

ktorí prekonali strach a prekročili svoj 
tieň. Aký by bol svet bez novátorov, 
vynálezcov, priekopníkov vo svojej 
oblasti. A čo by to bol za svet bez 
idealistov, ktorí verili svojim snom, hoci 
ich ostatní mali za bláznov.  

 
 
 

 
 
 
Nakoniec, videli sme to aj na 

Baume, ako sa zmenilo stavebníctvo. 
Ako sa do popredia tlačia nové 
technológie. Ako sa do ťažkých 
mechanizmov vkladá čoraz viac umelej 
– počítačovej inteligencie. 

 
 Tie zmeny navyše nie sú 
samoúčelné. Ich pointou je uľahčiť 
prácu ľuďom, zvýšiť bezpečnosť pri 
práci, zefektívniť výstavbu, zabezpečiť 
kvalitu. 
 
 
 Veru, zmeny a nové výzvy sa 
v našich životoch jednoducho dejú. Ak 
sa ich na chvíľu prestaneme báť, 
môžeme odhaliť ich zmysel a využiť ich 
potenciál. Držím nám v tom palce. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EKO SVIP, s.r.o., 2016 
zverejnené na: www.ekosvip.sk 

Pripomienky, námety a reakcie môžete posielať  
na e-mail: marketing@ekosvip.sk. 


