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Spoločnosť K-system sa v kate-
górii malých a stredných firiem 
umiestnila v prvej päťdesiatke 
rebríčka Diamanty slovenského 
biznisu, ktorý vznikol na zákla-
de projektu spoločností Enter-
prise Investors, Coface Slovakia 
a časopisu Profit vydavateľstva 
Trend Holding. Cena Diamanty 

slovenského biznisu sa udeľuje 
firmám podľa ich rastu a dyna-
miky rozvoja. Do hodnotenia 
sa na základe stanovených kri-
térií kvalifikovalo 400 spoloč-
ností s tržbami od 2 do 20 mi-
liónov eur. Oceňovaním tých 
najlepších sa organizátori sna-
žia tlmočiť myšlienku, že eko-
nomiku netvoria iba veľké fir-
my s tisíckami zamestnancov 
a obratom v stovkách miliónov 
eur. Nemôžu sa síce pochváliť 
prezývkou gigant, ale na dru-
hej strane majú svoje meno 
a v skutočnosti tvoria rozhodu-
júcu časť bohatstva krajiny.

Zdroj: www.etrend.sk, K-system

V rebríčku najlepších

Spoločnosť Aguile, s. r. o., pri-
chádza na trh so širokou po-
nukou obkladov z ónyxu a lá-
vového kameňa. Ónyxový 
kameň má pestrú škálu farieb 
a bohaté využitie. Možno z ne-
ho vytvoriť prvky sanitárnych 
zariadení, napríklad vane alebo 
umývadlá, ale aj zrkadlá, 
svietidlá, dlažbu, obklad, či ce-
lé kuchynské zostavy. Charak-

teristickým znakom tohto po-
lodrahokamu je vysoký lesk 
a schopnosť prepúšťať pod ur-
čitým uhlom slnečné lúče, vďa-
ka čomu sa mení jeho farba. 
Táto vlastnosť sa využíva k do-
tvoreniu špecifickej atmosféry 
prostredníctvom podsvietených 
ónyxových stien, na ktoré sa 
aplikuje tenší narezaný kameň. 
Priečne kamienky v bezpeč-
nostnom skle sa zasa uplatnia 
napríklad v sprchovacom kúte 
či na barovom pulte. Novinkou 
je aj takzvaný lávový kameň – 
narezaná láva. Často sa použí-
va na obklad kozubov, či 
v kombinácii so samotným 
ónyxom.

Zdroj: Aguile

Interiér presvetlený ónyxom

Študenti odborov architektúra 
a pozemné staviteľstvo na 
vysokých technických a ume-
leckých školách a univerzitách 
sa môžu zapojiť do 15. roč-
níka študentskej súťaže a 7. 
ročníka medzinárodnej súťaže 
Xella. Tohtoročné zadanie sa 
sústreďuje na atraktívnu oblasť 
Sandberg, ktorá je súčasťou 
Národnej prírodnej rezervácie 
Devínska Kobyla a bude sa 
uchádzať o zápis do kultúr-
neho svetového dedičstva 
UNESCO. Zadanie pracuje so 
symbolikou čísla štyri. Doku-
mentuje to aj téma s názvom 
Meetingpoint <4> Sandberg 
– MP 4 S. Úlohou študentov 
je vdýchnuť život priestoru 4 
pylónov bývalej lanovky na 
zvážanie vyťaženého piesku 
zo Sandbergu a navrhnúť 
objekt alebo sústavu objektov 
s funkčnou náplňou poznáva-
nia, relaxu a zábavy. Zadanie 
tiež umožňuje rozšíriť záber 

architektonického riešenia aj 
o ďalšie dva piliere – jeden pod 
cestou do Devínskej Novej Vsi 
a druhý na úpätí Sandbergu. 
Územie má byť predovšetkým 
miestom kontaktu človeka 
s prírodou, ale aj zónou stret-
nutí a komunikácie medzi ná-
rodmi. Študenti pritom musia 
zohľadniť vzájomné pôsobenie 
4 živlov v priestore (voda, 
vzduch, oheň, zem) a vplyv 
striedajúcich sa 4 ročných 
období. Riešenia by tiež mali 
reflektovať časovú os tohto 
miesta, preťatú 4 historickými 
míľnikmi (pravek, prelomové 
obdobie začiatku stredoveku, 
novovek, súčasnosť a budúc-
nosť). Sandberg je tiež prie-
sečníkom 4 oblastí poznania 
(príroda, história, technika, 
umenie) a 4 foriem relaxu (po-
znávanie, pohyb, meditácia, 
kultúra). V neposlednom rade 
môžu charakter architektonic-
kého riešenia ovplyvňovať aj 
4 základné slobody Európskej 
únie (voľný pohyb osôb, slu-
žieb, tovaru a kapitálu). Štu-
denti zo Slovenska musia svoje 
práce odovzdať najneskôr do 
22. februára 2010. Na víťazov 
už tradične čakajú zaujímavé 
finančné odmeny.

Zdroj: Xella Slovensko

Súťaž v znamení štvorky

V Podbanskom sa v termíne 
od 18. do 19. novembra usku-
toční 3. medzinárodná konfe-
rencia Komplexná obnova by-
tových domov 2009, tentoraz 
na tému Financovanie 
a programy na úsporu ener-
gie. Snahou prípravného výbo-
ru je zabezpečiť odborný 
program, ktorý bude reflekto-
vať súčasnú situáciu pri obno-
ve bytového fondu. Odborným 
garantom je prof. Ing. Dušan 
Petráš, PhD., prorektor STU. 
Usporiadatelia predpokladajú, 
že počas dvoch konferenčných 

dní, rozdelených do 7 pracov-
ných sekcií, odznie 30 príspev-
kov renomovaných autorov. 
Očakáva sa prezentácia okolo 
15 popredných firiem, či záu-
jem štátnej i verejnej správy. 
Spoluorganizátormi podujatia 
sú Slovenský zväz bytových 
družstiev, Združenie spoločen-
stiev vlastníkov bytov na Slo-
vensku a Združenie bytových 
hospodárstiev. 

prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. 
a Združenie pre podporu obnovy 

bytových domov

Konferencia o obnove domov

Spoločnosť Deceuninck pred-
stavila nový okenný rám z radu 
Inoutic Prestige, ktorý získal 
certifikáciu pre energeticky pa-
sívne domy. Vznikol vylepšením 
staršieho 6-komorového varian-
tu, ktorého krídlo aj rám vypĺňa 
špeciálna pena. Na splnenie pa-
rametrov na použitie v pasív-
nom dome bez vyplnenia ko-
môr tepelnoizolačnými prvkami 
sa rozšírila stavebná hĺbka rámu 

na 96 mm. Profil okenného rá-
mu sa zvýšil na 81 mm a okno 
sa vybavilo aj trojitým tesnením 
celého obvodu. Nový rámový 
okenný profil sa vyrába z ne-
mäkčeného PVC vystuženého 
oceľovou konštrukciou. Vďaka 
väčšej stavebnej šírke umožňuje 
osadzovať rozličné kombinácie 
profilov okenného krídla Inoutic 
Prestige. Ponúka sa v širokej pa-
lete farebných odtieňov a vo 
dvoch povrchových úpravách. 
Finálny vzhľad rámu možno 
upraviť pomocou 15 farebných 
fólií v dekore dreva aj sýtych fa-
rieb, alebo luxusnejšou lesklou 
povrchovou úpravou Titanium 
Plus v siedmich farbách, ktorá 
prepožičia plastovému oknu 
vzhľad kovového okna.

Zdroj: Deceuninck

Okenný rám pre pasívne domy


