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EDITORIAL
Bývanie vnímame ako kompozíciu zariadenia a doplnkov. Na 
úvod naše zmysly zamestnajú farby a tvary, následne materiály, 
nakoniec celkový dojem priestoru. A potom to prichádza. 
Atmosféra, duša, idea skrytá v detailoch bytu či domu.

Naše domovy v sebe nesú množstvo príbehov, v každom milimetri 
je vpísaná nejaká emócia, zážitok, spomienka. Stačí jeden krok 
a prechádzame od poézie nedeľných obedov k dráme dávnych 
hádok. Tento aspekt myšlienky je na bývaní podstatný, mení aj 
obyčajný kút na jedinečné miesto so svojim významom.

Pohodlné bývanie je podmienené funkčnosťou, no bez toho, aby 
sme mu vdýchli dušu a teplo, by naše domy ostali len sterilnými 
priestormi bez akejkoľvek melódie.

Každá strana aktuálneho čísla časopisu DOM a BÝVANIE vám 
prináša najnovšie trendy či rady, ako bývať lepšie, krajšie, 
harmonickejšie. Radi prispejeme k tomu, aby príbehy vašich 
domovov v sebe niesli sviežosť a štýl.

Prajeme vám príjemné čítanie.
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Lofty 
 oslava priestoru a individality

Aj keď sa to na prvý pohľad nezdá, 
staré továrne, priemyselné budovy či 
sklady majú svoju drsnú poéziu. Vy-
soké stropy, minimum priečok, nahá 
podlaha, potrubia a pozostatky stro-
jov niekomu učarujú natoľko, že sa 
tieto priestory stanú jeho vysnívaným 
bývaním. Vitajte vo svete loftov.

Na počiatku boli umelci. Od polovice mi-
nulého storočia začali premieňať výrob-
né haly skrachovaných fabrík na svoje 
ateliéry. Ich bohémskej filozofii vyhovoval
nekonvenčný veľkorysý priestor, za ktorý 
často nemuseli platiť vôbec žiadne ná-
jomné. Ikonou takéhoto štýlu bývania bol 
Andy Warhol a jeho preslávená newyor-
ská Továreň v budove bývalého mäso-
kombinátu.
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Čas plynul, ľudí v mestách pribúdalo a 
to si žiadalo ich rozširovanie. Schátrané 
priemyselné budovy zrazu narúšali kolo-
rit centier a keďže stáli na čoraz lukratív-
nejších pozemkoch, často sa premieňali 
na kopu tehál. A tam, kde mohli byť lofty 
alebo technické pamiatky, dnes stoja ná-
kupné centrá a multifunkčné komplexy. 
Časť developerov si však uvedomuje jedi-
nečnosť skrytú v loftovom bývaní, a tak sa 
z niekdajšieho životného štýlu hedonistov 
stáva vysoko aktuálny luxusný trend, ktorý 
si však môžu dovoliť len tie najsolventnej-
šie vrstvy.

Staré priemyselné budovy, ktoré prežili 
stavebný boom, sa pomaly míňajú. Záu-
jem o bývanie s nádychom loftovej slobody 
však stále pretrváva, preto dnes pozoruje-
me výstavbu bytov v loftovom štýle. Tie-
to nové priestory vo svojich múroch síce 
neukrývajú žiadne príbehy a spomienky 
na divoké večierky rebelujúcich umelcov 
zo 60. rokov, zato poskytujú aspoň kúsok 
niekdajšej formy nekonvenčného slobod-
ného bývania.

Či už v minulosti alebo teraz, lofty sú  
v prvom rade synonymom priestoru  
a voľnosti. Typické sú pre ne najmä vyso-
ké stropy. Lofty by mali optimálne zaberať 
osemdesiat až sto metrov štvorcových, 
neprerušených žiadnou priečkou. V tzv. 
hard loftoch bývala jedinou samostatnou 
miestnosťou kúpelňa, betónové podlahy 
s olejovými škvrnami dopĺňali obvodové 
steny bez omietky. Dnes tento strohý svet-
lý priestor skôr dovoľuje vyniknúť nábytku 
a technickému vybaveniu. K preskleným 
a tehlovým stenám sa pridávajú materiá-
ly, ktoré podporujú industriálne impresie. 
Zariadenie a farby sa riadia v prvom rade 

individualitou a pocitmi majiteľa. Spojenie 
starej priemyselnej budovy s výzvou pre-
meniť ju na domov dáva predovšetkým 
základ originalite a tvorivosti.

V súčasnosti lofty predstavujú finančne 
náročné bývanie. K prvotnej investícii  
a následnej rekonštrukcii sa pridávajú vy-
soké náklady na vykurovanie a bezpeč-
nosť. Majitelia loftov, ktorí sú často krea-
tívni ľudia na voľnej nohe, však svoje ne-
konvenčné bývanie často využívajú aj na 
prácu. Nemusia teda prevádzkovať ďal-
šie priestory a môžu tvoriť priamo doma. 
Umožňuje to aj prirodzené členenie loftov 
na zóny – oddychovú, spoločenskú, pra-
covnú. Napriek veľkému priestoru nie je 
takéto bývanie vhodné pre rodiny s deťmi, 
keďže otvorená plocha loftov neposkytuje 
takmer žiadne súkromie.

V loftoch neplatia žiadne pravidlá. Je to al-
ternatívne bývanie podporujúce individua-
litu a voľnomyšlienkárstvo svojich majite-
ľov. Aj keď sa ich funkcia za posledné roky 
zmenila, lofty naďalej predstavujú oslavu 
priestoru a slobody.

Soňa Hrúziková
Foto: archív redakcie a firiem, isifa



Predovšetkým je to kľudné a pokojné oko-
lie, vyhýbajúce sa smogu rušného centra 
s veľkými dopravnými tepnami, či nedaj-
bože električkovými príp. vlakovými tra-
sami. Oázy kľudu v dobrej dopravnej do-
stupnosti ponúkajú majiteľom bytov rýchlu 
regeneráciu síl na načerpanie pozitívnej 
energie. Dobrá dostupnosť je cca 7-10 
min. od centra, pričom nesmieme zabúdať 
ani na naše ratolesti, ktoré v školopovin-
nom veku odbremenia rodičov používa-
ním MHD. V dnešných časoch moderných 
a kvalitných materiálov transformujeme 
bývanie do vyššej kategórie, do kategórie 
bytových domov. 

Aby sme mohli porovnávať kvalitu bývania 
v rodinnom a v bytovom dome, nesmie-
me zabúdať na plochu priestoru a prepo-
jenie s exteriérom t.j. s prírodou. Ďalším 
aspektom luxusu je preto zeleň, ktorej nie 
je nikdy dosť.  A to nielen  kvôli schopnosti 
vytvárať fotosyntézou kyslík, ale aj vďaka 
pohlcovaniu hluku a prachu, rovnako ako 
aj zadržiavaním vlahy, čím vytvára opti-
málnu hodnotu vlhkosti v ovzduší. Vzhľa-
dom nato je prirodzené, že si vyberáme 
byt v lokalite s najväčším podielom chrá-
nenej a tým nedotknuteľnej zelene. 

Ďalší fenomén je skôr zakorenený v na-
šich génoch. Podvedome sa cítime bez-
pečnejšie, a teda pokojnejšie, na vyvýše-
nom mieste s dobrým prehľadom o situácii 
pod nami. Ak máte možnosť, vyberte si byt  
s panoramatickým výhľadom, kde sa snúbi 
prírodný element s historickou zástavbou. 
Do tejto kategórie patrí aj napr. hradný ko-
pec, historická zástavba centra Bratislavy, 
Dunaj a Dunajské nížiny rozprestierajúce 
sa až do Rakúska.

V dnešnej dobe je rovnako ako aj v mi-
nulosti samozrejmé, že sa snažíme svo-
ju rodinu a majetok chrániť, a preto príde 
vhod, keď je byt situovaný v dobrej loka-
lite a navyše v stráženom areáli. Samo-
zrejmosťou sú dnes kamerové podporné 
systémy pasívnej ochrany. Svojou nená-
padnosťou zabezpečujú pokojný spánok 
obyvateľov. Predpokladom na oplotenie 
areálu je vlastníctvo priľahlých pozemkov 
tzv. kondominiálny typ bývania, známy zo 
zahraničia najmä spoza oceánu.  

Je to určitá obdoba bývania v rodinnom 
dome a inak tomu nie je ani pri projekte  
Condominium Renaissance.

Condominium 
Renaissance
- luxusné bývanie v Bratislave

Takmer v každom z nás drieme ne-
splnený sen luxusného a teda aj 
oddychového spôsobu života. Tí 
najväčší snílkovia majú svoju pred-
stavu jasnú, no tí ambicióznejší o 
nej pravdepodobne ešte nemali čas 
rozmýšľať. Tam, kde rozhoduje čas  
a peniaze, nie je priestor na špe-
kulácie. A preto mnohí z nás majú 
len veľmi strohú predstavu luxusu. 
Priblížme si teda, čo všetko by  tzv. 
“luxus“  mal mať.
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svojho domu ...

Condominium Renaissance, ako jeden  
z mála projektov spĺňa väčšinu týchto atri-
bútov a radí sa tým medzi priekopníkov 
luxusného bývania na Slovensku. Názov 
Renaissance bol zvolený zámerne, nie 
kvôli asociáciám na veky dávno minulé, 
ale skôr na ich hodnoty, čistotu a jednodu-
chosť geometrických tvarov so skĺbením 
všetkých spomínaných fenoménov býva-
nia a žitia v jedno.

Veľkometrážne a mezonetové byty  
s predzáhradkami vytvárajú reprezentatív-
ny priestor 5- až 6-izbových bytov vrátane 
pracovne, slúžkovskej miestnosti, dvoch 
kúpeľní, WC, šatníka a komory. Spolu so 
samostatnými miestnosťami pre klímu, 
kotol a meracie zariadenia médií umož-
ňujú individuálnu prevádzku bytu. Ešte 
pred pár rokmi naša legislatíva nepoznala 
pojem predzáhradky, dnes sa však stali 
samozrejmosťou nadštandardného býva-
nia. Medzi veľkometrážne byty v našich 
zemepisných šírkach radíme byty okolo 
200 m2, ale napr. v USA  majú takéto byty  
okolo 600 až 1000m2.

Je dobrým zvykom, že o bezstarostnosť 
bývania sa v luxusných projektoch stará 
areálový správca, prostredníctvom 24 ho-
dinovej služby recepcie. Tá zabezpečuje 
chod celého areálu a priebežne plní po-
žiadavky obyvateľov. Keď je o všetko po-
starané, čo bol aj zámer projektu, majiteľ 
luxusného bytu môže venovať svoj voľný 
čas na iné aktivity a ako inak pri názve 

Renaissance - športu a relaxu. Práve za 
týmto účelom je k dispozícii 25m bazén, 
squash, fitness, sauna a golfový trena-
žér priamo v areáli.

Určite netreba zvlášť pripomínať, že po-
kiaľ sa jedná o kvalitný projekt, stáva sa 
zároveň aj výhodnou investíciou.

Ďalšou,  takpovediac  výhodou pilotného 
projektu Condominia bolo, že v čase krí-
zy bol už postavený a dokončený v plá-
novanom rozsahu.

Túto veľkú myšlienku realizoval mladý 
kolektív Geosanu Developmentu SK, 
a.s., kde patričnou mierou prispela aj 
podpora materskej spoločnosti Geosan 
Group, a.s., ktorá je v segmente staveb-
níctva etablovaná medzi najvýznamnej-
šími spoločnosťami na českom trhu.

Pokiaľ vás oslovila myšlienka luxusné-
ho bývania v Condominiu Renaissance, 
neváhajte a zastavte sa na šálku dobrej 
kávy v príjemnom prostredí vzorového 
bytu.

Teraz letná akcia!  25% zľava!
Text: Ing. arch. Ľudovít Ulehla
Foto: Peter Gönczöl, archív spoločnosti
predaj: 0911 246 845
www.condominiumrenaissance.sk



Dom 
za cenu bytu
Dom za cenu bytu? Je to vôbec možné? Často kladená otázka, aj vytú-
žený cieľ stavebníkov, mladých rodín, proste každého, kto rieši svoje 
bývanie a túži po niečom nadpriemernom a nevšednom. Samozrejme, 
cena bytov výrazne kolíše v závislosti od regiónu či lokality, ale že sa dá 
cenou realizácie kvalitného murované domu priblížiť k cenovej úrovni 
bytu, dokazuje úspešnosť rodinného domu BUNGALOV 963. 
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Jedná sa o prízemný 4-izbový rodinný dom 
typu „bungalov“ s príjemnou architektúrou 
a tradičným tvarom do „L“. V skutočnosti 
sa v tomto projekte skĺbili výhody podob-
ných dlhodobo úspešných projektov, pri 
doplnení o najnovšie požiadavky staveb-

níkov podľa aktuálnych trendov. Dispozič-
ne je dom delený na dennú a nočnú časť, 
v strede domu dominuje veľký priestor 
obývacej izby s krbom a prístupom na te-
rasu. Tá nadväzuje na komfortnú kuchyňu 
s rohovou linkou a odvetranou špajzou. 

Najúspešnejší dom vo svojej kategórii
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Všetky izby sú prístupné z chodby. Okrem 
hlavnej kúpeľne dom disponuje aj sa-
mostatným hygienickým zariadením.

Rodinný dom má tradičný tvar a práve 
jednoduchosť technického riešenia ho 
vyzdvihuje na popredné miesto v rebríč-
ku úspešnosti. Jednoduchá strecha, naj-
obľúbenejšie materiály, nadštandardné 
tepelnoizolačné vlastnosti, či málo nos-
ných stien s dobrou variabilitou priestoru 
a všetko okorenené progresívnym inži-
nierskym myslením je kombinácia, ktorá 
odlíši vynikajúci projekt od priemerného.

Vykurovanie je nízko teplotné, podlahové. 
Zdrojom tepla môže byť plynový či elek-
trický kotol, ale samozrejme alternatívne 
aj tepelné čerpadlo. Teplá voda je pripra-
vovaná centrálne v zásobníku. Podľa in-
dividuálnych požiadaviek je možné dom 
vybaviť vetracou jednotkou so spätným 
získavaním tepla. Všetko závisí od po-
žiadaviek investora a od snahy nájsť tú 
najoptimálnejšiu kombináciu pre danú lo-
kalitu. 

Rozpočtové náklady stavby „na kľúč“ sú 
vyčíslené na 90.500 EUR bez DPH, čo je 
približne 1.000 EUR za meter štvorcový 
úžitkovej plochy. Vďaka jednoduchému 
technickému riešeniu je možné dom sta-
vať aj svojpomocne, čo predstavuje veľkú 
výhodu a značný priestor na zníženie, či 
kontrolu nákladov realizácie. Stačí po-
rovnať ceny bytov novostavieb bytových 
domov a zistíme, že je to cena porovna-
teľná a veľmi lákavá. Cena projektu pre 
stavebné povolenie je 433 EUR a cena 
kompletného realizačného projektu je 771 
EUR (súčasťou realizačného projektu je aj 
projekt pre stavebné povolenie). Viac in-
formácií na www.eurolineslovakia.sk

Redakcia z materiálov spoločnosti 
EUROLINE SLOVAKIA, s.r.o.

Rekapitulácia rozpočtu rodinného domu Bungalov 963

Najúspešnejší dom vo svojej kategórii





Štyri jednoduché kroky: 

1. registrácia na www.vyhrajdom.com 
2. platba 99 eur za výherný voucher
3. okamžite získam garantované bonusy za 5.400 eur
4. súťažím o dom pri mori

ZAPOJTE SA DO SÚŤAŽE,
AKÁ TU EŠTE NEBOLA!

Vila pri mori v Španielsku  za 99 eur
a k tomu veľa  dalšch výhod

Amigos Travel s.r.o.,  Letná 4,  010 03 Žilina,  email: sutaz@amigos.sk & Sunnyhouse S.L., Barrio Pescadores 22, 17310 Lloret de Mar, Spain

za 99 eur

www.vyhrajdom.com

GARANTOVANÉ! -  právny a notársky dozor
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Stavebné materiály, ako vieme, musia 
spĺňať prísne medzinárodné normy, ale je 
tu to ale...Mnohokrát si ani neuvedomu-
jeme, v akom prostredí sa pohybujeme 
a aký vplyv zo zdravotného hľadiska na 
nás má. Nemalo by nás atakovať nebez-
pečnými látkami, ktoré zdraviu škodia.

Nie je ľahké  orientovať sa v množstve ma-
teriálov a výrobkov práve z tohto pohľadu. 
Normy dnes prikazujú výrobcom uviesť 
zloženie výrobku, takže so základnými 
informáciami to človek zvládne. Aj keď sa 
to zdá nereálne, existujú aj dnes možnosti 
použitia zdravých prírodných materiálov 
s minimom chemických zásahov. Mnoho 
firiem sa dnes orientuje práve na materiá-
ly, ktoré sú bezpečné pre zdravie človeka 
aj pre životné prostredie.

Prírodné materiály – zdravé materiály
So zdravým životným štýlom úzko súvisia 
i zdraviu neškodné stavebné materiály. 

Za také sa považujú tradičné rýdzo prí-
rodné látky či materiály. Experti na túto 
problematiku apelujú na širšie využívanie 
tradičných prírodných materiálov. Svojou 
ekologickosťou sú zárukou priateľských, 
neškodných materiálov a sú aj ekonomic-
ky prijateľné. Niekedy možno absentuje 
dobrá informovanosť o prednostiach a 
výhodách prírodných materiálov zo zdra-
votného či ekologického hľadiska. Ich apli-
káciou možno vytvoriť optimálne vnútorné 
prostredie aj mikroklímu. Niektoré majú 
schopnosť pohlcovať nadbytočnú vlhkosť 
a udržujú napr. tepelnú stabilitu vďaka 
svojim tepelným akumulačným schopnos-
tiam.

V celej histórii stavebníctva sa najviac 
osvedčili materiály a suroviny  prírodného 
pôvodu z ľahko dostupných zdrojov: dre-
vo, prírodné vlákna, prírodné živice, hlina, 
kameň, slama, trstina, konope, ľan. Ani 
výrobky z minerálnych materiálov, naprí-

Asi každému z nás záleží na tom, 
aby prichádzal do styku so zdraviu 
neškodnými materiálmi, ako pri rea-
lizácii stavby, tak pri užívaní priesto-
rov, lebo starať sa o svoje zdravie je 
dnes už samozrejmosťou. Nespočetné 
množstvo rôznych látok sa dnes pou-
žíva na výrobu stavebných materiálov 
a nie všetky majú absolútne priaznivý 
vplyv na zdravie človeka, či životné 
prostredie. 

1  pasívny dom v dolnom Rakúsku - balíky slamy  
 použité ako izolácia obvodových stien, podláh  
 a strechy,

2  drevo je ideálnym konštrukčným materiálom   
 pre objekty do  horského prostredia,

3  obloženie a krytina z prírodného materiálu   
 dreva na tvarovo atypickom objekte rodinného  
 domu,

4  prírodné materiály použité na rodinnom dome   
 v Estónsku, kde majú k drevu mimoriadne   
 kladný vzťah.

Inšpirácia
pre zdravé
prostredie

- zdravé
stavebné
materiály
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klad tehly, vápno, sadra, betónové prvky, 
nemajú negatívny vplyv na vnútorné pros- 
tredie. V mnohých krajinách sa znovu  
rozmáhajú stavby s použitím týchto prí-
rodných materiálov, ale na báze nových 
technológií. Výskum a prax pri uplatnení 
dreva a hliny napríklad v poslednom ob-
dobí preukázali, že tieto prírodné suroviny 
stále spĺňajú vysoké nároky kvality z ar-
chitektonického i stavebno-technického 
hľadiska. 

Drevo
Drevo je jedným z najstarších stavebných 
materiálov. Bolo úplne zdravotne neškod-
né, pokiaľ sa ošetrovalo prírodnými pro-
duktmi nátermi z vosku alebo ľanovým 
olejom. Dnešná doba však prináša ošet-
rovanie dreva syntetickými prostriedkami, 
bez ktorých si život už ani nevieme pred-
staviť. Výhody a vlastnosti dreva snáď ani 
netreba pripomínať. Drevo je trvanlivé, má 
nízku hmotnosť, výbornú odolnosť v tlaku 

a ohybe, má dobrú  izolačnú schopnosť, 
ošetrené má odolnosť voči kyselinám 
a soliam, ale v prvom rade je to materiál 
ekologický, prírodný, obnoviteľný a ľah-
ko dostupný. Vytvára príjemné prostre-
die. Horľavosť a napádanie škodcami  sú 
v dnešnej dobe vyriešené.

V súčasnosti sa veľkej obľube tešia mon-
tované drevostavby, ktoré sú vyrobené 
z veľkoplošných prefabrikátov už so za-

1

2 3 4
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budovanými oknami a dverami. Výborné 
tepelnoizolačné vlastnosti drevostavieb 
generujú z montovaných drevených do-
mov stavby ekonomické a ekologické. 
Sú aj estetické a niektoré typy montova-
ných drevostavieb sa ani nedajú rozoznať 
od klasických murovaných, najmä ak sú  
omietnuté. Vďaka vynikajúcim tepelno-
izolačným vlastnostiam možno pri nich 
ušetriť na kúrení vraj až  50% v porovnaní 
s klasickým domom.

Slama
Slama sa dnes používa ako tepelná izo-
lácia. Je to taktiež čisto prírodný materiál. 
Na slamu možno priamo navrstviť omietku. 
Už aj u nás sa dnes vyrábajú ekopanely. 
Tieto sa vyrábajú lisovaním a zhutnením 
bežnej slamy. Svojím vzhľadom sa podo-

6 7

8

5 rez obvodovým múrom hlineného domu,

6  balíky slamy tvoria izolačnú výplň v obvodových  
 stenách a streche,

7  vďaka svojim vynikajúcim vlastnostiam, prevere- 
 ným históriou, ostáva krytina z prírodnej bridlice 
 obľúbeným materiálom,

8 tradičná slamená strecha vytvára dnes romantickú  
 atmosféru s dávkou nostalgie.

5
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bajú na sadrokartónové dosky. Výroba nie 
je príliš náročná a nepoužívajú sa pri nej 
chemické látky.

Íl a hlina
V súčasnom období na Slovensku nie-
koľko firiem vyrába a stavia domy z ubíja-
nej hliny. Hlinené domy majú na Sloven-
sku tradíciu a tak sa nepálená hlina vracia 
do stavebníctva. Hlinu je možno spraco-
vať a stabilizovať tak, že je porovnateľná 
s inými stavebnými materiálmi. Nepálené 
tehly z ílu a hliny majú schopnosť regu-
lovať vlhkosť. Dokonca pohlcujú škodlivé 
látky zo vzduchu. Keďže hlina dobre re-
guluje vlhkosť, je vhodná  na akumulačné 
vnútorné steny a omietky. Íl a hlina však 
nie sú vode odolné materiály, preto vnú-
torné omietky treba ošetriť vodným sklom 
alebo ľanovým olejom. Pri fasádach je 
potrebné vytvoriť veľký presah strechy. 
Podobne ako drevo, aj slama a hlina sú 
materiály recyklovateľné, a preto sú to 
v prvom rade materiály ekologické.

Strešná krytina napr. z prírodnej bridlice
K trendu používania prírodných mate-
riálov patrí aj aplikovanie strešnej krytiny 
z prírodnej bridlice. Je to materiál v histórii 
stavebníctva nespočetnekrát preverený. 
Bridlica má vysokú mechanickú pevnosť 
a pružnosť, a tým aj ľahkú opracovateľ-
nosť. Má výborné izolačné, tepelné i akus-
tické vlastnosti, je nehorľavá, odolná voči 
vetru, dažďu, má vysokú mrazuvzdornosť. 
Akosi sa na ňu však pozabúda.

Menej zdravé stavebné materiály
Prítomnosť škodlivín si ani neuvedomu-
jeme. Škodlivé látky sa ukrývajú v syn-
tetických prípravkoch ako lepidlá, nátery, 
riedidlá, v stavebných výrobkoch ako pre-
glejky, drevotriesky, tapety, fólie a pod. 
Asi každý pozná ako problematický ma-
teriál polystyrén kvôli škodlivému a ne-
bezpečnému formaldehydu. Novodobé  
stavebné materiály síce uľahčili a zrých-
lili stavebné procesy, ale niektoré z nich 
môžu znehodnocovať zdravé životné pro-
stredie. Najhoršie je na tom to, že uvoľ-
ňujú do prostredia škodliviny. Kedysi bol 
vzduch v miestnosti znečistený najmä 
plynmi zo spaľovania, dymu z tabaku a ci-
gariet, zápachom a pod. Chemizácia pri-
niesla so sebou nové zdroje škodlivín zo 
stavebných látok, z náterových a ochran-
ných látok, farieb, nábytku, lakov apod. 
Škodlivé  látky zo stavebných materiálov 
sa môžu  uvoľňovať do priestoru a spô-
sobovať zdravotné problémy a často aj 
alergie. 

Niektoré stavebné látky, u ktorých sa do-
kázalo, že škodia zdraviu, sa postupne 
z výroby vytratili. Ide napr.o azbest, škvá-
ru, výrobky s vysokým obsahom formal-
dehydu apod. Dnes sú problematickými 

najmä materiály na báze umelých živíc 
a plastov. Tieto ešte dlhodobo vypúšťajú 
prchavé látky ako riedidlá, rozpúšťadlá, či 
zmäkčovadlá. Ide o syntetické farby, lepi-
dlá, laky, podlahové krytiny a pod. V zdra-
vom životnom prostredí sa nesmú vysky-
tovať drobné čiastočky azbestu, sklených 
vlákien, rádioaktívne materiály, popolček, 
plyn radón a pod. Čiastočky zakázaného 
azbestu napr. vnikajú pri dýchaní  hlbo-
ko do pľúc. Sklená vata a minerálna vlna 
- umelé minerálne vlákna, sú o niečo me-
nej škodlivé ako azbest, ale takisto uvoľ-
ňujú drobné čiastočky, takže nie sú vhod-
né do interiéru. Môžu byť však súčasťou 
konštrukcií stien, stropov či podláh, ale 
musia byť utesnené fóliou alebo iným ne-
priepustným materiálom, aby neprenikali 
do priestoru.

K najviac škodlivým látkam patrí bezo 
sporu formaldehyd. Formaldehyd sa po-
stupne dlhodobo z materiálov uvoľňuje 
a znehodnocuje  vzduch vo vnútornom 
prostredí. V stavebnej výrobe sa často 
drevný materiál spája lepidlami a glejmi 
s obsahom formaldehydu. Dnes sa po-
užíva mnoho materiálov na báze dreva. 
Výrobky, ktoré majú malý podiel lepov na 
spojoch ako masívne dosky alebo šká-
rovka nie sú rizikové pre vnútorné pro-
stredie. Horšie sú na tom drevotrieskové  
a drevovláknité dosky, ktoré sú zložené 
z drevených drobných častíc, kde spojivo 
tvoria formaldehydové živice alebo živice 
s izokyanátmi. Sú síce povrchovo uprave-
né dyhami, fóliou, či melamínom, ale uvoľ-
ňovanie formaldehydových výparov trvá 
celé roky, či desaťročia. Tie sa dostanú 
do prostredia cez vyvŕtané otvory, hrany, 
rohy apod. Pre používanie formaldehydu 
sú smernice, ktoré strážia hodnotu uvoľ-
ňujúceho formaldehydu. 

Je to zhruba 0,1 mg na 1 m3 vzduchu. 
V každom prípade je vhodné miestnosť 
s takými výrobkami udržiavať pri nižšej 
teplote, dobre vetranú a je lepšie, ak je 
v miestnosti väčší objem vzduchu. Lepšie 
ako drevotrieskové dosky sú drevotries-
kové panely, ktoré sú spájané cementom  
alebo  drevotrieskové platne bezformalde-
hydové, ktoré sú spájané lepmi s izoky-
anátmi. Tieto izokyanátové výpary môžu 
pôsobiť na pľúca a spôsobiť napr. alergiu.
K zdravotne neškodným materiálom patria 
napr. drevocementové dosky, vyrábané 
z dreva a cementu bez škodlivých prísad. 
Tieto dosky svojimi vlastnosťami veľmi vý-
razne  prispievajú k zdravému prostrediu.

Povrchové úpravy v interiéri
Aj povrchové úpravy stien a stropov (o- 
mietky, obklady, stierky) musia byť toxic-
ky neškodné a z hľadiska príjemnej vnú-
tornej klímy by mali umožňovať prechod 
vodných pár. Rovnako je dôležité, aby 

odolávali plesniam. Pre omietkové zmesi, 
malty a potery platí napr. smernica, ktorá 
udáva povolený obsah chrómu na kg vý-
robku, aby výrobok nebol zdraviu škodli-
vý. Bežne používané omietkové zmesi sú 
zdravotne neškodné. Pri umeloživičných 
omietkach, ktoré sú mierne parotesné, 
dochádza k uvoľňovaniu škodlivých látok 
napr. zo zmäkčovadiel apod., takže by sa 
nemali aplikovať vo vnútornom priestore. 
Čo sa týka farieb, umeloživičné disperzné 
farby sa riedia vodou a tak sa považujú 
za zdraviu neškodné. Dnes je už na trhu 
dostať umeloživičné disperzie bez obsahu 
rozpúšťadiel a plastov.

Pri tapetách sú po tejto stránke najhoršie 
tapety zo syntetických fólií (PVC, viny-
lu, polyesteru). Z takýchto tapiet sa ešte 
krátky čas po výrobe  uvoľňujú výpary 
jedovatého vinylchloridu a zmäkčovadiel. 
Papierové tapety tiež nemusia byť celkom 
nevinné, lebo sa do nich často pridávajú 
umelé živice s obsahom formaldehydu 
kvôli odolnosti tapety voči pretrhnutiu. 
Dnes existujú aj tzv. antitoxické účinné 
materiály, ktoré zachytávajú a viažu škod-
liviny zo vzduchu.

Záver
V súčasnom období v stavebníctve neu-
stále pribúda  používanie nových materi-
álov. Pritom však pozorujeme aj evidentný 
trend  návratu k prírodným stavebným ma-
teriálom. Dnes sa posudzujú aj z ekologic-
kého hľadiska, to značí, mali by byť nená-
ročné na výrobu po energetickej stránke, 
zdravotne nezávadné a recyklovateľné, 
teda pri ich likvidácii nemá vznikať ne-
bezpečný odpad. Prírodné materiály sú 
označované aj ako priateľské stavebné 
materiály, tzv. živé organické materiály, 
ktoré ostávajú rovnakými od suroviny až 
po finálny stavebný produkt.

Ing. arch. Katarína Kujanová, PhD.
Ústav architektúry obytných a občianskych budov, FA 
STU, Bratislava
Foto: archív autora, firiem a redakcie



18

Využitie  technického
konope v  stavebníctve 

V stavebníctve sa obzvlášť kladú nároky 
na nízku spotrebu energií a hľadajú sa  
možnosti použitia výrobkov s minimálnymi 
energetickými vstupmi do výroby a záro-

veň po skončení ich životnosti, ktoré 
budú bezodpadové a v prírode ľa-
hko rozložiteľné. Takúto možnosť 
a veľký rozsah využitia nám dáva 
práve technické konope. Ide pri 
tom o jednu najstaršiu z rastlín 

na zemi. 

Základom konopných pro-
duktov sú tri suroviny: vlákno, 
semeno a pazderie (drevitá 

časť konopnej stonky). V mi-
nulosti sa konope používalo 

najmä na výrobu oblečenia a pa-
piera. Súčasné využitie má široký 

rozsah od predmetov dennej spo-
treby, ako sú potravinové doplnky, 
kozmetika, textil, obalové materiály, 
farby, laky v stavebníctve na výrobu 
izolačných materiálov, drevotriesko-

vých dosiek, v energetike na výrobu 

palív až po priemyselné využitie v auto-
mobilovom a leteckom priemysle.

Výhodou produktov je, že sú šetrné k ži-
votnému prostrediu - sú bezodpadové, 
dobre sa rozkladajú  v prírode, sú recyklo-
vateľné a sú  dostupné podľa miesta, kde 
sú pestované.

Základné rozdelenie konope
Poznáme tri základné druhy konope: 
konope siate, konope indické a kono-
pe plané. Pre technické využitie je jedno-
značne využiteľné konope siate, ktoré má 
veľmi nízky až nulový obsah psychoak-
tívnych látok tzv. THC. U konope siateho 
rozoznávame tri formy: konope severné, 
južné a prechodné. Ako vhodné pre pes-
tovanie a technické využitie sú najmä 
južné a prechodné konope, ktoré majú 
dobrý výnos vlákien a semien.

Pestovanie v našich podmienkach bolo 
donedávna limitované najmä legislatí-
vou, ktorá bola ovplyvnená negatívne 

Súčasné trendy a výzvy, ktoré sú kladené na výrobu a priemysel vo všeobec-
nosti smerujú k úsporám energie a využívaniu obnoviteľných zdrojov, ako aj 
k používaniu technológií, ktoré sú šetrné k prírodnému prostrediu.

1

2
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naj- mä tým, že konope sa na verejnos-
ti spájalo s používaním omamných látok. 
Legislatívne prekážky prakticky neumož-
ňovali efektívne pestovanie tejto komodi-
ty, nakoľko bolo naviazané na množstvo  
byrokratických bariér.

V súčasnosti pestovanie konope v našich 
podmienkach podlieha ohlasovacej po-
vinnosti veľkosti osiatych plôch a môžu 
sa pestovať len druhy bezpečnej odrody 
z katalógu EU.

Využite v stavebníctve 
Konope sa v stavebníctve využíva najmä 
na výrobu tepelných a akustických izolač-
ných materiálov.

Výhody
Výhodami izolačných materiálov z konope 
sú nižšie výrobné náklady oproti izoláciam 
na báze minerálnych alebo sklených vlá-
kien, izolácie naviac nedráždia pľúca ani 
pokožku. Izolácie z konope neobsahujú 
žiadne látky škodlivé životnému prostre-
diu  sú plne  recyklovateľné, hodia sa na 
izolácie striech, podláh, fasád. Majú dob-
ré difúzne vlastnosti. Umožňujú prestup 
vlhkosti konštrukciou, čo zabezpečuje pri 
správnom návrhu konštrukcie zdravú  klí-
mu v miestnostiach. Konope neobsahuje 
žiadne bielkoviny takže izolácie sú bez-
pečné proti napadnutiu škodcami a nepod-
liehajú hnilobe. Pre zvýšenie ohňovzdor-
nosti sa do izolácii pridávajú tzv. retardéry 
vo forme solí, ako je uhličitan sodný alebo 
jedlá sóda. Izolácie majú pre zvýšenú pó-
rovitosť konopného vlákna veľmi dobré 
akustické vlastnosti. Stavebnotechnické  
vlastnosti zodpovedajú vlastnostiam bež-
ne používaných izolačných materiálov. 

Izolačné vlastnosti dosiek z konopných 
vlákien sa pohybujú v rozsahu hodnôt 
od 0,035 – 0,050 W.m-1.K-1 v závislosti 
na objemovej hmotnosti izolácie. Faktor 
difúzneho odporu je v rozsahu 1-2 v zá-
vislosti na objemovej hmotnosti. Trieda 
horľavosti je „E“.

Tabuľka porovnania technických vlastností jednotlivých 
izolačných materiálov

1 izolačné dosky,

2  izolačné rohože,

3  izolovanie stien je podobné ako pri iných druhoch  
 izolácií, 

4 izolovanie stropu,

3

4



Ďalšou výhodou konopných izolácii je 
schopnosť viazať vodu a znovu ju odpariť 
pri suchom stave, čím chráni najmä dreve-
né podlahy a okná proti výkyvom vlhkosti.
Pri spracovaní izolácii je bezprašné a čis-
té prostredie, kde nedochádza k uvoľňo-
vaniu drobných častíc ako pri iných mate-
riáloch a tým k dráždeniu organizmu.

Typy konopných izolačných materiálov
Tepelnoizolačné výrobky z konope sa vy-
rábajú vo forme izolačných rohoží, dosiek, 
izolačnej vlny, tesniacich kúdelí a konop-
ného pazderia ako zásypového izolačné-
ho materiálu.

Izolačné rohože alebo role sú vhodné 
na izolácie striech podláh a stien. Dosky 
možno použiť v interiéri aj v exteriéri kon-
štrukcií. Vyrábajú sa v hrúbkach od 20 do 
200 mm s objemovou hmotnosťou od 30 
do 100 kg/m2.

Izolačná vlna sa používa ako zásypový 
materiál medzi trámy a dutiny.

Konopný filc  sa využíva ako zvuková 
izolácia do plávajúcich podláh, vyrába  sa 
hrúbkach od 3 do 10 mm v roliach alebo 
ako pásky.

Konopná kúdeľ sa používa ako tesniaci 
materiál medzi prestupmi trámov, stien, 
okolo okien a dverí. 

Dalšie využitie
Ďalšie využitie konope v stavebníctve 
predstavuje konopné pazderie, ktoré sa 
používa ako prímes do anorganických po-
jív na výrobu cemento-konopných tvárnic, 
ďalej do vnútorných a vonkajších omietok,  
ale aj ako náhrada betónu, ktorý je rov-
nako pevný ako betón, je však pružnejší 
a lepšie odoláva poveternostným vply-
vom.

20

5

5 delenie izolačných dosiek je veľmi jednoduché
 materiálu je jednoduché, 

6   izolácia strechy vonkajšia, 

7   izolácia strechy vnútorná,

8 príklad vonkajšej izolácie stien domčeka  
 v Čechách,

9  prvá stavba rodiného domu s konopnou izolá- 
 ciou na Slovensku, 

10 jeden z relizovaných projektov s konopnou izolá- 
 ciou  v Čechách. 

6
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Tvárnice sa využívajú ako stratené deb-
nenie pre výplňový betón. Z tvárnic mož-
no postaviť rodinné domy, nízkoenerge-
tické  domy, prípadne stavby občianskej 
vybavenosti.

Využitie konope v energetike môže mať 
priamy vplyv na prevádzkové náklady 
stavieb spojené s vykurovaním. Konope 
možno využiť ako biopalivo, ktoré je vý-
hrevnejšie ako drevené alebo hnedé uh-
lie. Výhrevnosť konope dosahuje až 18 
MJ.kg-1, hnedé uhlie  má 16-17 MJ.kg-1. 

Ďalšou možnosťou je výroba etylénové-
ho paliva z celulózy obsiahnutej v dreni  
a olejov používaných na varenie, vykuro-
vanie a podobne. Tu však treba ekono-
micky zvážiť a uprednostniť materiálové 
zhodnotenie konope pred jeho energe-
tickým využitím, pokiaľ sú na trhu aj iné 
možnosti (biomasa a podobne).

Dnes, keď sa zdá, že sú už investičné 
možnosti vyčerpané alebo značne ob-
medzené, práve využitie technického ko-
nope môže byť tým správnym impulzom, 

ale aj trendom na najbližie roky, k využitu 
prírodnej suroviny na výrobu cenovo do-
stupných a zároveň ekologických materiá-
lov  využívaných v širokom priemyselnom 
odvetví .     
               
Ing.Peter Mesároš
Foto: IZOLACE KONOPÍ CZ, SlovaCanna, s.r.o.,
sxc.hu a archív redakcie
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V štátoch EU pripadá na sektor budov na bývanie a na nevýrobné nebytové 
budovy (terciálny sektor) viac ako 40 percent celkovej spotreby energie. Na 
Slovensku sú obytné budovy a terciálny sektor so spotrebou 39,2 percent po 
priemysle druhým najväčším konzumentom energií. Predstavujú teda aj veľký 
potenciál na úsporu energií. Žiadny iný sektor nemá taký možný potenciál 
úspor.

Tepelná ochrana 
pre nízkoenergetické budovy
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V priemyselne vyspelých krajinách je vy-
kurovanie a chladenie budov najväčším 
spotrebičom energií, pričom je založené 
väčšinou na používaní fosílnych palív. 
Tých 40 % spotreby energií v budovách 
v EU znamená, že budovy prispievajú 
emisiami ku skleníkovému efektu atmos- 
féry dokonca viac ako doprava (~31 %) a 
priemysel (~28 %). Budovy sú teda naj- 
väčším konzumentom energií a zároveň 
najväčším zdrojom znečistenia oxidom 
uhličitým. Teda existujúci fond budov sa 
nedá obísť pri úvahách o možnom znižo-
vaní energetickej náročnosti. 

Jednou z najväčších možností v snahe 
po uchovaní energie v budovách je zní-
ženie tepelných strát cez obvodové kon-
štrukcie (steny, strechy a okná) zlepšením 
ich tepelnotechnických vlastností. Takéto 
opatrenia sú vhodné a účinné pre nové 
budovy aj pre existujúci fond budov. Iným 
aspektom je stav vnútorného prostredia 
budov. Veľmi jednoducho povedané pre 
zdravú vnútornú klímu musí mať budova 
výbornú tepelnú ochranu, dobré vetranie 
a musí byť bezpečná z hľadiska vlhkosti. 
Aby sa to dalo dosiahnuť a preukázať, na 
to sú potrebné návrhové metódy a kritéria 
hodnotenia.

Tepelná ochrana budov v právnych a tech-
nických predpisoch

Navrhovanie budov nie je proces, pri kto-
rom tepelná ochrana budovy a potreba 
energie na prevádzku stojí zvyčajne na 
prvom mieste. Zároveň je potrebné pove-
dať, že požiadavky na energetickú úspor-
nosť založené na tepelnej ochrane kon-
štrukcií majú pri navrhovaní budov stále 
väčšiu váhu. U nás aj vo všetkých okoli-
tých krajinách existujú normatívne limity 
potreby tepla na vykurovanie budov. Vo 
viacerých krajinách existuje pomerne sil-
ná tendencia navrhovať budovy s výraz-
ne nižšou potrebou energie, v porovnaní 
so štátom určenými limitmi, a túto úroveň 
znázorňovať, povedzme, v energetických 
triedach A až G, ako je to pri výrobkoch 
bielej techniky.

Potrebné funkčné požiadavky, vlastnosti 
prostredia a stavebných výrobkov, ako aj 
potrebné výpočtové metódy, sú stanovené 
v revidovanej STN 73 0540: 2002 [1]. Kri-
tériá na navrhovanie a posudzovanie sú  
v STN 73 0540-2 formulované takto:

-  kritérium minimálnych tepelnoizo- 
 lačných vlastností stavebnej konštrukcie  
 (maximálnej hodnoty súčiniteľa pre 
 chodu tepla U, resp. minimálnej hodnoty  
 tepelného odporu),
- kritérium výmeny vzduchu (minimálnej  
 priemernej výmeny vzduchu v miest 
 nosti),

-  hygienické kritérium (minimálnej teploty  
 vnútorného povrchu),
- energetické kritérium (maximálnej 
 mernej potreby tepla na vykurovanie).

Tieto štyri kritériá na navrhovanie a posu- 
dzovanie stavebných konštrukcií sú takto 
podľa  § 21 ods. 3 vyhlášky č. 532/2002 
Z. z. tými „ustanovenými požiadavkami na 
tepelnotechnické vlastnosti stavebnej kon-
štrukcie, hygienické podmienky a výmenu 
vzduchu v miestnosti“, ktoré sú záväzné  
a musia sa pri navrhovaní a uskutočňo-
vaní stavieb dodržať. Súčasťou projekto-
vej dokumentácie projektu na stavebné 
povolenie by mal byť tepelnotechnický 
posudok v ktorom sa preukážu vlastnosti 
tepelnej ochrany  budovy.

Požiadavky tepelnej ochrany budov

K dnešným hodnotám tepelnoizolačných 
vlastností stavebných konštrukcií podľa 
tab. 1 a energetickým požiadavkám na 
potrebu tepla na vykurovanie (obr. 1) sa 
došlo zložitým vývojom od hodnôt tepel-
ného odporu steny z plných pálených te-
hál hrúbky 450 mm R  0,55 m2.K/W a jej 
tehelných ekvivalentov. Pri vonkajších ste-
nách ide takmer o šesťnásobné zvýšenie 
tepelného odporu.

Vývoj požiadaviek na tepelnoizolačné 
vlastnosti stien a vonkajších okien zná-
zorňuje obr. 3. Hodnota súčiniteľa precho-
du tepla okien 3,7 W/(m2.K) sa v minulosti  
neuplatňovala v bytovej výstavbe. V na-
šich klimatických podmienkach sa stal 
štandardom systém zasklievania na báze 
dvoch čírych skiel, čo sa kvantifikuje hod-
notou 2,9 W/(m2.K).

Tab. 1 Požiadavky na tepelnoizolačné vlastnosti konštruk-

cií v STN 73 0540-2: 2002

Obr. 1 Normalizované hodnoty potreby tepla na vykurova-

nie v STN 73 0540-2

Obr. 2 Vývoj požiadaviek na U-hodnotu stien a okien

Transparentná konštrukcia pri tepelnej 
ochrane budovy spôsobuje kvantitatív-
ne najväčšie hustoty tepelných tokov  
v zimnom období a v letnom období sa 
môže stať hlavným zdrojom neželaných 
a nadmerných tepelných ziskov. Dneš-
né pokrokové technológie nových trans-
parentných konštrukcií a prvkov zmenili 
stavebnofyzikálne vlastnosti výrazným 
spôsobom. Dlhé roky prakticky nemenné 
vlastnosti transparentných konštrukcií na-
dobudli progresívne optické a energetické 
parametre. Transparentné konštrukcie sa 
stáva architektonickým komponentom, 
ktorý sa nemohol v takejto kvalite použí-
vať v minulosti. Pokrokové technológie  
a inovácie umožnili umiestniť na trh výrob-
ky, ktoré majú zvyčajne:

-  nízkoemisné a selektívne zasklenia
- dvoj- a viacnásobné izolačné  zasklenia 
-  plynové výplne inertnými plynmi
- dištančné profily zasklení s kovovým  
 rámikom alebo s „teplým okrajom“
- tepelnotechnicky inovované rámové  
 konštrukcie
- zasklenia na reguláciu priepustnosti sl- 
 nečného žiarenia
- inovované materiály na tesnenie škár
- vetranie pomocou samoregulačných  
 klapiek, vetracích štrbín

Vlastnosti pokrokových transparent-
ných konštrukcií podstatne zmiernili roz- 
diel v tepelnoizolačnej schopnosti plnej 
a transparentnej časti obvodovej steny. 
Paradoxne, najslabším článkom obvodo-
vého plášťa sa stáva rámová konštrukcia 
okna, ktorá má formálne v typických prí-
padoch najvyššie hodnoty súčiniteľa pre-
chodu tepla.

Faktor ΣAi / Vb  (1/m)

E
1N

 (k
W

h/
m

3 )

0,3 1,0

25,0

46,5

35,7

17,9

obnova

nové

Faktor ΣAi / Vb  (1/m)

E
2N

 (k
W

h/
m

3 )

0,3 1,0

70

130

100

50

obnova

nové



24

Ukazovateľom tepelnej ochrany v systéme 
konštrukcií budovy je potreba tepla na vy-
kurovanie. Zahŕňa vlastnosti všetkých kon-
štrukcií na teplovýmennom obale budovy 
a rešpektuje aj tepelné zisky, ktoré môžu 
znižovať nároky na potrebný vykurovací 
výkon. Určuje sa z  bilancie tepelných strát 
a ziskov. V našich klimatických podmien-
kach prevládajú v tepelnej bilancii tepelné 
straty. Na splnenie energetického kritéria 
v STN 73 0540-2 sa odporúča minimalizo-
vať tepelnú stratu budovy. Aby budova vy-
hovela požiadavke na špecifickú potrebu
tepla na vykurovanie podľa obr. 2, odporú-

ča sa, aby merná tepelná strata bola v zá-
vislosti od faktora tvaru budovy a pre bu-
dovy nové a obnovované bola maximálne: 

15 až 20 W/m3 pre nové budovy, 

22 až 28 W/m3 pre obnovované budovy.

Za nízkoenergetické domy sa v súčasnos-
ti pokladajú také, v ktorých je ročná potre-
ba energie na vykurovanie nižšia ako 50 
kWh/m2. Nízkoenergetické domy sa dajú 
rozdeliť na podskupiny s ročnou potrebou 
energie na vykurovanie spravidla 30 až 50 

kWh/m2 (napr. domy s označením MINER-
GIE [6]), tzv. pasívne domy s potrebou 15 
kWh/(m2.rok) a domy s nulovou bilančnou 
potrebou energie na vykurovanie („kvázi-
nulové“ domy). Pre porovnanie priemerná 
hodnota spotreby energie na vykurovanie 
existujúcich bytových domov [7] na Slo-
vensku je 115 kWh/m2 a priemerná spo-
treba tepla na prípravu teplej vody je 50 
kWh/m2.

Záver

Existujúce technické špecifikácie [1], exis-
tujúce právne predpisy [5]  spolu s novými 
právnymi predpismi, ktoré nadobudli plat-
nosť v poslednom období [3], [4] zavád-
zajú opatrenia na zlepšenie energetickej 
hospodárnosti existujúcich budov a navr-
hovanie nových budov s nízkou potrebou 
energie. Tepelná ochrana budov je prvým 
krokom na dosiahnutie vyššej energetickej 
hospodárnosti. Hodnotenie energetickej 
hospodárnosti však zahŕňa aj vlastnosti in-
štalovaných zariadení techniky prostredia 
a tým sa aj doteraz používané ukazovate-
le (potreba tepla na vykurovanie) rozširujú 
na indikátory energetickej hospodárnosti  
ako sú dodaná energia, primárna energia 
a emisie oxidu uhličitého. Tieto ukazova-
tele energetickej hospodárnosti ovplyv-
ňuje nielen tepelná ochrana budovy a za- 
riadenia techniky prostredia, ale aj súbor 
použitých energetických médií.

Prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD.
Foto: archív redakcie a firiem
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Betón je zaslúžene najpoužívanejším stavebným materiálom na svete. Vďaka 
svojej konštruktívnej všestrannosti, jednoduchej stavebnej technike a takmer 
neobmedzeným možnostiam foriem a tvarov je bezpochyby stavebným mate-
riálom, ktorý je predurčený na úspech.

Betón
neprávom zaznávaný 
materiál budúcnosti

3
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Na našom území sa stal betón v minu-
losti neprávom trochu zaznávaným mate-  
riálom. Dôvodom bola masová výstavba 
betónových blokov – panelákov, ktorých 
kvalita nie vždy súhlasila s požiadavkami 
na príjemné bývanie.

Minulosť s príchuťou moderny
Betón, alebo povedzme jeho zjednodu-
šenú podobu, využívali už v antike Rima-
nia. Takmer všetky rímske slávne stavby 
– chrámy, mosty či akvadukty, boli po-
stavené z umelého kameňa na princípe 
dnešného betónu a sú hrdým dôkazom, že 
spojenie architektúry s novými materálmi 
je nadčasové. Vedeli ste, že transportbe-
tón, teda v betonárni odborne namiešaný 
čerstvý betón, ktorý sa dopravuje priamo 
na stavbu, bol prvýkrát patentovaný v roku 

1903 v nemeckom Hamburgu? Ale až od 
päťdesiatych rokov minulého storočia sa 
stali pojazdné domiešavače štandardnou 
výbavou všetkých betonární.

O krok vpred
Betón už dávno stratil imidž “sivej myši” 
– stavebného materiálu, ktorý je nutné čo 
najskôr ukryť. Vďaka inováciám vo výrobe 
sa stal betón jedným z najobľúbenejsích 
materiálov architektov i staviteľov. V tomto 
čísle vám prinášame dva rôzne pohľady 
na betón – betón ako základný stavebný 
material pre časti domu, ktoré sa pre-
krývajú a betón ako pohľadový stavebný 
materiál, ktorého samotná štruktúra a ľah- 
ká údržba predurčila na architektonický 
šperk stavby. Transportbetón vystužený 
oceľovými vláknami a farebný betón.

1 Pri stavbe letiska v Zurichu sa využil ako 
hlavný stavebný materiál betón. Architekti ne-
chali v priestore naplno vyniknúť betón v spojení 
s presvetlením priestorov vďaka veľkým plochám 
okien.

2 Nezakrytý pohľadový betón v kombinácii  
s kontrastnými materiálmi umožnil vytvoriť zaují-
mavé prvky modernej architektúry, ktorá pôsobí 
čisto a napriek tomu nie chladne.

3 Príklad detailu oceľových vláken použitých 
pri výrobe drátkobetónu – zahnutý tvar zabezpe-
čuje správne ukotvenie v betóne.
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Farebný betón
Farebný betón sme „objavili“ vďaka pre-
fabrikátom – betónovým strešným kry-
tinám, tvarovkám, prvkom záhradnej 
architektúry a pod. Zvyšujúca sa kvalita 
technológií a debnení viedla v posledných 
rokoch k využívaniu betónu ako estetické-
ho prvku aj pre veľké plochy stavieb v in-
teriéri i exteriéri. 

Farebný betón vzniká primiešaním fareb-
ných pigmentov do klasického betónu bez 
ovplyvnenia kvality betónu. Prakticky je 
možné vyrobiť farebné betóny všetkých 
pevnostní takmer pre všetky druhy pros- 
tredí.

Farebná škála betónov sa rozprestiera 
od žltej cez červenú, hnedú, zelenú až po 
čiernu – intenzita farby výsledného betónu 
závisí od množstva pridaného pigmentu 
a od tmavosti pôvodného betónu. Najvyš-
šiu intenzitu dosahujú pigmenty pri použití 
bieleho cementu, avšak použitím pigmen-
tov pri sivých cementoch sa dosiahne 
efekt živosti materiálu – tak, ako je to aj 
v referenčných stavbách v tomto článku.

Homogénnosť výslednej farby
Aj keď jemné rozdiely vo farebnosti umož-
ňujú docieliť živosť betónovej plochy, je pri 
pohľadovom betóne mimoriadne dôležité 
dodržať presné dávkovanie pigmentov. 

“Vďaka moderným dávkovacím techno-
lógiám a stálofarebným pigmentom vie-
me namiešať rôzne odtiene farieb tak, 
aby výsledný betón dosiahol homogénnu  
a stálu farebnosť betónovej plochy“, ho-
vorí technológ výroby betónu firmy Holcim
Ľubica Pišťanská a dodáva, že následná 
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4 Vďaka farbe prepojená minulosť so súčasnos-
ťou – diaľničný most Arsta vo Švédsku harmonicky 
zjednotil konštrukcie už nevyhovujúceho pôvodného 
kamenného a oceľového mosta s okolitou krajinou. 
Na konštrukciu mosta bolo použitých 23 000 m3 fa-
rebného betónu a 6 000 m3 betónu bez pigmentov. 

5  Dokonalé splynutie farby a architektúry v púšti  
Atacama v nadmorskej výške 2 600 m – Hotel  a ob-
servatórium v Cerro Paranal slúži vedcom z European 
Southern Observatory pri študijných pobytoch v Čile 
a je zároveň symbiotickou súčasťou slnkom spálenej 
krajiny s výhľadom smerom k Pacifiku. Termostatické
vlastnosti mohutnej betónovej konštrukcie z farebné-
ho betónu pomáhajú eliminovať extrémne teplotné  
rozdiely počas dňa v porovnaní s nocou.  

6  Farebný betón je možné využiť aj pre zdanlivo 
nezaujívavé konštrukcie - chodník z červeného betó-
nu v mestskom parku v Nitre slúži chodcom, cyklistom  
i inline korčuliarom.

7,8  Drátkobetón nahrádza zložitú manipuláciu  
s kari rohožami a zabezpečuje rovnomerné vystuže-
nie betónovej dosky aj v kritických rohoch konštrukcie.  
Vystužený betón sa na stavbe naleje priamo z do-
miešavača do debnenia bez potreby použitia dodato-
čnej výstuže.



starostlivosť o betónovú plochu má dopad 
na kvalitu betónu a farebnú stálosť pre-
dovšetkým v exteriéri. Impregnácia hoto-
vého betónového povrchu ošetrujúcimi 
nástrekmi zabraňuje vzniku vodných fľa-
kov a šmúh a zabraňuje napr. vsakovaniu 
dažďovej vody – voda zostáva v drobných 
kvapôčkach na povrchu. 

Drátkobetón – transportbetón vy-
stužený oceľovými vláknami
Už niekoľko rokov sa najmä v štátoch 
Beneluxu a vo Švajčiarsku používa pri 
výstavbe rodinných domov drátkobetón 
- betón s pridanými oceľovými vláknami 
priamo vo výrobe. Používa sa pri realizá-
cii základových dosiek, základových pá-
sov, pivničných stien, betónových poterov  
a podláh rodinných domov, ale aj škôl či 
kancelárskych budov. Švajčiari a obyva-
telia Beneluxu používajú Steelpact pre-
dovšetkým preto, lebo šetrí čas i náklady 
a znižuje riziko úrazov pri betónovaní.

Presnosť vystuženia a úspora času
Na Slovensku sa betón s pridanými oceľo-
vými vláknami používa už niekoľko rokov 
najmä pri výstavbe priemyselných podláh. 
Dôvodom pre jeho použitie je zlepšenie 
mechanicko-fyzikálnych vlastností za-
tvrdnutého betónu a úspora času, práce  
a vďaka tomu aj nákladov na stavbu.

Výrobcovia sa s osvedčeným riešením ko-
nečne zamerali aj na menších staviteľov 
v „rodinnej“ výstavbe upravením receptúr. 
Vďaka tomu môže individuálny staviteľ 
využívať rovnaké výhody ako väčší stavi-
telia:

1.staviteľ šetrí čas, ktorý je potrebný na 
dovoz oceľových rohoží (tzv. kari rohoží), 
ich narezanie, pozváranie a upevnenie do 
konštrukcie
2.rovnomerné rozloženie výstuže bez po-
treby stavebného dozoru v celom objeme 
konštrukcie, a to aj v kritických rohoch 
konštrukcie (problém pri vystužení kari 
rohožami)
3.zvyšuje sa bezpečnosť pri práci na stav-
be a znižuje riziko úrazov.

Betón je stavebným materiálom s veľkým 
potenciálom. Časy neforemných a ano-
nymných panelových stavieb sú nenávrat-
ne preč - pri súčasným možnostiach a rôz-
nych receptúrach je veľký predpoklad, že 
sa betón stane na Slovensku opäť obľú-
beným stavebným materiálom, rovnako 
ako v krajinách západnej Európy.

Redakcia v spolpráci so spoločnosťou Holcim
Foto: Holcim,  Lanxess
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18 rokov na trhu
18 rokov pre Vás!



Vysokotlakový, vysoko rýchlostný či 
vysoko energetický vodný lúč (ako je 
v praxi veľakrát nazývaný) pôsobia-
ci statickou silou na konštrukciu patrí 
k rýchlym, šetrným, a najekologickejším 
pracovným nástrojom na odstraňovanie 
poškodeného betónu, starých náterov, 
omietok, nečistôt, povlakov a pod. Jeho 
využitie a praktické aplikácie dokazujú 
vysokú efektívnosť vykonávaných prác.

Najdôležitejšie  požiadavky  na  kvalitu  
čisteného povrchu betónu sú nasledov-
né:

- homogénny pevný podklad s vysokou 
odolnosťou voči oteru [1],

- poškodený betón vplyvom mrazu, ko-
rózie  armatúr a preťaženia je odstraňo-
vaný,

- taktiež skarbonizovaný a chloridom 
nasýtený (zamorený) betón je úplne  od-
straňovaný tak, aby ani neskôr vo vnútri 
betónu nedochádzalo ku korozívnemu   
rozrušovaniu,

- armatúry musia byť po celom obvode 
uvoľnené a očistené od korózie, t.j. "ob-
nažené",

- povrch betónu musí byť dostatočne 
zdrsnený, aby sa dosiahlo kvalitné spo-
jenie   starej a novej vrstvy betónu.

Vysokotlakový vodný lúč je špeciálna, tzv. nekonvenčná 
technológia obrábania materiálov. Technológia vodného 
lúča je v poslednom období tak široko spektrálnou  
s množstvom aplikácií, že použitie termínu ”obrábanie” 
vodným lúčom vystihuje podstatu tejto technológie.  
V zahraničí je podľa normy ISO pomenovaná ako WATER 
JET MACHINING (WJM), čiže obrábanie vodným 
lúčom.

Čistenie fasád 

1 Konštrukcia mobilného zariadenia  
     JET POWER 2800 bar 
2 Pracovník pri práci 
3 Príklad čistenia fasády Bratislavského hradu               
      vysokotlakovým vodným lúčom  
4 Príklad čistenia historickej tehlovej klemby  
     vysokotlakovým vodným lúčom 
 

1
2
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a interiérov historických budov 
vodným lúčom



Všetky tieto požiadavky na kvalitu pod-
kladu je možno s výhodou dosiahnuť 
technológiou vysokotlakového vodného 
lúča. Okrem toho vodný lúč má v po-
rovnaní s "konkurenčnými metódami" 
ako napr. čistenie plameňom, čistenie 
dusíkom, pieskovanie, mechanické od-
straňovanie oškrabávaním, frézovaním 
alebo dlátom, nasledovné prednosti [2]:

- odstraňovanie sa uskutočňuje bez dy-
namického, termického a chemického   
zaťaženia čistenej plochy,

- nedochádza k vzniku prasklín a trhlín v 
základnom materiáli,

- nedochádza k mechanickému poško-
dzovaniu povrchu,

- nedochádza k poškodeniu obnaženej 
armatúry,

- nedochádza k vzniku prachu, a tým  
zaťažovaniu životného a pracovné-
ho  prostredia (najmä pri jedovatých a 
karcinogénnych materiáloch alebo inak  
kontaminovaných materiáloch).

Podľa požiadaviek a technického zada-
nia musia byť technologické parametre 
vodného lúča ako tlak, množstvo vody, 

druh a počet trysiek, rýchlosť posuvu 
trysky či jej otáčky správne zvolené. 
Praktické skúsenosti a výsledky vý-
skumu odstraňovania náterov (na báze 
minerálov a živíc) a betónu sú k dispo-
zícii. Predpokladom pre hospodárne 
nasadenie technológie vodného lúča 
je tiež poznanie mechanizmu rozrušo-
vania, resp. odstraňovania nežiaducich 
vrstiev materiálov. Praktické skúsenosti 
a závislosti technologických parametrov 
(pevnosti betónu a pod.) sú tiež k dis-
pozícii.

Na generovanie vysokotlakového vod-
ného lúča vyrába firma URACAPumpen-
fabrik zariadenia novej generácie JET 
Power 2800 (na mobilnom podvozku 
s pohonným dieselovým motorom), obr. 
1, ktoré sú vhodné najmä v stavebníctve 
na hydrodemoláciu a rezanie betónu, 
na odstraňovanie poškodených betó-
nov, omietok, starých aj nových farieb a 
náterov vrátane grafitov, hrdze, vymýva-
nie cementového mlieka, čistenie deb-
nenia, betonárok a pod. pri opravách, 
t.j. sanáciách betónových konštruk-
cií a pri realizovaní nových projektov. 

Technológia vysokotlakového  vodného  
lúča

Vysokotlakový vodný lúč (WJM techno-
lógia) je inteligentný pracovný nástroj  
vyznačujúci sa prirodzenou selekciou 
odstraňovaného materiálu. Vodný lúč je 
vysoko efektívna technológia bez dyna-
mických rázov a vplyvov na opracová-
vanú konštrukciu. Vodný lúč je rýchla a 
vo svojej podstate ekologická technoló-
gia. Čistiace médium – voda – je nehor-
ľavá, nespôsobuje explóziu, nie je kar-
cinogénna a je ekologicky nezávadná aj 

pre pracovnú obsluhu. Preto jej rozvoj a 
dynamika sú na jednom z prvých miest 
v oblasti prípravy a úpravy povrchov. 
V porovnaní s inými technológiami 
(pieskovanie, opaľovanie plameňom, 
čistenie oceľovou drvinou, čistenie 
technickou sódou alebo kryštalickým 
vápencom) je technológia vodného lúča 
jedinou nízkoodpadovou technológiou. 
Nevnáša do čistenia žiadne iné látky 
zaťažujúce životné či pracovné prostre-
die. 
Voda prúdiaca veľkou rýchlosťou je 
schopná okrem otryskania aj vyplavo-
vať či vymývať nečistoty (farby) aj z pó-
rov materiálu. Tým sa dosiahne efekt 
neporušenia vlastností prírodných ma-
teriálov, čo je veľké plus pre technológiu 
WJM [1].        
Veľkosť pracovného tlaku (súčasný 
svetový max. štandard je 320 MPa) 
vďaka pohonným dieselovým motorom 
s veľkými výkonmi je možno jednodu-
cho regulovať a nastaviť tak, aby úber 
materiálu bol taký, aký požadujeme, t.j. 
aby odstránil nečistoty aj z pórov a zá-
roveň nepoškodil podkladný materiál, 
napr. už uvedený travertín a pod. 

Záver

Všeobecne je známe, že statické pôso-
benie vodného lúča nevyvoláva v zá-
kladnom materiáli nežiaduce trhliny, t.j. 
pôsobí staticky, bez dynamických rázov, 
čím technológia vodného lúča získava 
neoceniteľné prednosti pred inými tech-
nológiami na čistenie a úpravu povrchu 
betónu a iných technických a prírod-
ných materiálov. Najmä pri historických 
a obytných budovách sú vibrácie veľmi 
škodlivým faktorom poškodzujúcim sa-
motnú konštrukciu, napr. jej statiku. Tre-
ba povedať, že sa veľakrát ide o prácu 
v intraviláne miest, kde ekológia najmä 
prašnosť z použitých neodborných po-
stupov znižujú kvalitu životného, ale aj 
pracovného prostredia, napr. pri piesko-
vaní fasád trpí okolie a obsluha je vysta-
vená silikóze. 

Preto treba využívať také technológie, 
ktoré svojou podstatou a princípom ne-
zaťažujú životné či pracovné prostredie. 
A medzi ne bezpochyby patrí bezodpa-
dová, bezrázová, ekologická a navyše 
aj efektívna a vysokouniverzálna tech-
nológia vodného lúča.

Ing. Zdenko KRAJNÝ, PhD. 
Slovenská technická univerzita, Strojnícka 
fakulta, Katedra výrobnej techniky 
Foto: Aquaclean, sxc.hu
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Na stavebný objekt pôsobí podzemná, 
atmosferická a prevádzková voda, takže 
ochrana proti vlhkosti predstavuje kom-
plexný systém riešení pri ochrane staveb-
ných objektov. 

Väčšina materiálov má pórovitú štruktúru 
a nasávanie vody a vlhkosti do hĺbky ma-
teriálu spojené so zmenami teplôt vedú  
k postupnej deštrukcii. Keramické mate- 
riály môžu obsahovať sírniky železa, lia-
dok a iné rozpustné látky, ktoré  sa pri zvý-
šenej vlhkosti chemicky rozkladajú. 

Oceľové konštrukcie pri priamom kontak-
te s vlhkosťou rýchlo korodujú a postupne 
strácajú pevnosť. Vlhkosť pôsobiaca na 
drevo, prípadne na obkladové materiály, 
spôsobí jeho rozklad a postupnú degra-
dáciu.

Hydroizolácie stavieb možno rozdeliť na 
izolácie podľa izolovanej časti objektu, 
druhu pôsobiacej vody a podľa použi-
tého hydroizolačného princípu.

Izolácie podľa druhu izolovanej časti 
objektu možno rozdeliť na izolácie vrchnej 
stavby t.j. strecha, obvodový plášť, bal-
kóny, terasy, hygienické zariadenia, a po-
dobne a na izolácie spodnej stavby, ktoré 
delíme na vodorovné a zvislé.

Podľa druhu pôsobiacej vody poznáme 
hydroizálcie proti  zemnej vlhkosti a hyd-
roizolácie proti podzemnej vode. 

Zemná vlhkosť pôsobí na konštrukcie 
hlavne kapilárnymi účinkami na zvislé 
časti stavby. Podzemná voda obsiahnutá 
v zemine môže pôsobiť na konštrukciu  
podľa výšky vodného stľpca  a druhu che-
mického zloženia. Na základe druhu pô-
sobenia navrhujeme izolácie: 

- izolácie proti beztlakovej vode (do 1 m  
 výšky vodného stĺpca),
- izolácie proti tlakovej podzemnej vode  
 (nad 1 m  výšky vodného stĺpca),
- izolácie proti agresívnej podzemnej  
 vode,

Hydroizolácie 
stavieb

Ochrana stavieb a stavebných konštrukcií proti vode a vlh-
kosti patrí medzi základné požiadavky na stavebné objekty. 
Správny návrh hydroizolačných materiálov má zásadný vplyv 
na celkovú životnosť konštrukcií, ich stavebno fyzikálne vlast-
nosti a môže zásadne ovplyvniť náklady na údržbu a opravy  
stavieb.
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- izolácie proti hladnej podzemnej vode  
 (tzv. mäkká voda).

Správnemu návrhu izolácie spodnej stavby 
by mal predchádzať geologický prieskum, 
ktorý by mal analyzovať maximálnu výš-
ku hladiny spodnej vody a jej chemické 
zloženie, ako aj vlastnosti zeminy, ako sú 
jej stlačiteľnosť zrnitosť a priepustnosť. 
Prípadné podcenenie pri návrhu izolácie 
môže mať za následok neskôr vysoké fi-
nančné náklady pri odstraňovaní násled-
kov porúch konštrukcií spôsobených  prie-
nikom vody.

Chrániť spodnú stavbu pred účinkami 
vody a vlhkosti môžeme priamou ochra-
nou, a to vytvorením vodotesných hydro-
izolačných konštrukcií .

Nepriama ochrana pozostáva v odvede-
ní vody od stavby, a to odvodnením dre-
nážami po obvode stavby, odvodnením 
základovej škáry, hydroizolačnými clona-
mi, prípadne ich kombináciou. Pri priamej 
ochrane stavby môžeme použiť izolova-
nie vlastným konštrukčným materiálom.

Môže to byť hlavne vodotesný betón, prí-
padne tvárnice, tesniace omietky, ktoré 
obsahujú vodotesné prísady. Takéto rieše-
nie sa používa pri izoláciách proti zemnej 
vlhkosti. Pri použití vodotesného betónu, 
ktorý má odolávať zvýšenému zaťaženiu 
účinkami vody  si realizácia vyžaduje vy-
soké nároky na dodržanie technologickej 
disciplíny a kvalitu používaných materiá-
lov.

Problémom takéhoto druhu izolácii sú  
pracovné škáry, prípadne dilatačné spo-
je. Ďalšou možnosťou izolácie je izolácia 
vzduchovou medzerou, ktorá sa používa 
pri izolácii proti zemnej vlhkosti ako doda-
točné riešenie hlavne pri rekonštrukciách 
objektov, kde dochádza dlhodobo k vlh-
nutiu  a uvedené riešenie predstavuje z fi-
nančného hľadiska najvhodnejší spôsob.  
Vzduchová medzera preruší vzlínavosť  
vody a systémom odvetrania sa vyparená 
vlhkosť odvádza  do vonkajšieho prostre-
dia.

Najčastejším spôsobom hydroizolácie 
spodnej stavby je vytvorenie hydroizolač-
nej sústavy. Hydroizolačné sústavy proti 
vode a zemnej vlhkosti sa skladajú z pod-
kladnej vrstvy, samotnej hydroizolácie 
a vrchnej vrstvy.

Hydroizolácia proti tlakovej vode má pod-
kladnú vrstvu, hydroizoláciu, ochrannú 
vrstvu a pevnú nepoddajnú konštrukciu.

Izolácia proti agresívnej vode má špeci-
fickú skladbu podľa druhu požadovanej 
ochrany.

1
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Na samotné hydroizolácie sa používajú 
asfaltové lepenky, fólie a povlaky so syn-
tetických živíc. 

Lepenky možno použiť najmä pri stav-
bách, ktoré nie sú vystavené vysokým na-
máhaním (do 0,01 Mpa) ako sú rodinné 
domy, prípadne jednoduchšie stavby. Pri 
stavbách, na ktoré sú kladené vyššie ná-
roky sa používajú izolačné fólie. Ich výho-
dou je, že sa môžu zaťažiť vyššími tlakmi 

až do 4 Mpa, sú pružnejšie a lepšie elimi-
nujú prípadné sadanie stavby. 

Fólie z PVC sú odolné proti kyselinám, 
soliam, tlakovým vodám s vysokou bez-
pečnosťou proti pretrhnutiu.

Povlaky zo syntetických živíc odoláva-
jú tlakom až do 40 Mpa a sú vhodné pri 
objektoch s vysokým namáhaním, veľ-
mi dobre sa uplatňujú aj pri sanáciach 
prasklín a trhlín najmä pri vodotesných 
betónoch a podobne.

Ako významnou sa pri izolácii stavieb 
javí jej nepriama ochrana. Vhodným spô-
sobom oddrenážovania stavby, prípad-
ne správnym tvarovaním terénu možno 
dosiahnuť vhodné hydrologické pomery 
okolo stavby a zabezpečenie trvalo nízkej 
hladiny vody. 

V praxi sa často stáva, že stavebná jama 
okolo spodnej stavby sa zasype nevhod-

nými materiálmi a zasypaná jama pôsobí 
ako „jímka“ na vodu, namiesto toho aby 
bola od stavby odvádzaná. V takomto prí-
pade ľahko môže nastať stav, hlavne pri 
topiacom sa snehu v kombinácii s daž-
ďom, že výška hladiny presiahne pôvodne 
projektovaný stav a dôjde k zatečeniu do 
konštrukcií.

V súčasnosti stavebný trh ponúka dosta-
točné množstvo rôznych hydroizolačných 
materiálov, ich použitiu by mala predchá-
dzať dôkladná a komplexná analýza a na-
vrhnutie projektantom stavby .  

Ing.Peter Mesároš
Foto: archív redakcie a firiem

1 SAMOLEPIACI TESNIACI PÁS od firmy HASOFT  
 - butylový tesniaci pás používaný v balkónovo systé- 
 me HASOFT na kotvenie a dilatácie balkónových  
 profilov

2 VNÚTORNÝ ROH PROFI od firmy HASOFT - rieše -
  nie izolácií a dilatácií medzi horizontálnymi a vertikál 
 nymi konštrukciami

3 TESNIACA FÓLIA PROFI od firmy HASOFT - izolácia 
 určená na prekrytie trhlín vzniknutých v podkladoch

4 TESNIACA FÓLIA PROFI od firmy HASOFT - apliká-  
 cia na stavbe
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Reynaers ako významný dodavateľ inova-
tívnych architektonických riešení, zaradil 
systém CP130 do svojej ponuky ako kom-
pletné riešenie, ktoré je plne kompatibilné 
aj so systémom CS68, čo sa týka profilov 
a doplnkového sortimentu. Táto ponuka 
zahŕňa posuvný system, zdvižno-posuvný 
a aj ekonomický jednoduchší „monorail“ 
systém vo verzii dvoj- a trojkoľajnicového 
prevedenia s plochým spodným prahom.
Pre spracovateľov je veľmi dôležitá kom-
patibilita systému CP130 a CS68, ktorá 
umožňuje ekonomicky využiť už existu-

júce CS 68 profily a príslušenstvo. Nový 
systém bol navrhovaný pre rýchlejšie 
spracovanie a osadenie. Výhodou pri tom-
to riešení je konštrukčná zhoda použitého 
krídla v posuvnej a zdvižno-posuvnej ver-
zii. Rámy a krídla možu byť skrutkované 
alebo spájané rohovníkmi.
    
Architekti uvítajú predovšetkým funkčnosť 
a dizajn výrobku CP130. Výrobok ponúka 
väčšie zasklievacie hĺbky skiel proti  sys-
tému TP110 z 37mm na 42mm alebo TLS 
110 z 30mm na 42mm a tým zaistí väčšiu 
škálu použitých typov skiel, vrátane bez-
pečnostných lepených skiel, zvýšením 
tuhosti rámov a akustickú nepriezvuč-
nosť. Táto dodatočná flexibilita umožnila 
z hľadiska dizajnu upriamiť pozornosť na 
ploché tvary línií a minimalizovať pohľado-
vú šírku, čo priamo reflektuje požiadavky 
súčasnej architektúry. Pre investorov je 
to spojenie elegatne ľahkých posuvov so 
zvýšením tepelnej izolácie a komfortu po-
užívania. 

Zosilnená izolácia

Zlepšené izolačné vlastnosti profilov (Uf) 
na hodnotu 2,78 W/m²K, s extra izoláto-

rom, je vhodné kombinovať s existujúcim 
CS 68 okenným profilom. Bez izolátora 
rámy dosahujú štandardné hodnoty v roz-
sahu do 2,90 W/m²K.

Reynaers predstavil ventilačný systém 
Ventalis v tomto roku, aplikoval jeho vyu-
žitie aj do systému CP130 a tým zabezpe-
čil vetrateľnosť priamou infiltráciou čistého 
vzduchu do priestoru so zachovaním opti-
málnych tepelných vlastností.

Široký rozsah a dizajn vonkajších profilov 
poskytujú mnohostranné možnosti funkč-
nosti. Možnosť použitia osadenia nízke-
ho prahu je dostupná v posuvnom ako 
aj zdvižno-posuvnom variante. V rámci 
ekonomickej verzie, plytký vonkajší rám 
posuvného systému je možné napojiť na 
systém CR120 /zimné záhrady/. Vonkajší 
rám zdvižno-posuvného systému ponúka 
veľmi estetické riešenie prahu a skrytého 
odvodnenia.

Variant zdvižno-posuvný poskytuje exce-
lentné tesniace vlastnosti odolnosti proti 
vzduchu/vetru/vode (AWW) aj vďaka vy-
lepšeniu stredového tesnenia. Pri kon-
štrukčných spojoch vonkajšieho rámu sa 
tak zabezpečila lepšia izolácia voči vode, 
k čomu prispeli aj nové tesnenia. Maximál-
ne zaťaženie krídla je 300kg, čo je viac 
o 100kg oproti systému TP110.

Bezkonkurenčný posuvný dverný systém 
CP 155 HI

Vsadené okenné a dverové výplne do fa-
sády sú bežným stavebným prvkom. V prí-
pade, že sú rozmery nadštandardné, pou-
žité rámové a krídlové profily musia byť so 
širšou pohľadovou šírkou a hĺbkou. Naj-
lepším rámovým systémom pre zasklenie 
až 63mm izolačného trojskla alebo pevnej 
výplne je CS 86 HI. Okná vyrobené tým-
to systémom nielen redukujú energetické 
náklady, ale aj vytvárajú ideálne a príjem-
né podmienky v budove. Tým pádom je 
interiérová časť  skla teplejšia, redukuje 
sa možná námraza a kondenzácia. Naj-
žiadanejšie sú francúzske okná, vchodové 

Kvalitný dizajn a funkčnosť 
Reynaers Aluminium vám predstavuje úplne nový posuvný systém CP130, 
ktorý nahradil doteraz dostupný systém TP110 a TLS110, s vačšími výhodami, 
ktoré zaručujú kvalitnejší dizajn a funkčnosť s pridaným komfortom a tepelný-
mi vlastnosťami.
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dvere bez nadsvetlíka, posuvné systémy 
cez celú šírku miestnosti. Napríklad sys-
tém posuvných dverí CP155 HI, umožňuje 
zaskliť až 400kg sklo. Vtedy je najlepšie 
uvažovať o elektrickom pohone otvárania, 
lebo nie každý človek je schopný ovládať 
posuv ručne. Oba systémy používajú naj-
efektívnejšie polyamidové podložky pod 
sklo a okolo celého rámiku skla, ktoré za-
bezpečujú 6-komorové prerušenie tepel-
ného mosta namiesto širokých zasklie-
vacích tesnení s náročnejšou montážou. 
Vyšli sme v ústrety nielen komfortu užíva-
teľa, ale aj spracovateľskej firme a mon-
tážnikom.

Zdvižno-posuvný systém CP 155 HI sa 
vyznačuje jedinečnými tepelno-izolačnými 
parametrami vďaka dodatočným tesne-
niam v krídle a polyamidovým tepelným 
mostom rámu. V rámci krídlového profilu,
ktorý je vybavený kovaním na uzamyka-
nie, koľajnicou a koliečkovým mecha-
nizmom, je dodatočné tesnenie po celom 
obvode krídla EPDM výstuhou. Hrúbka 
zasklenia až 52 mm izolačným sklom je 
limitovaná maximálnou váhou krídla 400 
kg. Systém, napriek veľkej váhe, je veľmi 
ľahko posuvný a ovládateľný vo variante 
aj s bezbarierovým prahom, ktorého rez je 
možné vidieť na obrázku. Pre architektov 
je veľmi dôlezitá subtilnosť rámov, ale ne-
smieme zabúdať na statiku, odolnosti voči 
poveternostným vplyvom, odolnosti voči 
vlámaniu, vodotesnosti a ľahkej údržbe 
pri dlhodobej životnosti. Pohľadové šírky 
profilov sú minimalizované, aby vyhovo-
vali hlavne teplotechnickým parametrom 
Uf od 2,19 W/m2K, nepriezvučnosti aj na 
Slovensku a statickej záťaži.Tieto systé-
my patria dlhodobo medzi najpredávanej-
šie na našom trhu. Pre ich lepšiu odolnosť 
voči oderu a bezúdržbovosť odporúčame 
práškovú  povrchovú úpravu s mikroštruk-
túrou COATEX s vodoodpudivými vlast-
nosťami v 30 RAL prevedeniach.

Dovoľujeme si vás informovať o našom 
novom produkte Ventalis, systéme pre 

prirodzenú ventiláciu vnútorných pries-
torov. Systém vychádza zo zvýšených 
nárokov na vetranie, spôsobených  vývo-
jom a používaním kvalitných  moderných 
stavebných materiálov a izolácií, ktoré 
zamedzujú prirodzenej výmene vzduchu. 
V dôsledku vzduchotesnosti súčasných 
stavených a izolačných materiálov vzras-
tá riziko vzniku kondenzu a koncentrácie 
vlhkosti umožňujúcej vznik a rast zdraviu 
škodlivých plesní.

Systém Ventalis zabezpečuje zdravú 
vnútornú klímu zásobovaním suchých 
priestorov vzduchom, odvodom vzduchu 
z vlhkých prevádzok a výmenou vzduchu 
v medzipriestoroch. Ventalis funguje na 
princípe samoregulačnej výmeny vzduchu 
na základe rozdielnych hodnôt atmosfe-
rického tlaku v interiéri a v exteriéri. Sys-
tém umožňuje nadimenzovanie vetracej 
štrbiny počtom použitých modulov podľa 

požadovanej výmeny vzduchu a je certifi-
kovaný spolu s okenným prvkom. 

Dizajn systému bol vyvíjaný v spolupráci 
s belgickými a francúzskymi architektmi 
a bol jednou z hlavných priorít v rámci 
jeho vývoja. Vetraciu jednotku je možné 
umiestniť za ostenie či zateplovací systém 
tak, aby pohľadová šírka prvku z exteriéru 
bola iba 18 mm.

Technické parametre systému Ventalis:

Pohľadová šírka z interiéru: 61 mm

Pohľadová šírka z exteriéru:18.5 mm

Vzduchotesnosť, max. test tlak: trieda 2 (300 
Pa)

Vodotesnosť: trieda 9A (650 Pa v uzavretej pozí-
cii, 450 Pa v otvorenej)

Odolnosť voči tlaku vetra: trieda 5 (2000 Pa)

Odolnosť voči tlaku vetra ohľadom deflexie: C 
= < 1/300

Výmena vzduchu 2 Pa: = 50 +/- 3 m³/h lm

Samoregulácia: trieda P3 

Veríme, že náš vývoj bude napredovať  
k ešte lepším a dokonalejším systémom 
a aplikovaným inováciam pre zefektívne-
nie kompletných riešení rodinného domu, 
obytného komplexu, administratívnej 
budovy, polyfunkcie, hotela či skladovej 
haly.

Ing. Igor Dúbravec
Foto: Reynears systems    
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Obdobie ako stvorené na posedenie vonku. Práve preto je aktuálnou témou 
rekonštrukcia balkónov, lodžií a terás. V akom stave sú naše balkóny, lodžie 
či terasy ktoré nám slúžia na oddych alebo možno akési alternatívne riešenie 
bývania, keď teplé dni lákajú von, zisťujeme práve teraz.

Možno aj tá vaša čaká na rekonštrukciu, 
alebo máte v pláne postaviť si niečo po-
dobné. Súčasťou investície do takejto 
rekonštrukcie či výstavby je aj čiastka, 
ktorá obsiahne kvalitnú izoláciu. Ochrana 
stavieb pred vodou a vlhkosťou zabez-
pečí dlhú životnosť konštrukcií. Preto aj 
tu treba myslieť na to, ako tento problém 
vyriešiť tak, aby odvod vody bol čo naje-
fektívnejší.

V prvom rade je dôležité celú rekonštruk-
ciu zveriť do rúk odborníkom, prípadne 

sa s nimi poradiť a dozvedieť sa tak, aké 
najčastejšie chyby sa pri podobných stav-
bách môžu vyskytnúť.

Odvedenie vody z povrchu balkóna či 
terasy je alfou a omegou ochrany. Práve 
preto je dôležité stavbu budovať či rekon-
štruovať tak, aby spády hlavných častí pri 
nepriazni počasia dažďovú vodu sklonom 
odviedli mimo konštrukciu. Takýmto spô-
sobom sa podlaha balkóna alebo terasy 
aj rýchlo vysuší a môže sa ďalej spokojne 
využívať.

Balkón, terasa, lodžia 
– kvalitná stavba či rekonštrukcia
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Ďalším dôležitým faktorom z hľadiska 
hydroizolácie je odstránenie možných 
vlhkých miest a odvetranie pár, ktoré tiež 
môžu byť cieľom rekonštrukcie. Ak sa 
zvolí nesprávna skladba podlahy, môže 
sa stať, že vlhkosť či kondenzované pary 
poškodia konštrukciu.

Terasa v oblakoch

Zaujímavým riešením terasy je využitie 
strechy na tento účel. Takzvané „zelené 
strechy“ sú svojou skladbou takmer pre-
durčené na vytvorenie akejsi oázy pokoja, 
ktorú takýto priestor môže ponúknuť. Ok-
rem kvalitného technického prevedenia je 
takáto strecha originálna aj z estetického 
hľadiska. Zelené strechy, známe aj pod 
pojmom vegetačné, sú čoraz viac obľúbe-
né a často používané v malých aj veľkých 
projektoch.

Treba si uvedomiť, že terasa na streche 
je v podstate strecha samotná, a preto jej 
prislúcha aj rovnaká pozornosť ako pri sa-

nosti spĺňajú strešné fólie Fatrafol so zá-
rukou 10 rokov. 

Kvalitná izolácia je veľmi dôležitou súčas-
ťou celého riešenia aj takej strechy, ktorej 
súčasťou je terasa.V takýchto prípadoch 
je vhodné na izolovanie využiť práve hyd-
roizoláciu na báze PVC.

Jednoduchou aplikáciou a bezproblémo-
vým uchytávaním fólie vzniká dokonalá 
izolácia, ktorá aj vo svojich spojoch bez-
pečne plní svoju funkciu. Izolácia striech 
fóliami FATRAFOL – S, na báze PVC je 
v podstate bez obmedzení, fólie pokry-
jú strechy všetkých rozmerov a tvarov aj 
vtedy, ak ide o strechu, ktorá bude plniť 
funkciu terasy.

Životnosť obnaženej strešnej fólie je 
približne 20-25 rokov, životnosť prisypa-
nej alebo inak zakrytej fólie je ešte oveľa 
vyššia.

Skladby vegetačných a priťažených  
striech sa líšia hlavne polohou tepelnej 
izolácie voči hydroizolačnej fólii. 

Priťažené strechy sa tiež s obľubou využí-
vajú ako terasy na posedenie. Vegetačnú 
vrstvu tu nahrádza kamenný zásyp alebo 
praktickejšia kamenná dlažba, ktorej údrž-
ba nie je príliš náročná.

Zaužívané obavy z izolovania plochej 
strechy sa stávajú minulosťou najmä 
vďaka novým technológiám a použitiu 
kvalitných a odolných fólií na báze PVC, 
ktoré svoju izolačnú funkciu nestrácajú ani 
po rokoch.

Ak vás čaká rekonštrukcia terasy, bal-
kónu či lodžie alebo plánujete stavbu ta-
kejto konštrukcie, dobré rady odborníkov 
na hydroizoláciu a ochranu stavieb pred 
vodou a vlhkosťou v takejto situácii môžu 
zachrániť stavbu, alebo sa postarať o jej 
dlhodobé a bezstarostné využívanie. 

Príjemné posedenie na balkóne či 
priestrannejšej terase je iste zaujímavým 
spestrením dňa.

Ing. Zuzana Struhárová v spolupráci  
s FATRA IZOLFA, a.s. 

 Fatra Izolfa, a.s., 
 Nitrianska 114/1764, 
 tel./fax: 038/749 78 28,
 958 01 Partizánske,  
 www. fatrafol.sk

 

motnej konštrukcii strechy. Tak ako bežná 
strecha, terasa tiež musí odolávať pove-
ternosti a chrániť celý systém tak, aby po 
celý svoj život spĺňal všetky parametre. 

Vrchnú vrstvu takejto strechy, nazývanej 
odbornejšie vegetačná strecha, tvorí tráv-
natý porast, kríky alebo kroviny, prípadne 
štrkový zásyp. Táto vrstva chráni strechu 
pred poveternostnými vplyvmi.

Jej funkciou je okrem ochrany vrchnej 
vrstvy izolácie aj akási tepelná bariéra, 
ktorá nedovolí výkyvom teplôt extrémne 
namáhať fóliu uloženú pod vrstvou zele-
ne, čo zaručí jej dlhú životnosť.

Základom správnej skladby zelenej stre-
chy je použitie kvalitnej strešnej fólie, kto-
rá musí spĺňať viacero požiadaviek. Fólia 
použitá v tomto type strešného plášťa 
musí byť odolná voči pôsobeniu plesní 
a pôdnych mikroorganizmov a zároveň 
musí zabezpečiť mechanickú odolnosť 
a rozmerovú stálosť materiálu. Tieto vlast-
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Strešná krytina Benders sa vyrába v šty-
roch modelových vyhotoveniach - krytina 
alpského tvaru, krytina s dvoma vlnami, 
plochá škridla a Typ-S. Výrobok je do-
stupný v 47 farbách, ktoré sú členené na  
základné, lesklé, briliantové a ďalšie.

Materiálové zloženie škridly pozostáva z 
väčšej časti z prírodného kameniva drve-
ného na piesok, z jednej pätiny z cementu 
a vody. Ďalšími prísadami je povrchová 
farba, pigment a minerálne plnivo obsidián 
- sopečná vyvrenina, ktorá napomáha kry-
tine dostatočne vytvrdnúť, a tým odolávať 
poveternostným podmienkam. Normálna 
doba prevádzkovania betónovej škridly je 

100 rokov. V luxusnejších prevedeniach je 
chránená až sedemnásobnou povrchovou 
úpravou. 

Najobľúbenejšou na slovenskom trhu je 
škridla s dvoma vlnami, ktorá sa vyrába 
v mnohých odtieňoch. Jej výška je 420 
mm, šírka 330 mm a krycia šírka 300 mm. 
Povolený sklon je od 14 stupňov. Latova-
nie sa pohybuje od 310 do 375 mm. Pri 
maximálnom latovaní sa dostaneme s vá-
hou krytiny na meter štvorcový na 36 ki-
logramov. Každý model má svoje strešné 
doplnky ako napríklad okrajové a vetracie 
škridly, vetracie prieduchy na vetranie 
kanalizácie a sanity. Veľmi obľúbený je i 

Experti na strechy
Na slovenskom trhu sa počas výstavných trhov Coneco 2008 objavila nová be-
tónová krytina švédskej produkcie. Ide o veľmi kvalitný produkt, ktorý je dnes 
predávaný aj v našich končinách. 
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tvar alpskej škridly. Na strechách pôsobí 
ostrým tvarom, je rázna a presvedčivá. 
Má obdobné rozmery ako typ s dvoma 
vlnami. Je vyrábaná v šiestich farebných 
odtieňoch: červená, tehlová, hnedá, gra-
nitová, čierna candor, terakota. Na každej 
škridle je vytlačené číslo šarže, dátum a 
číslo farebného odtieňa, takže sú veľmi 
jednoducho identifikovateľné.

Trendové škridly plochého tvaru majú výš-
ku 420 mm a šírku 280 mm. Krycia dĺžka 
je od 310 do 350 mm, minimálny povole-
ný sklon uloženia je 14 stupňov. Váha je 
približne 51 kilogramov na meter štvorco-
vý. Tento model nepozná vetraciu škridlu, 
takže vetranie je zabezpečené pomocou 
hrebenáča. Ten sa umiestňuje na takzva-
nom strmene, tupo voči sebe. Aj samotný 
hrebenáč a krajná škridla zachováva ráz 
plochej strechy svojím dômyselným tva-
rom. Pri tejto krytine je veľmi dôležité do-
držiavať pracovný postup pri montáži pos-
kytovanej výrobcom. Je vyrábaná v troch  
farbách: granitová, tehlová a sivá.

Štvrtým typom škridly  je Typ-S. Na streche 
pôsobí dojmom mohutnosti. Je vhodná na 
jednoduché strechy, kde nie je veľa vi- 
kierov, strešných okien a podobne. Je je-

dinou zo škridiel od firmy Benders, ktorá 
nemá predvŕtané fixačné miesto na skrut-
ku. Je prichytávaná sponkou na uchytenie 
škridly. Váži 3,7 kilogramu, maximálna 
vzdialenosť lát je 375 mm, počet kusov na 
meter štvorcový je asi 11,5. 

Henrich Varga z materiálov 
Rotel Slovakia
Foto: Rotel Slovakia
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Strechy sú akýmisi „bojovníkmi v prvej 
línii“; ako prvé odrážajú útoky nepria-
teľských poveternostných vplyvov, zmier-
ňujú ich a chránia nás pred nimi. Zaslúžia 
si preto, aby sme sa k nim správali s pat- 
ričnou úctou a najmä – aby sme im dopri-
ali všetko, čo na plnenie svojej neľahkej 
úlohy potrebujú.

Strechy predstavujú veľmi dôležitý prvok 
stavebných objektov a medzi prvoradé 
nároky, ktoré sú na ne kladené, patrí spo- 
ľahlivosť a trvácnosť. Zanedbateľný však 
nie je ani optimálny pomer ceny a kvality 
a v neposlednom rade funkčný a estetic-
ký dizajn. Strecha by mala harmonizo-
vať s charakterom domu, farbou fasády  
a s okolitým terénom. Na správne zladenie 
farby a druhu strešnej krytiny s ostatnými 
časťami objektu existujú účinní pomocní-
ci – špeciálne katalógy, prípadne počíta-

Pre väčšinu z nás je zaujímavé sledovať „nadýchané“ obláčiky, vznášajúce sa 
po belasej oblohe. No len čo sa nebo zachmúri a zem začnú olizovať „hromy 
– blesky“ v podobe lejaku, chumelice, krupobitia, či celkom obyčajnej búrky, 
čo najrýchlejšie zutekáme schovať sa  pod strechu.

čové programy, umožňujúce autentickú 
simuláciu budúceho vzhľadu. Farbu, tvar  
a povrchovú úpravu krytiny je možné vybrať  
z veľkého množstva kombinácií. 

Pri rozhodovaní o type strechy, ako i pri 
voľbe ideálneho materiálu a detailov 
treba brať do úvahy špecifiká lokality, 
v ktorej sa objekt nachádza. Prihliadať by 
sa teda malo na klimatické podmienky, 
nadmorskú výšku, ako i funkčné využi-
tie nehnuteľnosti. Je to podstatné nielen  
z praktického, ale i z estetického hľadiska. 
Niektoré estetické výrazové prostriedky 
sú totiž vhodné skutočne len pre špeci-
fické druhy stavieb (napríklad chalupy);
jednotlivé druhy strešných krytín ukážu 
ináč na rozličných druhoch striech, v roz-
ličných podmienkach. Navyše – nie všetky 
typy striech a všetky druhy strešných kry-
tín musia svojimi parametrami zodpove-

Strechy 
spoľahlivé 
a estetické



45

dať poveternostným podmienkam danej 
oblasti. Rozhodne nič nepokazíte, ak sa 
už pred plánovaním výstavby, resp. rekon-
štrukcie strechy poradíte s odborníkmi. Ich 
služby budete v budúcnosti s najväčšou 
pravdepodobnosťou potrebovať tak či tak. 
Zahŕňajú architektonické štúdie (vrátane 
3D vizualizácií), statické posudky, vypra-
covanie projektov pre potreby stavebného 
povolenia, realizačné projekty, inžiniering, 
servis poradenstvo a samozrejme aj sa-
motnú prípravu a realizáciu stavby.

Šikmé strechy

Pri stavbách menšieho rozsahu sa obvyk-
le používa drevený krov. Drevo je – ako 
klasický, oddávna využívaný prírodný 
materiál – na zhotovovanie rôznych kon-
štrukcií mimoriadne vhodné. Nepochybne 
však vyžaduje odborné spracovanie, ktoré 



zahŕňa napríklad ochranu proti drevokaz-
nému hmyzu, hubám a plesniam, agresív-
nym poveternostným podmienkam, ako 
i protipožiarne nátery. Za tým účelom sa 
vykonáva hobľovanie, brúsenie, lakova-
nie, morenie. Rozlišujeme drevené krovy 
rôznych druhov a konštrukcií – napr. kro-
vy hambálkové a väznicové, priehradové 
väzníky, atypické a oblúkové konštrukcie, 
atď.

Pre rozsiahlejšie stavby s vyšším zaťa-
žením a väčšími rozponmi sa odporúčajú 
konštrukcie oceľové, prípadne kombino-
vané – tak, aby bola zabezpečená statika 
celého objektu.

Za tvarovo najjednoduchšiu je považova-
ná pultová strecha; šikmá má iba jednu 
rovinu. Pre sedlovú strechu sú zasa cha-
rakteristické oproti sebe navzájom naklo-
nené drevené prvky, ktoré možno temer 
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ľubovoľne predlžovať a ľahko stabilizovať. 
Výhoda pultovej a sedlovej strechy spočí-
va v tom, že vnútorné priestory možno vy-
užívať po celej dĺžke traktu. Valbová stre-
cha je vlastne pozdĺžna sedlová strecha, 
ukončená šikmým skosením, tzv. valbou. 
Ak chcete podkrovný priestor zväčšiť čo 
najviac, odporúča sa manzardová stre-
cha, ktorej spádové plochy sú zalomené 
tak, že spodná časť má väčší a vrchná 
časť menší sklon. 

V tomto prípade sa najčastejšie používajú 
technológie z mäkčeného PVC, ktoré sú 
odolné aj voči kyselinám. Hlavný dôraz sa 
kladie na vytvorenie dokonalého spoja, 
ktorý spolupôsobí s oplechovaním a po-
vlakovou krytinou. Povlaková krytina PVC 
sa pritom natrvalo spojí s oplechovaním 
strechy z poplastového plechu. Celá plo-
cha je potom vonkajšími poveternostnými 
vplyvmi prakticky nenarušiteľná a na dlhé 

obdobie vytvára i spoľahlivú hydroizolá-
ciu. Tepelná izolácia sa vykonáva pomo-
cou minerálnych vlákien, prípadne poly-
styrénu.

Strešné krytiny

Strešná krytina predstavuje estetickú do-
minantu celého objektu, ale – pochopiteľ-
ne – pri jej výbere sa nemožno riadiť iba 
týmto kritériom. Predovšetkým ide totiž 
o zabezpečenie vhodnej ochrany obydlia. 
Ak stavíte na strešné krytiny renomova-
ných výrobcov, môžete si byť viac – menej 
istí ich kvalitou. Väčšina veľkých výrobcov 
je totiž nútená riadiť sa prísnymi normami 
a pri výrobe dodržiavať všetky požiadavky 
kladené na kvalitu. 

Životnosť strešnej krytiny v majoritnej 
miere ovplyvňujú jej technické parametre. 
Naozaj kvalitná strešná krytina by mala 
byť nehorľavá, odolná voči mechanické-
mu poškodeniu, UV žiareniu i pôsobeniu 
chemických prvkov a jej nasiakavosť vo-
dou by mala byť nulová, respektíve len 
minimálna. 

Životnosť krytín sa následne premieta 
v záručných lehotách, ktoré poskytujú jed-
notliví výrobcovia. Spravidla sa pohybujú 
medzi piatimi až tridsiatimi tromi rokmi. 
Dobré je však všimnúť si predovšetkým 
to, na  čo sa konkrétna záruka vzťahuje. 
Niekedy to totiž býva napríklad mrazu-
vzdornosť, inokedy farebná stálosť a po-
dobne.

Medzi najpoužívanejšie strešné krytiny 
patria tvrdé skladané krytiny, vláknoce-
mentové šablony, plechové krytiny, klasic-
ké drevené smrekové šindle či prírodná 
bridlica. Rozličný je samozrejme nielen 
sortiment krytín, ale aj ich cena. Na trhu 
ich možno nájsť v zastúpení od najjedno-
duchších a najlacnejších až po vyslovene 
luxusné.

Magdaléna Gondolová
Foto: archív redakcie a firiem      
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Spoločnosť Jungmeier ponúka pestrú pa-
letu strešných krytín.

V bavorskom meste Straubing bola v roku 
1820 založená firma „Dachziegelwerke 
und Tonwarenfabriken Max Jungmeier“. 
Na ich pozemku prevádzkovali výrobu 
tehál a keramiky už pred dvetisíc rokmi 
starí Rimania. Už koncom 19. storočia 
zriadil Maximilian Jungmeier v Straubingu 
dve ďalšie výrobne tehál a škridiel. Dnes 
produkuje tento podnik so zhruba 150 
zamestnancami okolo 45 miliónov streš-
ných krytín ročne. Dalo by sa nimi pokryť 
približne 12 000 striech rodinných domov  
doma aj v zahraničí. 
Drážková škridla pre malé sklony Univer-
so L43 je veľká škridla s váhou 4,6 kilogra-
mu a spotrebou 10,2 kusu na meter štvor-
cový. Ďalším typom je Flachdachziegel 

- škridla s vlnou,  s váhou 3,3 kilogramu a 
spotrebou 14,3 kusu. Veľmi obľúbenou je 
i inovovaná drážková škridla Cosmo. Táto 
krytina s jemným tvarom váži 4,2 kila a jej 
spotreba je 11 kusov na meter. Drážkové 
škridly s dvojitým žliabkom ponúka firma 
Jungmeier v troch verziách. Mondo L42 je 
krytina s hlbokým falcom a váhou 4,2 kilo-
gramu a spotrebou 11,5 kusov. Euro 2000 
má výšku horného posunu až 5 centimet-
rov. Váži 4,3 kila a na meter štvorcový ich 
budete potrebovať presne 11,8. Na histo-
rické rekonštrukcie je vhodná krytina Fal-
covka. Na meter sa ich vojde 14,3 a každá 
má 3,2 kilogramu. V ponuke sú aj román-
ske škridly. Karthago je patfarebným pre-
vedením škridle s váhou 3,9 kilogramu 
a spotrebou 14,5 kusu. Biber je klasická 
bobrovka. Váži 1,8 kila a spotreba je 36 
kusov na meter štvorcový. 

Strechy s históriou
História, kvalita a spoľahlivosť. Presne týmito slovami by sa dali stručne vy-
stihnúť dve nemecké firmy, ktoré sa zaoberajú výrobou strešných krytín. Ich 
škridlami sú posiate tisícky striech v Nemecku, ale aj inde v Európe. 
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Keramické škridly Bogener – prierez ča-
som

Firma „Bayerische Thonwarenfabrik Bo-
gen GmbH“ bola založená tromi textilnými 
priemyselníkmi v roku 1899. Počas rokov 
si tento podnik s dlhou tradíciou vydobyl 
pevné miesto na trhu. S nástupom dru-
hej generácie pracovalo vo výrobniach 
už 135 zamestnancov a bol dosiahnutý 
ročný obrat 1,6 miliónov mariek. V troch 
výrobniach, s tromi výrobnými linkami a 
150 zamestnancami dnes firma produkuje 
päť základných typov škridly vrátane do-
plnkov.
Drážková škridla pre malé sklony INNO-
VO12 s vysokou pevnosťou, povoleným 
sklonom už od desiatich stupňov, váhou 
3,7 kilogramu a spotrebou 12 kusov na 
meter štvorcový. Holandska sa vyznačuje 

jednoduchou a rýchlou inštaláciou. Váži 
2,8 kilogramu a jej spotreba je 14 kusov. 
Drážková vlnovka Premium má hlbokú 
vlnu a harmonický vzhľad. Jej váha je 3,7 
kila, spotrebujete 13 kusov na meter. Maxi 
je drážková škridla s dvojitým žliabkom. 
Má dokonalú povrchovú úpravu, váhu 4,2 
kilogramu a spotrebu 12 kusov. Zaujímavý 
vzhľad a veľmi príjemnú cenu má Srdcov-
ka plus. Váži 4,3 kilogramu a spotrebu 12 
kusov na meter štvorcový. 
 
Henrich Varga z materiálov Rotel Slovakia
Foto: Rotel Slovakia
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Podkrovné priestory 
vyžadujú špeciálne presvetlenie 
i zariadenie
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K príťažlivosti a originalite podkrovných priestorov prispieva i to, že svojím 
tvarom sa ani zďaleka neponášajú na pravidelné kocky alebo kvádre, kto-
rých formu mávajú miestnosti v ostatných častiach domu. Podkrovné byty 
charakterizuje veľkoryso dimenzovaná podlažná plocha, s vysokým voľným 
priestorom uprostred. Na okrajoch však zvyknú byť nízke, plné šikmín a roz-
ličných nepravidelností. Z tohto dôvodu je zrejmé, že zo zariaďovania pod-
krovného bytu sa môže niekedy stať poriadne tvrdý oriešok. 

No skôr, ako sa pustíme do zariaďovania 
podkrovia, je potrebné zmieniť sa o jeho 
presvetlení. Strešné okná umožňujú pre-
svetliť všetky typy podkrovných miestnos-
tí. Dokážu zabezpečiť optimálne využitie 
denného svetla a s ním súvisiacu priro- 
dzenú atmosféru. Dôležitý je pritom prav-
daže správny výber veľkosti a rozmiest-
nenia okien. Treba brať pri ňom do úvahy 
sklon strechy, ale i veľkosť a funkciu tej 
– ktorej miestnosti.

Aby sme získali primerané osvetlenie, 
mala by zasklená plocha tvoriť minimálne 
10 %  plochy podlahy. Zabudnúť nesmie-
me ani na výhľad, ktorý by nám okná mali 
poskytovať. Pri menšom sklone strechy 
potrebujeme na dostatočný výhľad pou-
žiť dlhšie okno ako pri streche s väčším 
sklonom. Spodné hrany okien by mali byť 

umiestnené vo výške cca 90 – 100 cm od 
podlahy, čím sa zaručí výhľad aj sediacim 
osobám. Ideálna vzdialenosť hornej hrany 
strešného okna sa pohybuje medzi 180 
a 200 cm od podlahy.

Strešné okná

Kyvné strešné okná sa otvárajú prostred-
níctvom ovládacej rukoväte v hornej časti 
krídla. Niektoré druhy kyvných strešných 
okien majú zabudované aj elektrické sú-
časti, vďaka ktorým je ich inštalácia i ma-
nipulácia s nimi jednoduchšia.

Výklopno–kyvné strešné okná sú urče-
né na dvojaké použitie, a to ako výklop-
né okná a zároveň ako možné únikové 
východy. Otvárajú sa pomocou rukoväte 
v hornej časti krídla alebo pomocou kľuč-

ky v dolnej časti krídla, vďaka čomu je 
otváranie jednoduché aj pri vyššie umiest-
nených oknách. 

Kyvné aj výklopno–kyvné strešné okná 
sa vyrábajú vo viacerých štandardných 
veľkostiach. Rámy bývajú zhotovené 
z dreva alebo z dreveného jadra obalené-
ho polyuretánom. Okná s takýmito rámami 
sa uplatnia vo vlhkejších miestnostiach, 
prípadne v spálňach či detských izbách.

Doplnkové vertikálne okná sú vlastne fa-
sádnymi oknami, ktoré sa montujú vo ver-
tikálnej polohe v zostavách s klasickými 
strešnými oknami. Vyklápajú sa obvykle 
smerom von a závesy mávajú v spodnej 
časti.

Na presvetlenie a prevetranie povalových 
priestorov (ktoré nie sú určené na trvalé 
obývanie) slúžia svetlíky a strešné výlezy. 
Svetlovody sa zasa používajú všade tam, 
kde nie je možný iný spôsob presvetle-
nia denným svetlom (napr. na chodbách, 
v šatníkoch, a podobne). 

Strešné okná môžeme ovládať dvomi spô-
sobmi, manuálne alebo elektricky. Pri ma-
nuálnom ovládaní sa uplatnia tyče a adap-
téry, prípadne tzv. povrázkové ovládanie. 



Elektrické ovládanie využívame na otvá-
ranie a zatváranie okien, ktoré sú z neja-
kých dôvodov ťažko dostupné, ale i pri 
ľahko dostupných oknách, v záujme zvý-
šenia komfortu prevádzky. Jednoduchým 
stlačením tlačidla ovládame jedno alebo 
i viacej strešných okien zároveň. Zaujíma-
vá je možnosť doplnenia okna dažďovým 
senzorom, ktorý v prípade dažďa zabez-
pečí jeho automatické zatvorenie.

Špecifiká zariaďovania

Najdôležitejším východiskovým bodom 
pri zariaďovaní podkrovia je tvar strechy 
a výška nadmurovky. Ako najvhodnejšie 
a najlepšie zvládnuteľné sa ukazujú inte- 
riéry pod manzardovou, pultovou, sed-
lovou alebo oblúkovou strechou. U nás 
bývajú najrozšírenejšie práve strechy 
sedlové. Zariadenie interiéru sa musí bez-
podmienečne prispôsobiť šikmému stro-
pu. Nie je jednoduché všetko naplánovať 
tak, aby sa využil naozaj každý výklenok, 
každé zákutie; každý kúsok obytnej plo-
chy. Dokonalé naplánovanie zariadenia 
podkrovných priestorov často vyžaduje 
rady odborníkov. Zároveň sa však z neho 
môže stať tvorivá a fantáziu podnecujúca 
hra, ktorej výsledok si nás napokon cel-
kom podmaní...

Keďže sú podkrovné priestory spravid- 
la tvarované naozaj veľmi špecificky, je
pravdepodobné, že s bežným, sériovo vy-
rábaným nábytkom nevystačíme, a aspoň 
časť zariadenia si budeme musieť nechať 
zhotoviť na mieru. Takýto originálny náby-
tok zdôrazní jedinečnosť priestoru a oce-
níme ho tiež z praktického hľadiska. Prá-
ve vďaka nemu máme totiž šancu využiť 
všetky netypické a na prvý pohľad takmer 
nevyužiteľné zákutia.

Vhodne zvolené a rozmiestnené zaria-
denie spolu s optimálnym presvetlením 
vyčaruje z podkrovia priestor pôsobiaci 
vzdušne a otvorene a maximálne eliminu-
je prípadné obmedzenia súvisiace so šik-
mým sklonom stien. Pôsobivým bonusom 
môže byť viditeľná drevená konštrukcia 
krovu, prípadne viacpodlažná konštruk-
cia v najvyšších miestach podkrovia, čím 
sa podlažná plocha viacnásobne využije 
a navyše vznikne zaujímavá kompozícia 
a členenie priestoru. V takomto prípa-
de je samozrejme nevyhnutné schodis-
ko, spĺňajúce kritéria funkčnosti, estetiky 
i bezpečnosti, ktoré môže zohrať aj úlohu 
príťažlivého a dominantného dekoračné-
ho prvku. 

Magdaléna Gondolová
Foto: archív redakcie
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Experti na strechy

Výhradný distribútor strešnej krytiny BENDERS  
pre Slovensko:

Záruka po dobu 30 rokov

ROTEL Slovakia s.r.o. 
Kragujevská 1 
010 01 Žilina

Tel.: +421 41 72 312 62 
Fax: +421 41 72 312 18

www.benders.sk 
info@benders.sk



Strešné keramické krytiny

Výhradný distribútor pre Slovenskú republiku:

Tel.: +421 41 72 312 62
Fax: +421 41 72 312 18

www.bogen.sk
info@bogen.sk

ROTEL Slovakia s.r.o.
Kragujevská 1
010 01 Žilina

Výhradný distribútor pre Slovenskú republiku:

Tel.: +421 41 72 312 62
Fax: +421 41 72 312 18

www.jungmeier.sk
info@jungmeier.sk

ROTEL Slovakia s.r.o.
Kragujevská 1
010 01 Žilina

t



Strešné keramické krytiny

www.bogen.sk
info@bogen.sk

www.jungmeier.sk
info@jungmeier.sk

KVALITA, KOMFORT, DESIGN

L.M.J. SALAMANDER  s.r.o.
výroba a montáž okien a dverí
člen združenia SLOVENERGOokno

ZVOĽTE TO NAJLEPŠIE
Žite s vašimi nárokmi      
                                             

Firma L.M.J. Salamander s.r.o. sa zaoberá výrobou a montážou plastových 
okien, dverí a zimných záhrad. Na Slovenskom trhu patríme medzi troch naj- 
vačších výrobcov plastových okien značky Salamander Industrie Produkte 
GmbH, ktorá je popredným výrobcom plastových profilov najvyššej kvality 
so sídlom v Nemecku.
    
Tento profil sa vyznačuje jedinečne hladkou a hygienicky bezchybnou po-
vrchovou štruktúrou, na ktorej sa takmer vôbec neusadzujú nečistoty. Či už 
ušľachtilá biela alebo farebná krása: minimálne nároky na čistenie a ošetro-
vanie postačujú, aby sa okná udržali trvalo tak pekné ako prvý deň. Kvalitný 
plast je odolný voči poveternostným vplyvom a striedajúcim teplotám. Je 
ekologický – 100 % recyklovateľný. 
    
Na výrobu okien používame štandartne 7 komorový profil so stavebnou 
hĺbkou 82 mm, špičkové bezpečnostné kovanie od firmy SIEGENIA – AUBI KG, 
sklá s teplými rámikmi swisspacer alebo TGI od popredného výrobcu izolač-
ných skiel firmy SPOLKOVÁČ a bezpečnostné kľučky HOPPE SECUSTIC.

Prečo okná práve od našej spoločnosti?
Špičková kvalita a vynikajúca technológia výroby a montáže zaručuje našim 
zákazníkom spokojnosť, komfort a pohodu.

L.M.J. Salamander s. r.o.   
Prevádzka: 
Pražská ul.                                    
Nitra – Mlynárce                                                                      
Slovenská Republika

Tel: +421 37 6534 321           
Fax:+421 37 6534 326

lmjsalamander@mail.t-com.sk     
www.lmjsalamander.sk

         

NOVINKA: 

        komorový                                                          

        p
rofil Design



Teraz priblížime niekoľko spôsobov privád-
zania čerstvého vzduchu, ktoré ponúkame 
vo svojom portfóliu. 

Mikrovetranie 

Z našej dennej praxe môžeme konštato-
vať, že zisťovanie príčin nadmerného oro-
sovania okien, čo je signál vysokej vzduš-
nej vlhkosti v obytných miestnostiach,  
a vysvetľovanie tohto javu priamo zá-
kazníkom, je veľmi citlivá záležitosť. Pa-
nuje názor, že vetraním sa zbytočne „vy- 
púšťa“ teplo, pričom cena tepelnej energie 
neustále stúpa. Pravda je, že otvorenie 
tzv. „ventilačky“, t. j. otvorenie okenného 
krídla do sklopenej polohy, je v zimnom 
období najhorší spôsob vetrania. Výmena 
vzduchu prebieha pomaly, okno musí byť 
preto otvorené pomerne dlhú dobu. Teplo 
z miestnosti uniká podstatne dlhšie ako pri 
intenzívnom vetraní. Pri dlhom otvorení 
ventilačky sa steny miestnosti ochladzujú, 
čerstvý vzduch sa v miestnosti len pomaly 
zohrieva. 

Oveľa účinnejšie a úspornejšie je inten-
zívne vetranie otvorením okenných krídiel 
dokorán na 5 – 10 minút. Je to potrebné 
urobiť dva-trikrát denne, najmä však pred 
spaním. Čerstvý suchší vzduch sa nahrnie 
do miestnosti za pár minút (5 – 10), veľmi 
rýchlo sa však zohreje od stien, ktoré sú 
naakumulované teplom a za krátky čas 
vetrania nestihli ešte vychladnúť. Spra-
vidla po 5 – 10 minútach od zatvorenia 
okien je čerstvý vzduch zohriaty. Užívateľ 
bytu takto získa vzduch bohatý na kyslík  
a urobí prvý, ale najdôležitejší krok k tomu, 
aby eliminoval orosovanie okien. V drvivej 
väčšine prípadov, keď užívatelia kvalit-
ných okien poukazovali na ich „nekvalitu“ 
z dôvodu nadmerného orosovania, stačilo 
upraviť režim vetrania (najmä dokonale 
vyvetrať pred spaním) a problémy zmizli. 

Vetranie pomocou samoregulačných kla-
piek 

Jedným z najväčších problémov pri za-
bezpečení dostatočného vetrania oknami 
je regulácia vetrania pri vysokých tlako-
vých rozdieloch vzduchu medzi interiérom 
a exteriérom (vietor), keď musia byť okná 
dlhodobo zatvorené. 

Odpoveď na túto otázku nám ponúka  
najjednoduchší, najefektívnejší a cenovo 
prístupný francúzsky hygroregulovateľný 
systém založený na zistení, že najlepším 
detektorom znečistenia vzduchu v obydlí 
je jeho vlhkosť. Tento štrbinový systém na-
zvaný Aereco Hygro reaguje automaticky 
na zvýšenú vlhkosť vzduchu v priestore. 
Systém štrbín celý deň privádza čerstvý 
vzduch a znečistený odvádza. Kompo-
nenty systému Aereco pracujú na princí- 

Vzduch pre život
Vplyvom osadenia tesných okien intenzita výmeny vzduchu v utesnených by-
toch klesá až na jednu desatinu objemu vzduchu v miestnosti za hodinu. Norma 
vyžaduje, aby sa za jednu hodinu vymenila minimálne jedna polovica objemu 
vzduchu za čerstvý vzduch. Ak je v miestnosti viac ľudí, intenzita výmeny 
stúpa. Norma STN 73 0540 odporúča, aby na jednu osobu bolo za hodinu pri-
vedených minimálne 25 m3 čerstvého vzduchu. Toto sa tesnými oknami, ale 
ani mikrovetraním nedá zabezpečiť. 
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Zabezpečenie trvalo udržateľnej požado-
vanej kvality vnútorného prostredia je pro-
ces náročný a v rôznych svojich etapách 
veľmi citlivý na nekvalifikovaný prístup.

Spoločnosť KODA systém, s. r. o., ako 
výrobca kvalitných a moderných okien 
má vo svojej ponuke rôzne druhy venti-
lačných systémov, ako napr. mechanické, 
automatické, tlakové. Závisí to od toho, 
koľko chce investor zainvestovať do ve-
tracieho systému. Do okien, ktoré vyrába, 
vie firma KODA systém namontovať každý
vetrací systém, ktorý je dostupný na trhu. 
Treba pamätať, že nie všetky ventilačné 
systémy sa dajú namontovať vo všetkých 
miestnostiach, napr. v miestnostiach, kde 
je namontovaný a kde sa používa plynový 
kotol, nedajú sa namontovať niektoré dru-
hy ventilačných systémov. 



pe vyhodnocovania relatívnej vlhkosti vzduchu v miestnosti – štr-
biny zabezpečia prívod čerstvého vzduchu a mriežky slúžia na 
odsávanie znečisteného vzduchu. Podstatou fungovania tohto 
princípu a zároveň jadrom vyššie uvedených prvkov je hygrosko-
pický snímač vlhkosti vzduchu, pozostávajúci zo zväzku polya-
midových stúh. Snímač mechanicky ovláda otváranie klapiek tak 
prívodných štrbín ako aj odsávacích mriežok. Na použitie mecha-
nického snímača nie je nutná elektrická prípojka. 

Celý systém vetrania používa princíp nepretržitého vetrania 
prúdom vzduchu, smerujúcim od hlavných miestností k technic-
kým priestorom. Prívod vzduchu do miestnosti je zabezpečený 
štrbinami hornej časti okien. Odsávanie zabezpečujú odsávacie 
hygroregulovateľné mriežky v stene alebo to cez strechu robí po-
mocou nasávacieho systému centrálny odsávač potrubí, ktoré sú 
nainštalované v technických priestoroch. 

Vetranie samozatvárateľným tesniacim profilom v ráme okna Vý-
robcovia okien aplikujú viacero alternatívnych riešení zvyšovania 
infiltrácie vzduchu oknami tým, že na určité vzdialenosti odstránia
klasický tesniaci profil a nahradia ho upraveným tenším tesniacim
profilom. Najčastejšie k tomu dochádza v mieste horného horizon-
tálneho vlysu. Nasávanie vzduchu je v spodnom horizontálnom 
vlyse alebo na zvislom pántovom vlyse, kde sa vytvoria otvory, 
kadiaľ vzduch uniká do konštrukcie okna a vychádza do interiéru 
cez otvory umiestnené v hornom horizontálnom vlyse. 

Rehau pre čistý vzduch a pohodu 

Samostatne regulujúci vetrací systém s automatickým obmedzo-
vaním prúdu vzduchu pracuje na základe jednoduchého a účin-
ného princípu. Je umiestnený v hornej vodorovnej časti krídla  
a reaguje automaticky na tlak vetra. Nevidno ho pri zatvorenom 
okne. Aby nevznikol pocit prievanu, prúd vzduchu vstupujúci do 
miestnosti je smerovaný na strop. 

Nasávanie vzduchu je na zvislom vlyse pántovej časti okna, kde 
je tesniaci dorazový profil prerušený na 20 cm.

Čerstvý vzduch preteká labyrintom „dekompresných komôr“ do 
hornej horizontálnej časti okna, kde je tesnenie nahradené pruž-
nou klapkou z materiálu EPDM. Pri stúpajúcom tlaku vetra sa ve-
tranie automaticky zatvára. V otvorenej polohe prepúšťa 4,7 m3/h 
pri tlaku vzduchu 10 Pa. 

Všetky potrebné informácie o ventilačných systémoch, ktoré sa 
používajú vo firme KODA systém, sa dozviete v jej 27 autorizova-
ných pobočkách na území SR. 

S našimi oknami v spojení s ventilačnými systémami znižujete 
orosovanie okien. 

Ing. Milan Kurek 
Foto: www.KODAsystem.eu
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KaMi - Karol Graus, 
Červenej armády 14, 
934 01  Levice 

tel.:  036/630 65 01, 036/631 22 92 
fax:  036/630 65 00 
e-mail: kami@kami-lv.sk
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ponúkame :
tieniacu techniku, 

japonské steny , 
siete proti hmyzu,

markízy, 
garážové brány...

www.koki.sk

tel., fax: 043 / 41 31 414
gsm: 0905 333 343
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Vchodové dvere  
s originálnym dizajnom
Vchodové dvere predstavujú jednu z najdôležitejších súčastí rodinného 
domu vzhľadom na ich každodenné používanie. Správny výber materiá-
lu i dodávateľa by preto mal podliehať dôslednej selekcii.
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vákuovým lisovaním a takmer neobme- 
dzená škála vzorov na základe variabili-
ty spracovania „prelisom“ im zabezpečila 
miesto na výslní popularity. Ich obľuba  
rokmi rástla pre nízku cenu, možnosti la-
minácií v drevodekoroch a v neposlednom 
rade i vzhľadom na takmer neobmedzenú 
škálu dizajnových prevedení v kombinácií 
s nevyčerpateľnou variabilitou presklení. 
Isté však je, že plastové dverné výplne 
najmä vo farebných verziách nepredsta-
vujú trvalú hodnotu vďaka obmedzeným 
užívateľským možnostiam materiálu, kto-
rý podlieha deformácii vplyvom poveter-
nostných podmienok. Slnečné žiarenie, 
teplotné rozdiely v krátkom časovom roz-
pätí, ako aj chlad pôsobí na ich rozmerové 
vlastnosti – deformácia roztiahnutím resp. 
zmrštením. Vo vyspelej Európe plastové 
výplne pozvoľna ustupujú kvalitnejším 
materiálom, pre ktoré je charakteristic-
ká rozmerová stabilita, vyššia odolnosť 
voči poveternostným podmienkam a te-
da neporovnateľne dlhšia životnosť, čo 
je prvoradé kritérium pri ich posudzovaní  
a výbere. Nezastupiteľné miesto medzi ni- 
mi patrí materiálu HPL, tzv. lisovanej živici. 

HPL – lisovaná živica

Materiál HPL povrchových dosiek je vyro-
bený vysokotlakovým lisovaním syntetickej 
živice. Živice tvoria jeho základ a prepoži-
čiavajú mu mimoriadne charakteristické 
vlastnosti, ktoré sa v čase nemenia. Ide 
o takmer nulovú rozťažnosť vplyvom tep-
lotných rozdielov, a teda o stabilitu voči 
všetkým poveternostným vplyvom, vráta-
ne slnečného žiarenia s neobmedzenou 
intenzitou a vysokých teplotných rozdie-
lov v krátkom časovom intervale. Vysoký 
stupeň tvrdosti zabezpečuje odolnosť voči 
fyzickému násliu i v prostredí extrémneho 
chladu, kedy väčšina materiálov krehne. 
Materiál HPL si zachováva svoje vlast-
nosti – nedochádza pri ňom k porušeniu 
ani separácií vrstiev. Minimálna horľavosť 
materiálu je rovnako významným prvkom 
ochrany obydlia. Vďaka jadru z extrudo-
vaného polystyrenu, alternatívne z PUR 

peny, dosahuje HPL dverná výplň ľahkosť 
a výborný koeficient tepelného prestu-
pu cca U=1,15 W/m2K v hrúbke dosky 
24mm.

Akúkoľvek výplň z produkcie PERITO je 
možné vyrobiť aj v hrubšej verzii vrátane 
izolačného trojskla, kde prestup tepla (pri 
hrúbke 44 mm) dosahuje úroveň U=0,7  
W/m2K. Záujem o tieto výplne výrazne 
stúpa ruka v ruke s popularizáciou tzv. 
nízkoenergetických a pasívnych domov.

V dizajnových sériách HPL dverných vý-
plní zn. PERITO si môžete vybrať so ši-
rokej škály typov a tvarov, povrchových 
úprav, presklení, dekoračných rámčekov 
či doplnkov. V sérií VIZUAL ide o „ľahkú“ 
variantu výplne z preskleneného send-
viča bez rámčekov. Naopak pôsobivá 
kombinácia rámčekov z ušľachtilého kovu 
a rôznych variácií skiel prepožičiava sérií 
ELEGANCE neopakovateľné čaro a ori-
ginalitu. Ku klasickým rustikálnym tvarom 
sa radí séria PREMIUM, kde môžete plne 
zapojiť svoju fantáziu.

Vchodové dvere sú kvalitatívne najnároč- 
nejším výplňovým prvkom domu. Nielen 
dverná výplň, ale aj rám a krídlo musia 
byť vyrobené zo zodpovedajúcich profi-
lov, s použitím dostatočných výstuhových 
prvkov a technologických postupov výro-
by. Orientujte sa preto len na overených 
dodávateľov, ktorí vám poskytnú dôkladné 
informácie o celej problematike. 

Kompletný sortiment plastových i HPL 
dverných výplní, vrátane inštruktážne-
ho animovaného klipu a prehľadu pro-
dukcie v reálnom prostredí, nájdete na: 
www.peritosk.sk alebo www.perito.cz.

Redakcia v spolupráci so spoločnosťou Perito
Foto: Perito 

Orientovať sa v neprehľadnej spleti vý-
robcov a obchodníkov s drevenými, 
plastovými alebo hliníkovými dverami je 
pre konečného užívateľa veľmi náročné. 
Významným výplňovým komponentom 
plastových alebo hliníkových dverí (krídlo 
a rám) je tzv.dverná výplň, ktorá má pria-
my vplyv na ich estetiku, funkčnosť a ži-
votnosť. 

Plastové dverné výplne

O plastových verziách výplní sa už po-
písalo veľa vzhľadom na ich bohatú his-
tóriu a tradíciu v Čechách i na Slovensku. 
Nenáročné technologické spracovanie 

Vchodové dvere  
s originálnym dizajnom



Zimné záhrady

Extra

ZĽAVY
na  zimné  záhrady 
s  montážou

Tel. : 047 4514122  
web : www.forvin.sk   
mail : forvin@forvin.sk



1 . slovenský výrobca brán

- výroba    
- montáž
- servis     
- revízie
- odborné 
  prehliadky

Československej armády
264/58
961 01 Kremnica

tel:  +421 45 6704 366 - 7,
fax:  +421 45 6741 548 ,
mobil: +421 903 510 578,
             +421 911 510 578 ,

e-mail: brany@elba.sk,
web: www.elba.sk/brany
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Vzduchotechnika, 
klimatizácia, 

garážové a priemyselné brány, 
automatické dvere, 

parkovacie a cestné zábrany, 
kovovýroba, 

zámočníctvo, 
hliníkové výrobky - rolety a brány

s pohonmi 
od nemeckej firmy

A.C.T. NITRA, s.r.o.
Jaskyňová 9
949 01 Nitra

tel./fax: 037/7 412 006,09
mobil: 0905/40 51 48,9

email: actnitra@nr.psg.sk
www.actnitra.sk



70

Solárne systémy sa budú dotovať

Ministerstvo hospodárstva SR v aprí-
li tohto roku spustilo tzv. Program 
vyššieho využitia biomasy a slnečnej 
energie v domácnostiach. Ľudia tak 
mohli získať dotáciu na solárne kolek-
tory, ktorá im bola poskytnutá na 
základe písomnej žiadosti v prípade, 
že inštalácia slnečného kolektora 
bola ukončená po 20. apríli  2009. No-
vinkou od 20. augusta 2009 je dvojná-
sobné zvýšenie dotácie pre rodinné 
domy. Kým predtým predstavovala 
100 € za 1 m2, teraz je to 200 € za  
1 m2, v rozsahu najviac 8 m2. Nad 8 m2 
absorpčnej plochy prispieva štát rodin-

ným domom 50 € za m2. Pri bytových 
domoch sa výška dotácie nemení, os-
táva 100 € za 1 m2 nainštalovaných 
kolektorov, pričom najvyššia dotácia 
je v rozsahu najviac 3 m2 za každý byt 
v bytovom dome. 

Slnko k službám

Súčasné technológie umožňujú 
využívať slnečnú energiu najmä na 
zásobovanie teplou vodou a  pod-
poru vykurovania. Slnečné kolektory 
dokážu zachytiť a premeniť na teplo 
až 70% slnečného žiarenia. Z hľadiska 
celoročnej bilancie môže dobre zos-
tavený solárny systém ušetriť 50 až 

Solárna energia? 
Energia budúcnosti
Slnko vnímame odjakživa ako nevyčerpateľný zdroj energie, no až 
v poslednom storočí ľudia konečne objavili spôsoby ako túto energiu 
zachytiť a pretransformovať do využiteľnej formy. Vzhľadom na to, 
že slnko svieti po celý rok celkom zadarmo a  nespôsobuje vznik 
žiadnych škodlivých látok, vkladajú sa do tohto zdroja veľké nádeje 
do budúcnosti.
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60% nákladov na energiu, ktorá je 
potrebná na prípravu teplej úžitkovej 
vody  a v letných mesiacoch môže do-
konca pokrývať 100% celkovej potreby 
teplej vody pre jednu či viacero rodín. 

Keďže solárny systém je vždy riešený  
len ako doplnkový zdroj vykurovania 
a prípravy TV a vykurovania, okrem 
neho musí byť dom vybavený aj kot-
lom či iným zdrojom tepla. Pre solárny 
ohrev teplej vody sa spravidla používa 
bivalentný zásobníkový ohrievač vody, 
ktorý  má v sebe integrované dva vý-
menníky tepla. Dolný výmenník tepla 
zabezpečuje prenos solárneho tepla 
z teplonosnej látky do pitnej vody. Ak 
slnečné žiarenie nie je dostatočné, 
tak sa voda ohrieva prostredníctvom 
horného výmenníka tepla pomocou 
konvenčného zdroja tepla. Potrebné 
sú i čerpadlá a solárna čerpadlová 
stanica. Vhodným riešením sú kom-
paktné solárne systémy, ktoré sú 
okrem samotného solárneho panelu 
tvorené už len jedným, či dvoma za-
riadeniami. 

auroSTEP 

Solárny systém „Drain-back“ au-
roSTEP  spoločnosti Vaillant op-
timálne rieši využívanie slnečnej ener-
gie na prípravu teplej úžitkovej vody. 
Vďaka dokonalej jednotnej regulácii 

je systém nielen energeticky úsporný 
a pohodlný, ale aj jedinečný svojím 
prevedením v kombinácii s na mieru 
vyvinutým plochým solárnym panelom 
pre tento systém. Podľa želania sa 
dodáva aj s kondenzačným plynovým 
kotlom. Ide o beztlakový systém ovlá-
daný solárnym regulátorom. 

Najväčšou prednosťou solárneho 
systému auroStep na prípravu teplej 
úžitkovej vody je jeho kompaktnosť. 
Všetky potrebné prvky systému – čer-
padlová skupina, bivalentný zásob-
ník a regulátor – sú integrované do 
jedného celku, ktorý je kompletne 
pripravený na montáž. Po prepo-
jení systému so solárnymi panelmi 
je inštalácia dokončená. Systém je 
plnený nemrznúcou solárnou kvapali-
nou priamo vo výrobe. Kompletne pri-
pravený a vyladený systém prináša aj 
úsporu nákladov a času na detailný 
projekt s výpočtami, ktoré už v tom-
to prípade nie sú potrebné. Taktiež 
montáž systému je veľmi jednoduchá 
a rýchla.

auroCOMPACT

Solárny systém auroCOMPACT znač-
ky Vaillant spája kondenzačný kotol 
a solárny vrstvený zásobnik do kom-
paktného celku. Súčasťou zariade- 
nia je aj prehľadný regulačný panel 

s digitálnym displejom. Kombinované 
zariadenie auroCOMPACT môže 
byť tiež využívané ako samostatný 
kondenzačný kotol so zásobníkom 
vody, ktorý v budúcnosti môžete bez 
problémov flexibilne rozšíriť o solárny 
kolektor. Spolu s plochým kolektorom 
je ideálnym riešením na efektívne zá-
sobovanie cca 3-4-člennej domácnos-
ti teplou úžitkovou vodou. Elegantne 
dizajnované zariadenie môžete bez 
obáv postaviť aj do obytných priesto-
rov. Ideálnym miestom pre jeho  
umiestnenie je podkrovie alebo 
povala, kde môžete prívod vzduchu 
a odvod spaliny riešiť priamo cez stre-
chu aj bez komína a tepelné straty sa 
minimalizujú vďaka krátkej vzdiale-
nosti medzi zásobníkom a slnečným 
kolektorom.

Mgr. Dana Krommelová v spolupráci  
so spoločnosťou Vaillant.
Foto: Vaillant, sxc.hu



Súčasný trh ponúka automatické kotly na 
spaľovanie pevných palív pod značkou 
EKO KOMFORT a EKO PERFEKT. Sú 
určené pre náročného zákazníka, ktorý 
požaduje ekologickú, ekonomickú a spo-
ľahlivú prevádzku kotolne s minimálnymi 
nárokmi na obsluhu kotla.
                                                       
Niekoľko mýtov o kotloch na pevné 
palivá

Kotol na pevné palivá = dymiaci komín                                                                                               

Automatický kotol na pevné palivá s auto-
matickým podávaním paliva spĺňa emis-
né limity dané zákonom. Dymí iba raz za 
sezónu – pri zapaľovaní. Pri správne zo-
štelovanom kotle a používaní doporuče-
ného paliva nie je možné poznať či sa kúri 
plynom, alebo pevným palivom. Z komína 
totiž nejde žiadny dym. 

Kotol na pevné palivá = ekologická 
daň   

V najbližších rokoch sa očakáva zave-
denie tzv. ekologickej dane, ktorá sa do-
tkne hlavne hnedého a čierneho uhlia. 
Postupným zvyšovaním dane sa ceny 
vyrovnajú s cenou zemného plynu. Preto 
zaznievajú argumenty, že kúriť pevným 

palivom sa v horizonte 10 rokov nevypla-
tí. Keď odhliadneme od skutočnosti že 
návratnosť investície do automatického 
kotla sa vracia už od 1,5 roka, potom je 
nutné zdôrazniť že tieto kotly sú prispôso-
bené aj na spaľovanie drevených peliet. 
Tie sú v súčasnej dobe zhruba na cene 
čierneho uhlia, čo sa práve zavedením 
ekologickej dane zmení a je predpoklad 
že budú patriť medzi najlacnejšie palivá.                                                                                             
    
Kotol na pevné palivá = nízka účinnosť                                                                                            

To sa týka iba klasických kotlov, kde je 
účinnosť okolo 55%.  Pri kotloch z auto-
matickým podávaním paliva sa pohybuje 
účinnosť nad 80%.

Kotol na pevné palivá = nedá sa v lete 
ohrievať voda

V týchto kotloch na rozdiel od klasických 
kotlov na pevné palivá je možné ohrievať 
vodu bez problémov celoročne.  Zabez-
pečuje to automatika kotla. 

Kotly s liatinovým výmenníkom EKO 
PERFEKT  vo výkonovej rade 23, 29, 35, 
42 a 49 kW sú vhodné na vykurovanie 
menších objektov ako sú rodinné domy, 
bytové domy a menšie prevádzky, alebo 
menšie rekreačné zariadenia. Na liatino-
vý výmenník kotla dáva výrobca záruku 
10 rokov. V liatinovej časti kotla v hornej 
komore je možné spaľovať klasické palivo 
(uhlie kocka, koks, kusové drevo). Dvier-
ka hornej komory slúžia pre prikladanie 
paliva v ručnom režime. V dolnej komo-
re je umiestnený retortový horák, ktorý je 
používaný v automatickom režime prikla-
dania štandardizovaným palivom (dreve-
né peletky, čierne a hnedé uhlie). 

Podávanie paliva je riadené reguláciou  
v závislosti na nastavení regulácie a ener-
getických požiadavkách kotla. Zásobník 
spolu so šnekovým dopravníkom tvorí 
neoddeliteľnú súčasť kotla a je dodávaný 
v pravom alebo ľavom prevedení. Prívod 
spaľovacieho vzduchu v automatickom 
režime kotla zaisťuje ventilátor dodáva-
ním nutného množstva vzduchu pre pro-
ces dokonalého spaľovania v ohnisku. 
V ručnom režime je pomocou regulácie 
kotla vyradený z prevádzky podávač pa-
liva, ale ostatné funkcie sú v plne auto-
matickom režime. Kotly EKO PERFEKT 
sú štandardne dodávané s ekvitermickou 
reguláciou.

Pre väčšie výkony ponúkame kotly s oce-
ľovým výmenníkom EKO KOMFORT vo 
výkonovej rade 18, 25, 38, 49, 75, 99, 
150 200, 250, 300 a 350 kW. Kotly do 75 
kW sú vhodné pre vykurovanie rodinných 
domov, bytových domov, menších prevá-
dzok alebo menších rekreačných zariade-
ní. Kotly výkonu 75 – 350 kW sú vhodné 
pre vykurovanie menších sídlisk, areálov 
stredných firiem, rekreačných zariade-
ní, občianskej vybavenosti. Na oceľový 
výmenník dáva výrobca záruku 5 rokov. 
Kotly do 75 kW sa dodávajú v zmontova-
nom stave v pravom alebo ľavom preve-
dení. Nad 75 kW sa dodávajú čiastočne 
rozmontované, so zásobníkom vzadu. 
Kotly EKO KOMFORT sa dodávajú s ek-
vitermickou reguláciou. 

Redakcia z materiálov spoločnosti 
GAS SLOWAKIA s.r.o.
Foto: GAS SLOWAKIA s.r.o.

V poslednej dobe so zvyšovaním cien palív mnohí občania, ale aj firmy riešia
otázku čím kúriť. Hľadajú alternatívy k zemnému plynu, elektrickej energii 
alebo vykurovacím olejom. Ponúka sa  alternatíva – automatické kotly na pev-
né palivá.

Automatické kotly na pevné palivá 
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Budúcnosť je v kondenzačnej technike
Na vykurovanie budov s nízkoteplotnými 
vykurovacími systémami, sú ideálne kon-
denzačné kotly, ktorých stupeň využitia je 
tým vyšší, čím je teplota vykurovacej vody 
nižšia. Zatiaľ čo účinnosť klasického kotla 
dosahuje za ideálnych okolností  najviac 
93%, kondenzačný kotol dokáže využiť 
aj teplo uvoľnené pri kondenzácii vod-
ných pár obsiahnutých v spalinách, vďaka 
čomu dosahuje stupeň využitia 102-108%. 
Pri napájaní klasického kotla na podlaho-
vé vykurovanie je preto potrebné nechať 
kotol pracovať pri vyšších teplotách a tep-
lotu vykurovacej vody pred vpustením do 
trubiek podlahového vykurovania znížiť 
pomocou zmiešavacieho ventilu. Také-
to riešenie vyžaduje zložitejšiu reguláciu  
a niekoľko technických detailov navyše – 
to všetko pri nižšej účinnosti, než by bolo 

možné dosiahnuť s pomocou kondenzač-
nej technológie.

Zavádzajúcou informáciou, ktorá sa ne-
ustále opakuje je, že kondenzačný kotol 
je vhodný len do podlahového, prípadne 
stenového vykurovania. Príkladom toho, 
že kondenzačné kotly sú vhodné do aké-
hokoľvek systému sú niektoré krajiny EÚ, 
kde sa používajú výlučne kondenzačné 
kotly a pritom neboli prerábané vykurova-
cie systémy. „Kondenzačný kotol môže 
v kondenzačnom režime pracovať 
takmer celú vykurovaciu sezónu, hlav-
ne v starších systémoch, ktoré nikdy 
neboli navrhnuté na základe výpočtov 
tepelných strát, ale boli realizované  
s veľkou výkonovou rezervou montáž-
nou firmou.“, vysvetľuje Ing. Jaroslav 
Rehuš zo spoločnosti Protherm. 

Spoľahlivé kúrenie  
domácností
Kvalitnejším izoláciám obvodových stien a tesnejším oknám pri nových alebo reno-
vovaných budovách dnes vďačíme za to, že tepelné straty budov sú oveľa nižšie než 
voľakedy a na vykúrenie vnútorných priestorov postačuje oveľa nižšia teplota vykuro-
vacieho média. Vyžaduje si to však  i nový prístup k riešeniu vykurovacej sústavy.  

„Väčšina opýtaných zákazníkov a ob-
chodných partnerov uviedla, že nikdy 
nekúrili na vyššiu teplotu vykurovacej 
vody ako 60-65°C, pričom teplota vrat-
nej vody sa pohybuje okolo 50°C aj pri 
nízkych vonkajších teplotách.“

Príkladom z praxe je použitie dvoch rôz-
nych kotlov v dvojgeneračnom dome, kde 
v jednej bytovej jednotke je nainštalova-
ný klasický závesný kotol Protherm Rys 
23 BOVE a v druhej kondenzačný kotol 
Protherm Lev 24 KKV. Obidva kotly vyku-
rujú rovnakú plochu (96 m2) a slúžia aj na 
prípravu teplej vody. Rozdiel v spotrebe 
plynu za jedno vykurovacie obdobie me-
dzi klasickým kotlom Rys a kondenzač-
ným  kotlom Lev bol 307 m3 v prospech 
LEV-a, čo predstavuje úsporu viac ako 
27%. Treba dodať, že obidva kotly sú 
moderné s plynulou reguláciou výkonu.  
V porovnaní so starším dvojstupňovým 
alebo jednostupňovým kotlom je reálna 
až 33% úspora plynu, čo závisí od stavu  
a účinnosti staršieho kotla.
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Spôsob ohrevu vody
Neodmysliteľnou súčasťou domáceho 
komfortu je dodávka teplej vody. Medzi 
ľuďmi je rozšírený názor, že v menších do-
mácnostiach sa neoplatí pripravovať  tep-
lú vodu do zásoby, ale je vhodnejšie zvoliť 
kotol s prietokovým ohrevom, ktorý prip- 
raví len toľko teplej vody, koľko sa zužit-
kuje. Takéto riešenie však nemusí byť za 
každých okolností najvýhodnejšie.  Kotol, 
ktorý má slúžiť v prvom rade na vykuro-
vanie, sa dimenzuje na základe tepelných 
strát. „V malometrážnych bytoch od 40-
70m2 je to približne 6-8 kW, čiže v ta-
kom prípade postačuje kotol s menším 
výkonom od 3,5 do 11,5kW. To však na 
prietokový ohrev nestačí.“, vysvetľuje  
J. Rehuš. „Na dostatočné množstvo 
teplej vody zohriatej prietokovým spô-
sobom je potrebný výkon až 18 kW. 
Zbytočné predimenzovanie kotla však  
vedie k tomu, že kotol sa častejšie za-
pína a vypína, čo spôsobuje jeho rých-
lejšie opotrebenie.“ Oveľa výhodnejšie 
je preto zvoliť kotol s menším výkonom 
a k tomu pripojiť zásobník, ktorý pripraví 
dostatočné množstvo vody na okúpanie 
alebo osprchovanie a ak sa teplá voda mi-
nie, rýchlo zohreje ďalšiu vodu. Dôkazom 
toho, že takéto riešenie nemusí zaberať 
veľa miesta je napríklad praktická a varia-
bilná zostava kotla Panther 12 a zásobní-
ka teplej vody B60Z. Ešte kompaktnejšie 
riešenie ponúkajú malé závesné kotly so 
zabudovaným 40-50 litrovým zásobníkom, 
akými sú napríklad kotly radu Tiger. 

Pre tých, ktorí dávajú prednosť prieto-
kovému ohrevu je tu tiež dobrá správa. 
Inovované kotly Lev a Panther s prietoko-

vým ohrevom vody teraz disponujú funk-
ciu Komfort, ktorá vďaka zabudovanému 
okruhu na udržovanie teploty určitého 
množstva vykurovacej vody, umožňuje 
takmer okamžitú dodávku ohriatej vody 
hneď po otvorení kohútika. Prevádzku  
v režime Komfort možno navoliť trvalo na 
ovládacom paneli alebo spustiť automa-
ticky krátkym otvorením a zatvorením ko-
hútika teplej vody.

Potrebná regulácia
Vývojom prechádzajú aj regulačné systé-
my, ktoré sú základom efektívneho fungo-
vania vykurovacej sústavy. Najnovší rad 
izbových regulátorov Protherm Thermo-
link používa v spojení s kotlami obojstran-
nú komunikáciu eBus a je vhodný na spo-
luprácu s novými typmi plynových kotlov 
Panther v18 ako aj s novými kondenzač-
nými kotlami Lev v18. Kotly Protherm majú 
možnosť využiť aj ekvitermickú reguláciu, 
ktorá využíva ako mernú veličinu vonkaj-
šiu teplotu, a preto reaguje oveľa pružnej-
šie na zmenu vonkajšej teploty. Potrebné 
je iba pripojenie snímača vonkajšej teploty 
ku kotlu. Ovládanie izbových regulátorov 
Thermolink je veľmi jednoduché, pričom 
užívateľ má možnosť ovládania troch pra-
covných parametrov kotla: Nastavenie 
riadenia výkonu kotla v závislosti od izbo-
vej teploty, nastavenie teploty teplej vody  
a nastavenie ekvitermickej regulácie. Viac 
informácií nájdete na www.protherm.sk.

Mgr. Dana Krommelová v spolupráci s odborníkom Ing. 
Jaroslavom Rehušom zo spoločnosti Protherm.  
Foto: Protherm







Úspora energie je v súčasnosti jednou z priorít pri výstavbe alebo rekon-
štrukcii domu. Medzi kľúčové témy patrí otázka vykurovania. Predstava 
zníženia mesačných nákladov často smeruje k hľadaniu moderných eko-
logických riešení, ktoré prinášajú množstvo ekonomických výhod.

Sálavé teplo 
vyrieši problémy s vykurovaním 
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Maximálny odber 4kw

Rebrovité radiátory pod oknami, na kto-
ré sme vyklopkávali susedom morzeov-
ku, sú súčasťou príjemných idylických 
spomienok z nášho detstva. V modernej 
domácnosti, ktorej členovia uvažujú eko-
nomicky i ekologicky a myslia na svoje 
zdravie a dobrý pocit z bývania, ich už ale 
neuvidíme. Svoje miesto tu nájde elektric-
ké akumulačné vykurovanie. Novinka na 
slovenskom trhu prinesie príjemné sálavé 
teplo do spálne či obývačky, ušetrí výdav-
ky domácnosti a zároveň obohatí každý 
byt i dom o elegantný dizajnérsky kúsok. 
Vďaka kaskádovitému napájaniu je maxi-
málny odber jedného domu len 4kw.
 
Elektrické akumulačné vykurovanie Ca-
ladia sa líši od doterajších vykurovacích 
systémov novovyvinutým a obzvlášť vý-
konným pamäťovým jadrom so vzducho-
tesne zalisovaným žhaviacim drôtom. 
Ide o inovatívny a vysokokvalitný produkt 
vyvinutý firmou ASeco na základe dlhoro-
čnej výskumnej práce. Vykurovacie teleso 
je regulované prostredníctvom termostatu 
a spotreba je závislá od centrálne riade-

ného mechanizmu. Riadiaca jednotka 
reguluje zapnutie, vypnutie a fázy nečin-
nosti a prostredníctvom izbového termo-
statu aj teplotu. Vďaka vysokej akumu-
lačnej schopnosti medzi dvoma fázami 
nečinnosti ihneď nevychladne, ale naďalej 
vydáva teplo, čím je tento spôsob vyku-
rovania výnimočne energeticky efektívny. 
Podľa správy skúšobného ústavu TÜV 
Österreich bola elektrická energia pri na-
simulovaní štandardných bytových pod-
mienok potrebných na udržanie teploty  
22 °C počas 24 hodín odoberaná dohro-
mady len v priebehu troch hodín.  

Zdravé bývanie

S postupne prichádzajúcou zimou sa za-
čínajú objavovať problémy vysušovania 
vzduchu a stien, na ktoré sme mohli po-
čas letných mesiacov zabudnúť. Vykuro-
vacie telesá Caladia si s týmto problémom 
poradia vďaka sálavému teplu. Na roz- 
diel od plynového vykurovania, kde uniká 
najviac tepla smerom k stropu a podlaha 
zostáva studená, sa tu stretávame s roz-
šírením primeranej teploty rovnomerne po 
celej miestnosti.

Namiesto obrazu vykurovacie teleso

Vykurovanie Caladia pomôže nielen  
v domácnostiach, ale i v kancelárskych 
priestoroch, hoteloch či nemocniciach. 
Štandardné modely akumulačných vyku-
rovacích telies z emailového ESG skla ale-
bo ušľachtilej ocele sú dodávané v bielej 
farbe a rôznych veľkostiach. Interiér však 
môže spestriť aj farebné teleso s metalí-
zou alebo pestrý a netradičný umelecký 
kúsok. Keď sa jeho majiteľ rozhodne pre 
zmenu bydliska, jednoducho si ho zoberie 
so sebou. Vykurovacie telesá sú kombi-
novateľné aj s biokrbom s regulovateľnou  
bioetanolovou vložkou a ich riadenie za-
bezpečuje široká ponuka riadiacich sú-
stav.

Moderné vykurovacie telesá majú množ-
stvo nezanedbateľných výhod. Žiadne ná-
kladné vedenie, temperovanie, žiadna ko-
tolňa a s ňou spojená úschova horiaceho 
materiálu, sadza, komíny, nebezpečen-
stvo výbuchu ani dym. Prinášajú presne 
regulovateľnú teplotu v každej miestnosti, 
dodanie tepla bez energetickej straty a pl-
noautomatickú prevádzku.

Akumulačné elektrické vykurovanie Cala-
dia je distribuované v sieti Zelená stavba 
(zelenastavba.sk), ktorá ponúka riešenia 
pre nízkoenergetické a pasívne stavby. 
Túto novinku na slovenskom trhu nájde-
te v showroomoch v Bratislave, Trenčíne, 
Bytči, Žiline a Martine. 

Ľuboš Kolesár
Foto: Caladia 
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Stavby s minimálnou 
spotrebou energie

V našich showroomoch nájdete 
aj novinku na slovenskom trhu:

Akumulačné elektrické vykurovanie 
CALADIA

Stavby s minimálnou 
spotrebou energie
od návrhu po realizáciu

GEOTHERM Slovakia, s.r.o.
Rybníková 3, 917 01  Trnava
Tel./fax: 033/551 18 19
Mobil: 0908 888 000, 0905 665 755,
email: geotherm@geotherm.sk
www.geotherm.sk

autorizovaná predajná, montážna a servisná firma

nová generácia 
tepelných čerpadiel

vyvinutých 
pre planétu 

Zem
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Zelená stavba prináša inteligentné bý-
vanie

Na Slovensku vzniká v týchto dňoch nová 
značka Zelená stavba. Pod jej krídlami 
môžete nájsť produkty a služby zabez-
pečujúce inteligentné bývanie, ktoré pri-
nášajú ekologické, ekonomicky výhodné 
a inovatívne riešenia. V sieti predajní vám 
poradia, ako naplánovať výstavbu nízko-
energetického a pasívneho domu a ná-
sledne zrealizujú výstavbu od základov 
až po strechu. „Budúcnosť bývania vidím 

Fler.cz, virtuálne trhovisko s originálmi 
nepozná hranice

Móda, módne doplnky, šperky, bytový 
design, to všetko od viac ako šesť tisíc 
českých a slovenských tvorcov, tu nájde-
te doslova na jednej adrese, na www.fler.
cz. Každý tu má možnosť bez akýchkoľvek 
poplatkov ukázať svoj talent a predávať tu 
svoje handmade výrobky.  Nakupujúcich 
z Čiech i Slovenska sem denne príde viac 
ako dvadsať tisíc a málokto dokáže odísť 
s prázdnymi rukami. A to je výzva nielen 
pre vášnivých kupujúcich, ale aj pre nové 
talenty. Fler im totiž ponúka jedinečný 
priestor pre zviditeľnenie svojej značky a 
tvorby. 

Fantázií a originalite sa medze nekladú, 
na svoje si prídu nielen nadšení výtvarní 
amatéri, ale aj designéri- profesionáli. Fler 
je rajom pre talentovaných tvorcov a tiež 
všetkých, ktorí sa radi kochajú a obklopujú 
originálnymi umeleckými výrobkami.

Okrem neuveriteľných viac než 
šesťtisíc tvorcov 
(z nich je niekoľ-

ko stoviek zo 
S l o v e n s k a ) 
sa Fler môže 
pochváliť až 

25 000 regis-
t r o v a n ý m i 

n a k u p u -
júcimi a 
k a ž d ý 
deň sem 

zavíta viac 
ako dvadsať 

tisíc návštevní-

Nový jednostranný preklad HELUZ zni-
žuje náklady na výstavbu

Rovnaká kvalita, nižšia cena – to sú hlav-
né výhody nového nosného prekladu,  kto-
rý ponúka firma HELUZ cihlářský průmysl 
v.o.s. Český výrobca tehliarskeho tovaru 
tak vychádza v ústrety požiadavkám na 
zlacnenie výstavby bez toho, aby znižoval 
kvalitu svojich výrobkov a následne celej 
stavby. Nosný preklad HELUZ 23,8 jed-
nostranný je inováciou pôvodného nosné-
ho prekladu obojstranného. Zmena spočí-
va v znížení prierezu hornej výstuže, ktorá 
je v preklade  potrebná iba pri manipulácii 
a po zabudovaní do stavby sa už staticky 
neuplatňuje. Oproti obojstrannému prekla-
du má pevne určený spôsob uloženia na 

murivo. Orientácia spodnej nosnej časti je 
zrozumiteľne označená pomocou vytlače-
ných nápisov hore/dolu, vytlačených šípok 
a nápisu HELUZ, ktorý je pri správnom 
uložení dobre čitateľný. Úsporou materiá-
lu v hornej výstuži prekladu tak došlo k 10 
% zníženiu ceny. Výrobca pritom deklaruje 
dostatočnú nosnosť a požiarnu odolnosť 
R120 (tzn. že pri pôsobení požiaru je pre-
klad nosný najmenej 120 min.).

Technické údaje
Hmotnosť: 38 kg/ m
Rozmery: 238 mm výška, 70 mm šírka, 1 
000 mm až 3 500 mm dĺžka
Cena: od 7,87 € (237 Sk bez DPH)  
Balenie: 20 ks v palete

Kolekcia tapiet Extravagant bodovala na 
Slovensku

Vlajková loď projektu Walls 09, kolekcia 
Extravagant, získala ocenenie v Národnej 
cene za dizajn 2009, ktorú usporiadalo 
Slovenské centrum dizajnu a Ministerstvo 
kultúry SR. „Ďakujem za ocenenie, vďaka 
patrí pánovi Velátovi. Je to výrobca akých 
medzi nami nie je mnoho,“ hovorí ocenená 
dizajnérka Babeta Ondrová a dodáva „ne-
bojí sa dizajnu!“ O výsledkoch  rozhodla 
medzinárodná porota. Všetky odmenené 
práce bolo možné zhliadnuť na výstave 
v Galérii Cvernovka v Bratislave. Ocene-
nie si na slávnostnom ceremoniáli prevzala 
osobne Babeta Ondrová a aj Václav Velát, 
majiteľ firmy Vavex. 

kov z Čiech, Slovenska a Poľska. Fler je 
totiž úplne prispôsobený „susedským ob-
chodom“. Ceny sú uvádzané v korunách aj 
eurách, predajci si môžu nastaviť poštovné 
pre vnútroštátne alebo medzinárodné za-
sielanie. 

v hľadaní postupov, ktoré sú priateľské 
k prírode i k rodinným rozpočtom. Zelená 
stavba ponúka moderné riešenia od pomo-
ci pri rekonštrukcii bytu až po plánovanie 
výstavby veľkých objektov,“ hovorí Luboš 
Kolesár, zakladateľ značky. Rozhodnutie 
bývať, pracovať, či dovolenkovať v zdravej 
„zelenej stavbe“ prináša množstvo otázok 
hovoriacich o využití obnoviteľných zdro-
jov energie a akumulačných zdrojov vyku-
rovania, o optimalizácii zasklenia, kvalite 
tepelnej izolácie, či kontrole vetrania. Viac 
sa dozviete na www.zelenastavba.sk.      
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Posedenie v kontakte s prírodou

Dobré jedlo, hudba, smiech, príjemná pod-
večerná atmosféra v prírode – to všetko sa 
dokonale dopĺňa a podieľa sa na vytvorení 
nezabudnuteľných okamihov. Letné terasy 
ponúkajú ideálne  miesto pre posedenia 
s priateľmi či oslavy. Neoddeliteľne patria 
k záhradám pri rodinných domoch, ako sú-
časť reštaurácií poskytujú hosťom aj úkryt 
pred extrémnym počasím. Záhradný altá-
nok je skvelá voľba, ako si vychutnať ne-
rušené rozhovory s priateľmi či pochúťky 
z grilu, často dotvárajúce príjemné letné 
posedenia v objatí sviežeho vánku. Navy-
še letná terasa každú záhradu oživí a reš-
taurácii dodá nové možnosti.

Nič vás tak nepoteší ako spokojní priatelia 
či zákazníci sediaci na vašej letnej terase.

Bližšie info: 0908 749 958

Orava MW-2005: varte v mikrovlnke aj 
s odloženým štartom

Mikrovlnné rúry už dávno neslúžia len na 
ohrievanie a rozmrazovanie. Varenie a pe-
čenie je pre mnohé z týchto pomocníčok 
v kuchyni samozrejmosťou. Prečo by ste 
mali napríklad večeru variť na sporáku 
a špiniť tak hrnce, keď jedlo (špagety, ryžu, 
pizzu či chutne upravené ryby) pripravíte 
pohodlne a rýchlejšie v šikovnej mikrovln-
ke. Vyskúšajte na varenie novinku značky 
Orava – mikrovlnnú rúru MW-2005. Má prí-
kon 1 200 W, výstupný výkon 800 W, objem 
20 litrov a rozmery 45,2 x 26,2 x 39,3 cm. 
Na jej antikoro dizajne vás na prvý pohľad 
zaujme ovládacie koliesko, ktorým nasta-
vujete čas prípravy jedla (až do 95 minút). 
Výkon na mikrovlnke nastavíte v 6 zvole-
ných úrovniach pomocou tlačidiel umiest-
nených nad ovládacím kolieskom. O všet-
kom, čo práve vaša pomocníčka v kuchyni 
robí a v akom stave sa nachádza, vás pre-
hľadne informuje zobrazovací displej. 
Skvelou je funkcia automatického varenia, 
kedy po vložení potraviny do mikrovlnky 
určíte typ potraviny podľa číselného 
kódu na prednom paneli mik-
rovlnky (káva/ mlieko, ryža, 
špagety, zemiaky, ryby, pop- 
korn, pizza), pričom začiatok 
varenia nie je problém odložiť 
na neskôr. Jedným stlačením 
tlačidla Stop / cancel môžete 
proces varenia prerušiť, dvo-
mi ho anulujete. Opakovaným 
stlačením tlačidla Štart zač- 
nete variť jedlo expresne pri 
plnom výkone počas jednej mi-
núty, pričom čas dokážete zvýšiť pos- 
tupným stláčaním tlačidla až na 10 minút. 
Veľmi praktickou funkciou hlavne v rodi-

nách s malými deťmi je detský zámok, kto-
rý ratolestiam zabráni používať mikrovlnnú 
rúru ako hračku. Oravu MW-2005 kúpite 
v značkových predajniach Orava v cene 
79 €.

www.orava.info

Kreatívny priestor Lavmi dizajnérky Ba-
bety Ondrovej sídli v Prahe a okrem gra-
fického dizajnu, reklamných konceptov 
a kultúrnych aktivít na seba upozornil aj 
projektom dizajnových tapiet Walls 09. 
Babeta Ondrová je absolventkou pražskej 
Vysokej školy umelecko-priemyslovej, je 
uvedená v knihe 100 ikon českého dizaj-
nu, je držiteľkou ocenenia ministra kultú-
ry Slovenskej republiky za grafický dizajn 
a bronzovej medaily na medzinárodnom 
bienále grafického dizajnu v Brne. Spoloč-
nosť Vavex 1990 je jediný český výrobca 
tapiet. Firma naviazala v roku 1990 na vý-
robu tapiet v Tepliciach, ktorá tu fungovala 
už od 70. Rokov minulého storočia. Svoje 
produkty dodáva do všetkých európskych 
krajín a tiež do Číny či Bahrajnu.   

Viega rozširuje úspešný program ovlá-
dacích tlačítiek

Novým programom ovládacích tlačítiek 
pre WC a pisoáre určila Viega pred dvoma 
rokmi smer, čím zaviedla novú dimenziu 
pre náročné usporiadanie kúpeľne. Obi-
dve série Visign for More a Visign for Sty-
le platia dnes ako výraz súčasnej estetiky 
v kúpeľni, dokazujú samostatnosť a prog-
resivitu bez toho, že by dominovali štýlu 
zariadenia. Úspech na trhu podnietil firmu 
Viega, aby doplnila sériu Visign for Style-
-Serie o ďalšie dve nové dizajnové alter-
natívy. Visign for Style 13 a 14 presvedčí 
jemným kruhovým dizajnom alebo alterna-
tívou v pravouhlom puristickom prevedení.

Tieto nové dizajnové varianty boli vyvinuté 
v spoluprácii so štúdiom Artefakt Industrie-
kultur. Sú harmonicky a nevtieravo integro-
vané do sveta kúpeľní a doplňujú vo svojej 

reči dizajnu ďalšie inštalačné prvky, ako 
napríklad vypínače a moderné doplnky. 
Tvorivá osobitost si vás získa rovnými lí-
niami, triezvou eleganciou, ako aj obzvlášť 
úzkým profilom, čo presvedčilo aj Cen-
trum dizajnu severného Vestfálska (Design 
Zentrum Nordrhein Westfalen), ktoré tieto 
nové výrobky Visign for Style vyznamena-
lo uznávaným označením kvality a dizajnu   
„red dot“. 

Funkčné atribúty, ako tlačítka pre veľké 
a malé splachovacie množstvá  sú pritom 
samozrejmou súčasťou prevedenia. Ovlá-
dacie plochy sú usporiadané pri obidvoch 
modeloch tak, že sú k užívateľovi naklone-
né, čím uľahčujú obsluhu vizuálne aj hma-
tom. Povrchová úprava je založená na veľ-
mi kvalitných plastových materiáloch, ktoré 
zaručujú čo najdlhšiu životnosť. 
 
Visign for Style 13 a 14 sa vyrábajú pre 
WC aj pre pisoáre. Sériovo sú v ponuke 
v aktuálnych farbách sanity biela-Alpin, 
chromovaná, pergamon, farby ušľachtilej 
ocele, ako aj vo farbe ušľachtilý matný-ve-
lúrový chróm. Na želanie zákazníka výrob-
ca dodá aj špeciálne farby. Visign for Style 
13 a 14 pracujú na princípe mechanického 
spustenia a sú preto kombinovateľné so 
všetkými vstavanými splachovacími nádrž-
kami značky Viega Visign.
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Národná cena za dizajn 
2009
Národnú cenu za dizajn vyhlasuje tradične každý druhý rok Slovenské centrum 
dizajnu a Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Slávnostné odovzdanie 
cien v poradí už deviateho ročníku prebehlo začiatkom júna v bratislavskej ga-
lérii Cvernovka. Do súťaže sa zapojilo 147 prác v štyroch rôznych kategóriách. 
O výsledkoch rozhodla 12-členná medzinárodná porota pod vedením grafické-
ho dizajnéra Pavla Rozložníka.

Cieľom Národnej ceny za dizajn je vy-
zdvihnúť kvalitný slovenský dizajn a pou-
kázať na to, ako pomáha firmám presa-
dzovať sa v rámci slovenskej ekonomiky, 
ale aj v medzinárodnom meradle. Súťaž je 
taktiež otvorená pre študentov, aby mohli 
porovnať svoju prácu v širšom meradle, 
získavať kontakty s praxou a ponúknuť 
svoje koncepty do výroby. Okrem hlav-
ných a študentských cien udelil minister 

kultúry zvláštnu cenu Jaroslavovi Tarabo-
vi, dlhoročnému dizajnérovi sklární Rona 
v Lednických Rovniach, ktorý významne 
prispel k úrovni slovenského sklárskeho 
dizajnu. Svetoznáme sklárne Rona, Led-
nické Rovne získali aj  zvláštnu cenu mi-
nistra hospodárstva SR. 

Porota na základe viackolového hlasova-
nia rozhodla o udelení dvoch Národných 
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cien za dizajn 2009. V kategórii produk-
tový dizajn bolo najvyššie ocenenie ude-
lené za Stomatologické súpravy Chirana 
– Cheese dizajnéra Ferdinanda Chrenku. 
Ferdinand Chrenka je všestranne aktívny 
ako priemyselný dizajnér, vysokoškolský 
pedagóg i ako vytrvalý propagátor a ku-
rátor výstavných podujatí. Má za sebou 
mnoho ocenení a úspešných projektov, 
ktoré vzbudili medzinárodný záujem. Ab-
solvoval Vysokú školu výtvarných umení 
v Bratislave na oddelení dizajnu u docen-
ta Tibora Schottera v roku 1986. Najskôr 
pracoval v podniku Tesla Bratislava. Na 
svoju „materskú“ školu VŠVU sa vrátil za-
čiatkom deväťdesiatych  rokov a od roku 
1993 pôsobí ako vedúci Ateliéru industri-
álneho dizajnu. Jeho koncepcia výučby 
je postavená na projektoch spolupráce 
s domácimi aj zahraničnými priemyselný-
mi podnikmi.

V kategórii komunikačný dizajn získalo 
najvyššie ocenenie kreatívne riešenie ča-
sopisu Port No. 21 od Juraja Sukopa. Ten 

absolvoval štúdium na Katedre grafického
dizajnu Vysokej školy výtvarných umení 
v Bratislave, študijný pobyt na helsinskej 
UIAH a mobilný program v rakúskom 
Carr Magazine. Získal špeciálne ocene-
nie v architektonickej súťaži na Kollárovo 
námestie a na Art Camp-e v indonézskom 
Bandungu rozvíjal svoju náklonnosť k no-
vým médiám. Pôsobil ako asistent na Ka-
tedre architektonickej tvorby VŠVU. V sú-
časnosti pracuje na webovom nástroji na 
tvorbu písma Typism.

V študentskej sekcii produktového dizajnu 
bola ocenená Zásuvka predlžovačky An-
tona Zetochu zo Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave. Anton Zetocha je 
absolventom strednej školy scénického 
výtvarníctva v Bratislave. Bakalársky titul 
získal na Fakulte architektúry Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave, kde 
v súčasnosti pokračuje v magisterskom 
štúdiu v odbore priemyselný dizajn. Počas 
štúdia spolupracoval na dvoch školských 
projektoch spolupráce s priemyslom, a to  

s automobilkou Škoda a s firmou OMS
lighting. Vystavoval na bienále priemysel-
ného dizajnu v Ľubľane. V kategórii štu-
dentský komunikačný dizajn bol ocenený 
projekt Dizajn na kolesách International, 
ktorý realizoval tím študentov z Vyso-
kej školy výtvarných umení v Bratislave. 
Víťazný projekt vznikol v roku 2006 a v ro-
ku 2008 bol pod hlavičkou DNK Internati-
onal rozšírený o spoluprácu so študentmi 
z Univerzity T. Baťu v Uherskom Hradišti 
a Akademie sztuk pieknych v Katovici-
ach. Tím DNK si dal za cieľ prispieť ku 
kvalite grafického dizajnu a dostať ho do
bežného života ľudí, ktorí nevyhľadávajú 
profesionálne agentúry alebo si ich služby 
nemôžu dovoliť.

Okrem hlavných cien porota udelila 10 
uznaní bez rozdielu poradia a kategórii.

Henrich Varga  
v spolupráci so Slovenským centrom dizajnu
Foto: Slovenské centrum dizajnu

 Zvláštna cena ministra hospodárstva SR,  
 Rona, a. s., Lednické Rovne,

 NCD 2009, komunikačný dizajn,  
 Juraj Sukop, časopis Port No. 21,

  Cena ministra školstva SR, komunikačný  
 dizajn, študenti VŠVU Bratislava,  
 Dizajn na kolesách International,

   Cena ministra školstva SR,  
 produktový dizajn, Anton Zetocha,  
 Zásuvka predlžovačky

  Zvláštna cena ministra kultúry SR,
 Jaroslav Taraba, 

  NCD 2009, produktový dizajn,  
 Ferdinand Chrenka,  
 Stomatologické súpravy Chirana Cheese
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Divízia DuPont Building Innovations ot-
vorila svoj prvý showroom už v roku 2007 
v centre talianskeho Milána. Ten slúži 
architektom, dizajnérom a zákazníkom. 
Počas milánskeho týždňa dizajnu sa 
v ňom uskutočňujú významné prehliad-
ky a výstavy. „Naším spoločným cieľom 
bolo vytvoriť miesto pre súčinnosť a ex-
perimentovanie, kde by mohli priemysloví 
odborníci spolupracovať a vytvárať inšpi-
ratívne prostredie,“ vraví obchodná riadi-
teľka odboru DuPont Surfaces Elizabeth 
Lawsonová. „Celý priestor bude slúžiť ako 
primárny zdroj nápadov na nové, operatív-
ne a inšpiratívne využitie materiálov Du-
Pont v oblasti dizajnu.“ Pre komerčných 
dizajnérov a špecialistov, ktorí budú mať 
záujem o konzultácie a podporu projektov, 
budú k dispozícii odborníci na riešenie po-
vrchových úprav a to buď priamo na mies-
te alebo po dohode. „Dizajnové štúdio je 
miestom pre predvádzanie nových ponúk, 
remeselných schopností a reálnych apli-
kácií, ktoré ukážu ako sa nové dizajny 
dajú perfektne zasadiť do prekvapivých 
kontextov,“ povedal Christopher Whitelaw, 
riaditeľ pre výskum a vývoj.

Nový showroom navrhli na mieru renomo-
vaní newyorskí architekti Michael Morris 
a Yoshiko Sato. Použili najmodernejšie 
osvetľovacie telesá, zvukové systémy 

a tvarové technológie a vytvorili skutočnú 
„svätyňu zážitkov“. „Navrhli sme pries-
tor štúdia na základe japonskej techniky 
„vypožičaná krajina“. Tak ako v krehkej 
záhrade tu môžu dizajnéri vnímať všetký-
mi zmyslami, môžu cítiť a vidieť energiu 
evokovanú použitými materiálmi,“ hovorí 
Morris. „Špeciálne technológie, ktoré sme 
v štúdiu použili, ľudí k materiálu skôr pri- 
tiahnu akoby, ich od neho vzďaľovali.“ Jed-
ným zo skvelých rysov dizajnového štúdia 
je osvetlenie v tvare hviezdnej oblohy. 
Nebo nad hlavou prepája návštevníkov 
s aplikačnými obrázkami v štúdiu. Ďalším 
kľúčovým rysom sú integrované reálne 
aplikácie z rôznych oblastí trhu, napríklad 
operačné sály, dekorácie dominantných 
stien, pohostinstvo a vzdelávanie, ale aj 
osvetlenie, nábytok a ďalšie možnosti po-
užitia v obytných priestoroch. 

Architekti a dizajnéri si môžu v štúdiu  
DuPontTM Corian® dojednávať schôdzky 
už od 1. júna tohto roku. Štúdio bude tak-
tiež hostiť celý rad putovných výstav di-
zajnérov z celého sveta.  

Henrich Varga v spolupráci s Happy Materials
Foto: Happy Materials 

V newyorskej umeleckej štvrti  
Flatiron vznikol nový showroom 
DuPontTM Corian® Design Studio 
spoločnosti DuPont Building Inno-
vations. Na ploche 450 metrov štvor-
cových ponúka interaktívny priestor, 
kde sa môžu stretnúť záujemcovia 
o dizajn s odborníkmi a hovoriť 
s nimi o konkrétnych projektoch. 
Takto môžu realizovať nové nápady 
a hľadať vhodné materiály pre jed-
noduché aj zložitejšie návrhy.   

DuPont 
otvoril v New Yorku  
nový experimentálny priestor 
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Je úžasné sledovať, ako sa prázdny chladný priestor premieňa na 
domov. Z bielych miestností sa stávajú izby, pribúda nábytok, farby, 
doplnky. Interiér dostáva tvár, začína rozprávať. Rastie a vyvíja sa 
spolu s ľuďmi, ktorí ho vytvárajú. Zaznamenáva všetky významné 
zmeny, objíma jeden súkromný svet. Poskytuje komfort, v ktorom 
sa skrýva funkčnosť. A to všetko v harmónii s najnovšími trendmi. 
Zosúladiť každodennú atmosféru bývania s aktuálnym dizajnom 
nemusí byť náročné. Najmodernejšie riešenia môžu v jednotlivých 
domácnostiach priniesť revolúciu bývania, no pritom nechávajú 
priestor, aby vynikla individualita a cit pre dizajn ich obyvateľov. 
Poďte sa s týmito modernými koncepciami zoznámiť.

i n t e r i é r
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Mužský a ženský princíp. Dva elementy, ktoré sa po stáročia dopĺňajú, inšpi-
rujú, ale zároveň aj súperia o lepšie miesto na slnku. Inak tomu nie je ani v ar-
chitektúre či dizajne. Dlhé desaťročia boli tieto odvetvia primárne mužskou 
záležitosťou, ale karta sa postupne obracia. A aj preto ruku na srdce páni - kde 
by sme boli, keby nám ženy často neukázali, že vedia veci robiť lepšie a s väč-
ším citom ako my? Pri poháriku by sme si navzájom prihrievali polievočku 
a prešľapovali na mieste. Poďme sa teda pozrieť, ako vyzerá interiérový dizajn 
očami ženy a očami muža. Ako príklad nám poslúži vec funkčná a maximálne 
praktická – skriňa. Kto však tvrdí, že nemôže byť zároveň aj pekná?

  
očami ženy a očami muža
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Petra Vranová je budúca ar-
chitekta, ktorá v súčasnosti 
dokončuje Fakultu architek-
túry ČVUT. Petra v minulosti 
pôsobila v ateliéroch AA Héta, 
Ien+K a momentálne pracu-

je pre ateliér AVRA. K návrhom skríň sa 
dostala už dávnejšie, keď sa snažila prísť 
na funkčné, ale zároveň estetické, rieše-
nia pre seba a svojich kamarátov. Podľa 
jej názoru je skriňa pre celkový dojem 
interiéru rovnako dôležitá ako sedačka, 
obraz, koberec či lampa. “Snažila som sa 
vymyslieť niečo nové. Predviesť netradič-
né kombinácie a prevedenia, aby sa ľudia 
mohli hoci aj inšpirovať. Nemám vôbec 
nič proti jednoduchým riešeniam skríň. 
Pokiaľ si však zákazník vyberá neutrál-
ne kombinácie iba preto, že sa bojí, rada 
svojimi návrhmi rozohrám jeho fantáziu,” 
hovorí Petra. Ľudí okolo seba tak posúva 
k menej konvenčným nápadom. Nikde 
predsa nie je napísané, že do predsiene 
musí zákonite patriť nudná jednofarebná 
skriňa so zrkadlom. Čo sa vnútra skríň 
týka, najradšej využíva poličky, zásuvky 
a výsuvné police. Jednoducho vecí, kam 
sa dajú uložiť svetre rovnako ako aj zlože-
né nohavice.  

„Nevýhodou rôznych „špecializovaných“ 
držiakov podľa mňa je, že zaberajú veľa 
miesta a nemôžete ich využiť na nič iné,“ 
myslí si. Z Petriných návrhov sú takpove-
diac exkomunikované zrkadlá. Jednodu-
cho sa jej nepáčia. Výnimku urobila pri re-
alizácii skrine pre svojho brata. Aj to však 
malo čisto praktický význam. „Skriňu má 
v predsieni, kde by podľa mňa malo byť  
i zrkadlo, v ktorom sa človek vidí celý, keď 
niekam ide.” Zrkadlo so nedalo umiestiť 
inam a tak bolo jeho umiestenie na skriňu 
jedinou možnosťou.  Petra z toho nadšená 
nebola, no zvolila aspoň dymové zrkadlo, 
ktoré nie je také „ostré“ ako klasické a vý-
sledok podľa nej vyzerá celkom dobre. 

Rozoznali by ste, či interiér navrhovala 
žena alebo muž? V čom by sa mohol roz-
diel prejaviť?

Vo svete je dnes rad uznávaných architek-
tiek a pri väčšine ich projektov by som to 
asi nerozoznala. Nedávno mi kamarátka 
ukazovala, ako si zariadila byt a musím 
povedať, že by to „natrela“ aj študovaným 
dizajnérom. Bol to elegantný a na ženu 
strohý štýl. Myslím si ale, že sa dá spoz- 
nať, či je v dome ženská ruka. Ženy v se-
be majú zakorenené budovanie hniezda 
a také to urobenie pekného kdekoľvek 
a kedykoľvek. 

Máte nejaké architektonické obdobie, kto-
ré je vám najbližšie a je vzorom?

Mám veľmi rada históriu, románsku kultú-
ru, gotiku, renesanciu. A nesmieme zabud-

núť na môj milovaný Rím. Vzory mám ale 
skôr z dôb nedávnych. Od malička zbož-
ňujem architekta F. L. Wrighta, ten podľa 
mňa predbehol svoju dobu. Pochádzam 
z architektonickej rodiny, a tak som mala 
možnosť prezerať si knihy so stavbami už 
ako malé dievča. Chodila som s otcom do 
ateliéru, sadla som si mu na kolená a rá-
tala, koľko je na pôdoryse miestností. To 
bola taká naša hra. A keď som to zrátala 
dobre, namaľoval mi koňa. Možno preto 
som sa rozhodla isť na architektúru.

A bol otec vaším vzorom?

Nepochybne. Myslím si o ňom, že je vyni-
kajúci architekt a často, keď ho pozorujem 
pri práci, vravím si, že by som chcela mať 
taký talent a robiť také pekné veci ako on. 

Petra Vranová:

1  detská izba

2  hala

3  jedáleň

4   pracovňa

5 salón

1

2

3

4
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No snáď som aspoň kúsok tohto talentu 
podedila. Je to tiež vynikajúci kresliar, čo 
kedysi bývali všetci architekti. Dnes, v ča-
se počítačov sa to už žiaľbohu príliš neno-
sí. Všetci robia vizualizácie a to je škoda.

Roman Vrtiška síce tohto 
roku ešte len promoval na 
Vysokej škole umelecko-prie-
myselnej v Prahe v ateliéri 
Design výrobkov III, no má 
za sebou už spoluprácu s re-

nomovaným dizajnérskym štúdiom Olgoj 
Chorchoj. Momentálne sa, tak ako Petra 
Vranová, účastní projektu spoločnosti In-
deco, ktorý poukazuje na rozdielne uhly 
pohľadu muža a ženy na priestor, funkciu 
a dizajn. Roman však v skutočnosti nie 
je presvedčený o tom, že rozdiely vychá-
dzajú práve z odlišnosti medzi pohlavia-
mi. „Mužský a ženský prvok bol pre tento 
projekt určený ako koncepcia. Teraz už je 
na ľuďoch, aby si urobili predstavu, či to 
reálne funguje. Osobne sa nazdávam, že 
veľmi charakteristický je najmä osobný ru-
kopis každého z nás. Ten vypovedá o au-
torovi často viac,“ myslí si Roman. Svoj 
projekt od začiatku ladil tak, aby bol inte-
riér skôr oporný doplnok ku skrini. Skriňa 
mala byť dominantou celého priestoru  
a interiér iba dotváral ilúziu reality. 

Roman sa rozhodol nezasahovať do výpl-
ne skríň, ktoré sú tvorené materiálmi, ako 
je napríklad drevo alebo sklo, a pracoval 
s plochou alebo štruktúrou. Vo svojich ná-
vrhoch sa snažil poukázať na faktor farby 
v interiéri a pokúsil sa oživiť jeho fenomén. 
Skrine sú poňaté ako „monolitické“ bloky 
pevne definujúce a dotvárajúce závereč-
nú podobu miestnosti. „Zvolil som výrazné 
farby, aby ľudia videli, že sa ich nemusia 
obávať,“ dopĺňa Roman. Za každou umelo 
vytvorenou vecou okolo nás stojí ľudská 
práca. Za predmetom navrhnutým pre 
malo- či veľkosériovú výrobu stojí jeden 
človek alebo tím návrhárov, ktorí definu-
jú jeho tvarové riešenie, materiál a často 
ovplyvňujú i spôsob, ako sa s  konkrétnym 
výrobkom bude zaobchádzať, niekedy i je-
ho funkciu. To je dizajn. Podľa Romana by 
sme si mali túto jeho rolu uvedomiť, keď-
že sa toto slovíčko s obrovskou obľubou 
skloňuje často aj v absurdných a nelogic-
kých spojeniach.

Čomu sa chcete venovať v budúcnosti?

Dúfam, že budem môcť robiť to, čo ma 
baví, teda dizajn a architektúru.

Čo vás inšpiruje najviac? 

Najinšpiratívnejším zdrojom je lokalita 
a stavba, v ktorej sa priestor nachádza.  
Nezáleží na tom, či sa jedná o secesný 
alebo funkcionalistický dom či panelák. 
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Vo svojich návrhoch sa preto snažím 
zohľadniť všetky možné faktory. 

Nakoľko obmedzuje návrhára technoló-
gia? 

Obmedzuje a zväzuje, no iba do určitej 
miery. Každý výrobca má svoju technoló-
giu – nikto vám nikdy nepovie: “Navrhnite 
produkt, ktorý sa vám páči a my pre neho 
nájdeme nejakú vhodnú technológiu“. To 
je totiž veľmi zdĺhavý a nákladný proces. 
Ja osobne, keby som nemal žiadne man-
tinely, tak asi v živote nič neurobím. Totiž 
práve samotný proces výroby môže byť 
často veľmi inšpiratívny. A inšpirácia je 
všade okolo nás,  stačí byť dostatočne tr-
pezlivý a vnímavý. 

Henrich Varga v spolupráci s Indeco 
Foto: Indeco
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Roman Vrtiška:

6   študentská izba

7   obývacia izba

8  pracovňa

9   spáľňa

10 predsieň
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Všetko okolo nás podlieha trendom a módnemu diktátu, vizuál a fareb-
nosť stien nevynímajúc. Z pohľadu odborníkov - dizajnérov a architek-
tov, biela farba upadla do zabudnutia a interiér kombinujú so stále viac 
a viac kontrastnejšími farbami. Samotné steny obsahujú niekedy viac 
farieb a vzorov v podobe štvorcov a elíps, ako by si odvážil ktokoľvek 
predstaviť. Uvažujete o moderných a dizajnových stenách? Či ste už 
vyznávačom rovných alebo okrúhlych línii alebo holdujete jednoliatym 
stenám, v žiadnom prípade nezabudnite na farebnosť!

Dizajn
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Súčasným trendom sú tlmené a matné 
odtiene náterov. Tým, ktorí majú záľubu 
vo vyhľadávaní neodolateľných a vychy-
tených dizajnérskych kúskov, určite neu-
niklo, že napríklad olivová, tmavomodrá 
alebo levanduľová farba sú odtiene, ktoré 
podčiarkujú individualizmus a vyjadrujú 
osobitý vkus majiteľa domu či bytu. Pokiaľ 
sa aj vy cítite najlepšie v prostredí, v kto-
rom to dýcha decentnou elegantnosťou 
a serióznosťou, siahnite po novom rade 
farebných náterov s tlmenými odtieňmi, 
ktoré vám vyrazia dych. 

Steny hovoria jazykom dizajnérov

Absolútnou novinkou na trhu, ktorá len 
nedávno uzrela svetlo sveta, je PRIMA-
LEX INSPIRO. Tento rad bol starostlivo 
navrhnutý a zdokonalený interiérovými 
dizajnérmi a je určený ľuďom, ktorí ve-
dia, čo od života chcú a túžia po dokona-
lom prepojení aktívneho životného štýlu 
so svojím domovom. Môžete si vybrať zo 
širokej škály hodvábne matných farebných 
odtieňov – svetlá šampaň, čajová ruža, 
tmavý šafran, ohnivé tabasco, kráľovský 
rubín, svetlá olivová, lipová zeleň, dymo-
vá šeď, toskánska levanduľa a slivková 
modrá. Každý odtieň je jedinečný, osobitý 
a obsahuje v sebe dávku sofistikovanosti 
- dizajnéri si dali záležať aj na tom, aby 

sa jednotlivé farby mohli navzájom fareb-
ne skombinovať. Skúste si skrášliť steny 
domova kráľovským rubínom a ohnivým 
tabascom! Navodia pocit elegancie, har-
mónie a stability.

Steny túžia po farebnej kvalite

Pokiaľ sa obávate komplikácií spojených 
s maľovaním, strach mať nemusíte. Rad 
PRIMALEX INSPIRO je vyrábaný inova-
tívnou technológiou Primatec, ktorá je 
zárukou dobrého krytia, oteruvzdornosti, 
paropriepustnosti a veľmi dobrých apli-
kačných schopností. 

Nový rad PRIMALEX INSPIRO svojou fa-
rebnou škálou vypĺňa nedostatok týchto 
odtieňov na trhu a uspokojí aj najnáročnej-
šieho zákazníka. Ak chcete, aby bolo kaž-
dému pri prekročení prahu jasné, že ste 
dynamická a úspešná osobnosť, neváhaj-
te a doprajte stenám odtiene PRIMALEX 
INSPIRO. Budú pre vás inšpiráciou! Viac 
informácií nájdete na www.primalex.sk

Lucia Pekaríková, z materiálov spoločnosti Primalex
Foto: Primalex
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Obchodné rokovanie, pracovný obed, záplava mailov, každú druhú minútu te-
lefonát a do toho všetkého vás ešte tlačí topánka aj v súkromí, pretože sa morí-
te so zariaďovaním bytu či domu. Nemáte ani pomyslenie ani čas na to, aby ste 
sa v pokoji posadili a venovali sa praktickej a už vôbec nie estetickej stránke 
vybavenia svojej novej, či novo zrekonštruovanej domácnosti. Riešenie je v ta-
komto prípade pomerne jednoduché a na Slovensku už aj bežné – objednajte si 
služby dizajnérskeho štúdia. 

vám ušetrí čas aj peniaze

Interiérový 
dizajnér
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orientovať na slovenský trh a všetko bu-
dete nakupovať bez zľavy. Dizajnérske 
štúdio vám môže ušetriť nervy, ktoré by 
ste si ničili a čas, ktorý by ste strávili pri 
hľadaní vhodného zariadenia. 

Ako však takáto spolupráca prebieha 
v skutočnosti? Nič určite nie je také jed-
noduché, ako sa to môže zdať z pár na-
písaných riadkov, poďme si to ale skúsiť 
priblížiť. Začiatok je v podstate veľmi jed-
noduchý – ako zákazník oslovíte vybrané 
dizajnérske štúdio a dohodnete si prvú 
schôdzku. Dizajnér sa pri prvom stretnutí 
bude snažiť získať od vás čo najviac vstup-
ných informácií, ako napríklad v akom 
štýle by ste chceli mať zariadený interiér, 
čo všetko bude súčasťou dodávok – či to 
budú dvere, podlahy, nábytok, koberce, 
porcelán, jedálenský servis, prípadne aj 
umelecké predmety. No a v neposlednom 
rade pôjde o sumu, ktorú plánujete vy ako  
majiteľ investovať do zariadenia. Ďalší po-
stup je podľa Ľudovíta Baloga nasledov-
ný. „Predbežne si dohodneme podmienky 
financovania a termín ďalšieho stretnutia. 
Následne klientovi zašleme zmluvu na 
podpis. Pri ďalšom stretnutí už prezentu-
jeme interiérové návrhy, ktoré dolaďujeme 
spolu so zákazníkom. Po ich schválení 
začíname s výberom konkrétnych materi-
álov, vzorov a farieb, či už pre steny, 

Odborník na interiérové úpravy a majiteľ 
prestížneho dizajnérskeho štúdia Luxury 
Interiors Ľudovít Balog má na vyššie na-
črtnutú situáciu jasne vyhranený názor. 
„Služby interiérového odborníka sú urče-
né v podstate pre každého, kto uvažuje 
o zariaďovaní. Ak má niekto na Sloven-
sku mesačný príjem aspoň 3.000,- EUR 
a pri zariaďovaní bytu, alebo domu nevy-
užije služby interiérového dizajnéra, je to 
považované za spoločenské faux pas“, 
mieni pán Balog. Ľudia s nadštandardným 
príjmom si podľa neho jednoducho nemô-
žu dovoliť zariadiť vlastné bývanie sami, 
pretože väčšinou nemajú na to čas a zá-
roveň potrebujú, aby ich rezidencie pôso-
bili elegantne a reprezentatívne. „Niekto si 
myslí, že keď si kúpi drahé zariadenie, je 
to aj estetické. Videl som veľa prípadov, 
kde sa minuli obrovské sumy, ale výsle-
dok nebol  najlepší. My sa snažíme o to, 
aby interiér pôsobil prirodzene elegantne“, 
dodáva. 

Objednať si služby interiérového dizajnéra 
však nemusí byť lacný špás. Ako zákazník 
by ste si mali veľmi dobre premyslieť, koľko 
chcete do svojho hniezdočka „vraziť“ pe-
ňazí a až potom jednať. Mali by ste počítať 
s tým, že každá minúta strávená konzultá-
ciami, obhliadkou priestoru a samozrejme 
aj ďalšie služby sa nakoniec objavia vo 
faktúre. Či už ako otvorená alebo skrytá 
položka. Dizajnový odborník je však pre-
svedčený o tom, že pre zaneprázdnených 
ľudí s nadštandardným príjmom sa takáto, 
aj keď nemalá, investícia oplatí. „Väčšinou 
prevláda názor, že sumu, ktorú nám ako 
interiérovému dizajnérovi zaplatia, je prí-
liš vysoká, alebo že to zvládnu aj sami. 
Lenže opak je pravdou. Ak si byt či dom 
zariaďujete sami, musíte počítať s tým, že 
investujete veľa času pri zháňaní nábytku, 
dekorácií, umeleckých diel a podobne,“ 
vraví Ľudovít Balog. Je vysoko pravde-
podobné, že ak sa do zariaďovania pus-
títe na vlastnú päsť, budete sa prevažne 



čím je zachovaná diskrétnosť. Toto je prí-
pad aj spoločnosti Luxury Interiors. „Jed-
nou z našich hlavných zásad je, že nepo-
skytujeme žiadne referencie. Týmto nás 
spokojne môžete prirovnať k švajčiarskym 
bankám. Diskrétnosť je u nás samozrej-
mosťou,“ dodáva na záver pán Balog. 

Veľa ľudí má krásne zariadený dom 
s množstvom nádherných umeleckých 
diel, ale netúžia sa stať stredobodom 
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pozornosti. Vychutnávajú si nádheru so 
svojimi blízkymi. Možno sa k nim budete 
chcieť pridať aj vy. Bližšie informácie na 
www.luxury-interiors.sk

Henrich Varga  v spolupráci s Luxury Interiors
Foto: Luxury Interiors

podlahy, dvere alebo obkladové materiály. 
Samozrejme, prezentujeme aj výber ná-
bytku, dekorácií a tak ďalej.“ Toto je veľmi 
stručná prezentácia, ako to vlastne fungu-
je. Záleží však na vás ako na zákazníkovi, 
do akej miery sa chcete na projekte po-
dieľať. Môžete odsúhlasovať každý jeden 
detail, alebo len vyberiete návrh a ostatné 
necháte na odborníkov.

Nie sú však predsa takéto riešenia fi-
nančne príliš náročné? Ľudovít Balog si 
myslí, že nie. „80 % nákupov realizujeme 
v zahraničí, hlavne v Európe a Amerike, 
pričom nákupy realizujeme so zľavami 
aj 40 %, ktoré si nenechávame ako zisk, 
ale ostávajú zákazníkovi,“ vysvetľuje pán 
Balog. Ako klient tak ušetríte hlavne čas, 
ktorý môžete venovať práci, rodine, alebo 
koníčkom. Po odpočítaní zliav za nákup 
ide o investíciu do služieb dizajnérskeho 
štúdia. V niektorých prípadoch je suma za 
služby pre odborníkov návrhárov nižšia 
ako samotná zľava poskytnutá na tovar.

Výhodou moderných firiem je dnes už aj 
to, že chránia súkromie svojich klientov. 
Niektoré vôbec neposkytujú referencie, 
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Martin Patřičný: 
Nebyť dreva, nie som výtvarníkom
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„Stromy sú mojimi spoluautormi.“ To je motto umeleckého rezbára a výtvarníka Martina Patřič-
ného. Narodil sa v roku 1955 v Prahe a v súčasnosti žije na bývalom statku neďaleko Kralúp nad 

Vltavou v Stredných Čechách. Keď vstúpite do jeho ateliéru, nájdete tu nielen krásne diela, ale 
obklopí vás pokoj, vôňa dreva a všadeprítomná autorova pokora pred prírodou. 

1 2 3
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Martin Patričný 

Výstavy:

Najdôležitejšia domáca výstava „Drevo krásnych stro-
mov“ v Národnom múzeu v Prahe, ktorú navštívilo viac 
ako 100 000 ľudí. Najdôležitejšie zahraničné výstavy 
sa uskutočnili v Haagu a v Naardene v Holandsku 
v roku 2003 a minulý rok v Toronte v Kanade.
   
Najbližšia výstava sa práve chystá a prebehne v Ná-
rodnom poľnohospodárskom múzeu v Prahe na Let-
nej. 

Jeho výrok „Keby niet dreva, nebol by 
som výtvarníkom,“ dopĺňa, že práve stro-
mom vďačí za to, kam dospela jeho tvor-
ba. „Vďačne prijímam inšpiráciu, ktorá ku 
mne prichádza prostredníctvom stromov,“ 
vraví Martin Patřičný. 

Martin Patřičný začal svoju cestu, na roz-
diel od mnohých jeho výtvarných kolegov, 
remeslom. Naučil sa, ako najlepšie využiť 
všetky vlastnosti dreva a ako jednotlivé 
kusy skĺbiť dohromady. Keď sa pozriete 
na jeho obrazy, máte pocit, že vie drevom 
maľovať, že nás učí rozumieť reči stro-
mov. 

Editorka monografie o Martinovi Patřič-
nom, Amalie Maurer, spomína na to, ako 
dlho premýšľala, kam umiestniť prvé umel-
covo dielo, ktoré obohatilo jej pražský byt. 
„Pokiaľ sa pozorne pozeráte, uvedomíte 
si, ako sa obraz vo svetle mení. Ako keby 
ste doma nemali len jedno dielo, ale hneď 
niekoľko. Stále objavujete nové pohľady. 
Stále s dielom diskutujete. Obraz som 
nakoniec zavesila priamo oproti sedač-
ke v obývacej izbe, s bočným osvetlením 
z veľkého átriového okna.“ Amalie Maurer 
sa tak môže s každou návštevou podeliť 
o zážitky s týmto nevšedným výtvorom. 
A kde visí druhé dielo, tentokrát samostat-
ný objekt? Je to len približne dva metre od 
toho prvého. Aj to si našlo cestu do stredu 
diania.

Drevo nás sprevádza odpradávna. Málo-
kedy si uvedomíme, čo všetko okolo nás 
je z neho vyrobené. Pokiaľ máte drevo radi 
– jeho farbu, teplo, bude pre vás zhliad-
nutie tvorby Martina Patřičného zážitkom. 
Mnoho návštevníkov jeho výstav sa vracia 
a odnášajú si jeho umelecké diela domov. 
„Chápem ich. Tak tomu bolo aj v mojom 
prípade,“ spomína Amalie Maurer. 

Amalie Maurer
Foto: archív autora
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1 ŠTÍT, DETAIL, 2005

2   STUDIE K MALBĚ A KRESBĚ, 2005

3 KALVÁRIE PODZIMNÍ, 2007

4 SOCHA KNIHY - VLASTNÍ KONFESE, 2008

5 TĚHOTNÁ, 2008

6 DŘEVĚNÁ KNIHOVNA, 1998

7 PODZIMNÍ HOUSLE, 1994
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Návrh 
a realizácia interiéru
Úprava interiéru je nesmierne zaujímavá časť architektonickej práce. Človek, 
ktorý sa rozhodol zmodernizovať svoj dom, byt či kanceláriu alebo ktorý sa 
zariaďuje nové priestory, je vo väčšine prípadov s priestorom veľmi úzko pre-
pojený a na konečnom výsledku mu skutočne záleží. Toto je ideálna východis-
ková pozícia aj pre architekta, ktorý so zákazníkom spolupracuje.

Pravý odborník kladie dôraz na to, aby čo najbližšie spoznal potreby a požiadavky 
investora. Najdôležitejšie je v konečnom dôsledku predsa to, aby sa klient v danom 
priestore cítil čo najpríjemnejšie. Aj preto sú nevyhnutné pravidelné konzultácie. 

Architekt by mal v tomto vzťahu vystupovať sčasti aj ako poradca, ktorý určí smer pred-
stavám majiteľa bytu či domu a ktorý zároveň prináša nové nápady a myšlienky. Odbor-
ník je tu teda, aby pretavil požiadavky zákazníka do jednotnej, ucelenej myšlienky. Je 
to, samozrejme, neľahká úloha, ale skutočný profesionál si poradí aj s tvrdými orieška-
mi. Bez väčších problémov dokáže spracovať návrh tak, aby pomocou odbornej činnos-
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ti uskutočnil investorove predstavy a aby 
zapracoval všetky dostupné ergonomické, 
funkčné a estetické požiadavky.

Úvod
Veľmi dôležité je úvodné stretnutie, na 
ktorom investor architektovi vysvetlí, o čo 
konkrétne má záujem. Architekt pritom 
myslí už aj na detaily. Preto by sa mal 
vždy snažiť získať od klienta čo najviac 
podrobností a zároveň uvažovať o ich 
citlivom zaradení do celkového kontextu 
priestoru. S tým je samozrejme spojená 
aj poradenská činnosť. Ide najmä o prí-
pady, keď je architekt presvedčený o tom, 
že určitý prvok nezapadne do celkového 
vyznenia alebo konceptu interiéru. Vtedy 
sa otvára priestor na konzultácie o mož-
ných alternatívnych riešeniach. Aj takéto 
drobnosti prispievajú k celkovej spokoj-

nosti zákazníka. Keďže detaily sú veľmi 
dôležité, treba s nimi zladiť celý návrh. 
Aby mohol architekt pripraviť vyhovujúci 
návrh, musí mu byť jasné, o akú zmenu 
má investor záujem.  Približná predstava 
klienta o interiéri a rozpočet, ktorý si klient 
vyčlenil na jeho návrh a spracovanie, sú 
najdôležitejšími informáciami získanými 
na úvodnom stretnutí. Od nich sa potom 
odvíja samotná realizácia. 

Návrh
Na základe úvodného stretnutia predsta-
ví architekt investorovi možné alternatívy. 
Každý návrh predstavuje ucelenú myšlien-
ku, ktorá sa vinie od počiatočného náme-
tu až po jeho konečnú realizáciu. Počas 
konzultácií so zákazníkom odborník zistí, 
ktoré vyhotovenie návrhu mu je najbližšie 
a ktorým smerom sa bude uberať. Mo-
tívy sú rôzne – každý interiér je ucelený 
projekt zasadený do určitého prostredia. 
Dôležitú úlohu zohráva veľkosť interiéru, 
tvar, a rozmery miestností, presvetlenie 
priestoru, farebnosť, či použité materiály. 
Z týchto všetkých určujúcich činiteľov na-
pokon architekt spracuje návrh. Navyše 
by sa mal snažiť, aby interiér komunikoval 
aj s okolím, teda so záhradou, terasou, 
svetovými stranami alebo panorámou. 

Prirodzeným trendom dnešnej doby pri 
návrhoch interiérov je používanie prírod-
ných materiálov, ktoré je nielen žiadané, 
ale aj úplne prirodzené. Je to akási forma 
spojenia človeka s prírodou. 

Realizácia
Poslednou a najzásadnejšou fázou je sa-
motné uvedenie návrhu do života. Najmä 
v dnešnej ekonomicky nestabilnej dobe 
je dôležité sústrediť sa aj na konkrétny 
výber dodávateľov, a to nielen podľa ná-
vrhu, ale aj podľa rozpočtu. Výber dodá-
vateľov vždy schvaľuje klient. Dozor nad 
samotnou realizáciou by mal zabezpečiť 
architekt či architektonické štúdio, ktoré 
investorovi pripraví aj plán prác a navrhne 
postupy realizácie. Zároveň dozrie na ter-
míny dodávok a má na starosti aj sledova-
nie montáže. V ideálnom prípade je celý 
priebeh projektu zabezpečený bez časo-
vého obmedzenia investora. S výnimkou 
konzultácií pri dohadovaní návrhu je totiž 
zákazník od ostatných prác oslobodený.

Henrich Varga v spolupráci so spoločnosťou les associés 
Foto: les associés a archív redakcie



Najlepší partneri
Spoločnosť je rozdelená na Veľkoobchod – BEST a Maloobchod – Kúpeľňové štúdiá BEST SLOVAKIA, s.r.o. Veľkoobchodne a aj maloobchodne 
ponúka BEST svojim partnerom rozsiahlu paletu produktov od celosvetovo najlepších výrobcov na uskutočnenie individuálnych túžob pri 
vybavení kúpeľne, kuchyne a interiéru. V ponuke nechýbajú produkty od renomovaných svetových partnerov, ako je Aparici, Bestline, 
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Kaldewei, Keramag, KEUCO, Kludi, KOLO, Koralle, Schock, Teka  a ďalších.

Splnená túžba: „Najlepšia kúpeľňa na kľúč“
BEST sa v poslednom období stal Najlepším partnerom pre staviteľské a developerské spoločnosti, ktorým dodáva a zároveň realizuje  
„Najlepšiu kúpeľňu na kľúč“.  BEST SLOVAKIA, s. r. o., poskytuje partnerom bezproblémovú stavbu nadštandardných sociálnych zariadení. 
Prvou časťou tohto procesu je poradenstvo.
Špecializovaní predajcovia a projektoví manažéri poskytujú kompletné informácie o produktoch a spôsobe realizácie. Nasleduje tvorba 
viacerých návrhov a vizualizácií obkladov, dlažieb, sanity. Následne koordinátor prác v súčinnosti s realizačným oddelením realizuje obklady, 
dlažby a montáž sanity na základe
dohodnutého plánu a vizualizácie. Medzi najlepšie projekty realizované koncepciou „Najlepšia kúpeľňa na kľúč“ určite patria Hotel Dubná 
Skala, Hotel Holiday Inn v Žiline, Hotel Hilton v Košiciach, Villa Nečas, Obytný dom Kvačalová, Obytný súbor KIA Krasňany, Obytný 
súbor Čierna Voda, Sídlo spoločnosti Gryf, Hotel Diplomat v Rajeckých Tepliciach atď.

Kontakt:
Kúpeľňové štúdiá 
BEST SLOVAKIA , s. r. o.:
Žilina, Bratislavská 117
Bratislava, Bajkalská 29
Trenčín, Jilemnického 2
www.best-slovakia.sk

BEST- Vážime si partnerstvo 
BEST je poprednou spoločnosťou, ktorá prináša slovenským partnerom už 15 rokov 
bohatý výber najlepších produktov do kúpeľne a kuchyne.
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Pri preberaní tovaru si skontrolujete jeho 
vydané množstvo, ale tiež číslo tonality, 
teda stupňa odtieňu a kalibrácie, čiže roz-
meru. Tieto informácie sú zväčša uvedené 
na bočnej strane kartónového obalu a mu-
sia byť u konkrétneho typu rovnaké. Inak 
by sa mohlo stať, že budete mať doma 
dlažbu, ktorá bude síce niesť rovnaký ná-
zov, no odtieňovo bude každý balík odliš-
ný. Prípadne zistíte, že ste uložili dlažbu 
z jedného balíka a pri pokladaní dlažby 
z druhého sa vám škáry akosi rozutekali. 
Je to spôsobené povolenou toleranciou 
a výrobca tieto odchýlky triedi a zaraďu-
je do tonalitných, či kalibrových skupín. 
Samozrejme jedná sa o dlažby a obklady 
prvej triedy, tovar druhej a MS triedy už 
môže v balíku obsahovať mix týchto hod-
nôt. Tí rafinovanejší majú na kartónoch 
svojich dlažieb napísane RECTIFICATE, 
čo znamená, že všetky sú presne reza-
né vodným lúčom, čím odpadá triedenie 
kalibrácie a možnosť ukladania dlažieb 
s minimálnymi škárami. Za predpokladu, 
že ste kladenie zverili odborníkovi, máte 
už kúpenú vhodnú škárovaciu hmotu, 
vhodné lepidlo, ukončovacie lišty a máte 
dohodnutý systém pokladania, nastal čas 
samotného zahájenia práce. Správny od-
borník vás akiste upozornil na to, že pri 

rozmeroch dlažby cca 30x60 nie je možné 
pri ukladaní systémom parket prekladať 
dlažbu kvôli symetrickosti do polovice dru-
hej, ale len maximálne do 15 cm. Dal vám 
na vedomie aj to, že na neglazovanú dlaž-
bu ani pri najlepšom úmysle nemôžete po-
užiť vode odolnú škárovaciu hmotu, pre-
tože jej kompozitá pôsobia agresívnejšie 
a okraje dlažieb, či obkladov by ňou mohli 
nasiaknuť a zanechať neestetické škvrny. 
Povedal vám, že by ste si mali nechať časť 
z obalu, kde je vyznačené číslo kalibrácie, 
tonality a šarže. To pre prípad, že aj keď 
ste si z prezieravosti kúpili o 15% navyše, 
predsa len nakoniec potrebujete ešte ne-
jaký ten meter dokúpiť a chcete mať tovar 
identický s už uloženým. Na základe tých-
to parametrov vám vie predajca zabezpe-
čiť plne identický obklad či dlažbu...

Takže spolu s majstrom rozbalíte niekoľ-
ko škatúľ, dlažbu či obklad rozložíte na 
plochu a prekontrolujete všetky estetické 
a technické parametre. Ak zistíte chy-
bu, majster pokladač zhodnotí, či daná 
chyba už vybočuje z povolených toleran-
cií normy STN EN 14411. V prípade že 
áno, je správny čas pristúpiť k reklamácii 
u predajcu.  Po položení dlažby je už totiž 
takmer nemožné ju zreklamovať. Muselo 

– čo s nimi? 
Obklady a dlažby
Mali by ste ešte niečo vedieť...

Ak už máte obklad či dlažbu vybra-
nú, poradili ste sa o vhodnosti svoj-
ho výberu s predavačom a ten na zá-
klade vašich požiadaviek umiestne-
nia a nárokov na opotrebovanie váš 
výber odobril, v ruke držíte doklad 
o platbe a s autom čakáte na výdaj 
tovaru, mali by ste vedieť ešte nie-
koľko skutočností...
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by sa jednať o chybu, ktorá sa nedala pri 
predbežnej kontrole zistiť. To je napríklad 
nesprávne zloženie kompozitnej zmesi 
pri výrobe dlažieb a obkladov, ktorá spô-
sobila zvýšenú nasiakavosť a následnú 
tvorbu škvŕn už pri najmenšom kontakte 
materiálu s vodou. V prípade reklamácie 
sa uplatňuje reklamačné konanie podľa 
Reklamačného poriadku, ktorý vychádza 
z § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 o ochra-
ne spotrebiteľa, Občianskym zákonníkom 
č 401/1964Zb, Obchodným zákonníkom 
č 513/1991 Zb. zákona, ako aj ostatnými 
všeobecne záväznými právnymi predpis-
mi Slovenskej republiky.

Keďže ste realizovali nákup u špecializo-
vaného predajcu, ktorý má v sortimente 
tovar od renomovaných výrobcov, a tí 
dbajú na kvalitu a ich výstupná kontrola je 
nepriepustná, máte už po kladení dlažby 
a nastáva čas čistenia a následne údržby. 
V súčasnej dobe predajcovia dlažieb a ob-
kladov ponúkajú aj čistiace a impregnač-
né prostriedky. Predtým ste si museli vy-
stačiť s prostriedkami z drogérie a drhnúť 
a drhnúť. Ďalšou z možností bolo použiť 
agresívnejší čistiaci prostriedok na báze 
kyseliny fosforečnej, po ktorých sa všet-
ko lesklo, len po čase sa škárovka začala 
drobiť, vypadávať a na dlažbách sa začali 
objavovať žlté škvrny.

Riešením je používať chémiu, ktorá je 
špeciálne navrhnutá pre tento sortiment. 
Na našom trhu sa okrem iných značiek 
začali objavovať výrobky renomovanej 

firmy FILA, ktorá je lídrom na svetovom 
trhu a má za sebou vyše 66 rokov skúse-
ností vo výrobe chemických prostriedkov 
vyvinutých vo vlastnom laboratóriu. Široké 
spektrum výrobkov je určené na čistenie, 
impregnáciu a údržbu keramických dla-
žieb, obkladov, leštených gresov, prírod-
ných kameňov, fasádnych obkladov, tehál 
či betónových dlažieb. Výrobky sú svojim 
zložením navrhnuté tak, aby nepôsobili 
agresívne, ale pritom aby ich účinok bol 
čo najsilnejší.

Z najpoužívanejších môžeme spome-
núť FILA FUGANET – rýchlo účinkujúci 
prostriedok na čistenie škár v obkladoch 
stien a podlahách z glazovanej keramic-
kej dlažby. Nepoškodzuje glazúru. FILA 
FUGAPROOF slúži na impregnáciu škár, 
teda ochranu pred ich znečistením.
Osobitú pozornosť treba venovať lešte-
ným gresom. Pri procese leštenia dochá-
dza k poškodeniu ochrannej vrstvy dlaž-
by, póry zostanú otvorené a dlažba stráca 
odolnosť voči povrchovému znečisteniu. 
FILA odporúča na impregnáciu použiť 
výrobok FILA MP 90, ktorý uzatvorí póry 

a vytvorí ochrannú vrstvu zabraňujúcu 
vytváraniu trvalých škvŕn pri povrchovom 
znečistení. Nečistoty po kladení (malta 
alebo tmel) odstránite prípravkom FILA 
DETERTEK. Na odstránenie ochrannej 
voskovej vrstvy (výrobcovia na povrch leš-
tených gresov nanášajú ochrannú vrstvu 
vosku, ktorá zabraňuje poškodeniu pri 
preprave) a na odstránenie škvŕn použite 
FILA PS 87. Na bežnú údržbu použite prí-
pravok FILA CLEANER. Pre bežnú údržbu 
uloženej dlažby ostatných typov – vnútor-
ná glazovaná dlažba, mrazuvzdorný gres 
matný, glazovaný, technický porfír a po-
dobne sa na väčšie znečistenie používa 
prípravok FILA PS/87. Pre pravidelné čis-
tenie podlahy s malým znečistením sa po-
užíva prípravok FILACLEANER. Prírodné 
kamene a výrobky z pálenej hliny vyčistíte 
prípravkom FILA DETERDEK alebo FILA 
P87. Leštené prírodné kamene ochráni-
te impregnátorom FILA MP90, neleštené 
s FILA W68 alebo s FILA WET.

Na stránke www.inceram.sk získate pod- 
robné informácie o technických para-
metroch obkladov a dlažieb, ich použití, 
údržbe, postupoch pri reklamácii a veľa 
ďalších užitočných informácii... aj o pro-
duktoch FILA.

Peter Selnekovič 
Foto: inCeram  a archív redakcie
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– čo s nimi? 
Obklady a dlažby
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Farebný poradca 
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Biele alebo farebné steny?

Biele nátery sú neodmysliteľné pri prvom 
bielení a pri natieraní stropov. Neutrálna 
biela farba vytvára vhodné pozadie pre 
akýkoľvek štýl zariadenia. V prípade po-
treby sa ľahko obnovuje a ak sa vám zu-
nuje, tvorí ideálny podklad pre náter inej 
farby. Medzi obľúbené nátery patrí Prima-
lex Polar, najmä pre jeho belosť. 

Biele steny sú klasikou, avšak farebné 
steny vdýchnu vášmu domovu dušu. Pri 
použití farebných náterov je najjedno-
duchšie kúpiť priamo natónované balenie 
maliarskeho náteru, ktoré je pripravené 
na okamžité použitie. Výhodou tejto voľby 
je, že požadovaný odtieň si môžete kedy-
koľvek dokúpiť v bežnej predajni. Ďalšou 
možnosťou je natónovať si farbu pomocou 
kolorovacích farieb. Domáce tónovanie sa 

však neodporúča, pretože ak vám nató-
novaná farba nevystačí na všetky steny, 
nikto vám nezaručí, že opätovne natóno-
vaná farba bude rovnaká. Praktickejšou 
cestou v prípade namiešania vlastného 
odtieňa je využitie služieb kolorovacích 
centier. Tie dokážu namiešať až 7-tisíc 
rôznych odtieňov, ktoré si môžete vybrať 
zo vzorkovníka. Keďže je pridávanie pig-
mentu riadené automatom, požadovaný 
odtieň vám podľa potreby namiešajú opäť. 
Vyskúšajte napríklad kolorovacie centrá 
Primalex Procolor, ktoré nájdete v 90-tich 
predajniach s farbami, lakmi a nátermi na 
celom území Slovenka.

Prvý dojem zanecháva vstupný priestor

Vstup do domu alebo bytu oddeľuje von-
kajší svet od nášho domova. Väčšinou 
sa jedná o najmenšiu miestnosť, preto 

S končiacim letom viacerí z nás rozmýšľajú o zmene. Niekomu stačí zme-
niť len pár drobností, niekto chce však čosi väčšie, napríklad redizajn svojho 
bytu alebo domu. Pokiaľ aj vy rozmýšľate „vo veľkom“, začnite stenami. Ver-
te či nie, správna farba stien dodá vášmu príbytku ten správny šmrnc a pod-
čiarkne váš individualizmus. Ako sa však popasovať s ponúkanou farebnou 
škálou v predajniach a aký odtieň je vhodný pre miestnosti, s ktorými si naj-
viac lámeme hlavu - vstupné priestory, pracovne a detské izby?

pre prvý dojem, prácu a detský svet
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si treba dobre rozmyslieť farebnosť jej  
stien. Pokiaľ je vstupný priestor osvetlený 
denným svetlom, je možné použiť tmavšie 
farby, napríklad tmavomodrú alebo tmavo-
zelenú. Avšak väčšina z nás má vstupný 
priestor vybavený umelým svetlom. Vtedy 
je odporúčané vymaľovať steny vstupu do 
domu či bytu jemnými svetlými farbami 
či kontrastom jemného alebo neutrálne-
ho odtieňa s výraznou farbou – napríklad 
sýtu oranžovú farbu skvele doplní odtieň 
jemne sivej alebo bielej. Treba mať na 
pamäti, že vstupný priestor by mal odzr-
kadľovať dojem celého bytu či domu a že  
s odtieňmi stien by mal korešpondovať aj 
nábytok a doplnky.

Miestnosť určená na prácu

V predošlom období bola pracovňa chá-
paná ako určitá vymoženosť, avšak nie 
nutnosť. Preto bola vo väčšine prípadov 
spájaná s inými miestnosťami, napríklad 
s hosťovskou izbou alebo spálňou. V sú-
časnosti je však všetko inak, priestor pra-
covne si zasluhuje vážnosť.

Pracovňa by mala byť predovšetkým po-
kojným a nerušeným miestom. Čo sa 
týka farebných variácií pracovne, uznáva-
ným trendom je použitie studených tónov 
v kombinácii s neutrálnymi, obľúbenou 
variáciou je modrá a šedá. Modrý odtieň 
je ukľudňujúci, predstavuje hĺbku a diaľku. 
Šedá farba je zase spojená s predstavou 
strohosti a racionality. Vyskúšajte naprí-
klad nový dizajnérsky rad maliarskych ná-
terov Primalex Inspiro – odtiene Slivková 
modrá a Dymová šeď. Vaša pracovňa vo 
vás zanechá dojem harmónie a serióz-
nosti.

Pokiaľ je majiteľ pracovne veselej pova-
hy, navyše je charakter jeho práce hravý 
a tvorivý, môže použiť aj odtieň žltej, ktorá 
je vhodná pre miestnosti orientované na 
sever. Priestor presvetlí a dodá mu ener-
giu. Zaujímavou je aj žltozelená farba  
stien pracovne. Tento odtieň je veľmi svie-
ži a je vhodný pre priestory orientované 
na juh. Navyše má blahodarný vplyv na 
očnú sietnicu.

Detská izba je iný svet

Detská izba je rajom hier a dobro-
družstiev. Deti žijú naplno, prežívajú 
svoje sny a vybíjajú energiu, aby sa 

im večer dobre zaspávalo. Môžeme 
vyberať z farieb sýtych aj svetlých, 

pestrých alebo nenápadných, záleží 
len na vkuse. Teplé farby stimulujú a po-
vzbudzujú k aktivite, studené naopak 
ukľudňujú. Dajú sa rôzne kombinovať 
a dopĺňať. Samozrejme, záleží na tom, 
či máme doma batoľa alebo školáka. Pre 
malé deti sú vhodné sýte farby a pestrosť. 

pre prvý dojem, prácu a detský svet



S blížiacim sa dospievaním však deti sami 
inklinujú skôr k jednoduchším farebným 
kombináciám. 

Pri maľovaní detskej izby vychádzame 
z teplých farieb, ktoré môžeme doplniť 
studenšou farbou. Vhodné kombinácie sú 
napr. modrá – žltá, žltozelená – žltá – oran-
žová, oranžová – červená, zelená – béžo-
vá a podobne. Staršie deti majú väčšinou 
sami predstavu, ako by mala ich detská 
izba vyzerať, je dobré nechať voľbu na 
nich. U dievčat je obľúbená ružová a fia-
lová (napríklad Primalex Fortissimo Color 
– nové odtiene Dance a Punk), chlapcom 
pristane skôr modrá, zelená, béžová ale-
bo hnedá (novinkou je odtieň rovnakého 
radu – hnedé Reggae)

Všeobecne by sme sa mali vyvarovať tma-
vých odtieňov v malých alebo tmavších 
izbách. U väčších školákov je tiež lep-
šie vyhnúť sa vyslovene rušivým farbám 
(tmavomodrá alebo brčalová zelená), kto-
ré môžu rozptyľovať a spôsobovať poru-
chy sústredenosti. Viac informácií nájdete 
na www.primalex.sk.
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Text: Lucia Pekaríková, z materiálov spoločnosti 
Primalex
Foto: Primalex, archív redakcie 





V prvých rokoch života vnímajú deti svet mimoriadne intenzívne – na všetko 
sú zvedavé, všetko ich zaujíma – veď sa toho musia toľko naučiť! Zároveň sú 
však i mimoriadne zraniteľné, a to nielen citovo, ale aj fyzicky. Zariadiť izbu 
pre takýchto malých objaviteľov teda nie je jednoduché. Súčasní nábytkoví 
dizajnéri a výrobcovia bytových doplnkov však prinášajú pestrú paletu špeciál-
nych detských „produktov“, s ktorými sa to zvládnuť dá  –  dokonca hravo.

Izba 
pre malých objaviteľov
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Bezpečnosť sa pri zariaďovaní detských 
izieb dostáva na popredné miesto. Aby 
sa mohlo dieťa vo svojej izbe voľne pohy-
bovať, hrať a primerane šantiť, musí byť 
riziko úrazu maximálne eliminované. Ná-
bytok, určený do izieb pre najmenších, sa 
vyrába bez ostrých hrán a býva opatrený 
rôznymi bezpečnostnými poistkami. Dô-
raz sa kladie i na materiál a jeho povrcho-
vú úpravu; všetko musí byť ekologické, 
bez akýchkoľvek stôp toxických či iných 
škodlivých látok. Na pokrytie podlahy sa 
najlepšie hodí mäkký koberec.

Dostatok podnetov je ďalším dôležitým 
kritériom, ktorému by malo zariadenie 
a vybavenie modernej detskej izby zod-
povedať. Na stenách sa namiesto fádnej 
maľovky objavujú rozprávkové a zvieracie 
postavičky a podobné motívy sa používa-
jú aj na textíliách (napr. závesoch, posteľ-
ných obliečkach, a podobne). Koberec 

slúži – vďaka svojej potlači – zároveň 
ako autodráha, železničná trať či lesná 
cesta plná dobrodružstiev. Multifunkčný 
je tiež nábytok, ktorého tvary sú často 
veľmi invenčné. Napríklad z vyvýšenej 
postele v tvare autíčka sa dá zviesť aj na 
šmykľavke a pod posteľou sa zasa ukrýva 
rozprávkový domček. Čarovný svet môžu 
doplniť vhodne rozvešané a poukladané 
obrázky, plyšové hračky, okenné ozdoby, 
a podobne.

Rýchle upratovanie hračiek, ktoré počas 
dňa obvykle okupujú strategické pozície 
na zemi, umožnia rôznofarebné úlož-
né boxy, koše a mobilné kontajnery. Je 
správne, ak sa dieťa od mala učí po sebe 
upratať, avšak úložné priestory musia byť 
uspôsobené tak, aby táto činnosť zod-
povedala jeho schopnostiam a nezabe-
rala priveľa času. Skrinky s policami, do 
ktorých treba hračky prácne ukladať, sa 

už dnes „nenosia“. Práve uvedené boxy, 
vyrábané v nespočetných variáciách, sú 
ideálnym miestom, do ktorého sa hračky 
dávajú „spinkať“ a vďaka ktorým sa „ve-
čierka“ stáva dokonca obľúbenou činnos-
ťou.

Kreativita dieťaťa by sa mala všestranne 
podporovať. V súčasnosti preferované za-
riadenie detskej izby tomu výrazne napo-
máha. Ani v izbe dieťaťa v predškolskom 
veku by nemal chýbať „pracovný“ stolík, 



na ktorom sa dá kresliť, modelovať, vy-
strihovať. Výhodou je, že stoly a stoličky 
bývajú konštruované tak, aby s dieťaťom 
– vďaka výškovo nastaviteľným prvkom, 
dokázali „rásť“. To, čo ešte nedávno pat-
rilo medzi najväčšie prehrešky – kreslenie 
po stenách – taktiež prechádza procesom 
zmien. Je samozrejmé, že dieťa musí 
vedieť, čo smie a čo nie, a nekontrolova-
né čarbanie po stenách a nábytku nie je 
žiaduce ani dnes. Na škodu však nie je 
vyhradiť jednu stenu alebo aspoň jej časť, 
na ktorej má dieťa možnosť „tvoriť“ bez 
obmedzení.

Sladké sníčky potrebujú detičky ako soľ. 
Aby sa vyspali naozaj do „ružova“, musia 
mať posteľ s vhodným, najlepšie zdravot-
ným matracom. V okolí postele by nemali 
byť žiarivé, aktivujúce farby, ale – naopak 
– farby upokojujúce, ako napríklad svetlo- 
modrá, olivovozelená, ružová, a podobne. 
Z postele má vyžarovať útulnosť a dieťa 

by sa v nej malo cítiť isto a bezpečne. 
V noci ho môže „strážiť“ napríklad svetiel-
ko v tvare mesiaca, srdiečka, hviezdičky... 
A – pravdaže – lákavé (no nie rušivo pô-
sobiace) majú byť aj obliečky na perinku 
a vankúšiky. Dobrú službu spravia plyšoví 
„spolunocľažníci“. 
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Magdaléna Gondolová
Foto: archív redakcie a firiem





Zariaďujeme 
domácu pracovňu
V súčasnosti, keď nám moderné komunikačné systémy umožňujú prácu  
čiastočne alebo úplne vykonávať aj z domu, stáva sa pracovňa veľmi dôležitým 
a pre mnohých vyslovene nenahraditeľným priestorom. Ideálne samozrejme je, 
ak si pracovňu môžeme zariadiť v samostatnej miestnosti. Žiaľ, v dispozičnom 
riešení bytov, najmä v „socialistických“ panelových domoch, sa s pracovňou 
jednoducho nepočítalo. Často sme preto nútení alternovať...

88120
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Ergonómia 

zohráva podstatnú úlohu bez ohľadu nato, 
či pracovňu umiestnime v samostatnej 
miestnosti alebo ju „pridružíme“ k niektorej 
inej izbe (napríklad k spálni či obývačke). 
Dôraz kladený na ergonómiu rozhodne 
nie je neopodstatnený. Predpokladá sa to-
tiž, že v pracovni budeme tráviť pomerne 
veľa času, a v prípade, ak by sme sedeli 
v neprirodzených polohách, negatívne 
by to nevplývalo len na naše zdravie, ale  
v konečnom dôsledku aj na kvalitu a efek-
tivitu práce.

Pracovné stoličky 

možno z istého hľadiska považovať za 
„srdce“ domácej pracovne. Práve ich 

tvar a vyhotovenie rozhodujú v najväčšej 
miere o tom, či sa pri práci budeme cítiť 
príjemne, pohodlne a zdravo. Moderné 
pracovné stoličky s anatomicky tvarova-
ným sedadlom zabezpečujú tzv. dyna-
mické sedenie; umožňujú ľahkú zmenu 
polohy trupu, pričom je chrbtica stále 
podporovaná. Prítlak chrbtice sa reguluje 
podľa váhy a hĺbka sedadla sa dá nastaviť 
podľa výšky sediaceho. Namiesto klasic-
kého čalúnenia sa zvyknú používať gély. 
Kreslá mávajú navyše pohodlné operadlá  
s opierkou hlavy a praktickou synchrón-
nou mechanikou. Stoličky a kreslá bývajú 
opatrené hojdacím mechanizmom a v zá-
kladnej polohe ich možno aretovať. Dvoji-
té otočné kolieska sú zväčša prispôsobe-
né na mäkké podlahové krytiny.
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ELMITA

Podhľadové svietidlá

svietidlá

Interiérové svietidlá Úsporné žiarivky

Sabinovská 60, 080 01  Prešov
e-mail: svietidla@elmita.sk; www.elmita.sk
Tel.: 051 / 77 11 732; Fax.: 051 / 77 34 922

v e ľ k o o b c h o d  a  m a l o o b c h o d

U nás si vyberie každý
88122

Úložné priestory 

je potrebné prispôsobiť jednak množstvu 
a typu predmetov a pracovných pomôcok, 
ktoré potrebujeme v pracovni uskladniť, 
a tiež veľkosti samotnej miestnosti, resp. 
pracovného „kútika“. Zelenú majú v kaž-
dom prípade rôzne mobilné kontajnery 
a zásuvné dielce. Kvôli prehľadnejšiemu 
ukladaniu bývajú vybavené organizérmi, 
deliacimi priečkami či závesmi na kance-
lárske zložky. Ako úložné priestory sa vy-
užívajú i závesné regály a police, ktorých 
výhoda spočíva v tom, že šetria priestor. 
Univerzálne mobilné stolíky s výškovo na-
staviteľnou plochou poslúžia na uloženie 
faxu, kopírky, tlačiarne, a podobne. 

Magdaléna Gondolová
Foto: archív redakcie a fi riem

Pracovné stoly 

musia poskytovať primeraný priestor na 
vykonávanie všetkých potrebných činnos-
tí a preto by ich pracovná doska mala byť 
dostatočne veľká. Pozor treba dať i nato, 
aby bola umiestnená v správnej výške 
(o. i. aj vzhľadom na výšku stoličky). Pod-
stavce pracovných stolov – celokovové 
podnože, resp. kombinácia dosky s kovo-
vými rúrkami – bývajú výškovo nastaviteľ-
né, vďaka čomu možno vyrovnať drobné 
nerovnosti podlahy. Súčasťou väčšiny 
pracovných stolov sú otvory na káblové 
prechodky; na bezpečné a estetické ve-
denie káblov sú prispôsobené aj kovové 
podnože. Pracovné PC stoly dopĺňa zvý-
šená nadstavba pod monitor a ich hĺbka 
je prispôsobená tomu, aby mal sediaci od 
PC obrazovky dostatočný odstup. Nechý-
bajú ani výsuvné dosky pod klávesnicu a 
myš, prípadne otočné diely s priestorom 
pre tlačiareň.



inovatívnou technológiou ECO DECT má nový 
model od spoločnosti Gigaset Communications 
efektívnu spotrebu energie – a v režime nečin-
nosti je dokonca bez radiácie.

Svojou harmonickou formou a lesklým exteri-
érom vo farbe čierneho klavírneho laku vstúpil 
telefón Gigaset C590 do kategórie módnych 
prístrojov. Farebné spektrum ikonami navá- 
dzanej ponuky na TFT displeji s veľkosťou 
1,8“ (65 000 farieb) je ladené do farby dizajnu 
prístroja. Keď používateľ vytočí telefónne číslo, 
číslice sa zobrazia v obzvlášť veľkej veľkos-
ti. Podľa želania si môže používateľ nastaviť 
aj väčšiu veľkosť písma. Kombinácia vysoko 
kvalitného dizajnu a vynikajúceho pohodlia pri 
používaní presvedčili porotu reddot o udelení 
ocenenia „reddot design award 2009“ tomuto 
zariadeniu.

Tento model poskytuje nové možnosti v oblas-
ti správy volajúcich a kontaktov. Je schopný 
uložiť až do 150 záznamov (vrátane troch tele-
fónnych čísel a e-mailovej adresy), ktoré môžu 
byť zoskupené do šiestich rôznych VIP skupín. 
Jednotlivým volajúcim môžu byť pridelené rôz-
ne zvonenia a farby. Posledných 30 prijatých 
hovorov je vždy registrovaných v zozname 
hovorov spolu s časom hovoru (CLIP/CNIP). 
Funkcia selektívneho blokovania hovorov 
znamená, že používatelia nie sú vyrušovaní 
anonymnými hovormi. Hovory prichádzajúce 
z blokovaných alebo neznámych čísel nebudú 
naďalej signalizované akusticky, ale zobrazia 
sa iba na displeji slúchadla.

Telefón Gigaset C590 je taktiež rodinne pria-
teľský a ponúka praktické funkcie ako napríklad 

detskú vysielačku (baby phone - monitorovanie 
izby), zabudovaný budík a kalendár narodenín. 
Telefón umožňuje prijímanie a odosielanie tex-
tových správ SMS v dĺžke až 612 znakov. Ino-
vatívna technológia ECO DECT  (digitálnych 
bezdrôtových telefónov) znamená, že telefón 
je obzvlášť efektívny v spotrebe energie a je 
charakteristický veľmi nízkou úrovňou radiácie. 
V režime nečinnosti a so všetkými registrova-
nými slúchadlami podporujúcimi režim ECO 
Mode Plus je bezdrôtové spojenie úplne vypnu-
té (ECO Plus), zatiaľ čo režim ECO redukuje 
prenos energie počas hovorov o 80 percent. 
Ďalšou výraznou funkciou nového telefónu je 
pozoruhodná kvalita zvuku slúchadla a kvalita 
zvuku v prevádzke režimu hlasitého (hands- 
free) telefonovania.

Gigaset C590 bude dostupný za 59,95 EUR 
(nezáväzná odporúčaná cena vrátane DPH). 
Na jednu základňovú stanicu môže byť regis-
trovaných až šesť slúchadiel. Tento telefón 
bude uvedený na trh v druhej polovici júla 2009 
u viacerých partnerov na Slovensku: T-Com, 
v sieti predajní Metro, ako aj u vybraných pre-
dajcov: Telefónia, Spelex, Mikrohuko, Digicom, 
Victor Business Data, Siemens Centrum.  

Viac sa o spoločnosti Gigaset Communications 
dozviete na adrese www.gigaset.com/sk. 

V elegantnom čiernom prevedení vám predsta-
vujeme nový bezdrôtový telefón Siemens Gi-
gaset C590. Jeho luxusný vzhľad, ktorý získal 
ocenenie „reddot design award 2009“, je zavŕ-
šený pozoruhodným farebným TFT displejom, 
čo predstavuje jedinečný nový aspekt v tejto 
kategórii.

Svojimi pohodlnými vlastnosťami potvrdzuje 
tento multitalent  svoju hodnotu aj na každoden-
né využitie v domácnostiach. Vďaka vybaveniu  

Ocenený dizajn  
a skvelé pohodlie: nový 
telefón Siemens Gigaset 
C590 



Nemecká spoločnosť König + Neurath, medzinárodný dodávateľ kom-
pletného servisu kancelárskych riešení, spustila v tomto roku výrobu 
inovatívnej kancelárskej stoličky SENSONA a potvrdila tak neohrozenú 
pozíciu európskej špičky.

Úspech najpredávanejšej nemeckej znač-
ky kancelárskeho nábytku spočíva v pev-
nom základe. „Dlhodobé plánovanie a sila 
inovácií prinášajú ovocie,“ tvrdí Heinz H. 
Meyering, marketingový a obchodný ria-
diteľ spoločnosti. Na veľtrhu kancelárske-
ho zariadenia Orgatec v októbri minulého 
roka odprezentovala spoločnosť nové 
produkty v línii EXPERIMENT BUDÚC-
NOSTI. Ide o prototyp kancelárie budúc-
nosti, ktorej integrálne zložky tvorí svetlo, 
akustika, RFID technológia a taktiež prvý 
produkt svojho druhu na svete SENSONA 
- otáčacia stolička s patentovaným prepo-
jením automatického senzora váhy a syn-

chrónneho mechanizmu. Ešte v prvej po-
lovici tohto roka začne vyrábať inovatívny 
konferenčný systém PLENUM.K s flexibil-
ným prepážkovým systémom INSIDE.60. 

Dizajnérska kvalita spoločnosti spolu 
s kvalitou spracovania drevených a kovo-
vých materiálov umožňuje značke König 
+ Neurath značnú mieru flexibility pri
uspokojovaní individuálnych požiadaviek 
klientov a prispieva k zvýšenému záujmu 
zákazníkov a predajcov nábytku. „Na-
priek nepriaznivému obdobiu finančnej  
a hospodárskej krízy sme v roku 2008 za-
znamenali zvýšenie obratu až o 18 % na 
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Kancelárska 
stolička budúcnosti



174 mil. EUR, čo je oveľa väčší ako len 
priemerný nárast obratu v rámci všetkých 
oblastí nášho biznisu, konkrétne stoličiek, 
kancelárskeho a predovšetkým oceľové-
ho nábytku a zariadenia miestností,“ po-
vedal Dr. Reising, predseda predstaven-
stva. Predstavitelia spoločnosti sú pre-
svedčení, že firma bude schopná úspeš-
ne čeliť ťažkým časom. „Nemusíme byť 
schopní ovplyvniť akým smerom vietor 
fúka, ale vieme zaistiť správne nastavenie 
plachiet,“ dodáva Reising.

Redakcia v spolupráci so spoločnosťou Ekoma design 
Foto: König + Neurath



Dizajnom, inováciou a technológiou proti kríze. Taký bol leitmotív týždňa dizajnu v talianskom Miláne. Zúčastnilo 
sa ho 180 architektov, dizajnérov a firiem. Našu redakciu zaujali najmä prezentované kuchyne. Zamerali sme sa na 
panensky biele povrchové úpravy z materiálu DuPontTM Corian® a nechali sa unášať záplavou krásy, funkčnosti a inova-
tívnych technológií. Avšak vybrať tú úplne najkrajšiu a najlepšiu jednoducho nebolo možné. Každá má niečo do seba. 
Skúste to vy, možno nájdete svojho favorita.

A l n o 
Kuchyňa Alnoart pro je kombináciou hliníka, lisovanej konštrukcie s vysoko lesklými lakovanými sklenenými dverami. 
Tieto prvky vytvárajú sugestívny efekt svetla a zrkadlenia. 
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Kuchyne z Milána



B o f f i
Kuchyňa Xila 09 je považovaná za jeden z majstrovských kúskov talianskeho dizajnu. Vyrába sa od roku 1972 a bola 
jednou z prvých kuchýň, ktoré umožňovali rukám ľahkú manipuláciu bez použitia nadbytočného množstva držiakov. 
Pôvodný model dostal novú tvár v tejto reedícii.

B u l t h a u p  /  E u r o s t y l i n g 
Kuchyňa B3 s pracovnou doskou DuPont je funkčná a ergonomická.
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M o d u l n o v a 
Modulnova predstavuje „dvadsiatkovú“ kolekciu a odhaľuje kuchyňu vyrobenú z corianu. 

M K  C u c i n e 
Kuchyňa 012 sa javí ako jeden zo základných elementov pohody v domácnosti. Jej kompozícia presahuje kuchyňu 
a zasahuje do obývacieho prostredia. Model 012 zahŕňa inteligentné technológie a nové osvetlenie. 



S c h i f f i n i   C u c i n e
Nová kuchyňa G.One umožňuje klasické umiestnenie k stene ale aj voľne na stred miestnosti. 

P o l i f o r m  /  V a r e n n a 
Nová kuchyňa Alea s pracovnou doskou z corianu. 



S c i c 
V prezentačnej miestnosti sa kuchyňa „System 30“ predstavila v závesnej verzii na stene. Pýchou tejto prispôsobivej 
a vysoko funkčnej zostavy sú výlevka začlenená do povrchu a vertikálne plochy.   

T M   I t a l i a 
Kuchyňa Mondrian disponuje prekrývajúcimi sa povrchmi. Pracovná doska sa otvára diaľkovým ovládačom, ktorý odhalí 
skrytý povrch s výlevkou. 

Henrich Varga v spolupráci s Happy Materials
Foto: Happy Materials 



V súčasnosti sa kuchyne 
čoraz viac dispozične spá-
jajú do uceleného priestoru 
spolu s obytnou časťou, 

prípadne sú súčas-
ťou priestran-
ných hál a ga-
lérií, na miesto, 
kde rodina spo-

ločne trávi veľa 
času. Veľakrát je 

kuchyňa „rodinnou 
pracovňou“ a pri zvá-

žení všetkých výhod 
pri obstaraní kvalitného, 

výkonného a hlavne tichého 
digestora môže byť miestom, ktoré pre-
vádzkou odsávača pár nie je nijako ruše-
né a pri elegantnom dizajne a luxusnom 
spracovaní môže byť digestor pýchou va-
šej novej kuchyne. 

Štruktúru zákazníkov, ktorí majú záujem 
o nákup digestorov Sirius tvoria práve zá-
kazníci, ktorým nie je jedno akú značku vo 
svojej kuchyni použijú hlavne vzhľadom 
na to, že odsávače pár Sirius sa radia 

do triedy luxusných výrobkov špičkovej 
kvality čo do precízneho materiálového 
spracovania, dizajnu, ale hlavne pokiaľ 
ide o parametre výkonu a hlučnosti, kde 
značka Sirius jednoducho nemá na trhu 
konkurenciu. Elegancia, jemnosť a pre-
pracovanosť (pri výrobe digestorov Sirius 
je v značnej miere využívaná ručná prá-
ca) , vyberaný len ten najkvalitnejší mate-
riál, akým je potravinárska, alebo chirur-
gická nerezová oceľ (antikor).  Digestory 
Sirius majú veľmi tichý chod, zároveň ale 
vysokú účinnosť už od prvého stupňa vý-
konu odsávania, dlhú životnosť a veľmi 
kvalitné remeselné spracovanie.

V tele digestorov Sirius sú použité aj tur-
bínové motory GPZ, alebo EBM o výkone 
800m3/hod.  Pri týchto typoch motorov 
sa hlučnosť odsávačov Sirius pohybuje 
v rozpätí od 25 dBA = I. stupeň,  do 
42 dBA = IV. stupeň (pri turbínach 
GPZ v nastavení dvojrežim) prí-
padne v rozpätí od 28 dBA = I. 
stupeň,  do 56 dBA = IV. stupeň 
(pri turbínach EBM), pričom si 
treba uvedomiť, že hlučnosť 28 dBA je 

hlučnosť kvalitného počítača a digestory 
Sirius už pri tomto parametri na I. stupni 
zabezpečujú dostatočný výkon odsávania 
(280–300 m3/hod.) na to, aby spĺňali aj tie 
najnáročnejšie kritéria zariadení na odsá-
vanie pár a pachov z kuchynských pries-
torov. Veľmi zaujímavými a obľúbenými sú 
aj odsávače s použitím externej odsáva-
cej motorovej jednotky. Táto nie je umiest-
nená v kuchynskom priestore a výkony 
takýchto externých turbínových motorov  
sa pohybujú od 1000  až do 1800m3/hod 
sacieho výkonu. 

U tzv. MODULOVÝCH systémoch diges-
torov Sirius sú tukové filtre vložené šik-
mo do vnútra tela digestora, vzniká tak 
komora pre vytvorenie podtlaku, ktorý 
zabezpečí veľmi rýchle a okamžité odsá-
vanie pachov a pár zo širokej varnej zóny. 
Podobne sa dostávajú do popredia záuj-
mu aj digestory so štrbinovým odsávaním. 
Táto technológia nie je (ako je to zvyčajne 
pri bežných modeloch digestorov) tvorená 
v sacej zóne s klasickou mriežkou tukové-
ho filtra, ale kuchynské výpary sú nasáva-
né medzi panelmi, ktoré tvoria elegantnú, 
ale veľmi účinnú nasávaciu plochu s vyu-
žitím zrýchleného prúdenia vzduchu cez 
tieto štrbiny. Táto plocha je vďaka tejto 
technológii hladká, avšak panely sú vý-
klopné, aby bolo možné vykonávať bežnú 
údržbu tukových filtrov, ktoré sú umiestne-
né pod týmito platňami. 

Samozrejmosťou je, pri zväčša klasic-
kých modeloch, nástrek podľa farebného 
vzorkovníka RAL, VŽDY NA NEREZOVÉ 
TELO DIGESTORA, pokiaľ o to zákazník 
požiada pri objednávke. Zákazník má tak 
možnosť vybrať si približne zo škály 400 
modelov digestorov Sirius plus celkový 
vzorkovník farebných odtieňov RAL v rôz-
nych cenových reláciách.

www.digestory.eu 
Mobilný kontakt: 
0911/551 272

Kvalitný odsávač pár 
v kuchyni je už nevyhnutnou potrebou
Nové trendy vo výstavbe domov 
a bytov vyžadujú neustály vývoj 
odsávačov pár pre kvalitné odve-
tranie domácností. Veľké otvorené 
kuchynské priestory sa stávajú pri-
rodzenou súčasťou životného štýlu 
a vyžadujú kvalitné odsávače pár, 
ktoré vám budú slúžiť veľa rokov 
a stanú sa Vašimi spoločníkmi vo 
vašej tichej domácnosti. 

V súčasnosti sa kuchyne 
čoraz viac dispozične spá-
jajú do uceleného priestoru 
spolu s obytnou časťou, 

prípadne sú súčas-

kuchyňa „rodinnou 
pracovňou“ a pri zvá-

žení všetkých výhod 
pri obstaraní kvalitného, 
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Účelná a štýlová 

kuchyňa - riadna fuška ?

Zásadnou mierou na celkové usporiadanie 
kuchyne vplývajú spotrebiče, ktoré chce-
me zakomponovať do zostavy. Niekedy je 
potrebné myslieť aj na spotrebiče, ktoré 
by sme chceli zabudovať v budúcnosti, 
avšak pri súčasnom návrhu na ne nie sú 
financie. V súčasnosti je už neodmysli-
teľnou súčasťou vybaviť kuchynskú linku 
umývačkou riadu , ktorá nešetrí len penia-
ze v podobe usporenej vody a  elektrickej 
energie, ale v neposlednom rade aj čas, 
ktorý môžeme v našej uponáhľanej dobe 
využiť na oddych a relax. 

Aj pri návšteve kuchynského štúdia by 
človek nemal zabúdať čerpať zo svojich 
skúseností (zvyklostí) a tie vhodným spô-
sobom skombinovať S odbornou pomo-
cou, ktorú  mu vedia poskytnúť  vyškolení 

Zladenie medzi priestorovými mož-
nosťami, našimi  prianiami, funkč-
nosťou a finančnými možnosťami
býva v mnohých prípadoch neroz-
lúsknuteľným problémom. V tomto 
ohľade nám vie pomôcť návšteva 
kuchynského štúdia. Ako správne  
postupovať pri zariaďovaní kuchy-
ne, kde ušetriť a naopak kde sa šetriť 
neoplatí sa dozviete v nasledujúcom 
článku.

Pri návrhu kuchyne  by sme mali vychá- 
dzať z ergonomických pravidiel, podľa 
ktorých je možné zakomponovať kuchyn-
skú zostavu do konkrétneho priestoru. 
V mnohých prípadoch sa musí prejsť ku 
kompromisu, lebo reálne priestorové mož-
nosti nie sú zlúčiteľné S našimi predstava-
mi čo sa týka rozmiestnenia spotrebičov, 
drezu a iných doplnkov.  

Hlavnou zásadou je vhodné rozmiestne-
nie troch hlavných zón: chladenie, umýva-
cie centrum a varné centrum. Medzi jed-
notlivými zónami by mal byť dostatočný 
priestor na prácu, avšak podľa tvaru ku-
chyne (či sa jedná o lineárnu dispozíciu, 
dispozíciu v tvare L, U,G alebo dispozíciu 
s ostrovčekom) by jednotlivé zóny nemali 
byť od seba príliš vzdialené.  
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zamestnanci. Treba brať ohľad na fyzické 
proporcie osoby, ktorá ju bude užívať, va-
riť v nej a v neposlednom rade aj na počet 
členov rodiny, ktorý sa tam budú stravo-
vať.  

Pri návrhu nesmieme zabúdať ani na de-
signovú stránku, ktorá je prvým kontak-
tom človeka s kuchyňou. V súčasnosti je 
k dispozícii široká škála materiálov či sa 
už jedná o moderné alebo rustikálne ku-
chyne. 

Už pri výbere kuchynského štúdia dávame 
základ dobre zhotovenej kuchyni. Treba si 
všímať vypracovanie jednotlivých detailov 
ako na hranách dvierok, na spojoch pra-
covných dosiek, použitých materiáloch. 
Kuchyňa je dosť zaťažované pracovisko, 

preto je dôležité venovať svoju pozornosť 
hlavne na použitý materiál. Nesnažme sa 
ušetriť zvolením najlacnejšieho materiálu, 
lebo kuchyňa sa nekupuje na jeden rok 
a práve tu by nám  po určitom čase moh-
lo byť ľúto, že sme šetrili na nesprávnom 
mieste. Vhodne zvoleným materiálom sa 
však náš výber nekončí. Treba si vedieť 
vhodne skombinovať pomer dvierok a zá-
suviek. Platí zásada, že do zásuvkovej 
skrinky sa zmestí väčšie množstvo (potra-
vín, riadu atď.) ako do skrinky s dvierkami. 
V neposlednom rade je do zásuvkových 
skriniek omnoho lepší prístup ako do skri-
niek s dvierkami. Z toho vyplýva, že je 
lepšie použiť čo najväčší počet zásuviek. 
Je tu ešte jeden faktor a  to kvalita zásuv-
kového kovania. Od určitých šírkových 
modulov je potrebné na zásuvky použiť 

kvalitné kovanie, ktoré je dimenzované na 
väčšiu hmotnosť a  v  neposlednom rade 
už obsahuje aj mechanizmus  na dobrzde-
nie, ktorý v  poslednej fáze pohybu stlmí 
náraz zásuvky. Tým sa stáva zatváranie 
dvierok aj zásuviek tiché. Toto je len pár 
zásad, ktoré Vám pomôžu pri účelnom 
zariaďovaní kuchyne. Odporúčame pre-
to návštevu renovovaných kuchynských 
štúdií, kde dostanete rady od kvalifikova-
ných pracovníkov, ktoré Vám v konečnom 
dôsledku usporia nielen čas, ale aj penia-
ze.

Redakcia v spolupráci s Exe kuchyne
Foto: Exe kuchyne
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Rozmanitosť 
kuchynských drezov
Kuchyňa je srdcom každej domácnosti. Mala by byť zariadená tak, aby sme sa 
v nej cítili príjemne a aby zároveň spĺňala všetky požiadavky na komfort pri 
každodennej práci. Vedeli ste, že až 60% času práce v kuchyni strávime pri ku-
chynskom dreze? Súčasný trh ponúka širokú škálu drezov. Stačí si vybrať ten 
pravý, aby najlepšie vyhovoval individuálnym potrebám či požiadavkám a čo 
najviac uľahčil a ušetril prácu. 

Na čo pri výbere drezu nezabudnúť?

Najdôležitejšie kritérium, ktoré úzko súvisí 
s výberom drezu – jeho umiestnenie – je 
dané možnosťami kuchyne. Keďže pri 
ňom trávime veľa času, ideálne miesto 
je pod oknom. V poslednej dobe sa obľú-
benými stali aj drezy umiestnené v rohu 
kuchynskej linky. Kvôli obmedzenému 
prístupu do rohu miestnosti však hrozí, že 
za drezom ostane nevyužitý priestor. Vy-
berte si preto taký, ktorý nepraktický pries-

tor za drezom čo najviac zminimalizuje. 
Rohové drezy BLANCO sú vytvárané so 
zreteľom na tento problém a sú navrhova-
né tak, aby zabezpečili komplexné využitie 
priestoru odkvapovou plochou alebo men-
šou vaničkou. Pri umiestňovaní drezu je 
rovnako dôležitá aj výška. Drez by nemal 
byť umiestnený veľmi nízko, aby sme sa  
k nemu nemuseli zohýbať, čo by sa mohlo 
negatívne prejaviť na našej chrbtici. 
Veľkosť a typ drezu závisí od niekoľkých 
faktorov. Dôležité je ujasniť si, na čo  
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a ako často sa bude používať. Pokiaľ máte 
umývačku riadu, nie je potrebný veľký 
drez. Na druhej strane väčšia rodina bez 
umývačky sa bez veľkého drezu určite ne-
zaobíde. Vo všeobecnosti platí pravidlo: 
čím väčší drez, tým pohodlnejšie je jeho 
používanie. Vo väčších priestoroch sa jed-
noduchšie manipuluje s veľkými hrncami 
alebo plechmi na pečenie. Ak to rozme-
ry kuchyne dovoľujú, odporúča sa drez 
väčších rozmerov s viacerými vaničkami. 
Rozdelenie vaničiek je veľmi praktické. 
Zatiaľ čo v jednej je špinavý riad, druhá 
môže slúžiť na oplachovanie zeleniny ale-
bo ako ďalšia odkvapová plocha. 

Pre veľkosť drezu je dôležitá šírka spod-
nej skrinky, v ktorej bude drez umiestnený. 
Ideálna šírka je 60 cm. No aj v menšom 
priestore sa dajú vytvoriť vyhovujúce pod-
mienky na veľkosť kuchynského drezu. 
Na trhu sú dostupné už natoľko variabilné 
drezy, že sa hodia do každého priestoru 
a zabezpečujú jeho optimálne využitie 
(napríklad drezy BLANCO). Dôležitá je aj 
hĺbka drezu, ktorá by mala byť 19 - 25 cm, 
aby voda nestriekala na linku a podlahu. 

Aké materiály sú pre kuchynské drezy 
vhodné?

Kuchynský drez si zvyčajne vyberáme na 
niekoľko rokov dopredu. Preto by požia-
davky na kvalitu materiálu mali byť vyso-
ké. 
Medzi najpoužívanejšie materiály patrí ne-
rez. Jeho výhoda spočíva hlavne v odol-
nosti voči hrdzaveniu a vysokým teplotám, 
hygienickej nezávadnosti a farebnej stá-
losti. Nevýhodou je však slabá odolnosť 
voči poškriabaniu a vodnému kameňu. 
Osvedčeným materiálom na výrobu umý-
vadiel je keramika. Jej využitie v kuchyni 
však zatiaľ nie je veľmi rozšírené. Kera-
mika má odolné vlastnosti voči nárazu, je 
žiaruvzdorná, ľahko ošetrovateľná a hy-
gienická.
Stále modernejšími sa na výrobu drezu 
stávajú rôzne kompozitné materiály. Suro-
vinami na výrobu sú trvanlivé, všeobecne 
odolné a vysoko hygienické prírodné ma-
teriály. Absolútnou celosvetovou novinkou 
je silgranit, ktorým sú tvorené napríklad 
drezy BLANCO. Silgranit obsahuje až 
80% žuly, čo zaručuje jeho odolnosť voči 
poškriabaniu. Materiál SILGRANIT ® Pu-
raDur ® II je 100% hygienicky nezávadný, 
odolný voči vysokým teplotám, farebne 
stály a vďaka nemu sa na drezoch neudr-
žia fľaky ani vodný kameň - tento špeciál-
ny materiál odpudzuje vodu.
Vďaka stále rozšírenejším možnostiam 
trhu sa stáva kuchyňa príjemným a di-
zajnovo zladeným miestom. Drez je jej 
podstatnou súčasťou a dotvára celkovú 
atmosféru kuchyne. Kvôli jeho vysokému 
pracovnému vyťaženiu teda musí okrem 
estetických vlastností spĺňať aj kritéria na 
bezproblémovú prevádzku a praktické vy-
užitie. Bližšie informácie na www.blanco.
sk

Lucia Pekaríková, z materiálov BLANCO
Foto: BLANCO
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Na prepočet cien tovarov na Euro 
bol použitý konverzný kurz 

30.1260 SKK/1 EUR.

Rozvoz
tovaru 

do 50 km

ZDARMA

Rozvoz
tovaru 

do 50 km

ZDARMA

Polus City Center
Vajnorská 100, 831 04 Bratislava

tel./fax: 02/446 329 53,
samsungpolus@samsungpolus.sk

Maximálne pokrytie

GSM / GPRS / EDGE, 2,4“ TFT displej, 262K farieb,
3Mpix fotoaparát s automatick˘m zaostrovaním,
Hudobn˘ prehrávaã, Videoprehrávaã, FM rádio s RDS,
Bluetooth, USB, Email, Slot pre microSD (do 8GB)

VytúÏen˘ dotyk

GSM / GPRS / EDGE, 3,0“ plnedotykov˘ displej, 262K
farieb, 3,2Mpix fotoaparát, UÏívateºské rozhranie
TOUCHWIZ, Hudobn˘ prehrávaã, Videoprehrávaã, FM
rádio s RDS, Bluetooth, USB, Email, Slot pre microSD
(do 8GB), Online aplikácie (Facebook, mySpace,
YouTube, AccumWeather)

GT-B5702
240 EUR/ 7 230,24 SK

155 EUR/ 4 669,53 SK

Digitálny fotoaparát

Prv˘ 24mm ultra ‰irokouhl˘ objektív s 10x optick˘m zoomom na svete! Rozlí‰enie
12,2Mpx, ultra ‰irokouhl˘ objektív Schneider Kreuznach s 10x optick˘m zoomom 24-
240mm (prepoãítané na 35mm film), duálna stabilizácia obrazu Dual IS (OIS+DIS), 3" LCD
displej (230.000 pixelov), záznam HD videa 720p s 30fps, stereo zvuk, ISO 1600, unikátna
funkcia Smart Auto pre dokonalé snímky, Perfect Portrait System (unikátna detekcia Vami
predvolen˘ch tvárí), detekcia Ïmurknutia, detekcia úsmevu, Beauty shot (pre dokonalé
zobrazenie tváre), autoportrét, automatické vyváÏenie kontrastu ACB, funkcia Frame
Guide, Smart Album pre ºah‰ie triedenie vyfoten˘ch snímkov, odpadkov˘ kô‰ pre záchranu
omylom zmazan˘ch snímkov, HDMI priamo na prístroji, 64MB interná pamäÈ

EC-WB550
349 EUR
10 513,97 SK

Tvoj najlep‰í prehrávaã

GSM / GPRS / EDGE / UMTS / HSDPA 7,2Mbps, 2,8“
plnedotykov˘ AMOLED displej, 16mil farieb, 3,2Mpix
fotoaparát s automatick˘m zaostrovaním, LED blesk,
UÏívateºské rozhranie TOUCHWIZ, Hudobn˘ prehrávaã
(DJ funkcie – scratching, filter), 3,5mm jack,
Videoprehrávaã, FM rádio s RDS, Bluetooth, USB,
Email, Slot pre microSD (do 16GB), Online aplikácie
(Facebook, mySpace, YouTube, AccumWeather)

310 EUR/ 9 339,06 SK
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Batérie 
- funkčné studničky v kuchyni
Zdroj vody je miestom, kde dochádza k očiste. A to nielen v kúpeľni, ale aj v ku-
chyni, kde čistením prechádzajú potraviny, použitý riad aj naše ruky, aby pripra-
vované jedlo nielen výborne chutilo, ale spĺňalo aj hygienické normy a nebolo pre 
naše telo škodlivé. Vodovodné batérie v kuchyni sa tak stávajú alfou a omegou 
kulinárskeho procesu. Vhodné umiestnenie batérie, typ, funkcie a milé bonusy ve-
dia z varenia spraviť hru a každodennému rituálu prípravy jedla dodajú komfort, 
pre ktorý je pre mnohých z nás varenie zábavou.  

kuchyni
Zdroj vody je miestom, kde dochádza k očiste. A to nielen v kúpeľni, ale aj v ku-
chyni, kde čistením prechádzajú potraviny, použitý riad aj naše ruky, aby pripra-
vované jedlo nielen výborne chutilo, ale spĺňalo aj hygienické normy a nebolo pre 
naše telo škodlivé. Vodovodné batérie v kuchyni sa tak stávajú alfou a omegou 
kulinárskeho procesu. Vhodné umiestnenie batérie, typ, funkcie a milé bonusy ve-
dia z varenia spraviť hru a každodennému rituálu prípravy jedla dodajú komfort, 
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Z drezu či zo steny, páka alebo kohútik

Kuchynské batérie si v zásade môžeme 
nechať namontovať buď na stenu (tzv. 
nástenné batérie), alebo ich jednoducho 
„postavíme“ na drez či kuchynskú linku 
(tzv. stojančekové batérie). Konkrétny vý-
ber závisí vždy od toho, ako sú v kuchy-
ni riešené rozvody vody. Púšťanie vody 
môže byť na batériách riešené klasickými 
kohútikmi alebo pákou, ktorou sa okrem 
teploty vody nastavuje aj intenzita vyteka-
júceho prúdu vody. „V moderných kuchy-
niach jednoznačne dominujú jednootvoro-
vé stojančekové pákové batérie,“ hovorí 
Vladimír Kozánek zo spoločnosti Kludi. 
„Ponuka oboch typov batérií na trhu je po-
merne pestrá, aj keď je pravda, že sorti-
ment nástenných batérií je v porovnaní so 
stojančekovými podstatne užší. To však 
neznamená, že nie je z čoho vyberať. Di-
zajn od secesných tvarov až po high-tech 
je tou škálou, v ktorej sa zákazník orientu-
je pri výbere. 

Ak patríte k nostalgikom, ktorí nedajú do-
pustiť na klasický kohútik na studenú a tep-
lú vodu, iste vás zaujme rad Standard od 
Kludi, ktorý je príjemným riešením hlavne 
vďaka pomeru kvality a výhodnej ceny. Ak 
patríte medzi estetických labužníkov, pre-
svedčí vás rad pomenovaný podľa známe-
ho berlínskeho hotela Adlon. Lorenz Adlon 
v roku 1907 založil na bulvári Unter den 
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a náročnejší na minutú vody, kým dosiah-
neme želaný stav,“ vysvetľuje Vladimír 
Kozánek.
 
Víťazný oblúk nad drezom

Ako nové dizajnové stvárnenie klasických 
kuchynských batérií by sa mohlo zdať 
prevedenie s výtokovým ramenom tvaro-
vaným do vysokého oblúka. Ak si všim-
nete Bingo Star, L-INE či Bingo Star 200, 
vidíte, že vysoký oblúk nie je len estetic-
kou invenciou, ale súvisí s praktickou vy-
užiteľnosťou batérie pre potreby modernej 
rodiny. Práve vysoký oblúk vám umožní 
bezpečne umývať vysoké nádoby či na-
púšťať pohodlne vodu aj do vysokej vázy 
bez zbytočného nakláňania. Vďaka vyťa-
hovaciemu výtoku a možnosti otáčania 
batérie si pohodlne napustíte vodu pria-
mo do hrnca, ktorý je umiestnený vedľa 
drezu na varnej platni či sporáku. Vysoký 
oblúk batérie vám tak poskytne maximál-
nu voľnosť pohybu a priestor, ktorý má pri 
hektickom varení a premiestňovaní nádob 
a mištičiek cenu zlata. 

Sprchovanie v kuchyni?

Na trhu nájdete aj kuchynské batérie, kto-
ré nedisponujú len jedným typom vyteka-
júceho vodného prúdu. Cenu architektov 
AIT získal rad batérií Kludi-Zip vo vyhoto-
vení s klasickým ovládaním teplej a stu-
denej vody alebo s bočným ovládaním pá-
kou. Pri riešení s dvomi rukoväťami oce-
níte možnosť „priameho riadenia“: vďaka 
tomuto riešeniu pustíte studenú a horúcu 

vodu priamo a bez okľuky. Ide o optimálne 
riešenie s využitím v mnohých oblastiach 
v kuchyni – šalát sa dá opláchnuť na stu-
deno, rezance treba oplachovať horúcou 
vodou. Pre milovníkov asymetrických tva-
rov bol navrhnutý jednopákový miešač. 
Ponúka komfortné a rýchle nastavenie 
teploty a množstva vody. Výtok batérie 
tvorí vyťahovacia sprcha s dvomi typmi 
prúdu. Perlivý prúd vody si pustíte, keď 
umývate riad, sprchový dážď pri oplacho-
vaní a premývaní zeleniny. Na prepnutie 
z jedného typu na druhý stačí stlačiť tla-
čidlo na vrchnej strane hlavice. Pomôckou 
pri umývaní riadu je aj vyťahovacia ručná 
sprcha s hadicou dlhou 140 cm, ktorá vám 
zabezpečí veľký akčný rádius. 

Praktická multiprípojka a bezpečný ter-
mostat

S praktickým nápadom vybaviť batériu 
tzv. multiprípojkou prišla značka Kludi na 
trh ako prvá. Je to zariadenie na pripoje-
nie studenej vody pre práčky (ak ju máte 
v kuchyni ako súčasť kuchynskej linky) 
alebo umývačky riadu priamo na batériu. 
Ovláda sa samostatným uzatváracím ven-
tilom na boku batérie a pripája flexibilnou
hadicou. Výrobca tak zvyšuje bezpečnosť 
a jednoduchosť pripojenia ďalšieho spot-
rebiča vody v kuchyni. Kvôli bezpečnos-
ti a komfortu sú veľmi dobrým riešením 
batérie so zabudovaným termostatickým 
zmiešavačom, ktorý teplotu vody udržuje 
automaticky podľa vami vopred nastave-
nej teploty (štandardne na 38 0C). Okrem 
toho, že sa vyhnete zraneniam vás či va-
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šich detí, ušetríte aj za vodu, ktorá vám 
zvyčajne odteká zbytočne, kým sa nastaví 
na tú správnu hodnotu. 

Batéria postojačky aj poležiačky

Netradičným riešením kuchynskej batérie 
vhodným pre malé kuchyne, kde je po-
trebné využiť každý centimeter priestoru, 
sú batérie s bajonetovým uchytením pre 
podokennú montáž. Tento typ batérie 
možno namontovať v bezprostrednej blíz-
kosti okna, ak bude pod ním umiestnený 
drez. Pri zatvorenom okne batéria sto-
jí poslušne ako vojak na svojom mieste 
a slúži nášmu účelu, keď ju už po varení 
a umývaní riadu nepotrebujeme a chceli 
by sme otvoriť okno kvôli vetraniu, baté-
riu vytiahnete smerom nahor z uchyte-
nia a jednoducho odložíte nabok. Výška 
uchytenia pri odloženej batérii je len 3 cm 
v prípade, že neobsahuje aj tzv. multiprí-
pojku (pripojenie zdroja vody na umývač-
ku riadu a práčku priamo na tele batérie) 
alebo 3,5 cm v riešení s multiprípojkou. 
Takto dokážete v malej kuchyni využiť aj 
priestor, ktorý obyčajne ostáva „hluchý“.



Profesionálky do domácej kuchyni

Ak patríte medzi vyznávačov varenia 
a príprava jedál je pre vás vždy zážitkom, 
zaujme vás možno typ batérií s profesio-
nálnym dizajnom. Sú vyrobené z ušľach-
tilej ocele a sú schopné naplniť ambície 
skvelých kuchárov. Tieto profesionálky do 
domácej kuchyne možno charakterizovať 
ako trvale odolné voči korózii, ako hygie-
nické a absolútne rezistentné. Základňou 
je batéria Kludi-Steel 100, ktorá má stra-
nové ovládanie. Výtok končí vo výške 28 
cm pri vyložení 24 cm, čo je naozaj dosť 
veľký priestor aj na naplnenie vysokých 
nádob. Možno ju nainštalovať aj pod vy-
sunutú skrinku vstavaných kuchýň. Va-
riantom „Stovky“ je Kludi-Steel 101 s vy-
ťahovacím výtokom vedeným v oceľovej 
rúrke tela batérie. Pri oboch si môžete 
vybrať leštený alebo kartáčovaný povrch. 
Pre ozajstných hobby kuchárov sú urče-
né Kludi-Steel 200 a 300. „Dvestovka“ je 
model, ktorý má vedený vyťahovací výtok 
v nerezovej pružine. „Tristovka“ navyše 
disponuje snímateľnou sprchou na riad 
s prepínačom prúdu. Pri oboch vyhotove-
niach je výtok tak flexibilný, že sa s ním 
dostanete všade tam, kde potrebujete. 
Navyše, vydrží bez ujmy na kráse aj údery 
kuchynským riadom. Batérie sa ovládajú 
zboku, výtok možno otočiť o 3600 a napl-
niť tak aj nádobu umiestnenú vedľa drezu 
na sporáku alebo pracovnom pulte.

Swing & Stop, Quick-Stop a Kludi E-GO: 
technika v službách komfortu

Technickou vychytávkou na trhu je rad 
new waves, ktorý na prvý pohľad zaujme 
čistým dizajnom, kompatibilným s rôznymi 
štýlmi kuchyne. Práve pri tomto dizajno-
vom rade si výrobca povedal, že za no-
vátorský dizajn ukryje ešte nové technické 
riešenia. Monorukoväť bez zbytočných 
gombíkov a páčok predstavuje harmonic-
kú súčinnosť čistého dizajnu a novej tech-
nológie – všetky funkcie určené na ovlá-
danie a manipuláciu s batériou sú ukryté 
v nej. Ak vršok monorukoväte sklopíte, 
voda tečie, ak ho pootočíte, nastavíte si 
tak požadovanú teplotu tečúcej vody. Táto 
batéria disponuje aj funkciou Swing & 
Stop (otoč a zastav), stačí, aby ste baté-
riu otočili do strany – a voda viac netečie. 
Vrátením výtoku do pracovnej polohy sa 
prietok vody obnoví. Toto riešenie je veľ-
mi praktické, batériu takto môžete ovládať 
aj lakťom alebo predlaktím v prípade, že 
máte obe ruky špinavé od surovín, z kto-
rých pripravujete jedlo. Zaujímavým rieše-
ním pre armatúry so sprchou na riad alebo 
vyťahovacím výtokom je zase Quick-Stop 
(zatlač a zastav). Ide o zariadenie, ktoré 
po zabudovaní do drezu alebo pracovnej 
plochy blízko batérie dávkuje vodu. Jed-
noduchým stlačením tlačidla prstom či 

lakťom v prípade zašpinených rúk z ba-
térie vytečie vopred nastavené množ-
stvo vody (od 200 do 1 900 ml) vhodné 
na opláchnutie, navlhčenie či osvieženie. 
Po napustení vody sa ventil sám uzavrie. 
A to všetko bez toho, aby ste sa museli 
dotknúť kuchynskej batérie. Je to vhodné 
riešenie napr. aj na dávkovanie filtrovanej
pitnej vody. Na tohtoročnom veľtrhu ISH 
vo Frankfurte predstavil popredný výrob-
ca batérií z nemeckého mestečka Men-
den, spoločnosť Kludi, svoje novinky aj 
z oblasti kuchynských batérií. Prezentoval 
tam aj svoju novú stratégiu Smart Luxury. 
Tento „inteligentný luxus“ predstavuje vy-
sokokvalitné riešenia z pohľadu dizajnu, 
použitých materiálov, výroby aj ochrany 
životného prostredia. Chce ponúknuť to 
najkvalitnejšie za prijateľné ceny pre viac 
ľudí zo strednej vrstvy, ktorí sa zaujímajú 
o lifestyle, záleží im na dobrom dizajne, 
ochrane životného prostredia a zohľad-
ňujú priaznivý pomer ceny a kvality. Na 
koncepte Smart Luxury pracovala Kludi tri 
roky – výsledkom je unikátna inteligentná 
kuchynská batéria Kludi E-GO. Svetová 
novinka je vybavená senzorom, umožňu-
júcim bezdotykovú obsluhu. Od senzoro-
vých batérií vo verejných priestoroch sa 
však výrazne odlišuje možnosťou voľby: 
teplota vody sa dá nastaviť podľa potre-
by a ovládacia páka je vždy pripravená 
na manuálnu obsluhu. Čistenie ide ľahko 
vďaka aktivovanému čistiacemu módu. 
Patentovaná elektronika je tisícnásobne 
vyskúšaná, v najvyššej kvalite s jedno-
duchým použitím. Vodný tok sa uvedie 
do chodu, keď sa ruka či nádoba priblížia 
k telu batérie.

Simona Klérková
Zdroj foto a informácií: Kludi
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Vychutnajte si
pečenie
Ruku na srdce – koľkokrát je vaša rúra „zrelá“ na zásah kominára a vy sa 
neviete prinútiť ju vyčistiť? Čistenie rúry na pečenie nie je práve príjemná čin-
nosť a spomedzi domácich prác (hneď po žehlení) snáď tá najmenej obľúbená. 
Rúru treba najskôr vystriekať silným čistiacim prostriedkom, nechať pôsobiť 
a následne drhnúť, drhnúť a drhnúť... Je to poriadna otrava, najmä ak chce-
te dôkladne odstrániť zvyšky agresívneho čistiaceho prostriedku a vnútrajšok 
poriadne vypláchnuť. Veď kto by mal chuť na koláč s príchuťou prášku na 
umývanie?

S pyrolytickými rúrami Fagor už nič podob-
né robiť nemusíte! Ušetrite si kopec času 
a námahy, ktoré ste predtým strávili čiste-
ním rúry a upečte radšej voňavý zákusok 
v rúre, ktorá sa vyčistí sama. Pyrolytické 
rúry disponujú unikátnou technológiou 
samočistenia, ktoré sa spustí jednodu-
chým stlačením tlačidla. Pyrolytická rúra 
vám významne uľahčí udržiavanie vášho  
najdôležitejšieho kuchynského spotrebiča 

a aj veľmi znečistený povrch sa vyčistí sám 
bez nutnosti vášho zásahu. Princíp pyro-
lýzy spočíva vo vytvorení vysokej teploty 
vo vnútri rúry, takže všetky nečistoty sa 
spália. Po skončení programu stačí zľah-
ka zotrieť či pozametať jemný biely popol, 
ktorý popadá na dno rúry. Spálené zvyšky 
potravy, ktoré obsahujú karcinogénne lát-
ky, jednoducho zotriete vlhkou handričkou 
a zabudnite na namáhavé drhnutie a zo-
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škrabovanie pripálených kúskov! Pri tom-
to spôsobe čistenia sa nepoužíva žiadna 
chémia a nenávidené drhnutie vnútra 
elektrickej rúry môžete úplne vyškrtnúť zo 
zoznamu svojich domácich prác. Neušetrí-
te teda len drahocenný čas, ale aj peniaze, 
ktoré ste doteraz bežne utrácali za čistia-
ce prostriedky. S jedinečnou technológiou 
pyrolýzy vás čistenie stojí menej ako 35 
centov. Multifunkčná pyrolytická elektric-
ká rúra od Fagoru (model 6H-760X) má 
okrem bežného samočistiaceho progra-
mu aj druhý spôsob – v súčasnosti veľmi 
populárny typ „eco“. Jednoduchým otoče-
ním ovládača premení všetky nečistoty 
na popol, ktorý bez problémov odstránite. 
Počas čistiaceho programu sú dvierka py-
rolytickej rúry automaticky zablokované, 
čo oceníte najmä kvôli bezpečnosti svo-
jich nezbedných detí. Pyro-System Fagor 
navyše umožňuje vykonávať pyrolytické 
samočistenie aj s plechmi vo vnútri rúry. 
V príslušenstve rúry Fagor 6H-760X je je-
den hlboký a jeden plytký plech, k „povin-
nej“ výbave patrí aj rošt. Súčasťou rúry je 
kvalitný katalytický fi lter odvádzaných pár 
a dvierka s tromi sklami. Apropos, sklá – z 
dvierok sa dajú ľahko vymontovať, takže 
všetky poriadne gazdinky ocenia možnosť 
pohodlného udržiavania čistoty. Tak ako 
väčšina elektrických rúr Fagor je v pre-

vedení nerez / sklo. Ovládanie teploty je 
elektronické a okrem užitočného pyroly-
tického čistenia skrýva v sebe ešte jeden 
„zázrak“ – volá sa impulse. Varenie vám 
urobí ešte praktickejším a bezpečnejším. 
Pri otvorení dvierok rúry dôjde k auto-
matickému vysunutiu plechov pomocou 
vodiacich líšt. Samovýsuv je exkluzívna 
novinka, ktorá vám výrazne uľahčí prácu 
pri príprave jedla. Nemusíte viac „zápa-

siť“ s riadovými handrami a chňapkami, 
s ktorými sa pri vyberaní plechu aj tak čas-
to popálite. Úplné teleskopické vysunutie 
plechu vám umožní skontrolovať stav pe-
čenia, bez problémov môžete pokrm pre-
miešať či dokoreniť bez toho, aby ste sa 
nádoby vôbec dotkli. Kompletne vysunutý 
plech je nielen 100% prístupný, ale zosta-
ne celkom stabilný. Systém impulse sa 
dá umiestniť do všetkých štyroch úrovní 
elektrickej rúry a umožňuje aj používanie 
hlbokých plechov. A keď už máte pečené 
mäsko otočené, aby sa aj z druhej strany 
upieklo pekne do zlatista, všetky potreb-
né ingrediencie doplnené, šup s plechom 
naspäť do rúry – stačí ju zavrieť. Impul-
se funguje aj opačným smerom, teda 
pri zatváraní rúry sa plechy pekne sami 
schovajú a bezpečné varenie pokračuje. 
Dvierka s trojitým sklom ostanú chladné, 
pretože rúry Fagor spĺňajú najprísnejšie 
normy EÚ, týkajúce sa bezpečnosti vare-
nia. Tomu sa už hovorí inteligentná rúra! 
Nemusíte si robiť čiarky, koľkokrát ste rúru 
použili, alebo ovoniavať podozrivý pach, 
šíriaci sa z vašej pomocníčky. Niektoré 
modely pyrolytickej rúry Fagor si automa-
ticky pamätajú počet „napečených“ hodín 
a sami od seba vám signalizujú, že je čas 
spustiť efektívnu a modernú pyrolýzu. A 
vtedy si už len stačí uvariť kávu, vyložiť 

nohy a počkať, kedy sa rúra sama vyčistí, 
zatiaľ čo vy oddychujete. Viac informácií o 
najnovších trendoch vo varení si nájdete 
aj na www.fagor.sk. 

Mgr. Dana Krommelová
Foto: Fagor
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Najlepšie vlastnosti 
umývačky
Umývačku riadu dnes už využíva množstvo domácností, aj keď veľa ľudí ostáva 
stále verných ručnému umývaniu riadu. Tých, čo už pochopili, aké je umývanie 
v umývačke úsporné, rýchle a pohodlné, sa pokúsime presvedčiť, že umývačka 
riadu by nemala za vás „iba“ umyť riad. Mala by vám uľahčiť námahu, ušetriť 
drahocenný čas a slúžiť presne podľa vašich predstáv.

Úsporná a tichá 

Základnými požiadavkami pri rozhodova-
ní o kúpe umývačky by mala byť úspor-
nosť (vody aj elektrickej energie) a tichý 
chod. Úspornosť je hádam najdôležitejšia 
vlastnosť umývačky riadu. Najnižšiu spo-
trebu vody na trhu majú umývačky, ktorým 
stačí 9 litrov vody, aby zanechali riad bez-
chybne čistý. Ohľad na životné prostredie 
berie umývačka s energetickou spotrebou 

0,95 kW/h. Súčasný trend, keď sú kuchy-
ne často spojené s obývačkou, dáva za 
pravdu najmä požiadavke tichého chodu. 
Umývačka, ktorá „pri práci“ hučí tak, že 
nemôžete v tej istej miestnosti pozerať 
televízor, nie je to pravé orechové. Mô-
žete ju síce zapnúť na noc, ale prečo by 
ste sa mali nechať obmedzovať domácim 
spotrebičom? Neprispôsobujte sa vy umý-
vačke a jej hluku, ak chcete mať riad čistý 
teraz hneď! Na trhu sú už dnes modely  
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s hlučnosťou 39 decibelov – ak to hlučnos-
ťou možno vôbec nazvať. Takúto umývač-
ku nebudete takmer ani počuť. Návšteva 
predsa nemusí vedieť, že u vás sa práve 
umýva riad... Nová umývačka riadu znač-
ky FAGOR ES-30 je jedinečná tým, že ako 
jediná na trhu spája všetky tri tieto pred-
nosti dohromady: spotrebu vody 9 litrov, 
najlepší energetický výkon so spotrebou 
0,95 kW/h a hlučnosť 39 db.

Umyje za vás – nie po vás či pred vami

Zvykli ste si silne zašpinené hrnce pred 
vložením do umývačky „preddrhnúť“? Ale-
bo treba niektoré kusy po vyložení riadu 
dočistiť? Neuspokojte sa s tým, že umý-
vačka „iba“ umyje, dôležité je - ako. Novin-
ka medzi umývačkami riadu (model ES-30 
od Fagoru) dosahuje najvyššiu efektív-
nosť v umývaní vďaka o 80% vyššiemu 
tlaku vody, ktorý zabezpečí otočné rame-
no Cyclone. Týmto spôsobom sa zaistí 
intenzívnejšie čistenie, aj pripálených ná-
dob a veľmi špinavých hrncov. To ešte nie 
je všetko, nová umývačka z dielne Fagor 
má aj tretie otočné rameno, ktoré garantu-
je kompletnejšie umytie vďaka vyššiemu 
tlaku a difúzii vody. Výsledkom je intenzív-
nejšie odstránenie všetkých nečistôt. 

Pozor na tabletku

Dávkovač na čistiaci prostriedok je v novej 
umývačke ES-30 umiestnený na hornom 
koši, čo jednak zaručuje pohodlnejší a er-
gonomickejší prístup, ale je to praktické 
aj z iného dôvodu. Čistiaci prostriedok je  
v hornom koši neustále premývaný vodou, 
čo spôsobí jeho lepšiu rozpustnosť a tým 
pádom aj účinok. 

Pohodlnosť nadovšetko

Aj vám sa stáva, že pri nakladaní umý-
vačky potrebujete „napasovať“ do spod-
ného koša väčšiu nádobu? Spravidla vám 
v tom bráni košík na príbory, no keby sa 
dal čo len o kúsoček posunúť, ľahko do 
umývačky dostanete aj väčšiu zapekaciu 
misu. Väčšinou však jediný pohyb, ktorý 
môžete s košíkom urobiť, je vybrať ho 
a vložiť naspať. Vo Fagore mysleli aj na 
tento problém, preto môžete košíky na prí-
bory s ľahkosťou presunúť tam, kde vám 
to v danej chvíli najviac vyhovuje. A ešte 
jeden nepríjemný detail, s ktorým ste sa 
určite stretli pri vykladaní riadu z umývač-
ky: vrchný kôš je zachytený napevno, ale 
spodný sa zvykne hýbať alebo pri vysu-
nutí „vyletieť“. Ak z jednej časti vyberáte 
ťažší hrniec, niekedy sa aj prevráti. Vyrieši 
to poistka pri vyťahovaní. Tento exkluzív-
ny systém od Fagoru ponúka možnosť 
najbezpečnejšieho vysunutia spodného 
koša - vďaka poistke, ktorá nedovolí, aby 
spodný kôš vypadol. Horný kôš je navrh-
nutý s maximálnym citom pre ergonómiu 
a ponúka veľkorysú kapacitu. Vojde sa 
doňho o pätinu viac pohárov a šálok, ako 
je priemerná náplň iných umývačiek na 
trhu. Je perfektne štruktúrovaný a jeho 
exkluzívny dizajn poskytuje pohodlnejšie 
umiestnenie riadov.

Jedinečné programy

Potrebujete riad opäť použiť v čo najrých-
lejšom čase? Pri väčších oslavách sa 
bežne stáva, že ak po hlavnom jedle nalo-
žíte umývačku špinavým riadom, nemáte 
už potom na čom servírovať druhý chod. 
Čistých pohárov na poriadnej párty tiež ni-

kdy nie je dosť. Aby nemuseli hostia celý 
večer sledovať, ktorý pohár je ich, jedno-
ducho zapnite počas večera super rýchly 
program  Express 15 minút a môžete opäť 
nalievať do čistých pohárov. Je to najrých-
lejší program na trhu, ktorý vám umožní 
znovu použiť obľúbený riad v rekordne 
krátkom čase – umyje ho za akademickú 
štvrťhodinku. Ďalším exkluzívnym progra-
mom spoločnosti Fagor je OptiA 60 minút. 
Dokáže zabezpečiť maximálnu účinnosť 
umývania a sušenia (AA) za približne 60 
minút, dokonca i pri kompletne naplnenej 
umývačke.

Chuťovky navyše 

Vaňa umývačiek riadu Fagor je robustnej-
šia a je tvorená iba jednou časťou, čím 
sa dosahuje čistejšie vnútorné prostredie 
umývačky. Umývačky riadu Fagor sú jedi-
né, ktorých vaňa je vyrábaná technológiou 
Hydroforming, čím je dosiahnutá odolnosť 

až 800 kg na centimeter štvorcový. Na 
perfektné čistenie vnútra umývačky riadu 
je navyše určený ešte aj exkluzívny pro-
gram Aqualýza od spoločnosti Fagor. Ten-
to program zabráni usadzovaniu nečistoty 
a tým predĺži životnosť umývačky. 

Mgr. Dana Krommelová
Foto: Fagor
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Koniec leta našťastie neodzvoní aj relaxu 
a oddychu. Nové sily môžeme čerpať ne-
ustále, najlepšie na mieste plnom zelene, 
kvetov, pohody a radosti. Našim vlastným 
záhradám dodáva na atraktívnosti súkro-
mie, ktoré poskytujú aj kus srdca, čo sme 
im venovali. S trochou tvorivosti a odvahy 
môžu byť obrazom našej predstavy o raji. 
Záhrada vie veľa ponúknuť, môžeme v nej 
stráviť čas aktívne aj ležérne, nájsť pokoj 
či vybiť nahromadený stres. Tento kúsok 
zušľachtenej prírody by sme nemali pod-
ceňovať.

Inšpirujte sa a spravte si zo svojej záhrady 
najobľúbenejšie miesto na oddych.



Oddych v záhrade
V súčasnom uponáhľanom svete človek hľadá každú príležitosť uniknúť z  ko-
lotoča práce a stresu túži si oddýchnuť v pohodlí svojho domova a záhrady. 
Moderné a správne koncipované záhrady sa snažia rozdiel medzi interiérom 
a exteriérom v čo najväčšej miere stierať a umožniť tak pohodlný oddych pria-
mo za dverami našej obývačky. 

Priestor na oddych si každý vlastník zá-
hrady určuje sám. Možnosti využitia zá-
hrady predurčujú hlavne priestorové cha-
rakteristiky plochy, v nemalej miere však 
aj požiadavky osadenstva. Väčšie záhra-
dy umožňujú na ploche aj aktívny oddych, 
tie menšie  musia zaujať hlavne svojou 
kompozíciou a detailným riešením, aby 
návštevník mohol oddychovať v atraktív-
nom prostredí pasívne.

Oddychové zóny

Zóny záhrady sú úzko prepojené s funk-
ciami, ktoré architekt do záhrady vnesie. 
Komunikácia pôdorysu domu s kompozí-
ciou záhrady je preto veľmi dôležitá. Mu-
síme dbať na nekonfliktné rozmiestnenie 
funkčných plôch a ich správne napojenie 
na rodinný dom. Vo väčšine prípadov je 
oddychová zóna umiestnená v tesnej 
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blízkosti domu. Toto logické umiestne-
nie umožňuje ľahšie zásobovanie terasy 
a rýchly prístup. Tieto terasové plochy sa 
najčastejšie stavajú z rôznych dlažbových 
a palubovkových materiálov. Trh je v sú-
časnosti zásobený veľkým množstvom 
moderných dlažieb, kamennými platňami 
či profilovanými palubovkovými prvka-
mi, ktoré sú vhodné na výstavbu terás. 
Pri výbere materiálu však musíme dávať 
pozor na  to, aby vybraný materiál ladil či 
už materiálovo, alebo farebne s fasádou 
a architektúrou domu.  Tieto plochy sú 
ideálne aj na umiestnenie vodných prv-
kov a zaujímavých skulptúr, ktoré dokážu 
tieto frekventované plochy zatraktívniť. 
Výsadba v okolí týchto plôch by mala byť 
čo najviac premenlivá, aby mala čím zau-
jať v priebehu celej vegetácie. Ideálne sú 
na to hlavne trvalky, ktoré očarujú svojim 
kvetenstvom a premenlivosťou v priebehu 
celého roka. Umiestnenie paluboviek a te-
rás však nemusí byť zákonite v priamom 
napojení na dom. Takmer vždy záleží od 
veľkosti a možností danej plochy.  

Aktívny oddych
 
Väčšie záhrady nám umožňujú rozdeliť 
plochu na viacero funkčných častí. Tak 
isto ako aj pri pôdoryse domu je vhodné, 
ak si rozmiestnime jednotlivé funkcie tak, 
aby sa navzájom nerušili a neprekážali 
si. Umiestnenie vodnej plochy, otvorené-
ho ohniska, altánku, pergoly či úžitkovej 
časti je preto dôležité dopredu si zvážiť. 
Všetko musí mať svoju logiku a koncep-
ciu. Najjednoduchším riešením pre aktív-
ny oddych je vytvorenie celistvej trávnatej 
plochy, na ktorej si nájdu uplatnenie pre-
dovšetkým loptové hry. Zaujímavým rie-
šením pre letné šantenie našich ratolestí 

je aj plávacie jazierko, ktoré na rozdiel od 
bazénov ponúka ekologickejšiu alternatí-
vu vodných radovánok.

Vybavenosť záhrad   

V náväznosti na tieto „hlučné“ zóny na-
pájame vybavenosti,  v ktorých nájdeme 
priestor pre oddych.  Jedná sa predovšet-
kým o altánky, rôzne pergoly a prístrešky, 
umiestnené väčšinou v tichých kútoch 
záhrady. Je vhodné, ak materiál a tvar 
týchto konštrukcií ladí s okolitými prvkami. 
Záhrada je potom zladená so svojím oko-
líM aj jednotlivé prvky nebijú gýčovito do 
očí. Vhodnou alternatívou týchto posede-
ní je zabudovaný nábytok, hlavne lavičky 
napojené na okrasné múriky. Aj v týchto 
častiach môžeme použiť spevnené plochy 
či palubovky, ktorými si zjednodušíme pre-
chod medzi jednotlivými plochami. Jedno-
duchšou a finančne dostupnejšou alter-
natívou je riešenie pochôdzkových plôch 
pomocou drveného kameňa. Pri tejto va-
riante sa vybudujú obruby chodníka a ná-
sledne sa vysype drveným kameňom. 

Správne zosúladenie a výber prvkov v zá-
hrade nám dokáže spríjemniť chvíle strá-

vené oddychom a prinavrátiť prepotrebnú 
duševnú rovnováhu. Nezabúdajme si pre-
to dôkladne premyslieť rozmiestnenie jed-
notlivých funkcií, aby sme v záhrade mali 
ničím nerušený pobyt.

Text: Ing. Zoltán Nagy, Grand Garden
Foto: Grand Garden
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1 Netradičnými prvkami drobnej architektúry doká- 
 žeme oživiť a zatraktívniť priestor.

2 Výstavbou zaujímavých terás získame rozšírenie  
 našej domácnosti o exteriérovú obývačku.

3 Altánky a palubovky v blízkosti vodných plôch  
 umožňujú  nielen relax pri vode, ale aj úzky kon- 
 takt s vodnou faunou.

4 Záhrada riešená ako obytný dom – kompozične  
 rozdelené funkcie s maximálnym využitím plôch.



Berndorf Bäderbau SK s.r.o 

Viac ako 40-ročné know-how a 5000 zrealizovaných ba-
zénov dokazuje, že spoločnosť Berndorf Bäderbau vie, 
ako spojiť skúsenosti s najnovšími trendmi. Od vypraco-
vania projektu až po rýchlu realizáciu je Vám garantova-
ná výstavba Vášho bazénu z nehrdzavejúcej ušľachtilej 
ocele v ekonomickej aj estetickej forme.

Výroba a montáž antikorových bazénov

- bazény plavecké, rekreačné a detské
- rekonštrukcie kúpalísk a plavární

Architektonicko–projekčné poradenstvo

Výstavba aquaparkov a welness centier

Výstavba hotelových a privátnych bazénov

Hodruša – Hámre 1118, 966 61, 

adamec@berndorf.sk 

www.berndorf-baederbau.sk 

Tel: 00421 45 68 44 780 

Fax: 00421 45 68 44 781



Ekoprogres v.d., Trenčín 
Zamarovská 260, Zamarovce, 911 05 Trenčín 
Tel./fax: 032/ 744 18 89 Mobil: 0903 740 701, 0903 705 488 E-mail: trencin@ekoprogres.sk 
Ekoprogres Stará Ľubovňa, s.r.o. 
Popradská 22, 064 01 Stará Ľubovňa 
Tel.: 052/ 432 48 71, fax: 052/ 428 22 81 Mobil: 0903 740 703, 0903 597 370 E-mail: staralubovna@ekoprogres.sk 
Ekoprogres Žilina, s.r.o.
Pusté 916, 013 22 Rosina 
Tel.: 041/ 500 81 07 Fax: 041/500 81 08 Mobil: 0911 964 383, 0911 506 941, 0911 746 010 E-mail: zilina@ekoprogres.sk 
Ekoprogres v.d., Trenčín - obchodné oddelenie Nitra
Cabajská 28, 949 01 Nitra Tel./fax: 037/ 651 20 35 Mobil: 0903 740 708 E-mail: nitra@ekoprogres.sk 
Ekoprogres Dunajská Streda, s.r.o.
Kračanská cesta 785/41, 929 01 Dunajská Streda 
Tel.: 031/552 43 61,Fax: 552 87 95  Mobil: 0911 432 337E-mail: dunajskastreda@ekoprogres.sk

w w w. e k o p r o g r e s . s k

Malé čistiarne odpadových vôd
Ekoprogres EČ 6 - 150 E.O.

Do rodinných domov, reštaurácií, motorestov, rekreačných zariadení,
malých osád, prevádzok s malým počtom zamestnancov

Výhody

- vysoká účinnosť – trojstupňové čistenie
- jednoduchá montáž – prevádzkový predpis zdarma
- tichý chod a žiadny zápach
- minimálne stavebné náklady
- 100%-ná tesnosť – 3 roky záruka

Výhody

- ľahká manipulácia pri montáži
- 100%-ná tesnosť
- certifikované výrobky
- záruka kvality ISO 9001-2001

Kanalizačné, prečerpávacie a domové šachty z PE

Výrobca je držiteľom
certifikátu kvality riadenia
ISO 9001-2001

Nový certifikát 
podľa normy 
EN 12566-3
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Dom postavený, strom zasadený... čo tomu pozemku ešte chýba? Možno 
kvalitný plot, záruka bezpečnosti a praktický spôsob akým dať najavo, že 
územie patrí vám. Ale ako si vybrať ten správny? Najlepšie spojením estetického 
s kvalitným. Do kvalitného oplotenia sa oplatí investovať. 

Plot je vašou vizitkou  
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Systém oplotenia nie je záležitosť, ktorou 
riešite momentálne rozpoloženie a po-
trebu postaviť „niečo“ okolo domu. Plot, 
pre ktorý sa rozhodnete, by mal byť re-
prezentatívny. Niekoľko rokov bude totiž 
zdobiť nielen váš dom a záhradu, ale aj 
celú ulicu. V prípade vystavania oplotenia 
je skutočne lepšie, ak sa spoľahnete na 
odborníka a jeho vnímanie vášho domu 
a jeho okolia ako celku. Zohľadní všetky  
estetické, funkčné či finančné požiadavky, 
a pomôže vám vysporiadať sa s otázka-
mi, ktoré by vám, ako zákazníkovi možno 
ani nenapadli. 

Bohaté skúsenosti s vývojom riešení sys-
témov oplotenia má Betafence, medziná-
rodný hráč na trhu so segmentom plotov. 
Ponúka širokú škálu služieb a tovaru ur-
čených pre obytné a poľnohospodárske 
komplexy, ploty záhradnej architektúry  
a oplotenia vo voľnom teréne, ale aj 
oplotenia určené pre priemyselné objek-
ty, verejné zariadenia a oblasti verejnej 
infraštruktúry. V prípade obytných do-
mov uvádza invenčné produkty Bekafor  
Classic, Bekafor Prestige a Bekazur.  

Všetky predpoklady pre klasickú ochranu 
domov a záhrad poskytuje systém Bekafor 
Classic. Disponuje panelom vyrobeným 



z pozinkovaného drôtu, ktorý následným 
poplastovaním zaručuje oploteniu vysokú 
kvalitu a dlhú životnosť. Charakterizuje ho 
jednoduchý dizajn, vďaka ktorému pôsobí 
oplotenie veľmi nevtieravo. V ponuke je  
v troch farbách – zelenej, bielej a antra-
citovej. Doplniť ho možno o jednokrídlovú 
alebo dvojkrídlovú bránu rovnakej značky 
i farby. Inštalovať ho možno aj na steny, 
alebo do betónovej podlahy.

Ak ste prívrženec exkluzívnych a dekora-
tívnych tvarov, bude vám viac vyhovovať 
systém Bekafor Prestige. Charakterizujú 
ho inovatívne oblúky, vďaka čomu je vy-
nikajúcou alternatívou kovaného železa 
a plotov. Zabezpečuje nielen vynikajúcu 
ochranu domu a záhrady, ale aj exkluzívny 
dizajn s vysokými estetickými vlastnosťa-
mi. Systém je možné nainštalovať na múr 
či betónovú podlahu. Dostupný je v zele-
nej alebo antracitovej farbe. Odborníci ho 
odporúčajú špeciálne v prípade oplotenia 
obytných oblastí. 

Ak máte energické ratolesti, viete veľmi 
dobre, aké ťažké je ustrážiť všetky ich kro-
ky.  Obzvlášť ak máte na dvore či záhra-
de bazén. Deti neustále niekde pobehujú, 
poskakujú. Stačí iba malá nepozornosť 
a šup ho do bazénu. Neželaným nehodám 
predídete, ak zabezpečíte plotom aj úze-
mie svojho bazénu. Netreba sa hneď ľa-
kať. Plot pri bazéne nemusí hneď pôsobiť 
skľučujúco. Technológie pokročili a v sú-
časnosti sa vyrábajú aj elegantné ploty, 
ktoré pozemku dodajú šmrnc. Príkladom 
je systém Bekazur, tiché, multifunkčné 
a elegantné riešenie pre oplotenie ba-
zéna. Ide o trubkovitý systém oplotenia, 
ktorý je možné inštalovať do základovej 
dosky alebo do betónu. Nesklame však 
ani v prípade svahovitého terénu. Súčas-
ťou tohto oplotenia je otváracia brána, kto-
rú chráni zabezpečovací systém. Otvoríte 

ju jedine uskutočnením dvoch súbežných 
a nezávislých pohybov, čo je pre deti do 
piatich rokov problém. K bazénu sa tak 
bez vášho vedomia nedostanú.   

Redakcia v spolupráci so spoločnosťou Betafence
Foto: Betafence
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V posledných rokoch stúpa ich obľuba 
aj u nás. O ich popularitu sa zaslúžila 
najmä variabilita, jednoduchosť pou-
žitia, stavebnicový systém, estetický 
vzhľad a trvanlivosť.

Tvarovky sa vyrábajú s čisto prírod-
ných materiálov – triedeného kame-
ňa, piesku a cementu, na moderných 
výrobných linkách, ktoré zaručujú 
presnosť ich rozmerov a vysokú kva-
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V súčasnej dobe expanzie priemys-
lu a nových technológií, je v popre-
dí záujmu modernej spoločnosti aj 
otázka životného prostredia a dôraz 
na využívanie prírodných materiálov. 
Betónové štiepané tvarovky tieto po-
žiadavky súčasnej doby spĺňajú nie-
len svojím zložením, ale i vzhľadom 
a kvalitou. Betónové tvarovky sú v za-
hraničí už dlhé roky veľmi rozšíreným 
a obľúbeným stavebným materiálom. 

Krásne domy 
si žiadajú 

krásne ploty

litu. Finálny vzhľad tvaroviek je do- 
siahnutý technológiou štiepania. Kva-
litné zahraničné pigmenty umožňujú 
vyrábať tvarovky v rôznych farebných 
odtieňoch. Tvarovky sa štiepu buď 
jednostranne, dvojstranne, trojstran-
ne, štvorstranne alebo do rohu – ukon-
čovacie tvarovky. Pre ešte väčšiu va- 
riabilitu použitia tvaroviek sme rozší-
rili sortiment výrobkov o pozdĺžne po-
lovičky a duplicitné štvorcové tvarov-

Neoddeliteľnou súčasťou úpravy okolia stavby alebo domu je oplotenie, ktoré vymedzuje a chráni pries-
tor a zároveň dotvára okolie obydlia. Vzhľad najbližšieho okolia domu by mal čo najtesnejšie súvisieť  
s vonkajšou podobou samotného domu a dotvárať jeho architektonický výraz. Pri výbere oplotenia je preto 
vhodné sústrediť sa nielen na jeho kvalitu a bezpečnosť, ale aj na jeho estetickú stránku. 
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ky na stĺpiky, ktoré vyžadujú pevnosť 
z hľadiska osadenia ťažkých brán.

Vyznačujú sa vysokou pevnosťou 
a mrazuvzdornosťou. Dokonale reš- 
pektujú požiadavky investora i archi-
tekta na netradičný vzhľad. Vhodnou 
kombináciou a striedaním tvaroviek 
rôznych farieb možno dosiahnuť veľ-
mi originálne a esteticky zaujímavé 
plochy, kde na prvý pohľad zaujme 
ich decentný a prirodzene pôsobiaci 
vzhľad prírodne upravovaných povr-
chov, kde každá tvarovka je originál. 
Ďalšou z výhod týchto tvaroviek je 
ich stavebnicové, veľmi jednoduché 
a rýchle zabudovanie, ktoré zvládne 
aj priemerne technicky zdatný staveb-
ník.

Betónové štiepané tvarovky sa vyrá-
bajú z betónu, teda z čistého prírod-
ného produktu zloženého z piesku, 
cementu, kameniva a vody. Pretože 
zloženie betónu podlieha istým vý-
kyvom a mení sa aj vplyvom pove-
ternosti (dážď, sneh, prievan, chlad, 
teplo), toto môže spôsobiť tzv. vý-
kvety. Technicky sa im nedá predísť. 
Žiadnym spôsobom nevplývajú na 
úžitkové vlastnosti výrobkov. Keďže 
ide o fyzikálny dej, často sa tieto fa-
rebné nerovnosti vytratia v dôsledku 
pôsobenia normálnych poveternost-
ných vplyvov. Výkvety sú teda úplne 
prirodzenou záležitosťou. Spravidla 
ich v priebehu jedného – dvoch rokov 
zmyje dážď. Kto chce zabrániť naruše-
niu estetického vzhľadu stavby, môže 
už pri prvom náznaku vytvárajúceho 
sa výkvetu tento odstrániť pomocou 
chemického prípravku Betoncleaner.

Ďalším doporučeným prostriedkom pri 
starostlivosti o vzhľad betónu je Hyd-
rofob, ktorý s minimálnymi nákladmi 
odpudzuje vodu, znižuje znečistenie, 
zvyšuje odolnosť voči kyslým dažďom, 

zabraňuje rastu machu i tvorbe výkve-
tov a zvyšuje životnosť betónu. Vodu 
odpudzujúca vrstva prepúšťa vzduch 
a vodné pary. Tieto chemické pros- 
triedky sú vhodné na ochranu nielen 
tvaroviek, ale sú určené i pre ostatné 
výrobky z betónu.

Z materiálov spoločnosti Vital
Foto: Vital
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Narastajúci počet štúdií zameraných na vplyv zelene na človeka potvrdzuje 
zistenie, že rastliny majú pozitívny vplyv na psychiku a s ňou súvisiacu výkon-
nosť zamestnancov. Na Slovensku však počas značnej časti roka zeleň jedno-
ducho chýba. Architekti preto prichádzajú s novinkou, ktorá v zahraničí už žne 
úspech – zakomponovaním zelene do architektúry budov.

Zelené 
kancelárie

farby. Budova so siedmimi nadzemnými 
podlažiami bude disponovať dvojitou skle-
nenou fasádou so zapustenou zeleňou. 
„Zeleň je vnímaná a fixovaná pri vnímaní 
realitného produktu ako synonymum kva-
lity. Pre autora developerského projektu 
je vždy aktívne zapojenie zelene výzvou 
-  architekt ňou totiž vnáša do statické-
ho prostredia živý prvok, vyznačujúci sa 
nemožnosťou úplného naplánovania do 
dôsledkov. Ak nie je vnímaná len formalis-
ticky, zeleň pridáva každému projektu na 
originalite,“ vraví architekt projektu Tomáš 
Šebo. Navyše, farebné prevedenie verti-
kálnej zelene objektu bude v súlade s jed-
notlivými ročnými obdobiami a vytvorí tak 
jasný orientačný bod celého okolia. „Dru-
hové zloženie rastlín, použitých na fareb-
né spestrenie a oživenie fasády, budú 
vytvárať opadavé a poloopadavé popína-
vé rastlinné druhy s ovíjavými stonkami. 
Jednotlivé druhy sa od seba odlišujú tex-
túrou, farebným pôsobením listov a kve-
tov, čím možno dosiahnuť rôzne farebné 
efekty, ako aj štruktúru vnútornej fasády. 
Rastliny vybrané pre tento účel budú mra-
zuvzdorné a odolné voči celodennému sl-
nečnému pôsobeniu a prievanu,“ dodáva 
Zuzana Novoroľníková, projektová mana-
žérka developerskej firmy, ktorá budovu 
postaví. Firma má dokonca už aj konkrét-

Zelená farba, známa ako farba pokoja 
a harmónie, podporuje kreativitu a záro-
veň pomáha ľuďom zvládať stres pozi-
tívnym ovplyvňovaním pulzu a krvného 
tlaku. Živá zeleň v interiéri prispieva k har-
monizácii prostredia poznačeného výdo-
bytkami techniky, pôsobí proti migréne 
a podporuje dobrú náladu ľudí. Rovnako 
aj exteriér obohacuje o značné množstvo 
pozitív, a to predovšetkým vo veľkých 
mestách, ktoré sú vďaka tomuto prírod-
nému faktoru zdravšie a krajšie. Z ekolo-
gického aj estetického hľadiska je preto 
v súčasnosti zeleň jedným z kľúčových 
aspektov plánovania v rámci rozširovanej 
urbanizácie. Developerské spoločnosti 
a architektonické štúdiá, ktoré zaraďujú 
zeleň do konceptu projektov, predstavujú 
pre slovenskú architektúru mnohonásob-
ný prínos. Projekty niektorých spoločností 
sú inovatívne a do značnej miery motivo-
vané príkladmi unikátnej architektúry zo 
zahraničia. Navyše obsahujú aj pridanú 
hodnotu vo forme zelene ako nenahra-
diteľného atribútu ľudskej existencie. Na 
kvalitu a logiku jej využitia v rámci takto 
orientovaných projektov dohliadajú skú-
sení poradcovia a experti. 

Jedným z takýchto kvalitných projektov by 
malo byť aj biznis centrum, ktoré začne  
koncom tohto roka vyrastať na Mickiewic-
zovej ulici v centre Bratislavy. Na ploche 
2500 m2 ponúkne kancelárske a obchod-
né priestory s dôrazom na teplé a príjemné 
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ny návrh rastlinného materiálu, vypraco-
vaný špecialistami pre oblasť interiérovej 
a exteriérovej zelene. Tí pre projekt navrh-
li kombináciu troch rôznych druhov popí-
navých rastlín. Konkrétne ide o brečtan, 
pavinič a zemolez, pričom každý z nich 
bude zastúpený dvomi špecifickými rast-
linami. Prednosťou brečtanu kolchického 
je jeho stále zelené sfarbenie s bielym le-
mom jednotlivých listov. Brečtan popínavý 
sa zase vyznačuje bledozelenými listami, 
ktoré v závislosti od svetla menia farbu až 
na žiarivo žltú. Pestovatelia tejto rastliny 
oceňujú jej odolnosť voči priamemu slnku 
a chladu. Pavinič trojlaločný a pavinič päť-
listý sa pevne prichytávajú, pričom dokážu 
zakryť veľké plochy stien a múrov, ktoré 
v jesennom období skrášľujú prostredie 
typickou karmínovou farbou. Posledným 
druhom zelene bude zemolez Henryho, 
vytvárajúci koncom leta krémovo žlté kve-
ty a zemolez Brownov, ktorý sa od júna 
až do začiatku zimy pýši množstvom vo-
ňavých, šarlátovo oranžových valcovitých 
kvetov, kontrastujúcich s oválnymi mod-

rozelenými listami. Mickiewiczova ulica 
bude teda po dokončení projektu koncom 
budúceho roka meniť farby podľa ročných 
období.

Projekt je priamo spojený s ulicou, na 
ktorej vyrastie aj svojim názvom – nesie 
meno podľa jedného z diel Adama Micki-
ewicza Wallenrod. Zámerom developera 
je vytvoriť komornú atmosféru. Na jednom 
podlaží budú sídliť maximálne dve firmy 
a kancelárske priestory im budú ponúknu-
té na predaj, nie na prenájom. Návratnosť 
investície developer vypočítal na 12 rokov. 
„Pri všetkých technických vymoženos-    
tiach ponecháme ľuďom to, čo je pre nich 
prirodzené, aby sa cítili príjemne. Preto pri 
vybavení priestorov používame prírodné 
materiály aj teplé farby. V budove bude 
mať každá kancelária možnosť priame-
ho vetrania či otvárania okien,” dodáva 
predstaviteľ firmy Ivan Rolný. O kvalite 
projektu je stavebná spoločnosť zrejme 
pevne presvedčená, pretože si plánuje 
na najvyššom siedmom poschodí zariadiť 
vlastné kancelárske priestory. „Z hľadiska 
pohľadu nás, ako developera, je začlene-
nie zelene do konceptu našich projektov 
vecou presvedčenia, že priestory, ktoré 
vytvárame, majú byť humánne,“ uzatvára 
zástupca spoločnosti Igor Lichý. 

Henrich Varga v spolupráci s PAREA COMMUNICATION
Foto: Wallenrod, Hamburg a BRT Architekti, Mníchov
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Je druhý januárový týždeň a spolu s mojim dobrým kamarátom Ivanom 
sadáme do prenajatého Volkswagenu. Z rozpáleného Buenos Aires 
vyrážame na cestu, ktorá bude trvať dva týždne. Za ten čas prejdeme 
takmer sedemtisíc kilometrov a spoznáme krajinu, ktorá si nás podmaní 
a do sŕdc nám vypáli vysmiate slnko - svoj národný znak. 

Zem, 
ktorá má všetko
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vé prijatie. Ponad Mercedes sa vytvorila 
úplná dvojitá dúha, cez ktorú vchádzame 
ako cez vstupnú bránu. Vravíme si, že je to 
dobré znamenie na začiatok výletu. Mer-
cedes, tak ako väčšina miest mimo Bue-
nos Aires nesie pečať zašlej argentínskej 
slávy. Architektúra v centre mestečka má 
vznešený rukopis, budovy sú však už dáv-
no zanedbané. Je zrejmé, že mesto zažilo 
najväčší rozmach na prelome 19. a 20. sto-
ročia a od tej doby viac či menej stagnuje. 
Skromná pýcha Mercedes na mňa pôsobí 
zvláštnou melanchóliou. Času na rozjí-
manie však nie je veľa a hneď na druhý 
deň ráno vyrážame na takmer stodvadsať 
kilometrov dlhú kamenisto-prašnú cestu 
do rezervácie Iberá – druhých najväčších 
mokradí na svete. Prírodný park zaberá 
dvadsaťtisíc kilometrov štvorcových, teda 
takmer polovicu rozlohy Slovenska. Je 
dôležitým zdrojom pitnej vody a domovom 
pre viac ako tristo druhov vtákov, dvoch 
druhov aligátorov a najväčšieho hlodavca 
na svete – kapybary močiarnej. Cesta do 
Ibery je dobrodružná a zo všetkého naj-
viac pripomína rely Dakar (ktorá sa zho-
dou okolností práve v tej dobe Argentínou 
prehnala). Náš príchod však okamžite 
schladí informácia o tom, že sme prepásli 
posledný výlet loďou a na ďalší musíme 
čakať do nasledujúceho dňa. Už-už sme 

hmatateľný. Stopy po európskom vplyve 
sú preč, zostala latinská Amerika, tak ako 
ju poznáme z filmov či dokumentov. Ces-
ty v mestách sú takmer neudržiavané, na 
niektorých miestach dokonca iba hlinené. 
Tak ako v Mercedes v provincii Corrien-
tes. Mesto nás v podvečer prvého dňa na 
cestách víta prudkým lejakom, cez ktorý 
si predierajú cestu slnečné lúče. Dažďové 
kvapky a slnko nám vytvárajú rozprávko-

1  drsná horská krajina v provincii Jujuy  
 na hraniciach s Chile a Bolíviou,

2   indiánska babička predáva na námestí  
 v Humahuace suveníry a kokové listy,

1

2

Park ako pol Slovenska

Cestujeme stovky kilometrov rovinatou 
krajinou. Všade naokolo sú pastviny a do-
bytok, dobytok a dobytok. Z času na čas 
prejdeme typicky juhoamerickým mesteč-
kom s olúpanými múrmi, vyzdobenými 
nastriekanými nápismi. Sme na severe 
Argentíny a rozdiel medzi hlavným mes-
tom a týmito odľahlými provinciami je 



aligátorov. Vydávame sa aj na prieskum 
jedného z nespočetných ostrovčekov, na 
ktorých sídlia kapybary. Tieto bizarné tvo-
ry sú celkom krotké a v rezervácii očividne 
aj zvyknuté na ľudí. Ochotne pózujú na-
šim fotoaparátom váľajúc sa v bahennom 
kúpeli. Ostrovčeky, ako sa dozvedáme, 
vznikli aktívnou činnosťou tamojšej fló-
ry. Odumreté časti rastlín, ktoré plávali 
na hladine sa postupne spájali a vytvorili 
pevnú pôdu. Teda relatívne pevnú. Náš 
sprievodca nám ukázal malý trik. Poprosil 
nás, teda mňa s Ivanom a našich argen-
tínskych záchrancov, aby sme sa postavili 
do kruhu a naraz poskočili. Zem pod nami 
sa zatriasla a ostrovček sa na hladine ci-
teľne rozkýval. Je čas ísť naspäť do loďky. 
V Ibere nakoniec prespíme – na súkromí, 
v malom príjemnom dome. Jediné čo nás 
mrzí je, že sme sa nestihli rozlúčiť s Lu-
ciou a s Josém. Ani sme si nemali kedy 
vymeniť kontakty... 

Úbohá Niagara!

Sme na severe Argentíny pri vodopádoch 
Iguazú, na paraguajsko-brazílskych hrani-
ciach. Cestou sem, krajinou bez civilizácie, 
sme zapadli do bahna, menili rezervu a 
urobili si tristokilometrovú obchádzku, aby 
sme sa vyhli ďalšiemu uviaznutiu v mút-
nych vodách. Ale sme tu, pri najväčších 
vodopádoch sveta, na južnom okraji daž-
ďového pralesa. Keď ich svojho času vi-
dela prvá dáma Spojených štátov Eleanor 
Rooseveltová, len si povzdychla „Úbohá 
Niagara!“. Iguazu sú sústavou 275 vodo-
pádov na rieke rovnakého názvu. Od roku 
1984 patria k svetovému dedičstvu UNE-
SCO a sú taktiež zaradené medzi sedem 
prírodných divov sveta. Najmasívnejšími 
z celej sústavy sú takzvané Diablove ústa 
– vodopád vysoký 82, široký 150 a dlhý 
700 metrov. Príchod do národného parku 
ale nie je nijak ohromujúci. Prechádza-
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boli rozhodnutí odísť, keď nás zachránili 
domáci turisti, ktorí videli pred infocen-
trom dvoch bezradne postávajúcich Eu-
rópanov. Tak sme sa zoznámili s Luciou 
a Josém. Nakoniec vysvitlo, že ďalší výlet 
je za pár hodín a naša nálada náhle stú-
pla. Nuž, ťažko sme sa mohli dohovoriť, 
keď je naša španielčina obmedzená na 
turistické frázy typu „ďalšie pivo prosím“ 
a „kde sú tu toalety?“. Takmer trojhodino-
vý výlet stojí za to. Z bezprostrednej blíz-
kosti, avšak z bezpečia loďky pozorujeme 

3  Cataratas Del Iguazú - dychberúce vodopády  
 rozdelené medzi Argentínu a Brazíliu,

4   na vysoko položenom severe krajiny sú   
 mračná takmer vždy na dosah,

5 mokrade Iberá a ich predátor,
 
6 ráno, niekde v provincii Chaco na severe   
 Argentíny,



me vstupnou bránou, kde z okienka auta 
platíme za lístok a vydávame sa s húfom 
ďalších turistov za vidinou neopísateľného 
zážitku. Ideme okolo stánkov so suvenír-
mi a informujeme sa o možných exkur- 
ziách. Ani eko-vláčik, ktorým sa vezieme 
nie je ničím výnimočným. To až keď „za-
brúsime“ pomedzi hustý porast po špe- 
ciálnom kovovom chodníčku k prvým vo-
dopádom, spadne nám sánka. Tá hĺbka 
a masa valiacej sa vody je odzbrojujúca. 
Som si dobre vedomý toho, že človek 
je krehký tvor, ale v porovnaní s týmto 
živlom bezprostredne cítim, aká ľahká je 
pominuteľnosť mojej existencie. Desiatky 
a stovky ton voľne padajúcej vody tvoria 
obrovské mračno, z ktorého neustále hus-
to prší. Skúšam niečo natočiť na kameru, 
ale keď prvýkrát fúkne vietor mojim sme-
rom, pochopím, že nemám šancu. Tak 
tam len stojím opretý o zábradlie a sledu-
jem, čoho je príroda schopná. Strávim tam 
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hodnú chvíľu v naivnom presvedčení, že 
dokážem pochopiť to, čo vidím. Nemož-
né. Neskôr s Ivanom už len mlčky sedí-
me na terase pred kaviarňou, dávame si 
malé občerstvenie a vstrebávame zážit-
ky. Medzi ľuďmi vystupujúcimi z vláčiku 
oproti nám vidím dve povedomé posta-
vičky. Sme stovky kilometrov od mokradí 
Ibera a od nášho stretnutia prešli tri dni, 

ale zrak ma nemýli, sú to Lucia s Josém. 
Zvítame sa, prehodíme pár slov a vymení-
me si kontakty. Tak takto by mal fungovať 
vesmír, pomyslím si. Dojeme, dopijeme a 
poberáme sa ďalej, za novými argentín-
skymi zážitkami. 

V objatí hôr

Cesta bude únavná. Máme pred sebou 
1500 kilometrov na sever, pozdĺž para-
guajských hraníc, do provincie Jujuy na 
predhorí Ánd, takmer až pri bolívijských 
hraniciach. Argentína je nepredstaviteľne 
rozľahlá krajina. Ide jej ku cti, že cesty pr-
vej triedy sú kvalitné a väčšinou veľmi dob-
re udržiavané. Jazda vie však byť často 
nesmierne vyčerpávajúca. Predstavte si, 
že idete úsekom, ktorý sa vinie rovno bez 
jedinej, čo i len najmenšej zákruty tridsať 
alebo viac kilometrov. A ešte horšie je to 
v noci, keď sa svetlá áut v diaľke zlievajú 

3

4

5

6



malebnej horskej krajiny na severozápade 
Argentíny. Počas poslednej etapy cesty si 
ešte doprajeme krátku zastávku na ob-
ratníku kozorožca, vyfotíme sa a tak ako 
ostatní turisti kúpime aj nejaký ten suve-
nír. Usídľujeme sa v mestečku Humahu-
aca v údolí rovnakého názvu. Holé skaly 
a vyschnuté koryto rieky Rio Grande de 
Jujuy vytvárajú nádhernú scenériu. Najmä 
kopce tvorené pestrofarebnými skalami 
sú úchvatné. Neskôr si urobíme špeciálny 
výlet do dediny Purmamarca, nad ktorou 
sa týči Cerro de los siete colores – Hora 
siedmych farieb. Najprv sa však dávame 
na prieskum miestnych barov, tak ako sa 
na Slovákov patrí. Zapadáme do lokálu, 
ktorého meno si síce nepamätám, ale na-
lieva tu vynikajúci chlapík menom Enzo. 
Potvrdzuje sa nám to, čo sme už predtým 
tušili, že keď sa chce človek dorozumieť, 

tak s tým druhým nepotrebuje zdieľať rov-
naký jazyk. U Enza strávime dva večery 
a rukami nohami preberieme snáď všetko 
od politiky, cez hudbu až po miesta, ktoré 
stoja v okolí za videnie. Jedným z takých 
miest sú Salinas Grandes – soľné jazerá 
asi dve hodiny jazdy od Humahuacy, na 
druhej strane horského masívu. Na výlet 
k nim vyrážame ráno, aby sme sa cestou 
stihli zastaviť pri Hore siedmych farieb. 
Bolo to tuším až tu, kde som si všimol, že 
celá oblasť je položená v nadmorskej výš-
ke viac ako dvetisíc metrov. Neviem pre-
čo, ale spomenul som si na Tatry... Cesta 
k Salinas Grandes je zdĺhavá, ale ne-
smierne krásna. Vozovka sa neskutočne 
dlhé kilometre hadí do kopca, až sa zdá, 
že to nebude mať konca kraja. Pohľad do 
doliny je ale dych berúci. Reflexívne sa 
otáčam za jednou z tabúľ umiestnených 
v protismere – Buenos Aires 1750 kilo-
metrov. Áno, priamou cestou. My už ale za 
sebou máme viac ako štyritisíc a ďalších 
viac ako dvetisíc kilometrov pred sebou. 
Na rozjímanie ale nemám čas, pretože sa 
nám naskytuje ojedinelá príležitosť zasta-
viť na parkovisku. A dokonca sú tu aj pre-
dajcovia suvenírov. Nakoniec vysvitlo, že 
tam neboli náhodou a tiež sa ukázalo, že 
to bolo jediné parkovisko široko-ďaleko. 
Dôvod prečo, sa dozvedám zanedlho. Za-
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7  majestátna Aconcagua, najvyššia hora sveta  
 mimo Ázie,

8   cesta na predhorí Ánd sa šplhá do štvor-  
 tisícovej výšky,

9 soľné jazerá Salinas Grandes v objatí horských  
 masívov,
 
10 hora siedmych farieb v Purmamarce.

do jedného bodu a vy neviete, či sú od vás 
vzdialené päťsto metrov či päť kilometrov. 
Nemáte potuchy, či je rozstup medzi dvoma 
vozmi oproti vám pár metrov, pár desiatok 
či pár sto metrov. Oči vás režú a vy viete, 
že musíte dávať pozor, lebo vzdialenosti 
nedokážete v žiadnom prípade odhadnúť. 
Zvyšok prvej noci radšej dospávame v au-
te, aby sme ďalší deň večer dorazili do 
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ujme ma totiž malý pyramídový monument 
nad parkoviskom. Vydám sa smerom k 
nemu, len aby mi napokon spadla sánka 
až ku kolenám. Sme na najvyššom bode, 
ktorým naša horská cesta vedie – 4170 
metrov nad morom. Neviem prečo, ale 
spomenul som si na Mont Blanc... Pokra-
čujeme ďalej k Salinas Grandes, ktoré sú 
úchvatné. Nikdy pred tým som na soľnom 
jazere nebol a som užasnutý. Dlhé bie-
le polia v údolí masívov Ánd, na ktorých 
slnko odleskom tvorí bizarnú sieť fata-
morgán. Predajcovia suvenírov s tvárami 
omotanými šatkami, v tmavých okuliaroch 
a v dlhých šatách si mačetami vysekávajú 
kvádre soli a vyrezávajú z nich všakovaké 
postavičky a zvieratká. Odevom si chránia 
pokožku pred úplnou devastáciou od vetra 
a soľných výparov. Tenisky mám po chvíli 
celé biele a premýšľam, ako asi žije táto 
nemalá skupina podivínov, ktorá tu akiste 
trávi celú turistickú sezónu. 

Fajčiaci obor

Sever Argentíny opúšťame len so seba-
zaprením a tichým prísľubom, že sa sem 
ešte niekedy vrátime. Čaká nás ale ďalšia 
náročná cesta a posledný veľký cieľ na-
šej púte – Mendoza a neďaleká najvyššia 
hora sveta mimo Himalájí – takmer sedem 
tisíc metrov vysoká Aconcagua. 

Nie sme však žiadni horolezci a tak pri-
rodzene volíme klasický turistický spô-
sob obdivu tohto velikána. Sme v tesnej 

blízkosti chilských hraníc, kde hľadáme 
nejaké infocentrum. Cesta nás dovedie 
k peknému zrubu, kde nachádzame všet-
ko, čo potrebujeme. Najmä lístok nutný 
pre vstup do národného parku. Odtiaľ 
ideme opäť autom, ktoré odstavíme na 
parkovisku medzi kopcami. Sme až pre-
kvapivo blízko samotnému masívu Acon-
caguy. Robíme si malý turistický okruh po 
nevinných kopčekoch, ktoré sa krčia pod 
okolitými obrami. Neďaleko si spokojne 
pofajčieva a vypúšťa kúdoly oblakov hora, 
ktorá je snom mnohých horolezcov. Určite 
aj tej veľkej skupiny Čechov a Slovákov, 
s ktorými sme 3. januára leteli do Buenos 
Aires. Na ich batohoch sa skvel jednotný 
nápis – Aconcagua Expedition 2009. V ča-
se keď my stojíme pokorne pod horou, oni 
ju zdolávajú. 

Cestu z Mendozy do Buenos Aires chce-
me mať čo najskôr za sebou, aby sme si 
už mohli oddýchnuť a podeliť sa s priateľ-
mi o zážitky. S touto vidinou tých viac ako 
tisíc kilometrov absolvujeme v podstate 
na jeden „záťah“. Nasleduje pár dní relaxu 
a potom už len návrat do snehom pokrytej 
Európy. 

Henrich Varga
Foto: archív autora
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Predplaťte si DOM a BÝVANIE a vyhrajte!

Vážení čitatelia,

ďakujeme vám za dôveru a záujem o predplatné časopisu DOM a BÝVA-
NIE. Pevne veríme, že aj v budúcnosti v ňom nájdete inšpiráciu a zaují-
mavé informácie, ktoré využijete pri zveľaďovaní vášho bývania. Časo-
pis si môžete predplatiť prostredníctvom poštovej poukážky typu „U“ na: 
PERPES, s.r.o., Cabajská 28, 949 01 Nitra, číslo účtu 2629196310/1100 
Tatra banka, alebo bankovým prevodom (vždy uveďte svoje meno a presnú ad-
resu). Predplatné môžete tiež objednať vyplnením objednávky na našej stránke 
www.domabyvanie.eu, zaslaním vašich údajov poštou, alebo e-mailom na :
redakcia@domabyvanie.eu. 

Staňte sa predplatiteľom minimálne na dva roky a vyhrajte. 
Každý, kto uhradí predplatné do 20.1.2010 bude 
zaradený do zlosovania.

Traja výhercovia získajú exkluzívny 
bezdrôtový telefón s kovovou eleganciou 
Gigaset SL 780.

Áno, záväzne si objednávam predplatné časopisu DOM a BÝVANIE
Dvojročné predplatné (8 čísiel) za 10,35 EUR / 312,-Sk                   
Ročné predplatné (4 čísla) za 5,18 EUR / 156,-Sk                                  
Predplatné je uhradené poštovou poukážkou typu „U“     
Označte číslo, od ktorého Vám bude zaslané predplatné časopisu   1   2   3     4 

Fyzická osoba / meno a priezvisko:...............................................................................................
Právnická osoba / názov firmy:......................................................................................................
IČO / IČ DPH:................................................................................................................................
Ulica a číslo....................................................................................................................................
Obec, PSČ:....................................................................................................................................
Telefón / e-mail:..............................................................................................................................

Dátum:....................................*Podpis:..........................................................................................
* Svojím podpisom dávam až do písomného odvolania súhlas na zaradenie mojich osobných údajov do databázy. Údaje 
budú použité na vlastné marketingové aktivity a služby pre všetky produkty  a médiá vydavateľstva Perpes, s.r.o.

Bez odoslania požadovaných údajov na adresu redakcie nie je možné 
objednávku predplatného akceptovať.

Vyplnený kupón a predplatné zašlite na adresu: 

Perpes, s.r.o., Cabajská 28, 949 01 Nitra, 
číslo účtu 2629196310/1100 v Tatra banke 

Údaje tiež môžete zaslať e-mailom na:
redakcia@domabyvanie.eu 

Staňte sa predplatiteľom minimálne na dva roky a vyhrajte. 
Každý, kto uhradí predplatné do 20.1.2010 bude 

LIPTOUR cestovná kancelária, s.r.o.    
Námestie mieru 1994/1    031 01 Liptovský Mikuláš    
Tel.: 044 - 55 141 40 - 1    Fax: 044 - 55 241 44    
e-mail: liptour@liptour.sk    www.liptour.sk

Všade 
ako doma
S Liptourom sa na ktoromkoľvek 
mieste na Slovensku môžte cítiť 
ako doma.

Vysoké Tatry
Nízke Tatry
Liptov
Orava
Donovaly
Vrátna
Slovenský raj
Pieniny

• hotely, penzióny, priváty, chaty • 
letenky • dovolenky v zahraničí • 
poznávacie zájazdy • prenájom áut 
• trajekty • poistenie • vstupenky


